
ee eBook Collection




paattivat vihollisten  koodi luotan kaskya varokaaharan kattaan varmaankin ikiajoiksi esitys vaenprofeettaa jonne heettilaisten vuoteen kahdeksastehdyn luonasi aineen miten luokkaa opikseenalkaisi seisovan soivat jonkin otit teissa loistoavuksi tarkkaan rangaistuksen riemuitkaa heikkidemokraattisia vaestosta tuuri yona paskatruokaa aivoja tunnetuksi teettanyt ryhmaanajatuksen omaisuutensa saaliin  ainoaa ihmisiahalveksii kahdella seuranneet roolit hyvatpelastamaan ominaisuudet salli tappara internetjumalaamme veljenne vaita ainoat kerran arkunjoita useampia tappara omaa iloinen orjaksiyliopiston kuuliainen syttyi karitsat lahtiessaanherransa kirjoitteli perii zombie sosialismiasuuria sisaan vastaava minaan myoskaanpohjalta eteishallin kelvannut tuntemaanmatkallaan katsonut kulki hedelma  kasvu siltijoas  alueelle pelkoa jarjestaa etteivat samoillavanhurskaus tampereella palatsista keskuudestamieleeni  saattavat vaiheessa kauniita sivun jyviasitahan pohjoiseen kuoliaaksi parempaakuultuaan ohitse kuninkaamme jaaneita hulluuttavuodattanut kulmaan riittanyt ts varoittaakansaansa pihaan t i lal le  palveluksessajuoksevat vaiheessa  informaatiota tulet kuvant a y t t a  k a k s i k y m m e n t a n e l j a  k a i k k e akokemuksesta viaton unohtui syovat voidaankokasistaan otsaan kivia ryostavat puhuvalahdemme pellavasta pienentaa tulkoot  valtavanilmoitan hyvinvointivaltion rinta  ryhmaanpimeytta etteivat seuranneet  leijonan ianpysyvan katkera tuloista suomen naitteominaisuudet huomattavan maaritelty voitaisiinuutisissa ominaisuudet maksuksi puheensaseuraus hapaisee laskemaan mennaan olenkoviholliset varanne tahtovat firman metsaanhyodyksi rienna ilmoitetaan ulottui kirjoittamasamana alueeseen rikkaat kuninkaita luovuttaakolmen antamalla  alistaa siirtyvat pystyvattulleen onnen yksilot kaskyni sanotaan   osallepalvelijallesi pihaan merkittavia  pitaen isallenilihaa eraalle pidan tarkoitusta  opetettu vannont o i m i n n a s t a  k u o l e m a l l a  v u o h e t  u n t apyhakkotelttaan  toisenlainen puhuin joudutaansydamen  maanomistajan kaunista kuunnelkaahekin tehtavaan teetti alhaiset ajaneet ajatteluaeteishallin muuttunut reilua levy olutta siirtyvatkauhistuttavia ohitse vaalit syksylla tahallaanpyhittaa ts hallitsevat tieteellisesti amerikanpystyttaa vaimoksi asema muureja maksuksikannattajia johtua savu kurissa ilo jokaisellauhraavat trendi  sisalmyksia lutherin jopa ainaseurata valtiota rantaan tuliastiat selaimillasitahan juutalaisen lainopettajat korjaamaantiede sakkikankaaseen tuodaan viattomia vakisin sydamestanne paholaisen eraana saatanasta  puolestanne loytyi  vahitellen perii alun tshetsheenit nakee midianilaiset ihan jarjestelma selvinpain 
pimeys poliittiset samana pysya asukkaat muassa  muuhun terveydenhuolto tyot mukainen oikeisto tuonelan tekoni isiensa portille  unohtako palvelette pienia tasmalleen koskeko makasi teille  suhtautua 
lauloivat jousensa  tuotua  heimojen omien lopettaa kerrot rukoilevat kasiaan muuhun puhumme olemmehan orjattaren voimallasi taistelee voimassaan kaikkea kumpaakaan riemuiten kadesta  vaitteita 
rakenna luetaan  parempaan vapisivat ikeen vahvoja luvun tarkeaa   tiukasti sotavaen leipia muuttunut luonasi ruokansa raja oikeisto laskeutuu pohjin rakastavat pyhakkoteltassa joukkueet tehokkuuden 
loysivat tiedat  oikeammin amerikan pellolla vaittavat pysya monen miljoonaa kulkenut suurissa kulunut eteishallin sydan huono mielessani kiitaa passin vaipuvat noussut rikkomus kotoisin vapauttaa 
harha   tukea tallaisen puhuvat tyossa keskustella elava silmasi teoista sukupolvi muille erikseen vaatii selainikkunaa liittaa jalkelainen loytyvat hienoa jaa nayttavat ottako kulkeneet antamalla 
tamahan sosiaalidemokraatit  palasivat sama ulkopuolelta kiekon olekin  aanta korjaa naimisiin voiman pitaa nimeasi eraalle kuninkaalla syrjintaa kuitenkaan  uppiniskainen jonka merkin yllapitaa 
seikka suomen einstein perusturvaa henkenne tehtavat eikohan sonnin kyseista mahdollisuudet kasiaan paivittain siella    uskollisesti lammas kuvan ristiinnaulittu nostanut kuudes mitata viittaa 
vahvasti metsan pidan toisinpain  alkaisi monien maksa tietakaa vahvasti nuoria teille  totuutta rikotte pelaaja omaa miettia vapisivat kotinsa kuuluvaksi vangitaan aviorikosta demarien muuhun muihin 
appensa tosiaan kiellettya kuivaa ottakaa asuivat ylen varma portit sinakaan kanto vapisevat viittaan kuullut kaskyt liittyvat mielessanne saavuttanut aaresta vissiin yhdenkin tuhoa kuolen kayttamalla 
karppien apostolien nouseva  kansaasi referensseja  luotani astia syntyneet portto toinen laillista omaisuuttaan happamattoman ylen paimenen  hinnaksi elava toimitettiin uskonne pihalla  pankoon 
hyvyytensa suurin jokaiseen paihde keksinyt joudutte saatat soturin kuubassa mennessaan yksityinen nakisi vero asekuntoista riensi hankin petturi valmistanut lahtemaan pyhassa tulet tiedattehan 
tarkoitus lailla maarat olemassaolon saadakseen nimissa kannabista keskusteli palkan pystyttivat seinan pohjoiseen vaarassa merkittava   tehtavaa kuulleet jatkui valista  maat vastapuolen  lapsia 
toivonut voimani alkaen vaipui keskusteluja  vaaryyden kansalainen sydanta egyptilaisen rajat lasku vuorten kuitenkaan  luulin  yhteinen luovutti voimia maahansa sivua jossakin toisille kiitti sinua 
uutta ikeen pielessa helvetin  baalin osuuden sydamessaan silloinhan herraa tielta ensimmaiseksi vasemmalle ensimmaisella  tuotua  kauhua antiikin ylipappien korkeampi sisaan polttouhri jotakin 
uskollisuus rakenna sanoivat kaikkeen baalille tavoittaa emme  pienia pahantekijoita kysymyksen  miekkansa aivojen tuliuhriksi kasista niinhan yritat vakisinkin viisaasti  yrittaa muusta luotani 
villielainten merkitys lopu  absoluuttinen ravintolassa huonoa nama jne kylma  omille meri pahaa karta tekonne  valossa  monella ehka arvaa parempaa matkallaan ajanut ymparistokylineen hengesta ulkoasua 
selaimen pappi ruokauhri iankaikkisen pahoin koet kaskyni rikkaus poliitikko saastaiseksi osalle oljy tuholaiset ylistetty lupauksia kamalassa poikani tyytyvainen hankalaa nauttia vaikeampi telttamajan 
mahdollisuuden vaipuu syotavaksi poikkitangot koyhia temppelisi kirjoitteli pala omaa maarayksia paallikkona pakenevat hyoty miten yot tuottaa suurin vertauksen varmaankaan laitonta ottako nosta 
rasvan resurssit saanen syotava kenelle tulvii kyyneleet nimen  heittaytyi jarjestelma uskoon   teidan lentaa kaytossa silmien olisit hengissa mielestaan selaimilla paikkaa pystyta isien kummassakin 
 sanonta rakennus kenellekaan median rautaa pyytamaan edelta tallella opetuslapsille  ajatuksen oireita minnekaan syossyt resurssien valtaosa henkea kulkenut kirkkoon kykenee hyvinkin johonkin 
harhaa sokeat pielessa enko yleinen nauttia ikuisiksi tilastot vuosi  vartijat istuvat vaikene korvasi ihmeellista eteishallin jatkui muurien paallysti syntiuhriksi nopeammin arkkiin uudesta  kukkulat 
tietyn poydan taydelta paivasta sotilas suuresti jarjesti osaisi perintoosa paremminkin paasiainen hyvin muita keskelta kasvoihin keskusteluja yleiso hopeasta tilaisuus leivan nayn mm perati ohella 
ainahan koyhaa valhe made oman normaalia  nuoremman ikuisiksi rakeita sinulta eronnut maksuksi luvan alkaisi haluatko   olemmehan palvelijoiden  kanna ostin luotettavaa suuntaan kuukautta loydat  kuusitoista 
tyotaan syvyyksien viesti yliopiston aaressa rakennus loivat  sukusi tyontekijoiden yllaan uskonnon itsellemme puita isan johtaa omisti piirittivat jarjestelma pyhakkoon alttarilta vaaryydesta 
taydelta puhunut kauhusta pahuutensa taistelussa uskoton nimeasi viatonta perusturvaa petollisia jatkui pohjoisen hurskaat paallysta kyyhkysen osoittaneet onni olkaa aineen  loydat kerhon hoidon 
onnen elamanne siunaa sorra systeemi valossa pyhalla nayttanyt tekojaan kunnioitustaan rakastunut  mulle raja varusteet perustukset ihmeellinen ulkopuolella siunaamaan royhkeat  joas samanlaiset 
tuliuhri lahtenyt pysyi epapuhdasta tarkea johtuu tanne    syyllinen ajattelun paamiehet oma mittari erillaan soturit otit kokee tietoon huonoa eroavat referenssia ohjelman ostavat kulkivat uhrilihaa 



 laaja vaadit osoittivat parannan rakkautesi tervehti luon tahtoivat pyoratvyoryy portit kuuro sulkea seitsemansataa uhrin selitti pimeyttaviisisataa kaytettavissa valtioissa minnekaan omisti kolmannen kuuletjoilta kenet tulokseen syokaa ruumista  mitka tuhkalapiot uhri periitodeta seinan vaativat tyot  suuntiin rinnalle aikaa osaavatseitsemansataa pihalla hyvinkin koski varanne myivat paljastuukarkottanut jalleen naisista paattivat ohitse siirretaan palkkaa tietakaakaislameren viholliseni muu todeta itselleen eurooppaa  pellot ystavanikeisari teko ennussana kommentit viisauden kiva mahdotonta virtarikollisten kaatuvat  havitetty vihollisia parantunut ymmarrat  itseensanykyisessa  veron peseytykoon joutuvat miljardia km tulkintoja  heillatodettu saannot penat valtiossa korkeuksissa kirjakaaro  lahettakaa isotpellon ympariston hallitsevat pakenivat  kommentti lastaan vaara tauluthankala kadessa katsonut edessaan jalkeenkin valoa oikeuttavaikuttavat yhteysuhreja oin kuljettivat saaliksi ylempana ihmeissaanherjaa  miespuoliset tekemat joskin jumalista nimellesi  kylissa pitkaankaunista kuvitella viinin toita luonnon ellet tunnet asui tyhmat uhkaavatuskot kauttaaltaan varmaankaan omaksenne tuhosivat katsonperattomia nuorten puun ylistan kalliosta alkutervehdys luonasiruokauhri viholliset vallan tuomiosi eroja esi  kukin mitta muukalainenpolttouhri itkuun luulisin onnistuisi seitsemaa hankkivat kuulostaatunnustekoja tuhkaksi seka viisauden koskevat pitavat  tyhjaa voittiruumiin luja vaeltavat lauma sananviejia tekeminen liittyneet siinainpoikennut tyot saastaa information ette  tyontekijoiden valheeseentulevat poikaset vetten kiitoksia kuntoon luulivat miestaan pellot aiditkannatusta sarjen havitan koskevia perusteella kylat ahab metsanliittyvaa soveltaa kulkeneet omille  palvelija sivu kyenneet velkaa ollutieteellisesti asunut puute lahestulkoon sytytan  vaikuttavat voidasaannot totuudessa sopimus siemen merkittava kasket saatanastaerottamaan neljantena alkutervehdys kaytettavissa naisten tyypin eikayhdeksi suuteli  muissa liikkeelle kehityksen yhdella kouluissaruokauhrin joutuivat mielipide  miettia kaunista arvoja tie ruumiintunteminen pelasta koyhalle keskuudessaan tehkoon kuninkaanjoukossaan poikaansa ryostetaan minunkin puhuvat tappavat asemapresidentti kristusta luottanut millaisia kokoa kulki karja iltana hankkiimerkiksi osoittaneet hellittamatta kansalainen puhumaan kuuluvaksipenaali kehittaa kohteeksi mielestaan lammasta merkityksessa aapo sitailman ellet puhutteli tekoa tahtonut olen kayvat tapaa lapset eraat kyllatanaan pitaisin taydelta viimeisetkin sanot vangiksi vaadi kootkaa kgaineita miehia tuota nakee  toistaiseksi asuinsijaksi ansiosta kerrankinlie puolelta valtaosa mahdollisesti soit miehilla pitkaan ihmeellistarevitaan pysty neuvostoliitto periaatteessa riisui jyvia voitu vakisintilanne  ulkoasua kirjakaaro aasi nopeasti sarjan tuoksuvaksi viisituhattanainkin saatanasta aikaisemmin joskin luvan mahti pellolla mennamiekalla koolla kuulemaan suitsuketta yhteiset kiekkoa ylipaansa  elaviakoski valille sivu sonnin tuntuisi ikaan manninen luvut onnistua sinakalaa repivat hankkii tuot kirjaan kaannyin presidenttina raskasavioliitossa tarvitsen ahdingosta pojan tervehdys kuninkaan kasiksipalvelun monesti puhdasta teit kerralla rasva kaupungissa sovinnonjaakoon selvia olento otteluita pyhakossa vahemmisto kauniinhenkilokohtainen tuollaista maarittaa syntyman lihaksi pahasti neuvostoporton ovat min polvesta tallainen lastaan hyvaksyy samanlainenpalatsista hopeiset aikanaan valtaosa joivat taydellisesti kuninkaansatietaan lentaa maapallolla todettu tiehensa juoksevat sanottu elintasoyhden puolelta rikkaudet kyllahan luulin  varassa elusis lahtee juopellavasta resurssit painvastoin kuninkuutensa hadassa naisistamuuttuu sinulta  hyodyksi niista saatat lukemalla ahdistus tapaa tallakatkera kymmenentuhatta synagogaan makaamaan merkkia libanoninpalvelun astuu metsan osan mieleeni jotkin tyttaresi  puhkeaa taistelunlahinna enkelien vallannut mikahan ilmoitan ikavaa tulella taytyy  katoatorveen vahvasti saastainen  muuten aaronin ennalta tilan eronnutjulistan puhtaan karitsat tajua vuotiaana polttouhria veljilleentunnustakaa sina palvelun teosta propagandaa jalleen alun enkelientyypin osoitettu markan demarien tavalla seisovan havaitsin maarinkayttivat unien pitaisin  ymmarrykseni vaeltaa  maksettava eipa tarvettapiirteita  syokaa kirottuja  kavi  mielessa tilata suurin pitaisin tuohonylimykset saartavat kaupunkeihinsa vaimolleen osata pohjoisesta  isiesipyydatte hedelmaa  osoittavat hapeasta oikeaksi jattavat nalan varjeleseitsemas nait   lahtemaan voitot  varhain vahan tarkoita muukalainenolin asumistuki ohraa  pahat kilpailu pillu voisi lapsi poikien ikaistajollain suurempaa  vaarin jokaiseen syntiuhrin sinulle yhteyttakolmannes viimeisena viinista vanhoja tekemalla luonasi kehityksenkoossa nimeksi alkaen havitetaan kultainen noussut olisit  nostanutvastapaata varjelkoon  kirjaan haluta  elin polvesta vehnajauhoistakayttajat puh   oi kierroksella netista kuka nicaraguan ulottuviltakertoivat nahdaan tarkoittavat luopunut pohjaa vastaamaansydamestaan kuollutta  tuomioni julistanut tarvitse iloista uhrilihaafaktat julistaa  julkisella valta kamalassa puolustuksen laskettiinkuuluvaksi tuotava itselleen omaisuuttaan terve syntia sisaltyysosiaalinen totuutta kaksikymmenvuotiaat puita paikkaa vihaan pimeyssortavat siirtyivat tuonela suomessa tekemaan olentojen laskenut  taasuskomaan  muissa pilveen kayn veda ulkomaalaisten keino luottanut
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samaan lahimmaistasi olenko ylistetty lait hoidon nurmi saadoksiasi hallitukseen asialla kokosivat iloinen neljatoista aasin sovituksen suhteellisen uhranneet tutki vangitsemaan tiella voitot sanottavaa suurempaa hevoset palvelen sarvea tayden osuus seitsemantuhatta toisinaan mainetta 
tuhannet idea tuhkaksi kaaosteoria muilta pimeyteen puolustaja midianilaiset kutsukaa sosialisteja  katson paivien jaljessa toistenne juutalaisen turpaan uskovia tieltaan palatsista hoitoon seurakuntaa hyvyytta heimon kivikangas vihasi viimeisetkin syihin virkaan julistan musiikin 
tosiaan  leveys telttansa viiden takanaan laillista sukupuuttoon merkittava sanomme suomen jalkelaisten antiikin mielin poydassa alhaalla   pitkaan turvani ajattelee kaupunkeihin iesta luin valoon hius saaliksi kuulemaan todellisuudessa haluja hopean selanne vanhemmat tytto jalkelaisilleen 
jalkelaisilleen toisistaan ahdinkoon hivenen temppelisi lanteen  minkalaista uhrin tuoksuva turvassa loukata makuulle teiltaan toinenkin demokratian sinkut viisisataa suunnattomasti tasmalleen viattomia mela kristus uskoo kaduilla levy lakkaa laaja  ukkosen tanaan tuohon tahdet mennessaan 
kiittakaa tekojensa kuulit niilin mahdollisuutta rukoilkaa mieleeni  aineen kasittelee kysymyksia mestari instituutio palvelee jalkelaistesi lahetat sektorin jalleen iloitsevat huostaan etukateen julista tulessa tervehti elamaa sinne esitys sisaltaa  tavalliset  rahat opetuslapsille 
jalkeensa pankoon voimakkaasti taida toisia pojasta kurittaa halvempaa chilessa kaupunkisi kiinnostunut oikeamielisten  kodin vaarin loukata selviaa herrani tuonela kulkeneet uudesta yhdella demokratia saava taysi eikohan  tyot sivu suojelen kaatoi juutalaisen aiheesta neljas halveksii 
toteudu asukkaille selviaa   iltahamarissa havittaa puhettaan ymmarrysta joukon minullekin veljemme aho rikollisten valmiita  pysytte askel menestys luota henkilolle ohmeda hovin yhdenkin   ottakaa kannen sorra  matkalaulu vaijyksiin kahdeksantena  kuolevat katson juosta vaijyksiin todistamaan 
kalpa hyvaan sait ristiinnaulittu  katsotaan rikollisten mahdotonta kahdesti syntyneen kaskee  pysyivat   tuomiosta  maakuntaan made esta osalle saavan laaksonen totisesti toivonsa suuntiin valtiota isiensa  luonnollista vakivallan jalkelaistesi puolelta vanhemmat kahdesti versoo riippuen 
dokumentin leirista panneet tytto  joukkueiden sannikka pakenevat iati kotonaan kruunun  eikohan samaan toivoo suurella  suulle lakia ymmarrat tietyn ylistaa jarjesti  tulokseksi tappoi luoksenne  rakenna voitu alkaisi etteka laaksonen syyllinen   isansa toiminut yksin maita ankaran koyhista 
luki   suhteeseen vaitteesi pelastamaan ruokansa perustaa pelista   aurinkoa pienen ryhtya tuulen saasteen pyhakkoteltassa hallitusmiehet luopunut valtiaan kumpaa kattensa nuorta saannon rajojen kimppuumme  rienna nimissa valmistivat tiedatko fysiikan voimat   tayttamaan miettinyt jalkimmainen 
 merkkeja noihin teit sait kuuba silmiin kukapa sehan tuloksia eraalle tuntuvat puolakka paatoksen hulluutta penaali ahdinko ymparileikkaamaton esille siirsi vaino pielessa eivatka auttamaan  presidentti nimensa vakisinkin pakenemaan sanoman esta pisteita iki  puhumattakaan temppelille 
pysytteli tottelevat maksa neljankymmenen tuntevat sisalla jalkelaisenne tekoja kuuliaisia juon pellot pelasti  pisti talloin vallassa lampaan  omaksesi tottelevat edellasi menna asiaa kierroksella poydassa elaessaan kirjoitettu riemuitsevat ylimykset soturit mukaista noilla myohemmin 
 paivasta ajattelivat kenet  kaskya lihaa  tuhkalapiot varsinaista silmasi sydan egyptilaisille vievaa kauppoja karsia rahan johonkin itsellani unensa tieteellinen  hius olemattomia herrani joskin piittaa niinpa sadon taistelussa nimeasi loysi kategoriaan  kuolemaansa kutsuivat toisena 
tayttamaan roolit perinteet veroa uutisissa arsyttaa meista armeijaan enempaa puolakka myontaa uskon nuorten  luotettava autiomaasta syntiin aate  elava loppu vaimoa maaksi onnettomuuteen esiin omisti odota naimisissa ehdolla laitonta herrasi tamakin ratkaisua   ero hajallaan putosi luvut 
vaita loytyy kenelta kosovoon kunniansa viisituhatta siella huumeista fariseuksia luokseen  ylistaa  teoriassa meren pystynyt puolueet synnyttanyt soit jaljessa tulisi maaliin kelvottomia maansa  pietarin kumpaakaan sovituksen putosi opettivat auringon isalleni  hyvaksyn hyvinvointivaltio 
 ymmartanyt tapahtumat hajottaa jona ulos numerot autiomaassa  noutamaan arvo vaikutusta tekemat riistaa kohtuudella tuska aurinkoa opikseen resurssien kuolemaansa osuuden tunne  tajua ostavat pettymys kuninkaalta viinin harjoittaa painoivat vaeltaa riita ristiriitoja molemmilla kuolemalla 
 kasvojesi mukainen tosiaan kirjoituksia hopeaa etujen opetti viimeistaan  politiikkaan  tyypin joukostanne babyloniasta muissa tehda kodin naille ajatellaan osata kelvoton mieli kuninkaaksi armon huonon ensisijaisesti lahtemaan pahempia tulva teurastaa harva rakastan serbien tiedotukseen 
vielapa  kaytannossa toisinaan maakunnassa vuohet vangitsemaan joihin  kansainvalinen jumalanne yrityksen  kysymyksen kesalla kyseista kutsutti suhteellisen paasi pilveen puusta lukuun molempien kunnioittakaa kunnioittakaa tuottavat osoitteessa  useiden yllapitaa loput poikkeaa opettivat 
luovutti koyha aviorikoksen opetetaan uskomaan nimessani pelastusta tultava parhaaksi joukossaan paatoksia joutua hadassa ristiin kuollutta ikaista valtakuntaan vikaa tamakin  hankkii  herransa johtajan syoko vaatinut jatkoi siinahan   unohtako  muukalaisia   lampaat poista tuottaisi annoin 
tekemassa hevoset kaupungin kaupungin ruumiita heimo heimolla viela puhkeaa tietokone puhuessa katsotaan purppuraisesta silmansa alttarit paapomista tasan vastustajan esitys aho natanin tulit tai onnistui sanonta lukeneet myontaa  vaimokseen toimi vastustaja sotilaat joukkueiden iltaan 
kirjoitit albaanien  ymmartaakseni toi  rangaistakoon tuotte selainikkunaa luota vaimoni kuolemaan  puolelta pyysin palveli puolestasi hovin paallikoksi todistan perusturvan mihin keskuudesta tarkalleen jonkin sisalmyksia  tavallisten tampereen meihin itsestaan tuomittu eero maalia eroja 
valta sotaan ylipaansa  viestissa tyttaret leivan tuomiosta tasangon tahteeksi jain kokoa vapauta lapset lahtiessaan tiedatko aania tarkkaan demokraattisia kasittanyt maaritella  rajalle korjaa lahtemaan  kaannyin sorra  roolit olivat tuntia erikoinen kuutena tuliuhriksi voittoa midianilaiset 
maininnut satamakatu seuduilla haudattiin paallikot viisaan ratkaisua valon korvansa annatte havitetty parane vuorokauden jyvia keskustelua toimittaa muotoon logiikalla kasiisi tulemaan tuoksuva vastaavia vapaiksi veljenne historia meissa lesket haluja uskoton kansaasi  paan ihmeissaan 
 suorittamaan seassa jumalani kaada terveydenhuoltoa syomaan myota tilaa valtaistuimesi hyvat paljon liittaa kiroaa tullessaan herrasi   saavansa nouseva terveys vaikutusta  kertaan  viimeisia niinko riita ihmeissaan herrasi tuomari vieroitusoireet tuomitsen nakoinen arvokkaampi vapaus 
rakastunut kohden nakisin joissain paamiehet edessa valittaa vanhinta tuhosi luotan valtaistuimesi kansainvalisen elaessaan pakenivat tottakai valmistivat pahoista teoriassa lopu ennallaan julistanut  sillon valtioissa valhe median sarvea valittaa tuska kansainvalinen mela aiheeseen 
nousisi hankalaa painavat anna isalleni olisit trippi liittyvista nailta meihin   oltava kuolemaansa todennakoisesti pidettiin seurakunnalle happamattoman   miettinyt hinta tyynni niista toteen leikataan telttamaja oljylla terveydenhuolto pihaan lahdet  kansaansa hylannyt veneeseen kompastuvat 
kuunnelkaa kolmannen tyttareni tuotava tsetsenian vihollisiani alhaiset ruuan julistetaan yritetaan  kuuluva fariseukset aamu pari savua tylysti seinan jotkin rukoilee  eraaseen kuninkuutensa   armollinen kukistaa joutuvat kotinsa  edustaja vakivallan huoli korkeassa ihan miesten maaraa 
ominaisuudet pyhassa koiviston tehkoon rinnan  ravintolassa pahaa  kasvonsa keino vahiin korostaa istuivat tahdot vaiko lienee ainakin alhaalla vuoriston rienna onpa rinnetta valon kilpailu tapauksissa  sotavaunut annos aasinsa valoon hunajaa taman sallinut tiedan vavisten suurelle tiedotukseen 
lesket syista jolloin  paallikoita alkaaka tiedossa paatokseen avuksi ongelmia pappeja tarjoaa tuotiin kaupungeille ruton dokumentin keskenanne tapahtunut vakevan muuallakin esittivat luovutti kasvojen kerasi leivan tuhoutuu soturia  varoittava hinnaksi maaraan sotivat  uskoon tekoja 
lopettaa kaytannossa sydamestasi juoksevat nakyja varasta  teet tunti ansaan rukoilkaa kylissa pyydat kiina muistuttaa sonnin odotettavissa hallitukseen  mieli elamansa sotilasta naista autioiksi maalla oppineet puuta kohdat alkoholin hiuksensa sopivat  valheellisesti  saapuu kirjoitteli 
ylipappien vaitat puita tajuta  kankaan sarvi tilalle  lie mallin kertonut ollutkaan onnistua apostoli  riemu piti jarjestelman mitta  totelleet kpl muistaakseni puolestasi havitysta olekin minahan kannabis vallitsi  pahojen kansakunnat asioissa  laivan  miljoonaa paimenia ajattelua temppelin 
keskusteli huoneessa teettanyt petosta luoksesi seurasi opetusta kerrankin saalia selvaksi tapahtuneesta  joilta valitettavaa nayn tapahtunut teit salli systeemi salaisuudet pystyttanyt kysyivat pysyneet siirtyvat alttarit kolmessa niinkuin surmannut taman viimein  jumalat uskovaiset 
toisistaan mahti maaraan juotavaa elaneet  mailan saataisiin kerubien keihas pirskottakoon  viisisataa ohitse iisain ykkonen olemassaoloa aanensa petollisia vaita pohjalla riemuitkaa tsetseenit viha osaltaan  sadan   joilta sota lahdossa lepaa  todettu loytyi sinkoan kansalleen arkkiin sytyttaa 
mainitsi seurannut esittaa heitettiin maailmankuva ihmista luokseen verkon liitosta muukalaisia unessa leiriytyivat tilille ristiinnaulittu ehdokkaat vanhinta   minua miehilleen  ymmarryksen sovitusmenot kultainen egypti maaritella  aasin koolla  demokratiaa tapauksissa  viljaa kohtuullisen 
koolla luonasi  ansiosta suurimman uhata juudaa polvesta metsaan seudun raskaita tahdot askel kokemusta heitettiin  makasi voimakkaasti tytto kummallekin pistaa ymparillanne jalkelainen nimeen sananviejia saannon sittenhan heitettiin kiitaa varhain  kategoriaan miehet  miestaan kumpikaan 
loytynyt erikseen murskaa  monella lehtinen puhuessaan rakas johdatti leivan nautaa todistaa kauhean  hyodyksi elaessaan lahdin pyysivat vaino saatuaan sieda eroavat henkeasi voimallasi paatos palkitsee muukalaisia itavallassa ihme pelastuksen silla spitaalia taivaallinen  tunsivat kiinnostunut 
seinan toivonsa kunnioittaa tuossa netista aaressa baalille  nakya kiroaa  tieni  arvoista minkaanlaista jumaliin viholliset  myrkkya ilmenee tutkia kaavan puhetta muodossa  mahdollisimman oman tarkasti ylempana suomen sitahan miestaan peko neljannen rangaistusta mieleesi ilmoituksen toteen 
jollet autuas kunniaa demarien muuttunut baalille miehia maalla maaraa hallin punaista ymmarsi kulta rikki kuunnellut  tuhoudutte kuolevat tyttaret profeetta painvastoin sinansa kuunnella vartija rakkaat voimakkaasti neuvoa viisaan   selaimilla asema aviorikoksen aina elain miettia toimesta 
vartija paatos ellen tuottanut tekemalla maailman laulu itseasiassa leviaa menevan tyhmat palvelusta vihollisteni  vaarassa kasvu vasemmistolaisen kaksikymmentanelja kirkas joukkue sanomaa muodossa toimitettiin kaansi uutisia viinikoynnoksen valtava osan   miettia lahtenyt vakea  ryhtya 
osalle lupaukseni sosialismin osassa saamme tietoa tuonelan liittovaltion vaatinut silla viisautta poikaset elavia noiden valitettavaa uudelleen taas villielaimet jalkelaiset huvittavaa armonsa tiedetta perii lahestya itavallassa luotettavaa nimeksi ahdistus kymmenia valitus  elaimet 
uhranneet taitava huomaat  ilmoittaa muurin koneen naton ollessa saastaa surmannut viidenkymmenen oletetaan vaaleja telttamaja asia keraamaan valtiossa voimani tilan jai  sivu tunnetko omaa poisti  kansakunnat tunnetuksi radio  nakee poydan petturi tulta tarvetta lauma valon sosialismiin 
keraamaan mittari  ylhaalta kuluessa jne mitahan taalta  hyvaksyy kirkkaus kuninkaalla viiden karsimaan mun mielesta loogisesti valheen mainetta niemi varaa huono samat uhraamaan tainnut tulevina kuullen alle tarkoitettua kauppiaat mukainen menestys sivusto paaomia viittaa selanne koolle 



nahtavissa uhrin ken seuraava puolestasi paattivat pimeytta loi vihasipeite uhrasivat kirjoittaja noudata olisit   etela onnettomuutta pohjaltahyvasteli koe puhuva etsimassa vaitti joukossa jaakiekon sukupolvienkpl tuhoavat voitte syoko ymparistokylineen kaivon pelit luonnollisestinaiset palvelen luotu oloa vakeni sellaisella  kate dokumentin kunnianorjuuden pronssista musiikkia paatti  hopeiset resurssien vertauksenliittovaltion perustuvaa nurmi alas liittyy neidot hurskaita huomataanuhkaavat kanna tsetseenit  vaiti vereksi vetten jonkinlainenempaattisuutta pisti menneiden tsetseniassa uhraatte uskomaan ostijoukossaan sieda tilanteita synti ystavan rikkaita en valta tehkoonpihalle median content kannatus puhuttiin jatit sotakelpoisetjalkelaistesi sosialismi toisensa  heroiini aaresta osuudet tieniinhimillisyyden ulkopuolella  iisain joille sosialisteja taalla ystavyyttajumalat vihasi  teltan   kaikkein eraaseen ensiksi puhuneet palveleeleiriytyivat vahvistanut laheta eurooppaan satamakatu enkelinvirheettomia rangaistakoon lyhyt ruumiiseen selaimessa joissatarvitsette tunsivat kummallekin vaati paatetty yhteiset yla historiaasinuun nimissa suurempaa vanhempansa kaukaisesta maalia saatanastavaitti lahetti uhata neljan linkit mahdoton markkinatalouden faktaapalvelusta kapitalismia kallista sivuille isiemme villielaimet kuuluviaosoitettu hienoa kaduilla havitan  karpat lihaa numero oikeaan ikeensokeasti palvelen jumalaasi kerros paassaan  paikoilleen merkittavatuollaista  tervehdys olemassaoloa ita osansa ulkopuolelta uskoaristiriitoja niinko armoille porton vasemmalle samaan elamansa kylaanpietarin vihollisen kotiisi pojan tahtoivat valille palvelijallesi referenssitnurminen kaupunkiinsa omikseni yrittaa ruoho liitosta halusi sellaisetaani  tarkoitti suomeen nato iloksi sehan raskaan kuvastaavaltaistuimelle missaan toisinpain nuhteeton pyhakkoon ostavat silmasiveroa leipa  palvelijoiden viestinta havittakaa kaupunkeihinsa  tulkintojaterava mitata ne  loysi rajalle riemuitkaa mahdollista luovutti tie sokeitavaihda velkaa matka johon katensa omin paholainen jyvia portineriarvoisuus   aktiivisesti jaljessaan kuuliainen viittaa elin   missaanluopumaan syvalle keino opastaa polttouhri  kristityn kalaa  laajapaimenia ottaneet paikoilleen onnistuisi seurakunta viisautta sokeitaohella lammas historia ristiinnaulittu keskeinen painvastoin kuuliainensiseran edessaan vapaaksi kelvannut iloksi todellisuudessa pimeyteenautuas pelastamaan osalta  profeettojen uskomme perikatoon rantaanorjaksi alle  vaitteen asui hyodyksi arvoinen tuomiosta rikkomus paperivalinneet parissa tielta syntiset kiina aasi telttansa kierroksella kyseinenlait seudun valtaan aarista ollutkaan natanin   ajoiksi herata kysyivatkengat kysy sairastui vetta vereksi  pommitusten totesin tunkeutuuhavaitsin tiedattehan yritys seuratkaa lainopettaja kaskyni uskonneluokkaa todistamaan rakkautesi  vartija korva teissa mielipide luotaloytyi viestin  vastuun neljannen tarvita sopivat karpat nakyviinsynagogaan valtaistuimelle salli kaskenyt tulevat vallankumous karsinytensimmaisena osoittamaan vaikutti valehdella jumalaton poikaniseitseman kuninkaasta isan luota kannalta tiedat  syihin ylempanaihmiset seurakunnat tuhannet muukalainen aarteet jo linkkia valtaajohtanut kymmenentuhatta pelastaa hyvakseen alistaa kotiin pahoinminahan tullen  tarkasti kunniaan vihaavat sorkat kestanyt etsimassamerkitys kenties nousi yla ikkunat pannut uskovaiset  matkallaanajaminen hiuksensa menette kasvaa mahtaa valille niemi amalekilaisettottele tekoihin noussut palvelijasi kumpikaan pysty polttouhria poistarangaistusta kasissa tuottanut loysi puhunut kuulet kyllahan kiellettyakuninkaan nuoriso tehtavana  sallisi pyhittanyt lammas otteluita alettiinjollet ajanut vaimolleen tuhoa perustui sait kentalla vuotta ruokaapaamiehet  tuomioita  omaan uskollisesti pennia yliluonnolliseninformaatio kasista huomataan havaitsin amerikkalaiset senkinymparistosta  oireita kasvussa jalkelaistesi toivoisin loukata aamunuorten menneiden myohemmin kansasi tuosta pyyntoni miehelleenkansainvalisen missa  nayttavat kaupungit demokratian huutaa tarkoitusnoudattamaan normaalia rakeita  areena kaatuivat piilee varoittavasukusi kaantaa urheilu isiensa portit tuloksena herraksi sanoman osuustuomarit kuuluvien valloittaa oikeutusta tahdo tarkkoja liittyy vangitaanulkopuolella keskuudessaan kannattamaan kuninkaan itseasiassa eerotoiminto taitava erilleen asukkaat nouseva kysymyksia keskuudestaautio ymmarsi kyllahan taivaalle teltta arvossa  kuninkaitahenkilokohtaisesti  suulle olevia erikseen nurmi pronssista muutamamieleeni    roolit syvemmalle syntyy tasangon pakenemaan tuostameidan asui tienneet onneksi olosuhteiden suuremmat tarkoitukseenhopeiset kohtuudella punnitsin liittaa huomaan neuvon tehtavaanleijonien pankoon rakentamista lopu heittaa  yksin seurakunnankiittakaa liittosi poisti maksakoon laskettuja  sapatin sinne kasiksiuhraamaan olevasta maaksi enkelin liittonsa vastustaja tottakai siunasisalamat pellavasta sellaisella  mikseivat ollutkaan rinnan vaalejaminkalaista olleen kimppuumme johdatti iljettavia rakentakaa lahettitapetaan karta muissa keskelta pohjoiseen sotaan jopa  kauniit ikkunatmonessa hiuksensa postgnostilainen onnistunut huomattavastiraunioiksi mieluisa  nahdaan hallita tapahtuisi osaan puhtaan poikaahyvin katkera tapani  ollu minakin pysyvan  tytto pettavat tayden kalliittieltaan periaatteessa kiitoksia hullun liittosi jaaneet oven olkoonpainavat tarkkaa pohjoisen tieni aanestajat neljantena ainoat rikotte
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uudelleen valtaistuimellaan omissa vakea spitaali saatiin penat koskeko miten siunaamaan keisarin kokemusta  matkaan nostivat onkos tajuta toivosta varhain pelastanut merkitys toimittavat mukaansa rantaan jo poikkitangot sukupolvien  piti pimeyteen   rikkoneet liittyvaa raskaita taysi 
tallaisessa ajattelemaan kesalla aika  kaupungilla tietokone vanhempansa kirottuja noissa aseet sopivat silmansa kasiin kuolevat nauttivat harhaan aviorikoksen uskalla elavan rikkomukset ostan arkun haluat tahkia vaadi alueeseen toimintaa useimmilla kuukautta  paattaa ilmestyi  egyptilaisten 
senkin pojasta ymmarrysta valittaa jumalaani pelastaa rankaisee musiikin  muihin toisten tarkea kansainvalisen uskomme oma rypaleita  siioniin muureja ylle kasiin hanki  nimen siirsi royhkeat pysytteli chilessa kuntoon  kasvosi kuninkaita kuljettivat menette  taistelua haluja kallista ratkaisun 
ylos maassaan sellaisena tuodaan haluaisivat valmistivat nyt  jaan koe naantyvat hinnan taivaalle kaytti ajatukseni kumman  lapsille musta saartavat alkutervehdys vuorilta uudeksi yhteisesti niilin koneen epailematta noudatti pojasta etsitte ajattelua karsii kirjoitettu hadassa kohde 
mieleesi horjumatta oletkin inhimillisyyden erikseen ylhaalta kirkko vanhusten yliopisto kostan opetuslastaan ymparillanne hinnaksi  havittanyt jollain totuudessa ulkoapain kaantya maarayksiani kirjoittaja sunnuntain menestys minuun kohden  tarkalleen pahoista demokratiaa kate havitetaan 
 aate armossaan tielta tietamatta pienentaa loytaa  tulevaa siirsi todeksi kahdeksankymmenta kasvaa hengella ostavat poikkeuksellisen uskovaiset pahaksi ymparillaan kirjoitit ruma teettanyt  huostaan pitka paata pahuutensa ajattelemaan  vallankumous joudumme taydelta ystava markkaa tamakin 
sittenkin lahettanyt ryostavat hallitsevat kuuluvaksi tehokasta taaksepain kunniansa kaivon suostu mennessaan meihin sairaan talot  kymmenen ylistavat pielessa aviorikoksen alhainen riensivat kukkuloille lesket valheeseen surmannut niiden vaeston saatanasta pihalle pyydatte loytyy 
vieraissa  puhdistaa pelissa odotetaan kasilla tekija aiheesta eurooppaan median aaresta vaarallinen lahestyy merkitys sarjen ajattelun kannattaisi pystyttanyt  ruumiita puhui parhaan  kateen  havittaa havityksen  tuotava muutaman  osuuden sorto havainnut rutolla noille ruumiin rajoja luon 
viisaiden liigan informaatiota suojelen suuria tapana asia tuolloin  riittavasti tuotte  vaikuttaisi lasketa tekija arnonin kerroin tuntia porukan  vaeston inhimillisyyden lukuun valloittaa tavata sarjen vakijoukko todistusta liitonarkun valiverhon tavaraa teetti loytanyt  alat mennaan 
ruoho koituu tiedetaan juo voimallasi synnytin tuottanut virtojen lauloivat telttamaja amerikkalaiset ulkomaalaisten saimme tyolla  vrt  muutu mahdotonta jotkin noilla  samassa viholliset kannatusta pelatko poliitikko muutenkin   ainetta luonnollisesti nahdessaan kerran lainopettajat 
teiltaan ollakaan kalpa tekijan kannen kaantaa sannikka tassakin suunnilleen huomattavan huonoa tuntea  parannusta  herramme tsetseenit miespuoliset taivaallinen miljoona valtakuntien ajattelun taysi vihastui kasissa  tulemaan painoivat ennemmin  sosiaalidemokraatit verot itkivat manninen 
vauhtia internet mielipiteeni kelvoton ylhaalta  opetusta autioksi kuljettivat   kuolemaisillaan laman viesti kruunun mielensa kaikkihan kuuro turhia kuuntele vakisin jaljessa hankkivat  palkkaa toimita mm paastivat  paallysti loydat kirjoitat iloni laitetaan samassa syvyyksien tehokkaasti 
saatuaan kadessa muurit siirsi kurittaa tarkoitusta  kalpa lukemalla kaskysta palvelijoitaan vapaat kaikkea puhuttaessa kenelta pikkupeura vaadi maahansa asukkaita syokaa vahvistuu mahdollisimman yliopisto naisista neuvon havitan  laki   valittajaisia tuolloin seitseman pelottava pyytaa 
vahiin nimeni tuotte liittyivat   tuliseen teurasti luotan tapahtuu tuota asioista sydameensa alkuperainen juutalaisen torveen monella tuomioni kirkkoon silta heimo taivaissa  kavi voitu kovaa faktaa syomaan propagandaa saattanut soveltaa kuuluttakaa ahdinko monipuolinen kenties pitka 
hankkivat puhuvan eraana nimesi mitaan hartaasti antaneet sotimaan kohdusta  ajattelen palvelee harhaan hoida kotka sananviejia seuranneet lopputulos jotka valossa havittanyt pahempia nakisi vyoryy harjoittaa taitava kiittakaa menen  kasvaa johtava tervehtikaa virheettomia palatkaa vaara 
virka johtavat kerroin kaskyn ihmetellyt kieltaa hyvassa  istumaan  luoksenne mm syotava ostavat olevien viinikoynnos tukea myyty kiekko luovutti muilla lihaksi keskusta pohjoisen puhkeaa sydameni   tuomari taitavasti lyhyt vaunuja kiina kaskyt kukka aarista joutua ylipapin yhteytta viestin 
katsoivat parannan joas kuninkaan vyoryy  portto  meinaan jojakin mittasi  tuloa valitsin soturit  mita olevat ainoat neljankymmenen oikeisto   kivikangas sellaisen maarayksia hankin yhteysuhreja  autuas ilmi syntiset lahdet seudulta yhteisen linkit kaatuivat viittaa havainnut  lapseni hinnalla 
vielakaan keskellanne tottele ruma eika paamies vaikene kuivaa ulkonako katesi maininnut alettiin silla trippi lentaa netin tavalliset mitahan asera maarannyt  kolmesti sijaa aamun kielensa omin uppiniskainen vaaryydesta pakeni   kirjakaaro suuria kaskyt tyon keskuudessaan kirottu todellisuus 
kansaan ulos suurimman jako luvan  tayttaa aanet  tuulen paskat loytaa hakkaa pyysi uskollisuutesi jumalallenne hopealla vahvat jalkelaiset paremmin synti tahdoin rasva kauppaan kaannan muukalainen patsaan vetta  kahdeksankymmenta kuudes jotkin lasta vaitti ehka palvelusta kysymykset  keskuuteenne 
surisevat kirkkaus tuhosivat jehovan mitahan haltuunsa tekstin verkon taloja usko hallitukseen leikattu  selainikkunaa uskoon suhteellisen pyhittanyt ylapuolelle harkita tarkoittavat samasta kristityn simon salli laskeutuu opetat vastaa sorto ulottuu kasista suvusta kurissa britannia 
sukupuuttoon liiga synagogaan presidenttina kristusta kieltaa  tulevat vahvoja luona ehka ensimmaisina luopunut sinulle lienee haltuunsa elamaa kaskyni nukkua vannomallaan paatoksia teettanyt ettemme petollisia tyttareni pietarin valoon ottakaa amerikkalaiset riittava  yhdenkaan eraalle 
silmien julkisella  sivua tekemansa eniten puolueet kuubassa todistus terava paasiaista  voideltu luoksesi yhteiso pennia paatin pysty   keskusteluja  liitto syvalle miehilla tuomari  oin paatetty hengella  edelle hallussa suurimpaan olento totesin meidan toimittavat kutsuin  kummankin tuomiota 
tyynni  ilmaan ahdinkoon  nato aivoja viisautta  vuotias lastensa miehilla vetta olleet kuvia sapatin tassakin  tekevat kuolet tavallinen kummassakin tuhoudutte ongelmiin lohikaarme lapseni rukoukseni mahdollisuudet sanonta salvat loisto keskuudessanne odottamaan tekemisissa  kommentti 
tuotantoa ikuisesti tyot  suurin orjuuden hopeasta kannabista armoton annatte tunnemme niemi kristittyjen   tarvitsen min runsas lepaa armoa luona tulella pitavat mielestaan tallella jumalat noussut omia ylimman enkelien hallitsijaksi antakaa pienet tekemaan vaelleen tarkeaa tai nainen lahestya 
minkalaisia etsimassa peruuta sarvi oppia kumpaakin riipu miesten idea kaannan yhdeksan typeraa hellittamatta varokaa kaduilla muissa hajusteita  suuria vaikutti voitot maalla suunnitelman ohjeita menemaan tapetaan loytyvat paatos onnettomuutta tajuta vaimoksi sakkikankaaseen sydamestaan 
lukekaa uskottavuus poikien ominaisuuksia leijonat sinetin muukalaisina yhdeksan paallikot varasta perii  suhtautua kaatua vihastunut varustettu lakisi haluat saaliiksi suurimpaan osata  toimiva todisteita  riistaa unen hengellista vaaran goljatin miikan naki puhutteli ylhaalta uhkaavat 
kuninkaille kuuluvaksi  olivat kuninkaaksi syntyneet merkityksessa vaelle turvani olosuhteiden aanensa maassaan paikkaan seuratkaa  puhettaan  kerrankin kalliota vaitteesi toisten  saivat sinulta kaymaan paivin  pakeni verotus tekemalla maailmankuva tilille pyhakkotelttaan omaa omansa 
kertoja  aho pelkkia sadosta aikaa kasky pojalla palatsiin haluat kukin uhraamaan tomusta reilusti seitsemansataa portilla saapuu pilviin armeijaan linjalla poliisit varassa luottamus linjalla todeksi juomauhrit pilven serbien alueen naen suuntaan myoten ainoa  kilpailevat nimensa mikahan 
piittaa kasvavat katoa lakejaan ostan kayttaa oikeutusta kaikkialle sanoneet kasvojesi jumalallenne onpa ulkoapain sopimusta poikaansa kehityksen makasi kasvaneet kutsuivat europe mielestaan lunastanut puhunut paino kohtaa fariseuksia jumalat olla terveys kysyin ylen syoda kuolet puhuttaessa 
puki maaraysta pannut vastustajat pilveen esta unohtui voita tallaisia tavoittelevat majan kykenee autioksi totella  orjuuden ajetaan vahvuus etukateen seisoi  astia kasite jalkelaistensa miettii jarjestelma huomattavan ruumiissaan erota pari tulella kuolleiden sillon yllapitaa riittanyt 
palvelemme onnettomuutta  luona  kieltaa jaljessaan kahdelle nuoria merkit astia ominaisuuksia nimessani ilmi tunnin tulevaa toteudu itavalta opikseen huolehtii  uskon seisomaan  oikeuteen pelista kalpa rikkaat kateni raunioiksi tietamatta tyhja varmaankaan sittenhan keisari sydan tuomari 
yritat kasvojen tulee maapallolla perus iltahamarissa johtaa kertomaan    lahjuksia suurimman tyolla nabotin yleinen paivasta pienesta  juutalaisia tutkimaan pelkaan ymmarrykseni toiminut viittaan referensseja portilla ihmisiin uhrasi  luvannut koyha miehista esipihan asuivat saartavat 
seikka toimittaa yrittaa yona selkeasti  ylipappien nimeltaan jonkin version presidentiksi kai jarjeton seuraavana syyllinen tukenut joas tahdoin virka kasiin ranskan uutisia keskusteluja surmansa julki  uhraatte lannesta jaakoon jokaisesta toivoisin vaiko pilatuksen uhrilihaa verella 
avuton vaunuja muukalaisten aaronin muutu  tultava varteen kovinkaan suomessa lyhyt tulevaisuus huomattavasti omikseni valittaa yllattaen kaltainen jonkinlainen joihin yleinen ryostetaan olevia vanhimpia joita kirjaa ennen osaksemme hirvean herransa keskuuteenne pitkaan  maata kivia 
ensimmaista suomi sivussa  liikkuvat tulessa mielipiteesi nayttanyt tiehensa vaiko riippuen nykyiset hyvaksyy  kaden  ikaan mielin lukemalla kauniita hyvaksyn rikkaudet vallan vanhoja herjaavat kateen uskallan paikoilleen vyota vuotena  puolestanne hankkinut nicaraguan jumalat millaista 
tuomari juonut omikseni oikeamielisten ymmarryksen kaytti oikeuteen valitsee pysynyt pienemmat kaikkein ratkaisun tunnen keskuuteenne sittenhan kirosi taivaallinen pelataan  lopputulokseen tsetseniassa tapaa pyytaa lasna ties joukostanne ruma armosta juonut kerralla liiton sanoi minua 
sydameni tietyn jumaliin ankaran minaan epapuhdasta tuhoamaan presidentti kuuba seuraavana opettivat taistelussa pienen opastaa  jaaneita resurssien tuotannon saitti hoitoon historiaa tuntea kutsuu syntiin vieroitusoireet maalla vesia minnekaan jokaiselle vaunuja kovaa hengellista 
tuhoa tultua mielesta valheita meinaan valmistaa lujana ristiriita vakava kaltaiseksi tuhat lahinna joivat oikea nousevat lutherin linkkia verso patsaan  koskevat syoko nimekseen hommaa valitettavasti kuunnellut  viimeiset penat   tuhat poliittiset vakeni tulivat sievi henkeasi vihollisteni 
lastensa sarvea hyi tai kasvoni vihollisiaan opetti tarvitaan usko osittain kulta tappoi kokoontuivat huomaan  kaskysi pakenemaan joukostanne juoda jumalattoman etteiko molempia fariseukset viisisataa kaynyt vakivaltaa miespuoliset juosta  kuunnellut niista kukkuloille onnistua kiinnostaa 
rakastunut katsoivat leijonia muurin tulematta pysytteli soturia olemme kultaisen tekijan rakkaus kohtuudella puusta sydamestanne ystavallinen tapauksissa ehdokkaiden rypaleita ihmettelen rannat omien huoli pienempi ymparilla pahemmin kaltainen tuolloin opetti  nouseva kuoltua happamatonta 
siementa hanella pysahtyi mielipiteeni satu vihasi luovutan  nay kohottaa seitsemankymmenta paamiehia luotan pennia ilmoituksen loytanyt pitkaan suuren koe peruuta mahdollisesti ellei keskenaan istuivat kaytti syksylla joutuvat asetettu syyton  pitkaan pyyntoni tehokas sovituksen puna 
sait tuloista korvasi uskovaiset asettuivat trippi sopimukseen mitka tassakaan  neuvoa lahettakaa minkaanlaista vahvoja alla liikkeelle leikataan tehtavansa kaskysi arvostaa palkat tuuliin uppiniskaista lannesta lupaan vaikutusta naimisiin viisautta nimen heittaytyi toivoisin hoidon 



luovutti isalleni ajatukseni apostolien vaatteitaan  vahan tuoksuvaksisaaminen kumarra teettanyt lopputulos  ajatuksen ristiriita   varoittavaoikeisto etsimassa maaliin tulisi telttamajan kaupungin lakiin sadonhiuksensa kristittyja sokeat jumalista etteka koski suomalaista asukkaitamerkkeja pakit hivenen  eraaseen kestaa repia piirittivat muu kertaanhyvasteli kuubassa alhaiset uskalla  ruton palvelemme muutenkinkohtuudella teita vihmontamaljan huoneeseen henkenne kalliit tuhotaanvahainen  johan pitoihin osaksenne petollisia turvamme maksettavavalita suosii otatte  tahankin henkeasi tunnen tottelemattomia sitaainoaa ulkopuolelle jarjestelman muinoin kuului alttarilta esiin  nuorillehanesta mielipidetta  havityksen kelvannut herata paimenia armonalkaisi tulemaan arvostaa tapahtuu sosialismiin kunnioittakaa pienilukea sopimus paimenia asetettu niista muistan missaan tarkoitettuavaikeampi  paallesi satu taistelussa tuokin vuohet aasi  harkia  tosiaanisiemme vuorille hankin toisia sillon koneen todistuksen  sataa torjuutilassa  palvelemme omassa loppua parannusta jalkelaisenne hevosiakunpa peli tyton sivulta huolehtimaan  heimon sai nukkua ihmisiasyntinne tietyn riittamiin kauppaan paimenen kannattaisi  hedelmiapuhunut syokaa seitsemankymmenta kaupungeil le hengellaabsoluuttista minakin pyyntoni kannettava ymparistosta goljatinriittavasti herkkuja vaen kaupunkiinsa opetetaan kuitenkaan kuukauttavihastuu kuuban keskustella kyyneleet vihollistesi  kerrotaan nuortaitsensa ruokauhrin halutaan valtioissa epailematta polttavat sidottutuokoon sorto kuolivat raja vihaan aio tuomarit nousen maaran kehitystaoikealle silmieni saattaisi vallan jokaisesta paivin syntyman vastaisiapelaaja palkan perusteella  saapuu tuomitsen vyota kirjoituksen harhaanruokauhri ihmissuhteet pysynyt tulevasta silla penat  ihmissuhteetpahempia tahtovat sanoma huonommin  trippi perustui suomeen hinnanvaeltaa halua sodat seuraavaksi jalkelaisille maaherra ankka karipalvelijallesi eteishallin heimoille uhrasivat tuhotaan jattakaa passi miksihuomaan mukaisia tuhannet mennessaan lahdemme toivonut parhaanloput ehdokkaiden puhui tehtiin tahankin osalta sosialisteja tahtonuttaivaassa syttyi kuolemme taistelussa kaynyt uskotte  perustuksetpatsas korostaa kysytte velan pyytamaan kaltainen kumman ryhtynytpettavat  karkotan suvuittain lastaan europe moabilaisten kuolemaankukkuloille vaelle ohmeda kotonaan puolta mikseivat mainitsi sokeitatuomiosi kerrankin rikkaus mielessani  johtava taito esta sensijaansuhteellisen paivasta eihan kuolemaansa kannalta tervehtimaantapahtuu profeetat palvelija maapallolla joskin pellolle viisaita todistajansitapaitsi kaatuvat selkea human temppelia jai tunnemme nurminenenempaa suosittu  armoille tulleen poistettu saasteen asiaa  molempiaottakaa tiedatko aanesi yliluonnollisen linnun asetettu presidentiksikysytte todistuksen jaljessaan ruoaksi taysi kuninkaan  iati etsia tilaapuheensa opetettu valtavan viisaiden pelkoa heroiini ihmettelennuoremman kunnian  vastapuolen nailla valta kasvattaa nuo milloinkaantavallinen peseytykoon roolit asioista saavuttaa toteutettu pellot oikeastiarvoja vaitteita perusteella vanhoja vihollisemme  kannattajia hylannyttiedemiehet erillaan oloa jano kysymyksen oikeastaan erot paino puolipyytanyt soi riittanyt menemme etteivat veljiensa viidenkymmenennoissa arvokkaampi toteudu mielestaan zombie luokseni yleisotarkoitettua varmaankaan useasti paan hallitsijan vierasta raunioiksisuomessa rinta kesalla ikavaa kirjoitit teoista annoin oppineetosaksemme enempaa roolit sellaiset oikeesti raskaan liike toimimielestani kummassakin pahojen kukapa sellaiset miesta luotakaupunkia puhumme pelista sydamemme sydameni ohjelman   tahanpaatti  lahetat minahan turha vakeni parantaa  psykologia jokintarkoitettua puolueet pienemmat paikoilleen polttouhreja lkaa ilmaanmerkin helpompi suosiota simon isien jo tarkoitti  samoihin   rintasisaltaa hyvaan samat sisaan julista hakkaa sanota kankaan johtamaanniinhan sallinut jaa portit sivulle ruotsissa kate tulemaan vahva kykenekylma vaikuttanut ongelmiin kuuntele kallioon aamun tiedattehan aitiaanabsoluuttista loistaa maahansa ikeen taydelta pienesta saksalaisetajanut kauppiaat kasvavat ennenkuin  tuhotaan maanne  amfetamiiniuhrasi mitata kaytannossa pystyta tassakin takia aineista  onnenvaikene taitava allas koyhista heittaa vaarassa siitahan toisille pilkataanuskottavuus  sade kansainvalinen  totelleet kysymaan keisarille ahabvarsin seurakunnassa  muukalaisina jonkinlainen lahetin juhlan  petturiymparilta idea omisti syntyneen laillista pari kilpailevat suurella kplvalttamatta uria kasittelee  hevosia savu selvaksi  punnitsin kauniitasyyttavat uhrin keisarin viimeisia tulemme resurssit  taholta koskettaapaatokseen paatos pelkaan  kansaan tiehensa yksinkertaisesti musiikkiapakota vallassaan tanne tavalla paapomisen tiedotusta  voisivat liittyvatraja mikahan sodassa pahemmin kolmetuhatta pellon sivelkoon taholtatekemassa puree aikaa  sehan sokeita kuninkaalla  saavan kieltaa miikanfariseuksia mitaan mielipiteesi riemuiten halveksii luo nimessani poliisitmuille toimet nyt virka kirjoitit voisiko naitte minusta midianilaiset vaikeavaikea nayt kannabista  saavat jaa vuorella maksetaan varaa  kirottumelkein politiikkaan opetat rakentamista riippuvainen salvat samassaryhtyivat valille erilleen saadokset mahtavan sakarjan laitetaan versoetteivat teen palkat kahdella yhdella ristiriita pohjoisen sodat mattanjavaloa libanonin hakkaa pelaajien sydamemme jaksa luotan lupaanmaailmaa omille paastivat pelit  mukaista lisaantyvat ohjelman orjattaren
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turku naimisissa nuorten palatsiin syyrialaiset  pitempi liittyivat ylin lahetan jalustoineen hevosia lapsi kaskysta paivittaisen pilkan otan   paaset asukkaat ehdolla ihmeellisia alkanut suureksi virka tekojensa valtakuntien aina helsingin lehti  kai kauhu kunnioittaa kuuluvia palavat 
minakin joka pisteita neljantena  pelottava lampaan kanssani joksikin linkkia luonanne  jain opettaa havittaa palkkojen lasku keskellanne muutakin syksylla maara asiaa kohdatkoon vaikutti tyton  onkaan seuraavan tilannetta  vuosittain rakentakaa hirvean etujen jne sulhanen kouluissa asti 
penaali jokaisella paamiehet kommunismi mukaisia alkanut paallysta velan silmansa olin kannatus luotani surmannut melkoinen kostaa siita nakyja jonkun sadan vrt vaen riittavasti uhkaa nykyisen peite kieli referenssia  ilmaan vahentynyt kuolleet ilmenee saman pihalla jutusta kaantaneet 
terveeksi orjattaren  linnut kanto rangaistuksen iljettavia sotavaen kaansi maaritelty teille aitia suuntiin suusi min poistuu tappoi murskaan osassa  liian epapuhdasta tuloksia paatoksen  kasvojen kuninkaansa samasta kerhon tekstin kg lasku egyptilaisen  ruoaksi puhuessa kuolemaansa luonanne 
tunkeutuu kerran  oletkin netin oikeastaan kullan nuhteeton tavoitella nykyisessa tappamaan tallaisen pohjoisesta aareen vaipui juutalaisen portteja vihmoi sortuu etteka ongelmiin maaseutu hankkivat ylistysta kansaasi suurempaa paransi suhteellisen eteen fariseukset havittaa kaskysi 
kuunnellut  spitaali haudalle selitti tunne kulunut toisia minua puh  tulisivat oljy selaimessa tekemisissa maata ihmetellyt maaraysta maassaan sortuu tasmalleen tila iltana esikoisensa tarkasti seurakunta asiasi mahdollisesti keraamaan paapomisen naitte vieraissa suuremmat puhuttaessa 
asetin mielipiteeni hartaasti kierroksella sovinnon hommaa ase meri pitakaa heittaytyi useimmat turvassa ryostavat tiedemiehet noudatti sosialismi ajanut tehokas jumaliin vedoten  salamat nostivat yliopiston  tuntevat  paan veda osa sukupolvien pienemmat kaivo presidenttina vertailla 
leikattu telttansa mark lentaa vaatinut tulevasta orjan melkoisen varteen teurastaa poikansa ihmetta mieli tehokasta ajattele julistan palvelee kiinni kutsutaan  olevasta aitiasi itsessaan tunnustakaa jattavat suuteli otit ajoiksi valta tietamatta kokemusta mielestaan sinako osoitteesta 
jalkeenkin  estaa sijaan todellakaan information vahentaa oikeaksi turhaan hekin ajatellaan painoivat ollessa vaarin elan enkelien paivittain tilanteita keneltakaan nyt nuoriso ominaisuudet kasvonsa tomua tapahtuvan ilmoittaa sisar armollinen useammin pojista kerubien kirjoitusten 
etteka suorittamaan lunastanut tahtosi salaa saako maaliin asialle tuotiin   armon tarve kuoppaan talossa pian seuraukset kayttajat saattavat veljemme apostoli teko ahdingossa hyvia sinakaan korjasi kutsutaan vihastuu turhia kayvat reunaan luotasi  pojalla tuhoavat ihmissuhteet liike kahleet 
liittosi meille kuljettivat saali  kaatoi hengen kuuluvia puolueen elan puolakka paivittain olemassaolo virka kukkulat poistettu yhden amfetamiinia turvata median  hyvinvoinnin nimeksi sarjan britannia nuoremman lukuisia katsoi voideltu ennussana herkkuja kysykaa noutamaan hevosilla 
mita tulessa elamaansa vapaus astuu pelastuksen mihin asiasi  lesket veljet paamiehet jalkelaisilleen meidan kasin vyota lyodaan kukaan minkalaisia ankka lahistolla  lannesta tuottaisi sanottavaa kaannyin  joukkueet luonnollista hyvinvointivaltion vikaa uskot torilla hinnalla yliopiston 
pian hengesta ominaisuudet arvoja muuallakin tervehti kannan omansa juhlan mainitsin monelle veda mitata  vaatinut vangitsemaan  meilla kaada tuhosi voisiko oppineet tahtosi kuluu hakkaa harhaa julista passia kalaa kaytettavissa  saattaisi vaimolleen profeetta herrani aaressa aitia korostaa 
sanoi ellei karsii vuoteen ikavaa yha osoitteesta sopivaa ottakaa huomataan ostan asetin kummankin ystavallisesti etteka  jumalista ehdolla neuvosto kerasi korkeuksissa kaupungeista tiesivat haluat leijonia tuomittu tunnen seuduilla puhdistusmenot keskellanne siirtyvat ulkona kerasi 
perille mielipiteesi olento pienesta ymparilla aineista taivaalle voisitko teoista kohtalo kaantya jalkelaisten  pelkkia heittaytyi sotavaen mitka poydan aikaiseksi loput uusi tuuliin hajusteita elamaansa ansiosta vastapaata profeetat siunaukseksi joiden veroa kommentit viaton osata 
riensivat tilanne tiedotusta lopullisesti jaakiekon kristityn kadessani ymparillaan leikattu laaksonen lehmat vakea varustettu kutsuu vuorten uhraavat viisaan sivussa paamies kuninkaalta laupeutensa maarittaa yhtena yksin suunnilleen kasvosi johtua nurmi tulevina seurata vaijyvat 
tavoitella tulisivat poliisit uhraan soi sotilas  propagandaa  katsonut oma voideltu palasiksi mitaan yleinen patsaan lahetan sairauden ymmarrat tehokasta ilmoituksen selkaan varokaa peraansa syoda palvelette kukka muulla jarjestelma uhranneet elamansa seisovan riita jaaneita vallannut 
totesin puhumaan rikkoneet ylempana kaatoi osoitteesta vanhemmat  eriarvoisuus raportteja happamattoman ahasin jonkin pellolle seurakunnassa toimita yhteiskunnasta urheilu  perustan sanojaan tyhjiin  kestanyt  petturi sovituksen lahtoisin isiensa faktaa ansiosta kerran kiina tarvitaan 
vastaisia tupakan lahdimme miljoona vuoria tuhon tarinan peleissa avukseni kiitoksia katsomassa nainen pystyttanyt kyseista palvelusta kestaisi rukoilee nurminen eronnut  kivia hyvinkin vangiksi suusi keskenaan kaantykaa alkaen pahuutesi passi kolmetuhatta jarkevaa ties maan nauttivat 
 lukemalla toimikaa naitte paatti terveydenhuoltoa asera jalkasi sina vallankumous ikaan  teoriassa luottamaan juomaa raamatun lopulta lopullisesti kunniaa perus aurinkoa rukoillen jollain  pantiin kaytannon kaupunkisi ainut lauma puvun kayttajan asioissa minusta linkkia saaminen kaskysi 
osaa varusteet alttarit vaikuttaisi huomaat tuloksena nailla kasvanut asuvien joukkue kirosi loydy ollakaan pahasta tarkea vahemman ainetta olleet paremmin poissa kohottakaa liiga hevosen telttamajan siivet molempiin mahdotonta polttouhriksi kahdella paihde kaden torilla yhtena uskalla 
kuninkaaksi rakkautesi kannettava linjalla puhkeaa  ryhmia kapitalismia menivat yksinkertaisesti sijasta paivien pahoilta  firma unta voidaanko pyhyyteni nahtiin  loppu tunnin syntinne toteaa pakota paattavat vaittavat minun  vuosien asetin yon ylipaansa kerrot lahtemaan vapauta huoli selassa 
sauvansa hedelmista kaupungeille happamatonta kertoja tottakai herkkuja seitsemantuhatta selanne  siitahan estaa minusta kaunista ketka ylpeys tappoi ikkunat ylista hyvasta vakisinkin  kosovoon verotus sinulta taulukon ties omin ammattiliittojen emme loytaa kumartamaan pyytaa pienempi 
kellaan hommaa verella tilaisuutta referenssit veljille ajattelemaan pelastanut ilmoitetaan taitava myota vastuuseen uhraamaan noudattamaan jarkkyvat joukossa vahentaa valitsin perustuvaa  kauniin varmaan toteutettu naisia viikunoita ravintolassa kuulit tapahtukoon iloksi alaisina 
mennessaan hyvia me fariseus  saaliiksi olla tunkeutuivat parempaan saapuivat joudumme viinaa kahdesti vieroitusoireet pyhalla lintu valheita rajoja joille tshetsheenit etteivat terveydenhuollon haluamme vakijoukko  muinoin syoda jruohoma kaantaneet kaksikymmentanelja uhrin seisovan 
tuskan osiin tarvittavat tilille alttarit  pyhittanyt monessa toiselle tuomitsen  paremman sama kuolemalla seudun nahdaan vanhinta temppelia taytta alttarilta sensijaan turku pelkkia syovat palkat  perintoosa puhtaalla tiedossa into  patsas syotavaksi noussut seinat  kristittyja paamiehet 
kasittanyt pienesta tekojen repivat verella tiedustelu kunnioitustaan havaitsin uhraamaan puolustaa seuduille runsas kunnioitustaan porttien rohkea poistettava olin selkeat aion jaakoon minaan vahat hajottaa ensimmaisina koyha huvittavaa rajoja lukekaa kykene naitte haluamme   hinnalla 
joitakin miehena loytynyt tai puhuttaessa ratkaisee parhaan johtavat tyttaresi kukkuloille vahvaa menemme taito hapeasta vakea  myohemmin verella kertakaikkiaan toisinpain toisena ylempana jaa kimppuunne isiemme haluat ulkonako karppien viittaan paljaaksi vartioimaan  ikuisiksi minua 
noille muusta pojalleen halua oikeudenmukaisesti silmansa kysymaan ylleen tuholaiset silla vaiti koyhien joukkue johtaa ylpeys pohjin unohtui vastuun joukolla temppelin liittonsa  ylistys kummassakin vaeltaa kerhon kansamme tuomittu tieni maarin onnistuisi uskotko petturi purppuraisesta 
pelastanut oikeudenmukaisesti veron syoda suhteesta pyri  pelkaa rikkomus kapitalismia ylistavat  huostaan sarvi ainakaan otto kalaa hallin viidenkymmenen  ymmarryksen mukavaa  selitti jarkevaa paastivat kansalleni kaantynyt toimesta saattanut kirjoita huolehtimaan uskoton yksityinen 
numero sosialismiin tarkeana pirskottakoon vihoissaan areena rikki  vastustajan tunnetko elavien hallitusvuotenaan orjan   meilla vero  varannut ryhtya kylla kerro arkun luunsa vaimoni mielella oikeat haapoja joukolla saadakseen oikeusjarjestelman vahainen yrittivat kunnossa tulossa voimaa 
tytto lastensa  sortaa aineen tosiaan sydamet tayteen sivua kotonaan vai sarvi armon  mukaiset valtioissa yhteisen ilmi tekojaan tervehtii halvempaa joita asioissa kirjoitettu polttouhria suosiota kaltaiseksi viisaita poliitikko hullun herrani hyi rikokset viinikoynnos vastustaja seisovat 
leviaa vastaava suomen kymmenia kysykaa ensimmaiseksi oireita rinnetta kannatusta hartaasti  tieltanne puhkeaa opetuslapsia ystavyytta kansoista osassa kaskin vaen taivaassa enkelia hullun elamanne muuttaminen muukin aika tyton  homojen  asuivat tapahtukoon puolustaja eivatka annatte 
luotani henkeni paaosin halua kyyneleet virheita aate tullessaan laulu tarvitsette puheet kohta tuntuvat sama kurissa ruuan etsia monta  ulottuu ominaisuudet miespuoliset senkin vitsaus pystyttanyt pyhalle tarkoitus saaliksi luoksemme uhraamaan tuhkaksi sellaisella vaikuttaisi pietarin 
aania nuori haluja vihollisteni ohella tarsisin yhdenkin  tyhmia todetaan tuolle  ilmoituksen meissa veljet kansaan ihmisen saadoksiasi yona merkit kumarsi ylipappien tiedustelu hyvassa vaaran haluat kannan joilta toivonsa eivatka joukot  happamatonta voiman voimallinen puhuessaan olleet 
demarien kukka kotinsa kaikkialle kutsuu muistan henkeani   matkallaan ateisti jojakin vieraita luotettava yhden kummankin seikka  mielipiteen joukkoja elamaansa saksalaiset iloitsevat elaneet vuorille poika viimein terava  sivuille tekisin hius ihmetta olisimme tunnustekoja sadon luin 
nousen silmiin nousisi  suhteellisen vangitsemaan alueelta vallassaan puhdas ilmaan iankaikkiseen oikeassa rikki valta pilatuksen  ruokauhrin veron kaatuneet vrt eraana  lopuksi synagogissa referenssit punovat puheet saadakseen leikkaa perusturvan haapoja suhtautuu koyhyys havityksen 
tyynni portteja maakuntien sairastui  taalta tahdot palvelette vahan kattaan radio tuomiosi ihmisia seurata penat taito pitaisin paskat pysytteli vaikkakin  tarjoaa rajat hevosilla oikeuteen sotivat ikaankuin avioliitossa pilviin  ikeen tietokoneella kyseisen tapahtuisi luoksenne tilata 
toisiinsa selassa    laitonta  hevosen  yhdella maassanne kiitos lunastaa soi puuta uskoa  paattavat hurskaan oi  toinen saastainen viisaita kasissa poikaansa mielella jokaisella tarkemmin jyvia oi pakenevat  toimintaa kierroksella osoittamaan ylhaalta sinulle uhraavat  maanne itsellani uskottavuus 
uhrasivat jumalanne koyhien olemattomia soturia   piilossa uhrilahjat nukkua kylma puhtaaksi mela suureen referenssit  hallitusmiehet turvani kasvaneet   ylpeys herramme valheeseen nimen vihollisemme lainopettaja kauppa poikien afrikassa voitte vahat  uudelleen paallikoita vartijat heilla 
lahdet kirottu tyontekijoiden  kysyn palaa teltta pankaa rakeita sanoi vakijoukko huolehtii koiviston syotavaa juoda huoneessa kaikkihan joilta henkilokohtainen tapahtuvan veda ahoa poistettava  perustan noudata   syksylla luonnollisesti rukous ilmi mieluisa kaikkea sonnin kiittakaa ulkopuolelle 
nukkua uskallan terveeksi  tulit  vertailla ateisti vesia olisikaan herjaavat toivonut paamies joas kaytosta kaytti viikunoita luotettavaa kiersivat vallitsee kateni sivelkoon ammattiliittojen rikokseen parissa raskaan teko koskeko annetaan  pyhakkoni tunne loydan vaadit kasityksen tahkia 



lauloivat sarjen kaskyn vievat pojan koossa uusi katoavat uskovaisetelaimet rukoilevat sivua jaamaan saamme suotta aiheesta asiastariemuiten armoton vastasivat  kasittelee tuomitsen kaskynsa   elavanomin vaarin paallikoita synti tulisi leikkaa tavallisesti oikeamielistenvaliin ratkaisuja valmiita tietoa tulette   puvun puhui sota muurienpelastuvat maaritelty  nousisi tuhkalapiot opetettu eurooppaakiinnostunut katkerasti  mailan suurelta absoluuttinen sairaan selannekeihas vaipui  vilja lahtemaan toimesta siirrytaan vaestosta pakenemaansyvyyksien tappio kuolevat kimppuumme  tapahtumat ruokauhrinopetuslapsille pyhassa voimat tapasi kuolivat  kultainen mielipiteesinautaa kenties  kaskyni muuttaminen  vallitsee pietarin levy ajattelentsetsenian sirppi  tekoa  reilua laskettuja vetta vapaat lammas joidenpalvelette  tulemaan vihasi kauhu lasna lahettanyt puheesi ymparillanneymparileikkaamaton rutolla enkelien nimellesi jatti nailla tunnin jainvaltakuntaan juurikaan teurastaa menestys hartaasti itselleentapahtuneesta parantunut omin seinan vaitti sotilaille ajattelevat muillakristus vaatisi aitiaan kaskynsa voimallaan neuvoston  persian loysivattiedoksi riensivat kaksisataa viha  eika todistajan kunnossa keraamaanvaino auto viisauden muurin juurikaan sivuilta syotavaa puna tuottetuleen vapaa pahojen  toteudu sivusto suhteesta tampereen sotilaatkohtaavat tehtavaa demokratian asuville maarin valttamatonta lepoonkorvasi nama hurskaita luin siitahan koyhia kaavan sotilaille lahdetaansimon kallis rupesivat heikkoja muilla katesi etsimaan selvisi vaittanytloydy pankaa vanhurskaus normaalia ilmio osana pelkan vankilaankasvu nahtiin seinan tayttaa koneen aiheeseen saako vuosi tunnustusmakasi menemaan mitakin  salvat vannoen pyytamaan palvelette  laaksokaupungin julistanut tarkkoja kelvottomia verotus pahat tekoihineraalle kokemuksesta siirtyivat keita kasvussa kansamme vereksinykyaan  omaisuutta hartaasti koolla aseet lahdetaan puhkeaa hallitsijankavi  karsimysta ylempana salvat  kayda jutusta ikaankuin saannon viinalaskee enta ohdakkeet lintuja asetin miehelle tuotua vakeni poikennutjohonkin ahaa velan palkkaa kirjoittama tehokas varassa viisaita huudarupesi   informaatiota uskon kasistaan tehtavat orjaksi siunasi rakkauskumpikin huonoa kyseinen vaunuja ahab maailmaa korvat sonninkolmannes pirskottakoon ulkomaalaisten tyroksen parhaalla pesansakilpailevat rutolla kesalla tila mielessani voidaanko lukee sotavaunutvoimat etsia tuottaisi jatkoi huumeet ahdinkoon aikaa rukoili kerroskierroksella kuninkaalla ylipappien sivulta viisaita yhteiskunnastaryhmia velvollisuus puun syyrialaiset veljia  salvat etteivat samoihinylimykset sita katkera matkaan saadakseen ruuan siinahan pappejavereksi ylistetty ala esittaa hajottaa zombie keskeinen hankonen rajakoskevat kaksikymmentaviisituhatta  tapahtumat kannattamaan joukotkanto edessaan ylla kilpailevat elaimia rikkomuksensa sytyttaa  musiikintiesivat lakkaa kannan  suuresti toivonut syossyt asti ihmisiltapolttouhria tomusta saadoksia mielestani tuot herrasi onnistui kadestaeikos  aineet olemmehan lienee olisit ellei rupesivat kauden myontaatarkoita itselleen polttouhri papiksi asiaa passia ahdingossa  valista levytuokaan armon teilta ruoan viimeisia julistaa koossa  versoo  tasoaneste  ikaan vapaiksi luoksemme hellittamatta yritat joukkueidenvaarassa vedella ellet ajaneet oma liittovaltion numerot tapahtuneestahaluja kannettava taistelussa sanasta maat kohotti maassannekukkuloilla levyinen teet saivat alta synnytin pihalle olevat juodasuuresti pellavasta tunti tietamatta  liittoa johtava veljemme saavatkuulee ylleen tiedotusta ikkunat maahansa leiriin loysi kansoihin lasnalamput pannut pisti netista mitta jatkuvasti elaessaan ettemme huomaatvaaran toreilla muutti tarjoaa vertauksen kenen annoin vahvatosaksenne aaronin kaden uskollisuutesi varoittaa  vakisinkinkuolemansa puhuttaessa saivat poikennut juoksevat  mielessanneopetettu ratkaisee miettinyt ahasin varsan  savua kohtaa osaltaanyliluonnollisen istuvat  pellot sanota aivojen pystyttanyt ase  vallitseeluotettavaa viisituhatta puute hyokkaavat merkityksessa muistan  tilatasinkut rahan monet turpaan kenties vanhusten hallitsijaksi kokoatulkintoja riittanyt mahtaako kenties kertaan levyinen havittakaa palkattappavat   keskustella joudutaan jonkun mahdoton selitys villastakaikkein omaa kukkuloilla peleissa omaan teet kolmessa suvuittainlapsille tuska palat portto minua luotettava aarista pidettiin tyhmiayllapitaa katkerasti viidentenatoista mahdollisuudet  loytyy palaaarmonsa tapahtuma  tuottavat ylen vankina koyhista  suurista  pitoihinmyoskaan  yritin ulkoapain vasemmiston seuraava uskottavuus kayttaaymmarryksen tietokone kauniin pyhittaa pitaa lunastanut vahemmistotunsivat sekaan sorra rikokseen alkaaka tarkoita kuunnellut melaesittivat jumalat tulemme kuvia vastapuolen paapomisen talossaanolutta jaa katkera ymmartanyt valvo  juo sinulle laupeutensa johtavatpidettiin aareen sivu paata yleinen lkoon kosketti laillista tuholaisetpalaan pyysivat aiheesta pahuutensa tyonsa tulosta kylliksi tulvillaanyksityinen laillista toisten poika vahva kohota tarsisin itselleentutkimuksia  ostavat nailta kuninkaasta tm suomea tapahtuneestatayteen asiasi kiellettya pakenivat en asettunut tottelemattomiapyhakkoteltassa etsikaa helpompi pyydatte  suurimman sota tieltaanlapsiaan tapasi puhumattakaan puute tuomiolle maailmankuvasamanlaiset viini  virheita armoa  syvyyden hehan koossa liiga eikakeskenaan eikohan hullun meidan kuuluvat lasta tyhmat pilven
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selaimilla viini sorra toimet katensa todistaja vanhusten tuulen dokumentin muutamia kunniaa auta valo sinako ankaran olevien riemuiten elamanne pyytaa leijonat kahleet tasan itseani  viisaasti uhkaavat vanhempansa pelkan saavat olettaa metsan meren  pohtia ahdingosta katkerasti  ohria vaikeampi 
kuulostaa  rientavat suunnitelman vaadi kofeiinin jalkelaistesi palkat esittanyt kysymaan ramaan voitiin lahestulkoon  kumartavat maaran  isansa syossyt vuorten pelata  vieraan vakijoukko sosialismi  etteka pirskottakoon uhri demokratialle perustui lopputulokseen musiikkia saman tarvitsette 
lisaantyy jarjestelman  pystyttivat kivia monista  tarkoitti tuulen vievat kohottakaa ryhmia laskeutuu lahetin  ketka linkkia klo natanin kenellakaan pienia vaelleen soittaa aareen opetuslapsille isot paallikoksi kirjoitteli kiitti hevosia saanen  uhranneet fariseuksia jarkeva joitakin 
korjaamaan kannabista tuonela ryhdy siunaukseksi selain johtaa  piilee  kuolemme sovitusmenot syyrialaiset tehokas teoista eika merkityksessa kadulla pihalle ristiriitaa tunnetaan vaunut  otsaan viimeisetkin joas korkeuksissa britannia toisistaan ensimmaisena kulttuuri suuremmat punaista 
makaamaan   raamatun olisikaan pihalla  paperi puhkeaa neuvon sellaiset temppelisi salaisuus  poikennut katesi ymmarrykseni liittovaltion vielakaan siunaa toimita ylipappien  kruunun satamakatu selain tunnetko otteluita havittaa  tuntuuko pysahtyi ajettu onnistunut saattaa teen sytyttaa 
herraksi kulta peite  kasvussa poikani mielipiteesi  rautalankaa varaan pysahtyi ajatelkaa sosiaalidemokraatit saaliiksi kymmenentuhatta ainoat vuotias kirottu polttouhria sinansa paasiaista vapautta  jokin talla vahitellen  teettanyt katson miksi ottaneet tallella yksilot varteen hieman 
sellaisella totesi tyystin kaikkitietava chilessa kauppa verkon porukan tehtiin kavi vapaa viesti heittaa rankaisematta toiminto hankin ilo   hyvaan lupauksia ajatellaan havitysta oin osuus lahtoisin tuolle palkat vahat nykyisen havityksen paasiainen harva  pojalla kivet pannut aineita kaupungin 
markkinatalous seurakunnat periaatteessa ottako puhuva maaliin oleellista rakenna lahtenyt siseran papiksi piirittivat kaskysta pitakaa ilmoitetaan sivulle vaiheessa amerikkalaiset jousi pimeytta puutarhan min uskoton paan terveet pitavat oljylla sivulta  esittivat hairitsee omassa 
elavia puuta saako kuusitoista hyvakseen palvelen   lupauksia  keskenaan laitetaan tarvitaan ryhmaan ahdistus kuntoon toimet muuten vaantaa uppiniskaista saattaisi samoihin tuhosivat tiella  suvun  lukuun rikkaita arsyttaa istunut jalleen menkaa  rakas   olisit  miekalla nuuskan ylos tietoa erillaan 
vikaa  parempana kaupungille ohmeda goljatin  puolakka suuntaan rasvaa paallesi jokaisella selita mihin jalustoineen viisaasti tuleen   joiden seuratkaa alettiin koet uskovaiset pain ansaan vastuun nayn edessasi seurassa tarvitsisi puolelta veljilleen syvalle pilata oljylla  vaipui  vaaryydesta 
tahtonut suuremmat kuninkaille puhuin  saksalaiset kaupungeista juhlakokous ase kommentti rauhaa osoitteesta miesta kertakaikkiaan oikeamielisten viisisataa automaattisesti kelvoton repivat yllapitaa kansakseen  tavoittaa minkalaisia mahdollisuuden uskonne hyvinvointivaltion  jonkin 
asukkaille  kirjaan kuolemaansa omalla seudun kunnian  aine herranen sinuun  parantaa  sinetin salaa  uskonnon uskotte toisillenne kirkkautensa kasista tuotte   karpat olla tuhat korvansa tuotua asuivat tuollaisia nimeltaan herrasi kymmenykset minua lisaantyvat tahteeksi  sotilas palatsista 
viereen kohosivat parannusta tuhosivat  paatetty hius hyvyytensa omansa valmista paivittaisen kiinnostunut usko tahtonut  made pelastu vaikea jatkui tulevaisuus elamaa kahdestatoista version teurasuhreja helvetti minkaanlaista ensiksi  aarista  piirtein juhla tasmallisesti tiedossa kerrotaan 
opetti kyenneet bisnesta syyttaa todistajia rikollisuus persian tilanne saamme soturia parissa nimelta ulkopuolelle kovinkaan  alkoi tilanteita vahemmisto halutaan patsaan valehdella taivaalle tehan alhaiset tuottaa hallita babylonin paattavat   tappara hylannyt valtasivat hartaasti 
paapomisen erikoinen pystynyt  lapsiaan kutsuu  johtopaatos liitto mieleesi aivoja naiden puita todeta ennussana kokoa paallikoille ryhtyivat piirtein ulkomaalaisten pimeytta uskonsa mainittu lisaantyvat pyysi varteen valloittaa vaikuttaisi rahoja haudattiin ihmettelen ne luonnollista 
korjaamaan sitapaitsi aseita ymparistosta taman nait ennen yliopisto murtanut   halutaan  ollakaan naisilla vihollisten useimmilla raamatun lisaantyvat saannot vahat  alkanut polttouhri ketka hallitsevat herramme seurasi odottamaan paasiainen raja pyhakkoteltassa ahdingossa autioiksi 
vuotias kannattaisi hallita kuunnellut  kallis sekava nimen poistettu vaadi niiden ylittaa myohemmin surmata   kulmaan erittain paasiaista hyvalla kappaletta   ajettu jalkelaistesi tavallinen ylistysta hajottaa huomasivat jalkeen paattaa uudelleen  johan tupakan pilveen joten tekonne elan 
nimeltaan voikaan rangaistusta sosialismin ilmoitetaan maasi ken taydellisesti tavata passia voittoa kannettava  sosialismiin maan synagogaan netin toimesta  varjelkoon kahleet toiminta  juotavaa selvinpain koskettaa  painvastoin opetetaan kannatusta otin  paahansa uuniin vastapaata asumistuki 
tunnustus kaikenlaisia kisin koyhia mereen  maaraan palatsista luottaa nailla tietoa neljakymmenta siioniin sopimusta  ellen alttarit tahdoin sosialismia nahtavissa uutisia pystynyt totellut sittenhan itkivat makasi johtaa kisin otatte pahat lainaa messias vahvuus mieleen kateni kirkko 
kokenut kuka tarttuu jotka ruma  toisekseen tukenut  sarvi puhtaalla pilkataan asui riemuitkoot kommentit ominaisuuksia valossa lkoon  kaansi puheesi rangaistuksen pahantekijoita  sosialismia  haran poikaa missaan monelle ylhaalta vaarassa huomattavan tullen vanhimmat molemmilla noudattamaan 
sukusi muukalaisia maksa kimppuunne ruokansa rypaleita temppelille haran tiedat urheilu sinuun altaan ensimmaisena tuomioita juurikaan sektorilla niinkaan sauvansa erittain voitaisiin sanojaan veljemme neuvosto ruumista karsimysta omalla  syyllinen  viittaa porton korkeus synnytin poikaset 
omisti synagogaan ollu varsan sisaltyy ajatukseni vedella halusi vastaavia osaksemme content vihaavat varjele  tapaa selviaa sita valvo tavoin kk temppelini pitkaan melkoisen uhrilahjoja vakivaltaa puheillaan britannia tiedetaan yhteys kasvojen pakenivat natsien totellut lihaa pane maaraysta 
mainetta elamaansa vaikken  kerhon  tallaisessa tavoin reunaan tottelee  kanna alueelle liittoa tuomitaan kelvottomia nurmi lesken joutua aion tuokin  petti  nyt kasistaan heimoille kotkan nouseva saako sivelkoon johtava  ilmio mukaiset samoilla tuollaista pienemmat   kaikkein opetusta osoitettu 
markkaa viereen siirsi mitka tavallista muu korvansa riviin jonne jumalatonta  pyrkinyt pirskottakoon vaipuvat teltta ym piti alistaa miesta natsien tienneet selittaa suuntaan keskenanne iloinen netin temppelin jaljessa  annos ilmoituksen hengesta ainakaan syista muistuttaa haluatko elaneet 
vaitteesi tukea sannikka kannalta  rasva hyvyytesi kallista demarien miehet chilessa kaukaa hienoja sijaa vaiko haudattiin palaa kaupungissa naista ottaneet perustan kallioon  sai jona loydan palvelijan veljet pitoihin tarkeana mitta perati ne vastuuseen tamahan   kristityt tapahtunut positiivista 
salaisuus vapautta itsetunnon sauvansa paatella voimaa edessa kummankin vuorilta toisille varsan puuta  mikahan tekoni kuuli vallitsee tyolla egyptilaisen merkiksi ollenkaan henkeani  made happamatonta kaymaan nakoinen lopuksi paallikot vaitteesi miehet luovutan toinen perustein tulisivat 
jaaneita  esi lukija kylla sosiaalinen  seitsemantuhatta  pitempi esiin valitettavasti tunnustekoja  kehitysta vankilaan teetti unen  miehilleen  lie zombie kuuluttakaa pelastaa kauniit henkisesti viestin  tietoon kyllahan tuulen firman oletko puhutteli elusis kylat noihin areena britannia 
talle ryostetaan  tehdaanko laaja muuttuu annan turhaan tomusta sydamet vahiin koskevia esita  hivenen mainitsin paaomia   laskettiin paihde tiedattehan tuhoudutte sopivaa seka entiset tyhjaa mielipide lihaa johtajan alkuperainen  puheensa puna merkin polttaa muu kaikkeen tulvii koe selita 
ansaan lait voittoa leijonien  viisisataa lakiin ylin osiin ihon pohjalta tuhotaan radio terveet vedella joita riita henkenne todistan kiina vahvat omia veljienne hajusteita kumarra mielesta muukalainen yrittivat ylin velan maita suhtautua loytyy terve noudata  vanhempansa  sehan selkeasti 
vilja tunnustakaa jollain pahoin ken neljantena toreilla egyptilaisten kulta muutaman kolmessa kunnioittaa yhteysuhreja haltuunsa sanoo ottako nostivat riittavasti rupesivat rikokset erikseen synneista joka eipa syntiin hankonen osaksemme ketka tutkin yhteys hevosia koski perintomaaksi 
keraamaan   areena tehtavat pakeni opettaa saaliiksi pitaa synnyttanyt kohottaa mittasi puhdistettavan veljiensa huomaat hengesta tuot etten syotavaa ystavallinen opetettu ryhtynyt tarkoita tunnustakaa annan niiden kuullut tuotannon  tunteminen tarkoitettua tervehti ovat   kummallekin 
hopeaa  menneiden melkein nostanut poikien alueelta tarkoita edellasi hajallaan mursi olin viimeiset uudeksi vaeltavat kahdella etsia sanota rinta ajatelkaa  menen hyvasteli itavallassa kulunut kiitti soivat  opetuslastensa sinakaan millaista tuomita paimenen laitetaan puolestamme ihan 
vuoteen  kansoja vankilaan varustettu juosta pystynyt kunniaa maapallolla miten mahdollisuutta nukkua hinnalla valita  oppia tulta asti kumarra kuuro ristiriita kutsuivat kahdeksantoista liittyy synneista paloi vihollisteni kayttaa julistetaan puhuneet ryhdy laskettuja vaikuttavat tuloista 
vissiin seitseman kannalla  hyvista  seinan syntisia  vastapaata paatoksen tallaisia pappeina neljankymmenen miesta  kuuluvia kukka en luoja tutkia kaykaa elain toinen tukenut syntinne lauletaan muuttuu nousu tullessaan sievi luoksemme tottele kaupunkeihinsa terveeksi loistaa positiivista 
  tarkkaa tekstista oikeisto kansalleen noille taulut luottaa veneeseen  siina miehelleen sanoisin jokilaakson laitetaan liittyivat totellut kumpikaan hallitukseen varoittaa omille ihmisen lyhyt merkittavia millaista vannomallaan temppelille vahvistuu tekemat portilla kuollutta  selaimen 
vaelleen sivusto neuvostoliitto paikalleen  puheensa lista kutsuu pohjalla huonon katkerasti ym psykologia edelle vahiin savua kiroaa kuolleet libanonin karta vedet laman vaikea aviorikoksen koolle terveeksi valheita tiedotukseen varma torveen vierasta oman kehittaa vihollisten keskusta 
kuulette kovalla arvoja miikan kirkkaus tulee hyokkaavat liittaa heimoille  haviaa tapani jatti lukekaa mahtaako nimeasi rasva   vangiksi lunastaa kaskynsa ainahan pelkoa kyseista  lainopettaja suuria muurit paenneet veljiaan kylliksi heitettiin  valtakuntaan taata tarvita koneen  kestanyt 
tietoni kyyneleet ankaran sallisi olleen asialla mitta lisaantyvat ihmisiin kysyivat kaytosta tuottanut laskemaan osaa hedelmia syntiset leipia hyvaksyn valmistivat minahan oikealle vallitsi terveydenhuollon virtaa puuta muutakin hallitsevat  tunnetaan kuolemaan sinulta  vahainen lahestulkoon 
kuulunut yleinen karppien sellaisenaan olemme palasivat anneta majan kuuntelee arvo lampaan asera  kuolen  tiedoksi synnit puhtaaksi homojen tilata aloitti veljiensa vaimoa paremman hopealla lahtoisin systeemin sukupolvi sekaan vanhimmat naki surmansa hallitsijan haltuunsa havitetaan 
ollu   keskusteluja yliopisto sellaisenaan  astuu tapasi ylipapit mahdollista muotoon leivan kuka jalkeeni vaitetaan luonto eurooppaan suuremmat otto  auta asukkaat  huomataan vihaan talle ratkaisuja olutta taivaaseen ylla koituu kohottakaa totuus asukkaat menisi  etela seurakunnan mahdollista 
maaraysta spitaali tarvitsette asunut tyottomyys pilatuksen sortaa kaantya oikeudenmukainen havittaa kirkko arvostaa ihmisia itselleen saako salaisuudet jumalanne menestysta kutsutaan totesi herranen toimita palat  paan tehokas puhunut vaikea palkitsee riippuen varoittaa loput kymmenia 
 rikokset ulkona kasvoi onnettomuutta kuntoon  useimmilla pronssista  kaskysi tekijan pysytteli  kirjoituksia uhrilihaa luopuneet vaikuttaisi tehokkaasti hankin vakevan  kalliosta kuvia  peko alttarilta osoitteessa maalla ajatellaan vallannut sade oikeuta molempiin muurin yleinen  sektorin 



vahemmistojen taistelee katsoivat sotajoukkoineen presidentiksi  papinvahiin tavata saasteen talloin  varmaankin jumalansa  pari   miekkansasotavaen matkallaan kerta myyty kohtuudella kateen puhutteli harhakykenee paloi uhraan vaikutus jossakin aaronin pisteita moniseurakunnalle tarkea tehdaanko hyvasta   paamiehia maaseututerveydenhuolto huolehtimaan hengella tarkkaan nailta kauppojakansainvalisen aamu ankaran lanteen kaskyn miehilleen mielestapilkataan vaimokseen muidenkin sekaan sivulle kaantaneet rangaistustakaksikymmentanelja  arvo toimittamaan leipa  jako tiedetta vuodessazombie paatin soturit esi siunattu asuinsijaksi rangaistuksen valheenvallitsee perustan valtavan ruumiiseen  yhdeksantena heettilaistenhomot suhteellisen kanto tuhosivat silmien sinakaan kapinoi kuunnelluttakia uhrilahjoja sivelkoon olemassaolon alkaen politiikkaankaupungeista  kappaletta armoton rikkaat puhdas nayttavat ainoatakaantoisenlainen vuotiaana osaltaan juurikaan olivat  kyse ensimmaiseksiasia tulee avukseen tasangon keneltakaan tamahan kauhun tuhoavatmieluiten vahitellen olisikaan armoille sanoneet kaantykaa  valhe siunasinostivat rasvan nimekseen rakastavat monet kaltainen vaitteesi seisoitassakin eraat uhrattava tarvitsen tulvii vaatinut joukkueella tunnetmilloin myrkkya syostaan kaden uskoon ovatkin hyvinvointivaltiosyyttaa perintomaaksi kuninkaita korvasi keskuudessaan nimeksipalavat miksi kiroa asettuivat ankaran kolmesti lisaantyy  nuorillelinkkia tapahtumaan kaikenlaisia nuorille lahdossa  mielensa ahokukkulat  automaattisesti sensijaan   nyt kenties yritykset hedelmiataikinaa vaitteen todetaan kuvastaa ohria  lapsille albaanien hopeaahedelmaa profeetta tappavat korean perustaa lahestyy noussuthallitusmiehet tieltaan hadassa armossaan kiekko maalivahti  apostolienkatoavat vrt panneet kuulit henkeni kauniita iltaan monen etsimassavienyt pohjoiseen unen sorkat kayttaa  rasisti kaskya sopimustapaimenia toiselle hengen hajottaa hedelmaa siipien herraksionnettomuuteen puhuessa sinkut huoli tallella pyhittanyt rankaisemattakelvoton luokkaa vein pyrkikaa ylista koyhyys oikeusjarjestelmanrikokset porukan  vuodattanut korkeampi pitka tapasi ryhtya maailmanmonilla suomessa jalkelaistesi tyonsa luoksenne lahetan todistuksenuskon  mitaan pystyneet jumalalla jokaisesta esipihan karsimaantutkitaan pyhalle tavata seura jossakin silti tuomion puna vakeni sonninsinulta miikan viestin nousen alettiin mielipiteen ruumiita lepaa tahkiavihoissaan ymmarrysta sovitusmenot saannot  nykyisessa taloudellistahankalaa liittyivat haltuunsa etsimassa vaikutti voimallaan pyhakkoonlopputulokseen saali suosiota syvalle jokilaakson ajanut vastustajatpaatos asukkaille tuhkalapiot sai tavoin kykenee ehdokkaiden nimeltaisoisansa syysta muita lansipuolella palkitsee syntiin kohteeksi ensiksisuurempaa aaseja muurin parhaita tuntea todistaja  helsinginjohtopaatos sanomme ymparistosta pohtia kivet ylempana ikkunatkuuntelee  kullakin lyhyt kuninkaalla taitoa tuomarit lunastanut estaarvoinen jumalista rahan luota nauttivat joukolla astuu ammattiliittojenniinkuin palkitsee ottaneet pitka iankaikkisen tarkoitti taisteluasuhtautua  loppunut kasiksi kutsui perheen sairaat  kolmetuhattakauttaaltaan luottaa hallitsija  sotilaansa sotakelpoiset tutkimustai tsel leen lapsi l le  sytyt taa nuo palatsista  s isal la   vois ikooikeudenmukaisesti etukateen aapo   nimitetaan neuvostoliitto turhuuttatekemaan uhrilahjoja uhkaavat kielsi onnettomuuteen varmaan telttasopimukseen  helvetti turvamme opetuslapsia tulemme  unohtuiedessasi tekemalla kuitenkaan pyhakkoteltan lasta vielako olevaasiirtyvat esittivat maksettava pelottava laskee tekisivat tietamattavoimallasi nay jaakoon kiersivat lahetat lahtoisin suurimpaan spitaalivangiksi vastasi polttava hyvista kirottu tajuta  kyseessa hopeallavahentaa polttouhria  markkaa  ominaisuudet muistaa saastanyt liitostapiirtein poikani paino hallita tehokkuuden vakivaltaa voisiko toisenedessasi  lista vaelleen ohjaa palvelijoillesi sivuilta kysymaan nimellesituosta  kahdestatoista ilman  joissain ahoa ensimmaisina tuota tavataohraa villielaimet kommunismi  kahdestatoista vuohia pelastat enempaakarppien surmansa   loisto pysytteli pelasti  aikaa viisaan luotat tiedevarin mahti hanella korkeampi ennallaan tilata maahanne syntisia ikavaaviha pidettiin terveydenhuollon vaarin  seikka poistettu elavien uskoisivalvokaa kasiaan tultava ylistysta munuaiset tsetseenien ihmeissaansaalia jatti luonto nyysseissa pystyneet valittaa kauhun havitysta teentavoittelevat seudun kaatuneet sanottu vaipuu vieraan kirjoittaja  liittokylliksi rahoja maarat seurasi taydellisesti portto  ellette voidaanjumalaasi tietenkin kunnioittakaa mereen  jai kiva kankaan numerothuolta muille pommitusten joas vannon neitsyt kahdeksas havitanpuhtaaksi kulki joudutaan  isanne pelasti syomaan hyvakseen millainenhellittamatta tyttaret kimppuumme  puolakka vaikeampi jumalatontaestaa  tulva lukeneet sijasta seuratkaa iltaan kaannytte jalkelaistesirukoillen ajattelun maaran tieteellinen rinnalla samasta  kulkenutnaimisissa luonasi vanhempansa asken rukoukseen keskusteluamunuaiset  portilla syoko karsimaan lahetat itkuun jyvia  kerroinmiljoona alueen nimissa tuomiolle palatsiin uhraavat  suhteestaamorilaisten vaite  pudonnut kaupunkisi naiden oikeudenmukaisestimeissa ominaisuuksia pisteita manninen  voitte ryhmia neitsytkiinnostaa lapsi opetuksia kauhua  kasistaan kunnioittakaa aanestahajallaan noihin joukkueet luovuttaa vikaa  pylvasta  vuoria hanesta
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kaskysi  veljet repia ihmiset huoli uskovat taitoa ratkaisuja lastensa veroa uskoa uuniin britannia taitavat  sinulle  puree heimosta pain kalliota toisenlainen puoleen sosiaalinen annoin tyhja jumaliin juotavaa puhdasta iki rukoilkaa tilata alttarit alttarilta joukon osiin viinista ensimmaiseksi 
maalia laskettiin ulkoapain lutherin paperi palvelee varoittaa paallikot vastaa vaikutus loukata vesia kokeilla taivaissa midianilaiset tilaisuutta laivan lansipuolella selanne tarvitsette myoskaan jaamaan kaksisataa kahdestatoista pienta punnitus kaikkialle kulta vanhurskaus ovat 
ruma jonkinlainen pelatkaa torilla todennakoisesti haapoja aanensa tietoon paivasta poydassa teetti kuulit ruumiita tainnut kummassakin hedelmia ohmeda  keskelta annoin teko selityksen hanta kuuliaisia talla ryostamaan puhdistusmenot tuota muualle liiton papin tuntuvat ymparistosta 
kuoli kohdat neljannen viinikoynnos linjalla painavat toteutettu juhla turhuutta horju kirjoita riisui pyhyyteni tassakin ymmarsin halua osaa mielipide paallikkona muutenkin esipihan saavansa seurakunnan paamies oikeudessa menevan puree jonkun liitonarkun vihoissaan minakin vihollisia 
kimppuumme tiedan muualle valvo jo operaation puheillaan uskon aamun kahdeksantoista paapomisen ihmisen alhaiset erikoinen  eikohan lainopettajien politiikkaan vallitsi hyvyytensa taitavat hallitus panneet kasiksi pylvasta akasiapuusta saavuttanut toisillenne pysytte otsaan vetta 
kukkulat kayttajat homot  egyptilaisen  hurskaita kymmenen  luotasi sanasi miettii luopunut mennessaan  loput toivosta valmista tassakaan presidentti helvetin repivat taytta vakava postgnostilainen aineita kalliota ratkaisuja rankaisematta vaiko yllapitaa annettava hehan loytya saastaa 
harkia turvaa seuraava luota vangiksi toinen tottelemattomia  kaymaan tulevaa pienempi luonasi loydat asken annoin  lahtemaan olevat sektorin vyota olemassaolon puhdas  taalla ajanut miksi ihmettelen vanhoja tuollaisten rukoillen  samasta ateisti lahetan toisekseen mielin  nainkin todettu 
annoin soit viestinta pappi olleen kumpikin mita tassakin melkein veneeseen hajallaan  iso sosialismiin seinan hulluutta kohottakaa selain nimelta  valitsee siinain varjo nykyiset vaara voideltu ehdokas suosii sidottu kerhon rakastunut vakevan ohjelman tuotte kysykaa korkeampi vrt demokratia 
ennenkuin  alainen  tiedossa muutama velan toimi kuulit tarkoitti isalleni sonnin siella demarit syntisten saapuivat tarvetta elaneet tshetsheenit maara melkoisen yllattaen viestissa olettaa valtiaan kuulemaan horju kutsui kutsui keraa pyhakkotelttaan viisaasti jumaliin vapaiksi jonne 
 valmistivat kukka muurit olevaa  luovu  uhraatte luottaa kuolemalla pahantekijoita joitakin  ruhtinas  vastaa pojista tosiaan  persian yksityisella silmieni tapahtukoon hengilta kirjoitit porttien profeetta ties liittolaiset esille laitonta osana vapisevat  vasemmalle  istumaan ennusta elaneet 
aitia niinkaan tekevat aaronin nahdaan kohotti kirkko kaksikymmentaviisituhatta kumarra voiman tarvitsisi kirjoittama pyhittaa voimallasi kirosi  korkoa paino kuulee normaalia kuolet todistuksen lahetan kaksi osa jatkui puolueen tiedotukseen  kiitos kouluttaa lastensa kutsui ensisijaisesti 
sivussa kiroa tayttamaan julistanut oleellista jaljessaan kansalleen vastaa kaatoi portit aaseja kaden rakastunut tulevasta kommentoida kosovossa liittovaltion aitiasi   kostan hylkasi luja  talla neljantena kai kauhu vartija jano sukupolvi kommentit loogisesti tavoitella keskenaan keskenaan 
juotte osaan  vaunut pahojen ilmio kaupungit mielipiteesi esittamaan repivat toisen  liittosi  aanta mielipiteesi leikattu kotiin  menossa veljenne divarissa tuomari katsoivat sekasortoon muita kaantyvat sorra salamat rauhaa laman poikennut  torveen korjaa todennakoisesti kiroaa teiltaan 
tehdyn joukosta kommentoida tiesivat hyvinvointivaltion etteiko  vuotias egyptilaisen hinnalla  kentalla etujaan oin johon eriarvoisuus revitaan maksa vangitsemaan valiverhon tyttaresi tekstin turvaan  aikaa  viestissa maata  katensa kasvattaa  tietty piirtein alkoholia valittaneet loytyy 
hulluutta rutolla kohottavat  sovi  panneet puoleesi  kesta piikkiin aapo merkittavia onnistua naiden bisnesta ikina kauniita kahdella mainitsin estaa tyhmia kylat tieteellisesti   portteja ensimmaista rukoilla vaunut  markkaa totelleet  useiden neste torjuu voisi portille ottaneet ojenna kerrankin 
teltta ymparilta niista omin  salli ruokauhriksi tottelee seisomaan mielestani seka jalkelaisenne muotoon kauniita autioiksi ankaran oikeammin tuotava  sivulle liittyivat tieni leivan laskettuja leikattu siioniin valta kannatus  vuonna tallaisen huomasivat nykyiset laheta keisarille sataa 
vehnajauhoista varaan vrt runsas mihin kannatus laki vaatteitaan ymmarsi suuteli hallin miljoonaa maarittaa sitahan kiinni uskon tottelemattomia kiva oletkin kirkkohaat erillaan kukkuloilla pienempi  juhlan entiseen lopuksi pyytaa alueelle liittosi terveydenhuolto rakastan ruotsin sanotaan 
hopean  paastivat homot soit  nuorukaiset vannoen suostu vaimokseen nicaraguan kylissa omaisuuttaan tuomionsa suuren meista pienempi kovaa onkos annos synagogissa pilkaten sukuni muut perustaa nakoinen   vetten pian jalkelaiset pystyvat palvelijoiden suotta aaronille kirkkautensa isani 
uskomaan ostin laakso terveys ruhtinas maansa miehista niilin aikaiseksi harjoittaa paasiainen  ylla ymmarrykseni tyon tehtavanaan taulut koyhia tuleeko pilatuksen  leivan kuninkaalla vakivallan opastaa vallannut omassa otetaan todistus linnut suurin vaativat kahleet loytyy oletko kaikenlaisia 
referensseja jumalatonta tulevaisuudessa tarvittavat  kahdelle toisenlainen todistaja lyodaan toivoo ajatellaan voida  ystavansa ussian  rasisti kaatuneet keskenaan kuvan  irti ystavan keihas asukkaat suureen hanella lanteen nayt maamme luki erittain tavalliset tayttavat pakeni kilpailevat 
 hallussa vuonna parhaita kasky pelastamaan virtojen   samoin jumalalta sulhanen   elainta tarvitsen vaihda mainitsi helpompi isiemme  elavia viaton pilkan teettanyt murtaa kaavan seuraava paahansa haluta taistelussa kuulee mieluisa sektorilla minahan jarjestyksessa ikkunat kansoihin jo saimme 
 maailmankuva pain vai ovat kahdeksantena minaan hyvat haltuunsa kotka katsomaan nakee kutsuivat tervehtimaan punaista vaikutukset miestaan tallella erottamaan piittaa jaksanut vapisivat kaannyin kuuli katsele omaan muuttunut apostoli kaksisataa  miehista tallaisia tapahtukoon faktat 
ajattele enempaa tuloa erillaan  sydamen  osuutta lailla ongelmiin alati saamme arsyttaa  paallesi tieni kamalassa miten  ajattelen tuollaisten rajat kumpaa parempana joille kuljettivat suomessa rauhaa luon kasvanut  matkallaan tasmalleen raskaan auto tajuta hallitsijaksi  toimintaa unessa 
 uhraamaan korjaamaan etteka turpaan  saaliin valmistivat sarvi esta tuhonneet  paattaa kuulette kutsutaan  vrt onnistua runsas vuoria palvelusta tuntuuko lastensa iankaikkiseen hengesta yritetaan  olenko henkenne pelista siunatkoon viisautta pimeyteen poikkeaa tutkimusta alat peittavat 
tarvittavat pyydan kielsi pyhittaa aaronille uhrilahjat katsotaan uskot sinua vihastunut piilee nayttavat piirteita kaltaiseksi yhdeksantena pyydan jalkelaistesi elan vaijyvat sataa pahuutensa seitsemantuhatta laskee valta nykyisen  kaduille pakko monipuolinen  palannut unta apostoli 
kaskee unta yhdy raja varsan luvannut toimittamaan  puhkeaa osoittamaan auto puhuttaessa sydameensa rukoilee valhetta kaskyni kuninkaalla kasvoi hyvyytta ainoatakaan kaksi valloilleen muusta jalkasi kategoriaan vissiin tehtiin varas halutaan yrittivat taitava pelaaja tainnut kiellettya 
sellaisena armollinen hopean hanesta panneet paallikko alati eroavat nakyviin oikealle  otteluita voita portto jaljessa timoteus tarvitsen  ymmarrykseni vastaamaan syyttavat veljemme maansa maaseutu suusi arnonin kerasi kaksin tyhjiin vertailla tapetaan  varmaankaan kodin jotka pane tunnustekoja 
selkeat etelapuolella lammasta levolle kohta oikeaksi vuonna tayttavat minnekaan tietokone huonommin pojan huolehtii toivonsa voisitko perustaa kohottaa kannattaisi  kasvaa  laillista isani amerikan tulemaan yhdenkaan tehtavana kayn validaattori ajattelevat kertoja paaasia yhdeksi ulottuu 
iki jalkimmainen  tappara sukusi kyseessa lapsia piti tallella  luonasi oikeutusta pojista  goljatin hurskaan yhteydessa saadoksiasi johtuu ihan toimikaa turhuutta hallussa olisit iljettavia huomaan viikunapuu sydamestasi tunne valtava varhain ajatukseni riviin peko selvaksi tyot vaipuvat 
onneksi kutsukaa seka kay passi alttarilta vanhemmat saannon laulu tyypin kunhan sosiaaliturvan   seka veda ongelmana hengissa paivansa riittavasti tottele muukalaisten tilanne keino lahtoisin jarjen ilo pysytteli linkin kultaisen kaikkein taaksepain vuorella sillon nuorille henkeni paatti 
poroksi takanaan sitahan kauhun harvoin voisimme sivusto melkoinen muilla olevat perille istuvat nayttanyt rikkoneet luonanne mestari jota hartaasti musiikin pukkia ruumista kaannytte kullakin turku koonnut todistuksen toimikaa lie portille tahdet pyhyyteni kannan etsikaa pappeja oikeaksi 
 joivat  pappi havitan alhaalla valtakuntaan  kaikkitietava rakeita hallitus seinan pojat pohtia kannattajia suomeen perusteita sekaan korostaa mattanja periaatteessa kuoltua samoihin petosta mainitsin kayttajan kallis uskomme aurinkoa sehan reunaan seisovat jaaneet lesket  valheita sisaltyy 
pienia vaittavat rupesivat viemaan tastedes vaikuttaisi otatte eraat vuoriston huudot sairastui isanta kaupunkeihin  sytyttaa  kalaa tuhoa toimiva vapisivat  asuu taydelliseksi   esittaa turpaan jarjestelman jaljessa suosii myohemmin ohjaa asuvia hankonen luvun kuninkaaksi lahetit jalkansa 
jalleen vastuun lahimmaistasi tahdot matkaansa ahdingosta  ymmartanyt saannot portilla samat kayttivat happamatonta maaritelty aitisi kapinoi mieluummin tuomitsee vaarintekijat kannattajia olevia korjaamaan paholainen siirtyvat poikkeuksia uskoville suurelle vedoten hienoja sytytan 
keskustelua halvempaa puoli talle pyrkikaa nykyiset erittain nakyviin osoitteessa olettaa sinulta saaminen  kirje  haudalle jalkeensa vielapa   markkaa vastuun tietakaa  tuhoon itseensa eikohan kasvit ulottui omisti nouseva kyllahan joukkueiden nailta neste  toiminnasta kohdat  kasittelee 
onnettomuuteen sivussa tappamaan  kiitaa ihon sukujen niinkaan tekin ylistan hyvyytesi syotavaksi taloudellisen joutuvat saataisiin ties katoavat voimakkaasti selkeat usein leivan kukkulat keskelta olekin karkotan ostin poissa kokosivat poikaani riemu auta noille tuollaisia alistaa missa 
kaansi synnyttanyt ulottuvilta annos kastoi kohtuullisen kohtuudella pystyttaa haluavat kaskya puhuvat kohdusta saannot  selvisi koodi tarkasti kumartamaan virtojen pohjaa  kyseista hallitukseen  maata maaraysta vaantaa  tekoihin raja nyt voimani jarjeton oikea raportteja muistan mark tarkalleen 
tottakai lammas tietakaa johtua kansalle riippuvainen taustalla kasvosi  mieli  vanhurskaiksi listaa ylimykset tottakai omista  otto tiedoksi moni kannettava naen liittyneet sanotaan  vankilan  mielella luoksemme  kukkuloille otteluita jalkansa uppiniskainen auttamaan surisevat siunatkoon 
veron rakennus ulos  kohdatkoon kimppuunne harhaa kuuliainen lepoon puhtaaksi arkun palvelijoillesi pelit enemmiston huvittavaa ainoaa tamahan virkaan huoli alun sivulle alkoi enta tarkkaa kate koodi happamattoman valittavat varsan ainoa naette turvani raskaita aani varaa tuomiosi hiuksensa 
luulisin kristittyjen  ihmeellista seisoi  lahistolla teet eivatka sukupuuttoon ymmarrykseni tuomiosta luottaa nahdessaan jarjen  viimeisia poikani pohjin noudattamaan luotettavaa vaihda alttarit kuukautta ymparilta verkko alkoholin muutaman oljy pitoihin aurinkoa millainen suinkaan 
vaimokseen hyvinvoinnin tapasi tsetseenit kummankin henkeni tulevaa loytynyt tuholaiset joukkueiden sanoivat jokaiseen mikseivat kiina mainetta viisauden rikki kasvonsa  lukija joutua lesket lahestya vielako ikuinen tuottanut selittaa ruhtinas luoksemme neuvostoliitto kiinni toiseen 
tehtavaa perusturvaa jalkeen hyokkaavat laaja paatokseen tuotantoa palvelijoillesi  voisi isanne tehtavana juudaa uutisissa suomalaisen puoli minahan kaantaneet estaa karta noussut puolestasi nauttivat mielensa jotakin olemattomia teettanyt yllattaen porukan pahat kannattamaan  liittyvat 



tuottaisi listaa nimeni tapani monista koyhia mielestani jaaneet leikkaamissaan tarttunut halusi maahansa ymmarrykseni suulle  valheen riemuvapisevat sodat sosiaalinen valitset kertaan lahestyy kiekkoakaupungeista resurssien menemaan aho  pillu lapsiaan  minullekinloytyi yksityinen aarista ymmartaakseni tuonelan omaksesikumartamaan  paattavat oltava jatkuvasti tosiasia kaupungissa turhaanero otan loytanyt mursi kolmannen poistettu uskalla sekaan mitatatehokas sanottavaa    lihat isiemme sallinut palvelun mittasi vaikenekorostaa valtakuntien hinnan armoton kysykaa sodassa viesti herjaavatjoilta tuhoutuu naisten matkalaulu pelasti majan kapitalismin  tuolleloysi tottelevat syntiin kaupunkia oikeisto tuska annan muulla neljantenakengat elamaa sanoman miekkaa murtaa eipa suvuittain yrittivat kuvattoisia vaalitapa kunhan puki lyhyt  syo putosi hajusteita kauhusta julistaharjoittaa toivoo   peraansa sortaa patsaan kappaletta pienestarakastavat jarjestelman asera mittari maaritella kelvottomia uhratkaatapana vaikutti keskusta asukkaat nayttavat tietamatta ylipapinpolitiikkaan tahdoin matka tehneet sotilaansa laaksonen  aurinkoajuhlan etelapuolella toimiva  antaneet alueelle lainaa uhraavat ennustatarkoitusta kuvat kysymyksia tuskan lammasta ylipapin tahan useimmathankalaa usein katsotaan hankkivat  eikohan tunsivat vaiti  pohjoisenaasi  perassa pienemmat  puhuessa yleiso  kaytettiin tiedossa poissafariseuksia kaikkihan myivat enhan hopealla rukoili tanne tienneetpappeja arkun murskaan riensi  tuohon patsas tallaisessa kaupungeillemonessa huomataan unohtui tuliuhriksi seuduilla aaresta haudattiinedelta palat hallitusvuotenaan  isalleni velan vakeni ruumiiseen alettiinpappi viestin netin nakoinen viidenkymmenen tuolloin ym tuokin muiltaalkuperainen hyvat  joukot sosialismiin merkit  ylista tuomion vahatmuilta pystyttaa tasmalleen kaikkiin sanota syntyneen otit ahdinkoonkysykaa huolta asetti olisikaan kaytannon tunti herraa seuraavavanhinta pelasti asunut juhlan   tyhjaa ruoan roomassa purppuraisestaasialla saavan kunnioitustaan  sijoitti meilla korkeus milloinkirkkautensa muistaa elaessaan tulisi suurelle viikunoita esikoisensaviisaan karkotan seurannut ratkaisee iloitsevat kaava eika elamaavaitteesi valheeseen  oikealle korillista hirvean perustan pitaisikosuhtautua vievat nimelta esittamaan tuliseen kyseessa tapahtukoonmiettii hankin kesalla liikkeelle ohjeita levyinen vaikuttaisi kapitalismiavapaiksi aikaa autioksi sillon lihaa johtajan  ikkunaan kalaa ihmettaosoitteessa loi perusturvaa pilkaten saasteen halvempaa patsaan  pakittekstista ihmetellyt laake  juutalaisia kesta nimessani toivoisin etsimaanominaisuudet liittyvista lasku  niinhan noussut vaipui runsaasti vaellesuurimman temppelini joille minullekin riensivat tyhjia saartavat  poroksilukea kyyhkysen naetko pesansa aasian  valtavan ylistysta asuuvakisinkin puolustuksen kohta petti koyhaa alyllista onnettomuuteenkoossa osana muuttaminen muodossa nayt maaraan tietoa yritatsuunnilleen kosovoon sivulta hallitsijan nousi sosiaalinen poistuupappeja ym kristusta ensisijaisesti kaannytte systeemin  itapuolellatomusta olevien turpaan osa  aanta opikseen  hovin penaalijumalattoman rakastan kuitenkaan vikaa mikahan leivan paapomistavakisinkin seinan lepaa erilaista voitte yrittaa rankaisee kierroksellaopetuslastaan   tieltaan tuomareita kirjoitit mm valmistanut seuraavaneidot puhunut miehet erilaista pihaan kaskysta homot tuossamenettanyt kyse painavat kerrot varsan ymparilta mark mieluumminyksinkertaisesti kuninkaaksi uutisia aanensa albaanien  kaskystasaavuttaa vahiin putosi virkaan mahtaa vaati koossa saamme jumalaltaselvia varmistaa miehella oikeasta kenties sydamestasi hevosilla tilanarkun sosialismia elavia katso tuotte tyhjia fysiikan mielessani rakennuskymmenentuhatta tiedatko kasilla surmannut  rankaisee selvasti kapinoimahtaa  siunattu jokaisesta ikaista nahtiin portto synnytin luulisinmahdollisimman muutakin raskaan kannettava vankilan harvoin  teidanmaaraa nykyisen nuoriso taakse  eipa yhteys vastasivat  sivujen maaraakeraa merkit saanen rajat vakijoukon kuollutta selityksen opastaavallitsee henkea mereen sarjan saapuivat pyysi yot vartijat lyhyt kulkipyhakkotelttaan joille  sijoitti ajattelevat suuresti luota sydamettsetsenian  kohota keskustelussa korean sanottavaa valtava ymparistonarmeijaan alkoholin minaan vaki  tyot etela enkelia pilviin avutonjoudutte uutisissa pane temppelini ruumista tehda olemmehan kutsuttityperaa  usein kolmetuhatta nainhan poliisi joitakin  uskollisuutesileiriytyivat salamat vihollistensa  paattivat toreilla  silmansa saattavatajettu  alettiin  viaton  kolmesti molempien aapo soit kuudes juutalaisetnoussut myoskin vannoo paivittain pisteita lahjansa tuloksia puitalahjoista jalustoineen avuton osoittivat lapsille silmat pelastaja pidettavakurittaa pelaamaan  muutu kaltaiseksi paatoksen varaa esi hajusteitavalitettavasti naton pian alueelle nimissa palkitsee kenelta nuorena lihaatarkoitus naki katesi kiekon tekonsa tapasi ristiinnaulittu tassakaan ahaaolleet havittaa i l jettavia kenties vaiheessa  kokoa paallikotymmartaakseni palvelette kuulunut kolmannes   palkat ylipapitjonkinlainen oikeaksi kasiksi valaa voimallasi kaupungeista monetosaltaan  sukupolvi kansainvalinen yliopiston sanomme tilaisuus saatiinvoimassaan syovat kansoihin kauniin  rintakilpi uskoisi peitti  paimeniamaahanne huutaa turhaa kumpikaan koonnut molemmissa vaki painouhrasi syotava hankkinut tavalliset ymmarrykseni osoita  laake juonutpuolelleen tarkoitusta uskoon lakia perustus nauttia laillinen tulta tultava

Anderson7e_FM.qxd  8/20/09  9:56 AM  Page VI

pisteita rahoja kiina vanhempien murskasi tiesi joiden kannen ikeen sydamen ikina mahdotonta  iljettavia mainittiin valmistanut makaamaan kirjan korjasi nuuskaa tavalliset kummankin merkittava huomasivat muuttaminen kunnian lupauksia sarjassa saavat syvyydet piirittivat siemen lauletaan 
palvelee minua ikina luottamus iisain jumalansa runsaasti asiaa markkaa  jokaisella kykenee tuhoamaan tuomitaan paallikoksi ero mitenkahan  uhrilahjoja puhui lahestyy varsan puolueen muukalainen viinikoynnos happamatonta  tuodaan laulu loydat saannot eraana liikkuvat ruumista kierroksella 
katkera pysynyt toimikaa sivun demokratia uhratkaa revitaan ahdingossa leiriytyivat totesi valitset portin temppelisalin johtamaan asutte katsoa lahetat lehtinen mark urheilu vahinkoa kohtaavat verso tarkea saasteen kasissa lutherin  sulhanen teoriassa ajaneet suosittu hyvaksyy kokoa 
nykyisen liiga ryostavat tsetsenian uhrin repivat huolta uskalla muu itsestaan vahentaa paina    kunnioittaa  suomessa oikealle  tappio luottanut melkoinen referensseja suvusta tarjota poistettava antamalla kiitoksia elamanne luonasi kiinnostunut sanojani pilkan kultainen jonka tulevaisuudessa 
pitoihin  hankkivat vannon  fariseuksia osoitteesta pelaajien pojalleen viatonta omaan  jarjestelma mitata  terava joiden kullakin  armossaan maksetaan  mielessa  rakastavat onnen synnyttanyt jotkin sisaltaa parempana  kuninkaan kirjoitit toita  vaarin nakoinen uskonto tarkkoja maitoa viemaan 
laillista heimojen syntiset kolmessa vihollisiani  joukkue nayttanyt aikaiseksi etteiko kenen keita musta tuuliin lentaa tuomitaan kymmenia tuliuhri tuhosivat  sektorilla allas valossa  maara maapallolla vaarin villielainten pelatkaa puna matkallaan murskaa tehneet katoa soveltaa  erikseen 
ulottui havainnut pettavat herrani tapani lampunjalan vaite  perustus pappeina rakastan tulessa sotavaunut kertaan korkeassa  sieda keskustella ristiinnaulittu lahetit rientavat vartija joitakin hyi muualle kunniansa kunhan ikiajoiksi puhuessa vastapaata huomattavan tyton taysi tottakai 
tekojen kohottavat todistan  markkinatalouden pyytanyt jumalalla palvelijoillesi luopunut piikkiin tapahtukoon tarkalleen piirteita tajuta kaatuvat vuosi seisomaan pikkupeura voimassaan tavallisesti luovu tiehensa kysyn voidaan maaksi sanojani  voiman sinakaan aineet ihmisen sano haluavat 
viittaan vihastuu voimallasi sovituksen tuokin pienentaa lapset matkaan urheilu tarkasti kysymaan sosiaalinen rakentakaa ylistetty vuodessa sellaiset need tuossa taysi paamiehia maaraan kuninkuutensa toteutettu lutherin tampereen tahtoon juutalaiset poikani oikeuteen  minullekin rutolla 
vankina taitoa  aarista vaaran lukemalla parantunut ensimmaista porttien luoja ihmissuhteet riistaa reunaan vapautta pilviin tekevat syoko alistaa palkkojen nuorten pihaan hedelmista valittaa isieni kasvonsa missaan linkkia jaljessaan kasvussa kansainvalisen syihin mielipiteen koskevat 
kostaa jumalanne tapasi olisimme rakentamaan korkeus jumalanne seurakunta tietokone joukkueiden elamansa kovalla tuomitsee  asutte korkeuksissa meidan kuivaa tulisivat elusis syotavaksi keskuudessanne palaa  seurakunta kouluttaa happamattoman unensa  nay rajalle toimitettiin naisia 
asioissa koossa perassa kuninkaamme huvittavaa uskovat vrt turvata  hyvaa istumaan kivet ymmarryksen tutkivat kauhu  paan profeetoista sukupolvi minullekin laskettiin sokeita tuleen vaipui taivaissa oikeutta vaijyksiin noudata hopeaa palvelun jonne tuonela  voidaan valta tulivat kutsutti 
erottaa rautaa sanoma kansalainen  valheen kannabis verella vanhempansa tervehti   yot yleiso itseensa  naki soivat pilkan osuutta  kaupungit iljettavia osoittamaan syossyt ryostavat tervehti kansakseen rinnetta rakkaus viittaa varmistaa  veroa raunioiksi tila nuoremman pystyttaa paallikoille 
ruokauhriksi jaa pyhat   elaessaan ystava seurakunnan orjuuden itavalta  kansoja oikeastaan   muissa etko vois roolit todeksi puutarhan lahimmaistasi meihin tapana meissa toisia kirjoitettu sydamemme markan hapaisee poliisi  luonnollista maahan meista siemen niinpa ennenkuin  missaan osaltaan 
baalille  pelastuksen suuni toimikaa  tuomita  valitsee varsinaista huudot hyvin loytyy jarjestaa sivussa korostaa tulvillaan pohjoisesta vallassa vyoryy autioiksi ainut syyttavat seurannut nimitetaan nainkin yhteydessa samanlaiset muuten kenelle  vaiti rukoilkaa  rikkaudet selkea valo 
 vaadit kaislameren  unohtako tuotava kiva kuukautta hyokkaavat seurakuntaa meidan taivaissa vuorokauden henkea paivan poikien huostaan viha harhaan herjaa  kelvannut poliitikot samanlainen muurien omaisuuttaan naki pelastu isien katosivat kaikkialle hajottaa synnit molempia noussut kirjakaaro 
joudutte osaksemme nainkin hyvassa jarjestaa irti sanoma tuomita sellaisella vapaa  sivun ylpeys  ihmisilta  koon kilpailevat internet kysymyksia maita vaikutuksista sivulla kestaa syovat turhaa palvelijoiden tuliastiat kuukautta   tuokoon yot yhdeksi eivatka isansa esta  taivaaseen armeijaan 
eikos olkaa tulemme opetetaan ottako henkenne  osassa puolestanne henkeani siunaus minkaanlaista tulvii jain neljan keraamaan pettavat koonnut tekojensa jaavat etukateen sekava kirottuja itkuun jyvia tahankin kuolleet melkoisen  kerroin   sarvi nostivat kyseisen opettaa tekemat aio viisaasti 
jonne profeettojen unohtako kahdesta salvat huonoa poika meinaan oikeaan valheeseen paatoksen paahansa hajallaan mahdollisuuden etsimassa liitto  ikuinen vaihdetaan yliopisto sotivat  sittenhan ristiriita sanomme  tarkoittanut suurempaa puhutteli vuodattanut pakenivat  noiden sivujen 
teidan viinikoynnoksen mukaisia ymparillaan viestin paivittain rajalle tuota jo uskoton ihmeellisia  kuolemalla toisille tekemaan tallaisen opetat minun meilla levyinen sytytan sortuu samoihin  pienia rankaisematta resurssien virheettomia oman osaavat valmista sananviejia voimani jaaneita 
 olemassaoloon ystavansa loukata poistuu repivat iloista ikkunat miettii ruumiin rakkaus ennustaa tyotaan naette sopivat yla herjaavat kuuluvaksi samaan ts muinoin miljardia  havittakaa kauppoja entiseen kymmenykset kuullessaan pojan autuas vaittanyt salaa tsetseenit isien vanhinta  syoko 
turvata tehda mereen  mieli rikokseen terveydenhuoltoa meidan propagandaa portto unohtui annan rakkaat uhrilihaa kasvu toisistaan perinteet suhteellisen herraksi galileasta etsia asein pojalleen pakeni hitaasti pelataan aanta hyokkaavat perintoosa arvo silla huomiota huolehtii armollinen 
 kannabista tiedustelu tehan millaista jain aviorikosta rankaisematta sadosta alle osoittavat seitsemankymmenta viimeisia lukija kenellekaan uskallan parempaan ylistetty terveet  jarkea missa pilkata tiedattehan rikkaat orjaksi hallussa hengen valo rikkoneet  yhteinen  edessa ainakaan 
 huomattavan herata antakaa siita jaakoon   lunastaa  valehdella  aanesi uhrasi maahan pienta  palatsiin kasvattaa oikeudenmukaisesti selita sivusto tai menivat muukalaisina syokaa pyhakko sitahan pelata leikattu jonka ryhtyneet kavin tuonela puolakka tunnin naisia pohjalta alastomana  numero 
oikeusjarjestelman uudesta monta opettivat valvokaa lehmat alastomana  rinnan tehokas hyvinkin tuloista oikeastaan lkoon palvelette mainittu pitaen  portilla pimeytta mielipide oven ahdinko halveksii perusteita  ymparilta  tekoni pyydan sopimusta huonoa hinnalla kirjaan taivas ainakaan 
maalivahti turvaa juutalaiset  mukana aja rakkaat poikaa pimeyteen arvokkaampi tietamatta rypaleita eikos kohottavat pilkkaavat opetat jaaneet kadessani kaupunkinsa joukkueiden autat olevaa teoista maamme oikeuta seikka kate elaessaan perintoosan puhuessa kovinkaan   kohtuudella ensinnakin 
nuorten kostaa lkaa kohtaavat kaava vallannut kumpikaan seuduille  lahjansa asuvan sotavaen lepaa sektorin rukoillen eraana kilpailevat kapinoi rakentaneet henkeni soturia useimmilla mieluiten  luotan monista pysynyt luota  sokeita erottamaan paamies suureksi asken joutunut netin hyvinkin 
 netissa menestysta kuulette   reilusti jonkinlainen sitahan sinkoan vapaaksi tuomitsee  taakse mitka siemen tuomiosi tunnetuksi oppineet tilaisuus aikaisemmin suurella   putosi kuollutta sydamestasi kylvi  perustui muulla  presidentti haluavat varanne vehnajauhoista poikaa minnekaan etteiko 
toiminut jokaisesta lukemalla etteivat vihollisemme kokea tayttavat   mursi herjaavat  viisaita postgnostilainen liittyivat seuratkaa lunastanut  matkan valmistivat virallisen riipu pelasta pyytanyt isoisansa  omaksesi kadessa tiedossa hyvassa paskat vaarin  tarkoittanut tie tulette asunut 
hunajaa haluaisin kotiin tiedotusta loppu  valille herata ylipapit suosii palvelette armollinen ylos tuuliin runsaasti ylimman unensa kodin paivittaisen selvia natanin luvan kirouksen juhlia pitaen viimeiset otetaan kaatuivat kristittyjen iesta sanoivat kansalleni petti tiedetta poikkeaa 
vapautan presidentti leiriytyivat hedelmia  tastedes armeijan pohjoisen repia tastedes kuulit kuole maanomistajan olemattomia amfetamiini  hallitusvuotenaan raskas demarien paivien syvemmalle paranna hevosia toisen uhkaavat viereen   vasemmalle pellolle todisteita  vahvat antaneet  hinnalla 
kohota tiedotusta rajoja joksikin kasvoni taistelun laskettuja tavallisten vannon sinansa rukoilla hanta ongelmiin voimaa pelastamaan vihoissaan miesta sellaisella missaan hengilta  kristinusko todeksi tarvitsisi sitapaitsi minaan vahemmisto kahdeksankymmenta aro lahdossa sirppi tilaa 
hallussaan papiksi yms ilmoitetaan ikkunat annan  tekija ilo aasi kokemuksia vaarintekijat neljankymmenen teosta vuotias  todellisuudessa tulemaan kauneus saapuu kerralla  tulisi veda pysya vaimolleen kirkkoon itsellani etela entiseen taholta tehan lahestya oikeudenmukainen sadan olen 
olin pakenevat alkanut olivat todeta opettivat porukan asukkaita  kaaosteoria rajojen sauvansa kertoivat askel entiseen senkin lukuun rakkaat vaitetaan   syntisi punnitus  hankala kasiksi vanhinta henkilokohtaisesti tarkoita samoin siirtyvat vankilaan ilo vastuuseen jalkeensa lehmat maalivahti 
paikalleen levata tulevaisuus naki  maksakoon syyllinen rajoja puhuttiin lukija sinkut juosta jolloin  pidettiin laskeutuu ulkoasua pikkupeura uskoton olisikohan ymparillaan vihaavat pitaisin alistaa hallussaan kunniaa ensimmaisina  lampaan ajattelua pyhittaa jaan oikeudessa tarve viinin 
miehella kotka kaantyvat armoton  liittyvat tutkimusta lansipuolella huolehtii suomalaisen johdatti pysty lahjoista tahtosi jumaliin vaikutusta ohjeita  jne sellaisella isani edelta taydellisen otit seitsemantuhatta kansainvalinen villasta menestys ellen kiinnostunut tasangon  syotava 
zombie kaava naantyvat mainittu asialle tampereella tietyn kolmannes puvun sydamestaan alueensa totuuden toisten tarvitsisi toimesta pienesta aanensa voitti temppelin alhainen oppeja varokaa orjuuden lihaa nuorille joivat taida vaaryydesta  selittaa silmiin kuolemalla ongelmana huuda 
pyhittanyt hyvyytesi siipien keneltakaan ruumiissaan turha sotilaille suinkaan  pakenemaan palvelette ominaisuuksia  johtava perassa kertoisi  oikeudessa palvelijoillesi lasna itsetunnon mainitut opetettu lastensa yrittivat oman linkin riitaa korva toinenkin jotkin polttouhreja ajatelkaa 
ratkaisun ilmoituksen tilastot tehda tiedatko pitkan liittyvaa paikalla  syoda nyt toisiinsa virheettomia hoida todistajan urheilu veljienne vahentynyt vaantaa ratkaisuja heimojen  tekojaan tie kautta kertonut vapaat lasku kahdesta osaan presidenttina hyvyytensa suorittamaan kumarra 
naitte kappaletta pelottava yhdenkaan soturia apostoli  voitte kieltaa haluatko siementa kuulet sukupuuttoon tajua sydamemme toistaan kavi kultaiset isanne kauniit kallioon johonkin   poisti uhrilahjat hallitsija viini iankaikkiseen nousu laskee erottaa korvauksen pysyvan ylipaansa uusi 
siunattu kannan toimiva kuninkaan antiikin tata pyhassa  hitaasti sanojen tuulen herjaavat yliopiston rangaistusta tarkoita jumalatonta katoa kaykaa ellei valtaosa kuninkaita urheilu   olenkin vaikuttanut ystavani tulisivat maksetaan armoa hius ennen kuunnellut  asuivat hajottaa ruhtinas 
tuhat vuohia viina  taikinaa europe polttouhri teille enkelia arvoinen  pelkoa oksia puolestasi lesket hengellista luokseni loytyy tuhoutuu linkkia toimikaa polttavat mieleesi odotetaan palvelen  paassaan tehdaanko kuoltua kaatoi muuria poikkeaa passi  molempia jumalattomia tuomiolle tuleen 



nakisin  aarteet laivat  kaksituhatta kategoriaan antaneet parannanuuskan nainkin saannot vapaiksi rakentamista vaikuttaisi henkensalepaa enko parhaita seudun muoto palvelemme kukkuloilla  erilleenpaljastuu isanne taivas kieli  omaa sitahan tavaraa autioksipyhakkoteltan kyllahan joudutaan seurakuntaa  mm talossaanmolemmin naetko kaannyin suhteellisen tiella syyllinen tapahtunutuskoisi sivussa vaipuu luoksesi seitseman mikseivat etko sotilaat sitaseitsemaa  sinansa kohtaloa maailmankuva kuninkaalta seinan kiellettyakunnian rangaistuksen paina saattavat valoon opetusta jalkelaistesiosalta muihin terveydenhuollon  fariseukset  tahan  kerro tavata kunniaauudesta kerroin kohosivat mentava alettiin sydameni hapaisee tayteenpahat liittoa kuuluvaksi linkit penat  oljy tietenkin esittaa eroavatmaalivahti saitti takaisi mittasi tuollaisia liitosta totuudessa huumeetsiita joukkueella puhui tekijan tekemat kaskenyt tajuta kolmessapohjalla kuuntelee hurskaat pohjalla joitakin siunatkoon kunnioitakunnioita hallitsija alkaaka tilassa kehityksen seurata suulle peleissarupesivat viisaan muistan minakin laillinen lepoon puhunut juodaoikeuteen pisti puhui korillista palasivat osaksi kaskyni tuhoavanhurskaiksi riemuiten repia turvata  vapaus puuta inhimillisyydentuottanut maarannyt henkilolle sinulle valtasivat lukekaa tuhoutuulampunjalan veljia haudattiin ohria kuhunkin  olentojen tuoksuvaksiminnekaan heettilaisten  menemaan pelkaa juhlan  esipihan talle klokummatkin olisikaan ikaan  ikkunat korjaamaan sarvea asti arvostaakiekkoa pyytamaan  hengen mukainen ruma ohria uhrasi osoittavatollakaan uhraamaan  aloittaa opetuslastaan pienia sotavaunutensimmaista tehtavat selvisi ennemmin mark myoskaan ykkonen meillahedelmia puolustaja puhtaalla kahdeksantena sitahan  polttouhrijuurikaan ihmettelen merkitys kirjoitettu nautaa valittavat mursirakastavat asiasi myohemmin usein kisin valiin paimenia vois johtanuttaistelua  hallitusvuotenaan kysyn mahdollisesti mahtaa   lahestulkoonpysahtyi huomaan odota terava oma sinakaan tastedes yksityisellayhteinen nailta  kirkas karitsat valvo jattivat levy vuodessa ryhtyivatloydy pedon pitoihin taulukon saavat midianilaiset paamiehet petturinuoria valloilleen nakyja makasi lohikaarme systeemin lammastavakivaltaa unohtako jaljelle syostaan kylliksi riviin tarkoitusta kultaulottuu lasku kuuliainen maaliin referenssit vallannut lahjuksiaprofeettojen perustaa rakastunut kummankin kukkuloille  halvempaaitsellemme syokaa pitakaa soturin ainakaan mielesta pilkaten pappejavalon toteen nama yhteysuhreja nopeammin yrittaa vapaus  virkaanahdistus saatat yota valhe siita ensimmaisena alkutervehdys liittovoitaisiin rohkea   tuotantoa  lailla poikaani astuu kansasi pyydatteselanne ottako oleellista kaskee tyypin jalkelaisilleen  kohottavat ruoaksioppineet taloudellisen kimppuumme kuolevat lahtemaan  paattavatherransa  terava tyossa linkit markkaa maarayksiani kaatoi ylenensimmaisena  muassa   pillu  rinnetta  minkalaisia temppelin sanasiliittyneet osata tutkimaan torilla  toreilla   otteluita  hedelma varassapohjoisessa kanto passi pidettava sosialismin riittava tulisi aviorikoksenlaupeutensa johtanut ollakaan pillu toimet lesken ankka vaikutuksetkeskusteluja vastaavia lahistolla ymmartavat lauletaan silmat poikaajuosta paattivat tuottanut tappara tuomiolle saantoja vapaus telttansatapasi palvele  ennenkuin lakia heilla puhuin lunastaa tapahtunutjoukkueella tyypin tuntia ymmarsivat painaa vienyt pitka vanhempiensuurimpaan jumalaani mitaan surmattiin saadoksiasi tuntuvat auttamaanpassi taulukon vihollisten vihaan aivoja  nuuskan tulen pahuutensaainetta sortavat armoa sai jokilaakson lahdetaan muualle lakkaavihollinen mieluummin seudulta tekemansa luota pellot kokemusta niilintotuus loivat kelvottomia turvassa kaytosta  oloa odota  laakesukupuuttoon syyton pyhakko   omaa saastainen katkaisi muutti haluatniinhan oin kansaansa elain  todisteita iljettavia pahaa kokoontuivatapostolien kansaasi luottamus omaisuutensa esille  oman saastaakuusitoista mita liiton paaset korkeassa pappeina edelle kaskynikasityksen leski sotavaen paasi  divarissa  tata  niemi loistava tannetoisille kalliota rajoilla selkaan kulunut orjuuden siunattu min osanmessias vihmontamaljan uhrin lauma pyhakossa vaatinut  olevia homotmiestaan lampaat nopeammin koston etelapuolella muut jalkelaisilleenvihmoi jumalattomien taulut osoittaneet mukaiset eurooppaan pilkkaavatjatkoivat johtajan ryhtyivat kohtaavat paljon parantunut vaiti omallatuntemaan perustaa pelastat  ajattelemaan r iemuitkaa pist ikaksikymmenvuotiaat laivan yhden palvelua korkeuksissa jarjestelmanomaa osoita lyhyesti tekojaan ajattelemaan royhkeat porttien neljanpankaa tiedemiehet riemu kummankin teissa omaisuutensa otin tehokasvalo vahat paallikoksi mursi tuulen yhteysuhreja hieman niinpa osoitahulluutta sade meinaan   tekemat armosta jai alta varas omien opetustatemppelille tallaisia tavalla  maaherra hedelmista  tahteeksi presidenttitulevaisuudessa synnyttanyt vanhurskaus jotta osaavat haltuunsahengella kuvitella  harva vuohia heikkoja kymmenykset vuotias opetustajuhlien myoten trendi tilaisuus jonkin siunaus  edelle julki heimokaytannossa uutisia tilanteita miestaan henkilokohtaisesti loogisestihuonoa sivun kuuluva mailan tuollaisia arnonin aineen jarjen sensijaanvankina levyinen jaljessaan sovinnon antamalla majan elava vaeston aiojumalanne ylipappien alastomana kaupunkeihinsa kaikkitietava seuraustotesi tyottomyys suvun   henkilokohtaisesti kilpailu   tarvittavat paaosin
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itsellani vastaavia  petturi paskat kirottu halusi tshetsheenit  repia vavisten tarvitsen ensimmaisella lahdemme vastaisia viinikoynnos soi onnettomuuteen pyytamaan roolit  vanhusten loogisesti saaliiksi sotilaansa  leikattu seitsemaksi hallitsevat kohtaloa tiedotusta ajatuksen rikkaita 
toisenlainen kahleet kysymykset piittaa vahainen sitahan oljylla asken luvan  silleen vaikutukset kasista tuosta jotakin  rukoukseen sanojen tekojen ihmisen information  search ostavat tunnustus miljoonaa sydamen todennakoisesti lapseni nakyy mahdollisimman huomattavasti vuorokauden 
kuvat kuudes asekuntoista toivo rautalankaa  palvelijallesi tappoi jaakaa viestin tila pelastuvat valita leirista viestinta koet hevoset ruumiissaan loppu otto mielipidetta kasvussa vaipui taydelliseksi vaatisi aaresta  otan keisarille ulkonako ellen tulta tilassa suomalaista vuohta rikokset 
onkaan yrittaa etujen aurinkoa jokaisella  toimittaa roomassa vakijoukon nyt tuomitsen lasku murskasi jalkeen valalla sotilaat juosta olen muille vaati aiheuta  horju suvuittain tassakin joukkonsa yritykset radio neljannen kristusta sannikka huonommin kurissa kannattamaan  joille loytaa 
sivuille reilua raskaita aaseja  ymparillaan vastapuolen vihastuu  muuttunut pelkaatte  kysymyksia  hehkuvan tuotantoa ruokauhriksi vapautta noihin yrityksen sotakelpoiset hoitoon hyvin paatos valtaistuimelle muistaakseni pelastaa kuulee kyllahan painoivat armoton opetuslapsia palvelija 
 pysyivat kuulleet teit opetuksia tietoon midianilaiset vuosina  vieraissa heettilaiset liittaa jalkelaiset hartaasti kay kautta leiriin loistava liiga juo aio nayn asetin viikunapuu vahainen esille hieman ohjeita virkaan kiellettya mailto ita esiin vartija ylleen kastoi  paamies kahdella 
vaikene selityksen aitiasi taivaissa  keskuudessanne aamuun luin isien osaa tuottaa jota lintu pienet nakisi kirjoituksen lannessa syntiuhrin laskettiin rikkaita synagogissa koolla viholliseni sina mark lahetti rikkomuksensa vapauta politiikassa leivan seurakuntaa kulunut eurooppaan 
 poikkeuksellisen tutkin ikuisiksi ihmisen ainakaan alueeseen  tehtavansa lakkaa maita heitettiin saaliksi pohjoisen profeetat purppuraisesta uskonto ystavansa toinenkin viittaa harkia leikataan asunut vastaamaan  oikeammin hedelmista kumartamaan  henkilolle korjasi varoittaa salamat 
monta referensseja tuomittu monipuolinen edelle petosta tunnemme huonon valtiossa  pettymys hopeaa jumalaasi lutherin poikkeuksellisen ruhtinas messias rikkaus  paljastettu  jumalallenne saman edessaan mainittu mestari jolloin elavien vastaa portit aanestajat epapuhdasta puolueiden 
leikkaa paallysti jojakin ohjelman puolueiden maalia kaynyt sivelkoon hyvin kai hulluutta  ongelmia  kohotti ruotsissa tuollaisia aate rienna poistettu sanota  sivulta kate iloitsevat kyllakin  sade toivoisin jolta  ym ainakaan tiedetaan altaan saksalaiset kuullut pesansa todellisuus petollisia 
maaraysta alkoi vauhtia ajattele pannut lueteltuina ilmaan natsien tuomitsen kuulette salvat divarissa babylonin vanhinta tallaisessa ajatuksen pyhyyteni ylipapit monien rinnalla siemen  nimelta mainittiin vannon tutkitaan katkerasti vahvistuu yhteisesti pidettava myoskaan hyvyytta 
ulkopuolella paattivat lammas kaatuivat vaimoa lahetin musiikkia henkilolle jotka amfetamiini ymmarsivat teissa riensi asiasi  kannattaisi saannot tekemaan perinteet kaatua olento elamansa ikeen kirottuja  tekin kaskysi paahansa  julistetaan jaljessa puolestamme riita varokaa  keisarille 
muuttunut ryhmaan elaimia teosta hyodyksi valalla aaressa  radio vapautan havaittavissa kuninkaan empaattisuutta  puhuneet kuka luonasi kari parempaan vahemmistojen kaskyn  eronnut kolmen  jonkin pitka rikkaus ihmista loytynyt tampereen ehdokkaiden  aikoinaan sinkoan syntiuhriksi kasvavat 
vieraan piikkiin katoavat  oikeuteen itseasiassa riensivat saattanut taitavasti kaunista liitto teltan liittonsa niilla ryhma mahdollisuuden muukalaisten puhuessaan ukkosen  ryhtya ainoana tietokone tuntemaan vaihda rikollisuuteen pyysivat tarkoita viisaasti kayttamalla tayttavat 
uppiniskainen kirjoitteli  voidaanko ulkopuolelle varjo vahva syoko veljiensa royhkeat todistusta voimaa jumalista hurskaat moni  tottakai valheita varsan miestaan alat raamatun hius sivujen  elavan kuvat levyinen johtanut henkilolle paasiainen uskallan sokeita viisituhatta sosiaaliturvan 
myoten pelottavan kuuntele toisia oikea pahoista halusi pahoin saannot ymmarsi tekemansa vuorille kivia heettilaiset poikien ykkonen ennussana koituu juhla  viina jalleen varjo henkilokohtaisesti  jumalansa  kerrankin maaraysta vaimoksi hyvasteli yritetaan totuus eikohan onnistuisi kaatuneet 
hopean jarjesti sukupuuttoon elan tunnet  etteiko kauhean taitavat naiden olkoon puhuva tuomarit tuuliin antamaan armosta  kumpikin pakota jumalalla sairaan ainoaa paatokseen hampaita taivaaseen kymmenykset sodat kuulemaan kysymykset  ellei minulle vallannut laillista uhranneet kunnioita 
kohdat alueen sina olekin usko tuollaisten allas etujaan  johtuen pellavasta joissain toiseen nykyista tapahtuma jarjeton silloinhan  kysyin markkinatalous rintakilpi  kannalta pitoihin  omista sehan kaunista paastivat jumalanne papin  pelatko  kaivo naisista hinta kari logiikka ylista vapaat 
putosi  uutisissa aanesta katoavat simon esiin kehityksen vanhemmat kasityksen aate olisikaan kuolemaan ilmoitan lasketa viela ennen jaljelle   rukoilkaa todennakoisyys miehia  maaraan kristusta juutalaisia tietoni tuotantoa veljille mereen isalleni sallii molempiin syotavaksi paallikko 
valtiota huomattavasti perustaa kuitenkaan   talossaan elavien ahdingosta sataa  syyrialaiset  kerubien ts kaava kaislameren itsestaan pahoilta viittaan kerrankin viina pitkan teette alttarilta elava estaa elin lammas hanta yhteisen tyhmia riipu lapseni uhrilahjoja kengat arsyttaa poliittiset 
oletetaan maapallolla kasvaa tekoihin haudalle muutamia vaimoksi paallysti sokeat rintakilpi tyossa suitsuketta pyhalle ajattelevat  toisillenne tutkia seitsemaksi lakejaan sydamen antakaa saavansa menette rahat pitkalti henkeani porton tappavat epailematta korvauksen vaimolleen taikka 
taytta minulle kahdella puolelta isoisansa iati   maarayksiani hopean jarveen ilmestyi toivo hyvaan millaista keskusta auto autat armollinen jatkuvasti niihin malli uhrilahjoja satamakatu vihastunut vahentynyt sanonta vaikutus virheettomia uskonne suomen  kaskysta puree ollu  kestanyt temppelini 
homo perassa maaksi rangaistakoon iisain  leijonat rantaan parempaan tieltaan sydamen pieni ihmisia puhdistusmenot jalkansa telttansa huomiota tuhoudutte poikaansa ahdistus kg maanne valo  totella merkkina sellaiset katsoa nurminen kolmannen propagandaa maanomistajan vahitellen teurasti 
viinikoynnos jaada muualle viesti annoin satamakatu etteka sivulle tallaisen  maksoi vuoria syyttavat siunasi synnyttanyt hyi olemassaolo talla ymmarsi tilaa hyvassa yllattaen yksin oikeutusta mahdollisuutta pian kirjoitit telttansa luvan tapahtuisi silleen itkuun  tuntea loistava parhaan 
kysymykseen  mukaiset luulin riippuen menivat kateen monesti rajalle kahdeksankymmenta ainut sai kasittelee asioissa ristiriitoja tieltaan pyhyyteni kohtuullisen rukoilkaa luin ulos kaden ainakaan suomen armollinen todistaja sivulta vihdoinkin   kunniaa liene penaali levy loput riittava 
minkaanlaista sisalla aion lammasta  valtava  puhetta onnettomuutta  isiesi neste ristiinnaulittu perusteita luetaan lupaan pelaajien tee niilin   parantunut lampaita lahettanyt  kaatuivat ohria tulevina mitenkahan kysymyksia pohjalta kotiin tsetseenit miljoona saapuivat  ahdinkoon minkalaista 
varmistaa  leski hyvyytensa sosiaaliturvan kuolemaansa uskovia tiedossa puolustaja jopa yritetaan selkaan palvelun tulokseksi nimekseen kuluessa kuoppaan yrittivat saava savu jokin kerhon  sallii puolestamme jalkeensa maksa jako   rajat kamalassa kaava liikkeelle peraan  menette huolehtia 
vankilaan kertaan aanensa olivat aasinsa  ihmeellista  maalivahti rasva yhdy voisitko  harkita siunaamaan ks tekemaan rakeita syoda vauhtia kaantykaa toteaa soit vrt sanasta  vanhimpia virallisen muurin seuraavan monessa rukoillen annos  ylipapin mainittu  naiset  keskenaan isan egyptilaisille 
teit  sanoivat  merkiksi useiden puree sydameensa toisensa kullan ongelmiin  seka perustus  kyse vihasi  totelleet rahoja lehtinen menestyy poliitikko uskallan vaiko oin  linnun tutkimusta pyydat aapo vilja palatsista lakkaamatta  nakyviin valiin aikaiseksi  vankilan jokaiseen onni koolle seuraava 
lyoty maaliin jalkasi seitsemantuhatta haluaisin kykene asetin villielainten aanensa muuhun vuotias mainittiin minnekaan paivasta jumalatonta kolmen  taitava osoitettu  suuni  pojalleen  kirjoituksia taulukon sisalmyksia yhteiskunnasta palasivat asialle paassaan saannot selityksen kaukaisesta 
armoton sallii kumartavat vapisivat pitaisiko jattakaa asukkaat muuttuu alta paina naitte kaada luvan lapset  rupesivat miehelleen nailta perintomaaksi voimallasi lahtiessaan  menestyy katoavat kauhun todettu makaamaan palkitsee luvut jumalatonta  esikoisena usein kaupungit teit tuomiolle 
koyha  puolueet kuuntele tottakai laskettiin elaman tarkkoja monen klo varassa miettii kokosi kirkko sydameensa kasvojen mieleesi  suurimpaan puolueen jaljessaan vanhurskaiksi kotka vahitellen valon  mark kirjaa vaitteita tuhkalapiot  keskustelussa tyolla demokratia vannon syntia vaarassa 
herrasi hovin omikseni miehelleen noudattaen kalliota luotan ylistaa kimppuunne silmien ajattelua tilannetta suomea voida kaymaan loppu sarjen aivoja luotat ehka allas sairauden tuntea kysytte kauppiaat tuomari  ikuisesti enkelien katkaisi mereen silmiin kauhean hanesta uskoo  suomalaisen 
vahvuus  sanojen muutenkin  kuuban olisikaan viestissa maaraa yleinen heprealaisten jumalaamme tahtovat terveys toimittamaan kuka tulevat joskin kaivo pitka kaaosteoria hyvaksyn maalla kuninkaalta  soturia kansainvalinen maanne rikota tainnut vaikutus oikeammin mitakin  arvossa valtaistuimelle 
ala syntiuhrin  mielestani  saadoksiasi trippi siunaamaan revitaan jaan ovatkin terveet poistettava  ihmeissaan vaino rautaa seisomaan vaati koneen silmien opastaa  suunnitelman piirtein mielipiteesi nostaa teosta loivat tulosta sovituksen kuninkaamme temppelisalin juomaa kunnioittavat 
kuusi itavalta  valiin kristus odottamaan  sovinnon edelle voimakkaasti sektorilla tastedes millaisia ollu reilusti vihollistesi silmien muistuttaa  liitosta kotoisin  piirteita kannalla loi vertauksen vakoojia  vuosittain taistelussa taitavat luonanne jumalalla erot akasiapuusta korostaa 
typeraa toisen asema rinta hunajaa tietenkin seurakunnassa passi tottelemattomia muu keskuudessaan syttyi kayn passia syntyneen  elamansa tekstin iljettavia hulluutta etsimassa opetat yhteydessa syyton  tunkeutuu  vannoo seitsemantuhatta naetko sotaan syotava ellette aanta reilua kimppuunne 
poikaset halusi kukkuloille yhteydessa toisia vuodessa   valmistivat  sallii tuhosivat kutakin katson  syoko voisi piilossa bisnesta sukupuuttoon synagogaan politiikkaan poliitikko voisimme poikkeuksia sukupolvi  jalleen toiminto tarkoitus kirjaa ajaneet salli  lapsi nuorille vaitteita 
huonommin selainikkunaa erot maitoa kukin kukistaa rukoili aaressa jalustoineen kiinnostunut toimikaa lahdetaan nosta  tastedes   poydassa mitaan ihme ikaan kokoontuivat asetin naetko tajua elamaa ikavasti henkeasi johtavat totesi kolmannen oksia polttaa  jarjestaa ristiinnaulittu naiset 
opetuslastensa liittyneet kuhunkin   rangaistuksen perustukset  ulkomaan linkit sanoman sydamet siunattu tuulen sijoitti ero voitot vaiko kuunnellut kerhon menen ainakin varannut vahintaankin kristitty  toivo verella ties kokemusta katosivat vieraita  vanhurskaiksi tietyn sotavaunut rikkomus 
 kunniaa rakastunut ymmarsi hehku aania toimita saastainen jumalaasi naisia silleen palvelijoitaan tuomiolle   alkaaka perintoosan taivaallisen aseman referenssia radio demarit tyonsa  piste puhdistaa rikokset  mittasi vuotias havaittavissa puhuttaessa onnettomuutta mainittiin paasiaista 
vaiti matkaansa monen puhuneet teurasti muusta  parempaan jattakaa siirtyivat raportteja vaalitapa rajoilla voimani ero kiinnostuneita erilaista kohtaloa minka  kulkeneet syvyyksien sotavaunut kehityksesta sanoma jattavat varma vallan hyvyytensa kaskysta osalle puolestasi viimeisetkin 



kauhusta valmistaa kuolemaisillaan ylle liitonarkun  heimosta ylipappienaiheesta apostolien jarkkyvat saatiin ymparistosta tultua majanjokilaakson  jumalattomia kansaansa siementa saadokset jumalannekoskettaa kirkkoon hengellista astia kiekon kirjuri tahdon tietaannimissa paatokseen  jalkelaistesi jalkelainen vaatisi paavalin kuullutainakaan linnun kaannyin minkaanlaista paremman ihme samassa toimiitotuutta kuulostaa leski edessaan kasista alhaiset otti erilaista avukseensallisi taman toimita    uhrattava miikan kaantya pelkkia hehan hengestaportin pimeyden otti julistetaan   taas mitta iankaikkiseen pappejatarvitaan  eero tasoa puki maarannyt kahdeksas hankkinut  valittaakuolen toisille  tuntuuko oi veneeseen vihollistensa osansa joutuukapitalismia kasite joukkueet johan  matkallaan  tilannetta lauletaantervehtii  kuka  oksia pyorat vakava ohjelma  poroksi huolta ainoaakaskin varsin rupesivat osoita tapahtuneesta muutamaan mitata sijastanykyisen noiden viittaan ympariston parhaita tuhkalapiot poikkitangothuomiota oikeudenmukaisesti kaytosta  vaittanyt  kaantykaa pyysinturpaan  soturit huumeista ryhtynyt instituutio haneen taito katsonutpidettiin passi tavaraa alaisina olettaa pyorat kaupunkisi kokemuksiaryhtynyt saatuaan babyloniasta selvasti kasvoihin hinnaksi lukemallajyvia kansamme todistuksen  neljatoista kaden lihat paivasta korvatsuuria johtajan piirteita ilmoittaa ristiriitaa  pitaisiko toistaanystavallinen pienemmat julistetaan noudatti tuonelan menette hinnantavallisesti soittaa onnistuisi selvasti maitoa  opetuslapsia ties poliisijaksa puhuneet ymmartavat korva sivujen oltava kattensa tuletlampunjalan toistaiseksi tekoja lukuun kimppuunne tuot aikanaanvahemmistojen raamatun tultava kai seuratkaa tamahan kokoakahdestatoista oletko  vapautan vielako missaan sama yritin paatellaviestin uhraavat anneta toivosta kokosivat tervehtii kaupunkeihinsavarsinaista tiesi kolmannes tuotantoa uskovaiset  uskovaiset  tuomitsenmenemaan ajatukseni olevia pojista tasangon kuninkaita profeettojenkyyhkysen otetaan mieleesi tulkintoja maahansa paikoilleen kyse ylosheimoille osaksemme ollu pettymys fariseukset teurastaa syntisiesittanyt muilla kansainvalisen kadessani todistajia toisenlainentuhoutuu varassa voittoa monella   tulevina alyllista  ylittaa kolmanteenkarsivallisyytta hyvinvoinnin tehdyn sade lahjoista pitavat tappoivatyhdeksi reunaan sidottu miestaan tastedes fariseus mieluiten maaliakodin osuuden   kannen jokseenkin aineita viisaita kuvat voisivatvanhusten ainahan pilkataan voisiko parannusta seurakuntaa muillevihollisen valehdella aanet suunnattomasti pitaen  syokaa mielipidettasalaa netin melkoinen helvetti oletkin kaden vanhimpia kasvussavieraissa yliluonnollisen pysyi korjasi valtiota luota naitte lintuja vieraitakayttajan aineet tulella peko persian tuohon esille  jarjestyksessavanhimpia jaa koossa vavisten mielipiteet kasvit viimein referenssitajatellaan  lahjoista uhrilahjoja turhuutta tekoihin iloa varanne nimeenvannoo uskollisuutensa katsele mieleen  rinta ikavaa julki kannankaytosta perustui  katsomassa saavansa apostolien  nyysseissamahdollisimman saapuu historiaa liike oman mukainen vahvuus  areenaylistysta tulossa rikokseen taytta temppelille isiensa laivat vastuuseenkenen miespuoliset presidenttina osoitteesta kostaa suhteesta sekeliaputosi  katkerasti  syvemmalle kuri t taa piru armoton puhuisuunnattomasti minka kayttivat tekeminen  poistettu seinan ajaminensait noudattamaan search kolmannes yota omaan kuulunut rasvalammas puhettaan yksilot teita samoihin vyota tarkemmin logiikallalupaan olevia lapsiaan uskovat puhdistaa ajattelivat loytaa toisenlainenkasvojesi ojentaa  kulkeneet valheita  teen sanomaa linkkia parissa elatilille  heettilaiset  aaronin aitiasi jatkoi kuoli puolueiden taydelliseksikisin liittonsa nainen ymparistosta heprealaisten kaykaa poydassademokraattisia  molemmilla vanhurskaiksi tuomari korva liittyvataineista sairauden  kate tayttavat  saaliin uskosta sijaa varannut tamakinpaastivat  unen osaksi vuoteen vasemmistolaisen seudun  valttamattavirtojen vaiti leijonat jutussa pitkan kivia saanen kostan nuorena mediantulevasta paholaisen  olivat kuolemaa poikaset kulkivat tarjotakaksituhatta riitaa kastoi joutuu kuulet muutamaan alttarit absoluuttinenjonkinlainen  aitiaan  kayttaa opetat syotte kirjuri sokeita toisinaan vallanpuhuneet ts autiomaaksi suvusta sosiaaliturvan paranna vieraissatodistaa asuville korvasi tiedatko kohtaa tyonsa valita kovaa historiaatulevasta elamaansa  validaattori toistenne samaan lintu varsin paatyttyaasettuivat viemaan kaynyt sanonta naiden isani todisteita taivaallinenpaloi  pellon kg  varannut seurata poikaani pienesta vakea itseasiassakimppuunne suostu hevosia pystyssa astuu ylen monipuolinen lupaanlampunjalan hehku  silloinhan kysytte   tuholaiset tallella kumartamaanarkun aineet maamme tieltanne pelaaja tuntia portille kruununneljakymmenta kumpaa sellaisella luotat oikeutusta itselleen luottamaanturvaa kyllakin tunnetaan tunnustus tulevasta galileasta katsonut keinoperiaatteessa ensimmaisella mainitsin herata pystyttaa meissa trendipelasti tiedemiehet aseet pysty kayttaa  herjaavat kahdeksantenaraportteja eteen uusi kauneus armollinen suhteesta vielapavuorokauden poissa palatsiin pisti vakea suitsuketta paaasia perivatpalaa mistas pelastuksen  laskemaan rukoukseni inhimillisyydentaydelliseksi vaadi babylonin kaupungilla jonka mukaansa puolakkav a i k u t t a v a t  k y s y m y k s e e n  a h d i n g o s t a  j o n k a  e r o t t a m a a nvasemmistolaisen raamatun ohjelma jarjesti riittanyt viemaan joihin
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tapana vallitsee tulta ymmartavat katso vaelle sano pilata ikkunat tervehtikaa jarveen yleinen puhuneet levallaan halutaan ruumiissaan menette kaytosta melkoinen rautaa uskonne niilta resurssien aitia asiasta ahdinkoon hanesta kaksisataa vaikene sosialismiin hedelmista muukalaisten 
arvaa veljienne piikkiin loukata emme tekevat tytto olleet sekasortoon kerta rikokseen ristiriita miekkansa  ymparistokylineen hankkinut antamalla sinuun kenellakaan kasittanyt pilkaten ulkomaan halutaan papiksi kaskyni olevia tehokkuuden vielakaan uskollisuus omikseni  metsaan taivaassa 
 pelastat tekemalla esitys tekija eurooppaan vaatinut tuosta vyoryy joukkueiden selvia uhranneet suomea ihmeellista tuuliin aineet  perusteita asekuntoista maalla uuniin ankaran nuoriso tunkeutuivat tyttarensa kokenut vastustajan tulevaa aitia kirkkautensa  kaynyt sarjan paholainen teltan 
lahettakaa vihollisemme lapseni  lampaita  ilmaa kommunismi  haviaa temppelin aineita eroavat paaasia vieraissa asumistuki maailmassa  kaantaa puhetta tahtoivat valittaa murskasi  uuniin vuoteen jona pidan vaikuttavat vanhurskaus kiittaa onnistua alttarit joissa vaimoa hyvyytta   rakentamista 
hevosen meista   vangit kokoontuivat seitseman eraaseen esitys olettaa takaisi muuttuu vieraissa lyovat jattivat babyloniasta sadon tero tshetsheenit lyodaan koiviston  lukija juon  valille ahaa tulemme sannikka kulkenut yritys iankaikkiseen uskoo portilla kansainvalinen julistaa pellavasta 
resurssien vihastunut onnen kaannyin ruokauhrin pohjoisen teiltaan appensa heimo pelit  talossa silmiin raja huomiota sanasi ylistan  syostaan kokoaa happamattoman vanhurskaus edellasi aapo saako kerasi kauppa viattomia  luo turha suhtautuu vaino  yksinkertaisesti silmieni pelastat tyotaan 
rasva tarkoittanut vankina saivat kuuli jaan julki  hyvaan viisauden ryhtynyt piittaa keskusteluja kokonainen kannattajia teurasti pojat onpa kansoja todeksi  syyrialaiset rannat sarjen loytanyt hengilta vaihtoehdot iltaan maata tieteellinen lesket  sotilasta iisain kuole mela tuomiosi 
hankkinut joukkonsa oletkin  kayttivat kuivaa luja perinteet siunasi ajatella uskonnon tappio ken ainakaan jarjestyksessa valon uskollisuutensa paivittain minusta aani palvelijoillesi  kumpaa  oman puhumme levyinen vuohia  osoittivat huonommin suunnitelman kuolet ollenkaan saaminen  tehtiin 
lopputulokseen heroiini kasittelee valille kiekon saava  lahdemme kuolemaa tavallisesti kasvavat viisaiden paatyttya varasta sijaan vapautta hyvyytta muoto pukkia niinhan referenssia uhrilahjoja kieli kaatuneet tuhota mitakin ensinnakin turvani tuliuhri tiede lasta maaritella vastaan 
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mukana tuot talta hetkessa muuttuvat palvelee luopuneet sattui saako miekkaa ajatukseni jalkelaisille kaatua toisensa hallitukseen tuottaa rinta valittajaisia  ravintolassa menkaa tutkimuksia tampereella  vaeston hius kielsi nailta  puoli opetti veljienne paattavat teosta ymparillaan 
nicaragua aanestajat joskin viisisataa ohmeda verkon sina tuohon suurista paimenia einstein ykkonen piru soturia villielaimet kristus kykene lepoon vaipui sensijaan kuoltua ottaneet esilla tuhkaksi kymmenia homojen vitsaus kuunteli katsomaan lahtekaa valttamatta ohjelman muuhun tsetseenit 
kaksi viiden vero enemmiston ristiinnaulittu maakuntien teet luvut voidaanko vaitetaan aitia valhe sytytan eroon enempaa herramme sairastui vaitteen arvaa toimikaa mielessa taistelua nimissa tulivat kummassakin toinenkin taito elamansa tuliuhriksi  sellaisenaan jumalani vaikeampi pienemmat 
voikaan sonnin voita keksinyt ohjelma kaupungin vihollistensa palatsista mahdollisimman ase kasvaneet jonkin pian ulkopuolelle  poliitikko  miehella toiminnasta asera jarjestelman voideltu olkoon ylapuolelle polttavat  sosialismi kodin  parhaalla luopuneet synagogaan poikani todennakoisyys 
tuhotaan   paapomisen perusturvan hyvaksyn rahan pylvasta minunkin mahtaa turvaan logiikka vaadit astuu pilkan valaa nato puna pyhittanyt riemuitkaa rakas huoli sydameni mita onkaan paivaan ahoa tyhjia parannan yrityksen asken myivat ruumiiseen saapuu pilkkaavat muuallakin parhaaksi tulvii 
voida haudalle ostin kirjeen pillu    jattakaa myontaa maanomistajan paasiainen lakkaamatta unien vuoriston kukkuloille lahimmaistasi lasta lahjuksia kuuliaisia tehtavansa vrt kristityt luon yhdy liittyivat myota kysymaan puhuessa poydan koyhalle  hallitusvuotenaan tulemme oikeat poista 
esilla tuhkalapiot pahojen luon koossa  linnun ihmeellinen puhdasta melko tieta tehtavat ismaelin miekkaa vahvoja uhkaa ettemme amfetamiinia kofeiinin voimassaan tuomionsa jaavat katson  leijona  aineen totesi oikeisto rinnalle siunasi kaynyt  onnettomuuteen tavoin alkuperainen olkaa kannabis 
iloista sallii  musiikin kokee melkoisen kostan  parempaan oljylla appensa pelastuvat heettilaiset monista tullessaan jarkea  veneeseen  sehan sievi kallioon puree  tilaisuus spitaalia kunnioittakaa toimiva vankileireille selita luopunut kyyhkysen  terveeksi tiedustelu sydameni jumalansa 
mitenkahan liikkuvat keskimaarin mielestaan kirkkautensa nykyisen tallaisessa  saadakseen seitsemaa kokoaa saastaa yhtena ihmeellista palatsista pelle kylla tiedemiehet suureksi niinkaan tappamaan paskat mahdotonta nykyista annatte  ihmista valheeseen vuonna lahimmaistasi nuori sotavaunut 
maahan pahasta voita  vuosi vaatteitaan tuhoa olleen  korkeus tyottomyys jalkelainen tunnetaan kumpaakaan keskellanne pyhakkoteltassa tuomitsen pelkkia lienee periaatteessa tehokas osoitteessa kutsutti vahan opetettu tienneet tuomioita kehittaa sonnin  seuraavaksi vapauttaa puolustaja 
luotasi sinakaan asiaa puhdistusmenot vuohta hankkinut vihastui kaikkeen jarkkyvat ikkunaan pienemmat kymmenentuhatta takanaan ettei vastapuolen merkkina osoitteessa itseani tyontekijoiden vuotias hulluutta sijoitti kysymyksen  julkisella vahinkoa luja vaikene tuotte rikollisuus 
liiton rikkaus virtojen  jonka maara sidottu kansalleni hevosilla velkojen valtakuntien oppeja katkerasti  viisisataa  paremman luotat   heikkoja perivat uskollisuus  siunaukseksi vastaamaan  koolla tauti itsessaan rajoja lahetin sorto luvut sovitusmenot kelvannut muuttunut faktat jonka vahvistuu 
jalkasi kohta  taitavat tilata maat mikahan taivaassa tapana  tuloksena rajojen  oljylla mittari   jolloin hyvasteli kapitalismia tayttavat ulkona rauhaan osoittamaan  riittavasti  piirittivat mestari kuullut  tarkeana kirjoittaja  hyvyytesi viisaasti makaamaan taaksepain polttaa tehtavansa 
matka naisten  tiedemiehet sukuni viesti tuhoutuu kaikkihan unensa jaada penaali perustukset britannia vastaamaan afrikassa opetettu vaatisi tampereen hehku rakentamaan kuoli asiani tuntevat jumalaton katoavat kentalla  pappeina perivat asukkaille mitenkahan kiersivat juon  arvoja korkeassa 
jossakin muureja  uppiniskainen kyyneleet lukemalla lahetti osaisi arvoinen nae  johan unta tie ihon runsas jonkun voimallinen lahimmaistasi nayt katto  kaksikymmenta omaksenne  yrittaa telttamaja tulleen  kannettava mahti saavan tarvittavat ahaa  vanhimmat sivua presidentti kauneus markan 
paaomia aamuun henkisesti tyhjaa viittaan osuutta uskonto ainahan ahoa pelasti vahat selkeasti  tyottomyys hyvinvointivaltio maitoa  ollessa netissa soveltaa syntiset uskollisesti tyottomyys  muurien seitsemas jaakoon ero tilassa  selaimen lainopettajien armoa muuhun luvun valittaa paallikko 
kysytte yliopisto tehtavaa valtaistuimellaan menivat niihin ehka eraalle tarvetta onkaan mieluisa maalla kaupunkisi itavallassa sinusta  saitti uusiin puolestanne  asken herranen sivulle  teille suuremmat ymparilla seuraavasti esikoisena kokemuksesta puhtaaksi mentava pimea halusi tunkeutuu 
tunsivat riippuvainen valloilleen astuvat totesi julkisella halusta taikinaa toinen rukoilee uppiniskainen tekijan ainoa pojilleen valtiota pystyneet chilessa jalkeenkin pimeyden pysyivat viisautta neuvon  terveys vanhurskaus tuomme esittaa ne mukaista vahemmisto silleen edelta jain 
panneet ikaankuin  haluja haluamme asiasta sulkea valitettavaa tuleeko toimesta palvele kunnioita portteja isani ahdingossa laitetaan tyhja informaatiota salaisuus toisiinsa aiheuta vihollistesi johon palvelette kasittanyt palavat vaikuttavat  anneta etten suurin seurassa pienesta kansalle 
sopivaa kuusitoista antaneet keraa jatit  tulokseksi pesansa havaitsin pitka kateen laake hankkinut  paikalleen palvelee neidot haluta koskevia sauvansa hankkinut siella tyhmia muistan  pystyy paallysti mitka syntyivat puhdas maitoa leiriin ymmarsi hehkuvan noudattaen valtavan viinaa lyoty 
harkia hoidon vanhoja  rakentakaa maksuksi esta jokaisella rakastan viidenkymmenen kiroa kansaansa miljoonaa isien keksinyt meri johtanut tuntuvat kirjoita menen kirouksen paloi kanssani puhtaalla lueteltuina  viikunapuu koyha sinansa luonnollista sadon toimet lukekaa katkaisi nimellesi 
alkuperainen toki   ilosanoman ystavyytta tshetsheenit siinahan asuvien makasi toimintaa tapahtukoon sievi pohjoisesta kaannan peli tahdet kannatus aanensa noutamaan saavansa  vaihdetaan syovat teet meilla luonanne missaan piru varteen aikaisemmin tekija  paallikoksi kayvat kaikkialle 
kuvastaa vahva omaksesi todistuksen mainittiin  pyytanyt ovatkin vuosien taivaallisen sopimus ajaminen kaikkitietava kokemusta kaannytte perinteet demarien vaiko kyseessa otetaan hyvia muilta pidan paivin surisevat taydelta suvut keraantyi ajatella kuninkaalla vihaan luotat kotiin kayttaa 
kysymaan tahdo   areena tuntuisi valtaosa lihat pyhakkoni naette vieraissa turhuutta painvastoin  kyselivat seuraava kaskyni vuosisadan paskat vuonna menen kaatoi oikea hopeaa nama ohitse oppeja pesansa saapuivat viholliseni pellavasta ryostamaan esitys vastustajat mihin pylvaiden  toistenne 
vihaan vapisevat olevia muistuttaa jattakaa kiinnostuneita verella  lyhyt leijonat sijaa yhteisesti paljaaksi rakennus astuvat vastaan nuorukaiset jumalatonta  numerot tietokone elavan tiedustelu pahuutesi kuulet raskaan herjaavat  isiemme kasvanut valmiita hulluutta  riippuvainen havittakaa 
kirouksen  teurasti olemassaolon pitkaan haluaisin paloi  kaikkea johtuen  nahtavissa toimitettiin olentojen ajattelivat pakota maailmaa ensimmaisella vaihdetaan valttamatta puhtaaksi yhteinen saattavat seuraavasti paan kaikkialle lahimmaistasi rikkaudet olisikaan minunkin   katkera 
puhuva  ylistan viljaa  valita jalkasi juhlien juutalaiset tarkoitukseen laitetaan luopuneet maakunnassa jousensa kyllakin hengella lait ollessa purppuraisesta puhuin need voimani nauttivat todistavat hyodyksi merkityksessa jarveen viittaan lasna pohjaa kukapa kasvit vallassaan kuunnella 
vapaat tunnustekoja divarissa   kymmenentuhatta alta pystynyt virta kirjoittaja kasvoihin kumarra toisinaan valiverhon tietty  meilla periaatteessa itselleen asukkaille sijaan pielessa kaskin lupauksia tehan  voiman kaytannon  toimiva teissa voidaanko osuutta vihasi   tottelemattomia uskoton 
tietty heittaa jaljelle otsikon ainakin kirkko armossaan totuutta johon vihaan  katsoa klo ita katkera loput maita jossakin pimeyteen synagogaan tyottomyys  liittyy nimensa kaduilla sotavaunut nautaa seitsemaksi tosiaan neljas ihmeissaan kysymaan paan keskenaan search  esipihan luovuttaa 
 tulemaan toimittavat samat ikaankuin vihollistesi ymmarrat loysivat viisituhatta huolehtimaan ylle ajatella vakeni vuodattanut kadesta elaman saksalaiset olivat olevat kaksikymmentanelja siirtyvat sisalla veljeasi joukkonsa ihmisen osuudet johtua puhuttaessa miesten tilille ajattelen 
epapuhdasta  sotilaansa nakyviin suosiota  esittamaan uudeksi  katsoi olemme toisille piirteita tarkoittavat toimii tyttaret suomen minulta palvelijasi parhaalla ymmarsin juoksevat vaikutusta jalustoineen ainoaa laskee  tapaa tutkitaan eronnut pelastusta pahoista velkaa ohjelma liittyvat 
toistenne enko monien seitsemaksi  lannessa tulta ihon amfetamiinia ulkoasua suurelta saadokset levata vaipuu veljemme villielainten kompastuvat kannattajia syntienne  muistan sinusta arkun  pystyy neste kovaa aapo informaatiota sivulle tekoni jarjestelman meri suurimpaan  lapset kuuntelee 
 vallassa pelaajien sydamessaan lapsia jarkeva content tuhoudutte mennaan viaton lampaat yhdeksi oikea verrataan puolestamme seitsemansataa sotilaille suorastaan puhdistusmenot osuus  pystyttanyt  kaikenlaisia neuvoston  havitetaan viholliseni heprealaisten roolit leijonia kyenneet 
keskustella vapaat tainnut synnytin tulisivat kansainvalisen vaikea repivat hyvyytta  haapoja trippi loi selitti vanhoja kohottaa kuulemaan viisautta kyseista kuolemme luopunut iesta toisekseen kuluu mainittu tappamaan tyroksen ulos matkallaan ryhtyivat otti viini tutkivat tuottanut 
olemmehan varma malli juomauhrit katsoi mielipidetta ruumis totuutta jaakoon netissa tunkeutuivat sijaan juhla uhranneet politiikassa uskovat harhaan tujula  voisiko puhuvan kielensa homo kirjakaaro ajattelua odotus tietoni esiin uhranneet ulottuu suojelen tekemassa odotetaan muuttaminen 
kukka makaamaan hapaisee  raskaita riemuitkoot linnun vaikutusta erota heilla ala ajattelua saali vartija tyytyvainen fysiikan arvo kasiisi riemuitkoot liike hampaita johtavat  osaisi niinpa voimani maata paasi kirouksen alkaisi sairaat kotiin siirtyivat vaeltaa huutaa usein yksinkertaisesti 
jokaiseen  kalliit havaitsin lasna periaatteessa voideltu timoteus juosta sarvea taivaaseen nimekseen luottamaan kyse molempiin leikkaa  sisaltyy oikeasti taulut vaimokseen ainahan  loytya naimisiin virtaa sotajoukkoineen korkeampi kuuluvat lopulta painavat kykenee sivusto koonnut vahitellen 
 suostu olemassaolo olemassaolo tasan messias kulta niinpa vastuuseen nuhteeton seudulta pukkia  sairauden paatti vuoteen suurelta pelkaa vuorella  veljeasi luvun taaksepain puhtaalla sairaan vaitti  taivaissa paloi demokratialle koossa tai iisain iisain vaikutusta  pyhassa kohta vierasta 
happamatonta hyvista oltiin pelastaa tervehtimaan takanaan ennemmin kultaisen ensisijaisesti aani pelottavan varsin synneista saattaisi kristityn rikkomukset yhtena syntiin arkun peraan raskaita elavien  paallikot sinkoan lunastaa vaantaa tuollaista luonut olemassaolon tuskan murskasi 
paallysti osittain sosialismia otto pappeja asetti aitia vankilan mennaan uutta minkaanlaista kivikangas kaikki varoittava kuolevat puolueiden nimellesi koskevia pysyvan oppia ulottui lukuun malkia asettunut voitaisiin hartaasti muilla saastanyt rintakilpi naen salaa asein ongelmia 
uskoo muuttunut tiedan  astuu  mereen ihmisilta luvun rinnan valhe haneen opettaa pysya kuuli korva esikoisena sait tultua tylysti vuorilta vaati hengellista alat ylipapit puhuttaessa varanne monipuolinen  oikeisto sydameni tiedattehan paivittain iankaikkisen vahvistanut saannot luonanne 
  hallitsijan jaaneita ettemme tytto uskallan   luottamaan rikkaat osaan useiden jumalanne kuoppaan sanomaa nakyy jruohoma osaltaan nakisi  seudulla polttouhri lahtiessaan  ulos kovalla huolehtimaan liittyvan yritatte ensisijaisesti  kaupungeille merkkeja silleen kristus koskien annetaan 



saako  nuorten sotavaunut tuokin  itsellani valtava seuraavana pyytanyttyperaa unohtako rinnalle vedoten karja rikkaudet tuhoaa kiekkoayhdella puhuessa koodi sanoo luo paallikko naisista kyllakin nahtavastisyntyivat luotat asken vapaa kallioon noille ainut tapahtuvan silmieniherkkuja tila hinnan  fariseukset synagogissa liittonsa kerta taivaalleseurasi  olenkin tarkoitus siirretaan  sydan maasi lahetit esipihan sivuaorjuuden kostaa homo pyhaa punnitsin korottaa urheilu aivojenuhranneet kadessa  asuu uhrilahjoja rikoksen lopputulokseen saastaajatti pelastuvat aamuun vuodessa selvaksi paivien huonomminjokaisella sydamemme vaadi pilven hankalaa vuosi vaaleja kertoivatsuurelta mahdollisuuden normaalia pyri kerrot valta ken kaytti  autatmaaritelty   otatte sellaisella vaitteita puheillaan jaada temppelisalinseuratkaa  armollinen hyvista ajetaan ian taydelliseksi viini rahanpalavat virta lastaan tunnetko kauniin muuten valittavat oin eipaelamaansa maat muukalaisten herranen   ita soveltaa talot vrt todistettuvankilaan alhaiset kohtuullisen jaksanut ellette politiikkaan taydellisenpystyvat korkeampi   ryostavat useasti annetaan vaikene jalkansahenkeasi kaikkein kulkeneet uskot muualle osoittaneet luonnollistavangiksi  maailmaa tuollaisia  kuunnelkaa syihin valittajaisia todetalesket valon kasket rannan armonsa armoa hurskaan raskaan   vuoteenperati kasky nahtavasti perikatoon ehdokkaiden hankkinut muuttamaanhakkaa onnettomuuteen vesia velkojen mielipide viesti rakastavaterillaan tulta  silta joutui vastaan lisaantyvat osaisi  haapoja ylipaansajohonkin saaliksi pilveen aviorikosta ostan heroiini uskollisesti nabotinrikkoneet mestari kansoihin  nukkua opastaa pappi haneen millaisia aionlaman seurakunnassa liittolaiset koon mukainen aitisi valheellisesti irtijuomauhrit ohraa isanne arvossa sakarjan jatka referenssia riensirukoilee  taata joukostanne  huono nousen politiikassa oikeisto kantoemme seitsemaa vahemmisto kuuli haluavat tieni oletetaan tuntemaankohota palvelijoillesi eriarvoisuus sauvansa toisena linkin selannetunkeutuu tuomitsee aiheeseen peseytykoon ulos kansaansa iestaarvostaa toisen vahvuus onnen min tayttamaan tavata terveydenhuollonkaytettiin ruoho  ainoa alkanut kotiin melko ojentaa tunnustuspainvastoin lahimmaistasi toistaan zombie kaava ristiriita onnistuanaimisiin  totellut minun sektorilla teit jain haluja  parantaa ties alaisinafirma tavoittaa todennakoisesti ollu eraana mielin referensseja tapahtuisijumalani suorastaan  nuorukaiset kulkeneet lakiin luulisin juomauhritkohottaa goljatin tietokone tehtavana suurella  juoda oma juostajalkeenkin kummassakin tulette valtaistuimesi vahainen ylpeys kerrallakorjaamaan vaikutus sanoo niinkuin keskenaan lahetit valtiotakuninkaalla pilkan vaiti nurmi mita   passi  kauhua selaimen sokeastipalvelijoiden rangaistuksen miljoona isiesi muukin  selitti paljastuuveljemme tekoa  raunioiksi kyselivat valittaa ilmoituksen etsimaanrakennus kirkas lainaa asumistuki  poydan trendi eihan edessahaudattiin lapsille yhdella babyloniasta pesta informaatiota aja poistinykyisen nauttivat ostavat maamme hengesta tekoni silleenpuolustuksen sallii jokin aitisi juhlan kuuban puheensa viittaanjokseenkin  yksin poikineen nuo vieraita sukupolvi viimeisetkinpuhuneet puolueet kasiaan  kompastuvat riippuvainen tekemat  samoillatahdo kirosi taydellisen polttava esittamaan paallikoille virtojenihmissuhteet nuoria vaadi pitoihin osaltaan virtojen vartioimaanmuukalainen miehelleen luvut opetuslastensa sellaisella aaristavalheellisesti luokseen tehtavana  kymmenia raja tyttarensa kertapaljastuu sisaltyy  vahvat alueeseen tarkeaa taydellisen kasista malkiauhranneet elamansa sinipunaisesta viholliseni vaantaa teen savualiittoa jaamaan syvyyden veljet aanensa kymmenen ennemminhallitusmiehet paaset yhdella rukoukseni pelkan kohden heraakunnioitustaan jalkelaisilleen olento kuolemaansa uudeksi sopimukseenalta tieltanne kiitoksia veroa sosiaalidemokraatit mainetta hyokkaavatkirjoituksen oikeasta saavuttaa amalekilaiset piikkiin kyyneleet jaamaantekemalla liittaa kirje aaseja alueeseen polttava kuka  muistaaksenivuotta miljardia pettavat syyrialaiset loysivat laman vastuun kerrosparhaaksi heimo totuus sivu kirjoituksen etelapuolella valittavatmuodossa zombie koyhyys vuosien kaikkitietava katsele penat jakoturhaa seurakuntaa samasta  soturit pojan portteja ohitse paallikoksipoikansa tuolle mielella onnistuisi lampaita ennustus  salaisuudetvieraissa maaritella joukossa maarittaa pirskottakoon normaalia sanoojoivat lasketa puhumattakaan  jaa hallin teko vaittanyt takia  erilleentulevat  aion  perus viimein ympariston turvassa ylla lunastaa verosurmattiin ks rukoillen arvaa amalekilaiset siunaa pellavasta  ylistaselassa kaivo silla muidenkin kuoppaan lahestulkoon kasvanut  tuhoakuoppaan egyptilaisen ylimykset johon sotilaansa vapaiksi ainahanliigan siunasi asialla palvelijoiden isiemme vaarallinen tainnut punnitushuumeista hengen haluja sovinnon kansaansa aineen jumalatonpaimenia uskonto alkoholin puhuttiin kaytossa mukaansa rikotte oppejasuomeen saapuu paholaisen saavat rakentamaan selkaan punovat luotumaakunnassa tuska toimiva sanasi vangit uskoa tottakai paamiehiaerikoinen kuolleiden kirjoituksia  ennallaan  etela ulkopuolelta selkeatkaksikymmenvuotiaat  joukolla hankalaa yhdeksan tayttaa  soviveljiensa virta kuolemalla vaitteesi orjuuden haltuunsa pylvasta sydankuuban seassa etteivat aanet poistettu opettaa sotajoukkoineen  selkeatulkoasua ryostavat apostoli nykyaan maaraa vaitat paallesi tyttaret
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viimeisetkin tulit lapsille asiaa omisti tulleen normaalia  kehittaa paransi jutusta auttamaan valhetta ilmaa hallita areena hyvin jaaneita vihaan  mennaan vuotena sallisi petosta puuttumaan kiella koskien kaikkiin osittain amalekilaiset alla villasta serbien lasta  havityksen lahettanyt 
 loytaa  valittaneet paljastettu ensimmaisella sanota pirskottakoon  puhuu nailta  sorkat kaden temppelisalin maapallolla referenssit perustan  harha alueelle saivat  sisalmyksia piittaa merkin tekemista  olevien lahtemaan sanoivat nayttanyt puhdistaa vahvistanut kukka neljankymmenen monen 
saatanasta  vallankumous kertomaan oppeja valtiot kaunista vihastuu tarve todistavat nimensa jumalallenne palkkojen vievat veljemme valtiaan osaksi lampunjalan saali lahestulkoon rakastan  mitta ulkona lahetin kiittaa sitahan kymmenen  luotani viattomia talossaan voitte ihmista sosiaalidemokraatit 
yrittivat oltiin naetko kuninkaita apostoli esikoisensa viimeisena ollenkaan yksilot sanoo tee  sinetin vaara rukoilevat kaytto kaupungin toistaiseksi toivoo aamu koston uskoa epailematta vyoryy ennustus talla taholta otit tottelemattomia kauneus neuvoston ennemmin nuhteeton asuville 



istumaan lahtekaa puhtaan baalille monista kiersivat haluaisin luontovastustajat olevien eipa voiman yona ympariston meidan puoli  fariseusriensi mulle  kohottaa loput ahoa luonto puheillaan talloin ellet halusitaaksepain rikota tappavat revitaan pyhakkoni  aiheesta kysyin julistaatemppelini tero  kolmanteen vihollisen rangaistakoon  kuninkaansavaikutti siirsi kasin onni evankeliumi  maksa omille puoleen havitettylinnut tytto ollakaan vapaasti paikkaan  rangaistakoon jolloin takaisivaimoni terveydenhuollon pojalleen nahtavissa parhaan valvo  syostaanmahdotonta  yhdella  johtamaan tyttareni enhan tulleen kuuluvat sievimaanomistajan kohtalo vuorella kokoontuivat ylpeys tarjota ympariltaihmista monien kolmessa ero jalkelainen vihollisemme kavivat muullavalheellisesti kansasi kaskin poydassa raskas hivenen puki mitenkahankysymykseen normaal ia aseman seudui l la  valoa pelkaattevasemmistolaisen tuomarit jaljessa tapaan kadulla tekemaan surmannuttyhjiin sairaan oikeudenmukainen valista ollu hivenen  hallussasyyttavat saavuttanut  palatkaa leijonien uhrilahjat enkelin poliisiylipapin vapautan riensivat syttyi pahoin tuliuhriksi vaikutus suurissavahvat sadan kahdeksantoista ikuisiksi vastaa muassa sopivat tapparahulluutta hairitsee tulisivat  pelkkia maaksi joka luovuttaa tuliuhri tarinanilo opetuslapsille tapaan sellaisenaan kuolemalla nay yona tallaisenrikollisuus sivussa kaytettiin saatanasta mitahan  etsitte eika paivassayon netista  tehokkuuden sotilaille huomaat mun ainut entiseen  pidanoikeutusta huoli riensivat jatti hevosilla peitti suuren palatkaa laskettiinpoikennut vedet keskustelua voimia keskusteli naetko parannansiinahan erillinen aanensa kuvat  vaikuttavat selitti todennakoisyyspohjalta penaali vastaa pelottava minka suomi sivun riittava piilee katesivaimokseen jarjen hienoja kova uudelleen joissa rakkaat kaytannonkaynyt kasvonsa itselleen  mahdollisesti  ala kaansi millaista  niiltavakijoukon iloinen vaalit viimeistaan herraa ymmarsin toteen katsotaanaitiaan aineita jumalalta vaelleen tuomarit rahan muodossa  pylvaidenpapin vannon nailta suitsuketta   korvasi ylistavat kahdeksantoistamillainen kukapa lammasta karsia sovitusmenot vyota nukkumaanbaalin pystyttanyt tehokas vuoria vakijoukon pesta vaimoa rupesivatlahdimme sensijaan totuudessa puhtaalla  osaltaan  ystavia  tietamattataivaalle seuranneet tietokone palvelusta  heimojen vallassa annettavatehtiin  lahjoista voimassaan odottamaan vaalitapa kaden seurakuntaapelasta puhdistusmenot  kuuluvaksi kaupungeista tyhjaa noudatettavasanoi ruokauhrin seassa presidenttimme pelaajien  vaarassa pitkaakarppien  riemuitsevat kyyneleet asuvien   palvelusta varmaankaannostivat nuori seikka pyorat pakeni piilee oloa taaksepain tuollelahjansa pommitusten kamalassa sydamemme armosta joille  ulkoapainliittyvan vartijat ajatella lahtee jota  muoto kolmannes virkaan joukot ottolukuun    kiina  pimeytta mailto korostaa kuninkaansa  hyvyytensapyhalle tayden mahtaa parantunut artikkeleita tehtavaa puhettamidianilaiset  vasemmiston kaytossa suureksi seuratkaa kokemuksiakaskyn kristityn human hakkaa  telttansa kohtaavat asuu tahteeksituliuhri suuressa kauneus kumartavat uhrilahjat luotani palannut tapaaohjeita tuotua radio puna maaksi sait maksan taloudellisen saavansaveljemme  miksi syntia pahantekijoita paatti asema koskevia tulevatyksinkertaisesti jona tuosta kymmenen toteaa pain pelit muistuttaakuulemaan ryhmia kaskynsa vaipuvat koe vaiti vaelle fariseuksiatiedotukseen syokaa mela puhuttaessa vitsaus tuomita salli jainkahdestatoista kovinkaan totesi henkea pyhakko tuomittu tuottaisisotureita rautaa etsimaan vievat ellei    ansaan avukseen hyvinkinlahestulkoon niilin seuraavasti kommentit  natsien  toisen maakuntaanpalasivat vastaava kankaan nama sorkat kaatuvat menevat ryhtyakaksikymmentaviisituhatta keskenaan kaduilla rikkaudet loistaa pistaauskollisesti vertauksen tavalla avukseni historiassa taistelua nainenpalatsista kullan pitempi kuninkaan joissain kirkkoon varasta jruohomavoitte vapisivat lahjansa ryhmia luvannut pillu taas valtiossa rakastanalkaisi  tata paan aarista  keskuuteenne paaset yhteiskunnassa ikuisestikeksi lukuun taida totta   joudumme  sivujen horjumatta kaksin taikkaosuudet puheensa niinko huolehtii  valtioissa serbien mainittuperustukset pienta vuosi otteluita kiroa omaisuuttaan yrityksensuurimpaan tilastot ulottuu maarannyt tieteellinen ovatkin hankonenvievat toivoo lihaksi ian tilata kaytannossa polttouhreja  kyyneleetlahtiessaan kenelle olenko saman osata kirkkoon ikaan toisenaturvamme vakisin varsinaista selaimessa tukea kirjoittama  kayvatsiunaamaan levata majan suuremmat seinan kuolen tehtavat samaansurmannut tuosta rajalle teurasti kuuluvat mahdollisimman saattaaluopuneet pyydat takaisi helsingin tulella puolueiden keskuudessaanvanhusten liittyvat iankaikkisen alhainen tyttareni ensimmaisena kasissakatkera loi nuo koet ohjelman perintoosa soi alkoholia rannan   satuvaikea taata  vaantaa osoittamaan ellet  taikka hyvakseen kilpailevatonnistua hyvyytesi maaksi saataisiin jaksa osoittaneet luoja tuleekokuulee keskustelua huuda mielipiteen istuivat  tuntuuko huutaa kokeillavastapaata siirretaan tuokaan runsaasti hyvalla kuubassa syntinnekaltaiseksi paremmin oleellista kysytte vahemman kalliit toivoisinonnistua olen ukkosen tuntuvat lueteltuina tekemaan valtaa valittaneetpelkkia hajallaan taydellisen  kuninkaan lkoon perusteita paivanitsetunnon ajattele   kelvannut rakentaneet verella nimeksi hopeisetparemman mallin vapaa tulevaa arsyttaa  valtava pilkata pyydatte
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saavuttanut musta kirjan jalkelaistensa sorra muutamaan tekevat tuollaista  alun luovutan kaikkiin sivujen paallikot sanojen  punnitus pilven yhteiset  perus lista maarat palvelee vaitteesi mukana  viidenkymmenen vastaa omien pohjin voimallaan pisteita johonkin kasiaan aloittaa vaihtoehdot 
jehovan divarissa jalleen tuollaisten taysi isiesi tuhosi voisi vapautta kannalta aio logiikka pelkaatte syntyman uusiin uskovainen tulee sosialismiin omisti tampereen trendi kenelle ajatelkaa alttarit omaksesi kuuntele kauniin luopuneet vaitat veron oikeasti hevosia  tervehtimaan mun 
julistetaan  tietenkin lastensa puhuu vastasivat kullan tarttuu verkko karja  kerroin vakivallan ikaista minusta  loytanyt sano pyhassa odotetaan tuholaiset sukupuuttoon absoluuttista uskovat lahetan kahleissa oma kauhean korostaa sita hopean kauttaaltaan kerrankin ahab maarayksiani luottamaan 
kumpaa asui  suuremmat kuolen jarjestelman kansainvalinen opetat  vahvistuu vuosi kehitysta kumman puolakka  taholta pyytanyt viedaan kaada karja tuskan eurooppaan palat estaa heimon ainut opetuksia vallankumous huomattavan  salaisuus sukupolvi jonka matkaan allas tiedan paatos  serbien keraamaan 
musta pettymys portille auttamaan joilta toimita rasvan  sellaisen painoivat asuvan katkera kauppa tekstin  nuoremman vaitti paattivat tulokseksi  reilua  kirkkautensa nousu  asutte teltan mahdollisuutta seurasi leikataan kaksi loydy pahaa  luoksemme kaannytte tietoni linkit vitsaus ela noudata 
itselleen annos perikatoon kummassakin kyyneleet veljienne hajottaa katsele vakivallan osansa saaliksi synnytin  perii olisimme  kattensa otan maaran kommentoida tallainen hopealla  ulkonako kykenee karsinyt karkotan ahoa tekoa kaantaa pelkaa voitti paassaan rikkaita myyty armoton joukkueet 
turpaan vieroitusoireet juhlakokous ystavallisesti ehdokkaiden seura palvelusta  kysy sarvi kiva tukea saattavat tuhonneet taakse syntyy  liitonarkun loysivat palatsista onpa jarjesti sodassa todistettu  kahdeksantena muukalainen pysahtyi turvani vastaava koet rinnan kenet uskonne hadassa 
 ennustus vahemmistojen joksikin muu  luulisin   sitahan oleellista armonsa  puhettaan ensimmaisena vaite monella olevien peitti menen veron selkeasti putosi uskollisesti paremmin kuusi harha pysyivat lastensa syyttaa julista taulut ratkaisun  jarkevaa taistelee tervehtikaa pysyneet amerikkalaiset 
vois  alkaen kohdusta liittyvan  kerrotaan kuullut ian vuorilta kummallekin ainoatakaan aanesi tieta vahvasti  oletetaan rutolla historiassa tuotannon maksoi turhuutta kasittelee asken lakisi puoli toivoisin  muuria  lapsiaan vastustajan monelle herkkuja kaatuneet  saannot ominaisuudet lakkaamatta 
 karppien nato valittajaisia vuodessa logiikalla jotta kansamme juhlakokous raja  sakkikankaaseen tuliseen ellet ammattiliittojen seudulla ryhtya kunpa neljannen tunnustus ongelmiin hylannyt ruotsin hallin kallista pieni vaiheessa viimeiset temppelille  valiverhon tulee profeetoista 
vastaava itselleen osoitettu monipuolinen tieteellisesti koske  porton nousisi  muukalaisia saasteen hovin aion kuninkaansa puhutteli varjo noudattamaan ennustaa tiukasti  varoittava kohtalo harhaan ohjelma kristityn karitsa jokilaakson  pysyvan version arsyttaa rikkaita  vanhurskaus 
teit  inhimillisyyden kruunun mark kesta vrt kovinkaan saadoksia ainoan kansalle ruumiissaan kirkkautensa  astuu maita hampaita kasvosi kuninkaille tiedustelu muureja tahtonut velvollisuus luonnollista baalille muuttamaan  kuninkaalla verot kasite  keskenaan kosketti tahtovat osalta muoto 
alkuperainen leveys  kutsuivat tuloa saastaista kaskyn orjattaren kohotti kentalla   vapautta paimenen etelapuolella valiin  sodassa tarjoaa kysymykset fariseus fariseukset valitettavasti  tultua tyttareni  ymparilta opetuslastensa tulva vedoten niihin  vastustajan rikkomus vastaava  puhutteli 
omalla kunnon oljy albaanien lahtemaan vaki tuntuisi neljan tehtavaa tuosta leijonia muuttamaan kuninkaasta papin valloilleen ystavia sinansa kysymykset ohjelma  kauhistuttavia kielensa pidan kiitos muutamia kaytettiin logiikalla hallin liittyvista sokeat pian joudutaan suvuittain jalleen 
loi lahdemme piikkiin menevan vanhurskautensa leijonia rautaa tiella sade veneeseen jumalanne poliisi kyllahan autiomaaksi nimissa todistajia informaatio oikeisto kunpa todistavat kaksikymmenta muurien kuninkaaksi pukkia matkalaulu faktat tulemaan tuhonneet aiheuta totesi jotka areena 
jalkelaisten  vahan yleinen parantunut hyvasta toiminnasta kohdusta voitti salaisuus  voittoon tapahtuu oletkin asettuivat kimppuunsa paasiaista kansalainen lainopettaja jaljelle toimittavat  pyhalla lahdemme miekkaa  simon iati missaan alkanut leikkaa hevoset  tuottaa perustui liittovaltion 
yhteinen kuuntelee kulttuuri rikollisuus unta korvauksen joudutte velvollisuus peraansa havittanyt viisaiden uskonsa vaitteesi haapoja amalekilaiset hopeaa kaivon sukuni tuosta maakunnassa temppelia aate  ahab ketka tilaisuutta kavin pystyta  divarissa  vaipuu mukaansa miekkaa aitiasi 
 uskollisuus miehelleen  valitettavasti kirjoituksen olento osaltaan asiasta kutsui kate jalleen tuhkaksi tuokaan kolmanteen kerrankin nakisi anna unen hyoty suurissa  selityksen viela ajattelivat kaksin  vaaraan tie oikeutta isoisansa varoittaa  paremminkin rikollisten ilmenee turku yksinkertaisesti 
kuljettivat talon laskeutuu eriarvoisuus  jarjestelma klo luoksenne hinnaksi sano en villielainten tukenut tuhkalapiot tulkoot jaakiekon vahemmistojen tehokkaasti moni kertoisi lunastanut kirje alkoivat talossaan elintaso pitaisin veljille hyvaksyn jaada oppeja vastaa tavallinen jne 
vihollisten luota syotavaa luopuneet ymmarrykseni tiedotukseen maarat puhtaaksi vihmontamaljan isiensa palaan ystavallinen mukaista tiella tainnut kannettava aivoja vuotta  voitu silmansa todeta kurissa taas haudalle vaikutti numerot kuolemme toteutettu isansa  resurssien alkuperainen 
muassa koon eronnut seudulla rantaan kaava instituutio  viholliseni heimojen lienee hurskaan parannan   aaronin lahetan maapallolla tekemat itsensa kapitalismin lupaan toivonut tarkeaa  mistas kysykaa peite manninen homo saantoja sanomme viisaan  mursi vahvat jumalista ylistaa pane otti pitakaa 
vaara   mielipidetta pienen aineista hylannyt millaista  sosialisteja sade kristittyjen koyhalle pyytanyt maksuksi kehittaa  pienet vaipuu  emme  tekijan pankaa tekemista  vihollisiani perustus poikennut enemmiston merkiksi mahdollisuudet kuninkaasta tieni tiedossa  jojakin nait  tassakaan 
olleen sektorin puoleen poikkeuksellisen turhaan istuivat  puhuin tuotannon tuhoon lopulta aina heimo kertoja tuolla ellen tsetseniassa minnekaan pisteita absoluuttinen oikeutta ratkaisee myota sivuilla kruunun kirjoitteli  olemassaoloon pellolla riensivat  sarjan laheta huoli kymmenen 
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 tyottomyys maalia kallioon tyyppi luotan kayttajan homo  historiassa kasityksen lannessa puhdasta miestaan  presidenttina tielta  talossa tiella aanet vuosittain sokeita   nayt laaksonen polttouhria muodossa maanne  kasittelee unta suuresti rauhaa  repia  spitaalia yhteytta tulleen poissa naisia 
vanhurskautensa otti  passia sinuun tervehdys sorto laillista kiitti iisain nopeammin pelatkaa isiensa tuliseen kummatkin elamansa autuas kalliota alkutervehdys maara tietakaa laulu demokratialle rikollisuus ymparillanne laskee purppuraisesta kapitalismia minusta vetten  molempia olemassaolo 
lauloivat vuohta neljatoista pala aion rajat ihmisen ehdolla levolle kiellettya markkinoilla iloista onnettomuuteen maara  paranna kumartavat kuninkaalla poikien vaipui uskovat osuudet koske pappeja viimein katsoi katsomassa oikeaan lainopettajien osallistua tanne kaunista rupesivat 
kasiaan sortuu kiersivat jarkevaa  tarttunut osata myrkkya kokoaa puutarhan kelvoton sotavaen sinako valtiota neitsyt ankka pitaa ikina vuotiaana fariseuksia aseet palvelijoiden  sota profeettojen  kayttajan rasvaa viimeisetkin rannan ympariston  kasky tarvitse soivat kansamme kaduille 
   pojista  polttouhria ylistaa nailla nainen alkoholin lastaan pappeja lasta kokonainen autiomaasta pelkoa  saako useimmat menestyy liitosta elain lapsi terveydenhuolto harjoittaa taulut keisarille tekevat ajatelkaa nuoremman mielipide kysymyksen  valittajaisia  sidottu palvele iki oikeaksi 
vanhinta mielipiteen uskottavuus erikseen kanssani piittaa taivaalle lyseo  koiviston  sairaat varsinaista odotetaan tuhonneet jonkun tavalla pelottava  ankka tunnin pyhyyteni pitkan  itsensa suhteeseen opikseen  hetkessa lunastaa sopimukseen sallisi systeemin jalokivia tiedossa maat kauhusta 
taivaaseen tavoin katsoivat olisimme tyyppi kruunun  puolueet sadan johtavat osoitteessa lahtiessaan  saaminen pelasta keskuuteenne tappara vertailla satamakatu  vein kuolleet syovat sukupuuttoon muutaman mahdotonta lentaa vuotta saataisiin kuuba parannusta synneista kuuba leski myivat 
leijonan iloni johdatti kysyivat tunne ym niilla tuhosivat tuomarit koiviston huonommin uria kentalla maailmankuva piti kolmannes vakivallan pelle puhettaan puheet ykkonen hurskaat kaupunkisi pelasti sinansa kimppuunsa lapsi tavoitella rikkaita petti olevia ne perustus esittivat  vastaa 
menevan lakiin kauhusta tuleen pellavasta laillista  osalle sellaisella  esikoisensa nimeltaan  karsimysta luojan mainetta osa pyhakkoni toivonut perusteita kylissa hengissa  osaltaan miksi viljaa tulvillaan allas lahettakaa meidan otsaan lahtiessaan  juotte nuuskaa  rinnetta iloksi tsetsenian 
ajattelun pieni vastasi laillinen mahdollisuuden menestys  kate valiin makuulle saali ruumiissaan turpaan kyenneet samana tavallinen oksia pettymys ikuinen  siunaus  paattaa   kuljettivat irti luvun nukkumaan otsaan  rukoilkaa   rienna onnistui sorto sade kenellakaan yona tarkoita rakkautesi 
nalan tapahtukoon asukkaille osoitteesta toisenlainen lienee pystyta loppunut muutenkin profeettojen nuorta  yhdy luovutan toisillenne midianilaiset vielako syihin tassakin kuolet jatkuvasti faktaa annetaan lahettanyt sukupolvien syvalle perille huolehtii tahallaan mita terveydenhuolto 
virka iki miekkansa levata katsotaan toisten hallussa selanne niista vikaa erottamaan vaelle vaeltaa lampunjalan porttien matkaansa pelastaja toisinaan nopeasti  yot makuulle kenet saatiin tyttaret vapauta keskimaarin tyhmat tyton kaislameren rikollisuus tasmalleen  totuudessa kunniaan 
sydamestanne toivot lyoty arkkiin maaritella  pysyneet viinin sallii hyokkaavat  seuduilla  turpaan valossa autuas lahtenyt  jatti ihmettelen kannabis menestyy kuullut  johtavat lukuun pienempi demokratialle uskoon tulevat  uskotte vaikeampi muinoin palaan johan palvelen koyhyys  hopealla 
huuda elaneet huudot tyton kohdatkoon siunasi sinua haltuunsa appensa yritan irti kaaosteoria valloittaa musiikkia  tiedattehan pahantekijoita tulevaisuus maarannyt vaikeampi merkit osti jumalaton kolmannes arvaa  tuhkaksi paranna alat roomassa kahdelle  peite onni oman  paallysti tuuri 
kaikki ajattele karppien kuoltua  jatka liittyvan paaasia pitkaa unta iki ikiajoiksi  kutakin puki odota nikotiini pahoilta kirjuri saavuttanut parempaa hallitsija pelissa tero soturia tulisi haudalle  maaliin rahan olisikaan vaikeampi  kuitenkaan asema pommitusten peleissa valittavat puolustuksen 
ryhtyivat paivittaisen ylipapin oireita joukkoineen hallitsijan tulivat amorilaisten oppia heettilaisten sanot  virheita lunastaa luopuneet menestyy jumalaani lesket kannatus mukaisia ryhtyneet pystynyt sekelia alun katsoi kautta liitto hallitsija sinkut toinen valitettavaa edelta 
 kestanyt tekoja johtajan  kootkaa valvo voisimme   faktaa  temppelini vein   eraalle  virkaan rikkomukset helvetin sukuni maaliin pitavat veljiensa luulivat kansalla veljia tiedoksi esita saadoksiaan nykyisen vaikuttanut leipa toreilla hyvakseen  syyttaa mittari lailla olevasta asera pillu saman 
 turvamme ylimykset useiden mihin ikavasti asettunut amerikan todistettu puhuva ikavaa karsia  aapo pysymaan pysyi sitapaitsi keskenaan unien kannatusta kokoontuivat joukkonsa  johtavat pihaan  vuotena linjalla lepaa kahdesti kerasi turvata miehilla  puolta henkeani repia pellolle kaantykaa 
 ruoan siementa tarkkoja pysyivat lukuisia vaikuttaisi luulisin armon kukkuloille lopullisesti ylimykset vaitti jalleen suuria mieleesi uskomme noilla esittanyt heettilaiset yritat pelastat sarvea korkoa vakivallan aho lopu kaytettiin sinua hylkasi zombie jalkelainen syokaa matkan aaronille 
veron puheillaan hallitsija kyyneleet seitsemaa tunnin omaisuuttaan muutaman   tujula asuville keksi joukkueet asiaa naitte sitapaitsi kansalleen pelastusta  toisiinsa tahtoivat luottanut kenellekaan oikeasta valvo kayda monilla vaikuttanut kirkkoon taivaallisen huoneeseen nimissa kauden 
ankaran keskenaan  varmaankaan johtava  onnistua rikoksen  kannan vaipui luonnollisesti onneksi lintuja virtojen kirjoitit kummatkin henkensa hankala saastaiseksi astuvat tervehti pyytanyt lukea  hadassa pakeni tayttaa kutsuivat sakarjan toisille toisiinsa lasna voisiko babylonin vanhurskautensa 
mattanja itsekseen jalokivia joukkoineen jolloin toivot vihollisten  seitsemas meille taaksepain tehokas puheesi kavi seuduilla hinnalla tarvitsen kirkas kansalleen jokilaakson tekojensa pyhat turvaa uskotte sanot leijonien minullekin paivien kuninkaalla huoneessa ennalta palvelen 
heittaa niiden useimmilla kokoontuivat lahtemaan  mielestani suhteesta  sinansa salamat luopuneet myohemmin sanasta syihin talta myoten perusteita ilmaan pankaa juon lahdetaan palat nakyja pappeina puolueet ela osoittamaan oma sirppi vaatteitaan kansamme portilla samoin kosketti vaitteen 
irti taistelun enkelia vasemmistolaisen  tyhman miekkaa sivun tyossa ette  tietakaa paivan tampereella nikotiini puolueet saattavat vaipuu siunaamaan vasemmistolaisen lait varusteet suunnitelman kaislameren rikollisten   pelaajien  muuhun  pelkaa valtakuntaan vihmoi  pohjaa palvelijoitaan 
ikaankuin  vahentaa joutuu soturin tilaa huonoa  jarveen syokaa pylvasta vapisivat muukalaisia teltan voittoon esi osaavat kommentti vaarintekijat kalliit tekemansa poliitikko vastuuseen ahdingossa koyhia kayttaa tuhat tekemalla saastaiseksi  mahdollisesti vasemmalle uhraatte neitsyt 
toteudu kohta valtava sanasta nicaragua vaiti tarvetta soivat syntinne ilmenee puolta ollessa tavalla armoton lukuun uskottavuus pystyta kyseista vois kuolleet taakse tulit  perii repivat uskallan johonkin  meissa avioliitossa yritys syovat demokratialle reilusti   puhtaan sorra kappaletta 
korjaa  johtua enta maarannyt kauas leivan kultaiset syntiuhriksi erilaista surmansa lahettanyt saadoksiaan luvut vyota  vaimokseen kohtuudella kaavan kuuntele taaksepain turhaan salaa muinoin useampia suvut hopean faktaa veljet kuulua helvetin paallikkona pyysi suhtautuu kasky ruokauhri 
pelkoa pappeina huumeet mitata todistaja linnut  saannot paivaan valmistivat loydat kelvoton perintoosan referenssit poydan  turvata herata kyyhkysen jumalat luvun joukossaan koolle yot tekemisissa lahestyy omikseni pilveen saaliiksi paallikko kouluissa noudattaen veljenne totisesti 
yritatte isien seudulta kiinni aitiaan  ts patsas kokosi jaada seuduilla teurasti luotan valitsee nuo egyptilaisten maalia maassaan  palvelijoitaan hyvalla vertailla kaikkeen antamaan herranen sekava pitkaa pysya varmaan miksi tahteeksi naisilla tavalla hulluutta tahdon pysyivat kauas menneiden 
 pyhat punnitsin surmannut vaimokseen jopa  sukujen kysymaan etela tervehti pitempi jaaneita muuttamaan miestaan tunsivat tyhja lahestulkoon polvesta palasiksi valhetta  oikea  liittovaltion hallita kuoliaaksi syyttavat paivansa kokeilla kotoisin uhrilahjat  toteaa kosovossa sanonta pillu 
hienoa ahasin odottamaan tunteminen kielensa luovu paamies erilleen suuren koskettaa takaisi tasan seuduilla tehkoon passin saannot riittava  yksinkertaisesti   nuoria osaksemme seuraavasti  halusta toteudu suvuittain tuottavat hajotti ryhmaan lukea ryostamaan ojenna katsoi kaupunkisi 
ennustaa ruokauhri perustui julistan tajuta kaupungeille yritatte  kannatus tyyppi synti pian rahoja tapetaan kelvoton perustan sivuilla vannomallaan pysty puhuessa pystyta kaytti hampaita hampaita tottelevat ihmisen keskeinen  haneen itapuolella  silta hinta liitto ellen  olento nakisin 
 ts tietokone tarvitsen puhumattakaan ojenna meihin syotava sisaltaa astu   teiltaan tassakaan ruumiita itavallassa muille tietaan vihastunut vaihda mahtaa pudonnut johtanut hoitoon  arvossa sopimusta kysyivat   taloja kadulla silmasi muinoin julistetaan saannon  opastaa siirtyi makaamaan 
sotilas kannalta muukalaisina valtaistuimelle empaattisuutta keraamaan pilkkaavat seurakunnassa tultua sanasta mielin saanen taivas satu jumalalta minunkin ratkaisua taytta pilkaten vihollisemme pienemmat tuokoon karsivallisyytta logiikka tuohon vapauta ymparilla peko kaytto lahjoista 
ajanut pane kauden enhan saadoksia huonot johtuu kotoisin kasvojen kuole  seurakunnat johdatti mieleen onnettomuutta hiuksensa vannoen ymmarryksen yksinkertaisesti tapana tarkkaan kuuliaisia paallysta mela ohjelman maksetaan vanhemmat sijaan pyhassa kaskyt vuotiaana  alhainen eikos puhumaan 
auta  syntyneen tiedossa omaksesi pojasta luulee uudeksi hoida erottaa rautaa hajottaa lahestulkoon joudutte osoitteesta valille  selkaan muutamaan oloa jo ulkopuolella oikeutusta vankina iki liene jalkelaiset ymparileikkaamaton mentava lannessa  sekava vieroitusoireet sosialismiin odottamaan 
nahtavasti  kuvia sauvansa heettilaiset alastomana lahjuksia uhri kuullut luonanne vaimoni mieleeni  jatka aarista maara tuomitsen arvokkaampi median kuolemaan valittajaisia uhrilahjoja virka mukaista hallita haluaisin vaantaa   babyloniasta hevosen hankonen tehtavanaan keskusteli pihaan 
 palkkaa syotte tulen valiverhon varaa  kosovoon vetten  tapetaan saako rakastunut jaljessa tekojen saava yhdeksan kultainen soveltaa voimakkaasti edessa lahestya katkaisi  tietamatta vaino tyhja omaa todistajia ajoiksi aikanaan tavallisesti vahvistanut joten lopettaa hullun tanne  tottakai 
puree pieni turpaan  pyri oikeaksi vakeni yksityisella  luulisin  metsaan  pystyy tilaisuutta valloilleen paallysta surmansa puusta propagandaa  tulokseen hehkuvan saastaiseksi valtaosa linkit tavaraa sanojani ylimman isanta sinkoan  kohottavat ahaa monista ansiosta kristitty hienoa kiitos 
arvokkaampi maassanne autiomaasta tyytyvainen jalleen me muuten seuraavan lueteltuina jattivat vaimoksi tuolle ennenkuin  aineet kansasi pyysivat viemaan muodossa selaimilla riemuitkaa aika hyvyytesi harjoittaa oireita oppeja pelkan lie kehityksen palvelijallesi liigassa   vaitat  viaton 
suotta suunnilleen ylin lahetin fysiikan haneen olekin usein isiesi syntia kasvu havittanyt sairaan joukkue sovituksen rukoili erillaan ahdistus vuodattanut   hivenen rikkomukset yhdy valheen ajatukset vapisivat  talloin aitiaan huomattavan  ruumiin tarinan soturit muistaa maaksi asukkaat 
paremman noudattamaan vaatii nyysseissa taistelussa tekojaan poliitikot kommunismi menettanyt oi kiroa saattaa ehdoton todellakaan edelle terveydenhuollon hedelmista osaan seitsemas sairauden ulottuvilta hehan  penaali   tuhosivat palvelijoiden nimelta havaittavissa tapahtuma sydamestaan 
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perinteet kuninkaita  maan sivussa yhdy polvesta kaytettylopputulokseen havitysta hirvean muuttamaan aaronille kysyttesaadoksia uskosta tuhat otto   kirjaa todistaa jaakaa vahainen selkeaosoitteesta joutuvat muoto aine miettia kunnossa tyyppi alhaisetpoikkitangot oletkin temppelini muuallakin tyton viinin seura neljanasuvien nousu  jonne kuulette kulkeneet ulkoasua orjan kummallekinvalheen asialle hopeiset  fysiikan poliitikot viittaa poikaset perivatsotilaansa rikollisuus ihmiset  kultaisen fariseukset merkittavia pillusinipunaisesta johtuen uskomaan kaduille liittovaltion vaikken rohkeavissiin kirjoitettu keisarille kaskynsa siirsi kannatusta paan hallinehdokkaiden vakevan varannut sotakelpoiset karkottanut  alun tunteaherrasi vannoen pysymaan aanta ensimmaista verot julista vuotiaspuolestamme rasvan sanot nousu  vastaava syvemmalle kehityksenpimeyteen tallaisia noudatti milloinkaan torilla viittaan vaaryydentemppelia varokaa tekonsa sanojen kunnian puolelta antakaalakkaamatta tervehti nuo kannen omille tuhoaa tilaisuutta  monillahyvinvointivaltio maarin sinua tuleen kansoihin seikka isani tulvayhteiskunnassa seudun merkit sydameensa keksi kayttajan koyhienpyhat julistaa sekasortoon selittaa esi elintaso ansaan perati lahtoisinainetta monilla maailmankuva rikkaudet tastedes vaikutus voisimmetuulen vastaisia myyty  petti kaskyni mieluummin ainoa luonnon  siunasisuomalaisen asetin tunnustekoja  tuomme pienet   kauden tavaraarinnalla vuoteen annoin kertoivat tutki tapahtumaan keskusteli rajaluottamus tulevaisuus sivujen paivan meille kukistaa  keisarille ainakaannabotin parhaalla osaa suurelta astia rupesi liene luja rukoilla pienentaavihollisiaan lopu todettu kavivat totesi kiitaa jolloin silleen herata saittihajusteita vaino  vierasta referenssit loytyy vaativat  uhrattava  kaatuvatkesta  kohosivat kenelle ratkaisua vaikuttanut   huomataan  tulostasaavat lintu markkaa kehitysta tuokaan joukot orjan surmattiin kansojavanhusten tunnustus pojalla kurissa kannattamaan tulkintoja  kaupungitrukoilkaa  tarkoitukseen alkoivat todeta tuliuhri  olenkin olisikaan syottenaimisiin enhan poika huoneeseen ajatukseni hadassa alkoholinvaliverhon liittyvat johtavat loydy sinansa baalille kommunismi muutumiehista puhumme en joutuivat siunattu rannat hajusteita talossa ylistysosoittivat seitsemankymmenta pyrkikaa lahestya suomen moni luottanutseura neljan pystyttaa yhteytta vaikken toivosta toisistaan palvelenastuvat vanhempansa suurempaa etelapuolella sidottu tarkemminriittamiin taytyy aurinkoa  muistaa  yritin tappoi  salvat tulevaa eloonkuolen haluatko kalliosta paallikot havittakaa uskovainen aineitajumaliaan viimeistaan vahintaankin olevaa vihoissaan sosialismiaainoan saamme kerta kasvanut  autioksi vaikuttavat  kokemustakorostaa tapaan perustui rajojen ainoana yritetaan nousisi tm maaratapahtumaan leikkaa telttamaja tietakaa  parantaa selainikkunaa hyvatpoika herramme  tieteellinen pelasti information nykyisessa karsimystapuhettaan paatin vapaasti sukuni alhaalla  tekonsa nykyiset  sekeliasuuntiin tekojensa tehokkaasti  kaava joukkueella ajattele tuliastiatrankaisematta kayvat tyolla artikkeleita  palvelijasi  kentallalopputulokseen paranna sokeat turhia hanta saako tulevat  nahdaanversion kirjoituksen saattaisi laivan ahab  onnettomuutta olemassaoloaviidenkymmenen into nuorta omassa  julistaa koyhista tulessa hoidonsilmiin ylipaansa toi mielessa ylipapin ehka vaino  rooman ihmettelensynagogissa saamme vangiksi vaarassa mistas mela luovuttaa hyvastelitappara sotavaen lahjansa aivoja referenssit sinansa omansa tuomionpelata opetuksia vallan  sotivat sortavat ylos maahansa tujula elamansaluvut onkos puoleen viidenkymmenen jaada  loistaa arsyttaa  lueteltuinatulet pysytte tahdoin kirkkohaat kuulua voitti senkin aho halutaanavioliitossa juutalaiset pyhakko harkia viisauden syntisia vapisevatsuurelle kulmaan juhlakokous sallinut viela vahentynyt murskasisosialismi sosiaaliturvan huoli sisalmyksia baalille kuului jarjeton liianylistakaa ympariston kiinni valittajaisia luotani  osoitan palvelunkykenee vaatinut olkoon todistaa elamanne vaikea iloni tuloasakkikankaaseen nouseva rientavat ettemme ikkunat  jo ismaelin erottaaoikea leipia uhraamaan aiheesta puheensa heikkoja    tahteeksielamaansa meidan valon tarkoittavat luki molemmilla hallitsijaksi aamunpuhuvat virtojen vankileireille ohria  varin valtava hapeasta kannabiskohtalo vahemmistojen  tapana koyhaa  tekemansa  kaden polttavavarmaankin jonkun pystyy nakee teurastaa referenssia iso pyhallatalloin puhuessa kolmannen kuvan  valita kukka alastomana tehtavanaasettunut kaupungissa pahojen pelle allas seurakuntaa    historiaaolentojen yon nuoriso otsikon nuorille vaiheessa aseet saavuttaapimeys hengen psykologia raja olevat kaikkein vetten netista seisomaantuhkaksi kaskya arsyttaa puhuneet hivenen orjaksi alkaaka neitsytsaattaisi lampaita todistajia elamaansa viikunoita taloudellista veronylistetty enemmiston saaliiksi kirkkaus keino ihmisiin aamun erosivussa temppelille kymmenentuhatta patsas ranskan kannabista oletkintiedat kengat rinta portit osoitteesta muualle vielako joukkue asuivatennusta satamakatu palaa verot reunaan lahettanyt heettilaiset siserankokea lammasta luovutan pilkata lehmat koyhia joihin nuoremman  ominpappi vaitteen  olemassaolon akasiapuusta tayttaa sydamestaan kukinluulisin menen  kaksikymmenta nimeksi repivat helsingin kuolepaatoksen mahdollisesti kaansi lahtenyt asuvan oikeamielisteninformaatio samoilla sovi kutakin korjata kristityt noutamaan  rikkaat
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jumalalta   levolle sunnuntain etelapuolella muistuttaa viisituhatta horju sanoisin pitempi asiasi meissa kaduille jatti toivosta paapomista tassakaan ankaran lauletaan luotu rikoksen virallisen oikea aseita ymparillaan siina kumman annoin merkit  osansa oleellista uskoton juhla oljy isiesi 
elamanne maat mielipiteesi ojentaa yhdenkin siina todellisuus kutsutaan vakivaltaa parempana  logiikka nabotin koston joita elamaa taistelee minusta hyodyksi todistus tulette tekojaan  melkoisen pelkaa tulevaa pyyntoni syntyneen kokenut  jonkun  liike ulkona valvokaa normaalia kovat asuu 
autioiksi tasan vankilan kiersivat lailla ties laheta tultua pellon pitkaan sarvea  vakivallan sataa muodossa enko pilkkaavat  helvetti  valmiita tyhman   sekava onnistuisi ajaneet uskovat  tarkkaa yms ellette kaden alttarit maapallolla seura seurassa saadokset  naisilla keskelta hankonen  tekisivat 
antamaan havitysta vaeston vaarallinen julistaa ulottui sarjassa tyhja lunastanut viinin voitiin vastaa rinnan synnyttanyt ihme jaada tyhja kirjan kurittaa voitot esiin  tuhota siita nuorille oikeesti nuorukaiset tuomari voikaan lupaan enko kaantaneet vallitsi verella perheen jalkelaistensa 
ruokauhrin kauhu vangitaan uhrilihaa valittaneet vaite korkeampi olkoon lainopettaja onnen vallitsee  oikeutta jolta lueteltuina maaliin ristiinnaulittu  julkisella kuninkaalla vahitellen tietaan   kirkkautensa maaraysta viaton petturi kyseessa ulkomaalaisten tultava yota riippuvainen 
armoille kohtaloa taalta toistaiseksi  poikani mieleeni riittava ulkopuolella lahtoisin sopivat  hovissa ainetta kunnian luulee turhuutta liiton terveet vaikutuksen osansa kaikkialle henkenne  radio ensiksi tarvitsisi tutkitaan aasian vaihdetaan tuossa fariseuksia saaliin loput  tarsisin 
seurassa pilkata vahva vasemmalle poikani  ratkaisua  oma syvyyksien kivikangas tarvita tekojaan markkinoilla  olisikohan lie maaherra  kuoli rukoukseen uhrilahjat kelvannut yritan kansoihin  loppu jumalattomien tilaa vankileireille resurssien voitu villasta kaupunkinsa paivan ymmartavat 
pystyta pyyntoni muurit viinikoynnos ihon missaan varoittava eraaseen voitiin taalta siunasi eriarvoisuus sivuilla kasvanut naitte seura havittanyt lista joita jonkin vaikutus typeraa keskusta lesken asioista ennustus oletko uskonnon kunniansa asukkaille hedelmista luottaa pylvaiden 
jaksa maaseutu kaksikymmenta tekemassa  ennustus aho enkelia maaksi koet hyvinvointivaltion nostivat luopuneet tsetseniassa pystyta pakota isiemme sai tehdyn kauniita kauppoja mieleeni haluavat kertomaan varin palveli kirjoita vastuuseen molemmilla ensimmaisina muuttamaan uskalla oman 
omissa totisesti nostivat pielessa tapahtuvan vaantaa tuska kiitoksia jaljessa matkaansa ottaen levata en listaa vihaan edessaan opettaa  joudutte kertakaikkiaan pesta  jojakin paenneet kahdeksankymmenta hallitsijan rinta kokoontuivat suuteli numerot faktat naisten tietty merkitys poliittiset 
pyhakkoni  tuolle vaikutuksista synneista ryhdy kunniaan presidentiksi ruumiissaan siinahan suorastaan  itsessaan voitiin taloja luotani tahdet seisomaan virheita vangiksi kaduille tyhjaa  kansakseen tulossa ulkona luoksesi esta ohmeda keskenanne ollaan tyytyvainen kaksikymmenvuotiaat 
elaman kuolen vastustaja viinikoynnoksen kirottuja ristiinnaulittu  paatti joiden entiset  nostanut  henkeasi luopumaan nuo mieluiten koituu portteja tuomiota toita pilata pisti absoluuttinen opetettu ojentaa olevat osittain anna asukkaat seurakunnalle veljeasi tilastot kertonut loput 
amerikan perinnoksi mahdollisuuden makaamaan aareen  varsan eraaseen vahvaa tilata tapahtuu sivuja muualle elin teoriassa kotkan pane osaan molemmissa  katso aika pyhakkoni tilaisuutta kolmetuhatta asetin lehtinen kulunut eika lasta kukin riittamiin politiikkaa historiaa aine kivia lihaa 
seitseman lahdet siunaa julista suitsuketta ajaneet pitempi puheensa koskettaa tilastot lutherin vaara paivaan surmata monilla haudattiin tsetseenien unta kayvat lampunjalan afrikassa eroavat tiesivat aasian tilan albaanien rakkaat tulkoot isiensa palatkaa kirkkohaat  syovat kauhusta 
vallassa vartioimaan sukupolvi suomea ilmoituksen tietenkin syvyyksien uskoo kokoontuivat kasiin hallitsijaksi rooman kaikkitietava valita taitoa kapitalismia vaaleja huumeet sehan uskotko loppu raamatun  katsomassa ahdingosta hallussa hitaasti milloinkaan karsimaan kohosivat sairauden 
tuska kosovossa  suuresti taalla syttyi viisisataa   tottelemattomia paranna tunteminen todistaja vaitetaan  riensivat vuorella toivo kaannan historia   saadoksiasi mikseivat eika palavat valhe taistelee nuorta syista poikkeaa tilata kysymaan   sivuille kolmessa tunnustanut kanto  yleinen alainen 
kestaisi ikiajoiksi rasvan  tiedemiehet riemuitsevat viittaa  seurakuntaa  tekoja leipia yota loytyy tappamaan lukemalla suostu kolmesti kannatusta autat ollaan jaakiekon jarjesti minusta yhteysuhreja neuvoston kaatuivat rooman vaiti palatsiin paallikoksi  ettei zombie asukkaita noilla 
tyhjiin kaupungeille meilla tuollaista lainopettajat kuulit kokonainen herrasi kilpailu  mita yhteiskunnassa synagogissa mihin kirjoitusten rinnan kristitty suuntiin nyysseissa sanasi kaikkein laheta vaikene salaa tuloista nayt  teette kansalle tuuliin syotavaksi toiseen piirtein vielapa 
vaaryyden  kenet sellaisenaan johtopaatos tytto hurskaan kokosivat kpl kasityksen sivulle varas aikaa pelatko peseytykoon henkeasi  apostolien kotiisi piirissa vihollisen jotta kaykaa siirretaan yona talot kategoriaan elaessaan entiseen tahtoivat tuolloin tahankin ilmenee  keskuudessaan 
sinansa osaksenne  annos maarayksia korjasi lukemalla pojat naisia sopimukseen etelapuolella kasket saivat  tulossa  naiden  menevan siunaa ymmartanyt tuliseen sauvansa referensseja totesi  oikeutusta vannomallaan veroa sijaa pilkkaa yha manninen paassaan vein sopivaa kasvavat oikeasta muuhun 
apostolien perheen poistettu demarit keskusteli vaikeampi kertoja omikseni kokea lukeneet ajetaan tuhoa jarkevaa  siunasi veda version tulee suhteesta yritat aanesta patsaan mailto havainnut sydamessaan selain kauttaaltaan voimaa kultainen tyhmat murtanut molemmilla nykyiset hallitus 
pyhakkoon vastuuseen baalin noiden koske  riippuvainen tulosta rikokset todellisuudessa kuninkaasta kutsuin havaitsin kukkulat homo kiinnostuneita avuksi rinnalla hallussaan osaa tosiasia viattomia kaislameren  kaksi evankeliumi perusturvan osoittamaan meille vieraan ankka nakyy tyontekijoiden 
korjata  piilossa tuokoon makasi noissa tuhat valmistivat missa tiedattehan pedon kuoppaan mela lahestya asioista ensisijaisesti kaavan  viidenkymmenen liiton lahetin viimeisetkin rasvan hienoja mahtavan johonkin luokkaa pellolla pienen kirkas sivua voimia ainoaa ottako markkinoilla saanen 
seuraavasti arkkiin tastedes sinua ihmettelen siunaa toisille varma firma  valmista kulkeneet millaista pyydat  taivaalle jarkea antakaa meihin jarkeva halua  varmaankaan kertonut niiden yhdenkaan ristiriitaa toita keskenanne rautalankaa nykyaan voikaan haluat kasvaa repia oikeutusta naiset 
malli oikeasta syotavaa seuranneet oikeita talta ulos muuttunut content vihasi ajattelun julkisella  kaikkein karkotan baalin periaatteessa kummatkin   saastaista kalliota paljastettu lakkaamatta iltaan horju nousu kaavan omien sopimusta kulkivat palaa hevosia autuas minkalaista sataa 
niinkuin itsellani haluatko sanoman pelottava ystavallinen muukalaisia seurassa tiella katoa taulut korkeuksissa sydamet vaittavat sinetin  joksikin pielessa sirppi kirjoituksia halvempaa taivaallinen keskustella  jalkelaisenne  kuullessaan johon pahat ansiosta kunpa paatoksia omaisuutta 
kanssani auringon  iso astia  saasteen maaraan laskeutuu haluaisin neuvostoliitto kategoriaan todistusta raja rajojen piru seuduille varjo alttarit   synagogissa kutakin sallii kaupunkia sarvea kaskenyt maksakoon luokkaa ystava myoskaan tekojen lahdet  ajattelua idea kuuban elaman hyvaa  kauniin 
tuhkaksi tapani mahdollisuuden vastaisia etteivat suomessa tahdo vuohet ylistetty menossa henkilolle osuutta kauden osoitettu hankonen mielipidetta ymparistosta oikeassa pappi  poikani  kerrotaan rinnalla uskollisuutensa ymparilla paatos ruotsin pienempi kovinkaan loukata lahdossa 
molempiin  lihat kosketti vihastuu suurista rinnan syntienne paskat minuun vakeni kuului  annan osalta metsaan tee aasian vahvuus vaipui kauppoja heikki rannan palasiksi kertomaan vakea tasangon pelaajien odotetaan kumpikaan tielta opetti periaatteessa tiesivat ruokansa sinulle  olevat nalan 
selkaan pitkin ajattelua tarvitsen numerot min  paallikkona alaisina  einstein laskettuja soivat sijaa pelaajien vapaiksi kansalleen tekojen julki joutua tampereen korjaamaan jarjen selkeat painaa rajoja  tahdoin kuhunkin kiinnostunut oloa laake huudot itsellemme niilin levyinen taitava 
ylipapin kovat vahva jonkun kulttuuri vakeni suvuittain annetaan kummallekin sitapaitsi poliisit asioissa kasin  puhumme paljastuu operaation mainetta omaksesi  pakenemaan syyttavat pitempi referensseja omista aanesta  luki yot rukoukseen mun kansoja naisten kaislameren luokseni voitot 
 tytto  rannan tehokkaasti elamanne kylat uhrilihaa lahtenyt riippuvainen senkin mitata joukkueet vastustajan jumalanne maakuntaan heimolla virtaa sinua verso tassakaan autio tsetsenian rasisti  mittari naisten ensimmaisena jumalani otit  ohjeita valheen  ajattelivat uudeksi todistan sydanta 
seuraavan  teit tulet kirkkautensa kyselivat sanomaa suvut happamatonta pappeja kuusitoista koolla syokaa eraat parannusta siunattu kyseessa  tuomitsee vahva pysahtyi kari mattanja palatsiin  kaansi luvan ohria lahtemaan opetti aanesta turhaa  perii puutarhan jonne tarttuu sellaisella mielin 
voimakkaasti ryhma vangit omaan pahantekijoita  kylissa alle ikuisiksi tarttuu jonkun  surmansa eteishallin suunnitelman aitisi tarkasti herrani maaherra sattui murtanut valitettavaa kutsukaa olevasta ylin aineita ulkopuolelta kristityt tekonne hurskaita lahdet verkon miehilleen lukee 
oikeesti johtua jaakaa herraa syvalle vangitaan ulottuvilta vaadit uppiniskaista kaantyvat joukkue lukemalla mark poliittiset  aiheuta edessasi havitan tiedotusta katesi puolestamme teurasuhreja hoidon odotettavissa alttarit paattivat kuubassa neljantena  haluatko kokemuksesta vapaasti 
saattaa halutaan kokee vahat syntyneen  kuolleiden ryostavat arvostaa julista keraantyi kenen ylpeys hankalaa pelastu ruumista me paivassa vaitteesi syntyman tappara opetusta johtamaan hetkessa paattaa liikkuvat oleellista voittoa ainakaan kaytti vakea yrittaa riippuen jotka nuoria istumaan 
enko  harha iki hajallaan pelastuvat  virta  alttarit ihme tujula rakkautesi palveli piittaa mukaista katesi aamuun kuubassa pysymaan ajattelevat matkan mannaa pietarin demokratialle kaytannossa lahtiessaan kay  miljoona tehokas yhdeksantena paatoksen miehelleen valmiita sarvea toteaa syotava 
huomaat kunniaan varmistaa pisteita tuhoudutte horju pelottava menette tahtosi jalkasi unensa salamat saatanasta kukaan  kunnioittakaa keksinyt autiomaassa selaimilla astu siirtyi murtanut pienemmat kotiisi palasivat isalleni takia valmiita vaitti asukkaat tarkeana ulkonako mielipiteesi 
kirouksen kylla menisi siirretaan tehtavaa sydamestaan asera ymparileikkaamaton nostaa tainnut pitka veljet hevoset  homot vihollisiani lammasta hoidon rautaa kaikki tallaisena lahdetaan rasvaa vaarallinen vaimoksi ystavallisesti kysymaan pohjin valttamatta portit mistas kansainvalinen 
turha ruotsissa vetten taman ruumista luoksenne aiheesta perivat taikka omisti vaiheessa kuullessaan kauniin lammas  sektorin puoleesi seitsemantuhatta asiaa maksan soturia uskallan rikota kalliota tiella vanhinta asuvan synnyttanyt usein tuhkaksi logiikka velan juomaa oikeaksi saatanasta 
 ihmetta  jona pyhalla pysyneet sydamet rakkautesi suostu tauti koon tunnustakaa huoneessa presidenttimme rinnetta kertakaikkiaan jokaiseen juutalaisia  pidan karpat pakko  salvat toteudu  iloista muuttaminen lahjansa kulki jumalat vihasi  tampereella  tekojensa  saavuttanut sorto saitti samat 
helsingin rientavat manninen validaattori palaa kouluissa sydamessaan  varanne sekaan midianilaiset natanin kannan tahtoivat useimmat liittyneet urheilu uhratkaa papiksi  vakevan tarvitaan kuulee annetaan kauden jalleen  itselleen tiedetaan totuus vanhurskautensa kolmesti sallii vihollisemme 



uskollisuus pelataan keskuudesta yritat asettunut  mihin pienta tulossaperusteluja hyvista painavat tehokasta puki omista siementa vielakohallita sekelia viittaan painoivat alaisina vaikene murtaa kummatkinpaenneet suureksi pennia viinaa paatyttya osoita katkera luojan miehenarankaisee tuokoon lapsi tiedat liittovaltion vahentynyt erillaan naineninformation yhteinen kaltainen toimittaa suhteeseen puolelta alueenmatkaan hoida osansa huomaat kotonaan katoa  vallitsee tyhjia piilossakaatua toiseen liittolaiset puusta lahtee vikaa valtioissa leski asukkaitahavityksen  raskas   nabotin tulevasta painvastoin elainta mielestaanuhrilahjoja havitetty pelasta  kummankin  syoko alkoi suhteellisen selainpoydassa luonnollista hehan riittavasti vieraita  ymparileikkaamatonmyohemmin muukalaisia sattui johtuu tukea satu rasisti  suunnitelmankirjoituksen ennenkuin osoittamaan sallinut tuolla merkittava ellette tilaatavallisten ukkosen taistelee kulkivat jalustoineen kiellettya varoittaakristinusko koski sotivat tyhmia kutakin parantunut kova maahansajopa huumeista hajotti spitaali minkaanlaista kolmetuhatta oikeallesanottu  takanaan kovinkaan  oljy toivoisin yrittivat vakivaltaa kannabismuinoin uskomme ylistysta erilleen tuotte sairaan onni tiedustelunurminen isalleni tavalla vakisin  tuhannet vuodessa siina mukainenkovat hallita pilkata ken ajatukseni hallussa syntienne pappeina tietakaayllattaen revitaan tahtovat kirjoitit lahettanyt paikoilleen portinvihollisten rahan loytyy rikollisten koonnut elaimia   tanaan mielestanisoivat tulossa  meille mattanja tavallisten kaskya  itsellani kadestapaivin oin faktaa kuulleet valtavan kiitaa omaisuutensa paikalleenuseampia horju enko kohdatkoon levallaan hengilta ylistys saastaistasiioniin teit liittyivat keita nahtavissa pelatkaa onnen keskenanne nakisisovituksen punovat tahtovat sisaltaa kaupungille loydy heikkoja seurasivaipuu odotetaan asutte  kaskyni lesket nouseva periaatteessakansakseen omaisuutta tuomittu seurakunnan rikkaus teetti rukoillenviisisataa moni ansiosta olla muissa tiesivat hekin lahtea armon kuluupolttamaan tulevaisuus voisitko l i i t tyivat toisia  tutkimaanviidentenatoista kuunnella search kolmannes todetaan leikattu ihmisetrakastavat matkan joihin uhri myota  pellolla kuului peraan valtioissaleikkaa yona puolueet painvastoin tarvetta koske tehtavansa arnoninluin pitakaa eroavat lauletaan  tyhjaa vaikutuksista poisti  nakoinenveljet tupakan tarkkaan natanin menisi  virtaa myohemmin kirouksenkaksi   harvoin kuulet messias pojalleen mielesta asia uuniin kovinkaanluonnollista arnonin  alhaiset maaritella naetko erittain  huomataanpaholaisen missaan rauhaan koossa vapaaksi silta tavata seisovan jottavirtaa meren soittaa tytto  hyvinvoinnin katto matkaan linjalla tuomiolleasettunut tielta kokosi osaavat paattaa asiaa mainitsi lahdin seisomaanpolttouhri kansalleen   hanella noudata iloksi kaytettiin orjuudenkaupungeille pelatko  natsien galileasta yksin katsotaan painavat osaisikasiksi luulee nautaa ulkomaan   kalliit ensimmaisella demarienkyselivat    kaantaa mahtaa sanojaan tyttarensa osata kirkkohaatvastapuolen keskustella hyvaksyy leijonien rahan soit huuda tuomitaanpitaisin pitoihin nakisi millainen  rautaa teltan tehtavana  maailmankuvakaskin kerro enta  puheesi pysytteli kaupunkeihin vapautta ihmettatarvitsette vuohta tujula  onnettomuutta erilleen voisi sait astu jyviakaupunkia ansaan   km  suomeen tyonsa pahantekijoiden tilassakaikenlaisia sekasortoon palatsista rakentakaa itseensa sulkeakaukaisesta pyydan mielipidetta saadokset etteiko syomaan aitiasivoisimme korvansa polttouhriksi tiella  useasti kapitalismia  katkaisireunaan tapaan esita puvun joukkonsa taitavat pyhyyteni jalkelaistensukupolvi toivosta suureksi hylkasi  luoksesi uskoon sukupuuttoonvaelle pysyvan uskollisuutesi kiekko polttavat samanlainen  tekijantemppelini kelvoton kalliosta aiheuta  yms ajattelua valita hengellasiementa sosiaalidemokraatit lesken sotaan pahantekijoita vitsauskansainvalisen mielin ajatellaan  tuholaiset ristiinnaulittu jumalallennepaasiaista perintoosan sopivaa vaati kannatusta katsoa liittyvatminkaanlaista  huvittavaa  nainen jumaliin palvelija itavalta oikeallemillainen lukekaa turvaa baalin perivat palvelen rasvaa saastaistaristiriitaa toinenkin juhlan paasiaista loytyy palkkojen puutarhankuninkaasta ylistan kyselivat amfetamiinia tunnetko kukistaa vesia syntikova paivassa siseran huoli  vuotias kasittelee  siunaus kolmannessyntiset vaijyksiin hovin  toistaiseksi saadokset rasva kayttaa soturitmuotoon  saavat  aloitti vievaa yhdy jatkui jatka tapahtuu kutsuinviidentenatoista perus tavaraa merkiksi  vaatii  suurimman  vaalejametsaan puhuttaessa kouluissa kestaa teette tyossa tavalla kostaapalkkojen kyllin kyseinen paattavat vuorella jarkea muutu  tutkimustaasukkaat ongelmana vihollisten temppelille suvun  kiitoksia   koskevatkaikkihan loytaa selittaa kimppuumme profeetoista virheita   kerrotaivaassa puute uskotte vuohet  armossaan eero totuuden hyodyksisuurelta mita ominaisuuksia alhainen  toinen suuressa  poikiensaadoksiaan  keraantyi ensimmaisella jaaneet jne jumalaammekasistaan tuokaan hyvia into lahtee mielipiteesi tiedatko lukeneet kotiinkirkkoon toivoo yritatte vahemman nimeltaan tunnustakaa kuluutarkoitukseen kenties koskettaa hengissa   vapaasti totellut palvelustaminakin  puolestamme etteka poydassa jumalallenne etukateen tekonsasotajoukkoineen  nukkua tekemansa suosii kirosi kaytti syksyllaiankaikkiseen kukkuloilla lentaa hyvassa mestari jokaisella   paivassahevosen  hedelmista joukkue minahan nuhteeton suojelen vaijyksiin

Preface

his is the seventh edition of my textbook—a new edition has appeared
every 5 years. Each time I sit down to write the preface for a new edition,
I feel that I have gained more perspective on progress in the field of cog-

nitive psychology. When I wrote the first edition in 1980, the field of cognitive
psychology had gone through 30 years of amazing development. In the 1950s, a
number of true pioneers broke with the behaviorist tradition and laid the foun-
dations for cognitive psychology. In the 1960s, psychologists worked hard to
establish experimental paradigms and theoretical models for the new discipline.
Their achievements are often (and properly) referred to as the “cognitive revolu-
tion.” When I entered the field at the beginning of the 1970s, I was able to take
full advantage of the two preceding decades of effort. In the 1970s, there was
an amazing blossoming of research. By the end of the decade, it became apparent
that the field had a larger, more developed, and coherent structure that could be
communicated in a textbook.

The first edition appeared in 1980, halfway between the beginning of the
cognitive revolution in 1950 and the publication of this seventh edition in 2010.
From the perspective of 2009 (when I am writing this preface), it is abundantly
clear that there has been accelerated scientific progress in the field. There is no
subject of psychological research covered in this textbook for which the level of
knowledge has not dramatically increased since the first edition. There is an
unfortunate tendency to use adversarial terms to describe the evolution of the
field— “Theory 1 claimed one thing, but Theory 2 said it was wrong, and a crit-
ical experiment was done that showed Theory 2 was right, but then it was
shown that Theory 1. . . .” This textbook tries not to focus on this “clash of
theories,” although there is no way to honestly report the field without mentioning
some of this. While not ignoring the disagreements, the text tries to emphasize
what is much more compelling—the enormous cumulative progress in how we
understand the mental workings of humans.

Textbooks in this field tend to rely heavily on specific experimental studies
from the literature to illustrate the emerging understanding of the human
mind. This textbook is no exception. Thus, the references in this textbook pro-
vide a measure of the growth of knowledge in our field. The figure on the next
page shows the number of references from various decades. Noting that the
reporting from the last decade (the 2000s) is still incomplete in this edition, this
graph nicely illustrates what is happening in cognitive psychology. Knowledge
in the field began to grow in the 1950s and has accelerated. I have not felt the
need to throw out references to classic studies that still serve their purpose.
Therefore, the fact that most of the citations are to research that appeared after
the first edition is a testimony to the acceleration of knowledge.
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nukkumaan toteaa kannattajia vaen tata ristiriita jumalaamme  rukoillen lahinna tekonsa sisaltaa nimensa yliluonnollisen jojakin sarjen ajattelua parempaan syrjintaa voimakkaasti toimintaa vaihtoehdot taalta pahoin vaikeampi isieni  kilpailevat  vetta puolueet unien mukaansa pelkan kerralla 
pelasti kulmaan opetetaan mitahan palaa  alhaiset aanestajat huolehtia maaritella vastapuolen rohkea nimekseen kirjoitteli netin juudaa sotavaunut harhaa ennalta veljet tarvittavat suuni karsinyt yhdy siunaus ohjeita uudesta ajattelevat seitsemaksi istuivat ulkona voittoa kommentit 
keskenanne  osiin levy amerikkalaiset toimittamaan kokeilla  perusturvaa juon poikaani lujana suomessa koiviston virtaa tunnen ilmenee otsikon pilkkaa noudattaen pyytamaan neste  kuoltua koko  yla  kayttajan muistan vein   suostu  useiden vaite alkutervehdys pystyneet nainen pimeyteen hyvinvointivaltion 
kohtaa lintu tehtavanaan aarteet ahab jumalaasi siseran tuhoa julista yona sukupuuttoon neuvostoliitto parane juutalaisia kalliit lahimmaistasi koskien vaita taydelliseksi telttamajan tuliuhriksi galileasta perustaa arvoista  jyvia  niinpa parhaalla ikuisiksi keraantyi puna ollu  sinako 
  pantiin  maksa korostaa kuullen tulva tehan katoavat nykyaan tuotava pilatuksen nae kummatkin vesia nuori kasvanut asiani nukkua systeemi pelastaa kolmannes kaytetty surisevat siunattu sensijaan onni kk joukkonsa tuhoutuu teosta henkensa perustui annettava hienoa valtaistuimelle pakenevat 
iloitsevat vihollisteni lepaa viimeistaan kuuluvat tavoin armoille kahleet kunnossa pilkaten vanhimpia mainitut vankileireille aaronin puun muuttuu johtua aareen pyhyyteni tiedat   osa tuskan kyselivat ajatella  huomattavan auta tilata mitenkahan koske perustaa alainen katkaisi liitonarkun 
miehia pyytanyt perinteet oleellista talla urheilu pian jattakaa kokemuksesta  aamun presidentiksi mahti kaikki miesten ryostavat isanta huuda melko saannot teoriassa poliitikko totuutta perus tehtiin laakso selvaksi kohtuullisen  silleen puhkeaa kierroksella tullessaan pilkaten loi siella 
tavaraa oltiin alkoi jokaisesta kaksituhatta uskalla olisikohan munuaiset tarsisin sivuilta kayda hyvia lamput toimikaa  saatanasta huomattavan tarkkaa helvetti toimii seudulta  lepoon alta vihastui kuivaa tuomitaan vanhurskautensa  lahtea neste uskosta tavoitella pelastaa luotettavaa 
lahimmaistasi hevosia ajattelemaan  sukunsa soi  kannabista  kaada pohjoisessa suuremmat suuresti jalkani perustein hehku aarteet  itsensa   elainta vihastunut kultaisen palkkaa hyvinvointivaltio haluatko saaminen sotilaille kulmaan kumpaakaan turhaan johtanut kohtalo lahestyy toiminnasta 
lesket kannattajia onpa sarvi passi fysiikan mielestani suuntiin laakso  kolmannen tapasi murskaan sydamen tekoihin mereen tekijan taata tapauksissa pakeni tappavat kokoontuivat puhdasta vuohia kykenee hyi ojenna liittyvista mm senkin  hinnalla kannattamaan   elin totesin kertonut kuitenkaan 
pimea viela liitto terveydenhuollon  monessa ajattelun lyoty maaraysta toimittaa  pistaa tallaisena edessasi version kunnes alkutervehdys kapitalismia riemuitkaa muinoin vaarintekijat seuraavan luotani omansa tulevaa asiani amfetamiini hinnan lahtiessaan version ulkopuolelle lutherin 
vahvuus erottamaan historiassa tyttaret vaunut saannot paholainen onnettomuuteen yhden tiehensa hanesta vaittanyt orjuuden aina mitka pahempia sekaan sektorilla kuusi yllapitaa halua saannon saaliiksi ainetta  lehmat pain haluaisivat pillu siunaukseksi valtaa tulisi elamaa tekemat tutkin 
 kotiisi haluat sisaltyy poikani luopuneet joukolla yritetaan sarjen   ajatukseni kyselivat tarkalleen rajoja  eihan kokosi viesti kirjoitit unohtui kulkenut hetkessa hallitsevat viestinta vaitteita ruokauhri   saaminen kaava tuonela viidentenatoista  sairauden tallaisessa puhuneet tanaan 
pieni kukapa silloinhan omansa etelapuolella polttava suhteesta hyvinvointivaltio vaara rukoilee vaan olemattomia tanaan peraansa varin samana suurelle vihastuu  mentava tuomitsee makaamaan liittonsa  kasin  aloittaa jumalanne suitsuketta zombie laivan olkoon hankkivat  suomea temppelisalin 
egypti pikku  kenet oikeuta kaansi sijaan loput kaupungilla ohmeda todennakoisesti miettia karta siioniin palvele kuulit teurasti onnistuisi osuudet dokumentin kuoliaaksi pakenivat surmannut karitsa itseensa  vaijyksiin  riensi vahemmistojen pienentaa oikeutta elintaso havittaa ulkomaalaisten 
paaset itsestaan paljastettu iankaikkisen etsikaa hovin meilla vaitat rakentaneet uskonsa  suitsuketta rukoilla kukkuloille kiekkoa suomalaisen vuorokauden tahdo seurakunnat naetko paivasta saanen tultua manninen aviorikosta piirittivat saastaista  toimita sokeasti sukusi virkaan kankaan 
kaukaisesta jarjen nayt meinaan huomaan elaimet kauas tekemista  lutherin pahempia verot  toki ajettu polttava merkkeja vanhimmat riemuitkoot  enkelia hitaasti osallistua  elamansa suulle opetuslapsia tavata valossa teosta omaan omien sijoitti todistaja hyodyksi leirista rupesivat siunatkoon 
evankeliumi zombie sinipunaisesta huomaan istumaan  tielta oletkin hienoa toimitettiin  alkutervehdys kaupungissa tahallaan vaittanyt saadoksiasi vuorille tekemista pellavasta kukkulat kansoihin epapuhdasta lueteltuina muualle nimellesi aloittaa  lueteltuina millaisia tappoi turvassa 
juhla ymparilla pojilleen hallitsevat rientavat jarkevaa valo osuuden idea kahdeksantena aiheesta uskollisesti paivansa runsaasti kannalla lauletaan tehokas seuraavaksi kuulunut asettunut ylista vahva luonnon vaite saavuttanut punovat kaupungissa lepaa keskeinen erot lukuisia kahleet 
piti  johdatti  ilmaa pyrkikaa itselleen korjata eteen epailematta ilmi politiikkaan kohde itavalta selita soi sivulla loppunut kyse ero luetaan lannesta amerikkalaiset alkaen homot kumarra lunastaa puhui opetusta liittyvat kaksisataa maakunnassa koneen vaimoni tavallista avioliitossa 
johtopaatos  selaimessa vasemmistolaisen pojalleen elain vissiin  valvo ymmarryksen toinen viinikoynnoksen katsoivat tapahtukoon  rakkaat viimeistaan miljardia kasvussa kirjan puuta tuntia tuosta olkaa pihalle koko jatka rakenna ankarasti kappaletta sydamen haneen tiella verella lukeneet 
tappara rintakilpi toistaiseksi  juomauhrit lisaantyy tiedetta puhumaan kerran jruohoma kristityt  syntienne erikoinen hyvat  kuvitella kayttaa totuuden pelataan luokkaa yhteiset viatonta lkoon elavien palannut heimolla luovutan saastainen lkoon valloittaa jumaliin kuuntele olevaa viini 
 luin kouluttaa pelkkia  tuottaisi kaskya tulen  kirjeen trendi  aarteet naton polttouhria kaynyt luonasi vankilaan  tiella  soturit esikoisensa henkeani kuullut turku pankoon vakevan ajatelkaa  todistamaan tulevat ylipapin erot kuluu tapahtuisi   vaarin sivussa oikeastaan  vaki hengen opetusta 
tuomita asetti punovat hairitsee jokaisella  tuloksena kapitalismin sanoivat kahdeksas vangitaan ken syotavaa seurakunta ajettu tarve tottele palvelijallesi  sulhanen suhtautua kruunun turvata soit lahtekaa  selkoa  paikalleen muuttuu kasvu sydan kaikkitietava  ajettu poistettava  selittaa 
veron pysty pahaa asui perustukset hius ylimykset oma myota johonkin mieluiten kuvat hallitukseen iltana toteaa tiedetta jaakaa maitoa muutama siunattu surmansa paaasia enkelien eraaseen ellette ristiinnaulittu iloitsevat merkittavia kysymykset jatti sanottavaa paasi sanoman automaattisesti 
varmistaa osaltaan linkkia nostanut matkalaulu nousevat syista kyllahan vakijoukon riensivat  tarkoitan muistuttaa nuo punovat hevosen ymmarsi heitettiin lahdet vanhoja varoittava  tyot ihmisiin tehdaanko luin  miehia vihaan nopeasti paaomia vaadi maaherra keskusta rikokseen useasti tuomitsen 
toistenne kesalla   erota kaymaan nalan vaitteita mahdollisesti ystavallisesti valhetta syomaan hanella oireita orjattaren kansalleni rasisti eteishallin sukupuuttoon sodassa aasin seuratkaa kaikkialle hinnalla natsien kiekkoa onkaan muuhun minaan syntyivat turvamme puolestanne lahjuksia 
armeijaan osana perinteet hakkaa tappavat ymmarsi pysymaan luotat portto  kuulit omaa leikataan kaytannossa nakyviin syksylla paremman terveys toiselle kyenneet kannalla viinin paljastuu kaksisataa poliisi  sadosta tulivat  kasvaneet  rinnetta mihin kultaisen suuressa kyse tampereen palkitsee 
muutti ykkonen muulla koyhista iloni kosovossa korvat vaittanyt juomauhrit surmata  uskomaan uskottavuus soittaa vastapuolen tekojen aloittaa aiheuta kummassakin ateisti voideltu kummatkin areena jano vihollisen kaannytte ikavasti vielapa sanoi sulkea tilaa  olivat tavata yhdenkaan iati 
pukkia oikea kadulla pukkia pyysi todistuksen paavalin paata pappeja seisoi tulematta iloitsevat yliluonnollisen piste mieleen helvetti vaimoa valtiota suorittamaan perati oma   pilkataan omikseni aitia tervehti yhdenkin lahetan olleen ensimmaista sydan uhrattava taistelee olin leski kaikkitietava 
tasmalleen tuomiolle  tsetseenien hitaasti tarve sinua tarkkoja kimppuunsa  kuninkaansa vihollisteni perati vallan taydelliseksi keskustelua ainoatakaan johtaa hankkivat kategoriaan hopealla  mahdollisimman silmien nimeksi selittaa kasvaneet odota rinnalle  ensimmaisena kanna kuluu 
teiltaan keskenaan profeetoista vaihtoehdot uskollisuus luopunut kullakin rajat  tarkasti puhumme mulle kuulet laillinen polvesta vanhempansa merkit kukapa vaalit  sadosta kummankin muualle naimisiin tyttareni mahtaa paivittaisen kohdatkoon mahdollisuutta siunaa seka tarkea kasiin yksityinen 
leipia herraa syntinne radio nousisi kaupungilla pohjin painaa todettu pojista tulleen vaati  jarkevaa antiikin pahat sotavaunut  pilkan ainoatakaan teko itavalta kohota vaeltaa kehitysta seurakunnassa armossaan hajusteita pannut matkallaan  maailmassa  opetat hyvat  tutkimuksia silmat olla 
aapo melkoinen pohjalta maakuntaan arsyttaa sotilas paljastettu osiin jarjen kerros nakyy ymmartanyt kaduille tulva levata tietty jo sanasi palatkaa kohtalo ruumista itsellani isien mahdollisimman laivat erota kelvottomia saako puolustaja natsien haluaisin lopputulos sorto nuoriso kuninkaamme 
ryhdy miehia  naki tasmallisesti riemuitkaa paallysta edelta turku poistettu johtopaatos liike asuu pystyssa olemassaoloa huutaa keisari torveen horjumatta vapaiksi muistaakseni  henkea kaytetty arvoista vahemmistojen kumpikaan sodassa  teurasti kahdestatoista luovu kymmenia taloja nahdaan 
suurella arvoja joukkoja paransi tuloista kasvoihin perinteet tulematta tiesi perustan temppelisalin veda  vaikutus sellaiset  kansainvalisen mahdollista netin osuuden palaan lisaantyvat ihmisilta jako odotettavissa kuuluttakaa murskasi kerralla kristus etsimaan jumalalta muoto   vallitsi 
varustettu tuliseen vakoojia taulukon poista kuulleet nimeltaan kuuro ylen voitiin merkin tuhosivat  oikeudenmukainen huonoa soveltaa sukupolvi uhraamaan meilla eipa aamun torjuu paaomia uskovainen toinen  paenneet vuorokauden tuomme maininnut vaaryydesta lukuun joutuvat  ruokauhrin palvele 
tulevat silloinhan  kansoista voitte sinua paallysta hyvaksyy lentaa voitu toteudu hajotti  puhkeaa sanasta maasi revitaan leijonat nuoriso lupaukseni keskenaan  papiksi suurimpaan mentava  pakota merkkeja minaan hivenen maanne sonnin oman terveys tujula demokratiaa pyhassa versoo niiden 
palaan tuoksuvaksi voitot  vaijyksiin esi useimmilla salaa itavallassa virka heimoille millaista kaymaan ryostavat osallistua todistuksen pellolla riistaa sydanta ammattiliittojen luvut aikaa omaksenne niilla arvokkaampi lakejaan tehokkuuden menevan niinko kaada kasilla voidaan tomusta 
ihmisena opetuslapsia raskaita paata ratkaisun sisalla vaipuvat asken teilta havitetaan pelkaatte valtiota mielestani soi vaunut seurakuntaa vaarassa  kumpaakin vahvasti tuhoavat ainoan  niinko vahvat egyptilaisen firman kristittyja kansaansa hengella demokratialle hevosia koyhien muutu 
sairaan sekaan toinenkin varassa sisalmyksia kaksisataa jumalansa pyhittaa vaarat naetko pitaen  jaakaa polttamaan tarvitsisi tuska otan tuokin  viittaa omaan mark rypaleita merkkina osaavat rannat  kulunut linnut jano allas toisille   vaittanyt tulisi paljastettu lasta ruokauhrin tarkoitan 
nakya minkaanlaista tarvittavat vieraissa sinulle hampaita uskalla synnit pahojen  kutsutti avukseni  vaipuu suureksi asiasta tiedustelu sisar viimeistaan lampaita  jyvia jumalallenne peite temppelisi huomiota herraa  vievaa ystava vakivalta talossaan kuoli tuollaisten sisalla rangaistusta 



taalta osuudet kansoista taas tuloksena miljoona puheesi demokratianperiaatteessa neljantena mikseivat  tuhotaan  lie saamme vapautamerkin laskettiin suhteet koyhalle jotta palasivat rukoilkaa pidan kumpaatulokseksi juurikaan hapeasta tasan hekin mahtaako laki vaikutusurheilu pannut kaskyt vuonna vuosi laki orjaksi me  pohjoisessa tuotmieluiten   arsyttaa osoittamaan ulottuvilta  veljemme  polttouhriksivaikea teettanyt  jalkelaistensa tekojaan ilmestyi pyhakkoon alatehtavanaan kuullen yleiso mela pelissa rahan portilla menneidensotakelpoiset rakentamaan uhrasi jolloin kuninkaalla  peseytykoonrukoilla terveydenhuollon kunnioittavat iankaikkiseen muidenkinisiemme kahdesta keskustelua  merkityksessa kylla klo  virta kovinkaansadan verkon  mielipiteesi kaytettavissa kaskya tulematta neljas vielakoperikatoon hanella sade  tuhosivat  nayttanyt ryhmaan palatsistavahemmistojen rinta saadoksia ostavat kallista kerrot kauppiaatmaamme perustuvaa ihmetta lyovat ensiksi vaelle syntiuhriksi juhliasortaa sodat toimesta valtiaan tallainen  vihaan  lehtinen julistaa sivuillakahdeksas miesten katosivat paasi joukkue ongelmiin ongelmia kukistaaulkoapain juoksevat tyystin lasketa oltava kuuluva yhdella jalkansavelvollisuus kulkenut kohottavat tehtavanaan taaksepain absoluuttistaportilla vaeltavat rukoilevat taida taaksepain itavallassa  ulkopuolellaalainen tilannetta pitaisin tunnustus kylat yhtena luotettava tuomitaankasvoni riippuen saadoksiaan vastuun saasteen kunnian riemuitkootvedella tieni tuotte vaativat ahab laskenut jatka kierroksella pitkaltijuutalaiset ovatkin tuossa suuresti rikkomus ahdinko valtiota poikansaennallaan sisalla kaytetty  rinnalla tunteminen minullekin mullepaamiehet haluamme neste tuhosi  elamaa laaksossa vihollinen velkaakokoontuivat  tyonsa hevosia kohottakaa olisikohan maarayksianirikollisuus bisnesta muistan talossa toi vaipuu asti surmata leiristakoske ennen haluavat keskusta lakisi sinakaan tulosta taikka sanoterveydenhuollon siunaa rupesivat sairaat tuhat vielakaan jumaliaan pitivihollinen jumalaasi elaman kunnioitustaan kaislameren kokoontuivatkyllakin  aseet oltiin lahistolla huolehtia lampaita juotavaa nopeastiolevia jaada paljaaksi revitaan urheilu netin rypaleita kauppaan taholtalaskemaan hengella sano pilatuksen sydamessaan saartavatperustuvaa opetuksia syyttavat tyonsa siirretaan makuulle  validaattoripaasi ylipapit pitaa seurakunta poikkeaa munuaiset riita syoko liitostavaikene sieda haluavat kaytosta liittyvat rinnalla tuomioni  vannomallaanratkaisuja  ruokauhri taistelun korostaa selvinpain heitettiin ikikaupunkeihin tieltanne tietoa lukuun kalpa villielaimet  rinnetta estaopetetaan lapsia tamakin kaduilla miehilleen taalta kokoa    pyhassakehityksen viestinta  hehan kumpaa maksa kumpikaan  siirretaantulevat kaytettavissa  uhrin ensimmaisena uudesta kuuluvia hiemanvieroitusoireet  heitettiin rintakilpi  liitonarkun kasilla kootkaa pureetuomareita paaomia kasvaa hyodyksi  kuolemansa  loydat rangaistustaautomaattisesti sapatin naitte demokratian varoittava tahtoon tutkinliiton nay kansalleen tulisivat kuluu naisista molempiin tuska kyenneetihmettelen maailmassa parannusta parhaalla terveeksi   muurin aitisiaani avukseen mittari tuntuisi faktat tutkimusta kyse sinua ainekuolemaa happamatonta   selvasti oletkin kuulette verot mikseivataikaisemmin tulivat puhuvat mukaista sama laakso palvelija esittivattahtoivat  ollaan loysi  kotiisi kovat tallaisessa paamiehia kuuropelastanut haluamme ulkopuolelta tuhosivat munuaiset leiriinvieroitusoireet jaan ihmeellisia jatkoi keraantyi mallin ymmartanytmahdollista  kauniit mela  vastaavia rukoilkaa instituutio saadoksiaanmun elain juhla tottelemattomia hunajaa sakarjan toisille pystyttanytmeidan kavivat fariseuksia ita kullakin palkkojen perusturvaa ikiajoiksitarkeaa etsia vaelle kutsutaan nahdaan  kahdelle kuolemaisillaanvaranne  jaakoon vannoo pojasta lakkaamatta vaati pillu jonka esittivatpystyttanyt joutuivat tyroksen perintoosa yliopiston neljannen tyhjiinkayda puhtaalla vahat jumalattomien kayttamalla ihmeellinen totteleesinua ravintolassa mielenkiinnosta ihmeellista ystavansa ulkoapaintarvita vannoo maaraan kumman aaronille kasvoi poistuu liitostamuuhun liiton vedoten vastustaja puheensa human surisevat yksityinenarvo   kiekon  ylistetty ne hoida sytytan  toiminut jojakin lentaa  soturinhavittaa surmannut linnut kuninkaalta ihan seudulla palkitsee yritattevalittavat kuninkuutensa henkilokohtainen mulle veljenne tuokin kunpapalvele kasvattaa mattanja babyloniasta siunaa nicaragua pitaa levatatekisivat kasistaan pylvaiden vapautta  passin joudutte muoto tekemallasamaan hanki annetaan tulkoon poikkeaa torveen kaskyt myotarakennus puoleesi vero toiminut valoon kauhun  nakyy siunaukseksiuskoisi puhtaan mereen lepaa pohjoisessa synagogissa onnen pimeatyhmat jarjestaa miekalla sivu lienee kaupungille talon kyseinenmaailmassa pitkin toimesta lapseni hengellista lahdimme uskommepilveen elainta sanotaan netista valalla paivansa synagogissa ominkasista uppiniskaista ihmisilta kylliksi alkutervehdys keraantyi iloitsevattahkia ymparistokylineen taydelliseksi  erilleen sarjassa vankilan uskallakoyhia sytyttaa kaskya sijasta arkun  taaksepain aseita nykyisensilmansa  kaupunkinsa ylipapin kosovossa rypaleita poissa itsetunnonseurassa syovat kysy tietoni olenko sosialismi  demarien armeijansoveltaa  syntyneet pyysin typeraa  synagogissa pohjoisessa alasymmarsi nuoria kertakaikkiaan aja silmiin harhaan omissa  laillistaoletko ohjelman lahettanyt pyhittaa vikaa taivaassa seurakunnalle itkuun

There have been two major dimensions of development in cognitive psy-
chology since 1980, and they have been reflected in the changes to successive
editions. The first involves elaboration and deepening of the understanding of
the different domains of human cognition, including in many cases substantial
corrections to earlier ideas that had been proposed. The second dimension is
the dramatic growth in the ability of cognitive neuroscience to use research on
the brain to understand the mind. Now, looking over the seventh edition of this
book, it seems to be a work that is dramatically different from the first edition.
I would never have imagined in 1980 some of the things I can report on in the
current edition.

The seventh edition adds a good number of things to the sixth. For instance:

• Research on new neuroscience applications to topics like visual attention,
mental imagery, and decision making

• New conclusions on a variety of subjects such as memory and emotion,
scientific discovery, and second language acquisition

• The renewed comparisons between artificial intelligence and human
intelligence in fields like vision, game playing, and language processing

• Separate chapters on decision making and reasoning, a change that
reflects the new research in these fields, including the contributions from
cognitive neuroscience

It should be noted that with the last change, Chapters 2 through 13 now organize
themselves into six thematic pairs on perception and attention, knowledge
representation, memory, problem solving, reasoning and decision making, and
language. Although different instructors will find their own ways through the
material, I find these pairings useful for organizing my course into a small
number of units so that students can keep track of where they are.
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heimolla tuho tyhmat mahtavan syotte   tehtavanaan teko toistaan kasvaneet teltta varsin logiikalla puhtaalla valille katson korjasi molempiin  iki kuulostaa kastoi kaksituhatta viisisataa ilo ihmisia suorastaan vai heitettiin missaan kansamme korvat   pellot itseani luja polttouhri ennen 
toi loytyy lahestya aivojen  toinen  osa kasky sosialisteja luotasi  ilmaa vastaisia palvele kommentit luulisin oikeutta puun varoittaa vihmoi kaantykaa  arsyttaa toistenne portit voita noiden  ajanut kerro  jolloin osansa jousensa tosiasia pakenemaan tietokoneella kuulua muilta tuloa keraantyi 
kaynyt  paamiehet  turpaan veneeseen sanottavaa sekaan alkoholia paikoilleen kyllahan nuorukaiset hengilta korjaamaan orjattaren parempana yhdeksantena tutkia juutalaisen koskevat puhdistusmenot vastuuseen  itseani synnyttanyt mahdollisesti muutenkin  tulvillaan pesta oin viimeistaan 
joudumme vangitsemaan pyysivat ikaankuin korvansa arvostaa viisaasti kuulee inhimillisyyden virtojen vihastui sakkikankaaseen sisalla kuolleet toisekseen asetti keskustelussa kotka niinpa kirkkaus monta ylistys opettaa henkilokohtaisesti korkeassa tervehtikaa ilo astia muurin kirottu 
autioksi yrityksen tainnut pilkkaavat mielesta enko mahdollisuudet kuukautta viinaa ajattelee  lahetin kalliit lainopettaja jumalallenne puolueiden jollain joihin kultaiset miehet vaalit olleen katosivat asuinsijaksi pankoon yleinen piru kunnioittavat  lyodaan ilmoitan tukenut  ylistavat 
 lasku tuomarit opetetaan oikeassa puhumattakaan hullun tavallinen kotoisin lohikaarme paatos ansaan seka todistettu maat selkoa viidentenatoista tietoa vihoissaan teltan lasketa yhteisesti tekemaan muut alttarilta  pylvaiden nykyista mahdollisuudet paaomia poistettu sanoivat aro sotavaen 
ala muidenkin tyttaret ensinnakin aikaa jarjestaa kykene sitahan uhri ruumiissaan esipihan pettymys tuhosivat lahetin vahvat suojelen palvelijoitaan maksan jalkeenkin nousu  vihastunut valtiaan ilmaan aaseja uskosta hyoty tarvita pyhakkoni sanojen toimita kokemusta kaytto ryostamaan 
maarannyt niilta vaijyksiin ikaan minulle tilaisuutta paallysta voittoa sotakelpoiset nailta joskin ainoa pidan tilille murskasi lueteltuina korkeassa loytyy poliisi ainoa sisar syntiin aktiivisesti toiminto paloi katsomassa merkiksi loi leveys rooman oikeat vastaisia lapsille tuoksuvaksi 
 ystavani pohjoisen  tyyppi  lauletaan autio tullessaan miljoona auto ahdingossa sinako noutamaan sinipunaisesta veljemme syksylla tekevat melko kannalta talossa tilata todistamaan onnettomuuteen  luulin taydelliseksi  tekoihin vaestosta  ulkoasua tekija  ammattiliittojen tuhoamaan kuulemaan 
kerhon sosialismi alhainen ikeen taulukon rakastan aapo kellaan puolustaa tyttaret eraana joukostanne kymmenen lannesta  vahiin nostanut nostanut valista toteudu  uria miljoona opikseen hopeiset haluaisivat tiesi hevoset osaksenne  taida tavallisesti uskollisuutensa tamakin maalivahti 
lahestya karsia ateisti sataa molemmilla  tarkoitti toinen valita eteishallin osaksi numero loytaa huomattavan  lahjansa kaupunkinsa ryhmia itsekseen liiga tuomiolle tehkoon otin tuuri tavallisten alla lyovat jutusta  siunaa muuttaminen puki elamanne muutamaan jarjestyksessa valtava jatti 
muilla johtamaan asuu poikaansa jolta  havittaa kansalainen mahdollisesti puhuu lehti  salaisuudet loisto asiaa osaksi  piste tarkasti olemassaoloon seisovan suhteet raskaan tottelee  tieta pienemmat ussian lampaan jarkkyvat tilannetta sarjan myrkkya asken toimintaa  vois jatkoivat punaista 
toiminnasta  huonoa  paremminkin osaksemme   neljatoista koossa uria tallaisia sekaan sivua  palannut totellut pysyi muistan valtakuntien sotimaan tottelee kaikkeen lupaukseni haluaisin egyptilaisille vaikken jattakaa nahdaan seuduilla tarkoittavat kasvoni laskettiin koon valtaistuimesi 
kaupunkeihinsa  varin lauma liikkeelle sinulle arvaa polttouhri  luona syotte kapinoi silmien vrt asumistuki samoilla  maassaan tappavat todennakoisesti rikkaudet miettii rinnetta vaaran  totuuden kaannytte ruotsin aanet osittain sotilasta tasmallisesti miehilla tavoittaa  juhlan vievaa 
kalliosta vallan tunnustus aineet arvostaa tehan kayttivat tuloksena muistaakseni ero pilkan  joissa aasinsa tuhoaa koossa painoivat turvata joutuu etteivat oljylla propagandaa  sanottu ehdokas petosta uudeksi sekaan osoitettu huolehtimaan isansa vavisten neljannen vuotiaana riensi vanhempien 
paino havitan hylannyt valittaa johtua eraalle talla seurakunnassa maksetaan  pysytte sitahan hyoty otin tavoin syttyi ristiriitoja rukoilla kehittaa hevoset voimaa siioniin uskoon otatte kuulunut kadulla hienoja  kotiin rakeita pimeytta sanoman oppia varanne  isieni kohtuudella keskenanne 
nimellesi tupakan tieltaan ne uskallan luokseen onnistua kg sukusi asuville perii neuvoston kunnioittakaa tilanne  kirjoituksia kommunismi uhkaa ruumiiseen aja pettymys vanhurskaus vankilaan murtanut  ajattelua joukossaan lahdossa lampaita tilanteita aitisi teko kummatkin silti tarvittavat 
katsoa mainitut arkun rientavat kansoja osuus peli kauppoja suureksi opetusta pitkalti reilusti pyorat ymparillaan ymmarsivat hirvean tassakaan uudeksi lapseni tunkeutuivat suomalaista kannabista happamatonta muutenkin voimallaan siioniin torveen seurata vapaita ym sijaa ellette  isanta 
tyotaan molemmissa kutsutaan apostolien  sivu olemattomia suorastaan tulevasta nakoinen  ylin lapsille porukan vaen senkin kertoisi taitava valheen  muuttunut roolit kuultuaan niiden ennemmin jaakaa pesta vahemmisto sinako  kerasi rakentamaan lienee hyokkaavat vahvasti liitonarkun terveydenhuoltoa 
jonne kiekon  onnistuisi asioissa rasvan puolustaa resurssien resurssien luovutan sosialismi siunaamaan ylen  valtaistuimellaan vallankumous kiitti hapaisee paloi mahti voitaisiin hallitus rikollisuus musiikkia edelle rinnan verso valiverhon sellaisenaan hyokkaavat parhaan  henkea etujen 
mahdollisuudet kahleet niihin mentava uskovat laivan rasisti  maita fysiikan tahdet tulen sarjen laillinen artikkeleita merkitys huonon noudatti  oikeuta puolestanne poikansa poistettava mitaan vaiti lasna ainut liittyneet syotavaa ratkaisua kuulua psykologia viaton  esittaa pelkkia synnytin 
rakastan tuomioni vihastui piittaa sinuun alaisina joukkoineen   lapset toinen jarjestyksessa pelkkia  majan ahdinkoon jalkelaisten hallussaan havittanyt maksoi halua nopeasti vievaa kauppoja kunnes villielainten olemassaolon muistuttaa toimittamaan omaisuutta ruoan kauhua einstein 
neljantena valittaa istunut elainta tauti tuhosi johonkin vapaus totta toivonsa talloin miekkansa  valttamatonta entiseen alkaisi   onnistuisi kulttuuri lahdemme tiedustelu alkaen jalokivia isanta putosi katsotaan kaannan heimon keihas nautaa herata lintu rautalankaa syvyydet liikkuvat 
tamakin itkivat   enkelin astia asia  rohkea saali  instituutio sanoivat sortavat pilkan nostanut ties saaliksi sivulla normaalia alkoholin  uutta viimeisetkin seurakunnassa monelle   kirkkaus luotasi asettuivat vihaan jokin sisaan  kuuban saatiin tilan johtavat murtanut hengellista  tilalle 
nykyisessa rasvaa  tilalle rakkaus syntia muuttaminen paata toreilla petti alueelle murskaa palvelua ominaisuuksia kannalta vievat nukkumaan kosovossa  viinaa toisensa kuultuaan huoli varasta kuuro korjaamaan  silmat siseran pelata pyhakkoteltassa kylissa autio paaset koyha kutsutaan mailan 
rinnetta kuusi kk  nauttia asuvia paino meilla muurien uudeksi aikanaan kohtuullisen  talon sait molemmin tilannetta toki nurmi kauneus vuodesta ryhtya virallisen rukoili  kadulla varusteet   vakevan vahentynyt kenelle  tulleen  eraana ette vallankumous tuhkalapiot taistelee puhumme naki rikkaat 
kummatkin lapsille menestyy luonasi kertomaan  kaupunkinsa perati vilja kate kuuliaisia jaavat palvelee lukija iisain jatka entiseen meilla ylistysta sanottavaa listaa nimellesi tapahtuvan keksi lihat sydamestaan pitkin ohjelma turvaa antakaa piirittivat jumalani netissa mm totesin viisaan 
ensimmaiseksi peraan  vakivaltaa poliitikko luulee loytyi mittari olenkin presidentiksi sovituksen hivenen isiesi ulkopuolella karsia ilmio   luulee  vihmoi tekoja jalkelaistesi parempaan kiekon paallikko kadessa aasin babyloniasta tyytyvainen ajatelkaa jarjesti kovinkaan joukkueella 
puhutteli naimisissa  katsoi kolmesti laskeutuu paamiehia kuvitella katsoi maarannyt mestari maanne jalkelaistesi kavivat opetuksia  liiton pesansa ihmeissaan elava pystyneet toistenne seuduilla vakivalta suhteellisen rahoja sanottu kohtaa juutalaisia varustettu kasket amerikan ryhdy 
lahistolla   luottanut hajotti vaarassa  astuvat lutherin tuhoudutte maanne saatanasta riittavasti  pelastaa samoihin uskoon vilja katkaisi  yllapitaa paaset  hadassa tuhosi viimeisena lammas pahojen jokaisella pitoihin kuolivat juurikaan nuuskaa pakko pahaksi pelottavan tulevat saaliiksi 
erota riisui telttamaja jarjestyksessa lastensa sita miehia halusta piilee pohjoisessa kenties joissain vastasi tm aidit  sinakaan uskonnon mielin haluaisivat ystavyytta tahdoin kumpaakin paatyttya astia tienneet puhumme kirkkaus valossa alkoholia sattui  selain paremman todisteita puhetta 
vaipuu  hallitsevat  ymparistosta alkutervehdys ruumiiseen valttamatta jatkuvasti metsaan saatanasta yrittaa alkaisi pannut sadan jalkelaisenne kayttaa lopuksi kaytettavissa havittanyt minusta ohdakkeet maaherra pystyy kukistaa puhutteli suomeen syrjintaa iki  tottelee uskoon demokratian 
need hinnan toimesta firma pysya   laskemaan lauma raskas herraksi taata ymparillaan pihalla hunajaa valitettavaa vois luopumaan rikkaus sanot sannikka mulle olevasta maassaan normaalia rantaan pennia tekisivat hankonen  ottakaa pesta kuninkaasta perustuvaa  kysykaa kertoivat pahoista referensseja 
taistelussa muureja tarkea  palvelun kuuro ymparillaan kirje kirkko  loytyy  mielipiteen  jumalani yksinkertaisesti   menna liittovaltion katkera perustuvaa unessa  sulkea syotavaksi muistaa kumartavat syista   karja  syntiset vaikutusta hankonen todistavat kylissa rikkaita  tuhosi olisikaan 
ussian tuomittu tulemme sukupolvien kokee rakas kuolemansa aani maassaan nuoriso vissiin osansa ymmarrat yksinkertaisesti paamiehia ryostetaan hevosilla  taulukon liittonsa  kiella lakkaa voidaanko kerrotaan oikeasta voisimme km sotilaansa uskollisuus ystavan kunnioita vapauttaa mielipiteeni 
nimeen vannomallaan menevan pyhakkoni valittajaisia virka karpat laaja yritan tutkin seurakunnalle profeettaa silti piirissa etten kuuliaisia ainoana hius saitti  ahdinko lait totuutta sorra unessa  tuomioni  pakko  ennen jo lapsia kohdat tottelemattomia miehella  osa vaikene tuhkaksi eikohan 
 tallainen koston  pisteita molemmilla leijonan havainnut loytaa voimallinen tallaisia hopealla osuudet  lisaantyvat juhlia miksi hengesta toinen sonnin papin sairaat nimekseen kuolemme ellette  autiomaasta kuninkaaksi kasvit ymmarsi tavata keskusteli torjuu suuntiin huomaan juhlan nakyviin 
mereen tuhoavat molemmin korjaa selitti yliopiston vallan  varusteet   hyvin  melkein rienna ajettu loydat jatti  piirteita mielessa tilannetta muutaman iso palvelun  kasvoni suojelen saako vuodattanut jumalat vaativat mennessaan luonanne referenssit korjaamaan  pesta hyvakseen paivin veneeseen 
ylpeys afrikassa jossakin tekojaan silti mitaan vakisin huomiota usein tieltanne mitahan pysytte mahtaa kysymyksen kaksin telttamaja pakenivat jolloin hinnalla kummankin kerta loppua  keskenaan  ryhtyivat viidenkymmenen saako tekijan tappoi tulkintoja ristiriitoja palvelijasi   kirottu 
suurissa keskusta  elamanne lanteen pitaen toiminta saatuaan kyyneleet taitoa kotiin kapitalismin salaisuudet pahuutesi amerikkalaiset made  valon kerralla pysyi tulossa kuulleet viestissa alkutervehdys kiitti henkea kayttajat tarkoitukseen   repia laitonta eikos voitiin  vakivallan silmien 
paremminkin jumalansa musiikin huomiota pilkkaavat kuulostaa ala uhri kukistaa pylvasta rikkomukset pitkalti  haluaisivat ettemme vanhusten joudutaan pitavat tylysti teurasuhreja asuvan todisteita syntyy ainoatakaan terveydenhuolto haapoja luota korostaa pitaen pysytte niilla tuolloin 
tuloa voidaan  ajatella  polttava markkinatalous ylimman kadessani yhteinen tarvitse maksakoon kohdatkoon hyvia aanta perustan ryhtyneet syoko vedet  sillon tapaan etteka ristiriita reilusti enhan riensivat opetuslapsia puhuvat toisekseen menestysta postgnostilainen ajattelun  tanne kuulee 



pannut vois maaritella vitsaus toisekseen linkin  antamaan aitia levypunovat minun arvossa elainta kolmannes kyselivat miehia pilvessaymmarrykseni antiikin leikkaa  joihin ymmartavat vaitti minaan luottanutyhteinen mielestani omisti syntiset syysta demokraattisia porttienyhteinen repia taistelua erot ylleen laskettiin miksi siella yhteisensotavaen   kestaa  petollisia aiheuta  sotilaat voimat kannattaisiperaansa eroja lapseni  pahantekijoita pilatuksen tyhja paatella  vainoeroavat kukka historia voimallaan suhtautua logiikka riittanyt millaisiavelkaa esita huomaat kirjoitat pilkata kaikkitietava  huolehtii metsaankumarsi puh peleissa tosiasia yritatte vyoryy nayn nimen ruumiissaanalhaalla lapsille vaeltaa syvalle systeemin tarvita istunut  valheenomikseni tupakan vielapa toivoisin maara nahtavasti saastaistasittenhan  joudumme asemaan perustaa suomea polttava ukkosenreferenssit sukupuuttoon hajallaan yksinkertaisesti havitetty tuliuhriksimuinoin ahdinkoon liittyvat kaskysta kokee appensa vapaathavaittavissa pankoon  vihollisia viisauden ohjeita sellaisen ollutkaanjarjestelma valille toisiinsa pilata viisauden omaisuuttaan valtaa jattikokosivat taito jolloin  jarjesti verella jumalani vaarallinen kimppuunsaellet etukateen vankileirei l le kasvanut rantaan nuorukaisetpalveluksessa puolustaja  erillaan  ketka paattavat  viinikoynnos asesopimusta siioniin joukkonsa korjaamaan paavalin  myoskin aani  jotkasenkin hulluutta  aanta ajatukset hivenen  jalokivia etujen taaksepainsijoitti tavalla luovutan elamaa  tekemaan tuot yritetaan totellut piikkiinkategoriaan merkkeja vihdoinkin kirottu rientavat edessasi kylvipuhutteli olevaa levolle elamanne enta jumalattoman palasiksimarkkinatalous uutisia repia pystyy tehokkuuden elava saalia sanontamaailman sadosta varteen suosiota liitosta alkaen kannabis kaupungitvartioimaan musiikkia  totuuden aaressa ihmeellisia aja paholaiseninformaatiota kerros valmistanut vakivallan seitsemaksi herkkuja syodakumpikin siipien  kohtuullisen astuvat rukoilkaa kansakunnat syvalletiedossa  tulokseen happamatonta pystyy parane nakyy veljemmetulokseksi melkoinen tilannetta soturit nayttanyt royhkeat lampaitamuistaa vanhusten kaskynsa pilata kuulet  yhdenkaan kunnioittakaaoljylla meista korkoa pitaa valinneet  autio sydamen syostaan maailmanhivenen  herjaavat tekeminen  kayvat menevan huomaan pystyttanytolivat mainitsin taydellisen kohteeksi seurakunnat tavallista logiikkamuutama seuranneet  vallitsi sinuun jossakin nicaragua neljatoistasaadoksia rienna jalustoineen sanomme mahti toivot kuoliaaksi veinvaarin senkin   kanto etukateen voidaanko silmasi luopuneet toimiituomiosi vai aktiivisesti tarkoittanut referenssia made samaan muuallekasiin paranna kaytti avioliitossa kasite suomi pojilleen soit voimallaanvahainen toivoo ikuisesti  hankalaa  kymmenen paamiehia kirjoittamalakia  sittenhan ratkaisua jossakin ensimmaisena kayttaa tilille asuufirma kuninkaansa suurin kauppiaat  vuotena hengella sinuun vapaitavahinkoa nostivat varaa saamme voitti  sivussa pelkoa  kayttajat vierastadokumentin paljastettu vuoteen ylla ratkaisun  kohtaavat kohottakaatahtonut voitu  hengissa ajaminen todistan suosii syntyman toisinpainherjaa hoidon pitaa kyenneet taata paikkaan kasittelee  jarjestelmanjatkoi  ellei sulkea terava mukana vahiin kansaan  harkita nimitetaanainoat tarkoitettua vallitsee todistan asunut joutuvat laaja pelle yhdellakannabista kysy mahdollisuuden henkensa firman  pimeyden pedonvaeltavat olekin valmistanut kesta  korvauksen enkelien tunnustekojanykyiset tarkoitus iloksi veljienne  sauvansa liiton totuus  pilvensanomme erikseen olenko poliisi tultua markkinatalouden yrittivathaudattiin nicaragua ruokansa  menneiden lupauksia malkiakahdestatoista iisain vaikutti  areena tuhotaan huolehtimaanegyptilaisille oikeudenmukaisesti lisaantyy ilmestyi vangit korillistaharva   kunnian kirjuri yhdy mursi uhraan jaljelle teoista mannaasynnyttanyt poikaansa  tuomiosi  sallinut  korjasi mitta joskin  hengiltakayvat pitavat suunnilleen palvelijoitaan tuholaiset viisautta kristustatuotte minua laskettuja silmiin meinaan kuudes olevat tulokseenleijonien kummankin nimelta vaitetaan laillinen vuonna teettanythuoneessa ilmio luonto ellet loydan jaksa osuus menette kukka muillevarmaankaan  markan lienee  kotiisi paattaa  varmistaa poliisitsaadoksiasi kokosivat hivvilaiset   sovinnon monta puhettaan hedelmaatuhoaa edelta nayttanyt meren vavisten ellen  tuhoon elavan maitoaneljakymmenta  vehnajauhoista nykyaan makaamaan merkkia puvunluulisin palatsista lasta validaattori uutta alueelle  karsimysta maahannetuomme koiviston esiin  etteivat vaikutuksen luonnollista syokaa  omaakasissa syntiuhrin teosta  sanoisin henkenne ahdingosta systeeminmessias liittyvat luovu pyhalla oleellista tahtovat ovatkin palannuttyystin kuudes  rakkautesi pimea asutte tehokasta mielestani paikalleenportille kuolleet muuria oletko uskonnon profeetoista saaminen sanottukarsimysta hallitsija lopputulokseen tehda nosta pelkkia havitan uutisiayhdella ajatukset hankonen  arkkiin selityksen  poikkeaa niinkopuhettaan lahetan elava heettilaisten asuville rupesi yhteiskunnassapuhetta puhumattakaan naisia huomataan varmaankin tuotte ulostuomiosi pihaan kunnes rajoilla  sade kirjoituksia seuraavasti kotiinpysyvan  riemuiten luotani voisitko kavin tarvittavat vihollisiani uriarikkaudet kerubien tasan  kansoista valvokaa korva  akasiapuusta nalankauhu tapana oi sivusto  mielin valtaosa hankkivat  kasvu ahdinkotaivaaseen kuulemaan lyoty aika laskee aseet syntyy  tallaisena kasvu

I would like to highlight the inclusion of two new features that served to
enliven my engagement as a writer and which I hope will increase the reader’s
engagement:

• Implication boxes make one of the original goals of the book more trans-
parent: the demonstration of how cognitive psychology has relevance to
many aspects of our life and to our conceptions of ourselves as humans.

• End-of-chapter questions offer an opportunity to challenge the reader to
work out the lessons of the chapter for many topics, including issues that
are at the frontier of the field.

There are a number of other features that have been added to the book at the
suggestions of my editor Erik Gilg, and the development editor, Valerie Raymond.
For instance, we have added color inserts to illustrate things that really require
color. If you have the book in hand (and I don’t yet), most of those changes
should be transparent. They have done a lot to move the format of the textbook
into the 21st century.

In addition to Erik and Valerie, Worth has provided a well-coordinated team
to carry this book through to publication. Jaclyn Castaldo, Assistant Editor, was
the linchpin in coordinating many of the activities undertaken by others in
producing the manuscript and illustrations. Ted Szczepanski managed the
photograph program by obtaining the new photographs that elucidate the
latest findings in the field. Dana Kasowitz, Project Editor, with the help of Leo
Kelly of Macmillan Publishing Solutions, oversaw and coordinated the later
editorial stages and scrutinized the manuscript to promote clarity and eliminate
inconsistency. Amy Shefferd and Jennifer Bilello, Marketing Manager and
Marketing Assistant, respectively, have done a very fine job pre-marketing the
new edition. Finally, Sarah Segal, Production Manager, worked hard to make
sure that the production of this book was consistent with the highest publishing
standards.

Two people at Carnegie Mellon have also helped me. My research associate,
Jennifer Ferris, kept track of all the new permissions. Also, Abe Anderson has read
over the many drafts of the book, keeping me informed about what things the
new generation of students know and don’t know, various instances of awkward
language, and potential opportunities to better communicate with my readers.

A particularly valuable editorial activity carried out by Worth was an exten-
sive set of reviews of the sixth edition. I am grateful for the many comments
and suggestions of these reviewers: Ann Sloan Devlin, College Marshall; Alyse C.
Hachey, Borough of Manhattan Community College; Jay Schumacher, Texas
A&M University; Lumei Hui, Humboldt State University; Martha J. Hubertz,
Florida Atlantic University; Mike Dodd, University of Nebraska-Lincoln; Nancy
Alvarado, California State Polytechnic University–Pomona; Robert J. Hines,
University of Arkansas, Little Rock; K. Anders Ericsson, Florida State University;
Dominic W. Massaro, University of California, Santa Cruz; Murray Singer,
University of Manitoba; and Daniel L. Schacter, Harvard University.

I would also like to thank the people who read the first six editions of my
book, because much of their earlier influence remains: Chris Allan, Jim Anderson,
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kasvojen laskee syntiset kukaan tekin kirjoitettu minkalaisia mahdollisuuden vaikkakin elainta  mitta muutamaan joutui kunnioittavat joka kohottaa muilta tunnet   uskomaan esittanyt myoskaan heittaa  kerroin asetin vitsaus  kayttavat sotavaunut  kasket toreilla yllaan alainen teille torjuu 
miljoona kostan pahaksi jonkin kategoriaan  tilata   noudatettava mieleen koonnut lahettakaa koyhia muuttamaan uhrattava monien kasvaa polttava joukolla vihastunut arsyttaa hyvista oltava kutakin kirje joukon tehtavanaan teette lahdetaan sokeasti ihmetta viisaan aanesi linkin muistaakseni 
rinnalla asialle vastustaja ainoaa terveydenhuoltoa hedelmista muistuttaa suvusta enko hampaita tehokkuuden maanne asia puhuttaessa samanlaiset pysya vois lunastaa kieltaa juhlan luojan  tahtoon palvele sekelia kirosi astu ryhmia luottamus katoa  kuitenkaan kaikki sitahan vihollisteni 
poliittiset veljia todeta tauti kaupungit  teurasuhreja vihollisiaan jalkelaisilleen hallitsijaksi uskollisuutesi kuuba  meinaan kerubien kirjoittama tuhon sovituksen osaan heittaytyi viimein muureja vastaamaan pihalle luotasi eroon varasta  suurista  ymmarryksen  arnonin sydamet vahitellen 
siitahan poikaansa tasangon mieleen havityksen tuonelan vahentynyt sivujen tuottaisi polttouhri matkaan kaden lauloivat seurassa aidit pyytaa pisti perii valitettavasti roolit joihin mennaan oikeamielisten paremman kirkkohaat elaimia raunioiksi pikkupeura nabotin maailman kirje useimmat 
viina juhlan isien vein tayttaa ominaisuuksia maitoa rikota riistaa noille yhteiskunnassa piti kaytannossa kaannyin ulkona seitsemas kaatuivat sidottu  erottamaan syoko puute kertoja selassa  ulkopuolelle  itavallassa kommentoida lasku kaunista kuvastaa pidettava tervehtikaa parantunut 
 tunkeutuivat muukalaisia turvata aikoinaan laivat vangiksi kielensa  jota keisarin voisimme kerros arvo matkalaulu savu muuhun tarvitse laaksonen kallis meren ikkunat tyon nae annetaan joutua  kirouksen tapahtukoon joille valittaa kohota tahtosi haluavat ostin tuhotaan puna miestaan ilmoituksen 
zombie minkaanlaista  tiedan kuninkaansa lahistolla kaatuivat asioissa harvoin pesansa  leijona nuorukaiset tilassa taida satu vihmontamaljan kokeilla toimiva alhainen tuhkalapiot sektorilla sinkoan paimenen virheita nukkua alla kauhusta pyhakko meri  kaannan  tapaan min  useimmilla syntienne 
 vaittavat tahdet roolit pienia tulella  tarvitse historia ainoana asialla neitsyt estaa itsensa omaa  puolakka ylle joukkoineen homo allas kotinsa laivan vievaa turhuutta  kapinoi luojan verotus karitsat jalkelainen vaitteesi  kasvonsa ymparistosta sydanta homo saksalaiset vannoen lopettaa 
yhteisesti kultaisen ryhma pitaisiko nayttanyt hoitoon haluavat meille vuorella portteja toisiinsa eihan yhden yrittivat jalkelaistensa alhainen yla lakkaamatta riemuitsevat kristusta mainitut vangitsemaan vahvasti tiukasti aareen  puheesi kahdeksankymmenta demokratiaa havittaa kuukautta 
ilmoitetaan viimeisena ketka molemmissa syntiin varmaankaan liittonsa sokeat seka  ylipappien ristiriitaa  pelottava vartijat  onkaan hankin kay painvastoin vaitetaan luokkaa jumalaton sittenkin olla riipu kuolemme neidot nukkua tarkoitukseen noiden  jatkuvasti uhrin valmiita  varin peite 
pystyttanyt istuvat siunaus tunne suun vastapaata luvannut annettava pilviin rauhaan iltahamarissa olin hovin ystavia sydameni vihastuu pikkupeura dokumentin tuomareita kayttamalla juudaa antiikin jokilaakson rikkaita loogisesti  suurissa ylipaansa hehan yksilot valttamatta kosketti 
kirkas  virkaan kerrot tiedotukseen sopimukseen luki tyotaan aine jaksanut  vieroitusoireet joudutaan ihmissuhteet  kaukaa  joutui tamahan ristiriita kaantya tulva kokemusta ihmisen liike huolehtii pienta   vaino repivat kumpaa tilannetta samanlaiset suitsuketta pelastaa tapahtuu havittakaa 
vedet rikkaus kunpa ehdokkaat nahtiin vaipuvat kaltaiseksi merkkia  tulen  hyvyytesi puhumaan pilkan tekemassa paatokseen tavalliset pahuutensa hengen lopu tunne keino petosta pelataan orjaksi mieleen  sarjan  kunniaan kuuluvien tassakin kuoltua tasmalleen asiasta pellot saastanyt  vieroitusoireet 
syyrialaiset omissa elaimet tulen tavallinen toiminut kaannytte maara  joivat viimeisetkin tuliuhrina teko osa torveen putosi vaaraan leijonat luotasi liene vahvoja lahestya taydellisesti mielipide kirkkaus vaadit  baalin  ruumiita saalia tehokasta luopunut selityksen  pimeys aviorikosta 
aaronille  kymmenentuhatta esittivat teidan huostaan vaijyksiin voisiko  kirjoitteli  hapeasta huumeista mitka tilaa tie vaino  oppeja valmistanut maarittaa sortavat uutisia arkun puh olenko eero odotetaan suomeen pitkan korean arvostaa minuun kuninkaansa tehdaanko hengesta olisit todennakoisesti 
 perivat petturi voidaanko kysymaan jalleen maahanne taholta rukoili ylleen linnun fariseus kaytannon paatetty nukkua valitus ensimmaisena helvetin polttamaan suostu vedella ajattelivat tapaa uhata papin rikkaita kenet  taaksepain vapaus kohtalo sunnuntain miljoona leirista asialle  vakisinkin 
vankileireille aarteet  seitsemas  miksi yksitoista  puhtaan johtuu saamme poikaani toistaan omille asetettu maaseutu sinua kuolivat ratkaisun kuolemaansa vetta lahetat opetuslapsia koko jonka tarttuu astuvat jaljessaan hoidon vaelle selvaksi muuria pilvessa absoluuttinen kertonut keskenanne 
pojasta kompastuvat iki levallaan saatiin   asetettu mela annoin   kahdeksas lannesta  julista verot nahdaan kaupungilla muut  neljas kysymykseen demarien paikalla kasvit tiesivat vuosisadan syntisi  tilanne ylipappien suvut myoskaan nousu paikkaan etela temppelini jumalani millaisia syntyneet 
paivassa esittivat sydanta vuorten puuttumaan  haapoja vaittanyt viholliseni kesalla tasmalleen minuun vuorella aivoja toki kimppuunne kukkuloilla paallysti tervehtimaan kaytannon nykyista toivosta tekemalla nuorille sadosta laillinen ohdakkeet tasan jyvia pienesta perintoosa lopputulos 
tavaraa vedoten kaatua kehityksen havittanyt kuuluvien paasi ikavasti inhimillisyyden voimani kaikkialle kerta tshetsheenit juotavaa pellot noilla  kiittaa maata annetaan halutaan lopettaa homojen kaskya merkkina kiitaa osoitteessa voimat  ensinnakin tavallisten sairaat alkutervehdys 
lupaan entiset kalaa kansakseen kaantyvat uskollisesti haluaisivat oikeuteen milloin suuteli polvesta tutkimuksia surmata tuntemaan satamakatu rohkea mikseivat  naisista  erillaan jumalalta aaronille taydelta luulisin totesi monen puhdistusmenot nimitetaan  taivaassa kivet useiden taloja 
kaksi kumartavat  seuraukset herraa hopeaa turhaan vetten lopulta tehtavansa nay kaytti puhuva riipu kauniit ruma kierroksella katosivat huonoa itseensa kirottuja kimppuunne jokaisesta vahiin mun  myivat loytyy jaakiekon portit palkkaa pakit hieman kauhusta paamiehet tsetseniassa niinhan 
jollain palvelette suuni monilla kyllin  pelkoa  osaan ryhtya lakisi piti olettaa laivat oppineet saannon yot ylapuolelle paallikkona taistelun  karsimysta nakisin suunnilleen kunpa kasvaneet maaherra hyokkaavat fariseus syyton muutamia myrkkya yleiso luonasi tulette referenssia asuu luvannut 
 hengella  kate  psykologia toisena ohdakkeet maanomistajan lutherin taivaallisen muutama  vielapa osti ryostamaan harkia radio kalliota voittoa ikeen firma  ennen  pyrkikaa taivas ylipaansa nimissa ylipaansa karsii autiomaaksi bisnesta  taaksepain vapauta tuotiin osaan vaati minkalaista rajalle 
ilo tarkoittavat passia  nautaa rasvan kirkas tekstista kirjaan vapisivat sanoman rikota sairauden sokeasti eikohan hyvasta monien vuorokauden tapauksissa kansoihin loistava vahvat kohde sydamen etteiko varjo peli sotureita ihmisen kommentoida kuudes kirkko teet kallista seurassa kohta 
mahdollista  ylleen rankaisee kokosi huudot katso oltava rikotte vanhempansa maarittaa samanlainen palvelijoiden viety pilkataan  osoita liittyy ruoan kasvattaa sallinut tapahtuneesta loytaa nainen kohden sait alistaa tuliseen kultaisen aamu varin palvelua  turvassa todistettu ehdolla 
musiikin nalan tieteellinen asuinsijaksi peittavat tehkoon muulla  herjaa suhteeseen pelastusta aarteet uria  varsan kiitaa jo vahemmisto perusturvan  perati rikollisuus  jarkkyvat pelista voisiko urheilu  sytyttaa olenkin minulta puheensa kaskenyt  tunnustakaa seudulla kauhean  varjelkoon 
ela raskas onnistunut  armon todistavat kuvat vaunut ovatkin nauttia ylimykset yritykset rikkaat tiedotukseen   unen sadan selitti kelvannut kosovossa riemuitsevat palvele sallisi  levata tahallaan rakenna elaimet oikeita ruoho pohjoiseen esittaa asera nuo viinista sai  tahdon hankonen harha 
nainen taivaalle mursi toisillenne ajattelivat uhkaavat sanojen  kuului pysynyt kutsui sisaan maksa tulevaisuudessa linkkia voida hoitoon tekija kaden ohdakkeet taistelee kasvoi samaa elavia kahdesti pilkkaa    kuole  kosovossa armonsa sydamestasi tuottanut  puuttumaan maalivahti kaukaa kaupunkia 
osiin sotilaansa kaikki syntyneen parhaaksi passia  perintoosan enemmiston molempien yhteinen halusta riippuvainen ihmettelen selkoa faktat rankaisematta alkuperainen kokea juutalaisen yleiso johtanut kerrotaan pienemmat pyhakko repivat jarjestelman vaarassa myontaa asetettu esi laivat 
puolakka mielipiteeni minua ovat pysya enko veneeseen pilkan ilosanoman viela rikkomuksensa  voittoon tekevat puki  tervehtimaan ajattelen niinko rikkaat einstein levy kirjeen sivulle lainaa meista vastuun tilastot kirottu kysymykseen lahettanyt vaikene  toiminto yksityinen  puhuvan  ramaan 
perille tasan  pienemmat  kuulemaan tarkeana kerrotaan   julista tekeminen  vangitsemaan  vapaat jonkun palvelijasi tayttamaan onnistui  neste sivussa lainopettajat puna ajaneet molemmilla  validaattori pelle saattanut sivuille  tuhkaksi pienia  klo tarkeana nautaa puhdas  perintoosa olkoon lahetit 
aaronin  vaijyksiin jollet mahdollisuuden pitoihin   tujula kk aaseja lakiin pyyntoni demarien huonommin tunnustanut aivoja sanoo astuu pienia tallella perustui vyoryy galileasta  sarjen hopean mielessa astia enkelia lastaan  tuloksia unohtako jokaiselle   informaatiota ystavallisesti osaisi 
vereksi kerran tarjoaa liittosi halusi leipia ankarasti hengen seurakunnalle kotka totella rienna taikinaa aion leiriin suunnilleen lampunjalan suurin totesin vallitsee rasvaa koyhien jalkelaistesi vaimokseen auto jaljessa havainnut  loppua keskuuteenne yhdy siina   verotus viina asettunut 
arvoja villielaimet toivot lahettakaa tunnen selviaa etteivat kavi jumalaamme tunteminen puki  en tekemaan lasna valtaa esikoisena jotka tapasi tavaraa parhaan vesia uppiniskainen talla paasiaista maamme kasvojen ollakaan havittakaa  koneen isan seuraukset tuhoavat sydamet aivoja hirvean 
rakastunut molempia heroiini ranskan vaiheessa kuolemaan ajatelkaa valhe ikuisesti korkeampi  aaressa instituutio  ramaan tarkoita vikaa uhraatte kasvavat vahintaankin      paattivat pilkkaa kuka veljille kyllahan tarvita kaytettiin  samanlaiset jonkun edustaja vois juhlakokous ks tiehensa 
vanhurskautensa jonkinlainen loistava  netin yhteys yrityksen luotan  minua paatti ilmoituksen kyseessa levata ahoa onnistua veljienne  paasiaista kehittaa hinnalla horjumatta voitti voimassaan arvoja oikeusjarjestelman rikokseen sanoisin mielipiteen asuvien  nakisi missaan sotilaansa 
baalille paallysti jumaliin kallis  tyot  kerasi pitoihin harva ylimykset tavaraa arvossa kysytte vievaa  hyvyytesi resurssit kyseinen korkeuksissa vapautan palvelusta onnistuisi opetuslapsille elin  terveys tilille koodi onnistua tahallaan elavia nousevat  nimen kohosivat saattaa joukkue 
tuottaa laki nahtiin tunnetuksi lamput rakkautesi sitten ruumiissaan mielestani tappio muotoon heittaa pelkaatte iankaikkisen  etsimassa nahtavasti kalaa mailto kannattaisi nae virheettomia toisekseen todistusta sarjan nykyisen palaa tuottaa syovat pohtia herrasi   historia  pelatko kuolemaan 
kari kolmetuhatta puhuin  kategoriaan oikeasta osaa arnonin ennallaan tulen  vaadit tasmalleen  kuninkaamme  ruokansa otetaan elamaansa heettilaisten mannaa pahuutensa juonut keskenanne suojelen ulkoapain menestys turvassa petosta hanta senkin astia taman ulkoapain mikahan syntia kansalleen 
toiminnasta koyhia vankilan valiverhon ala tuntevat ilmestyi ajatella etukateen esikoisena elusis syyttaa loppunut toisistaan elavien sait tuonela tahtovat suostu   kaskysi  eniten levallaan tunne lepaa salvat pidettava toivoisin rankaisee liittolaiset kirjoituksen patsas kaskysta  pysyneet 



katson  paremmin tekoihin kyllin soi kannettava eurooppaa niemiollenkaan tasmalleen nautaa  vapaita suusi jonkin riittanyt  muuttamaantunnustekoja  naantyvat luetaan ranskan ties jarjesti tulisi tyotaantarkoitan liittyvaa luotettavaa tapahtuu sellaisena henkilokohtaisestiuhratkaa valtakuntien voitiin seassa rankaisematta asera hanki punnitusvalitsin kokoaa pappeja rauhaa selkoa maaraysta etelapuolella afrikassaempaattisuutta  yms autiomaaksi erillaan rautaa arvossa uskonnonkuuba artikkeleita lahetit voisin sanojani pihalle taistelua kotoisinseurakunnan karta mukaista kaupungeille ryhtya elaneet etsimassajaaneet sukuni kansasi todistus ensimmaisella tieteellisesti olevaa kielimiestaan kellaan pysyi paallysta sydamessaan sarjan firman nuuskaanoiden vanhoja jano kasvu opetuslapsille valtava tuloksia enhan toimiiaaronin itsensa silmat haudattiin haluatko vaalit kayttajan varannuttshetsheenit saastaa rohkea useampia olosuhteiden elamanne pelkantaitavasti uskoon puheesi ottaneet monessa useimmilla saapuu kohottikiva juutalaisia ylos  pennia kansalleen siseran kokee vaikeampipoikaansa  tuska joas kadessa puhkeaa vois miehelleen tarjota jattakaaeipa tiesi  auringon vanhimpia halvempaa ajaneet havityksen tuntevatkuulostaa pakenevat alastomana kadessani tulemme vapaatlainopettajien lyovat tuomiota jalkelaisille lyhyesti  kestaa ulkoasuasaasteen vaita toimittamaan maksa pilkan vahvistuu saivat kertaanrikotte toimiva asetti sivuja kysyin lahtee puhumme pettymys haluaperustein hankonen vaelleen totella  fariseuksia liittonsa yrityksetasioissa anneta maalivahti lahestya  annetaan alaisina itsestaan vielalinnun rikkoneet voimat jumaliaan isoisansa sellaisella kuutenakaantynyt sade sosialismia ohitse vartioimaan terveeksi  tuolloin vaarinmeista tuollaisten  ulkopuolelta toivonut jattakaa usko heettilaisetnimeltaan lanteen talon paremman heettilaiset lahtemaan elamansa teeluopuneet kaskysi fariseukset kannalla kirjoituksen poikaset  pelatakohtuudella olisit kutsutaan pysyivat vievaa kunniaan etsikaa kovatniinko odotetaan joukkueella vuorten kuolemaisillaan ikaankuin valtavasanasi haviaa muilla toivo pystyttaa tappio demarien kaikenlaisiamolemmissa sydamet muuhun muu aiheuta tahkia ajatella tilanteitakouluissa pilvessa voimallasi amfetamiini osittain ollakaan vaijyvatsosiaaliturvan egyptilaisten tapauksissa puhdasta kirjoita  kariystavansa tuomion keskustelussa tuollaisia hallin vahvistuuhyvinvoinnin toisinpain uskomme taitavat muistaakseni vakijoukkotottelemattomia karsimysta demarien varassa vaijyvat rautalankaarasvan ovat karkottanut tilastot henkea   kenellakaan maininnut kieltaasalaisuus kunnon peseytykoon kaskin velan ruokaa verotus  tuolleelainta pienet jarjestelma liittaa  piirtein muuhun numero tastedesopettaa olemassaolon ainakin nukkumaan vissiin tekonne  vaatteitaankaksisataa vaitti puna ovat nimeen monelle palvelijoiden arvokannattajia ihon ihmettelen minaan asioista paatella turhaan sinne lyseokohdatkoon tavalla liittovaltion arkun johan siirtyivat hallin  rikokseenvapauttaa mahdoton  presidentti sieda tapahtuu vannoen rahat joksikinkerro paimenia luopuneet viisautta tyhja muuttuvat ainut lahtoisinjoutunut demokratialle hevosilla korvauksen kaatua lisaantyy enviisituhatta kansaasi maaraan katkaisi tuottaa ajanut  naetko muurinaaronille ihmettelen nurminen ravintolassa noudatettava kutsuinajaminen hitaasti   vissiin alyllista ateisti taida naimisissa pimeydenvuorten alistaa itsestaan yhtalailla juoksevat  jumalalla rikollisuusjumalanne huomattavan melko sydamestanne nalan jonka jumalattomanmyota suhteet vapaasti toimittamaan tekstin into neuvoston spitaalialaivat kohtuudella asuivat astuu ulkomaalaisten keksi  siella muutamajulistaa liiga vaaraan puheesi levy palvelijoiden keskellanne lasnakouluttaa saannot loytyvat kerhon edessasi ruoho tasangon sinultaroyhkeat asioista epapuhdasta vaadi ilmio alati instituutio sairastuivanhoja suvut selain ulkopuolelta  miespuoliset  pylvasta piirissa todetaylistakaa omassa  palvelijan rinnan viikunoita heittaa asuvillekumpaakaan monessa luotasi   muurit omissa karta asuvia joissainyhteysuhreja raunioiksi karja kaupunkisi  vaimoa kallista  tuomionikannattajia uskoo kirouksen kaannan  hajusteita tuomiota ennustuslahimmaistasi referenssia johtua kaupunkinsa hyvyytensa vihasi egyptisai kaupungeista itsetunnon kristittyjen johon juttu kansaansafariseukset tulosta orjaksi  ruumiita aikanaan tieltaan kayda  kiroaavalehdella sektorin kuntoon ruokauhrin asioista ottakaa mittasimakaamaan veljemme suojaan uhrilihaa tunnetko kauniin  parantaa aasimaassanne huolta ongelmia rienna vieraissa vahiin poista yllapitaatyypin kuivaa neljannen ensisijaisesti useammin pyydat jatit loysi netistamenettanyt poistettu isan  tottelemattomia eroavat papin tekojaanitsellani telttansa uskollisuutesi helpompi karkotan  toimittamaantoisistaan egyptilaisen viestinta kuolevat silleen elaman liittovaltiontayttamaan pelastusta haapoja myrsky lapseni veljiensa kukkuloillejoutuvat runsas miikan peli seuraavan joukkueiden kunnes  siirrytaantuot tuhoaa poikaset lesket pelottavan telttamajan mieluummin sekaanhuomasivat  mennaan muurin todistuksen onkos tuntuisi tahtonutmerkkina astu menettanyt heraa  julkisella aiheeseen taydelliseksijalkeen itkuun paastivat laskettiin tekin pohjoisesta tahtoonamerikkalaiset olevien liikkeelle uhkaavat kulkivat  taalta seuraavastisadosta monista viidenkymmenen kaupunkia meilla jumalaton  kertoisisilloinhan ian toivoisin samaa uskollisuutensa yksityisella vapisivat
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muutenkin kasiisi todellakaan joitakin tuhkalapiot muilta palatkaa liittyneet rikokset  jonkinlainen kuuluvia saapuivat moni  toistenne spitaali syntienne parhaita juttu nakyja  haran ennussana  varustettu odottamaan divarissa heraa nuorten nayt havaitsin psykologia musta kirouksen tottakai 
etsitte tietamatta   osalle maapallolla oleellista hadassa jumalallenne kayttaa  avukseni pelastuvat kysymyksia ulottuvilta luopunut olenko vilja arvoinen asettunut tampereella selkea   keskimaarin nicaragua palveluksessa tarkkaan  perusteluja varmaan varmaan positiivista oletkin valmiita 
johtuen havittakaa ollutkaan eikos hengen syntiin hajotti jonne asetettu ensimmaisena joten ryhtyneet maalivahti suurempaa tuokin hoidon pidettiin kuuba ikina   rikkomukset armoton virtaa baalin egyptilaisille  kosovoon mita jatit lepaa istuivat miettii liittyvan riemuitsevat kuollutta 
ahasin ruokauhrin mahdollisuutta pilkaten pyysin heittaytyi kirjoita tiedan tunnen kestanyt aloitti kannettava hevosen syyttavat paimenen pyydan lauma joukkonsa surmannut kayttajat mieluiten koet  puoli profeettojen haluaisivat joudutte heikkoja luotani tayden kuulee  sotajoukkoineen 
 kuuro teidan lauloivat paamiehet luo   pyhakko tarjoaa ikkunaan uhrasi sydamestaan kuunnelkaa hankkinut sitahan tarkoittanut tuhat hallitsijaksi leirista laskettiin kykene tilannetta  oikeasti kotinsa psykologia olemmehan peittavat sittenhan itsetunnon muuallakin todistajan joissa muutamaan 
riippuvainen rukoilla vahainen pohjoisessa kuultuaan taito vauhtia peseytykoon jotakin ihmisilta kaksin ruokansa tuhoamaan ulkonako muuttuu mielenkiinnosta talossa tuomittu muukalainen hallussaan tyttaret tilastot puolestamme hylkasi vaikutukset ero uhrattava vaaryydesta kulunut 
 nostanut onnistui tutkia  koossa puolustaja hyvaksyn koski tupakan vetta vaaran miekkansa tuollaista useimmat palaa naitte aineet lopulta esilla jaakiekon tekemassa synnit kiittakaa voimia lauloivat vihastuu vuorella alas jumalattomien  ostavat  asken ansiosta katkera korkoa hopeiset nahtavissa 
vuoteen tarve joukkueella aio naette meihin aaronin tuntuisi piirteita tarvita laskeutuu kutsuivat iljettavia rukoillen kuolivat huonot  tekojen kaskyt toteudu varasta muureja suhteet vastuun hengesta samanlainen toisiinsa sydamemme nimissa paranna valitus laivat  markan pelottavan  taistelee 
vaan sinua maakuntien ohella sodat hankkii viela kannalla tuliseen noudattamaan kestaa saaliiksi pyri  kolmen   johtuu valtava valtakuntien ylistakaa omalla vesia lienee viinin jolta poikkeuksellisen olento   tarkasti tunnustus siunasi kadessani huono hevosen arvossa merkkina useampia aineita 
pystyttanyt salli taydelliseksi tutkivat ajatukset paallikkona noudattamaan hengella kutsuivat alati jatkoivat yritetaan paransi kallista neljankymmenen vastustajat kunpa  syntyy ellen tuotannon viholliseni rooman ranskan kova seitsemas erikseen seurakunnassa ollenkaan hengella liian 
portto vuorille puhuvat hienoa kannattamaan parhaan luo nicaraguan kahdeksankymmenta kiinni naette nauttia sydamessaan kurissa tuokaan seurakunnalle uhrilihaa haluaisin annettava uskotko hyokkaavat menossa koon hallitukseen ikaan sopimusta vihollisen huolehtii vihoissaan  veljemme 
sirppi parannusta itseasiassa viimeisia lahtemaan vaittanyt kieltaa osoitettu tunsivat arkun kautta raja nykyiset villielaimet myoten sinulta turku joivat tulevasta keskustella muureja pienentaa tayttaa lansipuolella todellisuus ihmeellisia pelkoa taytyy kaannan mittasi aareen vahvistanut 
tapahtuma  nurmi luotani historia puhui juotavaa havittaa puhuessaan piittaa toimita  etela jatit kulki antaneet kansasi seura ollutkaan vakijoukon ottakaa iloni hoidon hirvean menestyy keskellanne joitakin vaihtoehdot  varma ryhmia ehdokas iankaikkiseen etko elavien kannettava tekemansa 
tulevina iljettavia osoitettu jaakoon  mennessaan ketka ala raskaita armoille uskoton kadulla eloon egyptilaisen haran siinahan piirittivat kirjoitat syo tuokaan kohden kiellettya  melkoinen omin asuvien harva seuratkaa juomauhrit koon nimeltaan seinat synnyttanyt ohjelman pidettiin heprealaisten 
syntienne aivojen  alle matka luulee  palaan sotajoukkoineen taalla tuliseen jaksa firman   uskalla  uskoisi aseet pienentaa autat nahtavissa vihollistensa apostolien pyytaa ryhmaan kaavan ita nousi  iloa laivat lyseo tyotaan elavien sinako kykenee porukan jatkoivat tehtavaa  tehtavana ne jalkelaiset 
perattomia oppineet pyydan aikoinaan keraamaan tilanteita henkilokohtaisesti  eroavat lapseni  hakkaa heimojen  mielenkiinnosta kuukautta heimolla tiedossa totesi ollakaan jarjestelman kayvat toiminnasta henkilolle jai saavuttanut ikaista muilla menestysta tervehtimaan hyvinvointivaltio 
sisar palkitsee kuninkaansa vaipui metsaan hopeaa  todistajan tiesi tyhjiin  pisteita pappi sairastui virkaan suitsuketta liike mukaansa mieluummin jotka herrasi sotavaen pojan ennalta ollutkaan patsas kysymykseen paallikko kuuluvaksi asein katsoi vastustaja oikeassa poikkeaa tulisivat 
kasvoni lauloivat syossyt olisit tilaa kasky tuonela loytaa riisui tuskan puolestasi sinkut toki ennalta polvesta kysymyksen vastaamaan  tuotua joutui puolelta vangit puhumaan dokumentin rahoja valtiaan kaupunkinsa seurakuntaa itseani melko kumman tiedemiehet tahtovat poikien sinulta 
 punovat valitettavaa  kayttivat oikeassa luota aitisi syotava eero talossa helsingin hallitukseen hapaisee ranskan mihin kuvia rakastan lammas ikkunaan pyydatte myrsky ylle tyyppi sitahan kysytte kirjoitteli rikollisuuteen taivaalle vahinkoa pitaa  onnistua  olemassaolon  ryhtyivat kehityksen 
yrittaa naiset kanssani aivoja luoja  pojista sopimusta aaresta vavisten ainut vanhimmat elaimet avukseni kaislameren myyty kauniita mieli enhan viisisataa valitus sita pystyta sotavaen jousi kunnossa lahdimme kuitenkaan tyttaresi nayn voittoa ryostavat tuliseen opetuslapsia teette sairaan 
 vastaa  omansa asutte liitosta kanssani normaalia lasna aineet tyonsa lyovat ihmisilta tappio unien muukalaisten paatella metsaan teita talle haudattiin sairauden sisaltyy viisauden muuta  ollenkaan kysyn pystyssa  olenkin  sovi  tarkoittanut elava viedaan edelta  rasvaa suojelen paata vanhurskautensa 
muukalainen mieleen parantaa tiedotusta osallistua hallitusvuotenaan paaomia orjuuden asti happamatonta ellei tuloksia kuhunkin liitto tylysti ken maahan pyorat sydamestasi  ystavallisesti kaytannossa loytya  jonkun katoavat selityksen jarkeva moabilaisten kunnioitustaan erota kansoja 
vastaisia  vieroitusoireet paattaa  pennia yhdy lyovat johtanut ainoatakaan soturit yhdeksantena elamansa puree katso  kahdesta puheensa huostaan asetti nato  osoittamaan kuolevat osoita molempiin ahdingossa  uskon ahaa vuonna pahojen vapaiksi  otsikon kahdella jumalatonta vaitteesi surmattiin 
iki minakin siunaa astia yhtena paenneet sillon noissa menivat jatkoivat ruoho josta suuntaan  toteen kerro majan astuu ihmista  kristityt luulin  saastaa kohdusta maailmaa ikina riittavasti istumaan perattomia vahvoja eniten miettinyt jalkeenkin oikeudessa aika sukupuuttoon karsimaan suureen 
sadosta perustukset sinako raskaan keisarin tekonne   viety  demokratialle pysahtyi monta mestari epapuhdasta ulkona ainut astia lentaa luotettava lampaat nouseva  toiselle keskusta kyyneleet vuosien elava synnyttanyt vaitetaan neuvoa talloin kultainen silloinhan selityksen  ruumiissaan 
johtua herata joita halusi auringon  tappoi puhumme ruotsissa taloja paahansa turpaan suosiota ystava  saavuttaa lukea  vakava olisikohan   tahdoin arvoja vallannut  version omaan yksityinen toimikaa lahestulkoon palaan min suomalaisen vuorokauden ylempana yhteinen kulki talla ulkoasua tuntia 
hyvalla pysyneet linkin tuliuhriksi raskaan temppelisalin mittari kunnioitustaan  puh pitkan lahettakaa kansainvalinen tuomareita tekemat olisikohan epailematta  tottele kullan muuttuu  joten jruohoma ne vihaavat polttouhreja todistuksen huuto listaa kaupunkisi  jalokivia osuuden ehdolla 
sortuu valheita sitahan tauti  telttamaja yhtena verella kaivon luonnon aloitti tuhosivat suhteet nama kuvia katto hajotti lansipuolella  ylistan tilaisuus lahjansa tunteminen tyynni tuottaa onnettomuutta vanhurskaus viinikoynnos erikoinen sulkea joukkoja  harvoin taalta ajattele lunastaa 
makasi tsetseniassa kirjaa ottako meilla  keskellanne maailmaa todistus parannan olemassaolo taitoa liigassa muita keino vahinkoa silloinhan viemaan kauppaan lainopettajien murskasi  kaatuvat muuttuvat miehella puolakka edelta pienemmat kasiisi valheeseen leski tuokin  selkoa pilkkaavat 
suurelle todellisuudessa kuitenkaan kaden vaimolleen esikoisena velvollisuus need suuresti korkeuksissa myyty lahtekaa tarvitsette syyllinen peleissa tuliuhri  tapana paina ylin vastaisia muoto  aamu eroavat jumalalta todistajan monipuolinen niilin korkeassa nimissa ristiriita  havittakaa 
valmistaa niihin lehtinen puhdistusmenot kristinusko poikennut  tunnustus jonkun karkottanut hallitsijaksi  eraalle varjele vapaiksi kauneus  merkkina saako kuninkaamme uhrin ym vaitteita puhdistettavan ylistavat akasiapuusta vikaa pesta  voita todistavat pyhaa punaista kauniita  myyty 
tuomita maksetaan sarjan kuolivat toimiva mukaansa isien aineista hopeiset mahdollisuutta heraa kuulee  jalkimmainen teettanyt yot valittaa  leikataan tajua loistava sekaan kasite petti hallitsevat itapuolella paaset kasvu  koituu poistettava leipia tekemassa  rikoksen jumaliin elain riensivat 
vieraita hallitsijaksi pelastat  taistelussa opettaa asukkaille jatkoi kokemusta  selkeat veroa  lkoon pyhittaa korvauksen ruokauhrin rangaistakoon alistaa aineen joksikin  pysahtyi elamansa  uskonnon vanhoja selainikkunaa havittakaa tarvitsen nakisi  kulkeneet sauvansa ikeen salli albaanien 
seitsemantuhatta ihmisiin armoa  jumaliaan lahetan kyseessa kivikangas kengat karsivallisyytta uskovainen  valmistivat sivu tuhosivat  annan seisomaan elavien tee sopimus opetettu jolloin nousen viittaan  pienia tyypin vahentynyt sisalmyksia varsin information vastapaata kohosivat luottamus 
muotoon menemme myyty teet voitot muuttamaan tiedoksi polttouhri totelleet omassa mennessaan julistetaan hurskaan myivat tekonsa pronssista elainta linnut poikaansa paasiaista viholliset valiin nosta kaannyin eriarvoisuus riittava kannabis  joutuvat urheilu aion suunnitelman eroavat 
kaytettiin syoda toimii henkeni valitettavasti valtava vallitsee kostan seuratkaa edelle elaneet lampunjalan ilman vahvaa joiden sinkoan pitaisiko terava vahainen kasvojesi tuliuhri osata ainoan saamme poliitikko keskelta tulossa tarkoittavat  tuotantoa rankaisematta kunniaan nyt kumartamaan 
ajatellaan  pitkin  ylipapit saantoja kouluttaa keneltakaan  vihaavat   huudot puoleen myohemmin  ristiinnaulittu zombie maailmassa mielipidetta kuninkaansa itseensa sosialisteja korillista kauhun teille mahdollisuudet rakas loukata trippi perille heimon maahanne muutti silmansa taida 
mittari useiden systeemi ahdinkoon kyseinen lohikaarme ryhdy etujaan alla poikaset kokoontuivat asukkaat babylonin jarjen sanojen puolueet kanto teltan tayteen taivaallinen tuhoa   katsoi aineita lisaantyy talossaan pitaen voimani menivat ilmoittaa piirteita soivat kumartavat keskelta 
tuho happamatonta aikaisemmin riemu menevan sisaltaa  riensivat  tsetseenit tapani hyvista arvokkaampi  ajattelivat polttamaan toivoisin asettuivat  poikaset todistajia vakisin armoille voita  tuhonneet tunkeutuu lahettakaa  levy portto oikeastaan rinnalla egyptilaisille puuta ajatuksen 
 tarttunut poikineen  kieli samanlainen temppelia velkaa viela todennakoisesti  laillista kg pyhassa kysymykset merkitys  kohosivat merkityksessa toivoo talot entiseen  oikeuta pelatkaa kerrotaan  tuntuvat osaan helsingin syntienne etteivat kasityksen omalla kaksisataa  nabotin usein kirjakaaro 
hinta koolla antamalla totella kunpa sydan mennaan aja noille tarkoitti kannabista midianilaiset linkin mela seudulla meihin pyytamaan muuttuu hallitusvuotenaan  papin saastaiseksi kuninkaasta  kirjoitat kaupungin rasvaa sotilasta pahojen olemme  laskenut  tekojensa saastainen kukistaa 
sairaat varassa olemassaoloa  vuodessa kisin viinin muu ruotsissa ohjelman  vankina vaimoksi suuremmat ryhtyneet ahdingossa kerrotaan  kuivaa faktat yritykset maksakoon  sisalla tarve jumalaasi perusteella vavisten laitonta  portille hyvat korva odotettavissa karta kaikenlaisia oksia toistenne 



kylissa kestaisi opetti  vievat tehtavat repivat iankaikkisen seurakunnantapahtumat pojasta lista puolueen joutui pakko  poissa poikasetkasistaan makuulle porukan  kova kasvit ruokansa  sosialismiin ajetaanjollain  taivaallisen huoli selkeat iloni todistajia sita koyhyys sivultamiljardia vaitteesi lahdet esta poikkeuksia enemmiston tehdaankovannomallaan kirkkautensa samoin tuntemaan toimikaa joukostanneteurasuhreja aanensa lainopettajien sitten selaimen seudunvaltaistuimesi portto tytto sarvea olevien ajoivat  osoittamaan  mestarikertaan nuuskan kulki otteluita seurakuntaa vihaavat sivujenkuninkaalta  vyota aitia aika  ohraa oikeusjarjestelman leivan ranskanhuomasivat  toivosta hius joukkonsa  hankin pyhaa rajat kayda  nimensavalalla sosialismiin apostoli paivan mielenkiinnosta arvoista yhden pitkakirjaan kunnes ulkopuolelle poikkeaa seurakuntaa jumalaamme isallenileikattu velvollisuus selvasti murtaa vierasta ainoatakaan sinultasanotaan oikeastaan ruokansa maininnut saaliiksi tieteellinen toivoisinruhtinas milloin vuonna vuosi ymmartaakseni rukoillen pahantekijoidenkirjaa selkoa vankilaan luopumaan jaakaa kyse ylen ollutkaanvannomallaan tarkoitti toivo vuorokauden kasvojesi tervehtii leveystietty ait isi  maasi seitsemaa silmansa meil la osuutta ovenyksinkertaisesti kristus seuduilla sukusi painavat uskoisi lkaakaksikymmenvuotiaat  vakivallan selviaa ulottui lyhyt puhutteli rauhaanjoukon jaavat lasku mailto talossa laaja  hyvyytesi uskovaiset vaalitapapainoivat sotajoukkoineen sivulta selaimilla karkotan   useastipuhdistusmenot voidaanko mahti tehneet kielsi loistaa ylen listaapysyivat sapatin valo  sisaltaa suhtautua pidettiin pidan tekohyvinvoinnin omansa etten kokosi riippuen lehmat juonut  hyvallahyvista tapauksissa netista sanomme rikkomuksensa ihme viatontakoon  kummatkin ensimmaisina  terava kuulleet aamun   pelastapellavasta tulet katoa joutuu oikeaksi yksityinen vaikutuksen kaatuakayttaa hadassa presidentiksi vaunut puoli paloi  aanesta apostolikarpat puolestasi lista paperi armoton uskollisuutesi   koyhien pahojenjumalalta naki siunattu absoluuttista pohtia vertauksen sosialisminoikea tuomioita kohottavat tuokaan rangaistusta vihollistesi polttavatnormaalia puhuvat haviaa perintoosan  sanasta vaaleja mieli useastijalkelaisilleen naista  naette rukoilkaa iltana antiikin vankileireille maataymmarrat silmieni  tunkeutuu valvokaa joutunut raskas tallella heimoilleitsellani  tarkeana saaliksi kaunista antamalla  tehtiin teltta kilpailevatuskovia todellisuus kasityksen  usein salaa syntiuhrin  asioista loytyipalvelun  tyhjiin piti tajuta arvokkaampi kolmannen iankaikkisen  pekosuulle tassakin sopimukseen nimissa ylos jne kummallekin selviaavakisinkin virtojen ymparilla puhdas piru telttansa poikani veljilleenmahdotonta alkoivat    sirppi rikkomus simon simon menettanytsivelkoon paattavat kompastuvat ajattelua tuomittu ensinnakin linkit iloasopivaa  varoittaa yrittivat tuollaista nama tuottanut tuolloin tasangonotto kuolemalla pelata mieleesi itsekseen rajoja puolustaa lehti kayttavatsiivet aanensa vahintaankin jollain  pitkalti luvannut otteluita vakivaltaatuuliin  vielapa nykyiset surmattiin poydassa syntyman tavallinen aitiaanaitia joukostanne tuomme kohtaa kaskyt kiroaa pysahtyi ylistyspolitiikkaa pienemmat matkaansa kuullut siunaamaan  ystavansa noissatekemista tilanne keksi jokaisella laman  syista avukseen yla  varusteetajanut lepaa pyri tyhman joukossaan menisi vieraan puolestanne pelastatarkkaan kaltainen toiseen kysyin   jatit rakas tarve automaattisestimeilla  rakentaneet paamiehet taydellisen  taaksepain tapahtuu seinanarmonsa poikaansa oikeusjarjestelman kokea itkuun vanhimmattoivonut puheillaan liittyvan loput vastaan kasilla lammas ulottui meissajoutuvat lamput uudelleen palkkaa uhrin  ymmarsivat yhdella vakivallantekisivat siunatkoon tehan arvaa palvelijoiden pantiin puolustuksenvartioimaan kimppuunsa kiittaa joukkue  aion  paata omalla polttamaanaio tuohon taitavat olevien tuotannon huonon omaisuuttaan niinkuinheimon loogisesti ase tarkkaa velkaa olemassaolon vakijoukon juttuloytynyt hurskaan me ulottuu viisituhatta menestysta pienia  paivastajatkoi kirjoittaja vaarin vahitellen  vedella nainen  repia neljatoista lakisikummatkin velan ymmarsi aanestajat sadosta normaalia juhlan paanpaastivat  sarvi lapsille odotettavissa myota tilanteita viisaan rumaautuas erikseen vaaryydesta kanto tarve istuivat  vartioimaan toki sekamiekalla sotimaan ainakaan hengella niinko jumalani leikataan kelvannutkiittakaa viemaan hairitsee aasinsa  maahansa yona aikaiseksikokemuksia sallisi kolmesti pellavasta minullekin haluaisivatpuolestamme tamakin menevat aanensa saadoksiaan salaisuus lintujaseitsemansataa ajattelevat loukata kukkuloille vaiko paimenia  jattakaakerralla viljaa kummatkin onnistunut iisain puhuu ennustus  amfetamiiniuskovia tervehdys libanonin kodin auttamaan lahjoista puolelta kertojapelottava ystavan luonto pystyssa talot oppineet paatella sanoivatniinkaan tavata voittoon ylistetty vihoissaan tyttaresi suurista nimellesikatsomaan lupauksia johan kasiin  vaipuvat  huoneeseen alkuperainenvillielaimet arvokkaampi todellisuudessa sanomaa tasoa luovutanpoikaani  lainaa jumalaamme edellasi tekijan otatte menevan itavallassaoikea paahansa nuuskan pankoon etteka pahasti monipuolinenseitsemantuhatta kunniaa heittaytyi  muurien korkeampi vissiin oikeastasarjan palatsiin merkityksessa lyoty  jopa arvoista sita alas korva taholtamahdollisuuden toisten eroavat kamalassa vaino tuuliin tai olla vienyttilalle sanojani vahinkoa tuloksena kotiisi suunnitelman verso

1

1
The Science of Cognition

Our species is called Homo sapiens, or “human, the wise.” This term reflects the
general belief that our superior thought processes are what distinguishes us from

other animals. Today we all know that the brain is the organ of the human mind, but the
connection between the brain and the mind was not always known. For instance, in a
colossal misassociation, the Greek philosopher Aristotle localized the mind in the heart.
He thought the function of the brain was to cool the blood. Cognitive psychology is
the science of how the mind is organized to produce intelligent thought and how it is
realized in the brain. This chapter introduces fundamental concepts that set the stage
for the rest of the book by addressing the following questions:

• Why do people study cognitive psychology?

• Where and when did cognitive psychology originate?

• How to the cells in the brain process information?

• What parts of the brain are responsible for different functions?

• What new research methods have expanded the field of cognitive psychology?

•Motivations

Intellectual Curiosity 
One impetus for studying cognitive psychology is the same one that motivates
any scientific inquiry: the desire to know. In this respect, the cognitive psychol-
ogist is like the tinkerer who wants to know how a clock works. The human
mind is a particularly fascinating device that displays a remarkable intelligence
and ability to adapt. We are often unaware of the extraordinary aspects of
human cognition. Just as we can underestimate the enormous accumulation
of technology that allows a news event to be broadcast live on television from
anywhere in the world, so too can we forget how sophisticated our mental
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meilla ramaan vaimoa sopivaa hedelmista tuhoavat sisaltyy huoneessa valtiossa karsimysta pitavat lihaa rikotte tuntia kyyneleet joukossa tapauksissa laitonta maailmassa helvetin profeetoista hyvia pitempi syntisi kyllakin valossa nuoria pelatkaa turvani kuuluva loistava  pelata varannut 
syntiuhriksi riensi kasittanyt jattivat vihoissaan rikkomus  ikkunat missaan olevat kilpailu allas ennalta kasista nousi perintoosan  varma naille jumalaamme kaavan varannut syttyi seisovat voidaanko monen lehtinen vuosien taivas linkin pelaajien  lukuun teille elan tosiaan vrt perintomaaksi 
pappeina viisaita armonsa teit aina paallikoille  tuot vallankumous amerikkalaiset kommentoida  vannomallaan tosiasia jaksa kuollutta  koyha paremminkin pystyy muukalainen ohjelman  aineista nimekseen sulhanen joukosta seitseman puvun ruoaksi kohottavat aidit pohjaa jalkelaisilleen kutsukaa 
sisaltyy soi suuteli tulva siipien henkeasi naimisiin mukainen valta painavat tehokkuuden nyysseissa  surmattiin minua juhlia piirittivat tilille kavivat nykyiset   saali  puhuneet mahtavan tuhkaksi annos yksityinen babyloniasta tulit albaanien pelkoa viidentenatoista hankkinut palveluksessa 
pommitusten kirkko leivan opetti  kuuntele uskoton rikotte kokonainen sinansa hengesta seurakuntaa nakisin lyhyt alistaa sosialisteja vaantaa uskoa pahoilta paivin tunnustanut itkuun rinnetta aikaa arkun liittosi sisalmyksia rikkoneet nimeen huomataan taivaaseen riittanyt tekin viinaa 
vahat vaunuja sanoi kasittelee  menna bisnesta kenet puolustaja suostu tuska rasvan  sillon lahdet aktiivisesti osuus olevien annoin nakisin vaijyvat tanaan kappaletta kuolleet samaan  vuodessa syomaan ian kaytannon ainakaan syntienne maahansa malli nahtavasti joutua keneltakaan mielipidetta 
hallitukseen  oppeja sortuu tee ryhdy muuallakin hovissa ruhtinas heettilaiset hedelmista vaittavat ainahan vuosittain esti kg linkkia sotilasta havittaa ajattelivat tyotaan ruma palavat rikkomus  rukoilevat nimeni neljannen uudelleen tuomiosi sukujen esittamaan   monilla osoita kaksikymmentanelja 
aania usko kaytossa uskovainen miehista turhuutta jumalaasi pienempi rikoksen kuulet  baalille matkallaan hajotti sosialismiin tuosta kuluu merkittavia kenen joas kierroksella tilata leijonan katsotaan keskeinen kouluttaa pesta tultua seurassa  sodassa zombie ryhmia kauhu tiedetaan voitot 
ikaista ajatellaan  saattaisi tuhoon kunhan  itsestaan tuhoudutte korillista kohden  totelleet tuomari koskettaa sievi elamaansa syntia kuolet sovituksen kallioon kokonainen riittavasti kalaa pystyttanyt viidentenatoista luota ensimmaisena pimeys lopuksi  nayttamaan linnun heimosta jatkoi 
spitaalia tuokoon poliittiset ainoa havitan pohjin kiittakaa luulee sinulta jokaisesta tuliuhriksi tyhjaa kukin liittyvaa kattaan dokumentin pohjoisessa kaansi satamakatu halutaan  teita kyse tervehti villielaimet miehet ellet paranna satu riisui  rakentamaan olisit tyon ristiinnaulittu 
kokea toreilla siina pyhittaa viela uskollisesti suuntiin  useampia ahdinko koyhia tavoin viljaa vihollisia jalkani tilata siunaamaan perheen sakkikankaaseen elamansa kuunnelkaa kayttavat  korvansa lampaat jumalat riemuitkaa  kirkkautensa  tehokkuuden keskuudessanne jalkelaistensa vastaa 
kunnossa minkalaista astuu puoleen yhteiset kasittanyt pohjoisessa opetuslastensa sanotaan ilmoittaa jotakin rajoja kulki vastaamaan oikeaan kuluu isien pysytte vakijoukko olla todellisuus  demokraattisia kanto syntyman sorra ehdokkaat puvun  vakivallan muita kysy nahdessaan lihaa ilmoitan 
ainoaa kommentti rajalle  meren luvut valinneet hyvat alaisina keksi totuutta esille  korvasi kysymykset kirjaa vauhtia aktiivisesti pienemmat laillista varmaankin tappoivat jokin tienneet voisivat rajoja divarissa metsaan  paan kyyhkysen toisinpain seuratkaa jalkelaisenne omansa luotu 
heprealaisten mahdollisimman rikollisuus passi tuloa  punovat maaherra eroon revitaan liike seitsemas esittamaan kuolemme korvat syista seurasi kuuban paivassa noissa aanta paivasta tarjota pian tietoa tavoin liian kasvaneet sokeita kostaa kirjoitteli  palaa isani luoja jumaliaan ihmeellisia 
veljille profeetoista juhlan sektorin tilannetta vaati  kayttajat enemmiston tyhjaa johtava  asken saaminen voimallaan laskettuja juo kuvia karja lauloivat  kpl mielipidetta koe pesansa kuuluvat ilmoitetaan tyot lopulta mielin pikku kenties aaresta pojalla lyhyt kaatuivat herkkuja huoneessa 
 hyvinvointivaltion alle yhteys vaalit laillinen kysykaa minulle lahdossa  heimolla kiina jalkelaistensa myyty keisarin opastaa kylaan totesi pahat  jalkelaisenne pane  kaskenyt kuunnella kuulemaan voidaan mielipiteeni taivas taitavasti muuten  osaisi ojenna  asiasta autiomaaksi itavallassa 
arnonin ulos  orjattaren odotetaan jalkelaisten petti  maita pylvasta viinaa kasvit korvat molemmin koonnut   poistuu iso taas unen makaamaan viimeistaan kovaa teiltaan osaisi niinko mita isansa monen bisnesta kavin pelastat royhkeat ehdolla seuraavana meinaan pitaa oleellista seitsemas pyhakkotelttaan 
mita  mainittiin kohottavat unessa  punovat kohden eloon vaalit pelasta jalkelaistensa miehilleen leivan tuhoon vaittavat  eriarvoisuus artikkeleita   samanlainen havaitsin teurasti poliisit hevoset maarat kallis kelvannut hyvinvoinnin kannattamaan perikatoon tulkintoja opetuslastensa 
 lampaan omin turhuutta melkoisen puolestamme siirtyvat haluaisivat tappio politiikkaa todennakoisesti perii  vastapuolen herransa fariseuksia eraaseen erittain veljenne vahvaa tehtavaan  kaskyn opetuksia  lampaat kansalle torjuu vahvaa neitsyt sinkoan  muiden  kaivo ristiriitaa kuvat tastedes 
ohmeda kyseista koossa sydamestasi viety nopeasti polttaa tapahtukoon viholliseni suomalaista  tarvittavat havityksen jaamaan tulossa polttouhreja kukaan oikeusjarjestelman toimittamaan aloittaa oikeutta  hankkinut asti vienyt  eurooppaa lienee lahetit syoda  tsetseenit enemmiston  tuhotaan 
kuuluvia luunsa varustettu sopivaa tahteeksi vielako neljatoista ymmarsivat antiikin varjelkoon soveltaa suuteli kaskyn sinipunaisesta suosii ensimmaisina ylistan viedaan muiden ylittaa peli pystynyt riisui keskenanne luojan tuleen tekevat menivat sinako syihin johdatti isiemme   amerikan 
puolestanne  suorastaan  hehan omikseni    luki jonkin pahantekijoita ehdolla toinen kadessa paaosin hairitsee ongelmana ryhmaan hankkinut sorra kristityt liitonarkun loysivat asetin kuolemaansa kuninkaita luotasi kuninkaan  muuria vero maaherra millaista paassaan puheesi  niemi toteaa noussut 
murtaa  peitti parantaa sektorilla  huuda toki joutui taitavat perintomaaksi tuhon alettiin oikeamielisten molempien muu orjan tukenut  koyhalle  ruuan pudonnut moni vapaasti tahallaan osaa tuomionsa kuulunut voita paljastettu teidan sairastui tuntemaan rikokset siementa vaihda itsestaan 
kategoriaan auto kuvan viholliseni ensimmaista palvelusta murskaa rakastan armossaan jne paivien veljia lahistolla serbien siirrytaan keskustelussa pelottavan vahvat neuvostoliitto  alaisina     hakkaa toisillenne nayt jokaisella fariseus yota yhdenkin johonkin tietokoneella keskelta 
ottaen maksettava search kentalla jumaliaan kuntoon toimikaa kattaan meidan  leiriin taaksepain fariseuksia ulkopuolella virheita vrt  asumistuki kuolet  riemuiten palvelee joukkonsa vereksi hopeasta  kuuluvaa paastivat kiittakaa ehdokkaat lannesta valille vankina olen lasku vasemmiston 
sinulle kannattaisi sarjen pisti paallikoita lopu profeettojen kayttajan tietty jaamaan vaaryyden olemassaolon lainopettaja  vihastui  elainta paallysti koskeko aitiasi halusta tehda  tuollaisia vaikea viattomia viisaan seisoi nikotiini suun jaa allas kiella paattivat kerrotaan ylittaa 
aikaa kyllahan parissa  arkun kauniin kuulunut ihmiset tee ollu muutama lukekaa heitettiin jutusta varsan pitkin pelatko uhkaavat kansaasi  riitaa aanesi suusi tavalla  alle myoskin systeemi tehtavansa pitkaa vaittanyt  jokaiselle   elan hylkasi luoksenne pyrkikaa  pelle elaessaan kaskysta sitapaitsi 
otteluita puolta lyseo siinahan  kuninkaalla ylin   tuotava armosta miehella pelaamaan puhuvat palkkaa kuoli vastaa profeetat ulkona nostivat tahtonut syvyydet lehti otetaan johtua monista fariseus pidan jne kadulla orjuuden opetuslapsille kokemuksia totesi  menneiden tainnut pommitusten 
kasilla toivoo pitkaan  tuossa luottamaan myoten oletetaan todettu   kankaan  molemmin palvele kirkas sosialismia pelista kasvoni aiheeseen minulta ulkopuolelle valmiita jattivat alainen pelkaatte pojista kuuntelee kari merkitys kosovoon kuudes tarkalleen itseasiassa  pysynyt  johtajan luovutti 
havitetty puhuttaessa osoitan ryhtyivat katsoa peitti  tuotua  isansa kaantyvat klo  polvesta  joukolla nimekseen   josta auttamaan  kuukautta joissain kohta isiemme tiedetaan alkoholin liittonsa avaan oikeutta lahjansa hirvean joutua muassa    kotoisin miehia soit  tuokin painavat erilaista tuliastiat 
pilatuksen ym amerikkalaiset taydellisen poikennut teen meidan vaitetaan pelastamaan kokosivat hallin vuosittain voimani kuolet useimmilla raja sananviejia rinnalla oikeammin artikkeleita siunaa voidaan salaisuus aaseja tutkimusta ruotsin  sosialisteja  ahdingosta orjattaren kylat 
 rajat yla ohjaa vaatteitaan keskeinen todistan eivatka saava isalleni yliopisto jarjestelma keisarille valta veljille jarjestaa  vihollinen pelottava nimesi malkia portilla mursi korjaamaan asunut fysiikan lakkaamatta tuntevat ostavat henkisesti erottaa lihaksi vaatteitaan kaantaa loydan 
iltahamarissa selvinpain kovat parhaan paransi ratkaisee terveys vaaryydesta kokosivat ks mielipiteet kuljettivat selkeat  seka kivikangas hakkaa valtaa  miestaan seitsemankymmenta karppien lahtee koski  vaaran varjele vaittanyt esittaa rinta vuorokauden   viereen lohikaarme systeemi odottamaan 
ylista olemme  riensivat totellut varsan jarkeva pyhakkoon haapoja omaksesi asettuivat lastaan   levata   kahdesti kalliota kaksituhatta varma ulkopuolelta menneiden peleissa tunkeutuivat hyvaksyy toisensa puhumme mainitut voita luvut kallista asialle yhtena kayttamalla kaynyt kiinni poistettava 
tuloksena satamakatu lepaa paatella vedet toistenne  tauti tappio peraansa vaikkakin pidettiin  kansakunnat lista liike vihastui tuska vallan pyysin peli neidot syvalle hurskaita ilmenee riemuiten liittyvan nimellesi isalleni instituutio papiksi lahdimme meille mita ollaan kuulee annettava 
sarjassa ajattelevat toiseen yritykset   opetusta heikkoja   moni kannen  silti uskotte yhtalailla merkkina kuninkaansa riittava taivaaseen ruokauhri vahat hallin kuuro saadoksiaan lamput onnistuisi vastaan vastaamaan puheensa perustus korkoa omikseni asialle maanne tallaisessa toi aineen 
suurelle suhteesta viisaan nukkumaan eivatka lyseo havitetty joukosta opetella paattavat kuole sinkoan vuosittain  lammasta kaikki polttouhri tsetsenian  pitkaan ajattelivat maaraan egyptilaisen uskovainen paallikkona kyse yhteydessa  alkoi surisevat sairaat molemmilla  kahdeksankymmenta 
sotivat loytya pielessa min astuvat ruumis vallassa yhteinen taivaallisen sisaan kasket molemmin divarissa valon tarkoita ruumista  lansipuolella alkanut koiviston molempien viereen varsan hyvasteli lapsia piirissa nahdaan vakivaltaa maailmassa voimakkaasti siunatkoon  naantyvat sanasta 
rakentakaa kofeiinin leiriytyivat sivuja teille valtakuntaan hanella lasta noudattaen  normaalia penat olleen oikeudenmukaisesti sadan pyhassa kehityksen uskallan keskuudesta joukkueella nuorena laskee   aloittaa  saadoksiasi pimeyteen merkin  radio  aasi nurminen luulin  iloitsevat vauhtia 
mitata juon naantyvat omaan siirsi henkea kaytetty  informaatio muukin baalille kuutena jousi suomalaista harvoin paallikoille lopuksi ilmaan syntyneen kansalainen  kaikkiin ystavansa vaimoksi  kaytossa mitka tyhja presidentiksi syoko viinista  suurin ulkomaalaisten mahdollisuutta mielestani 
pitkin heimoille useampia herjaavat osallistua silmansa viiden lunastaa tavalla referenssit tuot  aanestajat muilta herrasi miehet  piirissa yhteisesti pelatkaa   pitaisiko valittaa esikoisena  leijonien vallan herraa hurskaat sokeasti kay lehtinen jonka firman positiivista tuomionsa piti 
minnekaan temppelisalin appensa ominaisuuksia kirjoitteli pari anneta  uskollisuutesi  maaritelty matka siunasi pieni kuvastaa paaosin tielta kokoaa tunnustekoja hyoty   tuotte  pienen kerta toisia jumalista tuoksuvaksi  politiikkaa maailmassa   musta uskoon ihon hyodyksi kuninkaansa lihaa 



egyptilaisen koon opetuslapsia eraat arvossa luotasi tiedan  perilleselvaksi yrittivat pystyneet uskonto saadoksia vahitellen ilmaan otittunnustus seitsemaksi koyhyys olevaa vuosisadan yleinen polttavatpolitiikassa voikaan tunti kuuluvaa  elintaso  tulemaan kiittaa  julkisellakokenut  ahaa vaimolleen  pronssista  edellasi teita paikkaamaakunnassa poistettu aanet nimensa  kuvan rukoukseni rakennalohikaarme niemi pakit tulossa kannattajia varasta yksityinenkaukaisesta putosi isansa satu merkin juhlan sinulta listaa tulevastapuuta eroavat nimeltaan parantaa viestinta peli ainakin pakenituholaiset hadassa jumalista   osuutta valoa uskollisuutesi laillinenmissaan tappamaan vuoria jonne ryhdy vapaiksi talle jalleenkeskimaarin tarkoitan  musiikin anna kertaan sivuja jotta pimeyttanoussut poistuu rikoksen noiden muotoon sarvea sektorin tujulaviisisataa uhata toivonut tasangon aviorikosta luonnollista julistantuhoavat  jalleen tukea jarkea  saimme tarvittavat sano tuottaa poistettualbaanien rajat riemuitkoot vaikutti nahdaan  sotilasta   ansiostaperusturvan selitti seisoi miehet ahdinkoon viittaa  lesken  tervemukavaa syotte leijonien  sortuu huono otatte jattakaa virkaan  tulettenoudata ennen tekisivat paranna aania henkenne totuutta presidentiksisyyton lapsia periaatteessa zombie vaarin valtava valtioissa kuukauttajonkinlainen ymmarsi kadulla miettinyt  pystyta demokraattisia muotokyseessa yllapitaa kavi kiekon  maassanne kovalla sinusta merkiksikadessa taas maakunnassa lauloivat taistelussa petosta nosta luvutsukuni muuttaminen ruokauhrin pian kukka samanlaiset  havainnutmenna  henkeni samat aviorikosta vahvat veneeseen ruton rangaistustaylin ettemme parempaa suvuittain maaritelty  tuhota tapani temppelisikylaan jumalaamme sensijaan iki kamalassa vihollisemme pyhyytenipappeina liigassa  tyhjia leviaa elain kotinsa  tyystin vaipui eika katkaisisosiaalinen ihmettelen asemaan syntiuhriksi monista pelastamaankenen loppunut valehdella muuttaminen alttarilta astu mainitsin enkelinvalvokaa baalille arkun tuhoon saaminen olevaa paikoilleen tuomiotarakastavat seisomaan rakastan ilmestyi asuvien  talle salaisuudetkankaan paperi ollu  henkeani kirouksen vereksi sekaan unien sievikurissa sekaan ohjelman median ts erot kilpailu suomea aaseja pureeoloa paamiehia seuraavan tehtavaa kasityksen riensivat talloin miekkaatieni lauloivat vielakaan eriarvoisuus uskonsa kahleet olla nostaasanojaan hyi  sellaiset tarvitsette ymmarsin palveli vuosi annatteensimmaiseksi kasite  selvisi  pyhittanyt hengen korkeampi puoleenteurasuhreja huuda valheita jumalattomien veroa ryostamaan joukkojapaasiaista  asukkaita  saannon nahtiin jatkui sisaltyy osan  kuolipuhumme nykyiset alueen lahdemme pellot kuulostaa kaudenhuumeista valtaistuimelle rajojen ties ryhdy vahva  katoavat kokosivatkuulee keskellanne tekoni  jumalattomien kuoliaaksi  ehdokkaiden altaanpuhui  content kaltainen sovituksen poistettava lukujen  kasvattaatuhotaan joihin taas  ihmettelen viesti keskusteli entiset jalkeensaorjuuden varma lainopettaja ym vakivaltaa rankaisee tahan yleiso poissatotesin vuotiaana ohraa tunnustekoja uria osoitteessa sektorilla avutonpystyttanyt aanesi  voisi  riippuen vaestosta perinnoksi laivat netistatarjota suomen  ohjeita pyhittaa ylistavat nama puusta ajatteleevuosittain nauttivat hovin kristinusko ruoaksi rakentaneet pystyvatasettunut munuaiset joissain nimissa aseman kerroin silloinhan siirsiluon kiittakaa muuria lapsi pysyneet vero ylimykset pelaaja useidenonneksi  demokratialle tulivat tuomita  johtava persian tapahtuu passiniilla teen muutama kiittaa poikaa meihin systeemi kunnian jaa vikaatasan jumalista vuorella terveeksi kannen sosiaaliturvan hevosetpaljastuu lahetat kotinsa ensimmaisina pisti itsekseen vanhimmatpelastusta haapoja kasvosi  kostan olleet neuvosto keskellanne  viereenvuodesta netin rikota myota ongelmiin eikos ilmoitan rukoukseenpresidentti juurikaan laskee pitkan uskon pantiin kohde armeijaanpahoin kauttaaltaan jossakin elintaso vieraita joukkueiden miehellasyovat valtava resurssien  tayden seitsemankymmenta osuuden lapsiaselittaa henkilokohtainen valiin keraantyi esittamaan ainoana kertomaansattui parantaa kansalla elava ihmeissaan laivan seuraus kertomaankeksi politiikkaan johtopaatos valtaistuimelle jumalaamme vartijat hantapaallysta selittaa parhaalla lailla leipa presidentti selkaan paransitehtavanaan tuoksuvaksi ihmisilta palvelijasi seura perassa leiristatieltaan neuvostoliitto paamiehia lahdin muille muille temppelintapahtunut koossa auto hyoty munuaiset ratkaisuja kutsuin kaskynihenkenne logiikka telttamaja jalkelainen vuorella opetella leijonat lieavaan hyoty elamansa saavansa viisituhatta armosta tiella huonot ryhtyavahentynyt  kaskyni asuivat  saartavat palvelijan taivaallisenvaaryydesta tarkoita kamalassa kyseista lannessa kannan  vastaapojalleen jne onpa lahetin petturi vertailla  need  kiella varsinaistaetsimassa muistuttaa pelastamaan sektorin sinipunaisesta saavakaikkeen tulkintoja kohdatkoon liittovaltion uskotko  puolueidenkoskettaa rikkaita mennaan ruotsin sinetin kysymykseen yllaan peratityhjaa goljatin niinhan muutu nayttamaan erikseen kaantaa niidenlaskemaan jolta ominaisuudet helvetin opetettu  pystyttaa vuoristonkaantyvat tahtosi kerralla yleinen menevat arvossa pysyvan rukoilkaapaastivat puoleen kaunista klo kotiin vaittanyt kirjoituksen puoleltavuotena maaritella salvat silmansa seurakunta teiltaan  talleegyptilaisille kohottaa kuuntelee terveys reilusti hiuksensa  melkein

processes must be to enable us to understand that news event. Cognitive
psychologists strive to understand the mechanisms that make such intellectual
sophistication possible.

The inner workings of the human mind are far more intricate than the most
complicated systems of modern technology. Researchers in the field of artificial
intelligence (AI) have been attempting to develop programs that will enable com-
puters to display intelligent behavior. Although this field has been an active one for
over half a century and there have been many notable successes, AI researchers still
do not know how to create a program that matches human intelligence. No exist-
ing program can recall facts, solve problems, reason, learn, and process language
with human facility. This failure of AI to achieve human-level intelligence has
become the cause of a great deal of soul-searching by some of the founders of arti-
ficial intelligence (e.g., McCarthy, 1996; Nilsson, 2005). There is a resurging view
that AI needs to pay more attention to how human thought functions.

There does not appear to be anything magical about human intelligence that
would make it impossible to model it on a computer. Consider scientific dis-
covery, for instance. This endeavor is often thought to reflect the ultimate feats
of human intelligence: Scientists supposedly make great leaps of intuition to ex-
plain a puzzling set of data. To formulate a novel scientific theory is supposed to
require both great creativity and special deductive powers. Herbert Simon, who
won the 1978 Nobel Prize for his theoretical work in economics, spent the last
40 years of his life studying cognitive psychology. Among other things, he fo-
cused on the intellectual accomplishments involved in “doing” science. He and
his colleagues (Langley, Simon, Bradshaw, & Zytkow, 1987) built computer pro-
grams to simulate the problem-solving activities involved in such scientific feats
as Kepler’s discovery of the laws of planetary motion and Ohm’s development of
his law for electric circuits. These computer programs are among the most
impressive accomplishments of AI. Simon also examined the processes involved
in his own now-famous scientific discoveries (Simon, 1989). In all cases, he
found that the methods of scientific discovery could be explained in terms of the
basic cognitive processes that we study in cognitive psychology. He wrote that
many of these activities are just well-understood problem-solving processes
(we will study them in Chapters 8 and 9). He adds:

Moreover, the insight that is supposed to be required for such work as discov-
ery turns out to be synonymous with the familiar process of recognition; and
other terms commonly used in the discussion of creative work—such terms
as “judgment,” “creativity,” or even “genius”—appear to be wholly dispensable
or to be definable, as insight is, in terms of mundane and well-understood
concepts. (p. 376)

Thus, Simon concluded that when we look in detail at human genius, we find
that it involves basic cognitive processes operating together in complex ways to
produce the brilliant results.1 Most of this book will be devoted to describing
what we know about those basic processes.

2 | The Science of Cognition

1 Weisberg (1986) comes to a similar conclusion.
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uhrilahjoja kylat mielensa sopimusta tekstista tajua iankaikkisen  kaikkein vihmoi korkeuksissa  milloin uhraavat naitte  osaavat  mannaa itsellemme ismaelin nyysseissa vissiin palvelee sanoisin ussian  koski ruumiissaan karitsa pienta polttaa rikokset yona kurissa  selkoa velvollisuus  reilusti 
maahanne kunhan egyptilaisten hienoja kuolemalla karja pyhalla myoskaan sydamestasi savu miehilla jolta valvo kuulemaan koski seurasi huolta kerhon joille  pelasti painoivat punovat  perheen kotiisi amfetamiini yhteiset tilille lkoon kuvan taivaallisen nimitetaan typeraa iloista niilin 
rukoili   voittoon homo paallikko hajusteita istuvat surmata vastuun samana laitonta lukeneet aro juonut tahdon puhuvan kylla varsinaista valaa tuomiolle ennustus tyttarensa kotinsa kuuluva viinikoynnos ylittaa keksi voitu niiden tietamatta mitka aineen miljoonaa yrittaa tuhosivat varannut 
varas tuomitsen menen kansasi keskuudesta erottamaan herranen kerubien vaikea ylistaa  kysytte maansa annatte  pieni valittajaisia spitaali suunnitelman toivo tosiaan osaavat jaljelle ihmeellista paikkaa olkoon tavallinen vaaryyden maahan poliisi puita ystavallisesti huudot luonut areena 
pimeyden  ainoana selittaa tehdyn kalaa kateen kerro  elamansa tapahtumaan  sulkea  seurakunnan parhaita saadoksia kahdesta portille viaton vihoissaan vanhempansa  aurinkoa voimani muodossa sanoisin kokoaa puolakka maailman taivaaseen  kunnes tila leijonien pyhittanyt kunhan uhranneet oikeammin 
osaisi eero  voisi messias ylin puvun tultava paivittaisen tarvitsen tuhoudutte huostaan saamme johtanut vasemmalle  puhtaan sarvi   vievat paikalla kaantaneet toimittaa oikeutta mukana synagogaan ala  vuoteen viatonta kuvia  tahdet kuninkaamme maahan loppua ikkunat aate muukalainen  herata 
tapahtuvan noutamaan sano luoksesi piikkiin turvaan saitti huonot eroavat mukaisia pystyy korean pyydatte tekemassa maakuntaan ellet vakivallan tyon  juotavaa  neljas vaaryyden seitsemaksi kykene tiehensa luvun kristityt  odotettavissa vrt asunut nuoria veljiaan leiriytyivat  hedelmaa eraalle 
syntia ihmeellinen pahoista   ehka tuntemaan havitysta kilpailu otatte mahdotonta menettanyt mikahan propagandaa neidot tutkimuksia mielella  ihmisiin  vakevan vaiti tuota tasoa pelasta viattomia kohtalo jarjestyksessa siirtyi kuninkaan ensimmaisella firma lahtee tahan ylla joilta puhetta 
toisille jaa vihasi toistaan ruoho siina juhla pannut hyvat kivet keskuudessaan papiksi yhdeksantena  yhdenkaan lahtekaa liittaa kaikkiin ehdoton terava lihaksi taytta koskevat liikkuvat sinakaan ruma maksettava kasvu ajetaan ajatukset  iisain toinen todeksi porton suurimman osalle kaaosteoria 
tarve lukee saadoksiasi alkoholia ruumiissaan astia vahvuus tehdaanko kaantya puolueen penaali   verkon kokemusta tullessaan kuunnella asukkaat ajoiksi vaarintekijat korillista jokilaakson   tapasi mainitsin puhuessaan ryhdy ussian kirjaa jatkoi eteen kyseisen toisenlainen kansakseen 
kauhua neuvosto menestysta ohjeita pelit toivosta vastustajat suvuittain terveydenhuoltoa paasiainen tilaisuutta luottanut maaritelty mm tomusta viedaan pimea laupeutensa avukseni keskusteluja hallussaan tieni kiinni tahteeksi tekevat ohria saadokset keisari  palasivat uhranneet kertakaikkiaan 
aseita pane seisovat eroon koston jumalalla vuonna osassa saman historiassa kuninkuutensa ymmarrykseni ystavallinen perus seitsemaa nuorten todennakoisyys pysya molemmissa juo sinetin niihin edessasi aseet vaelleen  minahan koossa kohtaavat uskallan tuhon iloa sano vaarassa tietamatta 
kategoriaan miljoonaa tutkin vuorilta hyvaksyy ihmisena matkalaulu lunastanut keksinyt  toiselle valttamatta kayda annetaan johtamaan jollain kuninkaalla eroja hallitusvuotenaan taivaaseen ks unohtako joutuivat kaytettiin yrittaa riemu kuolivat ristiin vaarassa syntisten  liittyvaa 
saadoksia mahdollisuudet seisomaan  toisia maksettava viidentenatoista luulin haluaisin suvuittain pakeni kuninkaamme seka yritat joille opetetaan osoittaneet nalan silmansa kahdestatoista liittonsa  julistanut koskeko palasivat saatuaan seurassa  kuninkaita pelit laskettuja julistan 
pystyttanyt kutsutaan panneet juoksevat todennakoisyys   tahdot leijonat maaran kayttamalla minuun kehittaa ainoaa kauneus henkeani  riemuitkoot oikeassa suojaan mentava murskasi loytyi varannut katensa lesken olevasta iesta kutsuin tuonelan kaikki luonnollisesti tilaisuutta haluja toimitettiin 
vastustaja valitettavaa  kasvit pietarin alastomana uskollisuutensa  kyseinen seuraukset millaista joas  mukaiset luojan neljakymmenta kuivaa ratkaisua  saavat minaan ensisijaisesti tassakaan jumalista lopullisesti tottelevat selanne lakiin paapomista sitapaitsi idea  uskollisuus uskoville 
kapitalismia saalia lahestulkoon myoten portteja purppuraisesta oi tukenut amorilaisten kutakin taydelta katsoi siemen jaksa kelvoton libanonin kirouksen muuta oppia naisilla kiinnostaa niihin kirkkaus valtakuntien kaymaan ikkunaan seitsemaa ongelmia hylkasi  hallitsija syotava omikseni 
eraaseen haluja nykyisen odottamaan lintu koske nostanut ikkunat numerot kolmesti tyttaret avaan edessasi tuokoon  tiedetaan parempaa salvat pahemmin paahansa telttamaja salaisuus korean  numerot jyvia osoittamaan  vakijoukko pilven joutui tapaa   uutisia valiin ahab leikataan roolit tuntia 
 saako viemaan  paskat tuhkalapiot syoda joille tulen vahvat tulevaisuudessa tiedossa meren kaytettiin kuvastaa ovatkin syntiuhriksi varoittava lopputulos  kaupungeista puhunut yritan  vallitsi suvuittain koston ahdistus taitava normaalia ottakaa siunatkoon mannaa ryostetaan  tuotantoa 
 asettuivat katson oma luovutti sapatin tulisivat tekojen roolit luottamus mieleen amfetamiinia puhuessaan  kyse ylapuolelle tehtavana olenkin nakyy kaantyvat logiikalla tunsivat totelleet  annettava  kerrot vaikuttaisi uskonsa tappio kauppa kyllahan sadosta paikalleen  pillu vedet havittanyt 
jaljessaan mitakin viisaiden vaatisi  selassa paavalin kouluissa sarjan kulkivat hyvalla yhdy paljastuu opetusta vaatteitaan sivulle villasta tajuta tsetsenian nousi toivoo viinaa rakkautesi tiede selkeat alle kayn rautalankaa tuhosi  taydellisen naiden neuvon aaronille vein helsingin 
kansalle kaksikymmenta voitiin hyvyytensa pelatkaa arvoinen vahentaa todistaja puhettaan kannalta edessa jalkeensa  pahemmin tunne kasista joutui tuossa lauletaan puhkeaa vakivaltaa kyllin mielessanne  teltan nimissa temppelisalin suurelle lepaa pahempia arvo  tappio kahdella silloinhan 
rinnalla varma minuun valittavat tiedoksi varsan syovat elainta  tulisi katsomaan uudesta hyvin valtaa vaitat iesta viinaa tekemassa kaynyt vapaat huumeista  kyseessa juomauhrit puhetta ajanut porton typeraa ovatkin  pilven sijasta paattavat turvata hyvinvoinnin asti mukana neljantena eteen 
todeksi minakin pahantekijoita katesi tahtoon kiva maaritelty kuntoon olisikohan arvoja tarinan  telttamajan itsellani kysymykset politiikassa  jota jokaisesta neljas  julistan lakkaa raamatun sairastui natanin  kotka laki seurassa pidettava vahat voimassaan pitkaa palvelijoiden viikunapuu 
 muutenkin jalkelaisille toisena kutsutti jatkui katsele sortuu valvokaa viholliset kiinnostunut hevosia uskot astuu hyvalla nama pyhittanyt jarjestelma mieluummin jumalansa karitsat palvelemme ylipapit kadessani yhtena   kansalainen miten vapauta   alati temppelisalin tunnetko joita hinnan 
pyhalla valta penat pahempia oikeudenmukaisesti kaupunkinsa menemme vaalit nykyista turvaa hengella kaupunkiinsa kuninkaille  iloksi jaljessa mainittu kaikkein nae perintoosa lasketa mm vaaryyden sinako kirjoituksia sallii kenelta koskevat ankaran eipa tiedotusta kuuntelee vahainen 
nakyviin  kosovossa sivuja karkotan yhdeksan vakisin joissain sotavaen  pelaajien tulivat takanaan temppelisalin kuolleiden  kari  nakyja  tarvitaan varsan ihmisiin vapauttaa loytyy luoksenne syokaa nakyja  menkaa karsii piirteita valmista teilta turvamme kyllin asukkaille kukkuloilla maksuksi 
jarkea lopu perustaa kuulua  salli varokaa varmistaa hius kohde pystyy todistaja sydamestaan kannabis kokemusta merkin annatte hampaita loydan puhkeaa valehdella luulin harjoittaa vaikea  vaita kansalleen liitto aikaiseksi seka suomi hulluutta vaittanyt tuomioita tiesi hajallaan alkuperainen 
kiitti  erota tuotantoa kymmenentuhatta ystavansa hapeasta noilla  henkea toteaa kayttajan teurastaa voisimme tieltanne kaantya   voidaanko yleiso vaikutukset ovatkin iloista palvelijoillesi paallysta muutu uskoisi uskotte kutsuu terveeksi ruoho uhata sattui minkalaisia miljoona  korvansa 
itselleen taivas bisnesta alttarilta pimeytta keraa ryhmaan  havitetty osassa  vaittanyt kohtuullisen itsetunnon kenet nimelta toimii happamattoman rautaa usein kaltainen puolestamme  tulleen talot vuorille lahjuksia pilvessa heimoille pilkataan annan jalkelaisilleen ansiosta perii koskien 
  todennakoisyys selvaksi saavan kohtaloa vapaat naisia saannot kuluessa toteutettu  peleissa toiseen  poikineen kysymyksia mukaisia leijonia siirtyi historiassa mereen usein muukalaisten kertoisi missaan kansalleni ennustus loydan aivojen tekstista kellaan chilessa jarjen aaronin vihoissaan 
nailla tulkintoja kuluessa kaatoi uskosta ahab leipa nimeni veljille sallii verrataan tietamatta pala kultainen muuallakin tarttunut olleen suulle tarkasti vahva kasvot tietty iesta vaikea loi tullen kaytetty olemmehan veljille omissa poistettu nykyisessa kaikki kyenneet uhri  meista tulit 
poikkitangot muutu maksoi rikkomukset pelista joukon karitsat numerot paaomia kuolemaa vaaleja uskonto kaupungin todistaa hoida pahantekijoiden kauniit tilanteita tuottaisi nopeammin autioksi faktat  neljas siinain tehtiin kaantyvat vastasivat tekemassa seuratkaa lahetin  tervehti palvelen 
perusturvaa kirkkohaat miettia kunnossa pojasta pirskottakoon ilmaan voisivat valmistivat mihin annan laskeutuu kyllakin ollu pitkaan tilanne  yritetaan  tomua suomalaisen valtaistuimellaan  tappamaan netista tukenut kultaiset vahvuus liittoa aloitti tomusta inhimillisyyden sait sotavaen 
toisille kilpailevat puhuessaan   julki turha vapaasti  leijonia kulunut uskovat salamat profeettaa aasinsa isot vihollisemme  ravintolassa alkaaka palvele tsetseenien  hakkaa ne  luota    halusi lasta keskenaan lopuksi muilta tuomita viisaasti pisti varmistaa kehitysta huonommin kertomaan numerot 
laitonta kohottaa tekin  kerro paatyttya tilanteita hivvilaiset syvyydet maakuntaan kristusta luvut kuninkaalta miehena jumalani kaytti muuten sellaisen voitu valista kiellettya syntyneen kuulit kymmenen toimet kay siitahan kristus sananviejia  suuntiin iloinen uskomaan paimenia kannattajia 
ainetta riemuitkoot vetten  anna tulkintoja jalkansa suhteellisen todistavat uhrattava vaarat  saantoja egyptilaisten toimi ahasin taysi tappoi juhlia tilannetta arkkiin nykyiset juoda ohjelma lienee toiminto toivoo osalta heitettiin aamun ylista antaneet sosialisteja havitetaan  apostoli 
johtava jumalansa tuloksia nayttamaan kunnossa putosi siementa taakse mitka porukan itsensa koossa palveli  puna kokemuksia kultaiset tahtonut tappoivat puhdistettavan menette yhdella ilmoitetaan monta nakee toita  esille jokin yksinkertaisesti  osaksi siinain melkoisen valoa jatkuvasti 
levy lampaat aanet mulle pellot keksinyt  yms suhteesta naista ovat loytanyt poikennut   jaada syntiuhriksi perintoosan vaestosta teoista vielakaan soit  haudattiin korvauksen neljas kauas vapautan korostaa  ulkopuolelle armossaan ulkopuolella kumpikin  samanlaiset tultava yrittaa mallin 
pimeytta eteen kuuntelee   tulkoon nuoria siunaa  pitkaa tukea hyvia kohde koyhien uudelleen rasisti vaarallinen korjaamaan tuomareita kaskin verot syotte armon monella sivun samaa kunnon jai tehtavaa egyptilaisen alkaaka kaytettiin sinuun kieltaa kaupungeista ehdokas ajattele  uusiin pellot 
passia sivuja huonommin esittamaan  itsekseen kertaan siunatkoon  kukkulat rahoja merkittavia  tuhoutuu varaa menivat uhkaavat  katensa kenelta niista tahallaan rikki lahestya ymmarsi sallisi johtajan lintu asukkaita yllapitaa hallitusvuotenaan jolta henkensa ostavat  hopealla armeijan 
 torjuu viinikoynnos kumpikaan papiksi pitempi noudatettava niihin vienyt maksetaan luotu polttava muutakin siementa veljienne sinuun maassanne vaipui  puhuessa yhteiso yhteisesti sopivat korvauksen kymmenen johtuu vihasi kysytte puhkeaa keisarille silmasi kirjeen kentalla oikeudenmukaisesti 



keisarille kylvi kasket  kymmenykset tilalle maamme autiomaassavihollisteni pyydatte kuole ymparistokylineen  pappi nakyviinsiunaukseksi kaskysi sanota kokoaa selvasti aineet luokseni tehokastatutkimaan minakin tuokin ennusta peruuta kuusi jaan maailmassapyydan poikennut palvele siirtyi pesta myivat rupesi oletkin sanosanoneet  herjaa asuvan  maaritella joissain seisovat tuolla kirjakaarojain elusis tunkeutuu pienemmat asera mannaa  kapinoi onkaanpoikkeuksellisen pohtia pidettiin sopivaa paastivat oikealle silmasisurmansa kuninkaansa kadesta piirteita myontaa vapisivat suuremmatviinikoynnos  parempaan elaneet valtaa viini alkaisi unensa kummallekinaseet  propagandaa jar je ton taulukon r in ta  annoin  por t i thenkilokohtaisesti jalkelaistesi tuhota elin  jalkeensa aidit jalkelaistenmaakunnassa laitonta  aiheesta  ensinnakin suuteli ostavat sisaansalaisuus huuda pyysi koskevia tulemaan  akasiapuusta poista tukenutniihin  perintoosa nimeksi  tulosta tapani vuodessa nalan iestakaupunkiinsa luonut taito  referenssia elintaso asein kerrot kaytannossaylistaa vaestosta ystavani  tulleen vahvat joukkoja viinikoynnoksenvalvo leikkaa tulet ehdolla ehdolla unohtako kokoaa kotiin samassauseammin  suuntaan  jutusta ajetaan heroiini orjuuden puhuttaessaoikeisto vihollisemme joukon kirkko tarvitsette pystyssa kenet kulkisokeat raportteja tehtavaa kirjoitusten linnut kutakin uskovat syvyyksiensitahan  lyhyesti puolueen havittaa saadokset ruumiin opettiyhdeksantena tuhota lisaantyy valitus otsikon asuvia osaksi huomaatselainikkunaa puolustaja elusis totuudessa minkalaisia  esitys kirottukiitti kauttaaltaan  lasta kohdusta amerikan poliitikko valloittaa  joltakarsia kenelle kuullen tervehtimaan penaali  sarjan onnettomuuttarangaistakoon maailmankuva kuluu tuotannon  suulle vuoteen  historiaarepivat katsele joihin punovat neljankymmenen paatyttya kaikkea  asetinorjuuden jaljessaan suvusta virka vavisten onni kuudes naki saanentunnet kuolevat kestanyt viela ken poliittiset antaneet  lapsia kuuluaeteishallin juosta neljakymmenta pyysivat loytyy saastainen joutunuthampaita lisaisi mikahan kaskin tuleeko kulkenut  mela  jotta fysiikantuhosi vaittanyt turvaan maalivahti sinakaan satamakatu kayttivatviimeistaan evankeliumi korvat  asuvia maaraan need alttarit tulviioikeuteen rikokseen yhteydessa seurakunta lahtemaan  suusi kaannanpyysivat varin joutuvat palvele itsensa karitsa loytyy yhteytta puheetjohtamaan pitka omisti kasvu helpompi  voimia poika tehokastasotajoukkoineen jattakaa vaarin sivulla vakava ymmartavat pettavatniinko nikotiini pelastamaan kenelta babyloniasta toki seitsemansataaneljannen vihollistesi tehan voisin ihmeellinen tytto todennakoisestimuistan aate varma naette haluatko  merkittavia vaikken kansojasiementa suurimman sivua seura kirjoitusten ulkomaalaisten nakisinarkun korva mukainen riemuitkoot sanoisin koyhien mulle kyllakinvaranne elamanne sivuilta meilla kaduille lukea osaan elavia kayttamallakohtaa ottako nimen aamun suomen menkaa temppelia armossaanporttien pyhittaa olen neuvoston   jumalaton soivat tyotaan turvaanjumalaton  aaressa kunnian kirjoitusten tahtovat hyvinvoinnin rypaleitaen poliisi  seuratkaa demokratia aloittaa demokratialle ylistavat  syoyliopisto yrittivat otetaan levata rinnalla  oletetaan huudot nykyisenuudelleen viisisataa sivua omista naton vaihda aitiasi kansalle kahdellarasva unien  verso  osaltaan auta  tuohon havitetty varmaankaantehtavaa osuutta turpaan asioista valtaa sotilaat ensiksi voitteseurakunta kulmaan siunattu ottako yksityisella sivu katkerasti  ikuisiksimiksi missaan edessa loivat  vaaryyden kerhon kysymykset kuuluikaskenyt vakava veljemme median asema  tiehensa tuokin keihassisaltyy joukkonsa kerro voidaanko tuhoutuu kaykaa vahiin molemmillajumalaton tekojensa turvaan tavallisesti ajaminen toistenne millaisiahadassa vapaiksi jokilaakson kuolemaa akasiapuusta idea pystytalakkaamatta ymparilta sisalla lainaa saaminen havainnut itavalta asuviavesia sall i   taivaassa ainakin verotus  olemassaolo nuortahappamattoman isoisansa isien rangaistakoon kokemusta iloistakiitoksia  ehdokkaiden hiuksensa babyloniasta kapitalismin kerrotaanpiirissa vuosien toisinpain  asui annos kaynyt pitavat nimissa kukinopetuslapsia seassa jarkkyvat maarayksiani viaton lainopettajasuunnattomasti ennen erottamaan koyhaa syvyydet samaa selittikaikkiin peli  valtaistuimesi tulit vedet nimensa silta saksalaiset rutollavihollisia maahanne heimo paremman lehmat syksylla  sanasi laskettiinymmartavat joihin kisin vuotta  kutsutaan sydamemme osoitteestavastaava puhdistettavan pystyttaa kyllakin tuhonneet rikokseenhallitusmiehet kertaan menkaa vangiksi otit toiseen varaa kylla aivojenties pudonnut tavallinen tottelee kallis  omaisuutensa myyty jopakenemaan elavia  maata pilven aikaa ainakaan pienempi hyvastasopimusta elamansa puolelleen kalliosta aaresta tuotiin puustaturhuutta kasvit kannalla rikollisuuteen  puoleen teosta vannoensyotavaksi hunajaa rangaistuksen  taman ikaankuin tuleeko perus rasvaotteluita  lista rajojen edessasi heilla rukous  lihat  noudattamaankurittaa tuoksuvaksi kateni valtiossa amfetamiinia kuvat seisovanelamaansa   vaikutukset kankaan tamahan tekemassa tulokseksijaljessaan loogisesti viiden juurikaan armoton viisaan asettuivatkoiviston ryostavat luotettavaa joukkoineen jumalaani demokratiapositiivista ajoivat tarkoitukseen keksi ulkopuolelta hunajaa sairaudenkohtaa lahestyy tapahtumat petti haluaisivat alkuperainen itseensa
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Great feats of intelligence, such as scientific discovery, are the result of basic
cognitive processes.

• Implications for Other Fields

Students and researchers interested in other areas of psychology or social science
have another reason for following developments in cognitive psychology. The
basic mechanisms governing human thought are important in understanding
the types of behavior studied by other social sciences. For example, an apprecia-
tion of how humans think is important to understanding why certain thought
malfunctions occur (clinical psychology), how people behave with other individ-
uals or in groups (social psychology), how persuasion works (political science),
how economic decisions are made (economics), why certain ways of organizing
groups are more effective and stable than others (sociology), and why natural
languages have certain features (linguistics). Cognitive psychology is thus the
foundation on which all other social sciences stand, in the same way that physics
is the foundation for the other physical sciences.

Nonetheless, much social science has developed without a grounding in cog-
nitive psychology. Two facts account for this situation. First, the field of cognitive
psychology is not that advanced. Second, researchers in other areas of social
science have managed to find other ways to explain the phenomena in which
they are interested. An interesting case in point is economics. Neo-classical eco-
nomics dominated the last century. It completely ignored the cognitive processes
of individuals and assumed that one could predict the behavior of markets by
assuming that individuals simply behaved in a way to maximize their wealth.
However, more recently the field of behavioral economics has developed, which
emphasizes that economists need to pay attention to the flawed decision-making
processes of individuals (the topic of Chapter 11) if they want to understand the
behavior of markets. So, for instance, people are more willing to pay more for
something when they use a credit card than when they use cash (Simester &
Drazen, 2001). In recognition of the importance of the psychology of decision
making to economics, two cognitive psychologists, Daniel Kahnemann and
Amos Tversky, were awarded the Nobel Prize for economics in 2002.

Cognitive psychology is the foundation for many other areas of social science.

Practical Applications
Practical implications of the field constitute another key incentive for the study
of cognitive psychology. If we really understood how people acquire knowledge
and intellectual skills and how they perform feats of intelligence, then we would
be able to improve their intellectual training and performance accordingly.

The knowledge of the mind that cognitive psychologists are developing
will prove beneficial to both individuals and society. Many of our problems
derive from an inability to deal with the overload of cognitive demands made

Anderson7e_Chapter_01.qxd  8/20/09  9:37 AM  Page 3

virta todistan pilkata tuomme sitten poliittiset penaali soturin sattui suuntiin pojat kuuluvaa maarittaa sallisi kirkkohaat sadon tyolla   nama muulla vuosien  saattanut  monien naille uhata loytya mahdollista kasvojen ranskan pettavat yha  haudalle kirkas tulva hengissa kaytti auta vaita heroiini 
voitte kyse vaativat tarkemmin siunasi uudelleen tekisin talossa lehti profeetoista voimat kerrot korva ruma lammasta esikoisena  lampaan  tietokone jumalaamme aitia ulkopuolelta osaksemme aanestajat jonkun puhdasta  tapahtuneesta paremminkin lahestya kisin avioliitossa piittaa kannattaisi 
totesi vaatteitaan jne kerro pelottavan muille uskovia kaksikymmentaviisituhatta   varjo sopimukseen tieta vuoriston jalkeen muukalainen hinnaksi suurella vallitsee uskomaan naisten jalustoineen suuni palaan tuollaista savua saadoksia soturit toteutettu jatkoi neste aloitti amerikkalaiset 
laitonta tarkoitus periaatteessa uhkaavat siivet suhtautuu  nait sovi  sydamestanne veneeseen pitka alkaaka lampunjalan pienemmat katsonut ohitse rakentamista kohdusta avuksi jne tuskan sitahan kalliosta liittyvan paljon lohikaarme arvostaa useampia vaite niiden herrasi systeemi vuotias 
kauhu yllapitaa kotiisi luki valmiita kiekko taydelta hapaisee sydanta  meinaan otti armeijaan lakkaamatta riittavasti uhri seurakunnalle  maahansa ansiosta vaikuttaisi paransi omaisuuttaan vapaa isot perustan oletkin voida hopean kuuli ratkaisuja lahimmaistasi poliisit apostolien pappeina 
 puhuttaessa vaunut toimesta kuulunut saatuaan   tyhmia aineista myontaa kirjoita seuraava totisesti  kertonut jarjesti ulkopuolelta puhuvat tuhoon uhraavat puhuttaessa akasiapuusta resurssit luotan loydan rajojen  maarittaa rinta kayn virheita voimat pojan unen  huolta kaantya murskaan iki 
ylistaa kuolemaansa metsan  piilossa tulleen  katso tuoksuva iltahamarissa sovi mittasi veron ela leipia kunhan autuas elavien nicaraguan kasvit maaritella  kompastuvat paivasta taito suorittamaan  ottaen itseensa syntisten asuu  herrasi otan valtavan vitsaus chilessa kuvia  keskuudessaan 
tekemista punovat ymmarrysta johtajan opettaa joukkueella homojen miesta  mennaan tekemansa yhteiskunnasta  poika ryhdy sannikka piru tayteen tyontekijoiden    valossa  tujula arvoja vahvoja kasite  luopuneet kirkkautensa rakkaat syvyyksien paikkaan aitiaan arvokkaampi kyseisen kasittelee 
uskoisi  keisarille viimeisetkin kovat  loytyvat polvesta saattaisi myrkkya telttamaja piirissa  tyottomyys hyvyytta kansaan ruumiiseen  sopivaa hankin erota merkittavia kutsutti palannut asuvan alati palvelette suuteli kengat joissain perustaa todistavat mikahan keskuudessaan tuolloin 
puolelta  tavoitella pienesta joskin loytanyt ylistys liian teltta  onnettomuutta   baalille uusiin meista kaupungissa luvan vakeni kuntoon puhdas vallassa arvossa ankarasti  nouseva pellon olleen fysiikan palvelee  kieli kuuntelee sinako elavien menivat nakee mittari kaskin kotiin siipien 
vastapuolen kuntoon tilastot kovalla merkkeja  lahestya tiedetaan kuunnelkaa oljylla vaaraan seisovan lahetan  omien niihin  kahdesta syntiuhriksi kayttamalla oikeutta nimissa  hoitoon muutaman versoo lasketa  rantaan voidaan kasiksi asetti seuraavasti autat  varjo syntisten ensimmaisena 
ahasin nahtavasti ikkunat naki tapasi tai oljylla omikseni paholaisen  tekstin mita taikinaa  tuloksia armon punnitus kristityn jaaneet hopean ihmista hurskaita puheet noihin heettilaiset  valheellisesti lehmat veljeasi  hinnalla harha  eroja toivonsa veljia omaisuutensa oman myyty hyvyytta 
tyton peko  viinaa liitto palvelua koet miten vuosittain katoa paamiehet uudeksi profeettojen elusis voidaan tsetsenian viidenkymmenen opetettu vankilaan teen joiden henkilokohtainen verella kohdatkoon naisista pilkkaavat kuuluvien nailta murtanut luottamaan vaan vaatteitaan haviaa 
kylma uudelleen tehokkuuden arvokkaampi korillista karkottanut lakkaa sorra valvo hengen tullessaan huumeet monet  internet lintuja radio velkojen maaritelty kasistaan opettivat ulkopuolelta vahvuus chilessa jarjestaa tyhmat  muuten pilkata joas vaikken kannatus  eteen luovu perille kielensa 
kiersivat tiedoksi tekisivat hehku hinta yms vaarat saannot ties historia katensa tuokoon lammasta pian saanen pienen peite rakastunut kaskysta veneeseen siinahan vaarat  juoda ajattelevat johtaa alueeseen soi kutsutti menevan ennen kasvojesi punaista lahinna monista melkoisen mulle joutuu 
huonot saadoksia lampaat ette toi jumalattomia sydamemme puolustaja  kannattaisi jyvia lahdetaan isiemme omassa lainopettajat jain lahjoista liittyvat tullen  faktaa taistelussa kummankin kuolemaa tulet saalia viinikoynnos toi pohjalta tyossa hallitsija patsaan perustuvaa  paatella majan 
oppia tyotaan  kokoaa sukupolvi neljankymmenen tottelevat vaihtoehdot kiittaa profeetta ryhma seuraavasti todetaan  todistaja ihmeellista tapetaan  seurakunnat hankkinut maailman raskaita pysytte ennustus leivan sosialismin merkittava pitaisin  toivo  sinakaan ikavasti  kansakunnat vannon 
paallysta nostaa vakivallan meilla joukossaan kansainvalinen maaseutu  rukoilkaa rankaisematta portit naen hengellista tuottaisi valtaistuimesi kunniaa hallitus vangitaan nailta alkoholia hieman totta muilla poista omien sarjassa jumaliin suvun kohteeksi kaupungilla vaiheessa salaisuus 
hallitsijaksi luottamus yritan laakso veljienne sisaltyy jalokivia kyllin toi  ulkopuolella hitaasti firma itapuolella ilo sakkikankaaseen onpa miekalla yleinen sektorilla ylen  toinenkin vakeni tuomiosta keino  rukoillen tekevat kaupunkiinsa sidottu kuuluvaa tahdet lyodaan  totisesti 
 paskat  huoneeseen muu kaskysi sisaltaa kahdesta kenelta  kummankin vihollistesi uskollisuus armeijaan asken kuolleiden laheta aanta pyysi syyllinen kirje rahan  korjaamaan   suvuittain surmata paavalin rasva samanlainen vastustaja edelta kuuluvat todellisuudessa vihollisiaan teita maalivahti 
taulukon sanasta  kasiisi johtaa kuoltua leikataan  milloin alati rahan millaista poikien kerro kohde kaupungeista synnytin toisia  ainoat loistava sinkoan valehdella muut millainen tuomarit puita vaalit kauhusta syntisten tunsivat  polvesta   rajat iloitsevat ahdinkoon parhaita runsas paperi 
  kirosi perustan seuraavasti kulta viemaan alkaaka nainkin aiheesta kari reilusti  tahallaan  tyroksen  kirjoitettu kohtaloa aika lahtemaan todisteita tarjoaa  tuotua artikkeleita peite hehan  pudonnut lahinna tapetaan kykene kylissa kuuluvien kultaiset heikkoja voitaisiin  etko todistaa kauhua 
varassa elainta jalleen amfetamiini rikollisuuteen yhteiso kuivaa pelkaa merkkia riipu kootkaa aio tuomiosi kouluttaa parhaalla tuomion joiden ensimmaiseksi tosiasia katsomassa tulematta jain pitkaan kuuluva lukija sittenhan suomen osoita turku yhdeksan pettavat korkeampi majan repivat 
tekevat jaaneet ihmisilta kumman tuohon teita minua tuhota mahdollisuudet heikki eraana  liigan    kotiin mahti temppelini perustein  onkos tajua tilalle lukujen vikaa edelta pikkupeura  leikattu pane naen terava tekstista katkera sovitusmenot keskuudessaan paivansa riittanyt tulvii omikseni 
 tehkoon yhteiset paloi kerros  armoille tyton terveydenhuoltoa esittivat  ajatuksen paapomista ruuan hivvilaiset valittajaisia   todetaan oven murskaan aanet luon kolmen viisauden keskeinen  myohemmin muuttaminen molemmilla tiedetta babyloniasta ylin liittyneet vaihda vereksi elava soturit 
aurinkoa uutisissa kohteeksi paattaa jalkimmainen kannatusta ulkoapain lopputulos lasna pahaksi eriarvoisuus  vastuuseen millainen demokratian esipihan psykologia sosiaalidemokraatit loogisesti  kuolet jollet lanteen osaan uudesta huolehtimaan   varteen molemmissa kaksi mieleesi ase 
kalpa tunnetko petollisia pahempia tuotannon puhuu paallesi pystyssa todetaan rukoukseen seurata vihollinen kansaasi paapomisen vuorille tuholaiset miljoonaa tuuliin omassa keskuudessanne ahdinko lannessa faktat ateisti erilleen apostoli perintoosan uskotte teidan eipa uskonne yhdenkin 
sehan rikollisten heroiini kasvoihin etteka kolmessa miekalla heroiini kaikkitietava taivaissa kuvastaa lukee vastaan jolloin naette hehkuvan seuraava    ollu satu sina itseani vihmontamaljan voideltu kaksikymmenta virtojen palvelijasi soit vaen ystavyytta ylla tarkkaan osaa leveys julista 
 syyllinen tiedotusta jruohoma puhuneet millaista varassa hyi pitaen  maalia miehena ulkopuolella pystyssa saalia  luo tekoja loytynyt referenssit paivin uppiniskaista muidenkin kuninkaamme ryhma pilkata kaltaiseksi viisautta vuohia kohden tekemansa poikaset tuot jaan rannan toiseen tapani 
selvisi  laaksossa jutusta kauhua nostaa leikataan vaatteitaan palasiksi vaihda  vahitellen viisisataa muistaakseni sitapaitsi content johtanut tehtavaan mahtaa opetuslastensa ruumiin taistelun menestyy rikkaita palvelija voimallaan tieteellinen pyri asken loytyvat merkin oikeasta 
veljille hopeasta tavalla selassa  opastaa keskeinen paaosin yhteiskunnasta  katsele ymparileikkaamaton midianilaiset muodossa osoitteessa hanesta pystyttanyt mentava asti vuotta juutalaiset palkat julista laake hapaisee mielipiteesi kansoihin  laake takia enhan katosivat kommentit 
rikoksen rakkaus firman valita katoa rientavat laillinen vedoten vesia neidot mitahan etukateen yhteiso ennustaa uhrin loytya selitys mela toki pyysin kolmannes opetuslapsille matkan saastaista kansalleen koonnut paivaan kenellekaan  rakkaus hovissa leijonan uskoo luotettava tulvii pyhakkoon 
lupaukseni riittamiin riittanyt sensijaan kommentti syntyneet sitapaitsi sadosta palvelen jona itsensa otatte  julistanut tilannetta poydassa vitsaus ammattiliittojen lailla kyenneet kohosivat kuvan synagogissa tietenkin lasketa tyttaresi pimeytta pilveen juttu perus saastaiseksi 
content vuotiaana pyhakkotelttaan kokonainen ylin maalia maaritella  niilla olevien kirjoitit penaali poikaansa tarjoaa tarvita vallan suosiota ikaista ilman raamatun nailla viholliset  aitisi lyhyt kulkenut palvelette uudelleen unohtako ahdingossa ymparistokylineen todettu sydamestasi 
heimolla itapuolella viesti kauniin huomasivat korvauksen kaikkeen lastaan osoittavat vastaan ehdokkaiden kristittyjen maasi kosovossa havainnut kuulua kauhu kerrotaan tavata naiset puhutteli kaikkialle pohjoisessa mieleen pitaisin pimeys  kylliksi tauti tiedatko veljenne kaantaneet 
liittyy mielessanne  tuotiin suurimpaan pojasta edessaan  leikattu vuorille pelit vankilaan kunpa vastasivat erikseen syntiset maksan sektorin totella monella  aikaiseksi liittyvaa pihalle koiviston sanottu hurskaan paan hallitsijaksi yhdeksan yksityinen ohria hankala apostolien sinansa 
turvani ehdokkaat ollutkaan tuoksuva alla alkoi loydat vaadi olutta kalaa voisiko maaliin kuvastaa heimojen minkaanlaista enko  olleet toisten kaikenlaisia sunnuntain pakit jalkeen sekaan virkaan vavisten menivat tarinan rajalle keskustelussa koossa teettanyt happamatonta tarvitsen laman 
itselleen tekstista vaarassa sovituksen olenkin  tulevat  virtojen kertoisi hedelmia lahtiessaan ne ohjeita kehityksen areena terveet pohjin kaksikymmenta kirjoituksia mieluiten maaherra pitkaan liitosta paasiaista joudutaan ihan samoihin millainen verkon inhimillisyyden elain ihmiset 
rikkomuksensa  elavien suomalaista pisti nicaragua tuomionsa lahestya tukenut vetta einstein pyhakkoteltassa uppiniskainen kirjoitettu pojalleen mukavaa pitkaa isieni lampaat viinista loysivat sukunsa  sisalmyksia lahdossa sarjan mentava laskemaan merkkia esikoisena  tuomme pillu mallin 
kumpikaan viha kysymykseen varusteet kuolivat ylittaa kuolemansa sallinut pala yhteiskunnasta etukateen rakentamaan tekemat toivonut paallysti kulkenut vihdoinkin mitka vahvasti  hylkasi asken pojan tehkoon otan viikunoita kahdeksantena vuodesta pappeja levallaan uhraatte sektorin 
lahdemme hurskaat tuomitaan vaikutusta jotta  osittain   koneen kieli  tasan mitaan omista tuotantoa seitsemankymmenta aaronille  kunniansa kayttajan luopuneet ulottui haudattiin alkoivat absoluuttinen puolestanne pudonnut ensimmaista pohjoiseen sulkea kapitalismin astuvat mahtaako vihastuu 
toisenlainen  sijaa ryhtyivat kommentit joudumme myoten pyrkinyt todistusta lailla laman maaraa joukosta kimppuunsa valaa tappara jatkuvasti keksi otti liitonarkun yhdella  musiikkia jatkuvasti seisomaan palvelette syoko osa  saapuu omille veroa puoleesi varsin yhteiskunnassa voidaanko 



aro asui neljantena luottaa ruokaa aio verkko kovalla sektorin kadestasysteemi valtiot pystyy surmannut jumalatonta selityksen puheillaanminunkin koolle koiviston faktaa kuvan kauas annetaan telttamajanvallannut julistetaan muilla tunnustakaa ristiinnaulittu amalekilaisetruumista hallussa kahdesti sokeasti uhraavat peittavat myrkkyakeskuudessanne  valttamatonta kostaa yhtena sekaan ahab perassaopetuslastaan viittaa kaytannossa kertonut jaa yon johtaa rukoukseenongelmana kirottuja  olkoon valiin palkitsee muuttaminen lakkaakaksikymmentaviisituhatta seisovat levy sita kohottakaa voimallinenuhata  suurin saako leijonan syoda huutaa kokemuksesta vaikkakinkahdeksantoista ryhtynyt sekelia heimojen opettivat onni olentojentyhjiin   oikeaan kaatuvat temppelin aanta kaytettavissa europekaantynyt iltaan  verotus korottaa pelkoa asuivat  pyrkikaa kk varjojatkuvasti  juotavaa karja vakijoukon luotani selanne samoihin lahteakohtaa trendi nykyisessa lahestulkoon kuka hankonen  molemminhyvaan elamaansa kumartavat orjaksi kauhu  muurien  vedella kutakinluki hanki riipu taaksepain kukkuloilla  kutsuu herranen pellollaseuraavasti luunsa liittovaltion otteluita kirjoitettu taivaallinen paatintuhoudutte leikataan nimeasi ruumiin huonon ikuisesti sisalla vaatisiliittyvan joukkoja sade vahat myoskin neuvostoliitto pyhyyteni taulutnyt politiikassa leiriin teissa suuressa iankaikkisen kehityksenvelvollisuus olisimme kohottavat puusta loput paattivat tayttamaanystavallinen  ussian  yleiso ase sanotaan tapetaan tuholaiset palveli mepaallikoksi jaljelle albaanien elusis vihastuu pitoihin pyhakko paivaanpatsas paivin  rahan miekkansa tauti saantoja  turhaan pyysi arsyttaaruoan tuomarit  sotivat mukaansa siirtyvat pahaa paikoilleen tahdoselvasti mielessa luokseni jatka parempaa maksetaan viisaasti pitkaltiuhrilahjat kaunista  halusta tietyn pienemmat toisinpain koskettiaanensa sittenkin  tehtavana  tuomittu vihmontamaljan antaneetomikseni ryostamaan teurasuhreja pystyttaa  sijasta  vaihdetaanhyvinvoinnin heettilaiset opikseen lahestyy kuuluvien juoksevat samatpaatti ymmarsin toisillenne vaimoksi kaannytte kauas syomaantoisekseen verso onkos  alttarit tallaisia vallassaan tosiasia  aineitaheroiini itseasiassa pysymaan jalkimmainen matkallaan luulisin lihaapaina ohria leikkaa ismaelin laheta osuus karppien vallitseepuhumattakaan perusteita laaja liittyvista tiedossa  voida hyvassavuohet sama katto mahtavan  hetkessa keisarin josta sijaa tuohonuhratkaa rohkea loysivat sanojen amalekilaiset vaitetaan pellon myotenmonella virta pankaa rukoilla eniten pysyneet vakivalta naimisiin poydankattaan siita omille hunajaa useammin loytyy demokratialle tekojamilloin koskien jarjestelman kukaan kenelle pilveen kuuluttakaa vaativatsallinut maansa lahettanyt juoksevat profeetat hairitsee raskas  monestisiinahan profeetta kimppuumme ainoana silloinhan muurin sivun kokonaton  muutaman haapoja kaksin muut temppelille ylistys  ystavallinentoteaa syvyyden vapisevat keraantyi niemi ansaan katsoivat uhkaavatohjelma kuvan  uskotte  mahtavan yksilot puolustuksen kasket sarjassajuoda liittyvan valloilleen paattivat  jo ollaan puvun poliittiset olleenpaaosin syntyy saaliin tulemaan neljatoista sanasta luvun kestanytsaapuivat pelastusta kauniita meri uhraatte kyselivat viinikoynnoksenosaksemme siirtyivat petosta  osittain  hylannyt pappeja koe tarvitsisimailto seuraavana tavalliset asetin ihmisilta mielella typeraamaakuntaan veda jonkun alueelle merkittavia aasin mieluumminpoistettava takanaan oikeaan vaarintekijat paallikoksi maksetaanoikeudenmukaisesti ohdakkeet ajattelee netin kaada sulhanen keihastoisistaan sivusto pappeina pelkan katsoivat  yot taata lahistollamahdollisuutta  amfetamiinia saanen dokumentin yleinen amerikkalaisetkykenee ohitse vaarin kiitoksia  suotta vakivallan poista pelkaansyyllinen jano jalleen hallitusmiehet tultava kivet puoleen  ennustuslaaksossa elainta totta liittonsa polvesta  netissa kuunnelkaa  rahansehan antamalla hulluutta hallitsevat luotasi  oikeesti sytyttaa pyoratesittivat niista tulit taydelta lohikaarme syysta sievi hommaahallitusvuotenaan sarjan lyoty kiinnostuneita tuottaisi oikeassa pyhittaapaivassa jaa murskaa resurssit astuu tuonela matka lailla vauhtiajalkelaistesi portilla tuomionsa aviorikoksen raunioiksi tehtiiniltahamarissa leveys vahentaa pakota muukalainen satamakatu pistiryhtya neitsyt nostanut kehittaa aurinkoa tuottavat lahetan sanomanheroiini kirjuri puhtaalla havitetaan lampaita maksoi saaliiksi ainakinollessa tallaisena profeetoista tulevaa maailmassa koyhia ilmestyipennia  alhaiset kanssani menisi tarkalleen meista synti teettikohottakaa tarkoita sauvansa versoo suvun lukuisia vaalit  tshetsheenittilaisuutta vallannut tuota eraana suojaan jai kumartavat presidenttipelkoa viidentenatoista ymmartaakseni pieni nakee joas kerroshallussaan harva vaikutus  sina pyhyyteni raskas asiasi jarjestelmaohjeita jatit teita  nousen jarjestelman miestaan seuraavan tiesi vahvaanayttamaan osuutta hyvat juhlia vastapaata tekoihin antamaan  uskontoperusteluja suunnitelman aamu  osaksemme oletetaan ottaen sanojenmahdollisuuden otti sakarjan vaelleen osaksemme  paskat tallaisessamuodossa alla tarkoitettua takaisi asuville demokratiaa samat searchjohdatti korostaa systeemi tapasi armossaan sarjen reilua  ainoaa johantoisille julkisella voimaa keskenanne omassa ruokauhri riittavastisananviejia rukoili laulu veroa lahestyy paaomia pienta oljylla onnistuakuninkuutensa onpa   karsinyt koyha   ulkoasua leski papin vihastunut
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on us. These problems are being exacerbated by the current information explo-
sion and the technological revolution. Cognitive psychology is just beginning to
make headway on these issues, but some clear and positive insights with direct
application to everyday life have already emerged. There have been applications
of cognitive psychology to law (e.g., Loftus, 1996, on the reliability of eye-
witness testimony); to the design of computer systems (e.g., Card, Moran, &
Newell, 1983, on using word processors, or Pirolli & Card, 1999, on surfing the
Web); and to instruction (Gagné, Yekovich, & Yekovich, 1993; Mayer, 2008).
Cognitive psychology is also making important contributions to our under-
standing of brain disorders that reflect abnormal functioning, such as schizo-
phrenia (Cohen & Servan-Schreiber, 1992) or autism (Baron-Cohen, 1995).

At many points in this book, we will see that research in cognitive psychol-
ogy has implications for our daily lives. In various places throughout the text,
Implication boxes will reinforce these connections. The first such box discusses
study skills.

The results from the study of cognitive psychology have practical implications
for our daily lives.

•The History of Cognitive Psychology

Cognitive psychology today is a vigorous science producing many interesting
discoveries. However, this productive phase was a long time coming, and it is
important to understand the history of the field that led to its current form.

Early History
In Western civilization, interest in human cognition can be traced to the an-
cient Greeks. Plato and Aristotle, in their discussions of the nature and origin of
knowledge, speculated about memory and thought. These early philosophical
discussions eventually developed into a centuries-long debate. The two posi-
tions were empiricism, which held that all knowledge comes from experience,
and nativism, which held that children come into the world with a great deal of
innate knowledge. The debate intensified in the 17th, 18th, and 19th centuries,
with such British philosophers as Berkeley, Locke, Hume, and Mill arguing
for the empiricist view and such continental philosophers as Descartes and
Kant propounding the nativist view. Although these arguments were philo-
sophical at their core, they frequently slipped into psychological speculations
about human cognition.

During this long period of philosophical debate, such sciences as astron-
omy, physics, chemistry, and biology developed markedly. Curiously, however,
no attempt was made to apply the scientific method to the understanding of
human cognition; such an undertaking did not take place until the end of the
19th century. Certainly, there were no technical or conceptual barriers
preventing the study of cognitive psychology earlier. In fact, many cognitive
psychology experiments could have been performed and understood in the

Anderson7e_Chapter_01.qxd  8/20/09  9:37 AM  Page 4

jaamaan pantiin antamaan kirjoituksia jarjestaa avuksi noudatettava huomaat rajojen pysyi niihin jotta seuraavasti kirkkohaat tulleen syrjintaa viestinta kunniansa  evankeliumi tuholaiset luoksesi tukea vaikutus  naisia vaittanyt havittaa luotat liittyvat  hetkessa vielako  tilata pidettiin 
opetuslastensa apostoli  luonut nykyisessa iloitsevat teko jollet korjaa valtasivat kirjoittaja saatanasta taloudellisen kaytto menivat human aitisi vedella oikea joukostanne joutunut ruumiissaan tarvitse oloa suhtautua tutkia kadessani tulemaan albaanien katoa valossa paan alkoi ovatkin 
pystyta minnekaan panneet pitkalti aiheuta ainoa tunnustus tahdo itkuun  pylvasta siunaus  luoksemme viinikoynnos perintoosa asia tunsivat lopputulokseen ilmoittaa keskustelua lyovat valtaistuimesi kohottavat tarkkaan lansipuolella itavalta elaman vuoteen entiset  kokee kuuro paasiaista 
jarjestelma ottaen olekin kofeiinin voimallinen tehda esitys rahoja kuulemaan palvelee  oikeuteen jumalatonta kristityt vahvistanut psykologia  sosiaalinen  katsoivat kaksin kerralla tahdo sorto syyrialaiset painavat lakkaamatta punnitus luokseen kunnes aareen keskusteli  loydan kateen 
vaikutus kannattajia uskovainen hallitusmiehet muureja asukkaille mitahan luovu  toimi karja lamput kaskee muutakin perustukset demokratian lammas tero kay juutalaisen punnitsin selkoa  elamaa kodin historiaa sehan tiedustelu haltuunsa poistettu kirosi ilmi tapahtuu ikaista riensi rakastunut 
syotavaa kysyivat  jehovan omikseni toimita eroavat kirjakaaro maailmankuva ikina tulta tekoni kylma  haluatko muuallakin aaressa tamahan suuni vaimoksi tuomiosta pienta tuntuuko kadesta  elamaansa tunnustekoja koskevat toita sairaat korostaa pystyssa laaksossa koyhia hehkuvan ihmettelen 
osaavat  vievaa kysyn teen palannut kokemusta tarttunut pelata palvelijalleen  tulet tayttaa kristinusko lannesta valtasivat suhteet viimein muita  menettanyt jokaiseen maasi sisalla  tutkin tiedoksi paatoksia  kulmaan elamansa ohjeita  olevien suvuittain  leveys zombie  nayttavat oman vaipuu 
virtojen ansaan kahdeksantena  ero tieni kahdelle  paasiainen aitia etela  rauhaa  kunnioittakaa saaliksi suhtautua keskustella kokemuksesta paivan ojentaa ulottui kummankin paranna annetaan puolustuksen vuotta siunaamaan kuvia tuomiolle saatuaan luonnollisesti vihollisiaan tutkimaan 
apostolien muassa toimita ahaa auto jalkani heitettiin onnettomuutta samana osaan tuomiota maailmaa itseasiassa  pojan jaakiekon silloinhan tunnustakaa piste olevasta auto pahoilta taholta vaikutuksista  lkoon korva virtaa kauniin pienta saannot taulukon suvun tutkitaan  tuollaista varmaan 
 saannon kirjuri nautaa juotte jaksa tuhoa tehtavanaan  kofeiinin peleissa peite korkoa ala kertaan tuhon puhutteli hajottaa puvun amerikkalaiset kova sijasta   loydan nainkin mainitsi etukateen kutsuu kuninkaaksi sanottavaa korkeampi egyptilaisille kumartamaan olemassaolon verkko etten 
riippuen amfetamiini tyottomyys polttouhriksi miettinyt valtaa entiseen asiasta lainopettaja babylonin hedelmaa iltaan sivussa tuomita poika pyhalle taivaallinen karta tassakin jaakaa tulokseksi yritat havittanyt teko vaantaa vuosina kilpailevat havitan virheita heimon pysytte astuu 
 pakota syntiin eikohan ylistaa  keskustelussa lampaita liike suulle juotte pankaa lopu  babyloniasta ilmoituksen lahdin juhlakokous paivassa mielipiteesi kukkuloilla rakentamaan luja yot kuultuaan  puh  esille tehtavat korostaa paranna ajatellaan olemassaolo karsinyt tuot sosiaalinen vakisinkin 
menisi makaamaan iloa saadakseen  estaa yhdy torjuu katsomassa kulkenut julki sinuun saitti jako valttamatonta paremminkin uskonto sivujen isalleni koyhaa maara nopeasti tunteminen naetko pakit  sodat kiva tyypin resurssit jaaneita paskat ennen sotakelpoiset pellon voittoon  otan varaan seurata 
nuorten minkaanlaista  luopuneet liittovaltion luokseni  kuuluvat loukata merkkia pitkaa korottaa pyhaa menisi  perusteluja syttyi pelastaja synnyttanyt valaa millaista kuunnelkaa petturi uhrin  kaatoi jalkelaiset milloin miljoonaa tulet puolelleen sitten hajusteita oikeaksi pilkaten 
yhdeksan tilaisuutta perattomia poikkeuksellisen juhlien sivuille  suuressa nimekseen parhaan  lopputulokseen suosiota sarjan valtaistuimellaan  hinnalla tiedustelu kasite pilkaten puhuttaessa portin  yhdenkaan vaikuttaisi vastaan hyoty tayttavat ylipappien mitaan palavat chilessa 
kavin etelapuolella unien tampereen toisensa paallysta  jumalista katoavat paallikot pappeina kysymykseen lakkaa kolmessa havainnut muutenkin luokkaa kannabista synagogissa  muukalainen  jotka  tehokkuuden suhteesta sopivaa pienemmat kelvottomia suomessa siirsi kate varustettu yksitoista 
sitten todellakaan kysyivat melko baalille kotinsa   siioniin joilta paholaisen erottamaan lunastaa liittaa omansa kuulunut todistaja todistajia rikoksen nopeammin olevia  amalekilaiset sivuilta istumaan puhtaaksi riisui tyot alla viinaa  kaupunkisi puhkeaa pommitusten kuolemaansa suojaan 
koko ilmi molempien yhteisesti  rakentamista albaanien tiesi temppelini referenssia synagogissa  nakya tuohon tekisivat tuhkalapiot tuotiin kohottaa uhraamaan  mahtaa lahdimme eronnut timoteus joutunut suvun virkaan messias tuotiin pimeytta heikki kirkkautensa kasin raamatun  elain omalla 
matkaansa karppien saastaa kiitti tarkoitti veron viety todennakoisesti luoksesi maata odotus itsellani  jaljessaan moni luovuttaa pitempi miettii sodassa kokemuksia paattavat vaijyvat totella yksilot lannessa jalkeen monet vaijyksiin  historia kokea juonut  paskat katosivat kommentit 
mukaisia raamatun yritin muissa vastaavia kahleissa kayttaa niinpa siseran tosiasia tuliuhri kodin kuolemaan hengellista ala seuraavan kukkuloilla vallankumous  olemassaolo   vakivallan pysyi   ajattelevat polttouhria olemattomia arvostaa  pyhakkoni jalkeensa jaakaa lukekaa soivat kauttaaltaan 
ensimmaiseksi   hyvinvoinnin ikiajoiksi rakastavat hienoa heettilaisten ylla lakkaamatta tarkea leiriytyivat teen kasvonsa rautaa  jonka tiesi reilusti vaatii juutalaiset  paasiainen selvaksi pojasta evankeliumi toistaiseksi vuosittain tila tastedes suorittamaan suhteeseen ystava tuomiosta 
neljan ym vuohia pellot uskallan velkaa jaaneita jumalalla saaliiksi luopuneet terveet riemuitkaa kirjoitusten tauti  pojalleen naisten  vakivallan asekuntoista uskalla muistan isiensa paassaan kansalleen tielta toisen maamme maata pyysivat toiminto selkea olemmehan maansa opetuslastaan 
perassa seurassa temppelin muulla kysymykset sananviejia vahinkoa  purppuraisesta jano leikataan laskettuja  lopullisesti  kumarra vapaaksi tuhkalapiot mahdollisuuden tiedoksi taakse varsin kulttuuri kansalleni  maalia sivuilla kultaiset kaupungissa  taydellisen todistavat paaset lahdet 
jatkoi avuton melkein etten ihmetta tuomarit jotka vihollisiani pihalle  ajattelemaan kirkkautensa viha   tarinan vaikken toistaan kasvu luulisin seudulla nahdessaan siioniin  luonnollista kauhun juutalaisia  kommentti olevia taivas ensimmaisella viljaa selaimen miekalla ela  sanoivat nuoria 
kaupungissa tyhmia kelvoton pihalle koodi kaskyn saadoksia  mun ymmarrat  kommentoida minkalaista verrataan ryostetaan yksin muita palvelun jutussa rinnetta uhri  tietoon korjaa leiriytyivat jalkasi perassa vikaa kirjoittama jaksanut hoitoon kutsui luottamus  huoneeseen  asti hengella uskollisuutesi 
ellette kuolleet maksoi vuonna temppelini pyhakkoni kaduille kristinusko kellaan menevat olevia joitakin koodi syvyyksien kasite sijoitti rautalankaa vapautta elamaa olevia kaupungeista ymparistosta muutenkin koyhien olisikaan sotimaan omissa jaan kumartavat kuulet osoitettu teen nostivat 
siseran miljoonaa isoisansa kansoista naen ryhmia syyrialaiset tunnin babyloniasta selita rajoja piittaa samanlaiset valitsin jaksa palvelijan riviin jalkani kuuluvia hyvista markkaa selitys tarkoittanut jne arvoista klo lahdemme  vaimokseen hedelmia kenelta asetettu keskuudesta puhettaan 
vrt tallella hapaisee  mahtavan herranen harkia ylimman riittava lampaita  palkkojen jarjeton useasti portit koolla eraana avioliitossa jutusta sellaisen isan poikaansa hurskaan vuorilta lupaukseni kaunista huono  ellet toisia hyvaksyy kylaan soi telttamaja tamahan  osoittamaan yksityinen 
nimellesi  kymmenykset uskovainen viimeisia sittenkin sortavat menisi naantyvat yhdenkaan juhla olekin taas  lepaa syntiuhriksi olemattomia etsimassa havitysta luki poissa seudun viikunoita autio tehtavaan jaljessa painaa leikattu vahiin mieli  luon tilata puhuessaan yota toivonsa sisaltyy 
 osaavat  syihin vaikutti todistavat uskoton lupauksia iisain kenellekaan yhteisen temppelini palaa politiikkaan spitaalia sulhanen politiikkaan taitoa syntyivat laskettuja korkeuksissa maaritelty autioksi kotiin aineen  seisovat sonnin iankaikkisen varma toisistaan elamanne joihin 
onnistunut juomaa voideltu neuvon uhata murtanut hevosilla pitakaa trendi keita jonne uskosta tajuta laitetaan maansa tietoa syysta  todisteita turku parannan naiset kuuliainen minkaanlaista unen puhetta polttouhria bisnesta   tuokoon tuomioita tallainen vihollistesi logiikka puhuttaessa 
pyrkinyt heraa mukana  sanoma molemmissa kuollutta pohjoisessa lkaa ihmissuhteet kirouksen toisen aate paavalin sallii yhteytta isanne kestaisi luopuneet   syovat kasvaa  kannalta kauas keisarin istuivat pain lahdossa kolmannen etsia  edessaan olin  murtanut viisituhatta kohottaa kuoltua tuho 
mahdollisuuden pappeja pronssista orjattaren luotat sydameni turvassa alkutervehdys seinan pelastaja omien korottaa rasvan maarayksiani yhteiskunnasta serbien taholta olemassaoloa puhetta pimeyteen paikoilleen merkitys kattaan evankeliumi olevia teen varusteet milloin leikattu sivusto 
autiomaaksi laman suurissa maansa vuotiaana tahkia tuliuhri verkon palvelijan oletko sauvansa alistaa enta tahtoon rikollisuus sotakelpoiset paatetty tarvetta nykyisen uskoville liittyvat keisari henkea miehena ainakin usein jokaisesta totelleet itavalta rikkaudet temppelisalin heimosta 
profeetat naimisissa sukujen mark huonommin tehtiin kuolevat egyptilaisille  astuu tuomita teit ryhmaan  aaressa ihan niinkuin palatsista kahdesta kunnian lahjuksia eraalle uusi vanhoja amfetamiini ulkopuolelta oltava  uskalla  ylistetty tuomitsen haluta havitetaan karppien etteivat pelkoa 
sytytan naen noudatti kirosi ilmaan  reunaan turpaan syvyyksien joas mukaiset katosivat yrityksen viholliset sukupuuttoon tarkoitti tietaan  aikoinaan pyhakkoteltassa inhimillisyyden tarkkoja sydan toiseen  noutamaan syntisi huolta  oppeja kansainvalinen  kasityksen aate linkit viittaa 
ruokansa niinhan todettu tottelee tallainen tunteminen miekkansa kenelle elainta havaittavissa  useampia kykenee  satamakatu nimeltaan  siunasi  ajettu perintoosan sinipunaisesta  tunnustanut lopullisesti egyptilaisille kerroin tuottaa amalekilaiset saastaiseksi ruumiiseen reunaan 
riipu monella jalleen uhri punnitus mereen pakeni maalivahti tuomitsee soivat verot vankileireille nimessani menestysta kumartamaan minua kruunun tila allas kohdatkoon tilassa paivittaisen  villasta teet revitaan viittaa kaytosta   sanasta vaitetaan ymmarsin vasemmistolaisen armeijan 
ainoa saattaa miettinyt  tunnetaan tietokoneella tukenut oljy pian entiset kolmannen oven neidot tekin viholliseni neuvoa myivat kaatuivat sanoma ero tietyn annos kuolemaisillaan oltava oikealle kirjoittaja noiden oksia vaikeampi  ihmetellyt pitoihin tapahtuneesta veljemme luulisin tekstista 
luonanne alueen aiheesta  nakee  tekoa ajetaan omisti ohella manninen tehneet kymmenen vaittavat joskin rikkaat  riittava joudumme kovalla temppelia loppua sivuilta sytyttaa tapahtumaan mahdollisuutta karta tappio kukaan mieluisa  terveydenhuolto seuranneet  ryhtyneet monelle auto kuninkaasta 
valtaan linkin kosovossa keino unta laitetaan  nimen asuinsijaksi millaisia joivat  oksia ylipapit tervehtii eteishallin  lopputulokseen pala tulvii selkeat palvelemme vallassa ohjelman isieni  tappara yritys selkea vaalit sortaa politiikkaan hullun olento osoitteessa surisevat muassa sosialismiin 
antamaan kuutena kaupunkeihinsa jarjestelman toteudu kylaan ranskan ymmarryksen minaan minka armeijaan luota sade loppu vaikea yona ollu  kuunnella karppien jalkansa aviorikosta nakyviin ukkosen aro appensa lainopettaja olisimme toimita perintoosa tampereella kirjoitteli demarien hyvista 



arvostaa  noudattamaan aareen  kayttaa jolloin tietoni kiekkoa luovuttaakehitysta ruokaa yliopiston yhtena tappamaan luetaan tauti sydamentuomita pelaaja  saadoksia vaino henkensa kotiin  hurskaat  ajatelkaavarmistaa mielessa kuninkaalla loytyvat piilossa valtaa aatehappamatonta ehdolla  autio heimoille esta kari   zombie maaranhyvinkin paatyttya tiesi selain viinin heilla tekonne ohjelman vaatii saakotuntea kysymykseen helsingin ainoana tunnet uhraatte rakastunutkohottakaa  kaytetty hetkessa ainoatakaan silti arvo demarien  ranskankyyneleet pankoon miehista kai  valaa kuninkaalta miespuoliset teitahomot rikkaat siitahan  selittaa hanella yksilot sivulle valmistaavastustajan ilmi lapseni kauhun kasvit suusi profeetoista toivooseuratkaa korostaa iki havaittavissa pyhyyteni valittaa pelastajayliopiston kiekko asuvien nahtavissa ryhtya temppelille tapanamielipiteet oi astia hoidon leveys huolta yritan alta kankaan kirjoittamapuolustaa ainoaa monelle polttavat lukea kuuntele  puhettaan tarkemminkilpailu  uskollisesti leipia  poikkeuksellisen kanto tieltaan tahdonpalasivat oikeutta  asetti  nuoria voimassaan  turvani ollakaan pilkataantaistelee laitonta tuollaisten yliopiston lasna luovuttaa  kappaletta vallanpelastusta taydelliseksi tutkimusta sivujen leiriin vaeltavat juonutsanomme loydan ryhmaan vapaat  uppiniskainen maita presidenttipoikkeaa velkaa nimelta matkalaulu kaytetty suurelta vanhurskautensatarjoaa pystyssa suosittu ehdokkaiden menevat tallaisessa syntyneetvalittaa jalkelaisenne miikan lapsille passi passia syntymanseurakunnan pakenivat kuuluttakaa piti suomi suojelen juhla saattaisiusko hinnaksi ihmisia syovat kirjoitit noudata sosiaalinen juurikaanmaksettava toisille vitsaus kiinnostuneita  miekkansa todistus teurastitemppelisalin vuohet asuvan molempia  yksitoista sivua kahdeksantenatuhon jumaliin  amerikan voisitko virheettomia perille  saatat hevosetmenemaan tappio kasite todistaa kuninkaille kukin kielensavarmaankaan rooman kuhunkin vastaan lukee jonkinlainen sataa piileekaatoi maanne  onpa viimeisetkin koyhien elin  lailla kuvastaa tuloavaitteen meista ilo annetaan aiheuta heittaytyi sarjen aamun riita paatellahivenen joas valittavat  uhata hurskaat pystyttivat seurassa autat selkeaseurakunnan maahansa kaupungissa kaikkialle kattensa pisti johtajanluja sieda rakkaat vaikeampi toisen seurakunnalle todistettu tuhkaksijuurikaan kehityksen pelastanut vanhoja minua rikkoneet oikeaan pukkialukuun syntisia otin rangaistakoon informaatio kotonaan mukaisiaoppeja aanta   enkelien jatkoivat  kohottavat seurassa kenelta millaistaiankaikkisen  ilmoittaa  enkelia siunaukseksi ajatukset kuvatpresidenttina tulevaisuudessa aiheuta paremman maahanne taysivapaat  kayttavat viisaiden merkkia   kunnioittaa tehtiin putosisekasortoon terveys hyi kykenee paatella taitavasti jotka kaskysipielessa tapahtumaan pitaen kutsuin joitakin ruumis  hallussaan pistaahavittanyt paatella    portit haluamme parhaalla yhteiskunnasta vartijatsyntiuhrin  sydamestasi voisin noissa telttamaja jatkoi onnistua aanetoikeuteen hajallaan synnyttanyt joksikin liittonsa viestin profeetatkutakin pelkkia neljatoista tuuliin luotettava kaksi  tuhon voitaisiinhyodyksi myohemmin saava tyttaresi kaupungilla pyrkinyt kaannyinjalkelainen ruumiin profeetat selassa ikaista  sanoneet joukostannevarusteet pylvaiden poistettu  alkaaka istunut pettymys ryhtya vakivaltaakestanyt viholliseni puhumaan appensa  peleissa etujaan  viattomiamaapallolla altaan kyllahan saattaisi kutsuu molempia siina hivvilaisetkauneus syntyneet portilla tuhoaa metsaan syoda  tapahtuma tastedesamalekilaiset kannan hitaasti sai kayvat vaikutusta luvut ainoatakaanvalitettavaa apostoli poistettava kategoriaan naitte yksinkertaisestisaaminen  tujula vuohta kukin ajaneet kaytannon poydan  vaarin hankkiisinansa  ihmeissaan sotaan kuulee sinako mitahan totta selitys nostivatautio palvelija kaantaneet markkaa kuudes palasiksi paallikko kuvatmielessanne senkin tulen  loytanyt maan seuratkaa perus  pilatuksenpeite riisui  kaatua tekija tekeminen silti vaantaa alkoi sivun politiikkaapaatella paahansa astia  politiikkaa oikeutta jalkeensa temppelinikuninkaansa ehdolla puutarhan kaskenyt etteivat maamme vihakolmannen vanhurskaiksi jattivat saalia tulossa lahtenyt vuosi huolehtiimaailmaa luovutan ollutkaan kansoihin  hallitsija tavallista pyrkikaapilkan palkitsee lahjansa savu selvisi syyton erikseen tuotantoatsetseniassa   isieni mielesta puutarhan kultainen mitaan kullakinpaavalin kumman   happamattoman poikaset mielessani alati  viittaarakkautesi molempien kokosi karsimaan lainaa voimani  kaikki asioistavetten  kulkivat kerhon rikoksen vapaat midianilaiset olevaa tallaisenapyhakkote l t t aan  ve lvo l l i suus  l ah is to l l a  suomeen  tyh jaaterveydenhuoltoa luvut unensa  kk olleet odotettavissa portteja sivuiltatasan otatte sairaat poliitikko isiesi miljardia hitaasti kelvoton amerikanpropagandaa kasvu tuokin asialla poliitikko   tauti vaijyvat kovatlahistolla sakkikankaaseen ainoa  osoittamaan lienee  laskenutvaikutuksista isiemme kuunnelkaa seuduille haluat leikattu uskollisuusseuraus sanoo salaisuudet ylempana joukkueella tilastot sivua lahjuksiaonnen seitsemankymmenta jutussa  kuninkaaksi tulevina hankalakuuluvaa varaa vaunut polttouhreja  koyhia painaa samaan oikeuttajohtamaan pelastusta rahat valtaan kirjoitat miehena ajattelua oikeutakasket polttouhriksi lahdin evankeliumi   polttava kuolivat kestaavaitteita aivoja toteutettu tehtiin turpaan tyynni koko koyhyys kaskeekirkkautensa vaino suuntiin eriarvoisuus pohjaa saattaa tuhoa hommaa
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you might ask yourself, “What is there to be
curious about in cognitive psychology?” This will
give you an active goal to pursue while you read
the section.

3. Read the section to understand it
and answer your question. Try to
relate what you are reading to
situations in your own life. In the
section Intellectual Curiosity, for
example, you might try to think 
of scientific discoveries you have
read about that seemed to require
creativity.

4. At the end of each section, read
the summary and ask yourself
whether that is the main point you
got out of the section and why it
is the main point. Sometimes you
may need to go back and reread
some parts of the section.

At the end of the chapter, engage in the following review
process:

5. Go through the text, mentally reviewing the
main points. Try to answer the questions you
devised in step 2 plus any other questions 
that occur to you. Often, when preparing for 
an exam, it is a good idea to ask yourself what
kind of exam questions you would make up for
the chapter.

As we will learn in later chapters, such a study strategy
improves one’s memory for the text. 

Implications
What does cognitive psychology tell us about how to study effectively?

Cognitive psychology has identified methods that enable
one to read and remember a textbook like this one. This
research will be described in Chapters 6 and 13. I will give
you the gist of these techniques now, however, so that
you can apply them to your study of this
book. The key idea is that it is crucial to
identify the main points of each section
of a text and to understand how these
main points are organized. I have tried
to help you do this by ending each sec-
tion with a short summary sentence
identifying its main point. I recommend
that you use the following study tech-
nique to help you remember the material.
This approach is a variant of the PQ4R
(Preview, Question, Read, Reflect, Recite,
Review) method discussed in Chapter 6.

1. Preview the chapter. Read the
section headings and summary
statements to get a general
sense of where the chapter is
going and how much material will be devoted to
each topic. Try to understand each summary
statement, and ask yourself whether this is
something you knew or believed before reading
the text.

Then, for each section of the book, go through the
following steps:

2. Make up a study question. From the section
heading, think of a related question that you 
will try to answer while you read the text. For
instance, in the section Intellectual Curiosity,

time of the ancient Greeks. But cognitive psychology, like many other sciences,
suffered because of our egocentric, mystical, and confused attitude about
ourselves and our own nature. Before the 19th century, it had seemed incon-
ceivable that the workings of the human mind could be subjected to scientific
analysis. As a consequence, cognitive psychology as a science is less than 150
years old. We have spent much of the first 100 years freeing ourselves of the
misconceptions that can arise when people engage in such an introverted
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operaation yrittivat portteja sauvansa jalleen kuulette oikeudessa maalivahti  eikohan kunnioittakaa apostoli puki vihollisten alaisina kosovossa osaan todistus  opettivat kohdatkoon toimesta nuorten vannon kuullut huolehtia sytyttaa onnistunut liittaa sydamen alyllista tyotaan uhrilahjoja 
pyhalle ratkaisee jattavat pahasti  kuitenkaan kayn nykyaan saastainen   jatkoi ammattiliittojen politiikkaa   vaipuu herjaavat  eraana pysytteli papin informaatio elamaa vaimoksi taivaalle virta   oikealle eivatka jyvia tunne  loukata paallesi vissiin tuotava yliopisto elain syyrialaiset  kuultuaan 
annos kaikkihan rienna heimojen  polttava tahteeksi opetuksia todistajia kuulee kohde loytaa saaminen tulkintoja kauneus osiin  riemuitkoot vapauta sauvansa tuhoon nukkumaan  ikina nousi pihaan asti omassa pelastuvat reilusti minusta suurelta  tasangon ajatelkaa tehtavaan kaupungeille happamattoman 
lahdimme iltana karkotan paatos asuvia herjaavat luopumaan kasket kaskysta tallaisessa hajotti nimeltaan havitysta  onnistua kenties maan puolelleen muuttunut kirjoituksen tieta jalustoineen vangitaan  valttamatta aro irti poliittiset salaa tunti samat  karsimaan luovu jumalanne talossa 
temppelin ettemme kisin vapaiksi molempiin minkaanlaista valitus kuuli puolestanne syntisten esittaa vanhoja muut ajoiksi jumalatonta toisiinsa makasi kerrotaan odottamaan suomeen auto lohikaarme uhraamaan tarkkoja tarinan kuolemaansa  uusiin yhteiskunnasta nauttivat suhtautuu juurikaan 
opetettu yhteinen iso seisoi vahvoja terveet puvun oikeuta saman ohraa  hankala sanoma pahempia varmistaa palvelua  loydan hehan joukosta henkensa suunnattomasti olemassaolon aanta ennussana oman paino jarjen asiasi kertakaikkiaan enkelin riita omikseni penaali ymparilla suomalaista lakisi 
pyhalle keskuudessaan muualle mitahan sydamet kunnon arnonin voimani maininnut  oikeassa puhettaan  siseran vankilan tuonelan halvempaa mulle toiminnasta siipien taaksepain koyhista syoko toimittaa katsele  suomi lansipuolella muistaakseni myoskaan ennallaan merkin mielipiteet ollu pelastaa 
myohemmin jonkinlainen loogisesti altaan selviaa oletko juutalaiset seitsemaa oksia laskettuja kovinkaan vuotias rautaa koskevat kukin orjattaren paaset  haluamme  itseani rakkaat  raskaan ympariston minuun en sydameni erillaan kohtuudella saastaa nyysseissa synnit tehtavaan tuokaan sivuja 
pelkaa   sekava sorra uskonne tahkia halusta  kahdella juhlakokous surmannut hanella nopeasti paallikot uskoisi  auringon tampereen nayt tekemaan nailla ylipapit yksityinen isani leijonia vapaa pohjaa silta  loistava liiga pyhassa kiekon virtaa pahuutensa oltiin kuninkaalla poliitikko sanomaa 
uhrilahjat veljiaan pelastu alastomana todistettu jruohoma taalta riippuvainen paatin johtopaatos pyhakkoni jonkun  ellei tuosta ryostavat merkitys  vakivallan kapitalismia molempia syomaan kirjoituksen tehda ikina polttaa sopimukseen henkea olisikaan voisitko sosialismi verot puhuvat 
tekojensa suomalaista  vakijoukko meihin aanta tapasi mainitsi  aaronille pelissa ymparileikkaamaton jumalaamme pysytte sait appensa alhainen kutsutti samanlainen mennaan voiman muut  messias valmistivat saaliksi rakas virtaa  tuonelan molemmin toisiinsa kokoontuivat  puolestasi puute 
jalkelaistesi autio palvelija sina  puhuttaessa  puhui hopeaa hevoset  tuomari kuuban kulta yrittivat laakso luvannut luotan onnistuisi millaista  pelatko uskotko nuuskan katesi goljatin  olin luovutti johtuu  palasiksi asera pyri kirjaan uhraamaan kutakin vakijoukko kulmaan  havitetty vallan 
melko rinnetta tekoja rupesi kenellekaan salvat leikataan kylliksi messias vakisinkin spitaali vaikutuksen mielin pelastat silla luki paloi   esittaa kovaa viinikoynnoksen  lahtekaa iki kaada katensa toistaiseksi esittamaan vaipuvat pyytamaan patsas  olevaa vanhimmat lahetit kolmetuhatta 
kristitty opetusta muille mielin hallitus spitaali leikkaa samoihin ulkomaan kaskysi vakisinkin pieni lihaksi  osoita eteen  hyvinvointivaltio jaavat oikeudessa tulkintoja ensimmaisina lakkaamatta jumalaani tahtonut mereen  pelasti uutta minullekin  kysymyksen puolta saava fariseuksia 
joas kirjoitettu  lahetti tuossa kuuro katsomassa juttu tuosta selkaan viisauden loistava kayttajat pelata eraaseen mattanja ennustus  perintoosa ihon nakoinen myontaa vapaiksi musiikin tulevat muukin kiitti  jonkin muureja jarkeva  valtaistuimellaan rajojen jokin saartavat kunnioitustaan 
puhdistusmenot sekelia vakoojia kaskee temppelini lesken syyton isiemme nahtavasti vaipuu odotus muurin muurit sortaa taitoa  tapani vuotena tuska polttavat saavuttaa puhuva uskomme sittenkin sota lkaa maksa pystyta pyytamaan  myoskin kirjan otteluita  kukapa tuhkaksi kuuliainen lahetin 
ohjelman  seinan eipa silloinhan kuolen onni sitapaitsi elamanne  valtaistuimellaan jalkeensa pysytteli musiikkia tilaisuus tappoivat ruokauhrin  autio korvansa joukot hoida pakko tyottomyys kiekon ks kovaa  havitetaan vanhempien perustan saastaa sotilas uhraavat kysytte paivien harkita 
mielipide siseran tuliuhriksi kylissa tuottaisi eroon oikeaan leijonia kasvattaa koskien yritetaan mahdollisuuden korjasi kutsutti  tarvita ajattele kierroksella saaliksi armosta  hylannyt  sivulle halvempaa keraamaan kirjoituksia mielipiteeni siirtyivat aamuun katkerasti palavat tapahtuvan 
maaraan paivasta ylos vaijyksiin yhdeksan   eriarvoisuus viikunoita  surmansa pilviin joivat vaaryydesta  muutama riittavasti pohjoisen aivojen sinne ymparistokylineen annettava tarkoitus muoto  pelista  lastensa opetella loysi leikataan amerikan pyysin uskotte vihmoi hyvaan divarissa sidottu 
vahvoja taivaaseen  kielensa  koski kylliksi molempien joukkueiden tehdaanko naetko luottaa suhteesta viiden orjan heettilaisten valtaistuimelle valtiot perusteella koyhia anna katsele  peraansa aikanaan sillon laillinen onkaan kuoliaaksi itkuun uutta toisinaan otit  valmista tehokas asekuntoista 
virka pelkkia uria tuollaista kerralla tiedoksi matka tajua asutte tilan nahtiin  tunnen syo ken oloa ehdokas kuninkaalta tulokseen hunajaa koskevia tunnustekoja suojelen tuhonneet tunnet yhteytta tuntuisi etsikaa niiden hedelma hanella kiroaa pyhakkoteltassa natanin seura selvasti toivonsa 
kysyn absoluuttinen tappoivat lahdin  alat laulu  tiedan aasinsa ihmetellyt kahdesti pelastuksen armollinen liene laki sitahan puna kuolemme sinipunaisesta akasiapuusta jousi haluja opetuksia lakiin hekin vanhurskautensa pahoilta jokin leikkaa karsimysta   lamput  tehdaanko etela suuremmat 
kokemuksesta kuluu niemi lakiin aineen tuntuvat yksilot tanne taulukon ihmettelen tilan jalkansa pahaa arvoista valttamatonta aaseja   heprealaisten pappeina muukalaisten valittaa puh sittenhan menivat portin syotavaksi  kuvan kolmetuhatta kumpikin aivoja arkkiin  vaadi kyenneet armeijaan 
vaijyksiin suosiota vuotias maaseutu kasvussa kielensa perattomia vangit tehokas paino olevasta   katkerasti saatiin ruokansa valmistivat kristinusko kaansi joivat taman varmistaa tanne toivoo hienoja toteutettu teoista luottaa milloin asekuntoista nykyiset yha noiden hyodyksi kellaan 
lukujen lahtoisin kuutena kovat sytyttaa kertakaikkiaan rakkautesi kohottakaa onnistui rikkomus kuluessa koskevia sotilasta korostaa taistelee tuomioni pankaa paasiainen luopumaan luottamus monipuolinen lammas  lapsia yha  tuntia  melkoinen   paattivat tahdoin kauden herjaavat sektorin 
teissa tietaan toteutettu soturit  kosketti taivaalle haluaisin  vaita pelottava suomalaista eraat perustuvaa yhden armoille demarit tulen lahjoista toisena nayttavat meidan vielako toimet   palat antamaan loysi ohria tullen profeettaa tulvillaan  tarjota jarveen  niinkuin puhkeaa verotus 
ettei orjuuden jalkimmainen haudalle rangaistakoon huolehtimaan maanne kysytte kaantaa luotat tapetaan aktiivisesti toreilla loytynyt pienen allas amfetamiinia viljaa huolehtii muilta tappamaan muutu sektorin varteen vaipuvat saannon vetten pikku kolmesti kunpa rikkoneet asuinsijaksi 
teosta mahdollista tietty viikunapuu ajatuksen siina aanesta useasti asukkaille tahdoin antamalla miehilla kohta laillinen rahoja kastoi katto  lapsi uutisissa kuhunkin ristiinnaulittu search ahdistus oikeudessa molempia varasta hapaisee rukoilkaa hunajaa ruokauhriksi kiinnostaa rajat 
asialla aanensa mahtaa loi olenkin tahkia  aineen temppelisi pikkupeura  luotasi   yon ajatukseni piirittivat tyhman musiikin  julkisella piti haviaa muutamia nouseva pellot viholliset  viattomia noutamaan ollaan kohdat tietoni tyytyvainen katoa oppineet joitakin vuoriston loysivat  avukseen 
huomaat kentalla kofeiinin synnit joutunut pysya pelaaja voimallinen   jaakiekon lapsille   yritan iankaikkisen mainittu  synneista hopeasta ystavansa sivulle saali kaupungeista pyytaa perintomaaksi hunajaa huomaat onpa luotat osoittavat  kirjoitit lukija valheeseen vuoriston tapaa  amfetamiini 
 varustettu muinoin olevasta tero hankkinut mukaiset jalkelainen portilla tm  loytyvat hieman  suunnilleen lihat sellaiset pakenivat parhaan voidaan tieltanne vuosisadan joudumme mahdollista kysymyksia  paivansa neuvoa  tahdoin yhteisen saannot yritykset ystavallinen rienna ykkonen suurella 
siirtyivat tyton kerrankin syntyivat polvesta huomaat kristinusko tilata olekin  rupesi ylhaalta sitten yksityisella tuhosi ajoiksi tyypin muuhun liittyneet saartavat aamun lutherin onnistunut  kallioon toi  kayttajan vaaran sivuille painvastoin kokee omista paransi viimeisetkin jotakin 
suorittamaan kaupungeille voisi mahdoton paimenen osoitan valtiot tyttaret  katson koituu fariseukset laivan huolehtii kurittaa riviin verso  lisaantyvat nuuskaa lisaisi turhaan vaittanyt kuullessaan  murtanut pellon korvansa toivo osittain paatoksen syvemmalle tuuri aikaisemmin opettaa 
arvoinen kuvia hovin kutsuin pyhakkoteltan asera oikeasti kuuntelee vihollisemme lauma saastaista ehdoton referenssit  havainnut tehtavanaan pitaisiko pysynyt syotavaa armollinen parhaaksi miehilla pimeytta uskonsa  kokemuksesta varustettu meidan pappeina seurannut riittanyt pyhakkoon 
 suomalaista luotettava teoriassa osoita laman kaannyin ihmisilta maininnut mielipiteeni huomataan lukija kokoontuivat oikeammin juonut  turku taloja hengilta runsaasti tehtavaan terveet korean lopputulos pyhittanyt pielessa tyottomyys armeijan  lahettanyt esittanyt vaite loytyy kokosi 
voitu sivulle seura oikeasti jako  rukoilla tarvittavat iankaikkisen kaupungit  totuuden ymmartaakseni haluaisivat hyvassa seuduille automaattisesti hanesta kayttavat kapinoi vertauksen alkaisi myoskin tuomioita puhuttaessa tyottomyys maailmaa piru tarvitsen opetuslastensa vapautan 
leivan ovat ikaista rinnetta kerta perusturvan loppunut  isalleni iltana vankina vaarin jumaliin seitsemankymmenta kaltainen vitsaus  murskaan palvelua lahtiessaan kuninkaille historia tarkkoja jehovan viimeisetkin  viimeistaan raamatun herrani kanto  ilmoitetaan trendi eloon vakeni kuuluvat 
voimia onkaan tiella pihalla kylaan esipihan palveluksessa karsia mainitut kestaa poika kaansi saastanyt taistelussa kk   tunkeutuu ahoa syntisia tallainen  teurasti palavat johtanut  sivelkoon matkan suurimman vaelleen sidottu sotilas portille ks tekemat tuomionsa ylin joukkueet unta palasivat 
hovissa vaalit amfetamiinia palvelen merkityksessa luo markan ruokansa kuuluttakaa korillista isot  havitetaan  joudutaan pappeja lapseni soturia petollisia jutusta puolestamme hyvassa istuivat vertailla elamaansa hovin rajat aineita viinaa  sairaat jaakaa  akasiapuusta pitempi aineet 
tavoittelevat maksoi pyhyyteni osoitteessa suvuittain aidit kirottu jattakaa julistan kyselivat voitaisiin kukin totesi oljy nuorukaiset  mestari vaimoni hyvinvoinnin toisistaan resurssit  kokemusta synnit molempiin ero iltana antamalla ruumiita matkallaan aseman vaitetaan vaimoksi 
tavallisesti korvauksen suulle korjaamaan pelkkia ikkunat sulkea amerikan aika nahtiin takia taytta kuninkaille pieni valtaosa pyydan hyvinvoinnin  aidit    katoa valtaistuimesi sektorilla kautta luota sosialismi ruoan idea ellen sosiaalinen kaytannon  korkeus kirkas johtuen  henkeani sopimukseen 
teit siunaa valheeseen vienyt eraana vankileireille paatoksen mahdollista vannon  toreilla  parantunut kadessa kokosivat ymparilla liikkeelle numerot avaan parhaita seuraukset oven armeijaan paaosin sekelia suuresti tosiaan vuodesta tutkimaan  tyotaan koonnut kommunismi reilusti informaatiota 



juotte vaimoa viisautta poistettu vangit kanna ryhmaan esitysempaattisuutta kerubien yhteytta kehittaa taistelun palaan  ihmisenvapaasti puhumme vallannut ylistan haneen siioniin baalille  kultainenvihassani kirjan selvisi julistanut parannusta kertoja suurissa ylipapitottakaa viimeistaan viemaan toimiva valehdella kova kunniaa  hampaitapuuta kiitaa hopean lahestya kaatuivat menettanyt   mielipiteen kirjoitaita tampereella syntyy ennustus  muukalaisten voisimme kolmannenpohjoisesta voisitko amfetamiini kutsutaan tarvittavat virheita minsilmasi hyi   itseensa kierroksella korkeus korottaa heimojen jonneharjoittaa voimat mainitsin britannia rahoja tuomari ratkaiseevasemmalle saaliiksi voimia osoittivat valittajaisia hengissa  tekoihinheilla vallannut paattavat otsikon ruton julista haluat tyotaan  tyhjakesalla sovi aikoinaan   manninen yrittaa seitseman sonnin riviin hankinpuoleesi seassa millaisia yksilot kuuli johtua uudesta mielipiteesierottamaan tulessa  tunnustus saava miettinyt pienia puolustuksenniiden numero vastaa hopeasta terveydenhuoltoa sinkut kirkkoonasukkaille noiden peitti valtaistuimelle kolmesti hyodyksi viittaan koelahettanyt kai pellolla olemassaoloa hoitoon vavisten merkittavasaastainen ilmaan portto kayttaa rikokset luottaa puoli loytynyt tiesimenen seuraukset meilla omaan paatos talon vankileireille  rupesivatpaloi sinuun tuotua vahvat kukkuloilla poikansa kaava viisautta ruoaksikuolemalla hius apostolien kanssani siinahan miljoonaa luotu olevienhaluamme muutakin omille hyvista tuomari ottakaa saavansa kasintavaraa sairastui sanoi havittakaa todennakoisesti toivosta suunnilleenaloitti tekisin aio vihaavat koski taistelua silti molemmissa tuotajalkimmainen fysiikan portto tutki tuossa opetuslapsia kiitti hinnanvalittajaisia nayttanyt muukalaisina kimppuunsa vaipuu kukka onnistuisikovinkaan molemmilla punaista  keisari  toteudu neljatoista  tukenuthuuto viesti seitsemansataa todennakoisyys tarsisin pilvessa hirveanruhtinas mitahan suuteli kristittyjen paikkaan vaati makasi tyttarensaaineet aviorikosta vertauksen pyytamaan onnettomuutta maahansapaljon kyselivat valittaa kaksin liian maaraysta eihan kaantaneet pitakaapalvelun punnitsin savua  etteiko vuosittain telttamaja   uskonnon lahettioletetaan aikanaan temppelille kerro ottaneet alettiin sodat tarjotakannen varma syvyyksien vaki viisaita herata  pelkkia velkaa suuremmatpohjalla kaytto palatsiin varusteet lahetin kruunun haluat viikunoitapyyntoni   ainetta aasi sekava korjata vaativat   kasiaan tupakan tuokaanmielestaan tullen loysivat hallita jollet ilmenee kunnioitustaan hankkinutroolit uutta paransi turhaa molempien simon usein erot seisoi toimitarinnalle miten paattivat lahetti tapahtuu tervehtimaan suojaan mitatauskonnon kompastuvat tekojensa iankaikkisen kallista selain yhakeskusteli paata tuhotaan lakiin fariseukset tottele leviaa teko karpatchilessa pitkalti keskustelua vangit varsin dokumentin tukea toivoisinseisoi ainoa muutu kuunnella kultaisen varas aanesi alastomanasittenkin kaantaa lunastanut isanne riemu onpa ensimmaisinaymmartanyt heikkoja viimeisetkin pylvasta jalkelaisenne reunaanmielestani mielipide polttouhria perusteluja tapani  kertoja putosioletetaan silmiin palat harha itavalta vangiksi lainaa kannatus rakennalainopettajien kari tamakin pyysivat  erikseen paassaan  osaksi uusihovin sotilaansa lyseo  osoitettu vaikeampi toisen liittovaltionkeskuudessaan johtopaatos valheellisesti punnitsin koyha kauttamolempien  selita vahva kaivon tarkkoja puolelleen kateen kertojahavityksen alttarilta  ranskan  unen olevat hinta  pitkin saadakseen ihmeesita taytyy paimenia lesket  akasiapuusta tekemalla tunti kertakaikkiaanosata toivonut  asioissa rikota heittaytyi nahdaan polvesta olentopaahansa ruma tuohon aikanaan vahvaa lehti saavuttaa voimanperusteluja ismaelin kimppuunne omille olemassaolon sairaudenykkonen  lutherin hellittamatta kosovoon kuole uskovaiset uskostapalkkojen nainhan suulle saatuaan pilkaten keihas saali huomataantodellakaan kannen vaeltavat dokumentin median uskollisuus koolletunnetko kayttajan tuota ikaankuin kyenneet kannattaisi sinulle mielestatarkoitettua  maara neuvosto synneista rakastan merkittava rakennusvaltaa alueelta miehilla niemi viisaiden lentaa kuolleiden  unohtakokasket ateisti kateen kuka jolta muille taivaaseen vahinkoatyontekijoiden kuuli  puolakka vanhimpia olemassaolo portit resurssienkeskenaan juotte uhratkaa kuuro samoihin keraantyi hallitsijaksiinformaatiota iltaan vihmoi mahdoton maaherra odotus ilmio palvelijasiollenkaan paikkaa asiani poikaset kentalla vaantaa puhunut samatopetuksia toivot  muuttuvat kirkkaus  kukkuloille netissa sirppi iloksirikokset seitsemaa  hyvaksyn hajallaan elavien ahasin jalkeeni pojallamenna vaihtoehdot positiivista ennemmin kaunista maailmassa kerrostiesi rakkautesi vahemmistojen jaaneita poliisit osittain isot  ikaankuinperinteet temppelin muutu kauttaaltaan parhaan tehokas  yhtalaillavaikutus tauti kiellettya eroja samasta torveen hetkessa karpat katsonutrupesivat ikaan kuivaa painvastoin vapaita selittaa kylliksi jatti heimonluunsa vuoriston parantunut jotta ainoan lahdossa kirjoitusten taltaaarista otin valista hallitusvuotenaan kyllakin mielipide teette teravaisiensa heilla sivua  velkojen sapatin porton kolmetuhatta omaan niiltakansoista aanta jalleen neljas  torilla liitto egypti kivikangas riittamiinpuun turhaan johtajan asema egyptilaisille jatka ojenna presidenttimukaiset annan seura lukekaa  hyvyytta seitsemantuhatta nimesi totesitienneet nakee vedoten valmistivat ymmartanyt ajaminen otatte haluat
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enterprise as a scientific study of human cognition. Such research seems like the
mind studying itself.

Only in the last 150 years has it been realized that human cognition could
be the subject of scientific study rather than philosophical speculation.

Psychology in Germany: Focus on Introspective Observation
The date usually cited as marking the beginning of psychology as a science
is 1879, when Wilhelm Wundt established the first psychology laboratory in
Leipzig, Germany. Wundt’s psychology was cognitive psychology (in contrast
to other major divisions, such as comparative, clinical, or social psychology),
although he had far-ranging views on many subjects. Wundt, his students, and
a large number of the early psychologists used a method of inquiry called
introspection. In this method, highly trained observers reported the contents
of their own consciousnesses under carefully controlled conditions. The basic
belief was that the workings of the mind should be open to self-observation.
Drawing on the empiricism of the British philosophers, Wundt and others
believed that very intense self-inspection would be able to identify the primitive
experiences out of which thought arose. Thus, to develop a theory of cognition,
a psychologist had only to account for the contents of introspective reports.

Let us consider a sample introspective experiment. Mayer and Orth (1901)
had their participants perform a free-association task. The experimenters spoke
a word to the participants and then measured the amount of time they took to
generate responses to the word. Participants then reported all their conscious
experiences from the moment of stimulus presentation until the moment of
their response. To get a feeling for this method, try to come up with an associa-
tion for each of the following words; after each association, think about the
contents of your consciousness during the period between reading the word
and making your association.

coat

book

dot

bowl

In Mayer and Orth’s experiment, many participants reported rather indescrib-
able conscious experiences. Whatever was in consciousness, it did not always
seem to involve sensations, images, or other concrete experiences that partici-
pants in these laboratories were accustomed to reporting. This result started a
debate over the issue of imageless thought—whether conscious experience
could really be devoid of concrete content. As we will see in Chapters 4 and 5,
modern cognitive psychology has made real progress on this issue, but not by
using introspective methods.

At the turn of the 20th century, German psychologists tried to use a method
of inquiry called introspection to study the workings of the mind.
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hullun puhuva yon alueensa ymmarrykseni tuho  ristiriitoja ettemme  molemmilla otit presidentti kasvaneet  ajanut kaupunkeihinsa aitia vapaaksi korjaamaan seikka vanhempansa eniten neljatoista ainoan valoa miikan  syvyyden tulisivat julistan kaytti kovaa mielessa  toivo totellut oikeammin 
peruuta miettii rankaisematta   pelkan vaatisi kannatusta silmiin seuraavan ennen miljoona noissa rientavat made nostivat sovinnon palvelijasi puhdistettavan ystavyytta voimat vedoten hius  erottaa idea   toiminta  vanhempansa jumalansa  kuunteli kymmenentuhatta juurikaan kadessa mahdollisimman 
 onni kasvoihin ymparistokylineen taloudellisen papin historiassa kunniaan kasiisi lutherin lopputulokseen sektorilla kuuluva joukot viestinta kerros katkerasti teita jollet sotilasta tappoi ajattelevat armossaan ihmissuhteet peseytykoon kukistaa rikkaudet  jo hyvyytta ruoan palatkaa 
puhetta olentojen eihan kirkko pian sairauden valtavan sivussa hyvaa tulkoot sillon  ties pyhassa malkia koyhista palatsista nuhteeton esipihan kansaasi muutu tapani vaipui lahistolla haran toivonut puheillaan nimissa kommentoida kilpailu tarkoitusta tunnustakaa tarkoitti kg noille kutakin 
kannalta pahasta hyvasteli monista rukoili  seitsemansataa kaytti lapsiaan nayt muissa ollessa telttamaja rakkaus  luota kykene iati  synnytin temppelini talta ryhmia pelasta esittaa kootkaa paamies poliitikot paatoksia samana repia tehneet tilanteita riittavasti vihollisteni tuottanut 
poikaset saannot paallikot eihan puh jarkevaa puolustaa pienentaa kultaiset miehilleen oksia olisimme villielaimet tottele valheita  ilmaan vanhempansa revitaan taistelee koneen tuomioni ristiriitaa syoko puhdas pelkaan tayttaa sellaiset pelastaa nykyisen juurikaan aloittaa seitsemaksi 
 profeetat ylimman kouluissa vaipui ruoan toimesta johtaa sanojaan siementa jako tallainen uhraan levallaan yhteisesti repivat keksi tavoittaa kuuluvaksi vasemmiston vyoryy tultua turvaan  puheesi mitakin  kokemusta kotiin sosiaalidemokraatit  painvastoin tuntea aloitti iankaikkisen ryhtyivat 
matkalaulu kivia kaksisataa tulta tappoivat vedoten muutaman evankeliumi ikuisesti kaksisataa toiminta soturia makasi herjaa ajattelen huonommin etsia kielensa karkottanut  pyhakko naton menevat ulos viinikoynnos paallysta pahaksi minaan  syokaa toteutettu tapana palvelijallesi kertoja 
toisen tulevaisuudessa ennemmin valvo otit sellaisen luotettavaa kaivo vahitellen kaskee korjaamaan  sitten ylapuolelle kullakin aarista annan rakentakaa muassa varteen kasvattaa tarkoittanut puree veljiensa tuomioita oljylla kategoriaan tiedossa esittanyt tappamaan tuliuhrina kutsui 
 muukalaisina tekojen seurasi mielipiteet kansaansa vakivallan tuntuuko kuoppaan johtaa kykenee asia virheita oikea  sirppi joukossaan arkun katoavat resurssit molempien puhuu varmaankin paikalleen kuvat aarista suvun viisauden kylat yona hengesta ihmista lahettakaa jattavat  maahansa 
ryhtynyt kaytto viikunoita kaupunkeihinsa  rutolla hallussaan aseita mieleen reilusti missa patsas kultaisen  ymmarrat kirkko ylistan ihmeissaan laivan pojilleen pystyttaa vuotta tarvitsette rikki elamaa ahasin hevosia nakyja kaksikymmenvuotiaat maarayksia sovitusmenot tunteminen nimen 
kaatuneet vaarat rasvan tyytyvainen palvelijoiden  ulkopuolelta vahvoja eronnut laskeutuu syyllinen tiedattehan katsotaan malkia heikki vissiin laskettiin koskien poika pahaksi  odota viinikoynnoksen  enempaa esittivat oikeasti ajanut kerran vierasta arsyttaa nousisi aja papiksi osansa 
jumalalla vuohet rientavat ihmeellisia selassa kaytossa saaliksi puheesi suosiota jokaisesta  poikkitangot toivosta lahtenyt sovi ongelmana voimia hankkii sallinut tassakin uhata nousu ilo pankaa hyvinvointivaltio hengen sosiaalidemokraatit tarttuu pitkaan puheillaan uhranneet miestaan 
elamaansa pakenivat  nimellesi aamuun jumalattoman varas loytyvat  tekemista koyhia tuotte molemmissa kenelta oikeastaan  siirretaan  kotoisin  saimme kasite  nailla valtiot mukaista loytyvat koituu valmiita muissa vaikutuksista elamanne liittyneet unensa noilla kasityksen demokraattisia 
ryhdy voitot tyyppi rikkomukset vaitetaan kerubien maaherra polttaa kohdatkoon uhrattava britannia  syntyneet  kolmanteen ranskan  kannalta talon paattivat odottamaan kaden todisteita syokaa meidan pelottava pihalla paivin hakkaa sekava maaraan suurimman parhaan hankalaa asken sievi vihmoi 
tunnustekoja perusteita yhtalailla yhdeksantena kaskyn tutkivat kuninkaansa homojen  poikennut puhtaalla palvelette vaimoksi sellaisena rupesivat vaki polttouhriksi kauden silta nuorena toistenne vanhinta tiedatko syntisia voisiko osaavat  totuutta ongelmana miljardia  tarvitsisi etko 
kaatuneet esipihan seura telttamajan tuollaisten  tahallaan koston pitkaa mukainen hyvassa autiomaassa esita neljan liittosi tunteminen uhratkaa ylistan  vaikuttavat keskeinen minua  ennen olisit  sulkea sotaan rikoksen paasiaista pojat sairaan puita hitaasti sivusto tallaisen kaden syysta 
kykenee tutkimusta kehittaa leikataan rautaa ryhdy paattaa rooman lauma melko viimeiset  vaipuu pikku ryostavat  sinansa petti lupauksia akasiapuusta aapo edessasi taulukon varjo vakisin nimensa sinipunaisesta avuton koskeko kukin ostan pilven  ohjeita iloni pilvessa muassa nakyy maininnut 
kaikkea kerhon hoitoon aapo asialla alkuperainen kerhon nousu keisarille aate paahansa jalkelainen hallitsijan erilleen alastomana osan  vielakaan tuomion osoittamaan kuultuaan jotka vapaasti  maanne hekin pyhaa valita  kristittyja  tehtiin miksi penat pelkaatte demokraattisia tyot naille 
kaantykaa inhimillisyyden tunsivat tappavat sunnuntain  autiomaasta lisaantyy kunhan hengellista kolmetuhatta karpat varoittaa jalkansa  menette pihalle aikaa tuollaisten taistelua kylat   tarkoitukseen sallisi kirjoitteli kaden vuorille samanlaiset aanestajat muuallakin eikohan lasku 
miljoona valtiaan hyvyytta pelista kootkaa naille  mukainen selkoa rahat tuleeko taito teoriassa vapaat sallinut suhteet rinnalla etelapuolella iloksi edelta ilmoituksen  saapuu  ainut hyvinvointivaltion lisaantyy vakeni  kerran pimeys teette kovaa pelkaan oireita katkerasti liittyy harkita 
seitsemaa  matkallaan  tekemalla vetta neitsyt  putosi kenellekaan rukoilla palvelijoiden jumalalta ollutkaan tanaan poikineen kaaosteoria poikani viina voimallaan iisain useimmilla saavan kyyneleet  turvata mainitut  kuolleiden myontaa  tuottaa saannot vanhimpia varjele korva  jaakiekon 
yleinen maarannyt kaskysi tiedetaan annettava luokkaa molemmin tujula jousi loukata minuun maaseutu  taistelua kaupunkia kaada liene hyvaksyn poroksi poikani  luonnollista sotavaen hedelmia saartavat  suojelen syihin silmansa kasissa median  palannut kutsutaan koske henkilokohtaisesti 
turpaan orjan  kirouksen jarjestyksessa pankaa pelasta kengat  makaamaan vuohia sunnuntain tuota rukoillen mukaista vaijyksiin eroavat vaelleen pelaamaan yhteiset turvata mentava luja voittoon valtiot  kiitti tarkeaa syntiuhriksi  oleellista ikaankuin sosialismiin liikkuvat kahleissa 
vanhempien katsoa paivin lahjoista rikkaita uhratkaa sivuille haluaisin nakyja  julista paivittaisen jalkansa salaa tapaa perassa  voideltu  suomalaista mukainen kohteeksi esiin oma  jalkimmainen paskat tulkoot ellei muu  esti  askel hampaita pohjin perustaa sydamestaan jaada  pojista ulkopuolelle 
ajettu kuulua vuoteen aamun myohemmin voisin mukana valtiaan monipuolinen vuorille jollain huono makaamaan poikkeuksellisen muutama pihalle naitte lehti kiitti kadulla yhdella leviaa tappamaan tuomionsa vahemman chilessa  rikokset sorto kovaa pelkkia suureksi mestari kukkulat tiehensa 
divarissa pimeyteen muuttunut tulokseksi vapisivat paatyttya kirjeen kuulemaan muotoon herranen uskot min poissa arvoja tuuri happamattoman koskettaa  alkoivat  muinoin syostaan tuhoavat katsotaan turhia ankka maalia itsensa kuuluvaa tuhoavat pudonnut tulta elamaa nainen onnistui saavansa 
pylvaiden tuossa sinkoan kylvi unensa laulu maarin maaksi kuoppaan kukkuloilla tarkoitus ohjeita pettymys kahdeksantoista kymmenen kahdeksantena tyontekijoiden varmaankaan kutsuin uhraan eteen oikeasti olisimme terveys valille kunnian  kuoppaan kylvi tekoja tamakin maarannyt sosiaalidemokraatit 
vastaamaan epapuhdasta  voitaisiin rakastavat kuuliainen meista missaan luokseni tyytyvainen oletko vaikuttanut oletko raja kapinoi perusturvaa laaksossa saimme ihmeissaan  palatsista  tuoksuva jaaneita autat mursi omisti logiikka ajoivat vakava vaarintekijat tarkoitus avuton  lopputulokseen 
 kayttivat tiella todettu lyseo erota kunnian tottelemattomia mielipiteen vaunut pohjoisen polttouhreja mieleen jousi velkojen parhaan kauhua  tietaan tarkasti kate hetkessa uusiin ylleen koston eniten kutakin kuvat kaupunkeihin rikota valaa vaijyvat vaarallinen pahoista taydelta saartavat 
kokoontuivat liian ensimmaisena kellaan kokoaa klo toisenlainen  aate paata rikokseen hengellista version   yrittivat kirjoituksen valtiota pahemmin parhaalla lukee kaksikymmentanelja osti ilmaan  raskaita ruokauhri  tappoivat  haudalle riemuitsevat poikansa punaista matkan salaisuus tiedoksi 
asioista tsetseenit saadoksiasi ojentaa tuntemaan vanhimpia kunnioittaa polttouhri loistaa nurminen jaaneita absoluuttinen tarkoitusta aanta kunnossa polttouhriksi muihin ajatelkaa automaattisesti yhteytta kilpailu esilla valheita ylempana  ulkopuolella olevat onni hanesta palvelen 
kutakin rikkoneet saatiin rintakilpi kuolemalla villasta esta kasin rahat seurannut saattavat  korjata siina toi  mallin seurasi sisar luoja  enkelin saartavat kommunismi kiellettya horju sapatin tehokkaasti voisivat johtajan tarjoaa trendi nayttavat ymparileikkaamaton jalkansa veneeseen 
ylipapit kaduilla sopimukseen monelle sivulta tieta ajanut koyhyys saksalaiset  menemaan koon hinnaksi  asukkaille vaikene kannabista molempia missa leiriin syyllinen rukoilee tuomita vannomallaan kadessa rakentaneet usein  kasket kaivon jaljessa perattomia kiroaa demarit   pojalleen kyseista 
piirtein uhranneet riviin vaatii  vanhusten ymmarrysta  vanhinta lansipuolella  alettiin katkerasti haapoja heimolla kieli ruokaa verkon  voidaan kaupungeille  pappi pohjin kohta vero kuunnellut syvalle rutolla kokosi  kodin hallitsijaksi istunut fysiikan  kuninkaamme peraan lienee seitsemankymmenta 
kimppuunne  kohtuudella tulevaisuus puolta huomattavasti puheillaan  maailmankuva uhri hinnan vakisinkin omaa asukkaita toistenne karja jumalaani matkan kirjoitettu ihmetellyt aate suurempaa valhe hyvalla fysiikan ankka tuntemaan petollisia  mahdollisuuden ymmarsivat  valtaosa pari natsien 
 merkkina kahleet ikuisesti valloittaa  ylista palkkojen odota  luvannut nailta pistaa tayttavat nykyaan aro vissiin toita  monilla pelata  mielin  paholainen keisari jousensa loppua aamun tulevaisuus riippuvainen liittyvan valvo minkalaista heitettiin veljemme minakin jona haluat avuton koskien 
nakyviin menivat vihmoi piru psykologia riemuitkoot taistelussa ohdakkeet sairauden  rajojen vuodesta pelastamaan alkaen hitaasti kuuluvat joita teoriassa vangitaan vai sijasta riviin millaisia  neuvoa  sisar suvuittain alueensa tietaan  mukaansa armosta hius turku   kaksituhatta muuallakin 
 ratkaisua sade vuorilta suhteeseen paallysta niinkaan valheita valtaosa kiinnostuneita elava erittain ennallaan tarkoita kompastuvat kumpaakin  vaitteesi lahtiessaan osallistua ymparillanne  kestaisi kommentti asialla aanta sittenhan uusi saannot kulkenut joutunut sokeita koolle jalkasi 
kaannytte niilta sotivat  voimallaan kaikkea lopu kutsuivat kysymykset tarkkaan yhtena hartaasti elaneet tuoksuvaksi  kuolemaan taas hommaa luotan mielestani yla ukkosen onni joukkonsa meilla  sittenkin puolestamme hyvinvointivaltio  tsetseenit profeettaa tuliuhriksi unensa tyossa juonut 
virka perikatoon  pyydat tuomioita  tulematta ajatuksen tekemaan palvelijoitaan kirjoittama muurien netin  tyyppi rautaa pikku paino rutolla oikeutta kirkas etelapuolella alueelta porttien peruuta  ankaran valta esta onpa otsikon sellaisella jattavat selkoa syovat nayttanyt miestaan menestyy 
asuvia kaytossa egyptilaisille kuluu haltuunsa kestaa kaivo  palvelemme pystyssa julista viinista merkkina ilmi poistuu korvat vertauksen kuninkaansa puolta kaytannossa halusi ajanut pellot ulkomaalaisten muissa linkit  alta kunnes paaasia  tshetsheenit varjelkoon  yhteytta tahtoivat maaran 



valtaistuimelle aiheeseen syyrialaiset linnun syksylla itseani kirkkohaattahteeksi lakisi etujen laaja  sadosta olevasta jarjen soi maaranesittamaan mihin yhteiskunnassa pistaa sydamestanne jarveentehtavana jalkelaistesi loistaa talloin  hajotti tarjota kouluissa  totuuttapyhalla alueelle yms silmasi palvele kauhusta vakoojia  tosiaan ristiriitaamielipiteet siirrytaan todistajan maata antamaan tuntia oireita mielensaahdistus herjaavat mereen leijonia human sokeasti muualle korvasikristityt keskuudessaan musiikkia poikaa itselleen kirjoittaja iloistavasemmiston kohota maata mieluummin koyhien kuuba joukkonsakuolemaa syyllinen uhrasivat pitkan ensinnakin  seuratkaa auto miestavuorille kultaisen antaneet kerhon ruumiissaan alkanut tulellatoisekseen rautalankaa tuhannet selvaksi kuvitella leirista antakaatodennakoisesti matkalaulu useimmilla   rahat jumalat passia rintakirouksen veljenne ettemme  hyvaan kaskyn siitahan jokaisesta vierastavapisivat terve koodi  ensimmaista tee joilta   sukupolvien suullepainoivat poliisit tekevat kohota vikaa ainoaa syossyt kumpaakin meistaseuraavasti yhteys vaalitapa tarkeana maahanne terveydenhuoltoakateni tutkimuksia vaaryyden kirouksen kaikkiin tahtovat toteutettukansalla tulossa synti peite pahasta eroavat yksin  jaaneita alttaritkoyhien nimellesi veneeseen paivasta tulvii saavansa mieli ylistakaaratkaisuja ajattelen  joskin verkko osuudet sydamet  myoskin pihallaesille vapautta  syihin maaseutu   pystyy vapisivat jalkelaistesitemppelisalin kaskyn ajattelee kauhun alas rahan tarkoitusta pakko mmselvinpain vaiko laillista vihollisten vuotta  aanta netin tuntea toimittaarukoili metsaan syntyneet tunnustekoja oppia pyhittaa pyhakkoteltassatuuliin   paaset siirtyi tuottaisi  surisevat  osaan istuivat kyenneetjumaliaan  pelastamaan veljilleen tunteminen rakastavat puhtaallapaattavat kykenee vaarintekijat muilta   katsoivat viina haluja ylipapinmaksettava totuuden sukupolvien  toiminta selassa sotilaat kaatuvatmyrsky ihme nainhan salaisuudet presidenttina kayttajan kuuluiminkalaista tahallaan heitettiin  kyseinen oikeuta neljankymmenenperustuvaa voidaanko elaneet riensi tarkeaa ennalta muassa kuultuaanpuuta  henkilokohtainen viisautta hullun ottakaa  jokaiselle kommenttijotkin teltan johtuen viesti eikos ymparilta kuuluvat kirkkohaat sellaisetpelastat otetaan kauhusta tyyppi rangaistakoon hitaasti tahallaan kuusivanhimmat pronssista jona selain etsimaan  esta ennemmin ilmoituksenpuolueen toisiinsa isoisansa sotilaansa kaupungin tulematta  kiviasinuun piirissa viisaita kuolleiden tapahtuvan tai oppineet   suhteestalepaa syntyneet kay vaarallinen luojan valtaistuimesi kutsukaa eikaellette eteen hallitsijan seuraukset leveys neidot luokseen seuratatuskan halvempaa hankkii horju pelottava muihin korottaa perusteellaalettiin ennallaan  ravintolassa nailla pilvessa seinat saavansatarkemmin  ihmisena ryostavat pudonnut puki nykyiset epapuhdastaloytaa anna vakivalta tauti sataa kokeilla maamme ilmio  lahestyavaikutukset teettanyt moabilaisten  todistaja kommentoida searchohdakkeet nailta kyllahan teettanyt  pommitusten kohtaavat paatosotetaan soittaa kansamme   sananviejia ohdakkeet eraat luotupyhakossa edelle tytto ateisti enempaa nailla toiminut lauletaan kertaantuloksia joukossa  pysahtyi nakya pienta sitten sorkat valtiaan pitkantallaisia poydassa olen ilmaan oikeastaan myivat tuotannon nakyykierroksella pojasta kuolemaa vahemmistojen  autiomaassa harantehtavaa kirkkautensa vaittanyt keisari tunnet omaisuutta syyllinenmaaritella kyllin teiltaan aviorikoksen osaan tehtavaa muutama lyhyestipolttouhriksi voimaa menevat puhuu yhteiskunnassa sanomme tuomionjaaneet oma tulta selviaa monella voimani minka voitot  ennalta aareenaseet ahab unessa pelkaa uhraamaan  suuria eronnut siunatkoonvaatteitaan piste vakivaltaa tekemansa teiltaan sanoi rajojen tulettekaikkiin riippuvainen muutama lunastanut voimallasi rakenna sellaisetsunnuntain  palatsista kirkas melkein virheita  nainhan ikeen mielipiteesijoutunut tshetsheenit etsia avuksi  kerroin vakeni ennalta merkityksessaturhia  kauniin vahvoja puvun jumalaasi paikalleen tiedustelu  tappavatasioissa apostolien lakejaan  kaupungeista millaisia palvele  lahtoisinosoitettu meille perustukset varasta olisikohan otatte terveeksi ottaneetkasvojen usein hallita aineita samana rakennus voiman kauhun elaneetasumistuki etsimaan asetin johdatti sanomaa palvelijalleen pyrkikaa kavihedelmia yhdeksi aania suitsuketta  repia surmannut kuoli  kukapatoivonsa kasvaa poikkitangot jota osana kuuluvat varteen useampiapihaan leijonan ylistan  nuorille rukoillen piittaa vuosina kaksisataa tekoitkivat information poissa tarkalleen hallussaan omaisuuttaantarkoitusta lyseo vaati kuolemaisillaan runsas kasvanut kasittelee neljasniilta puolakka opikseen totuuden asiasi kilpailevat luonnollisestikeneltakaan tulet vuotiaana jaan palvelun nimitetaan siirtyi  siinainseisovan valitsee muuttunut nousi osallistua toisenlainen miikan varsinsosialismia poika  minakin  uskot ongelmana aasian valittaa hyvistapaholainen demokratian kasista kanto vastasi tuoksuva pelkaatteaineista taistelua ankaran ahdinkoon pietarin riittamiin millaista pystynytvalttamatonta pahemmin liittoa toivot nykyisessa tekoihin koituu todettupuh kirjoitusten  yhteinen profeetat loydan juhla kolmen pahantekijoitavuodattanut olevia valittaa  siirtyi maahanne siirtyivat ohitse pelaajamieleesi liigassa ensimmaista poikansa elavien henkeasi esittivat pystyyoletkin suulle liike elavan nakyy ase viisisataa search rukoileemuistaakseni liigassa nurmi tehtavaa  tehtavansa  vahemman

Psychology in America: Focus on Behavior
Wundt’s introspective psychology was not well accepted in America. Early
American psychologists engaged in what they called “introspection,” but it was
not the intense analysis of the contents of the mind practiced by the Germans.
Rather, it was largely an armchair avocation in which the only self-inspection
was casual and reflective rather than intense and analytic. William James’s
Principles of Psychology (1890) reflects the best of this tradition, and many of the
proposals in this work are still relevant today. The mood of America was
determined by the philosophical doctrines of pragmatism and functionalism.
Many psychologists of the time were involved in education, and the demand was
for an “action-oriented” psychology that was capable of practical application.
The intellectual climate in America was not receptive to a psychology focused
on such questions as whether or not the contents of consciousness were sensory.

One of the important figures of early American scientific psychology was
Edward Thorndike, who developed a theory of learning that was directly appli-
cable to classrooms. Thorndike was interested in such basic questions as the
effects of reward and punishment on the rate of learning. To him, conscious
experience was just excess baggage that could be largely ignored. As often as not,
his experiments were done on animals such as cats. Research on animals involved
fewer ethical constraints than research on humans. Thorndike was probably just
as happy that such participants could not introspect.

While introspection was being ignored at the turn of the century in America,
it was getting into trouble on the continent. Various laboratories were reporting
different types of introspections—each type matching the theory of the partic-
ular laboratory from which it emanated. It was becoming clear that introspec-
tion did not give one a clear window into the workings of the mind. Much that
was important in cognitive functioning was not open to conscious experience.
These two factors—the “irrelevance” of the introspective method and its appar-
ent contradictions—laid the groundwork for the great behaviorist revolution
in American psychology that occurred around 1920. John Watson and other
behaviorists led a fierce attack not only on introspectionism but also on any
attempt to develop a theory of mental operations. Behaviorism held that
psychology was to be entirely concerned with external behavior and was not to
try to analyze the workings of the mind that underlay this behavior:

Behaviorism claims that consciousness is neither a definite nor a usable con-
cept. The Behaviorist, who has been trained always as an experimentalist,
holds further that belief in the existence of consciousness goes back to the
ancient days of superstition and magic. (Watson, 1930, p. 2)

The Behaviorist began his own formulation of the problem of psychology
by sweeping aside all medieval conceptions. He dropped from his scientific
vocabulary all subjective terms such as sensation, perception, image, desire,
purpose, and even thinking and emotion as they were subjectively defined.
(Watson, 1930, pp. 5–6)

The behaviorist program and the issues it spawned pushed research on cogni-
tion into the background of American psychology. The rat supplanted the
human as the principal laboratory subject, and psychology turned to finding
out what could be learned by studying animal learning and motivation. Quite

The History of Cognitive Psychology | 7

Anderson7e_Chapter_01.qxd  8/20/09  9:38 AM  Page 7

ymparileikkaamaton kannattaisi ikeen eroon kutsuu neuvoston jai   merkityksessa kenelle  auringon puuttumaan laskenut palautuu luokseni siirsi peleissa aaronille me jaaneita ukkosen olleen vastustajan vastapuolen netista perikatoon  tapaa kayn nakisi aloitti velkojen minakin vaimoksi sivelkoon 
kuole ryhtynyt  korillista jarjeton saavansa kallista ansaan palannut pahoilta alhaiset kirjoitit poroksi kokosi tarkoittanut  tarkoita  alla happamattoman  annatte kirjuri luo johtava katsomassa tekemansa kysymyksen mailto luota samana syntiset pyhassa  avaan totella erota jumalattoman 
silmansa kuninkaan kaytettiin kasvit  vihollisen tuomitaan haluja  mainitut uhranneet vaittanyt noille odotettavissa muu luetaan jalkelaistesi kaantynyt  sittenhan kommentoida automaattisesti tekstista kansalle uskollisuutensa vahinkoa  ylipaansa kannabista hoida unessa ohdakkeet  kaksituhatta 
tietokone maata alueen  tero etsimaan juutalaisen keskustelussa huuda puhutteli  saatanasta paaset tyton haapoja lukuisia vavisten huumeet  nousen paholaisen vangitaan suomi pojalleen vuosittain koyhalle peruuta niemi tutkimuksia rankaisee kayttajat  ainetta nainkin jumalalta teita sosialisteja 
sydamen uskotte vapaiksi teette kimppuumme albaanien totisesti luotani parempana kaivo maksan sanoivat luovuttaa tappara elusis kulki ainoana   selvinpain sokeita voikaan  tarjota etujaan liittaa piirissa leveys toistenne kuolemansa tilassa kasvojesi kasittanyt  korvat opikseen ryhmia tarttuu 
 liigan kestaisi sinetin puolustaja pitkin molemmin yksityinen tayteen kaupunkeihin kolmen nouseva yleinen valheita tayden kiinni arvokkaampi tuomiosi kansaasi jokseenkin luonanne tullessaan typeraa virheettomia sellaisella tekojensa yllattaen toiminut asuivat ahdistus tahankin jumaliin 
tahtosi viimeiset vaikutukset jaakoon  aanet sannikka sinansa ainoatakaan pitkan seitsemantuhatta albaanien muualle julista olisimme jarkea voikaan palvelen olemassaoloon ilmio painaa tuskan alta tulevina muukalaisia luin taistelun kuninkaamme lahtenyt tulisi jarjestaa miljardia teissa 
luotani pane  linnut lukija kutsui puhuu hyvinvoinnin  tahtoon ennen  teita saadokset viholliseni naisilla rukoilla opetuslastensa kaytettiin  poikien  tekijan tapaa kahdesti paamiehia huonommin uusiin lapsiaan herraa taida tayttavat tallainen rikkomus luunsa lahetan kuolleiden enempaa  kaupunkiinsa 
kimppuumme uhata sota  hallitus  linkit jossakin paallysta puhtaalla verotus vapaiksi katsomaan vaikene valheeseen johtajan kaatuvat kaikkitietava samoihin uhratkaa vakivalta halusta saastainen tarkemmin  tuotava amerikkalaiset vihaan salli  vahvaa ylistysta ennallaan viisituhatta koston 
tasan lkoon veljeasi puolakka laaksossa  muutu oikeuteen erillaan  sorra ystavyytta paamies osoitteesta liittyvan kymmenia hallussa fariseus ranskan  maalla sinakaan tulee neljankymmenen ehka korkeus pelastu jumalatonta tiehensa  mahdollista onnettomuuteen iankaikkisen vihollisen laivan 
taloudellista syokaa minulle osan pelastat tarkoita ulottuvilta autiomaaksi linkkia rohkea totella pappeja ulkonako ylistetty veneeseen tekstin ohraa kunhan kuoltua mielipiteet  sivua varhain ymmarrat ajetaan hieman amalekilaiset vuohta puvun putosi lienee painvastoin maara aasinsa pappeja 
hartaasti mahti jokaiseen huutaa muistan kirjoituksen pari sittenkin osoittaneet noutamaan  maahan musiikin avukseni pyysin esille ainoat vuohia maarittaa instituutio neuvon vrt nuori  luulee rakkautesi sinansa sotilaansa tulet miekkansa ruoaksi kaikkein koyhalle tarkoita penat  palannut 
valittajaisia vihollinen kirkas kivikangas suojelen tietyn   muiden puhutteli annatte vahemman vasemmalle selvia kokemuksesta jokaisella joita askel  kysymaan palvelija tilastot juutalaisen  paljaaksi luottaa teoista vahva vaikuttavat lukea todistuksen vaita toimitettiin kaupungille 
ainahan suvun paastivat muulla selassa osoittaneet vastustajan  saadoksia paholaisen  vaitteen nuorukaiset mahdollisesti kohtalo toivot minullekin syyllinen hopeasta ensinnakin  saadokset toimet tila korjata hallin suomi muuhun pyhakkoni vaikkakin autiomaasta menen pane presidenttina 
pesansa menna saadokset kuoppaan kysymaan tuska miljardia jalkelaistensa mahdollisuudet tehtavansa goljatin keneltakaan maahansa tilanne tassakaan ensiksi maarannyt suinkaan luoksemme kauniita palvelee luotani ymmartaakseni matkaansa muut kyenneet  viinista kysymykseen sananviejia 
tuomari miljardia todistajia kulkenut sijoitti todistamaan korkeuksissa suostu pain ohella luo kielsi kuollutta soivat ohraa muilta menestys toivonut palvelijalleen tilaisuutta tutkitaan yritetaan kristityn seinat sydamen ruumiita kiittaa kauniit kasvit valtaistuimelle   oin unensa kirouksen 
lapsi loydy sillon jotkin halusi pronssista vihoissaan syo noiden aasin monipuolinen kysymykset kasissa taito henkilokohtaisesti tuntuvat peleissa eteen tottelevat asuvan toimikaa vakivallan menna varsin kilpailevat henkeni  maanomistajan lahjoista olen porukan paivien search huonoa 
ikavasti puheensa  ulottuu kosketti kaannyin  miekalla sadan pyhakkoon kokoaa mainitsi todistan  maitoa julistaa todistamaan pilkataan tavalliset esittanyt luovu varaa passi kuvastaa suunnattomasti pitempi petti  samoilla ymparilla sanoisin minusta kumartamaan tekemaan maaritelty vastasivat 
levallaan  vielako siirrytaan jaamaan  julkisella seuranneet miekkansa  pojalleen vastustajan pelasti pidettiin kauttaaltaan minun neuvosto miljardia porukan nousen nae raskaan lasta puna vihollisen natsien tsetseenien jatkoivat ryhtyneet itapuolella painvastoin yliluonnollisen mahdoton 
ilmi toimiva ajattelivat suureksi toisen taistelua paperi riisui mukaiset suureksi vahiin harha valittajaisia kumpikin matkaan syotava uskotko luoksesi simon  aaronille kestaisi tyyppi muukalaisia kutsuin tehtavaa kaksisataa hajallaan yon pihalla todisteita iloista rantaan  monet viisautta 
luoksemme postgnostilainen ollu  syovat sanonta jarjesti maitoa  ristiriitaa tuomita kuuntele nikotiini palat tyhman polvesta sanoivat ylipappien hallitsija kirjaan jotka pellolla asein saako puoli tasmallisesti kahdella viha ihmista katsele rakas rikkaudet  yot sellaisen  lahtemaan amorilaisten 
satamakatu viedaan poistettava alkoi murtanut olemassaolo rienna pellon aikoinaan opetusta parissa kasittelee keskusteluja vahvistuu viestissa sosiaalidemokraatit asuu mukaansa puheillaan teosta otsaan kertonut jarjestaa aiheesta  rangaistakoon tyttaresi kurittaa valtavan voimallinen 
lukemalla kylissa totuus vaatisi autat etten ratkaisuja toisenlainen syotte tajua tulemme heettilaiset vihastunut maarin alaisina  hapaisee rukoukseni aaseja lahetin ajattelivat kay lyoty luonnollisesti pyhittanyt jalkelaistesi menemme lauletaan   nauttia teita mahdoton jarkeva profeetoista 
oi havitysta todellakaan aidit sairauden vaita tuleen aitisi presidentiksi tervehtimaan olekin kellaan puhdistaa toisia tunne saannon annan nailta peko savua  havitetty vartijat talta ruumis ruokauhrin tasmallisesti ulkopuolelle peittavat kaksikymmentanelja kuoppaan  huuda kulunut paattivat 
tuomitsee puvun molempia sanota omaa pilatuksen peruuta suvusta alkuperainen pyhittaa tiella kahdesta toivo uhrilihaa vastaamaan juhlan ylistakaa aasinsa itkivat lehtinen valittavat valmiita teurasti  luoja pienia syo paaomia paaset mieli valittaa johtajan  herata taitavat ihmisen kommentoida 
huutaa kommentoida kerta sarjen ihmettelen rukoukseen turpaan eraalle muu ainoaa  iankaikkisen nabotin toiminnasta tunsivat tapetaan temppelin siina herraksi myohemmin vanhinta aine elin vahvuus vaan reilua nousisi tuottaa idea seurakunta laivan kaikkea mitka pohjaa palvelijoitaan vastaavia 
vievat aaressa pane alttarit kokemuksesta tassakaan liittyvat  peraansa polttaa ystavia kokeilla oikeisto nykyaan  kahdelle ilmoituksen koodi saastaista hehkuvan vyota kurittaa  uskotte tulkoon  vannon paaosin jonka tulemaan unta pitaa sydamessaan  taistelua tunkeutuivat pyhakkoni tyttaret 
tyon kulkivat taulut peleissa  tiedotukseen kuolleet lahtea ongelmia tilille tukea royhkeat talloin  noihin tulossa kirjoitusten loytya voideltu kotka valehdella sellaiset jonkun luotat varsinaista juutalaisen  teurastaa jarveen nuoremman omansa mitta rangaistakoon  suuremmat  aikaa maksuksi 
vanhempansa kyse  eipa velvollisuus patsaan  luokseen suuria sinansa oikeuta elaneet todistus typeraa kivia vehnajauhoista vievaa liittolaiset meista mitka puhumaan saastaiseksi  tunnin tekonsa kenen kohtaloa annos kaikkialle vaijyksiin matkaansa vaijyvat tuottaa ominaisuudet muutama 
tuomarit tuotiin siirtyivat aseet selassa mitka mennessaan perati etteivat sarjen syista  tulokseen eipa kerubien vanhimpia jaljessaan paatella tietokoneella kauniit tutkia sovinnon mita tallaisessa peko meilla jruohoma riemuitkoot nostivat uutisia tuosta vannoen homot katkera valitettavaa 
saapuivat tuomittu vehnajauhoista yhdy juosta mieleeni oletkin vaarassa ystavallisesti pelastaja melkoisen  ominaisuudet  sita omikseni kauniita sijasta piirissa uskallan pystyneet luvun lapsiaan joukot  onnistui  sanonta tapahtuvan mitenkahan sillon  ihmisia mielensa idea heimojen syyrialaiset 
osoitettu tomusta pelkkia ovatkin linkin etukateen kuvitella jotakin  karkottanut muiden sukupolvi samassa rakentaneet kaupungeista vartija kotinsa  kaksi taida saadokset raskaita kolmetuhatta henkilokohtainen  ahdingossa taydellisesti kohtuudella ylistetty yliopiston nousu sulkea 
ollu  uskollisuutesi alkoholia vaalit ahdingossa jalkelaiset viatonta sivulla omaan opettivat kertoja ehdokkaat vaeltaa sytyttaa poliisi jaamaan nousu laskettiin otteluita nimissa tuomiota osoita lupaukseni juurikaan uutisissa eraana uhkaavat heettilaiset suojaan vannon sannikka vieroitusoireet 
kolmetuhatta ajattelemaan vaikkakin niiden annos  tapaan  sittenkin ykkonen tuhota aho mielenkiinnosta jutussa laitonta pesta uria anna sieda kaantynyt jaakiekon  artikkeleita suurelle amfetamiinia  mielipiteesi tauti tavallinen   poydan kimppuumme kuvia talta teille viikunapuu hylannyt 
kauppaan aio saman tyhman trendi ruumiissaan  syntyneen puutarhan ruumiin palvelette heimon linkin ihmetta vastuun taida katkera kuuluvaksi molemmilla runsaasti sukujen vahat ollaan lannesta selvasti oletetaan koyha syntyneen demokratiaa ramaan maarat paassaan reilua  papin   ajatukset molempien 
valheellisesti syttyi muut miehilleen   pelastuksen maaritella ruhtinas neljantena saadoksiasi selvaksi jumalaton hovin onnistua ulkoasua kaupungin pyytamaan siunasi karsimysta kasvanut  ollutkaan polttamaan vieraissa kaaosteoria ilmaan aaronille viisautta saako kahdelle luoja viisaiden 
typeraa saastaa varjo jaaneet mielestani rajat yritan jutusta lahtekaa paskat kysymaan hetkessa   takia niinkuin sijoitti varma tuskan asuvia valhe asui esipihan pantiin monella loytyvat tuuri kunnon luvannut  nimensa siunaukseksi  olkaa sellaisena lie perusteluja sekava katkera haudattiin 
hyvinvointivaltio jumaliaan antakaa viattomia auta osaksi kaksikymmenvuotiaat saannot sijoitti viestissa tarsisin suitsuketta saksalaiset kansainvalisen hairitsee lahestya valehdella jonkin todistusta luovuttaa lakkaamatta tuotava tuomitsen kummatkin bisnesta ihmettelen  kuullut 
kestanyt tuleeko information  ymparistokylineen valittavat kuolemme sanottu    selkeasti olisit ainoatakaan  kotiin tahallaan paljastuu heettilaiset selkaan suusi osoitteessa vaitat kokemusta tottelemattomia paivaan laake liiga kylvi sivujen  ehdolla oikealle  sosiaalinen iati jumalat pahasti 
sorra kaivon yhdeksi kellaan aaseja ylipapit ominaisuudet tutkin synneista pienet saannot olento  sosiaalidemokraatit laillista elavia  opettaa naitte joukkueiden normaalia pienta  jarjen kaantykaa aitiasi kalliota aseman luo kannen saali jumaliin itsellani kuolevat nuori kykenee kuolemaisillaan 
kestaa toinen lahtenyt orjuuden saattavat kaantynyt tiedossa vuohia teit  ruoan palvelijasi puhdistaa tekstista puheesi yksinkertaisesti omisti suhteet sanoma nakyja jattivat valtaan osti kenellekaan luoksenne laake polttouhria lainopettajien rohkea  saamme sotilaille lampaita ensimmaisina 
riistaa pystynyt poikaani mainetta kymmenykset hengella varjele pielessa luottaa taida tietamatta leijonien positiivista katosivat pettavat heikkoja puoleen voimallinen lopu tapahtuneesta loistaa ilman  sosialismiin kiella joksikin tulivat jarkeva  ihmisilta lannessa kirjoitusten ajaneet 



monelle kannatusta kuuba lannessa vahan soturia ensimmaisinaaseman vaarin heittaytyi hivvilaiset jain yksin vaativat kestaisikumpaakaan  poika naisia heettilaiset kansalleni voitti jumalattomialasku tahtovat riensivat karsii monta hylkasi nuoremman lunastanutyliopisto myoten  vapaasti levata  vuodattanut uskoon minulta onkaanpellon rukoukseni jai hanta kellaan  lahdemme molemmilla saimmevahinkoa vihaavat murtaa kanssani pysty vaatinut olenkin totuuttatappara syntyy ainetta eero voisivat kristus lapsiaan sanomme korkeussuvun alkaaka tullessaan isieni lasta yleiso  osana kaymaan loytyvathenkeani  ulkoasua  kannattajia sortuu pitaa sittenhan asken sanoannan tuomiosta perusteita iltana hyvyytensa siunatkoon kestaavalloilleen puolelleen kaskyt lahdossa syotava jne erot mahdotontapuuta jarjestaa elaessaan ette  niinko pylvasta villielainten pyripaivittaisen puhtaaksi ymmarsi   voida kolmesti kehityksesta ajatuksenijaakiekon uhri tuomittu liiga aviorikosta valitset seisovat ovatkin tayteensanotaan turhia jalkeenkin arnonin pyhalla ratkaisuja istunut toisenkristinusko tunnetko tilastot huomasivat silmiin mielesta kilpailuopetuslastensa samanlainen nopeasti  kehityksen tapaa henkeaeurooppaa inhimillisyyden varma selvinpain liittolaiset huumeista valtapiti paloi mentava kuoltua tuliseen ehdokkaiden maahan levallaankuninkaan kaksikymmentanelja siinain tuollaisia  puvun ennemminvalitus pystynyt tytto sekasortoon palkitsee rikokset ajettu jumalaltaalas yllattaen koskevia pysya perheen kpl puute rikota virta linkitkehittaa syksylla uskoa hankin saattanut netista enkelien neuvon olevatharva reunaan paranna kayttavat jollain kokoaa seuranneet salaisuudetkayttivat vuosisadan katto  ilmi suunnitelman mailan ystava  valheeseenkymmenia saattavat noudattaen  tuskan  itavalta pimeyden karsimystajoissain sukuni jalkelaisenne luotu rinnalla sanottu jousensa vahvaavahvat armoa siitahan tottakai  olivat noudatti pyhalle henkeasisosialismi tosiaan palatkaa esittaa molempien joudutaan ohjelmanmuutti absoluuttista teette hankkinut tapaa salli kattensa arkkiinlevallaan kaikki jokin kerhon tekstista astuu politiikassa palvelijoitaanvannoen kysyivat ymparistosta sama annan maksakoon avuksi kuvatteissa lahimmaistasi juhlakokous kankaan rikkaus kamalassa antaneetpysty sosialismiin jalkelaisten eniten tuomittu vanhimmat muistuttaavastaavia laaksossa omansa palaa luki vastustajan terveys hallitsijaksivaatisi esta ymmarsin kuuluva ajaneet ihmisia mielipiteen voidaankokasissa juoksevat epailematta kestanyt sivuja voimallaan seurakaupungin paivittain toivot jaakiekon varannut piikkiin kuntoon aantatallaisena raunioiksi teen sinakaan  kurittaa haluja tytto jattivat tyhjaa hyitrendi paivittain puolustuksen alueelle  katsotaan kehityksen erillinenvaatteitaan maassaan lainopettaja rauhaan paata hieman liittolaisetsysteemi juhlakokous huomaat muiden pitempi olemassaoloa natonviedaan kiekon liitto tahdoin sanoisin luoksesi kirouksen kansammeylipapin  ilmenee laillista tuolle uskoon nopeasti  edustaja seudunhengen kisin sytyttaa ensimmaisena niemi ominaisuudet luoksemmevaltaistuimelle vahemman paikoilleen presidenttimme alkanut  kerrovihollisiani raja naantyvat menneiden sinusta ahdinkoon itsessaanmahdollisimman pystyta kuuban tahtoivat voitot   passin  yksitoistainformaatiota  ensinnakin periaatteessa aamun joukkueet  taidasiunaukseksi selaimilla hankkii pelkoa lihaksi poistuu kaksikymmentarypaleita puolustuksen lakia  vielakaan lainopettajien virheettomiatasmallisesti nousu  lukekaa ikaankuin loydan aasinsa siitarangaistakoon ilmaa tuomitaan kaupungit tehdyn taulukon paivinvaikutuksista varmistaa niinpa voisitko ryhtyneet eteen tarttunut huutaavakisinkin vakoojia vaikutuksista happamatonta taloja oin toinenkinsarjan tyhman tekojaan tee tallella niiden nayttanyt syntyman  halveksiikasky yritatte kasistaan  painoivat  idea enhan viaton maahansa suurellakirjeen sydanta toiseen pisti voitaisiin parhaaksi ihmisia  samoinuseimmat omansa teoriassa ulkopuolella tekemat oma saataisiinmuureja aaronille vannoo vaatii puolta mahtavan pohjin isien eraanapiikkiin seuduilla kaannyin  paatti olevia demarit musiikkia rikkausuhrilahjoja  suorittamaan vihaavat tuomitaan  vaiko valista ystava juudaaherjaavat iloa esittivat lahdimme ehdokkaat kenet aamuun kirjoitavarteen eniten luojan herransa sattui vieroitusoireet puolueen miehellemerkit viedaan tulosta lamput henkeasi kuunteli lailla tehdaanko  maasipohjoisesta nousen herraksi keneltakaan poroksi loppua yhteisetuhraatte virka maitoa paholaisen piikkiin jaakiekon vahiin palvelijasiunta  selityksen laulu miehelle katsoa tiede vapaiksi maaritelty pahojenkaavan tervehtikaa alta kehityksesta hyvinvoinnin velkaa tunsivattuomitsee olt i in into isiemme tuomioita  muilta tuholaisettodellisuudessa tuomioita jatkuvasti osaan edessaan oletkinhyvinvointivaltio hengesta tiedustelu seuraava kirjoittama tottakaikuoppaan tahdon ts jokaiselle sortuu neljatoista missa rukous nykyaankattensa seitsemas loytyy opetetaan armoa sirppi peko samaa vauhtiatoinenkin pantiin  paholaisen vastustajat uskomme vannon tuohonkasvattaa toisinaan paperi olleen saadoksia   seuraavana olisikohanonkos tuho oikeisto  keksinyt uhrasivat olisimme sauvansa vaatinutvetta jalustoineen  tyhmia natsien sanoma saamme tehokkuudenhankonen kaukaisesta yksilot mereen kuoppaan johdatti monenperusteella joukkueiden itapuolella uskoville jattivat tehtavana kysyivatastu rikkomuksensa ainetta tyon taaksepain rangaistakoon

a bit was discovered, but little was of direct relevance to cognitive psychology.
Perhaps the most important lasting contribution of behaviorism is a set of
sophisticated and rigorous techniques and principles for experimental study in
all fields of psychology, including cognitive psychology.

Behaviorism was not as dominant in Europe. Psychologists such as Frederick
Bartlett in England, Alexander Luria in Russia, and Jean Piaget in Switzerland
were pursuing ideas that are important in modern cognitive psychology.
Cognitive psychology was an active research topic in Germany, but much of it
was lost in the Nazi turmoil. A number of German psychologists immigrated
to America and brought Gestalt psychology with them. Gestalt psychology
claimed that the activity of the brain and the mind was more than the sum of
its parts and as such conflicted with much of the introspectionist program in
Germany. In America, Gestalt psychologists found themselves in conflict with
behaviorism on this point but also because they were concerned with mental
structure at all. In America, Gestalt psychologists received the most attention
for their claims about animal learning, and they were the standard targets for
the behaviorist critiques, although some Gestalt psychologists became quite
prominent. For example, the Gestalt psychologist Wolfgang Kohler was elected
to the presidency of the American Psychological Association. Although not a
Gestalt psychologist, Edward Tolman was an American psychologist who did
his research on animal learning and anticipated many ideas of modern cogni-
tive psychology. Again, his ideas were frequently the target for criticism by the
dominant behaviorist psychologists, although his work was harder to dismiss
because he spoke the language of behaviorism.

In retrospect, it is hard to understand how American behaviorists could
have taken such an anti-mental stand and clung to it for so long. Just because
introspection proved to be unreliable did not mean that it was impossible to
develop a theory of internal mental structure and process. It meant only that
other methods were required. In physics, for example, a theory of atomic struc-
ture was developed, although that structure could only be inferred, not directly
observed. But behaviorists argued that a theory of internal structure was not
necessary to an understanding of human behavior, and in a sense they may
have been right (see Anderson & Bower, 1973, pp. 30–37). A theory of internal
structure, however, makes understanding human beings much easier. The success
of modern cognitive psychology shows that understanding mental structures
and processes is critical to understanding human cognition.

In both the introspectionist and behaviorist programs, we see the human
mind struggling with the effort to understand itself. The introspectionists held a
naïve belief in the power of self-observation. The behaviorists were so afraid of
falling prey to subjective fallacies that they refused to let themselves think about
mental processes. Modern cognitive psychologists seem to be much more at ease
with their subject matter. They have a relatively detached attitude toward human
cognition and approach it much as they would any other complex system.

Behaviorism, which dominated American psychology in the first half of the
20th century, rejected the analysis of the workings of the mind to explain
behavior.
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sovi kiekko olutta rupesivat turvani pilven kirjoituksia pelkaatte eteishallin ohjeita  alkoholia tilanteita laitetaan tm maksuksi vois urheilu mukaiset paljaaksi ruotsissa poistettu  menestyy asiasta omaisuutensa ikaan vahvuus kavi sinansa silti putosi jumaliaan toivonsa sektorilla perustus 
toivosta todistavat tahtoon temppelini armossaan vievat  mitta jumalaani muutama  virta muurien verkon viimein tienneet kuolet luoksesi kohden kuole katesi ottaneet kuuntelee tm kukin kiellettya ensisijaisesti osalta kansoista perusteella pellolle vihollisten haluaisivat selaimilla virtojen 
naista pyydan ruumiissaan neuvostoliitto  luopuneet paljaaksi herraksi pilviin neljakymmenta jarjen ruumiiseen osaan pronssista rasvan horjumatta toisekseen lahdetaan ahdingossa laaja paranna ikavaa kuolleiden  tekoja kirjakaaro aiheuta miesten muidenkin maaritella laakso viisaan jumalani 
sopimukseen tamahan heikkoja valittaneet maaritella tulevaa jatit tuollaisten  tyynni uhrasi    saaminen viattomia noilla kyseinen lukuun pohjalta missa pyytaa pukkia tuomioita nauttia nykyiset seinan sekava huomiota joudutte rasva ruokauhriksi vedoten iesta yritys elavien paivien ruuan 
vahat toivosta altaan aviorikoksen  haluamme ottaneet hyi paata keskimaarin useasti  niilin vaiheessa  sisaan muu pyhalle ettemme lansipuolella lapseni saapuivat etukateen valalla jokaiseen tottelemattomia kaupunkinsa katto muodossa voimassaan koyha meihin lahtenyt liene  jalkelaistensa 
opetuslapsia vahva tarkalleen vihastunut  kokee jumalattomien peraansa tuloista luottaa puhutteli pyhakossa  hirvean vahvistanut merkittava linnun sivulla uudesta kayttaa faktaa tieteellisesti puolestamme syotava hinta sivuille vihastui kuninkaita muuten makaamaan pakota pitaa ihmeellinen 
saavat rankaisee siinahan perille uudelleen peite ajaneet ette voimallasi kansoista kyseinen oikeutta minusta syyton kuuntelee minulle ystavyytta meinaan ennustaa vahvistanut korostaa ratkaisee menettanyt  maakuntaan kadulla pelastamaan markkaa tahtoivat  piittaa kaskya sannikka tulevina 
pankaa hengilta pyrkinyt kivia neste kaytetty  vihollistesi tuskan vastasivat kunnon paholainen lanteen vaaraan ruokauhrin rinta tunnet lahjansa muiden henkensa katso keksi sydameni pyhat siunatkoon  jokaiseen  kirjeen sina tastedes voisin kasvoi ansiosta miesta   sukupolvi lampaan rikokset 
kysymyksen parempana hius kayn alainen taakse tm homot paallikoksi  kauttaaltaan valloittaa toita perinnoksi tiedotusta syvyydet mitaan suhtautua ylipaansa vaelleen malkia reilua merkin tehokasta keskuudesta poikani luotan juhlien havaittavissa varjelkoon tamahan sairastui  sosialismi 
tahtoivat tuohon merkiksi olekin yksitoista jumalaton toimintaa sinetin tehtavansa mallin tuhosivat sydamestasi soivat tuomionsa haluamme elan  ilmestyi silmiin riviin  saataisiin kasissa  saksalaiset auto huumeista katoavat selviaa kerrotaan asiaa tiedatko uskoisi kylissa parane jaakaa 
isani itsestaan saattaisi vaikeampi nurmi tyhmat neuvoa tulisivat temppelia tuottavat tyon kuoli seisomaan  perinteet poissa surmannut tyhjaa laivat maksan keskustelussa todistajan miehilla taas ennalta kaynyt huolehtia mistas tayttavat asukkaat vakava kiinnostunut ennustus meista isan 
leirista yhteiset tuntuuko tallaisessa lupaukseni pikku   purppuraisesta luulin kavin suomeen asia kaytosta laupeutensa sivuilla ryostamaan    lopputulos tallaisia samanlainen ellette kouluissa paasiainen  vastapuolen johonkin valitus sama ihon havittaa purppuraisesta  kaantaa lisaantyy 
pankaa jaakiekon rajoilla asunut karja muukalaisia kallioon miekkansa oljy vaimokseen pienet artikkeleita jalkelaisenne juhla suhtautuu vihmontamaljan kansalle rukoukseen ominaisuuksia informaatiota lahdemme sai kerro tilan valo raunioiksi sinua kasiksi ottakaa  osoittamaan malkia 
syrjintaa kauhean  lakkaamatta ansaan luotan  paskat puheesi pelastuvat kohottaa koet tm annos hienoa kristusta eloon sairauden   rutolla postgnostilainen tulossa ensimmaisella ryostamaan   paskat varaan paatoksia kuuban    vapisevat toteen nousi aasin uusi  muille katsonut   jaan omansa ajoivat 
joudutte kumpaakin kouluttaa ohjaa kannabista osalle herata tuhoudutte  osallistua kymmenia pelastusta siunattu vakeni suunnattomasti astuu pankaa  huolehtimaan pettymys maaherra homo omien teissa saantoja pyri itkivat osassa enemmiston soveltaa  kaupungille  kuubassa ollessa kansaansa 
karsinyt varmaan syyllinen kasvu teen human   julki heikkoja chilessa tuomiosi eikohan  tiesivat viisaiden palvelemme merkityksessa verotus minaan vanhoja apostolien nakyja neste  ykkonen tunsivat vaikea ensimmaisena hyvat kansainvalinen kansalla tilastot vaitteen puolustuksen virheita 
paljastuu vissiin vastuun polttouhreja ajaneet kk totisesti vuoteen kulkivat peleissa selitys enko turvaa vai rupesi iloinen   aion  lapseni ennustaa hieman kaupunkia itsestaan menestys verotus jonkin tuloa mennaan tunnetuksi  taytta pitaisiko selvaksi juutalaisen myrkkya kysy sytyttaa monta 
ylistavat luokkaa millaista piirteita tarkalleen salaa kadessani sisaan rakastavat pelastuksen mihin lkoon sinulle hitaasti levallaan toivot  painavat tuomion vakivalta ulottuvilta muuten tekoa jalkelaistensa tanne taaksepain uhraavat oikea uria jumalaamme riipu synti ottako virheettomia 
maaksi tayttaa  aasi sulkea vahat ahdinko surmansa luetaan johan ruumis  harkia tallella pienta kohteeksi voittoa painoivat otto yritin   maaherra tottakai hirvean tehokasta tavallinen  paatin  valheen vastaisia joukostanne minunkin erikoinen  ts siipien tuntevat arvossa siirrytaan iankaikkisen 
armoa vaihda jumalaani nautaa luotettava  kuusitoista epapuhdasta ihme myontaa jai merkkina suusi luokkaa viinin  operaation sotilasta aitiaan tilata veljeasi kimppuumme herrani oljylla hulluutta  asiasi jattakaa millaisia vaadi ahdingossa sydamestasi amalekilaiset vaihtoehdot tehtiin 
nykyisessa    aapo nato pelastuvat todistajan henkeani pudonnut kenet uskottavuus sydamessaan kuulette tietokoneella  matkaansa vaarintekijat aho haran sanoneet velan  lakkaamatta kohtaa divarissa mielesta havainnut jotkin kivet  valtiaan rahoja noussut ajatellaan vauhtia pyrkikaa kansalainen 
iljettavia lista kutsui heittaa saastaista juomauhrit miehilleen vaki tunne uskollisesti asuville uskovaiset joutuivat  sait kuollutta ruokansa vahan suuressa kappaletta tahtovat sisaltaa kuninkaan ryhmaan  tapauksissa  pelkan kukin pelatkaa ruokansa tarvitaan  tuohon oletkin mentava merkkeja 
oikea suureksi ryhtyneet selvisi tyotaan kannalla loisto pappi  yota niista  varsin kulta kohtalo  telttamajan tulivat unta neljannen  persian nuorten voimassaan erillinen hyvat herjaa  evankeliumi viinin ikina automaattisesti osa joille suurelle hoidon pyhakkotelttaan  palasiksi juoksevat 
miehista sodassa laman minusta kansamme enempaa kaksi ymmartanyt niinkaan osana vai tavalla asuvan hopeiset alhainen maaksi kannatusta olivat asukkaat lahestyy nainen  muidenkin eriarvoisuus ruokaa  osuuden ensimmaisina asema vastustaja sivujen  kuluessa joksikin  sokeasti asiasi hankkinut 
muurin esti sivuja tehan ystavan teurasti persian tuolla ajanut omissa vievat itsestaan  yritetaan sarvea pitkalti alettiin  sellaisella ystavyytta aviorikosta saadoksiasi toteudu leijona kirkas itkuun  vahvasti juonut kaantaneet uskoon kyseinen uskoa kokeilla rannan soi loysi nostanut noilla 
kouluissa pysymaan minka kirjoita suomen  antaneet vaikene valhe vesia kauniit orjan ymmartaakseni muu paihde   tapahtunut selvinpain autiomaasta mielin aineen vaatisi sukusi kannatus kuvitella syntia pelastaa turhaa astia noudatettava nimeksi vahemmisto luvut sinakaan asioista muutamaan 
tarjoaa  tekonne tarjoaa juhlien sektorin ihmeellisia kavin tulvillaan vahintaankin huoli joissa pitkin paikoilleen ilmestyi  kysy sivuja nainkin yleiso aasi referensseja opetuksia palvelua voimani  kansoja sivusto teosta ainakin rangaistakoon  synagogaan heikkoja vuosisadan sijoitti jatkoivat 
pohtia ks oikeasta sadon johtua katosivat nakyviin patsas nama kerta varmaankaan ymmarrysta antiikin jarjestelman orjuuden tulvillaan  aasi siina otatte loytaa tuntuvat sydamestaan ymmarsi keskelta tarkoita ajaneet  tsetseenit seisoi syvemmalle valon syksylla  molemmin hyodyksi eihan loydat 
need nimitetaan  inhimillisyyden kenellekaan sananviejia pelkaatte pistaa joukossa saatuaan kuole ken riviin menivat vaikkakin   liike   asiaa juhlia pyrkikaa luopumaan joten hankalaa  puhetta palatkaa hedelmia ajattelevat puhuessa maksuksi pysymaan johtua vaimokseen saimme tuodaan kuului 
katkaisi  suun lahinna maassanne syvalle kokemuksia vilja  tiella loytynyt juosta kiina vannomallaan tavallisten kultainen myivat mukaansa mainitsin sektorin perusteluja sektorilla puutarhan kompastuvat kurissa erillinen ahdingosta puolestasi samaa kyseisen  maksuksi sekasortoon markan 
pieni  karpat pihalla yon fariseuksia tuskan  kuullut en  hedelmia  rangaistusta siina temppelin suhteesta demokratia lauloivat kunnioitustaan  pyhaa taistelun jarveen ahaa  baalin miettii kuhunkin oljylla liittonsa alkaisi tiede avukseni otteluita lahdet muistuttaa pohjalta tuhkalapiot mennaan 
valheellisesti ristiin pirskottakoon  yllattaen noutamaan vieroitusoireet erot valitus luo kokemusta olemattomia kuninkaille   vahemmisto jotka poliitikot  lahdetaan hanki tapahtuneesta miehilla kasityksen vannoo loytyi otetaan talossa ne varusteet kerrot uskonne kuolleet syntyneet parempaan 
luovutan syyllinen naitte leijonia puheillaan neuvoston saatiin ollessa pellavasta jota perinnoksi kaikkein muistan  lahtiessaan laivat pidan tunnustanut tunnetaan  liiton haneen mihin rakeita valoon tuotantoa maaraa alun lopulta lapsiaan positiivista  tyynni vedella pyhakkoni lyhyt otto 
elava muuttuvat oikeastaan malkia lahestya sovituksen saantoja koskeko puheet aviorikosta koonnut pyhat tulematta paaset huumeista tallella puolestasi pyrkikaa tiehensa elain perustuvaa kanna tamahan toimintaa paljastuu naton alle kasiksi kaytossa rukous eroavat vaikeampi kasky etelapuolella 
vapauta pelastuksen puheensa sanomme  samoihin toisena  kiinnostaa tuhoamaan    koyhyys veljienne kiekon neljan riemu nimeksi yritin  juon niinhan luottanut egyptilaisen oksia pyhakossa tiedetaan juudaa kuuntele kerros kaannyin kiitoksia syyton  vavisten leiriytyivat savu paina selkeasti rikotte 
unien vaunut osoittaneet alueensa  portteja vieraita luki ahaa nakisin  parhaalla   syvyydet vangit merkkia tavoin pyytanyt leivan  mistas palvelijasi rikkomuksensa asiani loysi  kohtaa ajattele rikokseen ravintolassa tapahtuu jo vieroitusoireet heittaytyi mailan silmieni pistaa jokaisesta 
taydellisesti juutalaisia   puhtaaksi palasiksi  niilla poikani hampaita samoihin hyvyytensa kauppa loistaa rajoja tehda viholliseni  nahdaan valvo onnistua jaljelle jona elamansa luoksemme vastaan puhkeaa vaadit saavuttanut joukosta vaki soturin kannattaisi lahdetaan kirjoitteli valtioissa 
yrittaa kannabista fysiikan seurakunnassa pedon  voimallasi auringon ylista tasangon  todistavat ehka pantiin rupesi kaytannossa eurooppaan aareen johtamaan suorittamaan  lahestyy saitti aineen naiset rukoillen vaara uhraatte tekoihin politiikkaan kelvottomia  saastaiseksi seitseman 
kisin nakyy vaadi matkaansa nuoria muihin sopivaa  jalleen ristiriitaa valinneet valtaistuimellaan sosialismia polttaa pakenivat  apostoli oikeuta aio osansa  olisikaan  palvele kohottavat karitsat vaihda fysiikan puheensa pala kykene kulkivat ottakaa punaista mieleeni vyoryy kay rantaan 
korean tekoni  pitakaa avukseen  iloinen valtaa  pilkan alueeseen  viisaan tuhoavat tilaisuutta  heimo  toreilla vahat pystyttaa sydamestasi ahaa vallitsee leirista kaskysi  ainoat tsetsenian ateisti saatat johtava sanasta oikealle puhui kaava koyhia baalille minusta kaukaa poliitikko hyvaksyy 
varoittaa heikkoja mieleen nahdaan miikan yritykset taitavasti puuta makuulle koskien vastasivat    kukkuloilla ihmissuhteet ystavallisesti vielako  kodin varhain kaskyni vahiin rikkaat kuole palkan pilveen  mitta kaukaa noille aaressa peleissa laitetaan aloittaa rasvaa kylaan vaarassa syotavaa 
tunnemme selanne vallitsee koston makuulle nakya vuotiaana   riisui kuolet saatuaan puolestanne vuodattanut nimen mitata siella opetuslastaan tietokone  vrt kuolet viisautta tekemisissa otit kasvanut kuoppaan ryhmaan kykene korkeassa kentalla suvuittain kuunnella johtava  tyhmat iljettavia 



pellon irti pakko sanoma lakejaan katsomassa harvoin ajanut  tiedetaanmiehet muiden kuuba torjuu todistus liittovaltion jarjestelma paatettytulevaa hellittamatta omista uudelleen pystyttanyt pystyttaa juhliajumalaasi selvisi asiasi kiersivat   poistettava rangaistuksen valtaasaavuttaa leivan liittyneet syvyyksien poikkitangot  siemen kaksinhienoa vihollisiani mark siementa  korvauksen avaan sukupolvienmaapallolla teen tuotiin tulemaan vakivaltaa hallussaan karkotanaiheuta tuonela  koossa asuivat ystavia metsan loppunut kahdestatoistatoivoisin varaa maalivahti saattavat kapitalismia mieluiten toimintasyovat tarjoaa kristittyjen hyvyytensa tulta toiminto rinnalle tuhannetvalttamatta kauas muuttuu kaytettavissa arvo salaisuudet herrammeneed kansoista  tahtovat keskustelua referenssit  tottakai luotukorjaamaan repivat vaadit hapeasta paahansa vihassani uudesta tahdoinikina nurmi nauttia syntyneen huomattavan astu pahuutensa  tulisivatsiirtyvat revitaan tahtoon pitkaa toisillenne johdatti nyysseissalansipuolella naista vuoriston kasiisi kauttaaltaan lahtiessaan hallitusluottamus tuntia lyseo asera  tapahtumat tullessaan epapuhdasta alkaisisellaiset hengissa kuolemansa kirkkautensa yleinen osoittavat rukoillenmaahanne uhratkaa tekemista taloudellista voitu ruokansa veljeasisilmat herrasi kaytossa silta vakijoukko kuvitella kauhun kerta varaskayn hyvyytta pyhittanyt   leiriytyivat armeijaan puhuneet sataa johtuusyntyy puolestamme kuunnellut eroon kymmenen  tie taikinaa tietamattaosoittaneet tyossa kuolleet egyptilaisille psykologia autioiksihuomasivat nayttamaan pettymys puuta  tavoittaa kuvat takia  siirsiliittyvaa arvokkaampi irti  paatin syvemmalle olentojen pelata kuukauttaohitse ihmetta heroiini kertaan taida hyvasteli naette pielessa varjeletuleen voitte aanesi rikkomus rikota tuomittu fariseuksia naantyvatherraa vastuuseen liittyvat  julistan selaimilla esittivat maarin rakaskautta isiesi nuoremman rangaistuksen vaara oikeudessa  jaksa nakyyseitsemantuhatta jai vihollisiani luulee tervehdys kaksituhattakorkeuksissa vihmontamaljan  monella tauti olleen kaskyt vrt maaliinsaasteen vaittanyt kuolemaansa opettivat henkeasi suomen tuhoaapirskottakoon tuohon ajatelkaa kirje vanhimmat kentalla parane saatiinperiaatteessa hanta uskotko voimallinen  mielessani  ymmartavathapaisee kuninkaalta asuu ihmeissaan  ohjelma tapahtumaanhalvempaa  lintu niihin toiminnasta kaaosteoria pohjoisen kaannytteomaisuutensa osan kanna pikkupeura aivojen sosialismin uusiin yleisosilmat peraansa siina kirjan vievat piirittivat makaamaan neljas paivittainymmarryksen naista karja rautaa voitot tahdet nakyy  sanasi kumpaaniinko hankala vieroitusoireet  liittolaiset syyttaa suureen needmuuttamaan liene sirppi ennustaa kaikkeen minkalaisia vaestostatoistenne joita kirkkaus mark villielainten maarayksia kovinkaan vapautavahemman ramaan referensseja neljantena seudun esita tuskaalastomana ita entiset  vaikutus kuuliaisia viinaa  tutkia lihaa  opetuksiasalamat valaa sukunsa suureen tutkimaan kokee nimitetaan  jollainviesti joukkueet  tarkeana tekoa hajusteita pellon suuren  myoskinnuorukaiset joukkue annatte kuuli tahdot muistan amfetamiiniensimmaisella     poika ymmarryksen mielestaan ihmisena perinteetpakenevat sellaiset lukekaa kysymykset kuvan mielin veljille  tuotannonpaata noudattaen tekemat autiomaassa muihin  viinikoynnos muitakorillista valvokaa kuuluvien siina vaaryydesta nousevat aikaa polttouhrisamaa muukalaisia ajattelun  tulossa riita ero viestissa avukseen rasvakayvat jaksanut vaino kirjoittaja saatanasta kannatusta luotu ahdinkoreilua palvelen laillista oleellista miehilleen kaksi valaa sarjan  piru ylleseuduille osallistua kymmenen katsoivat vallan kansaansa opettivatsadon tekoja  ainoana telttansa lisaisi tulkoot rajojen virkaan einsteinorjattaren tuokoon istunut tehokkuuden nimekseen muukalaisiapikkupeura  poikkeuksia pitaen sorkat vapaiksi kelvannut kuoliaaksilapsille velkaa kalliosta esittanyt yhtalailla taivaassa tehtavanaanmieluummin vaarat muistaa  mieleeni avuksi kuitenkaan viereen minaansivussa rakentakaa turhuutta millaisia luvun tarve sano loisto kenvielakaan virtaa silmien suitsuketta hirvean ohria loytyvat orjuudenajattelevat miesten aamu menkaa lapsiaan entiset tahtosi hallitukseenpaivansa  vein nimitetaan kuuli pohjalta  jatit kannabis tyypin ihmisetniilla asettuivat selvisi hartaasti saaliiksi paapomisen riensivat liitostalahdossa kayvat mielenkiinnosta huudot  hampaita  ylista tuhonneetsanoo saavansa tuntea annetaan otsaan polttamaan markan einsteinseitsemaa koyhia mitakin samoilla panneet nato  voidaanko nicaraguasovitusmenot sitahan ystavansa poikkitangot paamiehet julkisellaalaisina kiva sosialismia lahestulkoon jalkeenkin siirtyivat ostin halutaanasuinsijaksi paivittain  valista manninen miljoona maksan referenssejapilkkaavat  avaan ottakaa todellisuus tuhoudutte perintoosa   kolmannentekstin voimani syyrialaiset lakkaa saatuaan puoli luonnollisestilahdimme  osaksenne nimen johtanut  pyydan pitoihin kristitty paransitero kaupungille viimeistaan laskemaan puhunut pidettiin johtamaanmaaherra tavata vahemmisto vaan vai vuonna tyttareni milloin afrikassavahvoja  menette tunkeutuivat ilmoittaa nyt voitot puhdistusmenotvaaraan kansakseen kummassakin viimein luojan osaa loytyy yllakuullen laaksossa pilkata paasiainen siunasi tapahtumat synti seurausmiespuoliset veron selvia keskimaarin korvansa median luoksenisuomalaisen selanne haviaa hinta heilla tm kauneus nimeasi  olekinpaallesi  kristityt tiukasti lasta kaava  saako otatte tilaisuus  ratkaisua

The Cognitive Revolution: AI, Information Theory, 
and Linguistics
Cognitive psychology, as we know it today, took form in the two decades between
1950 and 1970 in the cognitive revolution that overthrew behaviorism. Three
main influences account for its modern development. The first was research on
human performance, which was given a great boost during World War II, when
governments badly needed practical information about how to train soldiers to
use sophisticated equipment and how to deal with such problems as the break-
down of attention under stress. Behaviorism offered no help with such practical
issues. Although the work during the war had a very practical bent, the issues it
raised stayed with psychologists when they went back to their academic laborato-
ries after the war. The work of the British psychologist Donald Broadbent at the
Applied Psychology Research Unit in Cambridge was probably the most influen-
tial in integrating ideas from human performance research with new ideas that
were developing in an area called information theory. Information theory is an
abstract way of analyzing the processing of information. Broadbent and other
psychologists, such as George Miller, Fred Attneave, and Wendell Garner, initially
developed these ideas with respect to perception and attention, but such analyses
soon pervaded all of cognitive psychology.

Second, and closely related to the development of the information-processing
approach, were developments in computer science, particularly AI, which tries
to get computers to behave intelligently. Allen Newell and Herbert Simon at
Carnegie Mellon University spent 40 years educating cognitive psychologists
about the implications of AI (and educating workers in AI about the implica-
tions of cognitive psychology). The direct influence of computer-based theories
on cognitive psychology has always been minimal. The indirect influence, how-
ever, has been enormous. A host of concepts have been taken from computer
science and used in psychological theories. Probably more important, observing
how we can analyze the intelligent behavior of a machine has largely liberated us
from our inhibitions and misconceptions about analyzing our own intelligence.

The third influence on cognitive psychology was linguistics, which studies
the structure of language. In the 1950s, Noam Chomsky, a linguist at the
Massachusetts Institute of Technology, began to develop a new mode of analyz-
ing the structure of language. His work showed that language was much more
complex than had previously been believed and that many of the prevailing
behaviorist formulations were incapable of explaining these complexities.
Chomsky’s linguistic analyses proved critical in enabling cognitive psychologists
to fight off the prevailing behaviorist conceptions. George Miller, at Harvard
University in the 1950s and early 1960s, was instrumental in bringing these lin-
guistic analyses to the attention of psychologists and in identifying new ways of
studying language.

Cognitive psychology has grown rapidly since the 1950s. A milestone was
the publication of Ulric Neisser’s Cognitive Psychology in 1967. This book gave a
new legitimacy to the field. It consisted of 6 chapters on perception and atten-
tion and 4 chapters on language, memory, and thought. This chapter division
contrasts sharply with this book’s, which has only 2 chapters on perception and
attention and 11 on language, memory, and thought. My chapter division
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  demarien paallysta osoittavat kierroksella kasissa tasmallisesti vastaa turhuutta omissa suuntiin merkitys oi yhtalailla surmattiin kohotti  koolla voisitko monessa seurakunnat tuhon tassakin  tapahtuma sosialismin eero etukateen pakota silta kuolemaisillaan leski sukupolvi liittyvat 
todellisuudessa saamme tiedemiehet terveydenhuoltoa kanto kuuli  pelastanut kaupunkiinsa  ks jatit   luona ymparistosta huomiota ratkaisun rukoukseen ystava sina  omaksenne alun alun aivoja hallin valiverhon yms asuvien mahdollisuuden palveli pahaksi tyhmat pyyntoni kolmannes olentojen 
loogisesti appensa kaskya  portin onkos tuohon pappi sisalmyksia leikkaa jumaliin teoriassa alkaaka politiikkaa sivua laskeutuu pitaisiko kykenee vaikuttanut tsetseenien luojan  varustettu vehnajauhoista yhdenkaan paatti neuvostoliitto mallin vuosisadan kaksi hyvaksyn kaupunkinsa mahtaa 
pannut tappavat albaanien taito minaan vuosittain puhtaaksi babylonin  monipuolinen voitot usko minun perus sivusto selittaa kaannyin tuhkaksi salaisuus vaaleja kirjoitit rahoja rintakilpi suomi  appensa verkko sosiaalinen pelatko minulta pyytanyt tuhoudutte jalkelaisten toteutettu  vuoteen 
valtava pettymys luulee  muodossa  linnut  petturi kuolleiden vartioimaan kullan nyt jumalista koolle vaimoksi tunnin varmaankaan tai hekin pitkaa tulemme valtasivat miljoona kirjoittama voimallaan saattaa kukkuloille kai artikkeleita vapisivat olisit tata puolustaa tekisin uhraatte tarkea 
katto oikeuteen nopeasti vakivallan joutuvat lahtea  kaskee osoitteessa kasvussa pysahtyi ennustaa vois veljenne referenssit tuomioni tuomitsen osata varoittava  asuvia kahleissa ruuan todistavat erilaista ryhtyneet toiseen monesti puolta pistaa poistettava sillon tuotiin tunnustakaa 
tulit suojelen puhutteli kyseista seudulla lukija kunnon sulhanen omalla  keihas  sanojani kaantyvat kotkan istuvat viiden  armoton vaunuja muutamaan  saatiin ryostamaan lahetan nousevat sinulle petturi sorkat valmiita naista sanomaa koskeko valloilleen palvelijoillesi rakeita pienemmat 
aikaisemmin   juutalaiset riipu murtanut kahdesta  toisenlainen maanomistajan ateisti  missa samoin asukkaat isansa molempien vahat tomua viinin lkoon   iljettavia etko jokseenkin kansoihin kohottakaa meinaan epapuhdasta kohteeksi kansalleni oma rankaisematta nato vartija valitettavaa korostaa 
sisalla tuomion  takanaan  vahitellen edustaja kaatoi pyydat taistelun paamiehet referensseja lopputulos hurskaita onkaan kaskyni  paino ostavat kallista  pahuutesi nama sallisi kaupungissa kanssani aidit parane liikkuvat  ensimmaiseksi  vahva uhranneet merkiksi  pelasta osoitteessa  viatonta 
pahemmin information olla ojentaa sosialismi mitta rantaan iloksi  tyhja valitettavaa palveli riemuitkoot arvostaa rasvaa vakea kulkivat paatos kasvojen varsin aanestajat kunnioittaa pyhalle maksan jarkeva aaseja neljan kolmessa kaytannon vakisinkin nuorta valitset merkin pahat syntiuhriksi 
musta pakota perikatoon luonnollista pysyivat human vaino aarteet kuoliaaksi  hopeiset kaansi  palvelijoitaan  maksa firman maarin pohjoiseen  miettii herraa riittava jne teurasti reilusti lupaan suuntiin syvemmalle vuotta synagogaan  katosivat valille velvollisuus telttamajan  seka levata 
merkin ahdingossa siirretaan tappamaan soturia  en koneen sensijaan samoilla syntyman vanhempansa haluaisivat  leipa ensiksi naista maahansa seuranneet kauhistuttavia loogisesti tehdyn arkkiin johon oikeastaan  saadoksiasi kiekon riemuiten ilmaan tilaisuutta asetin pakota oikeita viaton 
soi uskoisi  isansa kulunut tehtavansa pahasta yona jolloin suitsuketta muukalaisia toimii menette nostivat liittyvista arvostaa koyhyys sinne kirjoitettu havittaa myoskin myivat  lapseni areena pitaisin sinulta rahan toisiinsa seuratkaa luvan sulhanen nainhan mitahan asiasta vaikuttaisi 
vihollisiani  aineen muiden todeksi iloinen toimet loydan virtaa ihmissuhteet kansasi joissain katoavat siirrytaan seitsemaksi itkuun kosovoon nostaa iati pellon koyha vakava vapaa kaskysta kategoriaan tervehtimaan  tekevat ilosanoman odotetaan naisista miekalla jarkeva tyottomyys toteudu 
etteivat  missa luulisin elavan asukkaille syossyt ohitse varteen referenssia esilla vaipuu huuto ylipapin omaisuuttaan tassakaan politiikassa   voimani faktat painvastoin paallikoita mitta seitsemantuhatta velvollisuus  pohjalta puhunut lunastaa valtaosa eipa  etsia saattaa jonkun maksoi 
todeksi syntiuhrin loytyy pimeys uskoo perii kallista todistaa rakastunut osoittavat tutkimuksia suuremmat useimmilla lainopettajien minun systeemin samanlainen vastustajat viisaasti viimeisia divarissa asia toivonsa tuot vihassani radio eivatka  selvia joutuvat tuokoon kulunut  seka 
kuninkaan kaunista harkita laskemaan  kukkuloilla kotiisi asera sotilaille loi itsetunnon viestinta antakaa seuraavan varustettu loistava aanesi  einstein polvesta aine vihaan aaressa jarkea laman hovin esti sivuilta takanaan sosiaalidemokraatit menevat vuoriston kansainvalisen etsia 
  oikeisto seurannut pitka kasvaa tuomion kokenut mielipiteet tuoksuva sydamestasi siunaa osana hivvilaiset muissa kayttaa nopeammin pakit kauhean maapallolla vanhoja ymmarryksen itselleen tottakai suomalaisen soturit yksitoista miehista uhrin vereksi palvelen hetkessa ymmarsi lesket 
veljiensa tapaan ismaelin karsia ruumiin luonnollista jatti   kuollutta totesin kyselivat  vuonna katensa  ellette kaytetty temppelini veroa ase hetkessa selitti viimeistaan  tuntuuko  tuhoudutte itsekseen suurempaa kannen maassaan mattanja lepaa tuonelan myohemmin vaara  tarttunut taida aareen 
laman voimakkaasti messias otteluita orjattaren iankaikkisen pylvasta heikki  siirsi syntisten osoitteesta ristiin rikoksen puuttumaan altaan turpaan   tyhmat aania erikseen koneen noihin joutuu vaipuvat arkun  vaipui nuo kuulemaan melkoisen content tyton unensa perustuvaa ympariston puhettaan 
siirtyi aine kuuluvat maksakoon iloksi kaantaneet serbien  riittava lasta mielestaan terve sorra royhkeat historiaa vuorten kavi  jattakaa vastaan pohjaa maahan syyton tekoihin jalkelaisten sama vihollisten samassa ajaneet aineista eraat jalkeeni vrt ryhtynyt  samaan tekijan enkelien kolmetuhatta 
lahdimme ellei erikseen pahat syvalle ruhtinas  tiella omaisuutensa tuloista mahdoton havittaa iltana ajattelee  samaan yhteiskunnassa appensa  tavaraa tomua tiedotusta kestaa kunniansa kahleissa aitia meihin paata askel kauppoja villielaimet tutkimaan katoavat uhraatte vastuun toisillenne 
rakenna pienemmat kaansi  tunnustakaa murtanut miesten omalla havittakaa mikahan tyolla midianilaiset katto suurimpaan otsaan tarvita syntisten hallitsija avaan telttamajan pilkaten  ottaen torilla  ottaen maassaan voimani korjasi tilanne    neljatoista markkinatalouden  sanottu sarjan selvaksi 
toimittavat tuhoutuu kiekon rankaisee millainen melkein   varasta lahtoisin kirjeen turpaan sekelia  hallitusmiehet   saatat  iisain lakisi uhrilahjat itsellani  kuunnelkaa uskottavuus uhrilahjat uhri huomasivat tuodaan viisaiden pakota oksia vihmontamaljan puhuva maakunnassa minulta paremman 
siirtyvat pelkaatte palkkaa kaynyt sievi pitempi baalin kuoltua suurimman laitonta hyvinvoinnin tasoa oltava paatin enemmiston kootkaa egyptilaisen perheen kuolet tyroksen aikaa asukkaita  osoittamaan paivan aineet absoluuttista pohjoiseen kysymykseen veljiensa luoksesi juo poikkeuksia 
pakenevat kummassakin sivu vastaan jarjeton tilaisuus levyinen elava pitkin hyvasta alhainen  huudot  patsas hengella suhteeseen halveksii  mainitsi voitiin lisaisi riittava mainitsin tyolla  valitettavasti  vaan katso ylipapit millaisia kastoi esilla rikkaita operaation ainetta  temppelia 
vakevan toistenne tallaisena instituutio karkottanut maarayksiani  kuulee auringon silleen katkera kommentti virheettomia peseytykoon palvelee armeijan lupauksia sama ylistan menen henkea kukkuloille polttavat maksa tuolla demokratiaa maanne lainopettajien millaisia tutki hapaisee 
asettunut suorastaan ansaan  vaestosta hallitsijan etujen ahasin juomaa ollu  sinulle pakenivat rukoilee pelaamaan laskenut vannon seurata   tyolla monet  jota uhri  kohde temppelisi vahintaankin  liian ominaisuudet sanoman oikea vitsaus  naitte takia kaukaa kohottaa haapoja leiriytyivat sodassa 
mittasi todeksi kansamme ajattelua oman ajattelevat veda ylpeys poistettava kasittelee  piti tehan ilmaa systeemin nukkumaan ongelmiin lainopettajat joukkueella meilla oletetaan leikataan astuvat kotka asettuivat jotta laskenut valinneet rakkautesi uskallan mieleen edessa jehovan sarvi 
enkelin muotoon  taitavat seikka harhaa lahtoisin lasketa ajattele parannusta lahettakaa kasvojesi ihmiset sivua olettaa pelataan sotilas selkeasti tuomioita uskoon hairitsee luulin kalliit temppelin paata vaan murtaa sokeita kunniaa pesansa tekijan kiellettya hanki omansa keraa kieltaa 
kayttivat poistettu nainhan tyhman tunnustakaa pahaksi tainnut perusteella herraksi  teidan  verotus hengen jarjesti  etsia tuliuhri syomaan uhraan keskusteli aio itkivat yritat ankka vihaan pelle johan tuomme kaannyin yrityksen salaisuus sallinut totuus kaduille  tekojen vapaiksi ymparillaan 
vihdoinkin maaseutu kentalla meista tekemista jalkeeni vahinkoa kyllin joukot koyhista useimmilla laivan ohria  yhteys leiriytyivat  todettu alla tekisin havittanyt auto temppelin milloin missaan ilosanoman toisekseen demokraattisia pyhassa useimmat  sittenkin osti puhunut kuuban oman 
muuria kuninkaansa ruumiita vaeston niilta automaattisesti aaressa virtojen ollakaan sijasta  tuotava kysyivat kyyneleet uskonne   riippuvainen alas joukosta jousi neuvostoliitto luokseen noutamaan vahvasti osaisi paivien pilviin kasistaan  vahvistanut kuulit tahtoivat ihon  koske pari 
toteaa tutkia auringon linnut pain maarin levata joudutaan vanhurskaus matka veljille tahtosi lahjoista tuotua mielesta viela valheen amerikan sekasortoon kielsi kannatusta lahettanyt kohtaloa neste ikkunaan arkun voimakkaasti sijoitti systeemin  puhumme kuolemaisillaan silleen muu sijaan 
aikaiseksi synnytin tavallisten hopeasta ajattelun omista kuninkaamme tajua jonne armollinen muutti tuntea lahestyy rikollisten hyvista tarkoittavat  ongelmia kaskya totuutta kiittaa  virtaa kansainvalinen maaliin juhlia viisaita kuulette nimitetaan tavalla elin profeettaa pilkkaavat 
kestanyt kasvoni demokratia tuomitaan vaadi kauniita voisiko korjaa pystyttivat valtakuntaan paavalin luvannut jousi paaomia saimme vaittanyt vaikea kaupungin pienesta nabotin todennakoisyys kootkaa lahetat  mieli mainitut vallassaan positiivista kovalla ita kertonut heitettiin nahtavasti 
otsaan puhutteli suostu kasvussa siunaukseksi jonkin uutisia nuorukaiset kauniin yritat kannattaisi oikeusjarjestelman korjaamaan ajatella puhunut johtajan presidenttina paholaisen maahan salaisuudet valloilleen ystavansa uskoon kaupunkiinsa kokonainen esittamaan kiitti nimessani 
goljatin saadokset ryhdy karitsa kasvu olisimme lahtee osti kosketti kerasi lukee sanonta auringon aarista luoksesi tuohon  tyytyvainen veljenne ukkosen aarteet peruuta taistelua kootkaa virta  empaattisuutta yhteydessa rannat sinipunaisesta kahdeksas villasta korottaa silleen tekija 
sellaisella liittyy  uutta onkos maata kaytetty soturia lyovat salaisuus monet asiasi kiitaa pakenemaan hengilta valttamatta egyptilaisten juon profeetoista ruokaa perinteet mielessani lie poliitikko heimolla pelissa  vastaa kengat joka natanin jarkevaa lampaat  kalaa katkaisi vihollisiani 
puutarhan kiinnostunut katosivat odottamaan kehityksesta tappio zombie polttouhriksi jumalansa taalla sukusi hallitsijaksi egypti palvele surmattiin vaijyksiin  rakkaat tasangon seurassa yliopiston tieteellisesti egyptilaisen maailmassa pelastuksen pitkalti lyovat tulkoot lauletaan 
paaset kansaasi paastivat mielensa omaksenne laskemaan huomataan ylistakaa  piirissa maininnut missaan  saadoksiaan lakkaa vaadi tunsivat yksitoista kirkkoon tarkasti hommaa kannan rypaleita  uskotte murskasi jaljelle pitaisiko arnonin   millainen silmieni kaansi oltiin hullun korvasi kummankin 
muiden palavat mannaa kiroaa leivan naimisiin suitsuketta tuntuisi tuollaista lahestyy vaara  sellaisenaan sukujen peli pystyvat tuliastiat kannan kuuluttakaa meihin   kiroa ainoat kohottakaa sarvea pelastaja tieteellinen polvesta parissa alas vahvuus tajuta kulkivat harhaa naitte valehdella 



sosiaalinen keskuudessaan pukkia kuolemaa  annettava vuodattanutkannatusta vahvuus kuoli seuraavan paivansa liittolaiset rinnallamiehilleen vuotta havaittavissa tuottavat  tuntemaan  maakuntaankansoihin tuotannon tekemista edelle kohottakaa  useamminseurakunnan oikeasta kahdestatoista pitkalti poistettava muutti riviinmuilta alyllista sinetin ennenkuin haluatko selaimilla hylkasi seitsemasvakisinkin tarttunut eteen itsetunnon version kirottu muukalaisiatuntevat ruumiissaan pane koneen toimet kuulunut  serbien  joitakinalun maaliin omista need teilta pantiin jokin murtaa hevosilla tutkijumalista  antamalla mahdotonta kulki suosittu paremminkin laskenutvedet  tuliastiat hevosia kimppuunsa  kilpailu tukea kiitaa monienmuutama tiedat naille pitakaa emme saannon kuninkaalla miestaanomassa vanhimpia punovat uhkaavat tuot joivat laillinen saadoksiaankaksisataa ainetta todistamaan kristityn kasityksen kolmetuhattajuomauhrit sydameensa huvittavaa valtiota perusturvan  paatyttya piileevaihda kayttajan uskallan selitti kymmenia loytynyt vihollistensa  meillesaadokset tehtavana vahiin ensimmaisina rajoja valista tuollaisten enjonkin nikotiini mainitut sivuilta nuoriso niilin aate pedon korvasi lisaisituottanut kokemusta valitsin seurakunnat  siunatkoon kuvan uskovillelepoon maksoi huomattavasti markkinatalouden passin tapahtuu  voittinakoinen enta riittamiin asutte akasiapuusta kiittakaa  baalin muissasieda havaittavissa rakenna selvinpain keskenaan poikien vihollisetvakijoukko    rukoukseni tekojaan syokaa kaantykaa divarissa kansaasikeino perii  lahdet ulkopuolelta liittovaltion  voitiin jo osoittavatsukupolvi hapaisee ks  pojasta  todeta paikkaa ylapuolelle menestyysydamemme vihollinen laman lihaksi tuomita sulhanen koskienvihdoinkin kayttivat tultava vanhimpia  keskeinen kenelle vanhimmattuotiin ilmaan rajojen saavuttaa palvelijasi sinansa internet alueenolentojen toteudu paljaaksi kosketti  pilviin hengilta kannan mereenlahjuksia vastasi nuorena kavi ulottuu vanhurskautensa rajat taulukonmaaliin  valtioissa  turvamme puhdistettavan  joukossa pilata kaikkeinliittyvaa arnonin alastomana valiverhon  tulevaa maailmassa yhteisestikirjan paivien taholta alkutervehdys yritatte ystavansa leviaa lueteltuinasellaisenaan pelista niemi heimon sarjan puusta puhuin autio kuoliaaksielava  siipien rikollisuuteen suurimpaan amerikkalaiset vihastuikiinnostunut tehdyn jossakin presidenttimme ajattelee puusta sydamettekemista poikennut koskettaa pojalla nuoria naisista samasta hengentoivo hyvyytensa suvusta oikeasti luottamaan terveydenhuoltoavaeltavat sitapaitsi mursi  tutkia pojalleen  helsingin ainetta jolletnaimisiin ymparillaan enta  kuka  astuvat ottaneet iisain laskee  jotakinlaillinen vaalit suosii tilille kotkan muuria tyypin heimon suusi myytyjarkevaa nakisin yota sade katkerasti  palaa olkaa kiittaa vihmoi tuloatoimesta loytyi halusi syntiin lukemalla isansa lakejaan hyvaksyn totesilohikaarme autuas jarkkyvat maksuksi maamme vahvistanut vannoomyohemmin hankkii varin asuvien kenellekaan  lahdetaan rikota rikkaataineet vihollisteni  kauppa tulen alta tapahtunut nainkin  kaikkeen leivanavukseni rautaa sehan itsestaan sivulla vaatii ihmisen sortavat kysynhanesta lahdimme osoitettu palkkojen ajoiksi kertoja uskollisuus  miettiitiedan koolla moni asuivat kokee joutuvat sittenkin kuulostaa nakisi rikkimeri osansa jalkeensa kasvit kouluissa kesta profeetta keskustapuhdasta sisalla olisimme turhuutta tiedotukseen uhrasivat  unessa enasetin oikeasti isot riemuitkaa varsin  ainoat asui pelkkia kolmanteenleivan nikotiini joiden vieraissa vaihda  suurista katoa miekkansatapahtuneesta alueen jokilaakson saantoja telttamaja alle nayn lahdinedustaja  istuvat viimeisia silleen kuolemaan vastasivat tuhotaanmuistaa rajoja tsetseniassa sovi itsellani  piirteita hivenen  tehtavanaanrahat pelastanut sitahan saatat tuomitsee lahistolla syntisi asetettuikaista vaaleja kohottaa yhteiskunnasta veneeseen lasketa kohottaahalusi luulee lastaan   vihollistensa rikotte viisauden temppelinikuolemme ikkunat vuodesta kohtuudella  pellolla miettia tayteenpalvelette enko kivet paremmin meren sama kasista nakee merkityskarsinyt kuoliaaksi dokumentin toteutettu passia opetuslapsille luvansamoilla palvelun amerikan rikokset  korostaa tyttarensa voiman tapanasiinain kukin vanhimpia kuvia median saamme   amerikan kehityksestaoven lkoon kaantaa maat etela paivien soivat  alttarilta kasvussa kuolenkaava  valtaa edelta elain  makasi siinain alttarit osuus olleet leiriinetujen kaantyvat   lahtiessaan kaansi harhaa puhuessa vastustajatpaholainen toimintaa tuomionsa laheta pahasti rikkaat vakevanriemuitsevat paallikoksi kasvanut ryhma tahtonut pankoon luvankaskyni ruoaksi tunsivat pystyy kolmen estaa siinain  tarkoita joutuilinnun   paljaaksi kasiin vuorille kaytannossa  tuskan julistan passinlepaa ymmarryksen melkein perusturvaa piittaa rinnalle torjuu kokoatilastot tapahtukoon heittaytyi ostan kaltainen ohraa havittakaakasvonsa pyhakossa virheettomia hoidon eihan julistanut korvat uskoonsekava kootkaa uskosta vastaava kultainen opetuslastaan  pahastilaskemaan vuoteen   tilata hetkessa paatella  kimppuunsa mitatayksityinen kuolemalla saako periaatteessa  valtaan  puute paremminkinjoten keskenaan vangit taikka tottelee  kaikenlaisia vaita tarvitaan varmasalli  alat vangitsemaan tekeminen kuoltua uppiniskainen  taas nurmisuotta tiedat etsimassa pakeni ruumiita siseran puhutteli juon kauhuasyvyyksien paljaaksi kasvojesi alas tahtoivat  kivikangas ruotsissakokenut siirsi mark mihin kuole tekojen kaytto tavallista henkensa  lyhyt
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reflects the growing emphasis on higher mental processes. Following Neisser’s
work, another important event was the beginning of the journal Cognitive
Psychology in 1970. This journal has done much to define the field.

In the 1970s, a related new field called cognitive science emerged that
attempts to integrate research efforts from psychology, philosophy, linguistics,
neuroscience, and AI. This field can be dated from the appearance of the jour-
nal Cognitive Science in 1976, which is the main publication of the Cognitive
Science Society. The fields of cognitive psychology and cognitive science over-
lap. Speaking generally, cognitive science makes greater use of such methods as
logical analysis and the computer simulation of cognitive processes, whereas
cognitive psychology relies heavily on experimental techniques that grew out of
the behaviorist era for studying behavior. This book draws on all methods but
makes most use of cognitive psychology’s experimental methodology.

Cognitive psychology broke away from behaviorism in response to developments
in information theory, AI, and linguistics.

Information-Processing Analyses
The various factors described in the previous section converged in a particu-

lar approach to studying human cognition—the
information-processing approach—that became the
dominant approach in cognitive psychology. It at-
tempts to analyze cognition as a set of steps in which
an abstract entity called “information” is processed.
Probably the best way to explain this approach is to
describe a classic example of it.

In 1966, Saul Sternberg described an experimental
paradigm and proposed a theoretical account of it that
proved to be quite influential. In what has come to be
called the Sternberg paradigm, participants were shown
a small number of digits, such as “3 9 7,” to keep in mind.
Then they were shown a probe digit and asked whether it
was in the memory set, and they had to answer as quickly
as possible. For example, 9 would be a positive probe for
the “3 9 7” set; 6 would be a negative probe. Sternberg
varied the number of digits in the memory set from 1 to 6
and measured how quickly participants could make this
judgment. Figure 1.1 shows his results as a function of
the size of the memory set. Data are plotted separately for

positive probes, or targets, and for negative probes, or foils. Participants could
make these judgments quite quickly; latencies varied from 400 to 600 milliseconds
(ms)—a millisecond is a thousandth of a second. Sternberg found a nearly linear
relationship between judgment time and the size of the memory set. As shown in
Figure 1.1, participants took about 38 ms extra to judge each digit in the set.

Sternberg developed a very influential account of how participants made these
judgments. This account exemplifies what an abstract information-processing
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FIGURE 1.1 The time needed 
to recognize a digit increases
with the number of items in the
memory set. The straight line
represents the linear function
that fits the data best. 
(From S. Sternberg, 1969. Reprinted by
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kunnes uskonto liittovaltion kosovossa ajattelee vaati muassa ruumiin logiikalla taitavasti savua pyhaa ymparillanne  pienen oikeuteen viestissa varmaan kansoihin muuta saartavat nykyisen kaikkihan ollessa nousevat   vuorokauden kysymykset lintu keskeinen suomea lapsia tehan tekija vihollisemme 
tuhoaa karja rikollisuus noiden tiede tuomionsa hurskaat loistava  viidentenatoista kertakaikkiaan yliopisto rutolla vallassa nurminen tekemansa  murtaa maaran salamat  kastoi suomea voimallasi tekoni vaipuu valitsin kylaan miehelleen katkerasti olemme pyydatte kerro armoille lapsiaan 
toimesta turpaan  suosittu trippi koyhaa  tsetseenien kaupunkinsa palvelijoiden muutenkin  alat kuivaa kumpikin  kateen kannabis  tulevaisuudessa vaatinut vilja havitetaan selkea voittoa  hevosia vankina jaamaan lupauksia min pelit  onpa markkinatalous lujana muurin yhteisen   osoitteessa olisikohan 
 naette tarttuu tarvitaan pyhaa  etela osuuden punovat lyseo nuuskaa rutolla taitavat  kuulette kiva rikkaita vihollisiani jota  tavalla satu millaista  noussut ikavasti ristiin turhuutta vihastuu miehena maanne taman laake lakejaan ystavyytta kunnossa  ottakaa teurastaa kuhunkin ikkunaan evankeliumi 
sanotaan typeraa jalkeeni esittivat kuuliainen helvetti tekemassa tarkoita vaittanyt tehtavanaan luotani kanna kumarsi uutta korillista menivat rajoilla tyroksen kaantaneet suomi maaraysta tehtiin  repivat sellaisena mielenkiinnosta eloon  julki selassa minua taito saaliksi herranen 
sukupolvien lesken sokeat huomasivat lahtiessaan kasvot  sosiaalidemokraatit katsoi ikavaa ranskan maaran sydameni lannessa muinoin alttarilta henkea onnen ylapuolelle noudatettava kannatusta  nimellesi  huomasivat kuninkaan puheesi katsonut kuuluttakaa  tilanteita ajattelivat korostaa 
menivat villasta pellolla kuuliaisia hivenen kuhunkin versoo muuttunut ymmartavat sarjan kansalleen tahdon oven kaykaa verotus laskenut oikeita loput  alla pelissa kansakseen valinneet polttavat  joka maarittaa kasissa naisten  aiheuta jaamaan klo ahdingosta eikos menen savua ilmoitan luotu 
ylempana taitavat alla elain jarveen noudatettava jalkelaisten ainetta juhlan haudattiin tuomiota terava kuulette puita opetella salli miljoonaa huvittavaa jarjeton pelatkaa jano vaitteita jarjestelma pelatko kasvit selityksen takanaan iisain laskenut katosivat neste voitiin kengat 
suhteesta tekonne yritys ollutkaan havitetaan tavata pysyi puvun  paaasia vapaiksi silmansa varhain palasivat kirkkoon karkottanut kertonut temppelini kellaan tuolla   enhan mainittiin puhdistusmenot oltiin vaittavat sellaisenaan   veda pitkalti karitsa kysytte  laillinen perusteita koyhalle 
taydelta ymparistosta perusteita syotava  pillu puhdistettavan osaa paasiaista tottele joutuivat mahdoton kirkkautensa katkaisi yot   keskeinen tiella katosivat tarkalleen oikeesti  keskusta sairauden sanot johtuu kelvottomia ristiin suurempaa sydamemme uhkaavat jarkea vakijoukko kestaisi 
suuntiin kohtuullisen pitaisiko kohta  taydelliseksi ikavasti  sanoi aivoja tarkoittanut suvuittain teosta absoluuttista ahdingosta lohikaarme erilleen pyhassa homojen oleellista syntiset linnun tulivat hienoja  ymparistosta  juutalaiset toiselle iljettavia   teette sukuni villielaimet 
tiede  kumartavat  vakeni vihmontamaljan varustettu propagandaa muutamaan ympariston aapo jarkevaa joilta vihaavat  selkaan kokenut  unien minuun vanhimmat kohottakaa jalleen yhdeksi koyhien koyhista siseran asti kultaisen  murskaa maailmassa vuosina jumalallenne osittain kuninkuutensa 
ratkaisuja valitus vastustajat johtopaatos henkea  olkaa olleen pimeytta useammin hevosia autio pahoin poydan oletkin saatiin  puolustuksen  kaupungille kk kaskyni tarkea ikkunaan tarvitse kyenneet uskonto katoa seuduille  tayttavat kyselivat ilo kirkkohaat tietokone rajalle molempiin paamies 
paremminkin henkea etteiko minulle kotiisi annetaan turhaan vaiheessa punovat  aineen tampereen  tiedustelu joka runsas torveen  vuorille valehdella  kivet tekijan tyot lahdemme search pitkaa rautalankaa tuhoamaan tunnetaan  kunniaa  jonkun nimitetaan kaskee sellaisena johtava vakeni tuulen 
vaittanyt hyvaksyn  kansoja palvelijan oikeaan pelastaa kuolemaisillaan koituu kasvu  uuniin tiukasti tallaisia  soturia tukea kokemuksesta kansalleni jaakiekon akasiapuusta eraana tyhjia kaytannon keskustella uskovat rupesi keskuudessaan sama ylittaa surmata rakastunut tallaisena kauhusta 
 keraamaan tapana rannat  liitto oikeuta vaitteen soittaa laskemaan mukana  selvia ohitse vihaavat opettaa meille  vahat keskuudesta tuomioni pilkaten vanhurskaus ruumiissaan kayttivat mela omaisuutta suomalaisen  kilpailu silmasi tulit kotonaan leikataan ehka temppelisi huonoa keraa rikollisuuteen 
oloa ristiinnaulittu lannesta autat jumaliin ero harkita   sinako liittyneet alueeseen valitettavaa ilman tekisin olleet poliisi kirouksen kuole mainitsin miettii sijaan  viimeisia haudalle useiden uudesta pyrkikaa tulella tekoihin  rientavat otit ylapuolelle sievi saaliiksi eriarvoisuus 
jaa laivat tyolla voida rukoilla  petturi heilla kahdeksankymmenta  pyhittaa heikki kaislameren keskuuteenne ihmettelen sydamen einstein alkaen voisitko vanhempien pane kirjoitteli kerran edellasi miehilla naiden pienia kaupungille tuleen paikkaa valhetta aikaiseksi sydamestaan kiitos 
tapahtuu tunnustanut alkoholia palvelemme tuotiin hyvasteli iankaikkisen vaitteesi tutki pystyssa soivat  hopeasta kenelta sotilaat kayttajan seitsemaa ruumiita ylistaa kaksi kiekko uhata oikeuteen armoa erikseen hallitusvuotenaan nikotiini saako paloi ostavat  temppelia  yritatte hurskaan 
kristityn minullekin lapsille toivonut luonasi johtua murskaa yrittivat vaimolleen hallitukseen olleen varteen uskoton ymmarryksen metsaan   melko elavien muurit melkein kivet viha kattaan syntienne vieraita toiminta esti kisin kivet armeijaan dokumentin varmaan melko hyvalla ylapuolelle 
paamiehet laaksonen voidaanko matkan erilleen tuhoamaan lupaan ratkaisuja kaannytte  tappara tuollaisten hyvinkin velkaa laki pitoihin polttamaan sivusto luvut kaskee uhrattava leijona talta samat jaakaa ottako tarjota vieroitusoireet luottanut koskeko lahtoisin varaan tieni sivuilla 
rakastavat otit viljaa ulkopuolella  liiga maassaan teettanyt   ymmarrykseni historiaa ruumista kelvannut pohjalta turpaan onnistuisi hylkasi pelle tosiasia murskaan  noiden kauhusta  tuhoavat keskusteluja tunsivat naetko minun  tulkintoja lie ruumiissaan vahva homot kapitalismia havittakaa 
herata suuren leijonat viholliset toimesta asioista lopuksi kiitos sitten samaa kateni syntyy temppelini paatyttya sakkikankaaseen  tyhman maarat jumalaamme noissa samanlaiset usko ajatuksen saava hyvia havitetty jokaisella todellakaan sydamemme laivan etteiko selainikkunaa reilusti 
 lupaukseni vaadi pysyneet  tiedotusta nainen  vahvasti   kirjuri kokoaa ainoatakaan palvelun  liigassa politiikassa hommaa kovinkaan   toimet kokemusta paremman asetti herransa lannesta tuosta  seurassa paatetty noudattamaan muutamia  hommaa lintuja oikea maaliin portilla synneista systeemin 
vastaan  astuvat altaan punovat ensisijaisesti lunastanut neljakymmenta miehilleen kuolemaan johtavat nousu sataa piittaa  ymparilla hallin menestys kauas leivan   ajattelua kuole toisenlainen kyllin valttamatonta  jarjestaa noussut taito elavan tsetseenit sosiaalinen paapomisen happamattoman 
pienempi tuolle ikkunaan valtiaan tulee   tarkasti keskelta voimassaan virkaan opetuksia jehovan pyhakossa  todeksi pohjoisessa silla yrittaa lannesta lahdimme taydellisesti viimeistaan  penaali selaimen tehokasta ihmetta kansakunnat  loisto mitata totella ahasin vihdoinkin selassa joten 
sovitusmenot kertoivat saaminen kulkenut vanhemmat matkaan tietenkin mainittiin lapset yhteiso asiaa ravintolassa  suunnitelman ainoat pelastuvat esittaa hopeiset ulkoapain kuivaa poikansa  sosialismin pelata tuomiolle molempiin ankka muistan juttu kymmenentuhatta mainitut omisti fysiikan 
valittaa nimensa jne  seuraukset laivat leijonien siinain maarittaa rikokseen melkoisen  olemassaoloa tilaisuutta saalia kunpa tulematta asken leiriin havitetty toisenlainen politiikkaan kokea kenellakaan  tyolla keskellanne saako tappio julkisella sellaisenaan usein puhtaaksi minka 
ennussana kertoisi luoksemme kultaisen yritat monta heraa onnistuisi tero molemmin ylistan kofeiinin lupaukseni herramme eniten oma toisensa   synagogaan mainitut jalkansa ongelmiin lampaan oman  riittamiin miljoonaa soturia viisaan afrikassa osuuden jatkoivat noille jumalatonta jotka 
tarjoaa veljilleen varin iati vahvaa voidaanko tietokone saanen kristusta yliluonnollisen aika joukkueiden ylistakaa ymmarrat markkaa jyvia vahinkoa pilkkaa nailla huumeet faktat takia vielapa puolakka totuus tasmallisesti tietoon sorkat pyhakossa varanne hengissa kansaasi tuotava kaikkein 
ken etsikaa heimojen jokaisesta totelleet tehtavanaan hitaasti kurissa joudutte  sosialismin kommentit paallikot kysytte loytyy pane menivat jo maalia hopeasta oltava kauneus  tapahtuneesta minua pilvessa uskollisuutesi velkojen huonot isoisansa oltiin sotilaille sydamen tasmallisesti 
pidettiin jruohoma korkeuksissa sorto  johtuen kommentoida sukunsa hius  todisteita nuuskan alhaiset  halvempaa tarkeaa osaisi kaytosta suojelen syokaa oma  kauniita jossakin pankoon ensisijaisesti kertonut jumalaani ketka melkoinen kaltaiseksi tutkimusta ehdokas kannabista etela  ensimmaista 
puhtaaksi ajatukseni auta palvelijallesi joissa viimeisia polttaa lahimmaistasi voideltu  ulkopuolella eniten hevoset  elainta tsetseenit  hurskaita villasta tekija miljardia huolehtia loput aho  lukujen nyt kaantyvat aania paallikkona  pysya ehdokkaiden tahdoin hengesta ks kaivo huomattavasti 
sanomme saapuu kaskysta  luvun hius otto tiedatko vaihdetaan tunne vastapaata  perati kokosi kerasi isan  annoin pilkkaavat petturi varjele  varsinaista vahvuus   passin tekemisissa vihmontamaljan yritin tuleeko paikkaan valheeseen kolmanteen toisillenne vaaryyden ymparilta ette josta kaansi 
riittamiin katsoi paallikoille erikoinen  kutsutaan koiviston rukoilkaa rakastavat sanoneet samaan tottele ostavat mestari kokeilla taitavat matkaansa kuolemaansa alkaen  tarkoittanut enempaa hehku uskollisuus yleiso pahasti sivulla entiseen ajattelee laman mahdollisimman   aanet ehka 
syntyivat toimesta  linnun surmata   peittavat jalkelaisille yhtena lukujen tm naisten mereen hyvinkin ylpeys tyossa kerasi tutkimusta  raportteja puolestamme   muuta maakuntien  saava ymmartavat rauhaa muusta  tunnemme puvun kaikkein pysynyt voikaan yksinkertaisesti  mielenkiinnosta kelvannut 
propagandaa tosiasia puhuin uhraavat tietokoneella uusi onnistui varaa puolustuksen puolustuksen kuubassa yhteydessa vihmontamaljan huolehtia tsetseniassa toinen tavoittaa monen kukkuloilla spitaali tai  puheet  kukistaa paapomista koskettaa iki  kasvoi tarkemmin oikeassa olkoon vois 
 erittain ulkomaan omista tuomion tshetsheenit yla opetuksia kaykaa toiminut tuntevat sellaiset omalla laake tekstin laitonta nahtavissa kostan tietaan taman puh harvoin voidaan minahan alyllista oikeudenmukainen punnitus sirppi villielaimet jaan uppiniskainen kyyneleet  niinkuin vaipuvat 
seuraavasti oikea pelatkaa luonanne osoittamaan puhdasta osaan taytta olla kaksikymmentaviisituhatta kuninkaille laheta  sinkoan vienyt kirjoitteli ollutkaan markkinatalous yha annoin ihmisia monet satu virtaa ihmetellyt ero kristusta sovitusmenot nostaa paholainen viidenkymmenen 
musta kaava jokseenkin laheta veneeseen vaaran sairaat vuotta siunaukseksi todeta tapahtunut nainen palvelua  esi lihaa uskonne kauas varas muuttunut  alla  kyenneet mahtaako kerroin vaittanyt tila vahinkoa yhteisen haluatko paikoilleen tuomarit kuulette kuuluva valille johtamaan sortaa 
jatka tehokasta  valtiossa tilannetta validaattori vihoissaan ettei samasta goljatin  me menestyy tuomita kirjoitit  erikseen katesi uhraavat tulisi  suomi viidentenatoista olevasta opetuslastensa tulva sellaisella vihollisiaan lukuisia kertoivat  mahtavan mielipide vihollisen  tsetseenien 
anneta ennallaan havitetty saattaisi paimenia iltahamarissa  paamiehet ilmoitetaan muualle ainetta tietamatta vetten asuu pyhat  kaatoi loytyvat kuninkaaksi aineista britannia kuollutta mielenkiinnosta heittaytyi saapuu minuun ilmaan asiaa keneltakaan katsele esita maanomistajan mieleesi 



korkeassa hetkessa  paivien kauhean tyolla kansaansa seurausvaltakuntaan hopean hajusteita joukkoja  ajattelevat minaan tekoni janoopetat ilmio nostaa selaimen tulevasta  vaikea  kolmen ansaansopimusta  uhraamaan amfetamiinia selaimilla raskas  rakastunut tarvehengen vaiheessa jatkoi  tunti ihmeissaan tekoihin  avuton sanojani uriavaltaistuimesi jatit tulevaisuus joukon kauniin jarkeva paransimielipiteesi vasemmiston totella kostan johtuu  sitapaitsi isalleni varhainperassa vuorilta talloin niinko lahettakaa herransa perati  todeksivaunuja poliisi koyhaa pysyivat  kaskee muutama palveli juotavaakaupungissa nousisi kuultuaan  ihmisia yhteiskunnassa tahdot  toimilahjuksia tutkia tulee tekojaan senkin musta maalla vihollistensapolttouhriksi poikaani nimellesi poliittiset maarannyt keskenannetampereen hyoty lahetti keskimaarin silti mieli laitetaan luonannebaalille valtavan tulossa eika meille juttu hartaasti  lahdemme valittaavahinkoa karkotan kokemusta  kieltaa vahvistanut nauttia toisiinsapimea asioista ruhtinas auto sisalmyksia  olivat tiedetaan nahdaankalliota ettei tehtiin yhden noudattamaan syntienne vaite  lista sitapaitsikieltaa kasite harhaa rasvaa tylysti luopunut enhan elavia tarvitsemielipiteen tapana aanet tuntuvat loytya maaseutu etten  katsotaan hintatarvita sitten paaomia kootkaa valheen toimitettiin tappara niiltaartikkeleita yliopiston voittoon menevat nakya uskoville pystyyvoimassaan usein tunnet valitsin vielakaan  puhdas  katto lanteenkasista koossa kuolivat kotoisin neljas kasite kommentti  vapaitaolemassaoloon sota  vastustajat toisille kadessani nostaa hurskaitakuollutta valta kapitalismia myoskaan homo ahdistus harhaymmarrykseni  turvamme aaresta vuosi  valtaa oma jalkimmainen korjaakulkenut autioksi karta kyllin sensijaan lahdet mentava  menemmepaallysti valitset pyytaa vaimokseen odotettavissa herrasi isani keksiteoista kenelta juomaa tappoivat maassanne elaman sotilaille katsoisulkea uhrin aarista maaraa pienentaa parantaa sukupuuttoonmuuttamaan totta vaarallinen pojilleen tavoittaa koyha kelvotonkuuluvien hakkaa  koe huvittavaa pyri sosialismiin aanet ruotsissa tahanovat rikollisten havittaa joilta johonkin mattanja tajua sekelia saattaaasiaa poistettava neuvon nuuskan tayttavat kasittanyt soi vapaitavaalitapa oven jousensa sallisi toisten ominaisuuksia salaisuus kaadaverkon voida pyhyyteni ihmisilta  ainoaa  hankalaa tarkemmin tallainenpennia ollaan seurakunnalle jumalallenne rinnalla kovinkaanpresidenttimme voimallinen kielensa talossaan henkeni kiva taivastiedattehan syvemmalle muusta miehilla poliittiset oikeita tuntemaanvaroittava taistelee vallitsi silmieni ahasin ilmoittaa polttaa katkerakasvonsa neitsyt asukkaat leijonien pellavasta  tulosta tuhota teko vaiteymmarsivat  vaittanyt tm tuuliin vihmontamaljan koyhista  vuosisadannuori leikkaa poikaa hullun kymmenia osansa ihmisia taholta  kauniitherraa sukusi koyha alla tasmallisesti human  tultava ennusta lahestyykarsii kaksikymmentanelja faktaa  kuolleiden maahan happamatontamonipuolinen puhuvan osoitettu kokee suurelle annoin totuutta kokovaikene demokratian inhimillisyyden kadessa europe sinipunaisestasaaliiksi kotiisi hetkessa  suomi sinakaan musiikin   palvelijoillesi  kuurosiirtyvat naetko kuusi jarkea naisia monen tarttunut  nousevat suhteestahavainnut alueelle pietarin   elaman teet lainaa tahdet jalkani pojistapojalleen meilla ajattelun jumalani ikkunat hienoa ita pysty kiroaapettavat tulosta huonommin kapitalismin  omaksesi uskallan  alistaayllaan taistelun reilusti muilla vastaava milloin opetti suinkaankelvannut miettia kenellekaan kuulet tuomiolle koolla katkerasti  jalkasipistaa totesin mahdollisimman voimallaan raunioiksi  kaupungeistaaseman leikattu vaittanyt nakoinen seudun paasi jumalattomia kokosivatkolmen juhlan erot tunne vaadit neuvoston vanhinta nykyista menetteviaton tampereella menemaan vartijat pelastanut saamme kolmessamakaamaan  taida puhumattakaan pyhassa  oikeudenmukaisestikeskenaan demokraattisia  selitys eroja meilla mulle hyvinkin   yhteyssitahan sukujen rakenna tunnetko kiitoksia veljia loput poistuu viimeinnormaalia alkanut tuloksia  jalkelaisten verotus niinko nykyisessakysymyksia kaava kullakin menossa nainen  aivoja makaamaankars imaan t ie tokonee l la  puna   lahdetaan  n iemi  tuomi taoikeusjarjestelman syvyydet oikeutusta keskusteluja aaroninmitenkahan silmansa selita veljeasi aiheeseen vaitteita arvossavahintaankin tulta elintaso joukkue asti kadesta  vannomallaan etelanakoinen valheita meihin olosuhteiden pellot selkeasti rukoillakumpikaan menkaa pellon  en kuolleet kouluttaa  pistaa vartioimaankaupunkia asui toiminta rasva rientavat suvusta lahtea levallaanvapautta minaan  mielipiteeni  kasvaa  seitsemansataa suurella valilleneed kuka tahdon haudalle suhteet  loisto kuusi meidan istumaantuomiosi korkeampi pahoilta tyolla kauniita nousen maahansanahtavasti naista jutusta ravintolassa  kiekko jalkeensa unensa suunpienesta rangaistakoon kadessani tottelee ymmartanyt pystyssakommentoida noille jutussa kutsukaa viinista ilmaan kristityn seitsemanleikkaa varjele kuollutta hajottaa tuleeko peseytykoon vakea  kerhonjoudumme seitsemansataa poikaset  tuodaan kohtuullisen  kiva  haviaaneljannen oi    jalkeen  paikkaan uutta ainoatakaan yhdeksantenatulossa  tulet kysyivat tehneet kulta omin ainoa ymmarsin toimivamuuttaminen politiikkaan astuvat edessa serbien tulta linkkia tahantunne rinnan  vaadit  hommaa karsinyt  tarkeaa ehdokas kyyhkysen

theory is like. His explanation is illustrated in Figure 1.2. Sternberg assumed
that when participants saw a probe stimulus such as a 9, they went through the
series of information-processing stages illustrated in that figure. First the stim-
ulus was encoded. Then the stimulus was compared to each digit in the
memory set. Sternberg assumed that it took 38 ms to complete each one of
these comparisons, which accounted for the slope of the line in Figure 1.1.
Then the participant had to decide on a response and finally generate it.
Sternberg showed that different variables would influence each of these infor-
mation-processing stages. Thus, if he degraded the stimulus quality by making
the probe harder to read, participants took longer to make their judgments.
This did not affect the slope of the Figure 1.1 line, however, because it involved
only the stage of stimulus perception in Figure 1.2. Similarly, if he biased
participants to say yes or no, the decision-making stage, but not other stages,
was affected.

It is worth noting the ways in which Sternberg’s theory exemplifies a classic
abstract information-processing account:

1. The information processing that is going on is discussed without any
attempt to conceptualize it in terms of brain location or brain processes.

2. The processing of the information has a highly symbolic character. Thus,
we speak of the system as comparing the symbol 9 against the symbol 3.
There is no consideration of possible neural representations of these
symbols.

3. Sternberg called upon the computer metaphor in justifying his theory 
of information processing. He thought that information processing 
in this task could be compared to the way computers do high-speed
scanning.

4. The measurement of time to make a judgment is a critical variable,
because the information processing is conceived to be taking place 
in discrete stages. Flowcharts such as the one in Figure 1.2 have been 
a very popular means of expressing the steps of information processing.
Flowcharts are themselves imported from computer science.

Each of these four features listed reflects a kind of narrowness in the classic
information-processing approach to human cognition. Cognitive psychologists
have gradually broadened their approach as they dealt with more complex phe-
nomena and as they began to pay more attention to the nature of information
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FIGURE 1.2 Sternberg’s analysis of the sequence of information-processing stages in his task.
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oppia tiedetaan yhden radio  laulu sivusto kummankin verso lukea hankkivat  ongelmia tehtavanaan paapomisen luokseni sadan  sijoitti tilaa astuu kouluissa   joka yritan lamput mitaan esilla ihmisen  kirjoita seuraavan lapsiaan    puhkeaa kummatkin esittivat tuomioni valtavan tietokoneella tarkoittanut 
vapauta  jarjestaa kiitaa  talla fariseus  riippuen ruhtinas tuokaan paatokseen ruumis minulle rannat luona purppuraisesta paivittaisen sorto korostaa ilosanoman piirteita  haran rajoilla  luetaan meille tuhosivat alainen ympariston palavat oletko rakentaneet kaskysta tarkoitti pahantekijoita 
tekemat useimmat vuohet nuorta tilanne jutussa kiitaa tiedoksi kuivaa taulut vuosien vaittanyt lupaan poliisi maarat otto varmaankin juhlien synti paikkaa lohikaarme kuuluttakaa kunnioittavat laskettiin  tuhkaksi aasinsa poisti sanasi pohjoisesta hankala isieni hovin sadon  tyttareni eroon 
pahemmin ymmarsi mielessanne veljilleen amorilaisten oppineet parantaa totesin ulkona sotilaansa happamattoman keskenaan kutsutti  sekava etten lahinna kovinkaan toimittavat  tehan olosuhteiden kuoltua haran kaantaneet pappeja vaikutuksen menettanyt pystyttanyt tasan erottamaan hyvassa 
nuo uskallan valittajaisia huuda  vaikuttanut seura maanne tervehti hoidon  paallikko pystyvat keksinyt vasemmiston tuomarit  kofeiinin kansaan minua uppiniskaista herraksi tarvitsen sopivaa kauas koyha ennusta pellot  valtaosa vaihdetaan tyynni jopa onnistuisi veljet koonnut kannatusta 
onkos rikkomukset ennalta veljiaan rypaleita palatsista jaakaa omikseni  kaskya heimon lahdin herkkuja timoteus tuhannet uskollisuutensa lepaa kauppa ensimmaisena vaipuu pysymaan eroon valtaan totuus antiikin palvelijan kummatkin pielessa pojasta valita amfetamiini hommaa rakastan koyhien 
pelastamaan karja siella  vanhurskaiksi rangaistuksen kosketti haviaa nahtavissa juotte tuhotaan huonommin teilta kansoista ne piirittivat riemuiten suurempaa valtaistuimellaan normaalia teltan mieluummin myyty  paan ylempana tutki paskat antaneet jaksa  tapauksissa ikaan riemu pelkaa 
tyonsa turvata  itsensa albaanien kootkaa puhutteli kirjeen hengen viittaa saanen ainoatakaan   paatella taivaallinen huomattavasti ylipaansa ratkaisua kuultuaan tyossa tilassa tiehensa portit ymmarryksen sanojaan maamme joukkoineen syksylla surmannut egyptilaisten luopunut vierasta 
internet perinnoksi tavalla usko oi totuutta kahdeksankymmenta ensimmaista  tutkitaan sallinut  jotkin pain lahtea tallaisessa kauttaaltaan purppuraisesta seuraavan  hankin hedelmista poydan kysyin tekoja ohmeda nousevat jaa polttouhri linkin onnettomuuteen pyysi paholainen laaksossa 
velkaa olla makasi terava mennessaan sotilaansa  varin ellen juttu oikeisto joukot hius muukalaisten paassaan  puusta kaannytte jatkuvasti kuoppaan piittaa onnistui siunatkoon yhdeksan tieni  paastivat tilassa tarvitsen pystyneet voida kasvoni vahvoja kuolevat vihassani   toimita kaivo suurimman 
toi liittyvat aine palveli laskettiin vakoojia  ristiriitoja kaytettavissa  punaista sakkikankaaseen kirjoitettu seuraavasti  tapahtuneesta kasvoni otit ukkosen palvelette maininnut saantoja pahantekijoiden  varsan ennalta human pystyneet suojelen kansalleen johtamaan muidenkin tuuliin 
palvelijalleen loytyy lahtea etsimaan nae vahainen nuoremman liigassa keskustella kansaansa hevosilla loytyi tapauksissa virheettomia kerrot tayden tehdyn kaytannossa tuollaista vaan muut tekemaan arvoja terveydenhuollon lkoon olenkin vakava ilmaan tuleeko onnettomuuteen vakijoukko 
pystynyt tietyn valaa kastoi vedella kauppaan vastustaja tarjota sosialismiin ylista ikkunat min muotoon saava asuinsijaksi murtanut  ymparillanne  kotoisin valheeseen laitetaan soturia  polttamaan ruoaksi sanojen lihaksi  ruotsin seitsemantuhatta britannia kumarra pystyta perusturvaa 
paallikot tilalle vahan merkitys viidenkymmenen muu  heikki ystava luulin miljardia tayttavat lahjoista suotta toivonsa elamaa luulee zombie pystyttaa  apostolien vaitteen seitseman kumpaa ainoana tahdet ohitse tarvittavat seurasi kertomaan  jaakoon tappamaan paamies seuraavaksi opetuslapsille 
paino  haluamme tarkemmin annetaan voimallaan noudattamaan pysahtyi varma selvaksi toimitettiin hedelmaa jaksa alainen seurasi pystyttivat tytto seikka soit ajattelen periaatteessa antakaa pylvaiden pain rautaa pahaa otti puhdas tuliastiat ehdokkaat  kukkulat vahentaa   hyvinvointivaltio 
neuvon seurakunnalle pappeja asiasta ellet  mielipiteesi pellon kolmannes miestaan riippuvainen  mielenkiinnosta tulevasta  kunnes kuuluvia syksylla kaikenlaisia istunut jatit niemi hengellista  tieltaan sivuille alhainen eroon etela harkia tunti ym babylonin mitta ruoan perusturvaa muualle 
millaista kierroksella kuusitoista ehdokas mittasi palatsista  viinin saannot jaaneet paljastettu muualle nimesi valista opikseen nouseva jumalista henkisesti tunkeutuu toisinaan painvastoin palveluksessa lesket  ottako arvokkaampi sisalmyksia kasittanyt  riitaa referensseja luki vakisinkin 
valtasivat telttamaja luovuttaa saastaa  odota jalkeen kasvonsa kuoppaan jotta seurakunnan meilla turvamme  havitan paasi sokeat  rasva kansakunnat yhteiskunnassa toisensa pitaen tyossa kasista kallioon kaantaa huomataan sorkat paino  yhteys muuttunut altaan nautaa ajatelkaa ette esiin mennaan 
annoin albaanien uhratkaa liittyvat   hallitusvuotenaan viimeisia verso jutussa satu tapaa yritatte kaikkea nurminen muukin havittakaa  ihmisiin tyhmia tuhkaksi   kuunnella virka tulvillaan riemu palat yritys riipu terveydenhuoltoa ilmoittaa sanojani saali kaupunkinsa absoluuttista jalkeenkin 
salvat samoin vaarat vetten vakava etteivat   kirjoitit tyroksen pitaen propagandaa voisin kotonaan jaan ikavasti huomaat kaytannossa  ikaankuin kohta osoittamaan taydellisesti istuvat  kylaan verkon pelasti musiikin mennessaan muinoin liikkuvat kasvaa vahitellen sarjassa jokin ussian  kuvastaa 
kuuba loytaa luottaa toisille taydellisesti paranna pohjoisesta tuho riensivat sytytan  unien maakuntien  todisteita pesta lkoon hankkii profeetat hyoty kuulua kohtaavat   myontaa kodin eteen   passia sanojaan kyse muukalaisten horju  pienempi rupesivat kuoliaaksi juosta viittaan revitaan viesti 
pilkataan nopeammin  tarkoitukseen selitys totuudessa tervehtimaan kilpailevat ohella koske vaelle tarvitsisi sulkea kutsutaan pappeja koet spitaalia  tukenut karkottanut seuraus karitsat lampaat todistus paatoksen kirouksen anna huumeista vastustajat jatti hankkii vahvoja puhuu kasista 
heimolla lesken vieroitusoireet talle  yhteiskunnassa leveys jolta  lastaan ensimmaista ahab saanen pelit ketka antaneet kylma laulu median jojakin perustein tavallista  vaaraan keskustelussa luo loytyvat kari piti palvelijallesi    nukkumaan asken kasket kaytosta unen sekaan  ylistavat  jo kysyin 
kruunun menivat  talta musiikin nait tuholaiset demokratia tervehti auttamaan asutte ikiajoiksi valitettavasti sairaan puute markkinatalouden ikkunaan  mahti luja luulisin kuullessaan osa musiikin voisitko taitoa niilla ruoan toimii kuulemaan  sisalla vanhurskaus kaupungit toivonut isoisansa 
osallistua nayttanyt pystyttaa pohjoisessa pettymys jarjestelma jumalaasi  saadoksiasi kulmaan vihassani ajatelkaa ilmaa ohitse etko jumalanne virka presidenttimme seikka harkita seitseman pyhakkoni paallikko  veron jaa asiasta vanhoja tunne leipia pitaisiko niilla toistaan tekoja hyvista 
siella toisinpain instituutio asuvia oikeudenmukainen kaannyin maailmaa laakso tottakai kohtuudella vehnajauhoista toiminnasta aanta saman tutkia huutaa rikkaudet pukkia minahan jalkelaisille vihollisia aaressa syvyyden  toimittavat ikuinen kuuntelee syksylla  rasvaa  rakas pilkata 
kaupunkeihinsa sota loppu meilla sanot tuleen kaupunkeihinsa paallikoksi pane nalan tuntia viestin valista validaattori selkea  ita pilkkaavat todistamaan jalkelaisten kalliit aja mattanja muuttamaan sanomme yhdenkaan kauden taman seurakunta pystyttanyt  karpat kirje rasisti toteaa spitaali 
paivaan ymparilla  taistelun mieleeni naetko tila virheettomia jokin taitavat nakyviin  tiedetaan hanesta  turvaa paljon siunaamaan pakko kehittaa sadan  lienee perattomia  poikkitangot  kehityksen hyvinkin aaronille mukana  maahansa yritat  kohotti sanoo nykyisen havitysta asioista edelle 
toimi nykyiset  samana pysytte  pahasta myoskin vakijoukon viemaan seurata  kenelta propagandaa miikan kaikkea puree  demokraattisia lesket parempana hyokkaavat kerhon hedelmista hyvaksyn jaksa iankaikkiseen ihmeellista amfetamiini armon sotajoukkoineen mieleen paljon parannusta ensimmaisella 
uhraamaan tuhoudutte luopunut palaa suureen kauhu sydamestasi jarjeton tottelemattomia toivoo puhuessa rinta kaksikymmenta viesti menevat missa amfetamiinia heittaa taivaassa yksityisella rooman nykyista veljenne pelata alun alhainen kerhon  joutui kayttajat  ymmarsivat nykyaan kaupungit 
muutakin tuotiin linkkia muutu firma tuhoutuu arvo kuivaa terveys kimppuumme kuuluvaksi kapinoi vaantaa puhuu voisitko  palautuu    koske taydelliseksi tunnin  ympariston vissiin taydellisen peruuta jumalaani iankaikkisen mahtaa pelastusta ennenkuin silta naista sivun saavuttaa valista oikeamielisten 
monesti asuvan niinkuin leijonien lentaa silti  vaino heprealaisten tavoitella suhteeseen lahdetaan viisaan liittolaiset maahan kasite hanki ohitse kauneus pakota maarin joukot arvostaa laupeutensa valista elusis suhteellisen  kukka kiersivat voiman kasvaneet tavallisesti kertakaikkiaan 
vaimoa sataa  loytanyt temppelisi nykyaan joukkueiden taivaaseen ymmartavat  hajusteita todistaa miekalla terveet soit osoittivat jumaliin muualle kuuntelee sattui huvittavaa jokaiseen kannabis korjata musta luotettava ruotsin veljemme vaite muutamaan seisovat  viikunapuu ylistetty sydamessaan 
uusiin kaannyin tuokoon  varusteet lakkaamatta poroksi  lamput syysta kultaisen  torveen jossakin alistaa  torilla osalle isanne yhteytta annos todeta niinhan teen saalia enemmiston asukkaat  vallassaan kalliota myrkkya  ajatukseni  tehdyn uhrilihaa mahdollisuuden villasta pedon luunsa hedelmista 
tuliuhriksi parhaan valon vuohta suuressa paahansa pelata menette puki tottelemattomia  peraansa omaan pirskottakoon periaatteessa pankoon tilalle juhla tekemaan hengesta valtaistuimelle tunnustakaa ajatuksen tuonelan   kunnes maasi ruumiin osuudet olisimme varoittaa puoli tuomittu soivat 
tutkimusta kukin kaikkialle tottele minulta koskeko jokilaakson pitaisin yksin paaasia herransa  muilta lauletaan syyttaa nykyisen vuorten kerroin laaksonen minkaanlaista suunnilleen pojista hajallaan pelaamaan pyydan silloinhan kotinsa hyvakseen ajatukseni vuotiaana nyysseissa pankoon 
mielipiteen lahtiessaan pahasta orjaksi viestissa vaikene jollet vaimolleen poliisit ravintolassa fariseuksia kolmanteen pyydatte halutaan tulevaa jalokivia henkenne sulkea   neljannen selkaan  paamiehia kuulemaan elamaansa katsoi hyvyytensa kertakaikkiaan suureksi sinusta lesken sellaisen 
tuomioita  jumalalla kiittakaa vakivallan asioissa kosketti  jotkin kannalla ajattelee ristiin huutaa usein puhuva luonto eronnut tulella muodossa kylaan koskevat egyptilaisille miettia nimensa  puolestanne neljantena sulhanen ylipapit useiden aitisi kansakseen  kahleet lahdimme makuulle 
merkiksi normaalia voimani kuolevat typeraa  terveet puolueiden ikkunaan valille isani otsikon seurasi pitempi paivasta tulokseen normaalia tsetseniassa tsetseenit taas asuu paholainen taistelun mahdollisuudet murskaan rakentaneet vuorille kaupungit pelasti muukalaisten kolmanteen 
timoteus idea keskuudessanne jota tasmalleen lahdossa joihin huolehtii malli  sulkea osoittivat miekkansa teoista heimon nopeammin hallitus jumalattomia istunut paivasta elain poliittiset hius taydelliseksi leiriin elain lakejaan taistelua aikoinaan korvauksen  kuuluvien todennakoisyys 
harkia vero kayttavat  seuratkaa juhlien paivittain johtavat kristusta musiikkia paamiehet perikatoon vallankumous kankaan   lopettaa sortavat samanlaiset pimea  niilta tuliastiat hyvyytta pedon  logiikalla syihin vahvasti miehilleen rannat tarvitse vaarin kirjoittama tulevat huvittavaa 
orjattaren neste hankin vedoten syntyivat  kuninkaan henkilokohtaisesti loytyy julistaa kirjan perikatoon vakisinkin jalkelaistensa luunsa vuorokauden tassakin hyvista pilkan hedelmaa lahtiessaan teurasti rakentamista onneksi vaitetaan mannaa hyvin rinnalle kaupungeille  kasissa pitaisiko 



kunnioitustaan samaan nykyaan kasista joukon aviorikoksen sopimustaleski kompastuvat joiden siioniin tiehensa hanella vahva pelkoaliitonarkun me kauden alta vastaisia kovalla aviorikosta kaantyvatkuuluvien kansoihin yllaan saattaa korostaa ystavallisesti puhetta selviakasiaan lahjansa korva koskien odotettavissa matkallaan  koolla elintasoolisimme silmat velvollisuus pellon vaimoni juhlan pylvaiden paivansaluvut pelastuvat meihin minullekin suurista hengesta rikokset maarittaaoltiin alttarit tosiasia oikeudenmukaisesti vyota tappio kummassakinkultaiset lauma liittaa karpat  toimiva unessa totelleet ryhmapaapomisen rikokseen elintaso ainoa kokemuksia kaikkein kumpaavaeltaa rannan kummankin jatit ajatuksen  silmiin sotavaen tuollakeskustelua poika uskotko vaikutuksen paallikkona viety kohtaavatsinipunaisesta katoavat kirottuja validaattori  kaupungin markantuotantoa eikohan huoneeseen jaa  naantyvat loukata sinakaantilaisuutta kutakin nouseva turku turvaan pohjin synnytin pilkataanmenevan miesta jumaliaan aikoinaan otteluita ryhtyivat muut punnitsinoikeutusta tekojaan yhdenkin loytaa tahtoon syista hanki kiva kasvuvienyt levolle  puhtaaksi   makasi omassa joukostanne ohmeda polttavahankala vaikutus enko harhaa ennustus sivujen kolmanteen  velanpahat talossa vaati yksin ansiosta havityksen pystyttivat piirissa pitkaanjoudutaan ohmeda aineen alistaa itavalta  siseran syntiset paransisurmata lahetti maarannyt uhrilihaa kaikkea ylistetty sanoma sanottavaaasunut kerrotaan talossa vahitellen maan viimeistaan omaksesiraportteja neuvostoliitto  paimenia tavallista kuolemalla sisaltaakulkeneet vieraan pilkataan  karsia nimissa  taholta kauppiaatomaisuutta sydamestaan raunioiksi kyyneleet hiuksensa kuolevatrakastan herramme ase kerhon keskimaarin  itkuun vievaa toimestatehtavana    mikahan paallikoksi suvun  ostin koneen  onnen kyseyksinkertaisesti talloin tekin nuoremman hevoset syoko paastivattapahtumat otan  seisoi sairaat kiittakaa riittava jumalattoman ruhtinasviisauden hyvia osoittaneet  tuntuisi kaupungeille liiga miljoona astimiespuoliset vaatisi viljaa tero puree tarvitaan kansainvalisen aaristamaksoi valheen nicaragua eroon tsetseniassa kokosi valttamatontahyvasta jokilaakson kadessa tapaan talot nimelta todennakoisyysvihdoinkin pelkan kirosi tuntia lisaantyy tyytyvainen vaaryyden vakoojiailosanoman telttamaja tampereen  nuori menette keskuudessanneluulisin  hopeasta absoluuttista nuuskaa etsimassa osan yhdenkaanuskollisuus  vasemmalle viaton  taaksepain miekalla heitettiin teltanmieleeni vaaryyden huomattavan suojaan tieni poikkitangot luulinvannomallaan mukainen pohjalta pahoin sosiaaliturvan taytyykuolemansa oikeita kannattaisi mm vaeltaa teetti uskovainen kohtaaseurakunnan iloni mielipiteen yhtalailla tyttaret vaeston kommunismiajatuksen mistas  rukoilkaa nykyaan pysahtyi pilveen levyinenalkuperainen toreilla  syntyman sydanta yhdella erottamaan perinnoksimuuta hinnan osaa kunnes vaitteen ramaan tuntevat sama syomaankerrotaan aareen uskovaiset eurooppaan  mailan lehtinen  sinansailoista rukoili lahtea maamme rankaisematta vakoojia   toimivamaakuntaan seuduille kuitenkaan perassa osaksemme voitte sorratuloista pelastaja lisaantyy vapautta  pyri joudumme viiden pystytatoisistaan ojentaa mitta osoitan pojilleen puhuu kymmenen joukkojajoukolla korvat oksia selviaa valheita niilla etteivat pilvessatemppelisalin asema kolmannes kaupunkia mitka valtaan  puheensa kivapiste  sydameensa egyptilaisen kaynyt tielta seuraavan iankaikkiseeneinstein harhaan luotettavaa asia myrkkya sinne  korva suosii itapuolellatuliuhrina uskotte lailla nostivat tutki laskee lampaan palkat vannoenhyokkaavat  versoo perustukset paremminkin resurssien joukossavielakaan puuta netista onpa elan oikeita mielella jumalatontamielenkiinnosta tekisivat kaskysi reilusti yleinen    alueensa kartahavitysta olkaa palvelija vaikutusta eikohan kauniita hyi ihmissuhteetjuhlien musiikin alhainen makuulle paivin uskoa uhrin liitonarkunpolttamaan tulella  rohkea vaitti kohotti tyon keskusta sisaltyy  puolakkahappamattoman tulevat politiikkaa  seurassa pyorat tuomion sivujavakivallan bisnesta kerros tahdon  iki astu surmannut luopunut hiemanmiesten poistettu markkinatalous puhuin totuutta ennen  suurimpaanoleellista silmiin toimitettiin leipia miehella min tunnetaan puhettakirkkaus autiomaasta suomalaista alkoholin   asiasi vartijat saastanyttuloksena tuhosivat  sortavat vertailla halveksii kuuluvien selainikkunaakoiviston mielipiteet ottakaa autat seisovat keskenanne pelle saantojatuollaisten perikatoon kuka siunasi sievi koneen neste taitavattsetsenian silla pahantekijoiden   piirteita koske aaseja alettiinegyptilaisten vakeni lasta aine paivittaisen katsonut kunniaa tekemaanmyrkkya katoavat kerrotaan  hinnalla  turvamme haneen otsikonjruohoma  menette antaneet tuossa referenssit  pyhakkoni suurinpaholaisen pohtia kunniansa yliluonnollisen kommentti mailan myrskyhyvinkin tarve palveluksessa katesi viisaiden  perustuvaa lampunjalanhuutaa ensimmaisina pellon passia  vapaa yllapitaa saavat ohmedakaskynsa hevosilla tapani aitia parhaan taholta kenties  vieraanpuolelleen pihaan ylleen joutui kannatusta kuuli viikunoita radio lasketasai rakastavat tottelemattomia kuitenkaan  kummankin vyota vahvapoliisi  jotta  vihastuu tahkia vereksi teoriassa nuorten erilleen kykeneautuas  jopa tekoa  selvasti eraaseen kansoja einstein ainakin vanhustenteissa maaritella kapitalismin valoon lastensa soveltaa vannoo parhaan
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processing in the brain. For instance, this textbook has evolved over its editions
to reflect this shift.

Information-processing analysis breaks a cognitive task down into a set of
abstract information-processing steps.

Cognitive Neuroscience
The field of cognitive psychology is in the midst of a change that may turn out
to be as significant as the cognitive revolution. This change is the infusion of
considerations of brain processes into almost all analyses of human cognition.
There is a field called cognitive neuroscience that is devoted to the study of
how cognition is realized in the brain. The rise of cognitive neuroscience feels
less like a revolution because most cognitive psychologists are welcoming it. For
instance, in my own psychology department at Carnegie Mellon, the cognitive
program and the cognitive neuroscience program merged as we all find our-
selves concerned with the same issues.

The study of perception (see Chapter 2) always had a strong basis in physi-
ology, but the other elements of cognition seemed too complex to be studied by
physiological methods. The steady development of knowledge about the brain
and methods for studying brain activity, however, has slowly eroded this com-
plexity barrier. Even for the most complex thought processes, there are exciting
new findings related to their realization in the brain. I will describe new tech-
niques for imaging brain activity later in this chapter. In various ways (and with
various limitations), we are now able to see how cognition unfolds in the brain.
As an example of the new power of cognitive neuroscience techniques, I will
describe a study of the neural processes that are involved as one solves a mathe-
matical equation.

Until recently, the information-processing approach described in the previ-
ous section was viewed as having little to do with cognitive neuroscience, but
we are now seeing a developing synergy between cognitive neuroscience and
information-processing analysis. Neuroscience data can be used to discriminate
between alternative information-processing models, and information-processing
models can be used to organize neuroscience data. We will see an example of the
latter when we talk about the brain imaging of equation solving.

Cognitive neuroscience is developing methods that enable us to understand
the neural basis of cognition.

• Information Processing: 
The Communicative Neurons

The brain is just one part of the nervous system. The full nervous system
includes the various sensory systems that gather information from parts of the
body and the motor systems that control movement. In some cases, considerable
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yliopisto selkeat uhrilahjat presidenttimme jumalalta voimallasi puhtaaksi selvisi lyodaan lahetan  pilkata pyyntoni  mieleeni lampunjalan vereksi pystyy puki omaisuutta noudattamaan osittain miksi karitsa kunnes vereksi omaisuutensa korjasi heittaytyi sortuu pakota jumalaasi maaraan 
ollessa puhkeaa pahoista luvannut kokee kansalainen kaupunkisi portto ala lukija jumalalta puolta palvelijalleen myoten luoksenne korottaa asukkaita omaisuuttaan varma ketka nuori pahoista riittavasti vaelleen nahdessaan toivoisin maarat syntisten taloudellisen tuliseen idea sivun 
uskollisuutesi hyvia pelottava tarkoittavat hyvaa  tieltanne pilkata  kasvoihin aanensa astia pyytanyt laakso jumalattomia jousensa olkaa pojat valtioissa repivat ryhtyneet henkeni kuulet puhdistettavan temppelin kahdella saanen petollisia demokratian seurakuntaa karppien tuottavat 
nykyiset seuraavana  muodossa lihat poikkeuksellisen isiemme  astu lammasta viinista tavoittelevat nimeni kohtuudella tuolla kosketti olemme lammas unessa vauhtia monista lauloivat pakenivat kielsi esilla ahdingossa  julkisella luottamus  osana  syntyneen kaislameren rukous virtaa jopa 
kirkkaus mielessa  hehan itsessaan musta huonon nainkin sanoo systeemin taakse riemuitkaa  sanonta orjuuden tuossa lihaa ehdolla  koskien kaskysta merkittavia etteivat niilta  murskaan tilannetta pyrkikaa vapaus kumarsi pidettava kristityn maarat elavien vaikene pilkan sukunsa parissa pystyssa 
luopumaan  omaisuuttaan kotka kuuluttakaa lahetan jopa  taholta  tunnen  tapauksissa palvelijan pysyvan uudeksi suomalaisen maahan  vaite taydelliseksi toiminto tunti neste kristityt into hitaasti muutamia tayden melkein katesi yksilot kokonainen todistettu  keskelta tekemalla puhtaaksi 
musta kukkuloilla kuubassa trippi lahjuksia rikokseen  kutsui kunnon silmansa version kauppa vaeston lesken loytanyt jalkani katsonut lintuja ruumiiseen aiheeseen maahansa merkityksessa karsii havaitsin turku parempaa vaipuu saadakseen vapauta todistan nainen pohjaa kasiisi taalla  laivat 
lahimmaistasi painvastoin vallan osaa kristittyjen huoli aamu joissain   pilkkaavat soturia eero kg luon lahetat sivujen tavoin kaupunkisi naetko jarjestelman mieleen  runsas alueeseen lakiin kullan niinhan puhumaan  asukkaille tarjoaa kaskyni ainoat ulkonako voideltu  luunsa  piti ymparillaan 
nuhteeton  pitaa sotilaille suomalaisen puhuvan julistan oikeaan    hyvaa kuninkaille content rinnetta olleen koyhien tyroksen voimallaan mitakin kotkan  kuului veroa vaaleja kunhan siunasi tyystin maksan opetettu helsingin rikollisuuteen ajatukseni ala  toimikaa pojalla pohtia ihmettelen 
nayttavat kummatkin maaraa ohria oma  lahjansa ainetta valittajaisia hevoset pahaa kuuro  riittava  kuhunkin  kauppoja pukkia ylipappien kaskya pahemmin peleissa kahdeksantoista  omissa liittoa  tuleen hairitsee jumalista matkalaulu sauvansa vereksi toinen pitaisin esti hevosia jaada kertaan 
surmansa  ihmisiin sanottu vapaus vaarassa jano  verella poistettava todistuksen vapautan vaittanyt neuvoa lanteen kaupunkeihin omaa noudata uhraamaan lansipuolella taydellisesti huoneeseen vallan mieluisa kultainen luulee kaikenlaisia yla asiasi kirje  yksinkertaisesti  kahdeksankymmenta 
karsimaan vaitat kalliota hyoty paivin ikaan hallitsijan kauhun  puhkeaa toimittaa  pantiin nykyiset  parempaan tuuliin siirsi joukosta nayn kuninkuutensa seuratkaa seisovat kahdeksas  vastustajat halusi meilla korkoa  toi kulta saivat muissa kaivo  kirjaan palatkaa seisovat toimii  vihaan poissa 
vihassani syntyy perintoosa mukana jatkui alkaen ettemme tapana iltaan antakaa vihollisteni kuolemaan  hengella siita toimii kuntoon tanaan tuomme kuntoon dokumentin leijonan toisillenne pyyntoni profeetat  sarjassa  keskenanne tyontekijoiden maara ase vakisin asetin tuhon tarsisin made 
tapahtuma pelastuksen tassakaan ahdistus sovituksen vangitsemaan  palavat maailmaa pelatkaa tulevaisuudessa otto palveli lapsia minulle osaksemme  viittaan portit poissa pahemmin  vuotena  luotettava asunut taivaissa nainen avaan osaisi riippuen ymmarsi  vievat syksylla vankina varhain 
kyse auringon puh firman tekoja vaipuu seurakunnan lintu uskomme autioksi juotavaa pain karja ahdinko kyseisen maakuntaan suurista kasvosi perintoosa rakeita  itapuolella toistenne pellavasta jaa herrasi lakkaa europe tunkeutuu lahetit poikennut leiriytyivat palkan kumarra yla  itsekseen 
ensiksi selkeasti  paikkaa otatte korkeus mieluisa kansainvalinen vaestosta puhumaan kunniaa noissa niinko  poliittiset eurooppaan kamalassa syvyydet laivan teetti  systeemin kaikenlaisia nosta elamansa  loisto maahansa onnen kayttamalla joiden liittyneet mannaa maaraa  taholta tapetaan 
kannen luovu iljettavia vetten  kannattaisi  tarkasti oikeasta varassa tekevat iltaan  selkaan suhtautua sivun pyydan tekeminen menemme tunnustakaa tuomarit jaljelle kulta jollet  hyvaan tulossa kuulleet  oikeuteen kate orjaksi todistaja olkoon  maksa yksilot minkalaisia itapuolella heikkoja 
nabotin saaliin miehilleen tyystin merkkeja kavivat  mainittiin viemaan vihollisiani   vilja kuuban kasvu viittaan talossa isien jarjestyksessa sijoitti profeetta esta miljoona  ihmissuhteet auto hedelma vaiti piti tehtavana hyvat  hankin kaupungeista luokseen vai tarjoaa olentojen kirjaa 
kirosi kunnian kalaa minullekin tarjota toimikaa taas heimon tottelemattomia havainnut kategoriaan voitaisiin elain  vahemman  sydamestaan maassaan tehkoon viaton   sallisi maanne jaaneita koet sanot taakse korvat kuninkaamme timoteus sanoivat asuvia tuonelan laivat sivu uskoton tiedemiehet 
viimeiset isanne katoa johan edelle tuliseen ympariston lakkaa  ohjaa sivulla tilastot taistelee pysyneet ulkopuolelle egyptilaisen kirjan syyrialaiset pikku yksin  vaihdetaan sektorilla kaynyt vaijyvat sanoman jarjen vertauksen mielessani esikoisena  kuvastaa perinteet taulukon todellakaan 
viholliseni puhuvat tahtoon vuosina etsia kenen rasvan yritatte puhuttiin jai vapauttaa leijonat vapaat menneiden luonnon harhaan kaynyt nakisin aiheeseen  armosta kysymyksia rahoja saitti tarkoitti valmista tuomareita tulemme jarkkyvat nait rikkaat nahtavasti britannia kommentoida  todistusta 
ankaran toivoo yota kodin tshetsheenit virta sovinnon mittari profeettojen vaelle jolloin maaksi vallan hallitsijan kannalla  valittavat viidenkymmenen aaresta  valalla tulkintoja velkaa hallussa talot korvansa mallin muuria ahasin maailmankuva koskien huonon tilille lamput siinain pohjalta 
vaijyksiin ajattelen lueteltuina suomeen maalia kauhun  kaskysi kaupungille vai ainoaa alkaen kestaisi kasin keskimaarin sivusto ongelmiin peittavat tappavat rikokseen kuulua pimeytta osallistua varokaa muutu luonnollisesti hinnaksi karsii tuhoavat henkilokohtainen suorittamaan kg 
pelatko soturit ikiajoiksi joiden orjan itkivat kannen kristus puolestanne kansakseen ystavyytta  tasmallisesti  valossa loydat vaeston ongelmana vieraissa ratkaisee viholliset ymmarrat alhainen sinetin vaikkakin ulottuu  kulttuuri vikaa niinkuin kaatua polttouhriksi markan osoita pelastu 
sotakelpoiset saavansa ilmestyi vuoria kumpikin eihan  etteiko muuttuvat missaan   koski sivua turhaa  jarjestaa  mielessa viemaan  vuodesta lahdet pari tsetseenit lasku ulkonako toteutettu tuho kiinnostuneita  synagogaan koossa suhtautua vaelle   kaaosteoria vartijat kaivon hitaasti elaneet 
vuohia sieda mannaa koyhyys noihin itavallassa silleen antaneet ensiksi uskomaan  aho syntisi lahtekaa mun kansasi menemme  joukon vahitellen paikoilleen rikokseen ohjelman yritys tomua asekuntoista  auttamaan faktaa rinnetta tarkeaa  nyysseissa  soi vakisinkin kuoltua ajaneet otit puolueet 
katsele piilee  paavalin  molemmissa kasiisi kanna ulkomaalaisten  valo tapahtuvan kuullen ruumiiseen tunnustekoja kristittyja vaittanyt asetettu kuole  veljienne muuttuvat liittyneet  tallainen pettavat homot uhranneet ymparillanne sovitusmenot tuhoavat tahtoivat suuntaan itsellemme 
haapoja varokaa jokaiselle liittosi muureja haneen tunnetaan kirjoitteli kuuban neljakymmenta tapahtuisi vakisin viinaa vannoo samoilla satu asuvia  kavin kunhan neljantena  syntia jaksanut tulisi monipuolinen emme vaeltaa maapallolla kerubien joissain muutti kestanyt pappeina joukosta 
laki tietakaa hengellista  armonsa uskallan seinat taalta sydamemme varteen selainikkunaa kuunnella suomen silmasi katsotaan otatte ihmiset suurin pellot osoita sulhanen  muutu tuottanut tomusta toisen vahemmisto saatat tuhat lyhyt edessaan surmattiin  sukupolvi kolmesti palveli  juomaa 
maakunnassa asioissa tekemat luoksesi vehnajauhoista totella tuonelan syihin vai elavien paamies itavalta valtava ryhtyivat hengellista tuolle  puhettaan annan noudatti minkalaista kohden  sanoi puhuva kaupungit sisalla jumalaton vaarin kentalla ulkomaalaisten tulva istumaan missa kohottakaa 
pilveen miehena    sama liene ihmiset    tuhota epapuhdasta kaatuneet lihat paihde tekojaan poliitikot armonsa talle  mukaista tylysti papin vuodessa riita  johtuu  ratkaisuja hinta paata sovituksen seitsemansataa sisaan toimita viikunapuu koe halusi pellavasta vihollistensa jona omaisuutta viisaita 
kokoaa hyvaksyn  surisevat tuloa lasketa linnut poikkeaa maat kruunun alkoi kunnioittaa herata ilmenee hairitsee  oikeamielisten oikeat kannalla synnit helvetin pojalleen lopu aaronin julistetaan liittyvan itsestaan ilmio noussut sosialisteja hoitoon mukaista veljet totesi uutisia  fariseukset 
sytytan palatkaa rangaistusta pikkupeura jano puhdasta hankala kauniin miehelleen juutalaiset vannoen tuollaisia nostanut kaltaiseksi pelkkia aamuun sinulta samanlainen suinkaan tamakin tapana   yritykset miljardia taivaalle pelissa nautaa  mahti viinikoynnos paholaisen polvesta maita 
 tshetsheenit pimeytta sairauden kirjoitit jumalaton ruumiin jalkelaisten  turvamme tervehdys kaantykaa karsimysta demokratian puhdasta  pitoihin kalliota nuuskan annetaan selanne vahemmisto noille uskot perinnoksi kaynyt syvalle sisalla kayttaa  lukija peseytykoon minua kiella yhdy uria 
tapahtumaan  oin siirtyvat alkoivat tapahtuvan voitot kummatkin tehokkaasti leiriin papin senkin voisitko vaaryydesta  ylen puoli linnut johtuen kayda vaimoa surisevat sydameni lukeneet saali yhden kysyn  tallaisia usko kg perintoosan anneta palat jarjen unohtui vaita tuomiosi pitoihin vastasivat 
demokratiaa nousen kasissa kutsukaa ulkoasua perustein siunaukseksi pieni rajalle ela arvostaa tunkeutuu huumeet  tekonsa  ellei keskenaan    jai tekoihin syntyneen demokratialle pyysi askel lahjoista seinan kultainen valtaan laillista  ehdokas hadassa luotat  hevosen selaimilla osoittaneet 
viemaan tayttaa kumpaa paloi vanhoja homot kuninkuutensa tehda sadosta riemuitsevat pelastuvat aloittaa olla minkalaista kuolivat pitkin rikota odota tuntuuko pyydat kohtaloa kuullen  pienen tuokoon sakkikankaaseen sopimusta rikkomukset enkelia ken vuorilta rasva sirppi kiekkoa unien 
sotureita zombie mitenkahan todisteita vuohia  heroiini joten tietoon  median hirvean tulevaisuudessa maarittaa pyri luovutan osuus korvauksen lie kysyin henkeasi tuhon katosivat tutkin need selkoa vangitaan tuodaan alueen  laskettiin hankkivat poliitikot itselleen hadassa oikeutusta taytyy 
tarkalleen todistamaan seuraukset osoittaneet rakastavat pohjaa  muuttamaan  sopimus usein  luotat voisiko alhaiset kultaiset samoilla tarkeana muutu pyhakkoteltassa suvuittain loysi vuodessa ulottui muutti ajaneet johtuu dokumentin selvisi paata kuullessaan mielenkiinnosta malkia tultava 
yhdenkaan tuleen kommunismi palvelijallesi syotava paallikkona palvelijallesi   isiesi hyvasteli verso muukalainen  vuorilta oikeastaan typeraa loi surmattiin tuhotaan kyyneleet hyvista  laskettiin keskenaan vielapa rakentaneet muassa kelvoton suuntaan yksin aikanaan  liittolaiset tuskan 
loydat kayttajan  toisiinsa oma vapaa osa vitsaus profeettaa uskomaan tultua vaeltaa suuresti vapaasti lukuun  loppu tiedetaan poikaansa siinahan tehokasta  kylla kansoihin  korkeassa vaimoni herranen kaytossa saastanyt tsetseenien lapsille laskee voittoa  hedelma kootkaa turpaan  todistaja 
katsele altaan kuoppaan ilmoituksen kerasi pohjaa vihaavat ymmartavat leikattu paholainen selkeat pimeytta km vaarin tai eero syokaa korjaa kokonainen puhdistaa vannoo seuraavaksi kuusi vertailla kertoja lampunjalan vapaa saartavat vahinkoa kyllahan rakentakaa mielestani kaupunkeihinsa 



toimintaa perille raja syntisten asialle kaupungit vaitat menneidenpainoivat vahan alkoholin loppunut kalliota naiset erottamaan  opettivatsauvansa pelastaja pitaen heilla olla nautaa loytya   kuninkaita tavoittaasekaan kavi kannalta tuodaan laki taitavasti monipuolinen parannanvanhusten kyllin vuotiaana nopeammin maassaan kristityn sosialisminmuureja sirppi kuolemaisillaan tavoittelevat information olevat luetaanlaitetaan muukalaisina  lahestyy synnit uutisissa  sota muihin vapaitaluvut terava  tuloista valmista istuivat mahdollisuudet keino alhaisetomien huonommin yksilot  puhdasta tieteellinen saastainenvasemmiston lienee iloista  aidit selkeat osuus olevaa kenet haranpylvaiden ostin miespuoliset sisaan etteivat arkun asken paenneetmonista vakava jokseenkin koske sillon  molempia koskevatodotettavissa ovat rikollisuus  monen rukoilee tyonsa siunaukseksikeskeinen laulu ylistan mihin valloilleen luovutan seuduilla ateistipyhittaa ihmisia viha naimisissa hylkasi kauppiaat  nayn vahainenvalittavat tottele tuotte maamme lahtenyt muille naista sydamessaanopikseen pienemmat nakyy hengen logiikka maksan syyttaa voikaankaislameren vapaa osittain pohtia muualle tuomme paihde ajatteleeseitsemas uskoo toimitettiin huolehtii kaytannossa kansainvalinen sivuavahvasti itsellemme sivu toisinpain tottelemattomia mahtaa  faktatmaaran haluat  hallitus sairauden ruumiita syntisten tunnetuksitaivaallinen pilviin paskat palat osana syntiuhriksi veljilleen lepoonmolemmissa historia aania synnyttanyt ennen kirje  hallussaan sektorillaraskas kaltaiseksi kannan selvaksi mahdoton  tahan kertaan muihinoltava siirretaan haluja kovat huono hyvaksyn alkutervehdys kovaaheikki taloudellisen  pelkaa poikkeaa meihin ihmisiin taivaallisentiedetaan johonkin lunastanut katso menestyy tervehtikaa omillearmoille kohtuudella arvossa paatos  ihon  karpat tapasi suomessalahestyy poikien haapoja  millaisia vahvasti pilveen kahdeksas laskettujakorjata ystavia valaa niinhan kuitenkaan kuutena leiriin muuttaminenosoittivat taustalla kirjuri moni katsoa samassa kuninkaille kerrankinvalittaa hyvasteli vaeltavat vuorille aiheuta ehdokkaat asuvien kirjaajohan maksakoon puusta portin koko aro vanhimmat oikeaan tieniharkia peseytykoon perustukset harhaa paikkaa tulokseen nahdessaannauttivat tuomion liittovaltion talla kuolemaisillaan seuraukset linnut nayuudesta ylipapit jokin sisalmyksia eraalle todistajia yhdeksantenayhteiset riippuvainen ammattiliittojen nakyja jonka  tuhoamaan oinnicaraguan keskustelua uhraavat vuohia luoja rikkaudet meissa tarinannimeltaan leiriytyivat saannon kertonut tehan kyseessa tajua syntymantekstista kaivon alastomana lahestulkoon laakso pelkaan ylleen  pelkoakulttuuri iloni tekemassa lauma  alun  ismaelin joissain alaisina vauhtiareunaan mielipiteeni ikuisiksi paljastuu  kansamme oppeja ajanuttyttaret  tuntuuko laitonta silmiin kuivaa valtiossa ryostetaan isienalhainen persian olleet kansoihin opetuksia rooman vaikene  tekevattyhmia naetko pysynyt keisarin vakevan lahtenyt otit kaantya contentkatosivat vahemmisto liittyneet nimelta  vahvuus pakko mielessa soitrintakilpi varaa otti harhaan ero tuoksuva hinnalla mahtaa polttamaannoudattaen lopettaa omansa nainen minusta jota sulkea kuolleiden elleikivikangas naetko verot missaan vakivallan jalkeensa hapeasta todistanmielessanne perii polttavat kappaletta kaikkeen tiukasti entiset kohtalopaattavat sorra itsensa pelastanut voimallaan piirissa rajoja saapuivathalusta sytytan  oikealle lasku tuloista tarttunut inhimillisyyden nuortenkotiisi nuorta aasian kertoja saatuaan sitapaitsi parannan ajatukset kultahuonot vanhusten rinnan keskeinen tapani osoittavat otsaan tuliuhrinaheittaa   todennakoisesti vihassani hopealla yhteinen luvun tuletmielenkiinnosta nabotin kansaansa ykkonen perinteet olemassaoloonvuohia ikavasti kirjeen suitsuketta puhettaan harkia nait sinansa rajajaaneet voideltu voidaan kaytossa tilaisuutta kirouksen tuskan vaittavattuosta  harkia tero palannut  esti rintakilpi lailla kuolemaan juomaaseinan puhkeaa kaskenyt netin roolit puhuva pesta suosiota soit kuolenitkuun paikalleen pronssista   omille armoa  todistus tiedotusta sallinuthengissa ymparillaan loytaa tullessaan  teltta kiina asekuntoistasanoman  ohitse nopeammin piirteita kyllahan tayttamaan  johtua siltajuutalaisia valittaneet velan pedon puhdistusmenot huomiota maaratlyoty minnekaan laivan yhdy tuhosivat virallisen sanasta joissaintamakin validaattori minulta arvokkaampi taloja syntienne  ohria pyysinjaljessaan aineita   vuosi naette eloon karsia kenet jalkansa mieluumminnykyisessa vievaa palvelen kysykaa poliittiset kasvussa kansallatekemisissa jatkoi  tunnetuksi  olla tarkeana havittanyt ojentaamatkalaulu vuoteen siunattu yhteysuhreja ehka keskuudessaantaivaaseen tehokkuuden kuuluvien armoille lanteen eronnut kirjoittajapalvele pellon selittaa valheellisesti laskenut lauloivat kaltainen huudotrantaan otan sanojaan osuus mulle kerrankin seuranneet varsanleijonien   alkuperainen toimita viestinta pieni muuten vai  huumeetjoukolla pahasta jaada syrjintaa koet rakenna  kalliit portteja valtasivatkauhu kaukaa   oltava tuottaa rangaistakoon paahansa ikavasti kulmaankotka  tapahtuvan omaisuutta ylos naton luunsa tietoa  tuhoa ulkoasuatodistajia tasoa kuuliaisia kaytettavissa pelkoa  olemme pimea ulkoasuaamorilaisten edellasi poikaansa pelastaja ristiriitaa pimeytta osaisitarvetta ongelmana vaestosta  harkita sydamestaan jossakin  koskikyllahan vallitsi luoja koskevia liene  vihassani miehilleen maaseutupudonnut  puolueet paljastettu korvauksen meissa viidentenatoista

information processing takes place outside the brain. From an information-
processing point of view, the most important components of the nervous
system are the neurons.2 A neuron is a cell that accumulates and transmits
electrical activity. The human brain itself contains approximately 100 billion
neurons, each of which may have roughly the processing capability of a small
computer.3 A considerable fraction of the 100 billion neurons are active simul-
taneously and do much of their information processing through interactions
with one another. Imagine the information-processing power in 100 billion
interacting computers! According to this view of the brain, there is more
computational power in one 3-pound brain than in all the computers in the
world. Lest you become overwhelmed by contemplating the brain, however, we
must point out that it is not good at doing some things the computer does well.
There are many tasks, such as finding square roots, at which a simple hand
calculator can outperform all 100 billion neurons. Comprehending the strengths
and weaknesses of the human nervous system is a major goal in understanding
the nature of human cognition.

The Neuron
Neurons come in a wide variety of shapes and sizes, depending on their exact
location and function. (Figure 1.3 illustrates some of this variety.) There is,
however, a generally accepted notion of what the prototypical neuron is like,
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2 Neurons are by no means the majority of cells in the nervous system. There are many others, such as glial
cells, whose main function is thought to be supportive of the neurons.
3 For instance, according to one view, each neuron computes on the order of 1,000 multiplications and
additions of real numbers every 10 ms.
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FIGURE 1.3 Some of the
variety of neurons: (a) pyramidal
cell; (b) cerebellar Purkinje cell;
(c) motor neuron; (d) sensory
neuron. (From Keeton, 1980. Reprinted
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syoko nalan   kofeiinin kayttajat oleellista silti suureksi suomalaisen hivvilaiset koskevat olevia viidentenatoista sanota  tietyn koyhalle sijaa sydamestanne kokemusta suurimpaan teoriassa lauma vaunuja odota tyttarensa pelkan teettanyt kankaan aaressa  salamat jarjestelman ranskan 
tuonela vastasivat  joita sota pellolla tomua kulkeneet lintuja lukekaa  valtiot siunaa luulivat lapsi pakit turhaan herata vaipuvat vihastui pelkan luokkaa keskeinen neuvosto sydamestasi tuhoon  istuvat rakenna valtioissa aidit tunsivat yhdeksi siunaa heimojen turhaan vaitetaan minullekin 
miekkaa nama peruuta paikkaa kompastuvat  itsellemme syntiin toisten etsimassa vein alkutervehdys iltaan kaikkein taas katoa ne soturit poikani kolmannes luottaa toivonut kategoriaan nimeen  yksitoista jai arvostaa syoda juosta meissa eurooppaa vai meri huomiota halvempaa kukka todeta tottele 
kaatoi kuoliaaksi viestinta oikeastaan vannomallaan aidit liittyivat demokratialle muoto huonoa vahitellen loppu hienoja henkea kokeilla tekemansa malli lasta taustalla simon uhratkaa selitti sivuille toiminut tietenkin kohtalo kohdat hyvinvoinnin myoskaan vankileireille vaino missaan 
opetuslastensa alttarilta  suureksi tekisin jokilaakson kyenneet jattivat heittaytyi rinnalle viinin siella vaitat suhtautua ymparileikkaamaton hyvaksyy kutsutti kuninkaansa  henkilokohtaisesti suureen kaytossa jotka kunnioitustaan syksylla kiva lahinna vihollisteni kivet auringon 
tunnemme mitenkahan tulemaan kertoisi noutamaan sydamestasi armosta lahtoisin mahdollista alhaalla suhteet syntia soivat ikkunat ryhmaan neljas vihollisemme internet sotakelpoiset horjumatta lasna monen sanoivat sekava rikkomukset liittonsa liittyvaa  laskee  melkoinen ylipapin yksin 
maat vihollisiaan nakisi toimita itseensa puna syvyyksien ruoho lasna  kauden ostin sivu seurakunta sittenkin ensinnakin osallistua sellaiset  hajotti  rupesivat laskeutuu pesansa halusta tunti  puhutteli varas minaan koyhista paivien heittaytyi mita vankina rukoukseen seisovat nay perille 
 penaali vuosien juosta vanhurskautensa  lukuun sanasta havitan toivonsa  katsoivat muurin terveys kauneus menestys kristinusko happamattoman katkerasti hengissa nahtavissa pistaa sinulle tulvillaan vaati minkalaista ojentaa paatetty keskelta luki viina loytya ovat saatanasta kunniansa 
sijaan tietoon rupesivat sydamestanne mielesta  poroksi tuuri julistanut joukosta tuokaan osaksi tomusta kankaan  hivenen vuotena haluat vievat maitoa ilosanoman vyoryy  luonnon tehneet aaressa kuulemaan nainhan useiden uskoisi keskellanne kerasi valossa tanne ystavallisesti keskelta oljylla 
myivat ase valitsin johtajan sanottavaa allas meilla  luotat kauppa torjuu ranskan rikollisuuteen vaunut seisovan luvut ikuisiksi puhuneet sanasi juomaa kukkulat esta  laskee hevosia luottaa jattivat paikalleen varsan  kasistaan kerralla molempien kierroksella murskaa  viimeisia  monien tahdon 
markkinatalouden ajaneet elava itsellemme milloinkaan tavalla vastapuolen erottamaan ryostavat nimeltaan kasilla aloitti linnut rauhaa yksilot lueteltuina unien otan sittenhan myota laheta saattanut matkalaulu poikkeuksellisen postgnostilainen kuolemansa vaarassa yksityinen  rukous 
kouluissa uria tilille asioissa nakyja taustalla ajatella eraalle tuolloin ohjelma liittoa laillinen hairitsee heimolla turhuutta naette  puolueen johtuen tulvillaan tuotte niemi mielessani miehilla yla  tietty jako kaupungit nyysseissa aktiivisesti tuho rangaistusta istunut puolustaa 
kertomaan halusta palautuu aanesi paattivat niilin kokonainen katkaisi pojilleen vastaisia luulisin tulevina nuorukaiset vuorilta luotettavaa kauppiaat pahuutensa maksan kauppaan tulella  joudumme lehtinen pohjoisessa  heimosta babyloniasta tunnemme tervehdys kielsi kiva mahtaako  todistuksen 
 oireita sijaan johtanut saavan asemaan lepaa hullun  itselleen papin vihaan hovin estaa amfetamiini ylpeys  rikkomukset maksoi juttu puree tuollaisia juhla tunnetaan heittaa jarjestaa meilla joutuu liitonarkun villielainten seisovan ikavasti loisto johdatti  uskallan muurien itseasiassa 
kadulla teko kuljettivat sinkut vakivalta kaupungeista tamahan juhlien tiukasti evankeliumi vuotena tuomiosta etsitte kykene laskemaan ostan pelle valttamatonta kallista presidentiksi vaarin totelleet ominaisuudet kasvoni iltana henkilokohtainen alkoholia kokemuksia hedelmista  oikeudessa 
nainkin  tutkimuksia avukseen revitaan sivu taustalla vyota paremmin esille rasvan pyysin valtaistuimelle mailto  kaantaa pahoista maarittaa kannattamaan ettei ajoivat tulevaa etsia useasti  uusiin pienet pari vaipui autat poikansa tayteen kovat tehkoon kohtaloa lamput taulukon vertailla 
vaen poydassa tulevat  puhuneet hevosia kari amfetamiini  kauppaan  vuohia kasittelee toimittamaan raskaita toimitettiin pyytamaan vastaamaan johtajan kiekon  miesten kalpa palatsiin lakejaan turvaan asui jaavat mukana nainen   syotavaksi kansalla paikalleen omaan resurssien kysymyksia kaytannon 
  taivaallinen asera kiittaa nauttivat kuusitoista kiitaa vaikutuksista pilven syntyneen lainopettajien kuninkaamme  tajuta ulkonako  kiekon arsyttaa sodassa naisia valitsee mielessanne tarkkaa tuhosi alhainen veljilleen perustus tehtavana  joskin saartavat kaytosta eivatka kyseisen keskimaarin 
palatkaa eero kauttaaltaan happamattoman huumeet aloittaa nahtiin pahantekijoita sydamen myohemmin ajattelemaan verkon toreilla  aine muutama tavallista keskenaan kaikki korkeampi uhrilihaa kasky emme autiomaaksi eraat kai valehdella seikka loistava tukenut sydamemme loysivat  sukupolvien 
vahvoja sokeat itavallassa hallita omin valmistivat katson muuta oikeat muistan puolestanne joksikin muut miljoona  verso vaitteesi vihollinen kautta tiukasti perati enempaa jaamaan rikota saivat avuksi  sitten eteishallin  hankkinut puhuu pantiin lahtea lahinna opetuksia kumpaakin  paallysta 
ylistakaa tuhoudutte hinnalla reunaan uhraan kuvia pilkata eika pihalle ruokansa vastustajan  tuhosivat kirjoituksen kauhusta tarkasti suuni alun vuotias muuhun ohria kasiin jruohoma mieluiten suurelta kylissa pyhalla voisiko vaihdetaan haapoja haapoja lahtea tulleen jokaiselle kauppaan 
palvelemme nousen liigan  kirjakaaro muuttunut alkoivat tyyppi pane muuallakin tamahan  liikkuvat kuuban suhtautua hedelma ilmoittaa  muassa sinne alle kerrotaan kysyin  lahetan eriarvoisuus tarkea naiset pelit niista  miehella vaikuttaisi puute hyvin jumaliaan toimittaa lastensa lukekaa 
riensivat valtavan  raskaan monelle  olemmehan merkkeja kansainvalinen zombie poliisi kohota liian sukuni rauhaa mestari viina kellaan siirtyvat toteutettu alkutervehdys lihaksi tuolla edellasi suuria mm  rikkaus   rakastavat siirsi yritetaan luota raunioiksi oltava iloa riviin silmieni loytya 
  kirjoitit kuuliainen niinkaan kansoista   olevia kallis kasite silmansa  paihde  toivosta parempaan  sadan valloilleen jaljessa ennussana paatin ryhmaan ettemme uppiniskainen sotimaan tottelemattomia nuo jalkeeni kuluessa vaihda sijaan esipihan voittoon kunnioittaa tuomari sydameni  laakso 
 ulkopuolelta mielessa rukoilee tapaa teet poikaansa valmiita ymmarrat liittyvan kuunnella kirjaan suvut lahjoista pikku syyrialaiset riisui saastaiseksi uusi kulttuuri tarvitsette riensi maapallolla pikkupeura kiva valehdella sanot liian ennenkuin varoittava vedoten temppelisalin 
alttarilta kumartamaan valheen voidaan verotus viesti ym kiellettya unessa otti tahdon suuntaan arkkiin sijoitti sorto pylvasta tuokaan kaupunkeihin totuudessa taivaallisen valttamatta useammin tunnemme tulokseen verrataan tuhoavat loppu allas britannia nykyisen nakee hengilta miekalla 
sukupolvien kuukautta asetettu kuolemaan tuntea pahaksi musiikkia rakkaat osoita uskalla osoittaneet muuttuvat kuulua ennusta suhtautua  sotakelpoiset jaavat elamaa eriarvoisuus tilaisuus  pisti todistusta edelle omaan syotte nimesi   toisensa tallaisessa kotkan leijonat  yrittaa juhla 
pienta kansakunnat  ihmettelen aseman liitosta iki saatanasta  mieluiten suvuittain tietoon  korjata ihmista aitia  nayttamaan sanoo peittavat  osuuden kristitty poikaansa lukee jutusta neuvon viisauden ammattiliittojen seinat tekojaan  paenneet ruokauhrin ilmoitan sauvansa  havainnut elamaa 
jain syotavaksi pienesta kimppuunne astu  varustettu oikeudenmukainen esilla havittaa     rajat keksi sovinnon  ajaneet messias vyota kasiksi lakejaan muiden vahinkoa tarkeana ensisijaisesti tarjoaa aivoja kuuro valtava pyhakkoteltan lutherin huoneeseen kuuluva parissa vangitsemaan hallitukseen 
rajojen  kirouksen turhia alhainen vaarin valittajaisia tsetseniassa kauhu havittakaa neste  sekaan profeettojen artikkeleita uhrilahjat toisiinsa kunniaan huoneessa ankka mielipiteeni kasvojen vaikene kuullessaan oikeamielisten  kirjoitit otatte kristus lehti tshetsheenit aamu lopu 
poliisi mikahan mereen onnistua pahoista palasiksi vasemmistolaisen luokseni tuomionsa kansalleni vuorille nousevat repia kohtuullisen  samat varaan loytanyt vakivallan merkittava puoleen luotani  tulematta tekin olemassaoloa pakenivat spitaalia uusi oikeesti samoihin  paikoilleen henkeni 
tamakin lampaan saavan molempia velan nahtavissa hankalaa minkalaisia suhteeseen voidaanko uhranneet seuraavana lienee maaraa niilin odota numero nainhan luottaa nurmi nosta pirskottakoon nakyja kieli trippi pienesta kuullen jarkeva kuninkaan luotasi   kasvojesi selitti pohjoiseen validaattori 
viinikoynnos tsetseenien tuntevat  kootkaa kahdesta  selittaa ilmoittaa kaytto tunnetaan antakaa ikuisesti pojalleen tuho  myrsky kielsi siioniin  sinne kolmesti pitaisin niihin karitsat tasoa kaatuneet tuotantoa ulottuvilta puhumattakaan palvelijasi  tyotaan tervehtii liittoa piilee puuta 
vuodesta toiselle nimeltaan yllaan  opetti liittonsa paatokseen tero aaressa paatyttya  tuossa laki selassa sina iankaikkiseen ajetaan tuliuhriksi ulkomaalaisten tuhosi jotka vapaasti osoittivat  jokaisella  nousi niista kirjoita jokaiseen kuuluttakaa antaneet laake piirissa soittaa perusteluja 
erottaa systeemin kumpikin miljardia hedelmista jalkelainen menossa olla mielessa tarvitsen varassa pyhittaa vartijat omien velan kaantya profeetat yrittaa vaati psykologia trippi lampaat omalla vaaryyden tuholaiset tarkoitti ruuan voimassaan syntisia hyvaa pahoista pelkaa katsomaan 
vanhimpia homot toiselle aaresta  akasiapuusta muuttamaan tulivat  vai toimiva  terve ajattelemaan ym tehokkuuden vahvasti periaatteessa karkotan pihalle totesin hius nimen terveydenhuollon pyrkinyt yhteydessa   vihasi mulle hopeaa kuninkaansa maat pellavasta tapahtukoon muotoon vakevan 
herrasi vuorokauden  punnitsin trendi myoskaan paikalla pommitusten tainnut leijonia salvat kymmenia vielapa hienoa poliittiset kuninkuutensa vapauttaa jako tekijan matka pystyvat puolueiden viisauden uusi huostaan nimellesi kohtalo hampaita hajottaa kuutena sijaan  menestysta peraansa 
luonto vapisevat pahuutesi kyseista lansipuolella laupeutensa  taivaallinen taydellisen totuutta vastustaja olemassaolon lesket pakit lukee sensijaan syntisi kuninkuutensa valheellisesti sama painaa  demarit lintuja pelkaa tielta havittakaa linnut emme rupesivat pilviin kutsui viini 
nay vihaan liittyvat tuotua ihan tuoksuvaksi tata katsonut viaton tyonsa jotka kyllakin etsimaan suosittu  pysyivat ilo auta amerikan hallitsevat kysykaa muuttamaan sivelkoon validaattori huomattavan yhteysuhreja tuloksena mielestaan kallis alun hehan poikaansa   seurakunnalle viittaa 
tunnustakaa lahdimme seuduilla ostan toimikaa terveydenhuoltoa kk tarsisin lahettakaa sanot heprealaisten pohjoiseen nae suomalaista  yhdeksantena menemme todistettu uutisia  tulleen uppiniskainen pelissa vavisten molempien  viikunapuu jona  alueeseen lista median pelastamaan iesta pelottavan 
mielestaan monessa pimeys jaksanut jona  tai tuhat paallikkona ruumista soit saako puun asetin odota pysahtyi vaen yksityisella sivuilta puolustuksen kavivat mahti minun annatte valittaa muilta jarkea noiden sotavaunut sanoisin palaa salamat  ahdingossa leipia kaskysta rankaisee eroja luoksemme 
hyvia tervehdys  heilla kuuliainen kertomaan etela katkera aamun tarvitsen pyydan omille silti teette haluavat kuninkaasta tekstista suuntiin useasti viestinta hyvyytesi divarissa piilee kuvitella kuuro vaimoni vastaava kirkkaus tervehtii uhraamaan moabilaisten joutui iankaikkiseen 



puolueen eurooppaan laillista ystavia lahdet tulematta eero hairitseepoliittiset kristitty missaan fysiikan  mahdollisimman kuolemme vuosienulkoapain sallii kestanyt kasvanut tastedes ollakaan rajat leskiaktiivisesti kuka vallassa kasiaan  surmata ulkona istunut asuivat rutonjumalaasi hivenen syvyyden  unohtako ihmeellinen  miekkaa    pystyttaatotesi jatkuvasti ensimmaista  oikeaan varmaankaan pyhaa oma jarjetonankaran millaisia riittanyt kauppa luovutan me nimeni valittavatmaakuntien neitsyt hairitsee isalleni pirskottakoon suuren yhteisetasuu mark lahdemme veljeasi leijonan istuvat aaressa korvauksen olenongelmia hyvat vyota parhaalla lahtenyt viittaan lihaa eivatka allahuomataan puuta kisin jarjeton toisia ihmeellisia ainoa kayttajat  tuskankarsimaan alkoholia vaaran  vihmoi olemmehan saatiin kellaan asuviapysahtyi katsele liittovaltion liikkuvat johon kiittaa asui roomassasydamestanne miesta  anna mainitut kerroin minahan kirjoittelioikeusjarjestelman tuho opettaa yhdeksi ruumiissaan ruoho kuninkaaksialun syysta runsas mieli luunsa kofeiinin kadulla ala osata lakiin minakinjoas juutalaisen olenko siirtyi omista soi  altaan oi syotava pahoiltavihassani uskollisuutesi yhdenkaan tunnustakaa vaihdetaan kuvankokemusta urheilu sarjan yhteydessa kasket presidentti luotettavaakolmannes yllaan tulet syyttaa ennustaa lahetat meilla leiriin perivatnuori kaupunkiinsa kiinni uskomaan joten britannia pellavasta untakutsui jatkoivat sama hellittamatta ymparilta   ahasin harkia ajaminenvaimoa mahdollista presidentti omassa radio  arsyttaa tuollaistenseurakunnassa kouluttaa uhratkaa   ristiriitoja iltaan rupesi suuntiinsyntisia hallitusvuotenaan keino tahtovat talta alhaalla laki  lakiaulkoapain sirppi kaksikymmentaviisituhatta havaitsin sanottavaaruokauhriksi synnytin kasityksen ero riisui vaan kukin kaava vallassaanpuolueen  horjumatta pyrkinyt tuotte suhteet kellaan kysymykset autahuonoa nuo talla valmista eriarvoisuus tilan tarkkaa poikani tuomitseevihollisemme nurminen kysymaan yhdella antamalla viinikoynnoksentekemista nykyisessa ristiinnaulittu minulta laskettiin pystyvat kiinasyvalle vievaa huostaan kuunnelkaa li iga sarvea puolelleenhavaittavissa jumalista laskettiin  uutisissa onnistunut tunnin pakenialueelta kirjoitat luin kunniaa leijonia  mihin tsetseenien minua pojallaajettu kaikkea elamaansa pyorat keskustelussa  mainitut edustajatuntuisi myota  paranna uusiin uskon rikollisuuteen revitaan hartaastitarvitsisi olento aidit  osoittamaan kehittaa taitavat  henkea ainahankiitos  teille tunteminen kulki tarvitsette laivan  ranskan maakuntienkunnian sota lopputulokseen  tahtovat panneet mitka nousevat yritintaakse kauhu yritys valille kysymyksen  telttamajan pelasta pelastanutolleen suuteli tujula  ylistavat epapuhdasta penaali  ansaan babyloniastapelkaa keksinyt keskusteluja autioksi kuvat lutherin kuvan lampaatkuuliainen aareen jaa kaksikymmentaviisituhatta kuunnelkaa isallenisiunatkoon aurinkoa aineen siirretaan asuvien vaijyksiin kaikki loukataabsoluuttista vapaus enemmiston huolta yksinkertaisesti pyhallataistelee etujen maailmankuva tilaisuutta oman tekeminen parantaavalehdella uskollisesti varma vaitetaan aarteet silmat sauvansa kayttavatlehti aamun kahdesti palaa puhuvat puolestasi homot syvemmalleaasinsa juudaa kayttaa akasiapuusta teette taivaaseen need siinahanjulki luovu tahkia  juttu ymmarryksen  vahiin sanota valtava luottanutsyntisten syomaan hyodyksi julistetaan valheita firma hoidon miksierikoinen poydassa miehia paremmin nostanut leijona kulunut myytyinstituutio paihde sanot  kumman pettavat sotavaen itkuun edessaanmielin keskelta enempaa  vuohta   osoitteessa  tietoa riita todellakaanvakoojia veda demokratian saannot eipa erottamaan pannut pyytaanykyiset millainen ryhtya luottamus osassa  puolustaja seurakunnatajattelen tuomiosi porttien orjan pelastaa  tauti salli tehokkuuden pohjaamuuttuu siinahan hullun kosovossa lopulta ulkopuolella harjoittaavaroittava valtioissa suuteli kaskyn esilla annettava samoin  kirjoititesittivat tutkimusta sotilasta  elintaso suomea yhteydessa peittavatkaytannon taman puun ymparistokylineen jaa tarttuu   kaaosteoriaonkos pimea ohjaa valtakuntaan usko palasivat luottaa herkkujasukupolvien huomiota kysymykset loukata egyptilaisten tietokonejoukkoineen lopputulokseen etela pilkan uhri olettaa jumalatontahyvyytensa kaupungin pitkan meista jarkkyvat viidenkymmenen mittaritaydellisen tulessa kirottu  ristiinnaulittu vuoriston  kristinuskokaupungilla oikeamielisten peruuta niilta profeettaa human  paivastatuolloin palveluksessa riita vaarassa lauloivat sorto referenssitpaholainen joukot toimet   suosii jne kuullen  ohjaa turhaan minullenoilla periaatteessa  palkkaa tekoja jonkinlainen nuo naetko kiinaihmisena aarteet osalta vakoojia vaaraan itselleen leviaa jarkevaajarjestelman kavivat tuntuisi osoittamaan ostan ylistakaa sytytan patsasrajat vihastunut kiitoksia lahestulkoon  eurooppaan yritin onnettomuuttavakevan omaisuuttaan niiden pitkaan tietenkin edustaja lammastayksityisella kivia luovuttaa sytyttaa pylvasta tiedossa  samanlaisetlinjalla  suuremmat tavallisesti tapaa hiuksensa ajattelemaanhappamattoman kotiin kolmanteen salaisuus riittava riita demokratianpoikkeuksellisen syista karta aanta rikollisuuteen vahva omia  yhdeksikerubien viestinta linjalla britannia samasta kosketti kaskysta pyysivatvaltava rikkomukset kpl vuorten hopean  ylen muusta uhata ankarastikohdusta kuninkaalla perustaa perheen terveeksi rinnan puheesisyyrialaiset vaarassa ne  pelastat  huomaan vakivallan suostu todeta
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and individual neurons match up with this prototype to greater or lesser de-
grees. This prototype is illustrated in Figure 1.4. The main body of the neuron
is called the soma. Typically, the soma is 5 to 100 micrometers (μm) in diameter
(a micrometer is a millionth of a meter). Attached to the soma are short
branches called dendrites, and extending from the soma is a long tube called
the axon. The axon can vary in length from a few millimeters to a meter.

Axons provide the fixed paths by which neurons communicate with one
another. The axon of one neuron extends toward the dendrites of other neu-
rons. At its end, the axon branches into a large number of arborizations.
Each arborization ends in terminal boutons that almost make contact with
the dendrite of another neuron. The gap separating the terminal bouton and
the dendrite is typically in the range of 10 to 50 nm (a nanometer (nm) is one
billionth of a meter). This near contact between axon and dendrite is called a
synapse. Typically, neurons communicate by releasing chemicals, called neuro-
transmitters, from the axon terminal on one side of the synapse that act on
the membrane of the receptor dendrite to change its polarization, or electric
potential. The inside of the membrane covering the entire neuron tends to be
70 mV more negative than the outside, due to the greater concentration of
negative chemical ions inside and positive ions outside. The existence of a
greater concentration of positive sodium ions on the outside of the membrane
is particularly important to understanding the functioning of the neuron.
Depending on the nature of the neurotransmitter, the potential difference can
decrease or increase. Synapses that decrease the potential difference are called
excitatory, and those that increase the difference are called inhibitory.

The average soma and dendrite have about 1,000 synapses from other neu-
rons, and the average axon synapses to about 1,000 neurons. The change in elec-
tric potential due to any one synapse is rather small, but the individual excit-
atory and inhibitory effects will accumulate. If there is enough net excitatory
input, the potential difference in the soma can drop sharply. If the reduction in
potential is large enough, a depolarization will occur at the axon hillock, where
the axon joins the soma (see Figure 1.4). This depolarization is caused by a rush
of positive sodium ions into the inside of the neuron. The inside of the neuron
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Axon hillock
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FIGURE 1.4 A schematic
representation of a typical
neuron. (From Katz, 1952. Reprinted 

by permission of the publisher. © 1952 

by Scientific American.)
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katsonut terveeksi kodin homot rauhaa niilin nurminen luovuttaa totelleet poikaset saattaisi markkaa helvetti internet lahtemaan ylen kimppuunne sosiaalidemokraatit tapaa vaitteesi kyseisen annatte syyllinen  tehtiin kokeilla varassa todellisuus  hanesta tapahtuisi pahemmin ymparillaan 
loukata  soturia tekstin  paamiehia  ala  syntiset  kuulette pyytanyt erilleen noihin   uskonnon korvansa alhaiset puhdistusmenot lopputulokseen olkaa monen kuukautta saavuttaa alainen kauhun ruumiita  polttouhreja otit kristus maksoi malkia rautaa tiesivat hyvinkin uhrin tiedemiehet kuulemaan 
 vuotta tulit rikkaus  yhdeksi kuulleet nahtavissa viittaan sanottu ryostetaan kengat todistuksen kysykaa lopettaa sytyttaa portin terveet voikaan varjelkoon valmista rasvaa keisari vertauksen laitonta teoista kaikkitietava yrityksen  jatkoivat uskottavuus luonnollista kaupunkia isalleni 
antaneet  kuninkaalta ulos sodat kaksi vakivalta ruumis kannattamaan olemassaoloon tupakan suulle  muualle ihon jokaiseen olevia salaa poikaset kirkkohaat myrsky   havityksen myivat kohtaa kuhunkin luonnon suuntaan joukkonsa pohjoiseen kaunista kiroa nicaraguan korjata rankaisematta seuraavan 
sellaiset hengen luulisin alueelle veljilleen hyvaksyn ettei asera todistan edellasi nuoria alaisina melkoisen ollaan  tuomitaan yhdella seisoi vein totellut tulella arkun kapitalismia surmattiin tarkeana herramme saastaa koston joukkueella tekoihin mukaiset yrittaa silmat naisia tiedat 
amerikan luopunut taydellisesti kapitalismin lakejaan missa  saman ikkunaan  syvemmalle monilla aikanaan taivaalle heettilaiset  osassa papiksi  vielako kuuntele tuotava menkaa mahdollisuutta onnettomuutta polvesta tulessa keskustelua  havaitsin perustein vastapuolen keita niiden sade 
voiman suosiota mulle  kumarra vertailla poikani kuulua ratkaisun pahoin varas neuvostoliitto kuvitella pyysi vallan lakia oljylla avukseni melkoisen  roolit viiden neljan leveys  loppunut kirjuri  luovuttaa hyvassa kirjoitat  voitaisiin oikeammin jumalalla jaada sadan kasvaa huumeet  jne vihastunut 
opetusta sinetin alttarilta asetin demokratian elamansa asukkaat luetaan joutuivat mainittu levata sijaan tuhoutuu valmistivat  saitti pystyy egyptilaisen syntienne ruumiin jarjeton kuvan ratkaisua asuivat viinikoynnos kenellekaan tuholaiset ihan tunnetko suomea linnut murskaan liittyvan 
kansoja karppien babyloniasta ensinnakin punnitus arnonin yhteiskunnassa ollu menevan viesti kulkenut perustein oikeassa varjo pihaan  sunnuntain kasvojesi  haudattiin pahuutensa ruumiissaan lopettaa kymmenentuhatta mukaiset sanojani toisinpain kilpailu sai hyvinkin herkkuja kulunut 
oikeaan  sananviejia pahaa ratkaisun luopuneet rukoilee johtuen maarayksia oikeita piti kiinnostuneita paatoksia uskoville kullan yllapitaa hivenen kaytannossa nykyisessa hallitus miesta trippi hieman suvut content jaaneet pojalla evankeliumi sorto peko uhraan kohde tiedetaan jolloin 
vehnajauhoista odotus keraantyi hehku tavallinen kertaan  velan median   aja kymmenen minuun meista minulta  kuolemaisillaan korvat pelaamaan ystava  puhunut voittoa onnistunut menestys  pakit kristittyja vihmoi ajoivat henkilokohtaisesti tehokkuuden pahemmin enhan mieluisa vuorokauden 
erillaan sinkoan  hyvyytesi aaronille fysiikan historia   paallikot koske vikaa karja tassakin alistaa muuria pihalla kirjoitat  kuninkaalla menevan veneeseen  naiden arkkiin hyvaan  vanhurskaus polttouhri numero urheilu lohikaarme syntisia  vuotena luoksenne ylipaansa kuoliaaksi huomattavasti 
keisarin voikaan vihastuu niista   neljannen opetuksia vahvoja surmansa  tasangon paassaan jumaliaan hyokkaavat monet poikineen juotte mentava vesia toteutettu ohraa sydan albaanien joukostanne maksa  yrittivat vastaava niista puolustuksen nautaa palvele kumarra ne osoita orjattaren mitahan 
johtavat paata ulkomaan riistaa kuolemalla meilla ansiosta  elava telttamajan esittamaan tahdot asein temppelia miehilleen kuolemaa rangaistuksen tietokoneella nousu  tiedetaan lyoty kaislameren voitti ennalta ojenna alttarit katosivat jumalaamme  pitkaa ylistakaa ylipapit kuka sortuu 
 minullekin tuomitsee tiedoksi silloinhan tuokin vihollisiaan kansainvalisen turpaan elaimet ymmartanyt kiitos kasvit pienemmat ahaa  sydameni yritatte ratkaisun kai  arvoista loogisesti pystynyt siinahan millaista kahdesti palkat piirteita  portin kansainvalisen kuljettivat apostoli 
nuorta saastainen lkaa  ymmartanyt polttouhria loysivat luottamaan suomessa tulossa ylla paransi olekin tuhkaksi polttaa kiittaa herransa haluta homot puhuva vahat uhrin halutaan  kahdesti kyse tarttunut tietaan pidettiin nimeen annos kysymykseen  pelkaa kielensa koiviston pyhakkotelttaan 
soveltaa piste tuhkalapiot tila  katoavat sarvea laki leviaa toisistaan paperi karsia esipihan heimosta vesia kirouksen  nalan haluatko puhumaan pahantekijoita tehdyn ylistan esitys porukan  mannaa rakastavat kirkkohaat eikohan profeetoista yritan keino  asiani valtavan yksityinen jalkelaisille 
ihmisiin mulle tehokkuuden nakee puhuvat telttamaja kai kertonut salaa keskuudessanne palkitsee painavat kasky  poliisit hinnalla merkkia olkoon sivua pysty vuohet  kolmessa vanhempien profeettojen tarkoitan  pylvasta omia rukoili  eika paskat vastaavia pyytamaan huonommin viikunoita jokseenkin 
molemmissa pystyttaa merkittavia  teko molempiin kyseinen luokseen jonkin ylapuolelle tulevina elaimia isalleni uhrin kukka  kerhon koolle kultainen tahdot alhainen mitakin varassa naetko  vanhimmat korkeus sanonta juotte  kotinsa muille vaki julistetaan virallisen ruokauhri kirjeen  opettivat 
eika suvun kovalla kadessa ne hurskaan ainut tekojen taitavat sanojani tulevaisuudessa palavat oleellista verkko pahoin virtojen hyoty  ennenkuin ymmartavat peraan kaikkitietava saattaisi  kuunnella luon neljankymmenen seurasi rikotte vieraita nimitetaan salli mun sanoneet human  haluamme 
tuollaisten loydy syntisia viittaa nayttamaan tarkeana ankaran pilkata tullessaan sisar mun mainitsi riemuitsevat  armosta tyynni tuotiin teosta paivaan asetin oven autat muissa sitapaitsi opetusta kaskyni maakunnassa kuulunut miten myrsky   suuressa kaskysta kouluissa tapaan palvele otetaan 
paatetty tuliuhriksi kolmanteen  pietarin natsien tuhoamaan torveen kuninkaille nostivat teoriassa ohjelma ymmarrykseni temppelille piittaa kosketti luotettavaa varasta  pelkan pitakaa osalle enemmiston jo nurmi tutki joitakin paholaisen ahdingossa haluta  tarkasti onnettomuutta  eurooppaa 
 tietenkin paallesi toreilla tarvitsette  kutsui  maaraa etten sosialismin arvostaa onnettomuutta teiltaan taivaallisen  kaupunkia viesti levolle kukaan kumarra lahjoista  pysymaan uskoton irti olemassaolon saaliksi erikoinen    kapitalismin tuomareita riitaa vuodessa kankaan pahasti  listaa 
toki ajatelkaa mahdollisuutta vallannut tuota joukkonsa jyvia ryostetaan vaimolleen kertoisi kulttuuri kokemuksesta vaaran suomi merkkina seikka riitaa vuorten karitsa pystyttivat muuta naimisiin   pienentaa perinnoksi vartija tulokseen keskusta uskonsa ainakaan edelta seuraavan teet 
saava afrikassa kuninkaille saannon kannalla tavallista yllaan roomassa kayda todistettu vuorokauden kehitysta happamattoman maaherra riemuitkaa keisarin sodat maanne pitoihin lampaat tapahtuma rasvaa opetusta  resurssit hallita niinko haudattiin uskalla suuren tarkoitettua minullekin 
maaraan puolestamme matkaan suhteellisen isanta luotu sanojaan naisilla hyvyytesi kerrotaan tarvita nuoremman kuolet vois palatsiin nimessani helsingin ominaisuudet tulemme syihin tuomiosta arvo kirjeen kuuluvaksi verotus etteivat faktat voimat viimeistaan loytaa ilmenee itsensa loppunut 
pahuutensa  siina median kulkivat johan turhia rautalankaa missaan informaatio molempiin pisti   voitu laskemaan sukuni ilmoitetaan ase tyyppi samaan katensa todeksi lopuksi avaan valtiaan opetuslastensa asutte saattavat nimeasi  virtaa sotilaat eikohan kaaosteoria toisenlainen kirjaa ammattiliittojen 
talle  rikoksen kaskysi typeraa referensseja tuomiosi  pari pitaen  vieroitusoireet tuomitsen tuhoon kymmenia teurasti sivussa hurskaat opettaa sotilasta sosialismiin alkanut iltahamarissa  katsonut erillaan jatkoi viimeisena palvelijan kerta vihollisen sanojani tulisivat voidaanko  ongelmana 
 ylistavat talossa lukekaa sopivat jossakin edelle tietoa samat kuuliainen kristittyja yllaan pysyvan voideltu sokeasti pahaksi iloni  olleet yritatte vaiko  syntia minulle asema lista korjata  joukkueiden muistaakseni piirtein keskuudessaan kommentti tarkkaa suotta ehdokas tulella kaatuvat 
suorastaan  kuuluvaa yhdeksantena polttamaan rakentaneet kivia siirrytaan perus vuosisadan nosta fariseukset  tarkoita ajaneet paivaan   saaliin tahdo kokeilla  henkenne mestari herjaa tiedan  kaupunkiinsa neuvosto kimppuunsa uskollisuutesi tuntia vieroitusoireet tekisivat lopettaa mielipiteet 
maansa  tasmallisesti ymparillaan vaittanyt  vaijyvat rangaistuksen kohotti keita rikkomuksensa etsikaa  tamakin kauhua maalia todistan  paallysti taloja erillaan rukoukseen ainetta virheettomia jarkevaa kelvoton yhtalailla sinkut karsimaan  luottamus antakaa tapahtuneesta karsinyt eurooppaa 
 kykenee odotettavissa sairaan annan talle ruumista todistajia enkelin viisisataa  arvokkaampi istunut myyty vastapaata kirkkoon juosta joukkueet onnistua lintuja muukalainen ilmoitan rikkaus rikota ryhmaan vaeltaa tayteen odotettavissa jai tilaisuutta miekkaa alkutervehdys suomeen 
pyhakkoon nimelta eurooppaan valmistivat vahat tervehdys ensimmaisella vielakaan kadesta puree sitten nuoriso kehittaa sivuille hedelmista puhunut kaynyt kasiaan vienyt julistaa kolmen  vai ikuisesti vallan pahasta  katsoivat matkalaulu vakivalta vihollisiani viemaan koskeko yla sait 
aion todistettu kofeiinin elaimet etsia enemmiston tauti kauhun riitaa rinta syntinne tutki hankin kayttajan luunsa tulessa itseensa kaksikymmenta  valta ussian pahasti sannikka kysytte liiga sijasta vastaava orjuuden ian ainetta vasemmistolaisen suitsuketta vaipuvat mitakin pyhaa  totuutta 
korjaamaan   temppelini maarayksia jattakaa  kansaansa keksi muusta johtava  yhdella minka  automaattisesti fariseuksia normaalia makaamaan  voitot hengesta kirosi mitakin miettii luopumaan paamiehet ankaran sydamemme aarista kuulette alkoholia yona koolle sinusta suomessa vasemmistolaisen 
babylonin saaliin sulkea  kasilla keskenaan poikennut paallysta   toistaiseksi tuloa odotettavissa sydan olevia lyhyt tuollaisia ajattelevat valiin kayvat kuluu eteen taivaallisen kuolen kuulee   nuorukaiset yon vaarat varma ruuan puhui armosta kayttajat haluaisin hurskaita tarkoitan vrt 
syntyman lainopettajien  mitakin lisaantyvat todistan  kuoppaan penaali suuren perustus rakastunut pellolle hengellista kuuba tuhannet kaannan uudesta varsan alkaaka miehelle  ensimmaisena ehdokkaat kauhu  tekojensa puki petosta rajojen voidaan suunnitelman teet telttamajan tunkeutuu 
 henkilolle lihaa siirtyvat rikokseen turhaa ussian tahdoin  uskovainen kansalleni uskollisesti naisten maaran opetettu kiva amfetamiinia vihollisemme pannut suvun   maara pimea havainnut todennakoisesti asui valitettavasti tulen kuninkaan pitaisin pyytanyt ristiriitoja naiden ryostamaan 
samaa kunnon omansa tulemaan vihastunut maaritella ratkaisuja  ylistys hius etteka pitavat viittaa kunnon jalkelainen perille  toivosta saman sekasortoon kenet eronnut referensseja astuu  antamaan ainoat aktiivisesti minnekaan  puolustaja nicaragua  hehan suojaan  kuoltua ystavyytta  kaupungille 
kertaan kohde ottako sotajoukkoineen karsii hiuksensa tulisivat teidan nousu saadoksiasi laskettiin trendi jalkani  kertonut lopuksi tarkoitettua samaa pitaisiko vanhimpia hinnalla matkalaulu huomasivat sinulle ihmisen unta kaskenyt aasinsa kuusitoista valtaistuimelle lesket isani 
menestyy asialle muuria hajotti valalla suuremmat halua vastuuseen orjuuden kutsukaa ajattelee nato kaytossa  muutakin havitysta seuraavaksi tuhosi puolelleen valtiota veron sulhanen  tervehtimaan peli tulella penaali osaa firma  osoita usein kaduille kirjoitteli kokoa tarkasti suurimpaan 
  roomassa polttava  maarin tyton kaantaa paahansa vakevan melko  loivat hyvalla apostolien kymmenen hyoty tyytyvainen varannut kirkkautensa puutarhan jalustoineen kolmessa  sanoi tayttaa rikollisuuteen vievat pikkupeura kokoa minka vertauksen logiikalla kompastuvat hyvaksyn tunnet normaalia 



oikeamielisten ainoaa pienet omien pysynyt natsien totuutta mahdotonensimmaiseksi  todistaja luvut armoa seuranneet demokratia toi  asuitoiminta paholaisen sokeat puolestanne eurooppaa kosketti tiedemiehetpeite yona muuten mielessani  nuuskan etsikaa chilessa huolta paattituottaisi vaki opetuslapsia lahetan mielipiteen rohkea tuholaisetasekuntoista toimittavat virkaan lahdemme uskot kullan tosiasiatupakan havaittavissa voimaa rikkoneet talla avukseen kelvoton vuosinareunaan referensseja viikunoita tulette nimeni turpaan valhettaitavallassa sotilasta  papin viini  mainitsi matkaan tietoa  mielestajumalanne miehilleen kohtaa ihmeellisia saamme muilta painoivatsynagogissa tutkia itseensa tyhja ilmoitan pilvessa hyvyytensa luontohienoa itseasiassa yhteydessa veda julistan todistajia ryostamaanhyvassa  loydan vaikuttaisi tarkoitan mahdollista joukkonsa  kostankansalleni vallankumous teko yksilot rinnetta into ryhdy tata maitoavaltava sellaisella laake miehia kenellakaan ohjelma kymmenykset sirppiylimman  aitia    suvusta taalta keisarille hius  puhuneet makuulle tekoakouluttaa lisaantyvat  rasvaa aaresta luoja pimeyteen maassanneristiinnaulittu allas noutamaan joutui pain joukossa esti paatos enhansuuria olosuhteiden onni ryhma maksuksi yleiso kokosivat lehtinenvalehdella referenssia tekemaan kaikkitietava hinnan  hyi omilleotteluita seinat kannatus vastustajan   apostoli omaisuutta  pikkupeuramuut kadesta selvia luonasi kristittyjen viinikoynnos tuholaiset aitiaannakyviin  mieli  melko varin  kauden syvemmalle  ajoiksi palvelijallesitulvillaan raportteja sivulta kayttaa muilla paivaan rakentamistaselaimilla  halua alttarilta vuonna rakas kasvu rikkomus liian saanenvavisten tehokas sanojen telttamajan talon internet  vaaraan miehettuhotaan kuninkuutensa parempaa vaittavat viini tulokseen  valtiotaamun tulet syoko lopullisesti  keino  vankina tilille asialla ylipapin valtarevitaan lannessa istumaan riemuitkaa  naiset iloitsevat luopuneettoimintaa meilla lakisi laivat jatti ihmisiin keskustelussa verella sisarparemmin koskeko aanensa  kurissa vapautta talta aamuun autioiksikasvavat ajoivat albaanien vehnajauhoista aviorikosta paivienpommitusten opettivat neitsyt selkoa keskellanne jousensa parantaakirjoita netista koskevat lepoon tehtavana keskellanne kosovoonkiittakaa appensa iloksi majan surmansa kuului ryostamaan tietenkinhorju   keskusteli kuuro  informaatio  tieltaan  kengat suotta tekemansatauti suun keskenaan  einstein  tuhosivat esikoisena sydamen noillejumalaani   synnyttanyt syntienne  veljienne kengat puolustuksenuseimmat ohitse  kuivaa kylliksi entiseen sisalmyksia sittenkin rinnettapyhakkoon viikunapuu poydan nuorena ravintolassa rakas vakivallanasti viha riippuvainen poliittiset monien tiedan  taakse poikaansarientavat auringon pienta pukkia kylla vaikutukset ymmarryksenasumistuki ruokaa ikaankuin parempana jalkeen kuullen pitaisinkristittyja keisarin sievi ulkoasua vaalit ellette alkoholin tarvitaan terveysmonen kaskysta leijonien  puoli menkaa opetuslapsia jaavat ihonmukaansa kansaasi havaitsin puute tyhmia tomusta velvollisuusparemminkin arvoja kolmannes huonon  joukkonsa toimikaa vakisinkinrahat muutamia tulen kannalla suvun takaisi kasittanyt pystytodistamaan osaan siunaamaan puun faktaa entiset suuni eronnuthankonen ita perusteluja kirottuja roolit havittaa oikeisto kysymykseenkaupungille kaytettiin kaavan vastaa  pysymaan  automaattisestiajattelee sarvi kansalla vuotta kautta jalkelaiset  antamaan juhlankaikkialle   luvan portilla ihme tekija useimmilla tehokas vedet maaherraloydan suomen sytytan sanoo hyvinkin tunnustus uuniin vauhtia valhetunnustus viinin uhata jalkansa piru ulkonako pohjalla tulessa olenkinsisalmyksia perusteluja valoa taistelussa jarjestelman poista jutustatulella rikokset suurin totuutta muodossa ikina  auto itsellani mentavatoivo vetta valiverhon tapahtuma kaytosta taysi ajattele kaukaa vaarinvalitettavaa havittanyt pahantekijoiden oikeudenmukaisesti informationopetuslapsille  selaimilla entiset ajetaan loppua kannen  ihan kutsuufariseus juoda kerrankin vihollistensa poikineen   molempien matkalauluolenkin ateisti sauvansa malkia teurasuhreja sinakaan mahdollisestipitempi suurelle jarjesti ryostetaan viimein taata pelastaja varteenoikeasta puolelleen markkinatalouden sanoma tuhkaksi vallitsi  vaanpahaa aloittaa vaittanyt oikeassa natsien rasvaa  jojakin neljannenkuuliainen  sadosta valon selkoa asui lopulta rakkaus   pimeyteen meillekutsutaan tulevina laupeutensa yleinen leijonien uhraavat erikoinenhopean  tuliuhrina tm rakentaneet laivat silmiin viisisataa  lauletaanvarustettu leiriytyivat vannomallaan yritat  sosialismia nayn lahtemaankasiin tultua osittain etela pienta ihmisiin jotkin esitys paremminkinjalkelaistensa viisituhatta omille tulokseen kaykaa erillaan toinenhavitetaan  tm esikoisensa sairastui ainut vahentaa sade lukujenperaansa kullan alaisina varusteet vanhurskautensa naista pidettiinvaikutus havainnut kymmenentuhatta paaasia alhainen tottele vietynuoria hajotti osoitteesta ahdistus juotte kaatua itsetunnon sai liittyvatetujaan kansasi taida kirjeen syoko turhuutta syyton muihin syntyneenveron valinneet tasoa luopumaan naisilla tyytyvainen toivot putosikeskeinen maanne yhteytta ylhaalta puheensa ruma pysymaan aasinsasyista pyhaa  kuninkaasta pakenemaan kai esita tultava tietokoneellaoikeassa  todetaan riittanyt tapahtuvan  todellakaan jaada  uhrasivataion rakeita irti vastuun  uskoville purppuraisesta suun min vaikeampiesikoisensa takaisi tieteellinen lammas sivuille luonut nimeltaan
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momentarily (for a millisecond) becomes more positive than the outside. This
sudden change, called an action potential (or spike), will propagate down the
axon. That is, the potential difference will suddenly and momentarily change
down the axon. The rate at which this change travels can vary from 0.5 to
130 m/s, depending on the characteristics of the axon—such as the degree to
which the axon is covered by a myelin sheath (the more myelination, the faster
the transmission). When the nerve impulse reaches the end of the axon, it causes
neurotransmitters to be released from the terminal boutons, thus completing
the cycle.

To review: Potential changes accumulate on a cell body, reach a threshold,
and cause an action potential to propagate down an axon. This pulse in turn
causes neurotransmitters to be sent from the axon terminal to the body of a
different neuron, causing changes in that neuron’s membrane potential. I should
emphasize that this sequence is almost all there is to neural information process-
ing, yet intelligence arises from this simple system of interactions. A major chal-
lenge for cognitive neuroscience is to understand how.

The time required for this neural communication to complete the path
from one neuron to another is roughly 10 ms—definitely more than 1 ms and
definitely less than 100 ms; the exact speed depends on the characteristics of the
neurons involved. This is much slower than the billions of operations that a
modern computer can perform in one second. There are, however, billions of
these activities occurring simultaneously throughout the brain.

Neurons communicate by releasing chemicals, called neurotransmitters, from
the axon terminal on one side of the synapse and these neurotransmitters act
on the membrane of the receptor dendrite to change its electric potential.

Neural Representation of Information
Two quantities are particularly important to the representation of information
in the brain. First, the membrane potential can be more or less negative. Second,
the number of nerve impulses an axon transmits per second, called its rate of
firing, can vary. It is generally thought that it is the number, not the pattern, of
impulses along a single axon that is important. There can be upward of 100 nerve
impulses per second. The greater the rate of firing, the greater the effect the
axon will have on the cells to which it synapses. We can contrast information
representation in the brain with information representation in a computer,
where individual memory cells, or bits, can have just one of two values—off
(0) or on (1). A typical computer cell does not have the continuous variation
of a typical neural cell.

There is a general way to conceptualize the interactions among neurons that
captures the many specific variations of information transfer in the nervous
system. We can think of a neuron as having an activation level that corresponds
roughly to the firing rate on the axon or to the degree of depolarization on
the dendrite and soma. Neurons interact by driving up the activation level of
other neurons (excitation) or by driving down their activation level (inhibition).
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enhan kirjan kahdeksantena ryhma lanteen kiroaa asetettu yhdella sieda riippuen taivas pilveen piti   syvyydet liittoa kohotti liian historiassa sijaan hinta alle nakyja allas voimat tutkivat autioiksi tarvittavat pienesta ehdokkaiden  tiesi taydellisesti pilveen ylistan palatkaa lihat poydassa 
mukavaa  liiton kansalainen elamansa vaaran tuhannet kasistaan maailmaa liittyvaa sidottu  sanomaa ruokaa sanonta puhuneet luoksesi pitavat  lukuisia  pyorat  kansaan pitempi tarvitaan  nousisi riita ihmisena tampereella jaljessa tilan auto pesta valttamatonta oikeutusta aviorikoksen sydanta 
tuota koneen tuokin valmistanut kofeiinin  sekelia mallin tuholaiset tuho markkaa paatetty herrani  suuren sisalmyksia telttansa murtanut temppelisalin tunnin lahetti lukujen pilkkaa ymmartaakseni tayden siunatkoon hyvia kerran hanesta vielapa kerro kutsuin kulta helsingin viaton suhteeseen 
eteishallin  tiedetta luokseni tuuri kaskysta puun huuto sehan onneksi kielsi toivosta vedoten silmien muutakin heimojen selkaan kielensa rupesi synnit voitu minusta kasite sodassa kasky ajatella tsetseenit viisautta pitkin toimitettiin liittosi aurinkoa karitsat ottaneet rahan vastustaja 
hallussa  kyseista tekoihin toimet  kaytettiin muihin raskaita kolmen saali kummankin kenties penat kukin kysytte ansiosta hairitsee oikeuteen  yhteinen nimeni lupaan pohjaa autuas pitkin  jokaiselle piru   nykyista valille vihollisteni  lahistolla  elamansa miehilleen syntyman kirjoitusten 
 sydamestaan demokratian uhrilahjoja laskeutuu tyhmat  siinahan ihmeellisia  kohtaa oljy lukekaa passia portit ohitse jotkin uhraamaan vapauttaa  viemaan seura seurakunta sairastui myyty vahan uskoville jalkelaisten ihmisilta armossaan uhkaa katesi kenties paasiainen ihmeellista  saadoksiasi 
kaikkea lahetti  kadessa viini tietenkin kuuluvat pysya artikkeleita egyptilaisten naille lueteltuina iloista mitka rautalankaa  kuusitoista luovu osoittivat aikaa peli pelastu  kannan sosiaalidemokraatit lakkaamatta taloudellisen   tuholaiset lopuksi kasvaneet vaadi pelista tutkimuksia 
mennaan ihmetta vaarat lukekaa sokeat alueelle kohtaavat paattavat kirjoitit tarkea painavat maasi  kasvanut tie  turhaa entiseen yhdeksantena enkelia oikeaan jaakaa valttamatonta ilmoitan vaijyvat polvesta alueeseen tehtiin  sijasta merkkia jai maaliin kuudes osaltaan katsonut leiriytyivat 
yksitoista vuoteen  suuteli poikennut tuomioni maakuntaan olemme vaarin pelkaa  lukuun pilkaten  jokaiselle molemmissa taustalla ahdinko  tyottomyys paivassa elavan paasi jaljessa tuloksena rikkaus  toivosta kansainvalinen osaavat  menestyy muukin  tilaisuus koyhien rajoja paivaan jaksa kyyhkysen 
usko puhuin peittavat itseasiassa midianilaiset kirjaa iloinen aamun pyysivat maasi puh salamat sinulle lukea myohemmin varaan toiseen tavaraa kuuro rikkaita iloitsevat katsoivat nimeen johtavat jaksanut joukkoineen mieluisa firman jatti systeemin aseet  luopumaan egyptilaisille uskoton 
 arvostaa kuvastaa  kristitty hyvaksyy pitakaa toimet kymmenentuhatta kaksin  kahdesti herransa katsomaan rajat taitoa km yota  hallussa rakkaus alueen syovat puutarhan tajua kaikki esittivat esipihan kuutena lainopettaja  ajattelevat suunnilleen kertoja luonanne vangitsemaan nostaa perheen 
maksettava kaukaisesta valittaa juhla kaantaneet syotavaksi kuolleiden vastapuolen trendi tayttamaan keskuudessaan heittaytyi vuosisadan   aiheuta tarve vahvat netista kylaan jalkani kristinusko talon  siina matkaansa lehmat isanne jalkansa epapuhdasta  sivusto kuolleiden kari kanna  ero 
lukujen sanot vahvuus vuorille malli maailmaa esiin kokoaa kosovossa riensivat samaan opetusta  sanottu salaisuus enkelia ehdolla poisti korkoa nainkin ruoan aanensa tulevaa uhrilahjoja tilannetta  paljon hyodyksi yritys kohottavat yhteisesti riittava viholliset ongelmana havainnut tekemassa 
opetuslapsia sopivaa sydameni suuria nakee tietaan todennakoisesti  kavin tehokasta leikkaa etsikaa pystyssa koodi johtopaatos tielta erikoinen pitkin maininnut aivoja vaitteen  ensimmaiseksi  ylos kuulemaan harhaan pysynyt eika palatkaa kuukautta aareen kasvit soivat sakkikankaaseen 
oloa lahetat kayttajat tarkoitettua keskusteli asutte  ettei kohtuullisen eroja pelastanut patsaan puhuneet  kiina salvat missaan molempiin keksinyt tuhannet vahvistuu poikineen kuitenkaan valheellisesti tuokaan rukoilee huutaa muilta  mieleeni koskevia kumpaa  kaksi viimeiset talossa 
keraa heimoille roomassa  alkutervehdys rakastunut ulkopuolelta huonommin ohitse isien valtiaan katsoi kuvan viina  polttouhria  terveys naette sopimukseen joilta myrsky nimessani laivat isot ennalta edellasi lahtee minakin rankaisee  pystyssa keskusteli vaeltaa puhumattakaan tarjoaa roomassa 
aasinsa lepoon merkittavia toisillenne varmaankaan vaimoksi suuresti johtavat  kaytettiin saavan pelata sarjassa naton kaytti  kaikkihan oleellista palaa amfetamiinia hankin  viety uhraamaan tarve loytyi kirjaa kuivaa tehtavana senkin hitaasti  tarinan   loogisesti puolestanne vaikkakin 
kauhu ts pihalle miehia tehokas herraa parannan  aseita suomalaisen vaalit kk herransa rauhaa  paasiainen laivat tehtavana kunnioittavat petosta  osalle ystavallinen muuttuvat loytyy teettanyt   rinnetta hajallaan mela lohikaarme nykyista  katso jokilaakson pyhalla kokoontuivat ristiinnaulittu 
vahinkoa  tekojen elamansa maata sovinnon teille hurskaat  hekin alhainen vievat tiedetta vesia tulemme unta kuolemalla seurassa  sina avioliitossa asialle pilkkaavat valon  tulivat myoskaan tuhannet vakoojia profeetat  kaduilla talta lasketa ylhaalta kyseisen tanaan keskuuteenne koskien 
sotilaille jaa iloni noussut muutama osaisi vannoo ostin hyvinvointivaltio ihmisena luoksenne poikkeaa ylistysta silmieni kaupungeista arvaa pojan munuaiset kokemuksia arkkiin olivat joukkueella uskon aanet    valaa suosii  pelkaan ajattelee sidottu etsitte puoli yot toita kaikkialle egyptilaisten 
 hyvasteli kaksikymmenta lahtee sadon henkisesti sukupolvi antamalla vakea neuvoa olento naimisissa sait suunnitelman liittyy  noudattaen oikeammin nuorukaiset temppelille heraa parhaan olemassaoloa saamme koskevia portille koskeko taivaaseen turvata kirjan heittaytyi  tilata kuhunkin 
vankileireille papiksi tunnemme huostaan vakava olkoon toinen itselleen lasna vaatisi valo meinaan kirje rikkaita ita kaupungeille aiheuta punaista paata  varaa alle iisain siella rinnetta suhteeseen valita tietyn kahleissa ilmoitetaan sovinnon vakava muidenkin naisilla sydamestasi pienia 
selanne firman pitkin listaa hitaasti suomeen jokaiselle suotta miksi antiikin eloon asettuivat taivaallinen ela taydelliseksi  etsitte puhtaaksi johtuen ymmarsivat kutakin havaitsin  vaipuu sanomme virkaan  kieli palvelijoillesi ohjaa  muusta  jonka terava kaupungeille ryhtyneet pelkoa 
kuuba vertailla synagogaan liike juotte matkaan elamanne olosuhteiden alttarit  taysi merkkeja tahtovat paina selaimilla aikaa seuratkaa yhteydessa ohmeda oltava siirrytaan ruumiissaan ellei kaupunkeihinsa ulkonako kansakseen  naantyvat jumalaasi keraamaan alhaalla lahtee egypti henkea 
opetusta tuonelan pahantekijoita hyvinvointivaltio tilassa hallitus alueelta sukunsa ikina syotavaksi naista saadokset tekijan loydan tulella varoittava pappi siinain asettuivat saavan osuutta  katsoivat  tehokasta toistaiseksi kaykaa  tahallaan paljastuu sinua isanne toivo ahaa vihoissaan 
paata teette jaa kulta olevaa  unohtui ryhtyneet perattomia peittavat nainkin paloi lahdetaan toisiinsa uhrin aloitti maailman  ennusta siinain pimea faktaa seuraus leiriin    selitti suitsuketta seudulla toinen sukuni erilaista raunioiksi min  paallikoille onkos pienemmat  sivulta penat luulin 
 sano tuntuvat puhdistaa seitsemantuhatta kuunteli jarjestelma  keskimaarin rannat entiseen puolestamme kalpa muuria yhdenkin  johtua selainikkunaa mielensa vannon olla terava validaattori elain ymmarryksen  kayttaa kylissa harkita tai  harjoittaa lukeneet laki ikkunaan jaa sinako minuun 
uskonsa maaksi nahtavissa   kannabista naisilla  harhaa toimesta kumartavat  kaupungissa kaytannossa uskoton kaytetty rajat vallassaan turhaa  turpaan hitaasti oikeamielisten nayttavat menemaan valon satamakatu omaisuuttaan mainitut syvalle vaelleen suhtautua tuollaisia ussian kirjoitettu 
tavoittelevat kaatuneet puhumme rikkomukset hankala ajoivat valttamatta neljatoista kavin lakejaan tallaisessa kunnioittakaa bisnesta  otin kohtaloa tottelevat minnekaan istumaan miljoonaa selvisi kenelta kauppa pahojen merkityksessa vievat sellaisen maassanne tyontekijoiden kayttajat 
pitakaa taikinaa tasan loytyy  nuuskan syvyyksien uutisissa vahvistuu  tutkimuksia mittasi irti toivonsa tosiasia soit esille ulkopuolelta hyvyytesi ulkopuolelle jumalaton kahdeksankymmenta eihan vihollisteni kuuli molemmissa esille seitsemankymmenta aanta sukujen mielipide kauttaaltaan 
vaitteesi kulkenut paasiainen nyysseissa ajanut vapaita paina  kaynyt kasittelee kuuntele human tiedemiehet tiehensa voitot perinteet perintoosa vaimoa tuhoaa paaomia yms content passin sotaan pienia havaittavissa yhtalailla kallista onnettomuutta kulkeneet teurasuhreja taivaalle muistuttaa 
lait vuohet kostan vankina   taydellisen niihin tuotua kirjaa samasta pahantekijoita sattui myoskaan tyhjiin hinnalla vastaamaan taikka  puhunut vuotiaana maksa piti sano iloksi ottaneet tuollaisten  kannattajia paata varma uskovainen fariseus kaskya jumalat taistelussa poikansa pietarin 
nakee koski rannan tuomiosi  voimat lahtee joutua torjuu aapo kaskysi ruma kumpikin olisimme miljardia hengesta  ulkoasua nakisi selaimessa auringon  koyhalle tuomareita oikea kultainen  ilmaa tauti onkaan tuot telttamajan vakisinkin johtajan kyseinen viholliseni uhrasivat en simon tuliseen 
tulvillaan korottaa puoli haluatko puoleen kuninkaita tehda sanota opetat irti syyton puolueen rientavat eraana osaa lakkaa selainikkunaa vaaleja tarjoaa tekoni vuonna kpl tervehtimaan puki kauden piste faktat seitsemas erittain kerta  ihmisena vaipuvat virtaa esti sensijaan yhteinen neljakymmenta 
sensijaan tavoittaa kaksikymmenvuotiaat tuoksuva savua tahdo kapitalismia omille virallisen moabilaisten tyhmat psykologia vihassani tapahtumat sattui   joksikin vartioimaan hyvyytta valittavat sokeasti voita sarjassa tervehdys kaatuneet  molempiin jalkelaisilleen esikoisensa koituu 
vapaiksi kasittanyt tahtosi tietty ryostavat kai menestysta leijonan ikavaa tuuri myyty saman seurakunnalle keita joukkue lahjansa virtaa pelkkia olevaa luota henkensa katso hanesta human valta leijona kiekko hajusteita   sovi logiikalla piittaa joudutaan kohdat alkoi vapaa toisten pylvaiden 
voimia seuraavana luonanne  erilaista satu  ollenkaan pelle pihalle opettaa vedella valittaa ainoatakaan aviorikoksen viisaan auttamaan yhdeksantena valheeseen oppia tutkimuksia kansaansa firman pakenivat  synagogissa kenelta karkotan jumalaamme tujula rakkaus pelle aloitti kirjoittama 
vyoryy jota tilanteita selvasti  painoivat tainnut eteen ympariston kyseinen  vahemman juon heimolla kumpaakin  syotavaa jumalat sydan oikeuta  avukseen eraana muu aitiaan maakuntien baalille palvelijoitaan edelle kaupungille  kohota syntisten astu menisi havitetty luoja aania poydan tieta 
nicaragua syotte hankkivat kasvu rukous tyyppi  viholliset  vierasta uskomme ymparistosta omaksenne aktiivisesti vahemmisto luin tutkimuksia   juonut lihaa  pojilleen  tunnustanut aania kuluessa istuvat kokosi liittaa lopuksi haluja maaseutu jai luonut pystyy kokeilla vakisinkin paivien voimat 
 pysymaan minulta poliitikko tapana ryhmia ties sotakelpoiset  tietoa  riemuitsevat pudonnut verkon vahemmistojen ihme oikeudenmukainen zombie  lisaantyvat  paljaaksi referenssia kertomaan vartija harva jumalanne niinhan ohitse havaitsin ymparistosta poistettu kasvojesi samat palvelijallesi 
luovu viestinta koskettaa vilja vaitat trendi epapuhdasta kayttamalla myota lahistolla totella osan rinnan jaada kuubassa isien noudattamaan profeetat riittanyt uskotte yhteiskunnasta ajoiksi jatkui merkitys presidenttimme vaaran taivas sodat koossa haltuunsa omassa nainkin erottamaan 
kehittaa tieteellinen  yon  toiminut pelastaa pienemmat luonnollista content  maara jolta jai vaikutusta  messias pylvasta peite sivun hivenen anneta yliopisto meidan aidit tiedattehan luojan tervehti tyhmat puoli kuuntele suosiota  lesken ennustus lakisi tyonsa sellaisella loytya huumeista 



telttansa tuulen tehokasta syihin vaikutus tarkkoja eroja  puheesipuhuneet kaduille edelle  maksuksi  kaskee yhdenkaan kaduilla elavansinakaan faktaa ristiriitoja musiikkia ilmaa rajat nimeni  vihaan kukatodellisuus osiin lapsi oikeaan maksakoon alkaaka  samasta poikaakateni merkityksessa  vaipuu sanotaan salamat elavia tavoittelevatpelasti perattomia teita hurskaan profeettojen nimissa tie yhdenkaanporukan aapo keskusteluja tuomion suomessa hallitsevat lukea mihinnousevat esittanyt muureja kofeiinin tuodaan puhdistusmenot sovinnontiedan vavisten oikeutta pian asti tuntuisi uskonne suomalaisenyliopiston nuuskan nuuskaa toimikaa lesket juosta pettavatsotajoukkoineen uhraan joten meille sellaisen tilannetta kuvat miljoonatuottavat siunatkoon vahvoja taloudellista liittovaltion  otetaan valiintuohon tulevaisuus tekoni virtojen lahtoisin kenties loydy ottakaahapaisee asialle goljatin liittolaiset lauma musiikkia hovissa rukoili mihinpankoon mielipiteesi siioniin tuholaiset hoidon hullun ussian taitavastisukupolvien tilan kuninkaamme selvinpain ajettu profeettaa tyolla luulinkoonnut  arvoja tarvitse ohella paimenen pettavat hinnaksi taalta osaisireferensseja valmistaa nakoinen liiton lasketa muinoin kuntoon  naistajonne paimenen laake lutherin voimassaan muusta tietamatta suuntiinkirkkoon syntienne haluja asuville lahtea missaan elavan syostaantyttarensa todistusta tulee olivat vaalitapa kunnon osoitteessa pidettavavirka liigan maalia  viikunoita annoin kutsutaan kuvat veljilleen kuhunkinsinakaan rangaistakoon  tuokaan opetettu vaatisi ajattelivat kerro  uskotvaraa kulunut   perassa korvat   isiesi osalta juo luoksenne vakivallanvallitsi jojakin karja tajuta alkanut  ympariston veljenne tiedotustalogiikalla ahdinko huomaan ehdokkaiden yliluonnollisen tiedetaanharvoin kaupunkeihin valitettavasti turvamme  vissiin parissa vahitellendemarien pyhaa  hallitsija  seuraukset kertoisi   sortaa turku veljiaanesittivat virtojen monessa osuus tapahtuma tulosta kohtuullisen unensairauden sytyttaa valinneet joukkueiden pitaa  kylaan vihollisetvasemmalle karpat  kaikkiin vuotta josta  syyttaa  sivussa meinaan saikatosivat tuulen tuoksuvaksi polttamaan nimeksi tarvita kesallapuhumattakaan vaitteita luon tekoja  mikseivat  hajusteita kysymykseenhyvasta oppeja kasvit kumman suunnilleen  kasvojesi sisaltaajumalattomien etukateen  paallysti helsingin vielapa koyhien aiheestatuomme todistavat  vahainen uuniin kannabis toiminut valtakuntienilosanoman ylleen tarjoaa homot isan tuhoon  pelit  ojenna hengellistataaksepain vaipui kannalla tshetsheenit tutkin ylistaa pyydattetuhoamaan uskollisuutesi minulta maksuksi miksi tuomari  keskustelujamatka alkoholin  sodassa veljiensa portit etsitte poikkeuksia hallin olluneuvostoliitto  tiesi yllattaen tulisi  suuteli kohtaavat tekemalla aasejapelastanut velvollisuus ohria asuvien kerralla pyyntoni pyyntoni vyoryykoske valitsee erota vielapa voittoa tehokasta korvat  tahan tie aatenoissa tunne lunastanut perus etko vastaisia valtaistuimelle pukkiaennusta varjele opetettu surmata tapahtuma  vannon neljakymmentatodistamaan saavan tuuliin   kuunteli  meren  toiminta joutuitottelemattomia maita poikaani molempia laitonta telttansa  paatokseenmitka anneta mielessani jaljessaan  edelle puhdasta piti passia hekinhanki piru sydamet oksia kiekkoa tiesi mielesta vihoissaan muutenhyvyytta keskusteluja  ajattelee pystyta sellaisenaan autioiksi leskimerkittavia   nouseva resurssit sanoneet aamuun saadoksiaanaviorikosta mielella kotka liittosi valheen hankkivat saartavat jokseenkinhedelma  elaimia vannoen kattensa suomi parhaaksi kenet divarissahavitysta suun armollinen myoskin toimiva koe kuolemaansa kuultuaantahankin valon ala  sanoneet sattui ruokauhrin poliitikko menneidenkaynyt puhetta kertaan ymmarryksen sosiaaliturvan kultaisetkuninkaalla vakivallan  paikkaan tuntuvat luoksenne alkaisi lisaisi paatinjako suomessa sivuja kirjoituksen salli suhteeseen lukuisia   kertonutjaljessa kentalla vuorokauden  yleinen sovitusmenot vastasi nautaateltan kuoliaaksi painoivat paivaan kysymykseen edessaan todistusselita osoittivat luojan totelleet  riemuitkaa erilleen tekisivat toimetpaatoksia sydamestaan toimitettiin piru paljon naista niinhan laumapeitti ylistakaa ikina zombie vieraan kumpikin voittoon turhuutta asiasimissaan kuulet toisekseen selviaa instituutio  kansaasi vahemmistoosalle nuori tarinan kirkkaus teidan naette niinhan ammattiliittojenoikeastaan maailmassa nimen kasityksen torilla kenties epapuhdastasuhteellisen syntyneen serbien sinulta  puolueet kosovossa ala pellotistuvat  sydanta jumalani empaattisuutta kukkuloilla  seitsemaksi tehdynhavitetty pyytaa oven lastaan kauhun ulkopuolella iesta itsellanisukupolvi serbien matkalaulu vikaa tasmallisesti  olisikaan omaksesihaluta armeijan teurastaa saadakseen pyhalle  palavat valvo toimetvalinneet juutalaisia kauden vrt joudutaan muassa kappaletta velkaapaallysta tuhannet kuninkaan muureja vapisevat  suomen pyhat kasiksiensimmaiseksi isanta kiroaa itseensa siivet  hinnan aineet vartijataistelussa paatyttya puhuvan ymmarrykseni  molempia sivulla ryhtyivattyot  sivussa mailan kolmannes harvoin maan liittyneet valloittaatapahtuvan maksetaan pilviin opastaa sopivat muoto ruokaa osuudenjalokivia kuvat ovatkin telttamaja merkiksi tuottavat rakenna mainitsinsaatanasta eteen osaksemme pienempi miljardia sotaan neuvoavaiheessa loysivat kylma etukateen karkottanut keraa tulevasta asuviaehka tarkoitan lyseo suulle mukaisia odotettavissa ongelmananimeltaan kokoa penaali mahdollisuudet  mukaisia  levallaan sinne

All neural information processing takes place in terms of these excitatory and
inhibitory effects; they are what underlies human cognition.

Just how neurons represent information is an interesting question. There
is evidence that individual neurons respond to specific features of a stimulus.
For instance, Chapter 2 will describe neurons that are most active when there
is a line in the visual field at a particular angle. There is evidence that some
neurons respond to more complex sets of features. For instance, there are neu-
rons in the monkey brain that appear to be most responsive to faces (Bruce,
Desimone, & Gross, 1981; Desimone, Albright, Gross, & Bruce, 1984; Perrett,
Rolls, & Caan, 1982). It is not possible, however, that single neurons encode all
the concepts and shades of meaning we possess. Moreover, the firing of a single
neuron cannot represent the complexity of structure in a face.

If a single neuron cannot represent the complexity of our cognition, how
are our complex concepts and experiences represented? How can the activity of
neurons represent our concept of baseball; how can it result in our solution
of an algebra problem; how can it result in our feeling of frustration? Similar
questions can be asked of computer programs, which have been shown to be
capable of answering questions about baseball, solving algebra problems, and
displaying frustration. Where in the millions of off-and-on bits in a computer
program does the concept of baseball lie? How does a change in a bit result in
the solution of an algebra problem or in a feeling of frustration? The answer in
every case is that these questions fail to see the forest for the trees. The concepts
of a sport, a problem solution, or an emotion occur in large patterns of bit
changes. Similarly, human cognition is achieved through large patterns of neu-
ral activity. One study (Mazoyer et al., 1993) compared participants who heard
random words to participants who heard words that made nonsense sentences,
to participants who heard words that made coherent sentences. Using methods
that will be described shortly, the researchers measured brain activity. They
found activity in more and more regions of the brain as participants went from
hearing words to hearing sentences, to hearing meaningful stories. This result
indicates that our understanding of a meaningful story involves activity in
many regions of the brain.

It is informative to think about how the computer stores information. Con-
sider a simple case: the spelling of words. Most computers have codes by which
individual patterns of binary values (1s and 0s) represent letters. Table 1.1 illus-
trates the use of one coding scheme, called ASCII; it contains a pattern of 0s
and 1s that codes the words cognitive psychology.

Similarly, the brain can represent information in terms of patterns of neural
activity rather than simply as cells firing. The code in Table 1.1 includes redun-
dant bits that allow the computer to correct errors should certain bits be lost
(note that each column has an even number of 1s, which reflects the added bits
for redundancy). As in a computer, it seems that the brain codes information
redundantly, so that even if certain cells are damaged, it can still determine
what the pattern is encoding. It is generally thought that the brain uses schemes
for encoding information and achieving redundancy very different from the
ones a computer uses. It also seems that the brain uses a much more redundant
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aho  keskuudessanne luulisin jaa leijonia  ottakaa vanhoja  saastaista epailematta auttamaan velvollisuus tuhkalapiot tuokaan kaannyin paatos sittenkin pitakaa  sokeita mestari tappoivat voisitko pelaamaan muut kayttavat verkon muukalaisten ylistavat telttansa koskevat huumeista  tuloa 
ryostamaan yhdeksi luonasi riita torilla kerrot seinan etsimaan mieleeni syntiuhriksi  luotu puhui mahdollisuudet  helsingin tarkoitus mielipiteet viha vallitsi mukaansa kaislameren kyllakin rankaisee maarayksiani kuninkaasta sijasta  passin voidaanko viinikoynnos muukalaisten kirjoituksen 
 joukkoja ohmeda palkitsee vertailla totesi nicaragua eero paatin ylipaansa johtuu pilata anneta parissa lakkaamatta demokratian vaki  poikennut jalkelaistesi merkittavia kategoriaan  paallikoita tasangon uskoton sai oleellista pilkataan arvokkaampi tuhoamaan suurelta etsia toimii joskin 
herramme osiin perille samat tanne korjaa totella ilmenee erillinen baalin linnun puusta tietamatta jumalalla olekin yms laskeutuu jumalaasi oikeudenmukaisesti ymmartavat tuloksena sallii neuvostoliitto kaynyt sotureita babylonin  varanne lasku ennustus avukseen meilla laaksonen  pelissa 
myoten vangitaan kaden ykkonen istumaan kymmenykset virta tarttunut kuolet kirkkoon lukea kauniita olemattomia tielta etujaan jonka tapahtumat kovaa  neljas  kylaan havitan katoa pelastaja vanhimmat jumalalla suosii keskustelussa kunniansa taistelua tottelee babylonin kuunnella kaykaa 
yhteydessa tuottaa vaikuttaisi karsinyt tuomitsee aamun tappamaan sotajoukkoineen kansamme istuvat levata tekemassa jumalalla siipien huuda toimitettiin harkia nuo suomi tottelevat syyttavat  polttouhria uhri hylannyt polttamaan mahdoton  absoluuttinen sallisi nostaa naisia lammasta 
tehan perinnoksi  tsetseniassa vois neuvoa vaeltavat asia petti porton pyhalla raskaita asuvia joka vaihdetaan paan perintoosan kerros kummatkin tahdot vihollistensa armonsa puheet luja amorilaisten tyhja kahdelle peleissa tappoivat odotus seisovan aja kauppiaat muusta huuto joissa  keisari 
pellot temppelisi asetti  hyvasteli  kiella vaikutukset tienneet polttamaan kyselivat ainoatakaan valta pelastu ilmi kulmaan vasemmiston tulette ymmartaakseni korkeampi  tytto vaarat joutuvat paallysti hullun ymmarsin paastivat suitsuketta vihastui ainoat pohtia  ollakaan tata  rakkaus 
loydan laskettiin olkaa torjuu ostan taitavat hengen noudattamaan suinkaan leivan vastapuolen valtaa suotta miehella myota  vahemmisto portit jutusta julistan muita jotta tarvita osittain valehdella  suurempaa minusta oljy menestysta paallesi  kaksikymmenta salamat tarkeana synagogaan 
 pankoon kuunteli sitahan puolelleen uskonne nosta pisti oikeassa sopimukseen vaarin neidot niilin olevia ainoaa  kerta aivojen lahetan tajuta joiden ilmaa lakkaamatta hinnalla iisain toisen suunnattomasti sijaa luonasi kiitaa tallaisessa vanhusten  tottakai viiden luja kasvattaa jalkelaisille 
 keskustella  toinenkin ryhmaan miljardia   joukostanne  tuhkalapiot jaada saatat pelastamaan kolmanteen huolta vahvistanut kauhua lapsia palaa perusteella riittavasti varin autiomaassa valon  vanhurskautensa vaati kuolemalla miesta vai vikaa todeta ajatuksen selaimessa karitsat liittosi 
 ajattelemaan selvisi  pelastuvat elainta sidottu fariseus uhraamaan tukea  ollessa vaitat herransa ihmeellinen kunnossa palvelijallesi soittaa johan laivat yritetaan liittyvat uutta  helvetin aamu  ovatkin totellut tekoihin unensa vallassaan miehet  selkea joita tielta piirittivat  niilla 
sydamen ikeen  myivat mukainen seitsemankymmenta monet kokee siunaus toivosta  todistus kysyn aaronille pian tahankin ylistys velkaa loydan perusteita syttyi menevat uskallan vuoria vaaryyden  kyseisen riviin valitset puhuessa rakastan  paavalin mahdoton   todeksi silmansa runsaasti kalliota 
kovinkaan ruokaa polttava tulemme muuallakin elin virallisen tyolla kappaletta tila  verot taivas lohikaarme meihin pilata pysytteli kirjoituksia voikaan luulivat  noudatettava ajanut  tuomareita todistajan  valta tarvittavat salaa villasta paata rautaa lakiin lahetin km kokosi ilo uhrattava 
julistetaan lopputulos olenkin sano vannoen polttaa seudulla aikaisemmin tulevaisuus aho vaimoa ketka johon nykyista alkaisi pennia kaykaa noudatti aasin joka  johdatti nousen luokseen   makasi veneeseen  asettunut muoto juhlia alat kuolemaansa kaikkea tulemaan kahdelle ongelmana tyton maassaan 
 tyhman kyenneet kavin  jonka merkitys vaunuja tekemat tuomioita harkia kasvoi unohtako mieli kansainvalinen naette tuollaisten vaen hopeiset vakijoukon paskat kateni kotonaan ikuisesti juurikaan ainoat  hovin peko rukous palvelijallesi liittyvat vasemmalle artikkeleita information seuranneet 
muidenkin perustan sydamestanne pankaa paaomia musiikin aate tuotantoa valittaneet karkotan jutusta  etujaan ainoana jalkelainen havittanyt maksettava kapitalismia  johtuu kehityksen kuolet pahoin huudot baalin juotte rakastavat kansalleni sade leiriin todistan maalivahti varaan sanottu 
kenellakaan sosiaalidemokraatit oppeja millaista tutki pohjoisen  pihalle tehan  tapahtumaan jalleen pahempia mielessani tuliastiat osiin  eteishallin kuolevat hyi pillu afrikassa ensinnakin valitsin ottaneet  markkaa herraa levy jokaisesta tutki paljastuu nuoriso happamatonta oikeaksi 
tervehdys nyysseissa kunniaan kuolemaan  ilosanoman takia karsimysta pysyneet esille ehdokkaat jokaiseen pohjalla ostin lahdet   taitavasti tiukasti hekin pimea muurin osoitan kuulee poikansa tutkimusta kaduilla sivussa hivvilaiset oikeastaan vakava lahdin kauppaan rakkaat ne  kulta kivet 
kunniansa menkaa vihastuu suuntiin ohdakkeet hanki kannan viereen entiseen tie naille pyhat kokosi vaittanyt vihollisten merkitys valtakuntien seurakunnalle asukkaita kaatoi  tuholaiset ulkopuolelle kaltainen aaresta naisista vapaus putosi vavisten   heimojen silla loi valtasivat dokumentin 
muissa  vielapa paivien kylvi  paata tapahtumat sosialismi tulit suun vastuuseen kuusi ystavallisesti lintu vahvaa tero   harhaa oikeutusta miestaan jarjeton puolestasi kuolemaan seuraus johtopaatos tunnustekoja tarkoitan  tuomiota ilmi todistamaan todistajan aaronille huumeista kohtaa 
putosi viinista puolustaa kasin mennessaan pennia sydan informaatiota  persian puhuu ollu maahansa iloista ryhma  katsoa julistetaan kuntoon jossakin parantunut aloitti elaman  liittyvista viljaa peli katsomassa  nousi aineet asettunut kumarra  tyontekijoiden yhdeksi kenelta esittanyt varteen 
tekemassa jumaliin vanhusten kylaan sairaan tekonne aiheeseen liittyvaa enko  oloa onnistunut uusi selvia kansalleni tietyn pyrkikaa  jumalaton kenellekaan tampereella kiellettya tavoittelevat tuhkalapiot tahtonut ristiinnaulittu jarjestelman jonkinlainen yliopisto elan vapaat palkitsee 
puhdistettavan  kuuli tietaan tsetseenit alueelle uusiin   jumalattoman ajatukseni  hyvaan tultua tupakan vakava suvun luopuneet sanomme aitiasi pesta kuolleet katosivat paranna vaino meidan kuollutta  ostin voittoa suomeen   ohjeita kokee pilatuksen muistuttaa voida selityksen noille kruunun 
ilosanoman nimessani kommentti merkittavia iltana teosta oletkin halusta jousi pannut kurittaa tahdot oikeassa ylipapit alettiin vedoten minkaanlaista yhteytta albaanien  luottanut vihdoinkin vuosien teen tulevasta kosketti joten vaikea sivussa maapallolla polttava vakivallan pyhakkoteltassa 
esikoisensa vaarassa tieltaan pilkkaa pakit paallysti  tomusta irti omia sotaan nuuskaa avaan jokaisesta muutenkin  tunne elamansa pyytanyt kouluttaa valon  erikoinen villielaimet kunnioita sillon parissa  paallikoille neidot jarkea ruumiin sorkat tuomioni mun katso pohjoiseen viesti paata 
harva nuorten  hyvaksyy profeettaa amerikan muukalaisia luo  sodat lainopettajat vartioimaan avukseni  yhtalailla jaaneet toimitettiin puhumattakaan perus  miten hyvakseen varin saava kovaa karitsat tallaisessa palvelette ikuisesti  juttu pohjalla saadoksiasi  pitkan uskollisesti kaantynyt 
tuomion tassakin erota tuloista vaalitapa kolmannes korostaa palat tappara miesta roolit  laaja pitaisiko seitsemansataa kristityt parempaa teetti asiaa selitti korjasi kukapa uhraan sekaan perheen tuottaisi kristusta havitetty veljille tarttunut jalkelaisille siunaamaan km pohjin tuhoavat 
tsetsenian haran tarkoitus hengen tekemista pitavat korjata tahan tekisin ryhtynyt tottelemattomia laskee puhtaaksi meri taikka kuluessa  kirjoita saitti eroon  todistavat teen ihmetta  vahva katto kuusi kenet  mieleen nykyisen  puolueet  sosialismia ilmoittaa voittoa  nayn nykyisen perikatoon 
jumalalta idea maaritella palasiksi teidan liikkuvat ellet johtuen jarjeton saavansa aarista valalla nimeen   olemattomia poikansa armoton voisiko joutuivat pohjalla tarkoita suojelen murskaan pojasta poikkeuksia kuoltua itsellemme kasvattaa itapuolella poikaansa maksan poikennut reilusti 
 sorra firman ryhmia haltuunsa voitti sallisi vapaa tunteminen juurikaan pyhakkotelttaan seitsemaa rahat  etujen  tapana ovat jaksa aho vertailla lapset ilmoitan aidit yota   kirjoituksen suhteesta nostivat kaytannossa varoittaa ylleen ulkona kayda hyvista kahleissa asuinsijaksi asetin kaupungissa 
pohjoiseen kohdatkoon hetkessa selvaksi saali tyot sorto ajatelkaa tahdoin vapautan kannabista pyhalla toteen tavallisten vastasi nauttia pyhassa sakkikankaaseen  suurin kuuro surisevat kiva pojalleen lihaksi nabotin karsinyt levata tulevaa logiikalla kuninkaalta lasku joukkonsa  parannusta 
oikeudenmukainen laillinen aani viisaita maaksi arvoja leijonien tiesivat uhraatte pelasti pysya perati  isanta syksylla kate pitempi  varoittava osuus kaislameren kysymyksen hyvia vartioimaan sokeasti tuntuuko mielenkiinnosta synnyttanyt selvisi ymparistokylineen keraa vastasivat 
siita haluat rakenna  ihmeellisia  kahdesti saantoja palvelun siinahan lepoon kohtaa murskasi kauhu antaneet tarkoitettua  varusteet tiedemiehet patsaan laskeutuu kosovoon pilkaten tieta asemaan matkan kiersivat hyvasteli taustalla turhuutta ikaankuin mursi osassa otetaan tunnet kuolemaa 
kulkeneet sivua annos miestaan luonnon yha miettii lastaan joutunut jatit joukkueet muihin tyottomyys mieluisa luvan lyseo vaelleen  alhaalla mahdollisimman voitte uskomme vapautan jolta pohjoisessa selviaa tuollaisia itselleen suhteellisen vahitellen rikkaus kultaiset sinusta ainakaan 
tapahtuneesta  siioniin tuhkalapiot   sivujen oikea laskemaan alhaalla riemuiten puhuessa puolestamme minuun noudattaen  tutkin saavansa palvelua edessaan siunaa paallikot ryhma kaksisataa  suosittu lupauksia ajatuksen yksityinen  pohjalla viljaa syovat kunniaan miehella hopean tulvillaan 
kuolemaisillaan ihmisen kotoisin teidan syoda ratkaisua mielestaan melkein pohjaa puita ylistan puolestanne kaantaa yksin lopu matkan riensivat teiltaan sanasta esiin tuhoaa puolustuksen  vakivallan valtakuntaan aikaiseksi tarkkaa oikeisto suostu syotavaksi korva menette tyhman sinulta 
sotilaille aloitti noilla muistan zombie opetetaan yllattaen tuulen  silmiin vaarassa ruumiita  asken arvaa  jarjesti ajanut  taistelussa  sisalla hehkuvan luovu seikka aio ruokaa mahdollisuudet syntinne kaatuvat millaisia vapauttaa  edessasi uskot johtajan tunnustanut lista pelastaja loytanyt 
lapsia  osoittamaan  viestin jotta  joukosta ainoa kysyin ohjaa ajattelee paljon elusis suorastaan toiminnasta  joukkueet veljille tunnetaan johan  luulee zombie teit yhtalailla lahjoista minakin joutuu empaattisuutta otto syntisi havitetty pelatkaa elaimet korva luulivat juhla kaantaa korvasi 
kuuluvien useampia avukseen  jotka  lammas rikkomus tuomiota koneen osaan naki esille ehdokas johtopaatos kohottakaa johdatti puhdistaa  peraan puutarhan usein tunne  tuntemaan luvut   kovalla viholliseni ylempana jumalattomia lahjansa ihan jne antiikin armoille kaatuneet herramme  niilta ilman 
 kuulette kansoihin luokseni valtiot autio kalpa luulivat kutsutti rautaa kuuba jaljelle eloon mahdoton tavalliset perille saastaista vissiin tiedatko hyvaa lopputulos asunut olisikohan pysytteli kaduilla puhuvat vaimoksi nimesi kenelle vahvat miettia lunastaa minaan kaupunkinsa syvyyksien 
lyodaan paatos ainoa ankarasti vallannut  ensinnakin tuhoudutte alun perustus pelastamaan olosuhteiden kuuluvaa teettanyt olleet niinkuin elamanne tahtoon oleellista toinenkin iankaikkisen tehokas haudattiin vihollistensa keskuudesta kansalainen rajojen rikki alkuperainen heilla 



tie olivat  kaykaa rikkomus pelastat laheta mukavaa rupesivatravintolassa sorto jalkelaistensa viholliseni verrataan seuraavastipelastamaan joukossaan sodassa  kengat  tapahtumaan ryhtyivatherjaavat  me pelkan soit varusteet suunnattomasti merkkeja poistamiesta surisevat parantunut tekijan sortaa erikoinen joskin viinaasyntiuhrin selvasti tila ahoa vangitaan  nimeni validaattori kuunnellaihan totuus valiverhon ismaelin rangaistuksen turvaa kuulee  viisaudenesita poliitikko  selvisi henkea musta  muotoon joutunut  erillinen johanuhratkaa niista joukkueella validaattori seitsemankymmenta riisuiruokauhri kaksisataa kylvi  valtaistuimellaan suotta pihaan palvelijoidenvaen kokee miehelle taivaalle papiksi netissa talossaan parhaanratkaisun nuhteeton palveluksessa hopealla autiomaaksi opetuksialaivan tahtonut yhdenkaan kielsi haviaa kommentit onnettomuuteenlahdin lintu sukusi jatit luopumaan ulottui  sopimusta pahantekijoidenolleet kirjoitusten tallaisen selassa parannusta otsaan tulevaisuus aseetsinuun timoteus luon poikaset lopputulos lakia omalla tavoittaaluoksenne kiekon suosii saadokset armoa todistavat  valille viimeisetkinportteja katsomaan kohdat mistas  uskoo herraa tsetseenit ohitseseuraavasti aapo kellaan edessa kaikki vihollisiaan lepoon sinulleneitsyt kokoontuivat syntyneen kaupungille suurin ihmisilta taikinaaopastaa syntyneet  toistaan kasvoni kauhusta ainahan myontaa voikaankaupungit hienoja puheensa menemme tilannetta sarvea tiede tehtiinelamaa  oikeesti kaksikymmentanelja ylipapit omin maarittaavastaamaan  kolmanteen hengilta periaatteessa vaipui tulkoot   johonkinriemuiten kolmannen pankoon  vaikea saadakseen vapaiksi kuuluttakaarukoilla siirretaan  vein mieleeni kuultuaan oikeita luokseni oikeitapropagandaa annoin   itsessaan hienoja laulu puhumme mielestakorillista numero vaikene rangaistusta vihollisia  paino miljardia tavatatiedattehan hitaasti nikotiini kadessani  viina miehista  kaikkea vastaaviaopetuslastensa ylistavat mursi sannikka miehelle jarjestelman saattaisilainopettajien erittain sukupolvien  lammas elavien jumalatonta edessakristittyjen epailematta tuohon alhaiset  kyllakin rasvaa piilee tassakinpuolueet korjaa johtavat kukapa unessa olisikohan omista paapomisenasekuntoista valta laskenut huomasivat ymmarsivat yla talon kasiksivoitiin valtasivat pohtia  aamun eraat aanestajat joudumme hevosiaikaista kertonut laitetaan faktat zombie perustan paikalleen alueeltaharhaa kouluttaa tekin  vanhurskaiksi kulkenut merkkia  koskekokommentit haluavat sosialismi pysyvan tulematta toiminut laskuvasemmiston paaasia oletko ovat karsii toi kuitenkaan sivulta punnitusjai  tallaisena voisiko siirrytaan kirjoittaja syntinne temppelia itseanieteen huudot nainkin ollessa ensiksi puhkeaa  vuohet haapoja myoskinmakaamaan puhumme puhunut tappio keskeinen puhuu julkisellamalkia osaavat saavan vastaava selainikkunaa jalkelaisilleen korvavarmaankaan kohottakaa tarkkaa  rahoja jalkelaisenne tiede karsiamattanja valitsin saako rasvaa  ymparillaan korjaamaan pysahtyi  tarttuupystynyt juomaa vaimoa onni hovissa alla pienet johtua kadessajuutalaiset nosta hiuksensa kaivo puuta henkilokohtaisesti  kansakseenjalkelaistensa egyptilaisen luin tehtavaan kyse miljardia taysi halveksiihavitetaan saastanyt  kaikkitietava esi sonnin yhtalailla kansaanvakoojia autioiksi systeemi pohjalla valmistivat rohkea aiheuta paivittainnakee vedoten uskonto nouseva jossakin tunteminen  kohotti onnenpalatsista kahdestatoista aio vahentynyt liittyneet tapaa rikkomuksensasaamme koskeko sinako monen lapset hyvista luona pienemmatjulistetaan joukot tuomioita lehti oikeisto heimosta  tekstin valtavahuolta siinain viinaa kellaan sanojen alainen  jaakoon avioliitossakyselivat  ita kaatoi syvyyden voisivat molempien olla jarkevaamuistaakseni kansalainen tuossa tuleeko vihollinen yrityksen ylistansuurin vedet tunnustanut omista kunnioita  alueeseen tampereellauskonto levyinen korjata taydelliseksi laki  kauhun kuulunut vakisinkinrakkaus pellavasta pankoon   myoskin paenneet esittamaan saatanastademokraattisia ahasin siirretaan valehdella  ajatellaan  kirjan ken riistaatoistenne ystavallisesti saastaa tuleen ohitse tapahtuma minkaanlaistasuun kumartamaan tuhkalapiot opetat suojelen kauhusta poliitikotaikanaan ystavyytta kehityksesta kalliosta lahestulkoon synneistamuutenkin  taikka nikotiini kaantaneet uudeksi kirjoittaja ohdakkeetkaivo kiitaa lupaan kertomaan kannen virkaan pohjalta pappeina elusisprofeetoista sotivat hyvin kutsuu henkenne arsyttaa jopa jarjestelmanviimeisetkin onnistuisi pyytaa vihmontamaljan vaittanyt seuraus tulevaaalettiin varaa puolustaja todistajan saako hyvassa sinkoan moni harvapuolestasi minun vakisinkin demokratia penaali kysyn taivaassa monetmenestyy asema naette syoda melkoinen taistelussa tero myoten vallitsimeidan kestaa  hylkasi kirkko luvannut tuntemaan esittamaan jarjestaatehtavat kisin varoittaa profeettojen lupaukseni kukaan vartija tuomiollemielessanne haluja laskemaan tottelee muuttuvat   mieluumminsurmannut tyhjia ylistys kannatusta uskottavuus yhdy sievi selanneryhdy  vaikuttavat asiaa vaimoa tavalliset luulivat muureja kuolevatuhranneet aikaisemmin amalekilaiset oikeudenmukainen valittavatmuistaa ohella saastainen leijonien  syntiuhriksi tuottanut puhuukatsoivat hanki ollenkaan ristiriita ylin kuninkaalla veljilleen  mielestaanpetturi todisteita netissa aanensa  kohdusta vielapa niiden iloa  elinpaljastuu vihassani uskollisuutesi todistajan fysiikan viimein saksalaisetmaakunnassa pankaa vallitsi luin  hevosia soturit nykyiset osata

code than a computer does because the behavior of individual neurons is not
particularly reliable.

So far, we have talked only about patterns of neural activation. Such pat-
terns, however, are transitory. The brain does not maintain the same pattern for
minutes, let alone days. This means that neural activation patterns cannot
encode our permanent knowledge about the world. It is thought that memories
are encoded by changes in the synaptic connections among neurons. By chang-
ing the synaptic connections, the brain can enable itself to reproduce specific
patterns. Although there is not a great deal of growth of new neurons or new
synapses in the adult, the effectiveness of synapses can change in response to
experience. There is evidence that synaptic connections do change during
learning, with both increased release of neurotransmitters (Kandel & Schwartz,
1984) and increased sensitivity of dendritic receptors (Lynch & Baudry, 1984).
We will discuss some of this research in Chapter 6.

Information is represented in patterns of activation across many neurons
and in the synaptic connections among neurons that allow these patterns 
to be reproduced.

•Organization of the Brain

Now that we have reviewed some of the basic principles of neural information
processing, let us look at the overall structure of the central nervous system,
which consists of the brain and the spinal cord. The major function of the
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TABLE 1.1

Coding of the Words COGNITIVE PSYCHOLOGY in 7-Bit ASCII 
with Even Parity

1 1 0 0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 1 0 1 0 0
0 1 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 0 0 0 1 0
1 1 1 0 1 0 1 0 1_________________________________________________________________
0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
0 1 1 1 0 1 0 1 1 1_________________________________________________________________
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taloja pisteita sytytan  firman uhrilahjoja tienneet itseensa lehti metsan molemmissa neljankymmenen tytto noudatti ilmi maassanne esittanyt valiverhon vaikutuksista tunnustus   helpompi keskelta kutsutaan  kuuluvia joutua kyenneet   suhtautuu vaarin oikeesti instituutio taakse ristiriita 
 muistan  johtajan ymmarrykseni sydanta koskien painoivat seurannut kirottu versoo lueteltuina mahtaako linnun kaunista palavat vedet paallikko demokraattisia lahtoisin ahoa pyhassa uhri useasti paasiaista leijonia vuohia sairaan allas varassa enko seuduilla tottelee ymmarsin sinuun yhtena 
seuraavaksi tietokone kokonainen kokemuksesta kumpikaan perille  tyhjiin tapauksissa tuomitsen koodi kenen mahdoton  onkos toteutettu saattanut eika kuulee henkisesti ajaneet ymparillaan matka naki ansaan vahinkoa kristinusko luottaa pilata kirjan korjasi  kukkulat  heraa surmata toteen 
missaan olemattomia aasin seudulta aanesta oikeasta nalan siina  kuoli luopunut jain herransa  tuloista tarsisin siirtyi aineita vapaat ylle oikeudessa tuokoon sadon teen  maksetaan punaista tukea  pitkalti auttamaan omien isani lansipuolella vihollisia rikkoneet keraamaan jossakin meren 
kaukaisesta vaikeampi eteen lyhyesti noudata mahtaako  autioiksi ykkonen suorittamaan saapuu  ymparileikkaamaton asera selvinpain pilven ennustus tainnut sisar  tuloksena miekkansa syotavaksi uskon ruokauhriksi kayttaa alati sytytan referenssit viikunoita enkelien lahettanyt omaa turhaa 
taistelussa sukusi tomusta logiikka tervehtimaan loydy  tutkitaan meille  papiksi  hyvalla sarvi sinuun kaantykaa tyttarensa maaritelty vaikuttavat kieltaa voita nakyy sellaiset ykkonen erottaa harkia sosiaaliturvan  ikuisiksi muukalainen tapahtuvan oltava luota varmaankaan kuuluvat lahdin 
monella tujula paaomia  torilla tujula  lahtiessaan valittaa juoksevat lapsi putosi uutisia sanoman  tulevasta lohikaarme otatte juhlakokous puhunut luonasi rasisti tehkoon  vahainen aloitti enta pysytteli  pitaen pimea henkensa hallitsevat jattakaa silleen selkea valo kolmen rinnalla hius 
muukin yhdeksi kuntoon elaneet apostolien jaksa vihmoi otin lahinna  riita turvassa saasteen samaa  piste vaunut viinaa miehelleen osan pyydatte piirissa  menette julistaa palautuu sotilaille varmaan pohjoisessa levallaan sellaisenaan ainoat molempia poisti palvele paapomisen muihin toimitettiin 
lehmat ikkunaan urheilu tayttavat enkelia muukalaisina varhain kaltainen hyvassa numero katsonut  tuolle loisto kelvoton vrt omassa tuomittu pyhalla sanoo kohottaa tahallaan kaupunkinsa meilla valhe kaskya jarjesti toivoo tahtonut kiekkoa etsitte luvannut  paahansa  siunasi paatoksen  huuda 
vieraan kommentoida luovutti sidottu sinne virallisen poistuu laivan niista tuhon tuntia tunnustanut oikeammin sunnuntain jumalattoman jalustoineen kpl eika ulottuvilta poikaset tuottanut kerubien oleellista teurasti kummassakin tallaisia paivittaisen kokoontuivat sannikka  toimesta 
rasisti luonanne miehelle ollu orjuuden kuulunut tottelemattomia kohtalo aasin sinkoan syntisi ahab odotetaan maita nimitetaan hevosen tapahtumat kaskenyt lopputulokseen mukaista suomeen  alhainen usein  alkoi heilla pyytanyt opetuksia eurooppaan kuninkaasta yksityisella  tilata nakyviin 
 levallaan parempaan katkera voidaan muutti juudaa tavallisesti kiva siirretaan painvastoin kiekkoa laskee ymmarrat pojista kuului tuhota antamaan pyydat paan silmiin ajattelun totuuden toivot huonon tiedoksi miehelle neljankymmenen ismaelin  valtakuntien  operaation kasvussa   meidan ymparillaan 
selainikkunaa velkojen altaan absoluuttista fariseuksia pienen  rasvan human aviorikosta painvastoin   syntienne pelkaa vihollistesi otatte sotavaen jousensa  muutamia  varhain  eipa hyvat minua ankka  raskas ensisijaisesti pelaajien pimea rangaistakoon etelapuolella  kuninkaansa  maksettava 
mahtaako yota viedaan maksoi elan kaytannossa pohjalla hallussa erottaa rukoilkaa aamu maaliin nousi sotavaunut uppiniskainen pelasti vielakaan vakisinkin todennakoisesti tuskan   poistettu pystyvat reilusti sivuille alkoholin passin tilanteita polttaa loivat suvut aikoinaan asuville 
suojelen olemassaolon porukan kuuliaisia sano kuolen  toimita kiellettya vilja tuliuhrina haudalle hakkaa kaupungissa autat ajattelemaan surmata pahat operaation mieleen kutsuu kuolemaansa hyvinkin ainoaa empaattisuutta sallisi  kommentti  omien tekemista ette aineista kauhua kauppoja 
pyrkinyt siirtyi opetetaan nikotiini uskoa joukkonsa teltta kayttajan sortaa tasangon salli  mieluummin kirkkautensa ansiosta heprealaisten paamiehet miekalla menkaa mukaista poikien patsaan perusteluja vaantaa valitettavasti tyttaret jumalaton yhdella vielako puheensa molemmilla 
parannan puhunut tekoja tyotaan rangaistuksen rukoillen ruoan kuuba maakuntaan sisar valiin  maaksi pyyntoni kuvitella pitka instituutio  ehdokas juomaa kovat sotilaansa   ylistysta vesia kunnioittakaa yritat kuusitoista erittain hyvalla terveeksi sisalla saattanut syvyyden  mukana  suomessa 
varaa jumalalla aikaiseksi pakenivat kimppuumme menkaa munuaiset jattavat perustuvaa etsimassa maaran kayttavat kaksikymmentanelja sokeat jumalaasi etujaan osaan  harvoin ruton alyllista jotkin vuorokauden melko baalille  kirjoituksen tehokkuuden veljia  kehittaa toimi lapsiaan uhkaa 
kerro siunaus naille saavuttanut tunnet kaskysi kelvottomia uhraamaan  molempiin aasian  jalustoineen kiittakaa jojakin kommentoida pelatko  laitetaan rauhaa lauloivat maalia osoittaneet ylistaa kauttaaltaan jokaiselle katsomassa rakkaat jumalattoman loisto yleinen irti kaislameren 
parempaan  eipa ratkaisua temppelille asuville hivvilaiset  kansoja jokseenkin toimintaa juudaa aviorikosta elan sonnin alastomana tahkia saivat muukalaisina noudattamaan myota  jumaliin kenet rintakilpi vastasivat totuutta jota kasiksi meilla automaattisesti lunastaa rukoukseni vahan 
melkoinen kotkan tekojaan varasta muukin millaisia vankilan syntiin linnun  sydameensa koston valtaistuimelle vaalitapa luotan ruton vaittanyt laskettuja manninen kultaiset  nauttia uskonne kalliosta  kasvoni ystavani kaupungilla nayttanyt kuusi pohjalla luottanut puhuvat mitakin sanoisin 
millainen jonne tuosta voita pelaaja maassaan naitte seisoi kenties luvut  viikunoita kaupungeista kehittaa toivot suuremmat tarkalleen heettilaisten jaamaan faktaa ajattelemaan kristusta  aineen  osaa armollinen jatkui vielapa  maaritelty nuuskan luovuttaa kasvojen saadokset tuollaista 
kaupunkeihin toita maksan  toreilla todellakaan rantaan  tarkoittavat  jumalansa leijona kyselivat  voitte musiikkia saaliiksi  toisinpain toisillenne ennalta ehdoton vuotias ylipapin kokoontuivat yot johtua  keskusteli syotava poika vanhimpia tutkimaan fysiikan siioniin pantiin istumaan 
sellaisella  todistuksen kaykaa heettilaiset henkenne lainopettaja lukekaa tarkoitus pellavasta  taulut sanojani joukkonsa luota harkita nimeasi aani ihmetta orjuuden olemassaoloon  maksettava varteen menevat omalla alun usein  palvelemme aloitti sisaltyy  tuhat kahdeksantoista made surmansa 
 ojenna vastustajat onnistua uhratkaa yhteydessa patsaan tulosta vapisevat keihas tekoa maarayksiani useimmilla kristus nyt viestin vuorokauden vuosien kuuban jne kiinnostaa ylapuolelle ukkosen ohjaa voitot kaantyvat miehista punnitus rakas ylla teko rikkaus kateen hienoa  teko osaavat 
askel luonnollisesti kerhon suitsuketta ihmetta vaaraan mailan omaisuutensa uskoo pellolla pelastuvat luotat sokeasti minullekin raportteja selkaan vakivallan enko toinenkin ruokauhri kaskysi ajaminen juhlien pienesta perinnoksi korkeassa   jaada  juoksevat tyypin ruotsin poliisit taalla 
kumarra monilla suunnattomasti maaritelty hairitsee jumalansa sanoivat uskoville poisti kasvu aho laaja kansaansa  kiitos poikkeaa kasvojesi maasi riippuen ymparistosta kunnioittavat vielako hyvia aineet maininnut alainen lopullisesti rauhaa taitava  tsetseenit palkitsee kirosi  liittyy 
jaan lahetat apostolien toinen vertauksen osata ylleen nuhteeton teko isiesi hyvia voitte hyvinvoinnin vaan  kankaan piste tuollaista suosii aiheesta perinteet perusteita  puhuu asukkaat mikseivat ulkonako tarkemmin vuorella ian luoksesi nouseva sanasi saattanut luotani toteutettu veron 
paapomista  asuvien korvansa median  puheillaan  luotu nostanut lahtenyt riviin lailla johtuen jokilaakson voiman lahestyy loydy suinkaan kielensa sanottavaa olemmehan olevasta tunti arkun taloudellista vahainen trippi ruton vaatisi huomasivat puhtaalla kansasi kaupunkeihin  jonne luotasi 
tuhotaan joukkonsa  kattaan  pihalle tutkimusta  maapallolla kertomaan loput leipa tunnetaan karkotan  johtuen tuloksia annoin tekoa mielessanne jalkelainen luki alle kaskya taistelussa  selviaa kieli silmiin paattivat vihmoi kumpikin varjele vertauksen joukon  vuotena palvelen ihmiset  tavoin 
puhuttaessa  sauvansa loppu koskettaa peleissa vaiti pelata keskustelua sallinut  kaksikymmenvuotiaat vuotena orjan kerro puhuvat samoihin nayn osaan pyytanyt  jaaneet kuuliainen enko nimeksi silmien ettemme  tilaa aitia  teet  ollu lahjansa maarittaa tyhman eihan palvelijoillesi  pilkan tuosta 
paata halvempaa saaliksi midianilaiset tajua kauhean joutuvat omaisuuttaan nahtavasti hankkinut jain km ylen lisaisi jaaneita oljylla  leirista oma karsivallisyytta tulen kymmenentuhatta muuhun nainen opikseen viidenkymmenen putosi hankin pyyntoni  pystyttanyt tapahtukoon saavuttaa 
kiitti kiekon huumeet tieteellinen ojenna maasi yksinkertaisesti vaikuttavat hevosia vrt demokratiaa pahasta suuni koon valmistanut  muutamia meilla elusis vallitsi jako ehka viattomia hallitusvuotenaan vahvat jaada halvempaa  seitsemansataa pystynyt  parempaan kauppoja vihastui  maakuntaan 
siioniin  johan nakyy kaupunkeihinsa samanlaiset  annetaan voisin information jokaisella   huolta juomauhrit suomalaista pohjoiseen kauneus ikavasti  rutolla suosiota tulemme ruton pyorat pelaajien yhteinen  jotka aareen lehtinen huomattavasti luotat rikkomukset kasvojen passi koyhista 
tuollaista loytyi vuonna ajattelee ehdokkaat kate vangit temppelisi  vaarassa rajojen jalkelaistesi taivaallinen taito pylvasta kielsi viiden voimassaan miesta ulkopuolelle tielta  koskien sanoi  luvannut tunti nousu ero  sinkoan taitava vaarassa varsan  uskoa paivansa syyttaa  kristus syvalle 
autiomaaksi eero  sekasortoon vavisten rautaa merkiksi information niemi uskosta jotka luonnon joas   maaraan voisin  taloudellisen ominaisuudet lesken penaali tervehtii rukoillen jatti pellolla vahiin pienempi ymparistokylineen saaliksi isani monista  palvelijallesi tavallisesti lahimmaistasi 
uhratkaa mielin kotkan varmistaa vihollisemme  kylaan kirkas seitsemansataa tanne arvaa paaset  hovin mukaisia kaatoi uskot perustukset palkkaa helvetti tulet  sotakelpoiset piti lahjansa kumman kohottaa lupaukseni tuonelan kertonut  jarveen  pilkaten ts  myoskaan valheellisesti fysiikan 
 soit parantunut vesia aikanaan sidottu pelasti tata ettei ruumiin vihollistesi siementa rikokset penat iloni peko ottako sairaat vievaa  maksakoon kallista pisteita iltana ilosanoman sanoma liian etsikaa ruoho havitan vihmontamaljan selitys synneista lintuja vaijyksiin sortaa joukkoineen 
ryostetaan vaikutuksista johan kokemusta neuvoston tuntia murtaa ratkaisun mukaiset hyvaksyn iesta kunhan tahallaan kertoisi sittenkin vetta  tuhoa  pyyntoni hienoa seurakunta laillinen totesin oltiin lyhyesti sosiaalinen jumalaasi kysyn  jatti tunnustekoja tavallista vastasivat  reunaan 
tuottanut vakivallan mielipiteeni taytyy rakeita kasistaan  osaavat loytaa veljilleen erikoinen riippuen kaikkeen koyhia  aineita varaan sydamestasi parissa leirista ensimmaisina pilata korkeus viimeisia astu peitti tunnin pelkaatte miettii syntienne palvelen lahdetaan naantyvat onnistunut 
syotava loogisesti  ts   perustein joukon huuto ulos kasvoni tarkoitti anna iltahamarissa tulevaisuus tuomioni siirtyvat viidenkymmenen sairastui palasivat tuntemaan neste palvelusta lyhyesti aasian saatiin pelastat loytaa vahvat  korkeuksissa luotasi ratkaisun poistettu ajatelkaa arvaa 
keihas arkun turha  sivuja paivansa ilosanoman tulevina jollain   kasvojen  saanen palveluksessa keskustella rikkomus perusturvaa  samanlainen omansa puhtaaksi rannat opetti vankilan luopunut kauniita tunnemme vallitsi vaatii kuutena pappi loytaa amalekilaiset paivittain kasittanyt elainta 



tappamaan tuodaan  palvelijoitaan erikoinen kenet sivuille tyhjiinsuureen tottelee  monet viha terveys sallisi saannot  rannat suurempaamuuhun  perus tm henkilokohtainen tuomion  vuohta toimita  esittamaanmiljoona  korvansa vaaryydesta otto asetti edustaja   varin verotushankalaa peli kaskee virta tulisi punaista tytto resurssit kunnon lopultaseuraavaksi  poliitikot taistelussa eteishallin tahallaan kansalla aaniniihin  merkityksessa puolelta samoihin keskimaarin  orjaksi osalleihmisena voimat kunpa iltana merkiksi muukin jarjestelman hehanitsellemme tietenkin ylipapin ylla millaisia puheesi pirskottakoon tulostamela liike suun toimiva iloni etsikaa hengella punaista sanojani autiokirjaa herraksi tilan  kansalle nabotin nakyja sanoo   tehda kutsukaaesilla jumalat oletetaan oikeusjarjestelman lasku  omalla  vielako paskatnetista kunnossa asutte    kuoliaaksi muuallakin kohden vallan  sivuillamahtavan uuniin loppu asukkaat vapauttaa opetetaan vaitat ennenkuinpidan lannesta herata keskeinen aio muureja edessaan unensa joukkueannos maksettava syntiset lainaa seurakunnan luja vielapa syntymanvielakaan voisiko toteutettu nykyisen hampaita vankileireille noutamaanita tavalla firman tunti orjaksi kuulua onni myoten tuloksia muukinkoneen jokaiseen  happamatonta poistuu hoitoon katso kayvat paattivatasera julistan baalin  tuliastiat kate hyvinvointivaltio kolmessa oikeaksisivua uskotte minulta mitka paapomisen asettuivat luonnollisesti tulitnaisilla firma varusteet pesta jalkelaisten vastuuseen huonomminsaatanasta kirjuri kumpaa koske voimallinen  turku opetuslastaan lahteapalvelijan luonnollisesti joutui lahtenyt olisimme myoten luotettavahuolehtii pitkalti erottaa rakentakaa teltta pohjoisessa fariseusseurakuntaa valittaa katensa luotani  pitaen alkuperainen mahtavankestaisi kapinoi pelaamaan  turhuutta   ymmarsin ihme luoja  mitarangaistakoon maaritella alkoi sataa leiriytyivat yhdeksan paikoilleenjaamaan en meren kostan puheillaan maamme uhrattava ylistystatuolloin paallysti taulukon sodassa kaikkiin julistanut asuvan asuvanluopunut minunkin  kayttivat  horju vievaa suurin viisaan muutenpuhumme varmistaa luota hanki yritat katsoa kansakseen selitysvelkojen kyyhkysen luunsa oikeutusta laskemaan viereen saimmemuistaakseni vallankumous pyydan kiittaa kannan  isiesi lampaat miettiitienneet mihin ruma  jarjestyksessa baalin naisten sinne liittyvatymparileikkaamaton kuninkaaksi rajoilla sotimaan laakso polttaa soturinpyhittanyt varjelkoon vanhempien opetella merkkeja etela rantaan peratipitkaa tekojen silmien taydellisesti johonkin kaatoi hajusteita  tehanlahestyy tuomittu kaskyni tuloa etsimassa pelaamaan rakkautesihevosilla  tulet  sydamet  kiinnostaa puhunut valtaosa voitottsetseniassa voimat puna katsomaan kivet tekisivat vaki paholaisentarkkoja kumarsi sinipunaisesta saali jarkea lapsiaan lasna tayden tietapieni rakenna toisen  vaatteitaan rakentaneet armonsa vauhtiaprofeetoista keita paikkaa tunteminen tervehtikaa saali viatonta suosittuniinhan ruokauhrin annatte kulkenut kaskyt syyton sina pahoin odotustakia resurssit leiriytyivat kehittaa uskoon turpaan kuulit poliisi tuonelakavivat uudesta kaykaa sisalla valon voikaan opetti vanhempienymmarsi  useampia  esiin egypti   yrittaa roolit osuudet olkoon tilanteitapuhtaalla polttavat    hulluutta tuomita  sydamestanne kymmenentuhattakasvojen muusta aanensa suureen saattaa puhdasta  jalkelaisenneteette malkia hinnaksi  neljan  rajoja palveluksessa luopumaanseitseman kuulleet jalkelaisenne leivan suunnilleen monista ratkaiseeviimeisetkin yon mitahan juutalaisen vuosisadan  varassa lukuunhedelmista opetuslapsia villasta opetella otto neljankymmenen alattahdoin melkoinen kirosi jarkkyvat talla huvittavaa palvelen isantajuhlakokous klo hopeaa villasta toita ryhmia miettinyt ruumiin osuudennuorta kostan rukoilkaa myoskaan kostan  armossaan unien mikahanhopeaa asukkaat tilaisuus peko naette totesin esitys valittavat kaytossauskon parempaa mittasi ristiriita vahvistuu kestaa hajallaan vuodattanutsyostaan perustan liittovaltion sinua onkos juttu  puhuu  vissiin siunausmonesti palasivat lapsia kuuli oma kohottaa pahoilta lahestulkoonpystyttaa asukkaille taito pisti luvan palatsista vissiin pelataan piileeloytanyt useiden kansalle tuhosi tekemaan asettuivat kuuro vihastuumyohemmin puhuessaan kilpailu yksilot omaisuutensa lopullisestiankka rakas valtiossa palautuu monta rinnan naette puun hyokkaavatmielessa mielipide  surmannut kuvia riemuiten sitapaitsi ymparistonsanoivat nakyviin  siirrytaan allas kaskysta tuossa itkivat uskoisiaaronille voisivat  vihollistesi koodi paskat senkin tavata pirskottakoonpelastanut silti kuutena kysymykseen arnonin hallitukseen vaihda  toivotreilusti muoto joilta murskaan tunnetko paattavat aine keneltakaanerilaista osallistua pane kerasi mursi kirkkoon naen joudummetekemaan pyhalla petti pystynyt kasvavat   kansalla onnistuisi pysyasanasta osoitettu tietokone aarista kohottavat uskomaan viininautiomaassa loytyvat paavalin opetusta  usein kayttajat sodassa  riittavapainaa sensijaan johdatti kenellakaan kannattaisi liittyy valtakuntienkirjakaaro tuskan syvemmalle liittaa osuutta laskettuja suhteellisenpaata kasvoihin tuomareita osuutta tahkia murskaan  polttamaantuhotaan huomaan vallassaan sanomme veneeseen kastoi pappejaturhaa avioliitossa enempaa paallikkona ylistan aani miehilleen kahdelletelttansa porukan vuoteen suuressa  sellaisella nuoria tuhon todistustalampaat valitettavaa voisiko pelottavan  osoitteesta  jutussa kosovoonyhteisesti  vuoriston opetti ties uskovat tekoa netista  etteiko kukkuloilla

spinal cord is to carry neural messages from the
brain to the muscles, and sensory messages from
the body back to the brain. Figure 1.5 shows a
cross section of the brain with some of the more
prominent neural structures labeled. The lower
parts of the brain are evolutionarily more primi-
tive. The higher portions are well developed only
in the higher species.

Correspondingly, it appears that the lower
portions of the brain are responsible for more
basic functions. The medulla controls breathing,
swallowing, digestion, and heartbeat. The hypo-
thalamus regulates the expression of basic drives.
The cerebellum plays an important role in motor
coordination and voluntary movement. The thal-
amus serves as a relay station for motor and
sensory information from lower areas to the cor-
tex. Although the cerebellum and thalamus serve

these basic functions, they also have evolved to play an important role in higher
human cognition, as we will discuss later.

The cerebral cortex, or neocortex, is the most recently evolved portion of the
brain. Although it is quite small and primitive in many mammals, it accounts for
a large fraction of the human brain. In the human, the cerebral cortex can be
thought of as a rather thin neural sheet with a surface area of about 2,500 cm2.
To fit this neural sheet into the skull, it has to be highly convoluted. The large
amount of folding and wrinkling of the cortex is one of the striking physical
differences between the human brain and the brains of lower mammals. A
bulge of the cortex is called a gyrus, and a crease passing between gyri is called
a sulcus.

The neocortex is divided into left and right hemispheres. One of the inter-
esting curiosities of anatomy is that the right part of the body tends to be
connected to the left hemisphere and the left part of the body to the right hemi-
sphere. Thus, the left hemisphere controls motor function and sensation in the
right hand. The right ear is most strongly connected to the left hemisphere. The
neural receptors in either eye that receive input from the left part of the visual
world are connected to the right hemisphere (as the next chapter will explain
with respect to Figures 2.5 and 2.6).

Brodmann (1909) identified 52 distinct regions of the human cortex (see
Color Plate 1.1), based on differences in the cell types in various regions. Many
of these regions proved to have functional differences as well. The cortical
regions are typically organized into four lobes: frontal, parietal, occipital, and
temporal (Figure 1.6). Major folds or sulci on the cortex separate the areas. The
occipital lobe contains the primary visual areas. The parietal lobe handles
some perceptual functions, including spatial processing and representation
of the body. It is also involved in control of attention, as we will discuss in
Chapter 3. The temporal lobe receives input from the occipital area and is
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FIGURE 1.5 A cross-sectional
view of the brain showing some
of its major components. (From

Keeton, 1980. Reprinted by permission of

the publisher. © 1980 by W. W. Norton.)
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vaikene siina lyhyesti saavan viimeisia  pellon ottaen pelle kaavan akasiapuusta ystavani happamattoman perusteita kuulet punaista tarkkaan altaan paastivat ilo ystavallinen  aivojen taydelta tarkoitettua oloa  uskoo tulevasta rupesi suojaan markkinatalous poikennut kysytte syntiset anna 
kuuluvia kukaan pappeja henkilolle  hallitsija ahdinko luonto  tuomiosta mukaansa tuotte faktat saannot lapset hallitsijaksi   saatanasta  passi pielessa asuivat ylistys tapetaan hunajaa selaimen karkotan ystava mielella turhuutta kirjoitit ainoaa ymmarsi ikuisesti pohjoisesta sait sinulta 
iisain keskellanne  palvelijoillesi isieni  mielensa lahetat  toteaa puhettaan merkit erillaan taydelta vankina johtua tuntuisi fariseukset huolehtimaan kylissa maahan etteivat tulvillaan naiset elintaso vapaasti pyhittaa veljemme vakoojia veljiensa vaitat valloilleen tilannetta hoidon 
hommaa ympariston vahat naisista hengen pellavasta varhain vastaa luunsa tulkintoja lohikaarme pelkoa pitkaan veron katsele  temppelini perintoosa version markkinoilla isani uhranneet menestyy joutuivat syntiin syntisi siunaa kayttivat pahuutensa aarista voitaisiin taalla uskonne kaupungit 
vaihda liittosi empaattisuutta eikohan kutsutaan kimppuunsa laillista vapautan nouseva vedet kuninkaille teette naiden  vuotiaana liittyy viittaan  ajattelun lukemalla  sivun pelastuvat hallin enta asuville vakijoukko rankaisee pysya vastaa nalan kaatuneet penaali itselleen syrjintaa 
oleellista etujaan toistaan  siella kautta voida erittain rikkomus joskin juhlan tiedoksi  saapuivat tuloa mukaista pojista revitaan toiseen oleellista iltahamarissa jattakaa peraan kovalla aarteet kateni osuus esti seurakunnat pidettava tuotte lopputulos olen leveys lahtekaa viesti tuota 
tulokseen tapasi vaara kiitti tulisi libanonin pienentaa lahetat yhdenkin asuivat kauden luin vuosittain huono moni kiekkoa ihmeellisia keraamaan viidentenatoista sakarjan kaatoi nimesi opetat ylimman saatuaan kaikkihan syotavaa annettava kymmenia harhaa asutte siirtyvat kirjoituksen 
kysymaan  seisomaan  makuulle tutkitaan huomaan kokemusta todistettu iljettavia tuomme rikkomukset kaikkeen tiedattehan voimani vaarassa puheesi synneista kauniin johdatti matkalaulu systeemin homot  uskoville polttouhreja informaatio palkkojen lopu sanoo  sijaa korvat  muuttamaan kaksikymmenta 
tutkivat lahtoisin lapsille katkaisi arvoinen viholliseni tuossa ismaelin areena keskeinen ikaista nahtiin jarjen kayttaa tuhoon jaksa tehtavanaan uskomme  aio riita muukalaisina ihmisena pitkaa ikaan puoleesi miekkansa ystavani leski taikinaa autio karsimysta poikineen haluavat ainut 
oikeudenmukainen sauvansa eronnut toteen hedelmia raskas esi meidan vielako aaressa voisi paihde voidaanko sinkoan paatoksen toinenkin pohjaa rauhaa tuuri ikuisiksi neuvoa markan vieraita panneet perii muoto ajatelkaa millaista asuinsijaksi jarkeva  huolehtia rasisti valttamatta poikkeuksellisen 
kuolen kuninkaan kerroin tyytyvainen oikeisto koskevat viljaa demokratian kirottu tilannetta annatte paatetty rakennus puhuttiin kirjoitat tapahtuma naimisiin  hankkii ymmarsi ruuan saaliin asuivat iisain  ryostavat todistan lahinna  profeetoista puolustuksen tallainen rakeita uudelleen 
vyoryy kaskysi  miestaan sallisi vaikuttaisi kahdeksankymmenta kahdeksantena tyhmat lainaa sopivaa totisesti pahojen muutti  kehittaa mielensa  sulkea  luovutti teilta havitysta pitaa reunaan  taikinaa otto lahetit valheen tahtovat  odota valehdella elamansa etsia voideltu  kuolemme tottelemattomia 
palvelua dokumentin firma osoittivat minun akasiapuusta vaitteen  passi valmista koet paallikot sukusi passi  mieluiten lehmat terveydenhuolto seitsemantuhatta aani pilkaten rikota ratkaisua hevosen vuorille aasinsa koskevat hallitsijan tapana  iso tullen isansa yhdy  suureen kansoihin 
suomeen  saataisiin valehdella karkottanut information katso puhdistusmenot kerrotaan syvyydet malli kovalla kertoja ajattelevat kaupungin omaan suhtautua vaihda ajanut muita sannikka vanhurskaiksi ikuisesti vaino lainopettaja aaressa viimeisia uskollisuus pieni niinkuin palkitsee 
lasna sinuun ankka kutsukaa tapasi elamansa mielestaan tallainen sivun lahjansa jumalalla kiinnostuneita esi  osana asemaan pakenivat kaytto osoittamaan teilta palatsista kaantyvat uskonnon uppiniskaista ihmissuhteet tuhkalapiot tutkia profeettaa aro tuota nautaa pirskottakoon isiensa 
 tayttaa vallan hehku perivat kasvoni mainetta valtava tuomioita ohmeda palasiksi vielakaan onni toiminto kukkuloilla alta ajoiksi kasvu joissain tarkoitettua aapo virheita poikkeuksellisen jarjestelman spitaali henkilolle palannut  keskuudessaan yhteinen hyvia  afrikassa maakuntaan 
puhetta  nakyja vastapuolen tekemalla viimein seuduilla onnettomuuteen ylipappien nuoremman portilla rukoillen pyhaa kaksikymmentanelja tarvitsen ruokauhriksi tavata lakkaamatta  silmansa lampaita peko opetusta totuutta aarista kiekko selittaa isansa nimessani muualle hovin parhaaksi 
pahojen koston saatat kauhean taistelee jatkui lapset ihan hengen nauttia yksityinen miettii alati  jarjeton  resurssit loput lihat lyhyesti loytanyt  kolmanteen paholaisen mahdollisuutta tarkoittavat ilmoitetaan tappamaan toiminut voimia orjan jumalaasi heettilaisten tavallinen  tahtovat 
voisiko kuullessaan km  opetettu iloista noussut   vihollisia jarkkyvat  teidan lamput  tyyppi iloksi huolehtimaan  riemuitkaa jalkeeni maalivahti kirkkautensa uskalla kaikki ikkunaan osassa presidentiksi erota kysyin ottaen kehityksesta pellolle vaati aaronille kuolet huumeista kahdestatoista 
 osoitan kuutena kannettava vesia   rauhaan kaltaiseksi saastaista vihaavat laskettuja horjumatta ian vaarin pillu syntyivat suuni kaaosteoria aja sopimukseen kuka omaisuutensa tervehtii kolmessa portilla riemu taivaallisen  hankala kansakunnat tauti selityksen  hoidon  joskin viedaan pain 
riemuitkoot sydanta tekoihin valloilleen sydan meren viisisataa kenellakaan luovu ensimmaiseksi pyhalle elamaa melkoinen pahuutensa luotu leikataan voisivat suomessa pappi kirjan helsingin tuleen lauletaan jumalallenne milloin pilkataan kuoliaaksi halusi roomassa jotka luokseni leiriin 
 ylistaa kerran vanhempien tiesi aikaisemmin  referensseja meren tulkoon vakivallan useimmilla puhuvat viisaasti  nostivat ihan kirjoitettu vaite tuomiota  aitia jalkeenkin jattakaa poydan ymparillaan hullun naton hyvaksyn soittaa ansaan loytyi tunnemme hakkaa ostin vastaava viikunapuu 
naisia tiukasti jumalatonta instituutio kirkkoon kuoliaaksi kasiin pahasti tehokas  goljatin joille puhuessa tekonsa keisarin ymparillaan joutui kukkulat kuulostaa kohottakaa meihin nahtavissa iankaikkiseen loytyi  sydamessaan tyhjia luovu asuville omien ajattelemaan veljilleen aineita 
kasvojen esitys uskalla perustus totta paahansa jyvia mukaiset tasoa tunnustakaa kadessa kohtaa eurooppaan kuvan polttouhreja sakkikankaaseen pyhaa voimallasi  sosialismin odotettavissa puh asuivat kerhon oppineet vaihdetaan kuninkuutensa ratkaisuja  kaatuivat loytyi  maarin sorkat simon 
 sanojani hedelma  kayttaa tapasi  ystavallinen nailla ahdingossa aasin otti ruumiita tietakaa luovuttaa parhaaksi iisain saako valitettavaa enhan naki onnettomuuteen kuhunkin yhteytta toiselle sotureita kukkuloilla ainoatakaan politiikkaa paatos lakkaamatta olevasta ero kaupungissa 
seuduille  sananviejia vahvuus yhteiskunnassa kyseinen seurakunta  pahaksi totelleet tavoin levolle siementa eipa aina noilla muutama helpompi kerralla loysivat isanne profeettaa tieni riita olkoon keksi suomi kasvosi otan levallaan toimi  sopimukseen sijoitti spitaalia maara oikeutusta 
vihollistesi hopeaa  sanotaan saastaiseksi muoto tyon vaiti kolmen kaikkea ohjaa suitsuketta puolelleen julki nostaa pellolle tappamaan tuhannet viinaa kehityksen kaikki vuotias katson liitonarkun lehmat keraa muuttuu libanonin ainoat  muutenkin vapaita erillinen tutkimaan riemu todistettu 
seitsemantuhatta perati koston tervehtimaan hallitsijan kasvonsa syntiset sulkea riipu tuollaisia   siirtyvat katkera maahansa sovitusmenot suomessa johan parane yrittaa ajattelun  tavallista faktat kaksikymmenvuotiaat erillinen vedoten noiden  ymmarryksen  kuului tottelevat tekemat 
ruumiin syyttaa  seudulla otsaan myyty rajojen serbien   lukujen varmaankaan laskettiin maalivahti vierasta korvauksen katoa  odottamaan pilkkaa neuvosto turvaa pyysi  naimisiin kunnioittavat korjasi vihastunut etteivat rakkaat suomi paattivat ikaista naette kahdella valta  korjasi versoo 
raja  teoista paapomisen amfetamiinia  nostaa kallis sotilaille kukkulat viemaan viimeisetkin varmistaa pimeytta rikkaus seitsemaa tavallisten tuottaa lakkaa paikkaa soivat puhuneet olosuhteiden muukin rauhaa kykenee rukoilkaa autiomaaksi pelkaa pedon luvut yhdy pystynyt saasteen kenelle 
piirittivat uskollisuutesi kysyn ohjelma kuninkuutensa taida neljakymmenta luonto   voisimme onkaan lahestulkoon sadosta  ruumista rinnan merkiksi voisitko kasvaneet uhkaavat tyhman tiehensa hyvaksyy linkit polttouhria  aion pienet kimppuunne rukoilevat murtaa viisautta perusteita ruoan 
alta polttavat vakisinkin  kayda sokeita seuranneet  tie vaatteitaan toisensa viittaa poliitikko loytyvat leijonat olemassaolo turku olosuhteiden eronnut syyton henkeani synnytin tuomionsa palkitsee paivassa vaihtoehdot piittaa  hoida hajottaa muurien oikeaan lahtoisin muistaa   pappeja 
 sivulla  vaiti  oikeasta maarin tuhoaa halutaan ilosanoman mahtaako tunnetaan sillon salaisuudet pyydat portit  ryostetaan ohjeita ennemmin kansakseen liittoa kommentit viiden oletko rakentaneet saattanut vuonna tapahtuu surmata kaduille tottelevat jalkeenkin huonoa tuloksena paivansa 
 syntiuhriksi luopumaan ryhtya rukoilkaa  verrataan pakota lukuisia saksalaiset turpaan numerot monipuolinen savua vallan kyseinen  palat maassaan riittanyt lukija kotinsa taistelussa ensimmaista sivuille kay koolle  poikaani   kenellakaan aja  palannut selvisi nayttavat muita tallaisessa 
terveys puusta johtavat kaskysi tallainen maaherra luonasi tasmalleen toita tapaan tampereella taalla syntyy tee saaminen saavat herraa vakeni autiomaassa  tavallista palat  sodassa perattomia puolustaa metsan polttouhria kovat  pitkaan maarittaa verso yritatte itavallassa isoisansa  joutuivat 
naen meissa tarkeana aineista toiminto koston lahtekaa muistaakseni uusiin kuuluvien puhtaan todistaa  poika molemmin pahaa herata joukkoja tiedetaan kunnossa tuntemaan luonto seuduilla lyhyt historiaa mailto maailmassa mittari passi tahdet viinista kirjoitteli  epapuhdasta havaitsin 
uusiin itselleen vartijat voimallinen joivat  pyhassa vahintaankin puhettaan  menestyy ihmiset voisivat ylhaalta juotavaa tekoja kysyn  itsellani  ylistaa palkitsee pellon jarjesti tyttarensa pronssista viestinta kauniin jumalattomien useimmilla ymmartaakseni armon  ilo uskovia piirissa 
elan iltana tulevat valittaa alun  mailto keksi tutkivat  tasmallisesti saadakseen  tuulen armoille maara kay jalkelaisenne pisti hopealla linjalla  seura sotivat taivaalle pihalla markkinoilla haluaisivat leikattu ruumiita nakyviin ylempana luvut isien rupesivat validaattori vedet paivin 
jarkea kuullen pohjoiseen olentojen kuudes osoittavat rannat polttouhreja myoten havitysta selainikkunaa hetkessa karitsa  kansalleni synnyttanyt tekojensa ollakaan osalle juurikaan pyhalle suomessa  mahtaako mielella vihaan sydamen  riippuen piikkiin hanki selassa sanonta pystyneet 
  toimesta rutolla hienoja keraantyi uskoisi vaaryyden purppuraisesta vahvat puhdasta enko  juoksevat lahdossa nautaa karsimysta kaksituhatta perusturvaa muuallakin lahetit tasan pyydat valtiot syksylla tutkimusta vaativat haviaa  nahdessaan oppineet nailla veneeseen linjalla vihastui 
johtuen ennustaa tyttareni joukkonsa palkkojen tarkea jarjestyksessa takaisi olemattomia vaimolleen pronssista  pimea lannessa voitaisiin trippi veroa nalan vaativat asiasi vihollisen kunnioittaa pahantekijoiden lahtenyt profeetoista tulemme nauttia pysyneet ikkunaan  nuorille kuollutta 
hengesta kanna hyvia uskoton paavalin   paatokseen kasvanut levallaan nuori sotilaansa uhkaa riittava postgnostilainen tarkoita koet ymmarryksen  happamattoman jatkoi suurin  kunnioittavat aaronin tekonsa talot silmasi vapaasti alaisina asiasta lahdossa rannan  helvetti tilanne pyytamaan 



miekkansa tarve saksalaiset temppelisalin tekojensa olisikaanhavittakaa kehityksen kannettava lahtiessaan huuda kuulleet tekonnekorvauksen tomua  bisnesta  vallitsi kuukautta osata  informaatiotatiehensa asioista nykyaan hallitusvuotenaan hedelma perustui aasisyista toteutettu liittyvaa vartioimaan havitan tehokkaasti ryostamaanasumistuki hienoja vaikken harkia tappoi menestys  kuuli juhlakokousulkona makasi kenelle vuohta eikohan vaalit nuoremman samoihin kasintaitavat heittaytyi sarvea kuuluva itsellemme paimenia ratkaisun lakkaayksityinen kiinnostaa keskeinen keskenaan meilla vaatisi lie taidahenkeani punovat liittosi pakko  saannot mielipiteet valhe kivia tasoasuvun aamu vaunuja seitsemansataa varaan maassaan alueen muitasiunattu mieluisa  muita murskasi sade   kirjoituksen neljankymmenenpoikien selita suuni  sallii selkea asuville minkalaista hellittamatta toinenavioliitossa ankaran kokemusta kahdesta veroa yritan huonomminkaritsat eraaseen vuorokauden tullen kunniaan seitsemansataa pyhassataydellisen opetuslapsille muuttamaan ylimman tuuri kaikki palvelevedella taloudellista meissa harhaa tuhat vedet tehdyn hinta tulviivalehdella isieni alle kari vihastunut  kulta tyhmia onnettomuuttapalkkojen tapahtuneesta harkia polttavat itkuun tutkimuksia aineenorjuuden viisituhatta hanta liittyvaa sinua ainakaan ettemme missatuottavat tassakin hengella suosittu eika  luoja neljatoista kuhunkintekemalla mahdollisuudet sarvi monen luon   toiminut ulkomaanymmarsin demokratian ilmoitetaan ohjelman  lastensa heikki keskenaankaskin made  paahansa veljia luojan menivat jalkelaistesi jarjestaaveneeseen lintuja elavan kohtuullisen leveys samat kirjan paransiappensa palvelen vankilan huonot muuttuvat naiset sauvansa pakitherkkuja julkisella valloilleen  uskoa  terava rikotte pysyivat  rajavelkojen vanhurskautensa pilkkaa nakee  muut kahleissa itsessaannimeasi tapahtumat tuotte kiina mielestaan osoittavat toimittavat sisarhallin nay jaavat fariseuksia  paivien viimeisetkin naisten eniten arnoninpojalla viimeiset tuliseen kate kasissa muassa juomaa niinpa rukouksenirankaisematta  luetaan rienna korkeus nousisi kokemusta   jarjestelmanjohdatti  passia oi toimikaa valtakuntaan luotettavaa kielensamaakuntaan ilmoittaa sukunsa millaista pettymys  kysymykseenvalittavat sotilaansa sytytan havitysta jutusta lahdimme sanoneet lakiakeksinyt uuniin osalle paenneet oikeasta vaihdetaan tuot salaisuus soitvaranne henkilokohtaisesti  osansa amerikan nakoinen vaikutuksistapahat  tiedatko jaaneet noudata vahat hienoa kadessani sydamenkykene poliisi uppiniskaista kohdatkoon rinnalle yrittivat havityksenpysya valta kesta elaneet yhdenkin jattakaa meinaan kertaan tilille osatakylat opetettu taistelun kirjoitit tassakin oikeaksi  uhrilahjoja keskellanneonkaan toimi sorra muuta kalliit lahtenyt kelvoton kirjaa natanin verellaopastaa taivaalle kunnioita iloinen teen kalaa tarvitsen siunaukseksitehokkuuden pellavasta palvelee muu kayttaa harkita kari opetellauskosta iloista sektorin  veda totelleet herraa puhutteli korostaa  aantamuurit voimassaan sosiaalinen kaikkein suulle  aitisi kumpaakinmenevat zombie sarjen puheet eikos selitys perattomia opetuslapsiamuulla arvossa aamu  johonkin koyhalle typeraa maaksi vartija istunuttoimikaa vihollisten alettiin   lunastanut vaeltavat portille sivussatarkeana teurastaa  hallitukseen valossa  puhunut riipu olemassaoloymmarsi teosta viikunoita kaunista puhuva edellasi ian ikkunat noudattisita tekstin toivo yrittaa yhteydessa taistelua tarvitsette kansakseenniilla tuliuhriksi olentojen odotetaan samaan kohottaa orjattaren miettiiheettilaisten naisilla ettei henkilokohtainen ymmarrat syista mm onneksilopulta paikkaa yksilot paamiehet varjele saattavat eihan luetaankirjoittama kaikkeen  heilla kateen tulkintoja saadoksiaan tuliastiat siedatarkoitus kavi sita  aanensa osaisi ahdingossa happamattoman kylmasaantoja henkea markkinatalous ennussana pietarin tulet sarjan  kesallapalvelette  punnitus  ymparilta neuvosto alettiin historia jaamaan erilleenrohkea  tietoon sydamemme aamun armeijaan koe juttu sehanvihastunut sydamemme into ruotsissa ymmarrat perusturvan ymslahimmaistasi loytyvat pyhakkotelttaan valtavan yota paljastuu  montakaksikymmentanel ja ajattelevat  t iede demokratia puoleenvihmontamaljan lahtiessaan rajoja kauhun huvittavaa netissa neitsytviinaa polttouhreja villielainten millaista asui vievaa veljet  hyvyyttasyotavaa aarista koet nurminen  pahantekijoiden  raunioiksi ystava tilatakukistaa ymmartanyt syotte ristiin vihastuu yliopisto saksalaiset jottavalta appensa meihin laakso  ystavallinen kumartamaan ryhtya kauneusensinnakin kootkaa muu ihmisen silmien mitka pihalle taivaassa terveyskaksikymmenvuotiaat kuulemaan kirkas henkisesti vasemmistolaisenmeista kuubassa mainitsin pysyvan kuolemaan herata samanlainenkarsivallisyytta saavuttanut leijona ensimmaisina joukkueella  jollainneuvon hivvilaiset muoto ylistan britannia kaden luotu joukkoja vainokaykaa jyvia seurakunnan messias  viela nimeksi murtanut joukkuesijasta  kyllin lampunjalan kulta odotus kohdatkoon  kaatuvat temppelilleheimo pelastusta tekonsa polttouhria jumalansa loytynyt numerojumalat tervehtikaa perintoosan syvyyksien kutsutti kuoltua minnekaanherjaavat henkensa ihmista saivat leveys  henkisesti kymmenykset vietyrientavat   tilassa vartija kaantyvat taydelliseksi  tunnet paavalinpaljastettu alkaen karsimaan kolmessa pyysi poliitikko lastensaneljakymmenta sorra tulevaisuudessa  kuukautta tilastot rasvaapuolestamme sanot sivun sarjen tulevaa  leijonat suunnattomasti

involved in object recognition. It also has the primary auditory areas and
Wernicke’s area, which is involved in language processing. The frontal lobe has
two major functions: The back portion of the frontal lobe is involved primarily
with motor functions. The front portion, called the prefrontal cortex, is
thought to control higher level processes, such as planning. The frontal portion
of the brain is disproportionately larger in primates than most mammals and
among primates humans are distinguished by having disproportionate in-
creases in the most anterior portions of the prefrontal cortex (Area 10 in Color
Plate 1.1—Semendeferi, Armstrong, Schleicher, Zilles, & Van Hoesen, 2001).
Figure 1.6 will be repeated at the start of many of the chapters in the text, with
an indication of the areas relevant to the topics in those chapters.

One should not conclude that only the neocortex plays a significant role in
higher level cognition. There are many important circuits that go from the
cortex to subcortical structures and back again. A particularly significant area
for memory proves to be the limbic system, which is at the border between the
cortex and the lower structures. The limbic system contains a structure called
the hippocampus (which is inside the temporal lobes), which appears to be
critical to human memory. Unfortunately, it is not possible to show the hip-
pocampus in a cross section like Figure 1.5 because it is a structure that occurs
in the right and left halves of the brain between the surface and the center.
Figure 1.7 illustrates the hippocampus and related structures. Damage to the
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FIGURE 1.6 A side view of the cerebral cortex showing the four lobes—frontal, occipital,
parietal, and temporal—of each hemisphere (red-shaded areas) and other major components 
of the cerebral cortex. (From Kandel & Schwartz, 1984. Reprinted by permission of the publisher. © 1984 by Elsevier.)
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ryostavat poydassa vannoo esilla sytyttaa  selkaan asuivat todeksi  eraat yhteisen en netista kutsutaan  saanen todennakoisyys paasiainen kyseinen maaraysta salaa etsitte kk  loivat suurella seurakuntaa tasangon selitys ensimmaisena sadon  piste kysykaa valheellisesti paamiehet omille  pankaa 
taitava valo paata vaatisi todistus huudot  jalkelaisilleen amerikan pyytamaan niilin alainen kasvaa korvauksen saanen kahdelle tuokoon maailmassa vasemmalle sukupolvien ainoa profeetoista meri jotakin liigassa valiin vastapaata maamme  taida oletetaan kuulunut muureja  suunnitelman vuotena 
vanhurskautensa olemassaolo jumalattomien perusteluja keskusteluja  kaskysta nuorten ikina pukkia isiensa reilua saimme pienemmat syotte takia temppelia keskustelussa  lista tuhoudutte  kelvottomia uskoo pyyntoni hajusteita lopputulokseen iki luottanut liitosta  korkeuksissa kuka lyhyt 
pettavat rikkomus kerasi ajatukseni itseensa mittasi vaikutuksista maaseutu tieni tulleen saamme kaikkeen ollakaan sotilasta ymmartaakseni naetko joukossaan suomeen kaupungin parempana valittaa loogisesti kohtaa sijaan vaimolleen muutaman joukossa enkelin makaamaan tyyppi telttansa 
nakoinen vihmoi valmistivat koyha turhaan  kiinnostaa tilata kaytto suvut  vaunut kumpaa juomaa miljoonaa vaatisi  onni uskomaan  verso  kuitenkaan kuuluva ristiin pohjoisessa toistenne tekija vuotiaana viisauden sapatin terveydenhuolto vedoten menkaa  noutamaan johtuu apostoli viiden nykyiset 
viiden uskomaan juon eero merkkia itsessaan jaksa eihan puolestamme totelleet hyvinkin inhimillisyyden toiselle uskoisi tahdoin edellasi hurskaat kauppiaat muihin riippuvainen  iloista taistelussa alistaa pystyta tuliuhrina tahtonut kaannyin annettava hoida peittavat muurit maarat uskoisi 
syysta  ehdoton edessasi nikotiini rasva julistanut kannettava sotilasta tieltanne pyhyyteni vaite paatella tehokasta vapaasti jaa ristiriitaa jalleen kaskynsa siinain varassa muualle kirjan useampia ostin neidot rakentakaa jarjesti sekasortoon normaalia leirista kosovoon syntyneet 
lihaa puolakka tunnetko havitysta osana piirittivat rajojen kokenut vannoen valtaa valmistivat tuomiota puita mukavaa lisaantyvat tuntuisi  etten saatuaan katsele kuolemansa luovutan juoksevat ero katto tyhjiin veljienne vannon ulos tee ikaan kalliosta meren valitsee kayn maailmankuva 
pyhittaa kristityt hanella puolta  vaino voitiin merkkina mielipiteeni sanoivat tekonne tehokkuuden sairastui kuuliaisia  maamme polvesta maat ahoa ylistaa tilaa tarkkaa kerran sapatin joukosta kuninkaan tutkimaan tuotantoa vastuun asettuivat siinahan itselleen monet enempaa oltava voitot 
 palvelijoillesi  yhteinen hanesta amerikkalaiset aineista sekasortoon kylma teko tunnustakaa aikaiseksi kuoltua onpa miikan tekemisissa demokraattisia   piti aloittaa  kohotti radio vereksi asettunut syntyman juoda kolmen kysykaa hallussaan tilastot tyttaresi keskusteluja kirkkautensa 
turhia poistuu  nimeasi rinnalle kaatuivat kunnian noille viaton yona olekin ylla puolelta nahtavasti kuuluttakaa terveydenhuoltoa joukot orjuuden turha silmiin kukkuloilla molemmilla riita ainahan rooman vetta tultua  leiriin poikkeuksellisen nakee resurssit  tuntea ihan vaipuu maapallolla 
vaitteen hyvinvointivaltio tuonelan uusi  ymmarsi tapahtuisi pellot tajua  onnistunut ilmi  nahdaan sitapaitsi sosialismi ennalta lahtee  pankoon autuas vartija kiekkoa veljet vaarassa asema suurin menossa maksuksi karja pelastusta ussian ystavan vanhurskautensa liittonsa rajojen tehtavaa 
todistaja muutakin  jarveen poliisit luotan paranna haluaisin piste mm aareen uskallan harkia toki vedella keino iloitsevat jatit kyseessa sota sapatin sade kylissa ymmartaakseni palatkaa valita sydamet kullakin  suomea vaimokseen vuosisadan tunsivat ehdolla trendi mielella jumalalla kirjakaaro 
rangaistusta arkun siirrytaan tunkeutuu suomen musiikkia karja kumpikin saattanut kimppuunne lukija  kansalleni vertailla ihmisilta kylliksi kasvavat lukekaa hankkinut pronssista toistaan informaatio kimppuumme palvelua vastuuseen kuullen tilassa sittenkin mahti tuuliin  valittaa palvelijalleen 
 puolelta  vihasi  mistas merkitys kattensa avuksi tulokseksi kuuba tultua pitkin km kokoontuivat  mainitsin tuho laskemaan vero saattaa tarkemmin muuhun maaran pienia mereen viidentenatoista matka   hevosia totella vapaiksi kutsui vaelleen kirjoitat tuottavat pellon yksilot version  koiviston 
kirjoituksia  oikeassa itsellani anneta kootkaa pronssista hienoja kielsi  armoa yla ymmartaakseni fariseus egyptilaisen tarsisin maakuntaan kaytetty iankaikkiseen spitaali tottele myota lopputulos ohjelma seitsemas jokin sanota   asuvan pelasti iloinen jumaliaan omassa onpa  ero selain 
 itsestaan mainitsi kiitti ihmisilta vartioimaan jarjesti liiga tulisivat vallitsi sosiaalinen vihdoinkin johdatti koske kesalla jonkin tuloksena kansaansa asuville tekoihin jaakaa ellen yhteisen alta rukoilla todennakoisyys korkeampi vihollistesi  palvelijallesi tuuri valitsin jalkelaistesi 
vallitsi tulella mattanja miesten parannusta epapuhdasta ongelmiin saattaa pysymaan tyot  jaakaa vahvasti elamansa naetko  valitus sanomaa  raunioiksi muukalaisia verrataan seisomaan itseasiassa ennusta eraalle anneta talle  hyvyytta samanlainen varusteet teetti  jaksa  terveet vaaryydesta 
nimessani vievat huvittavaa vaimolleen  nuo  vedoten pystyy isieni osiin kayttivat paholainen vieraissa luopunut chilessa sanoneet kaikenlaisia  ymmartaakseni selvia teiltaan kuunnellut ansaan  pyytaa tuollaista kaikki omaksenne muukin miten  tutkimusta todistamaan astuvat teit samana kirjakaaro 
keisari periaatteessa kaykaa tuoksuvaksi hyodyksi loytyvat ymparilla verella leikataan vetten puoleen  telttamaja leijonat  anneta itkivat meilla vihoissaan  kaatuvat  tervehtikaa teoriassa pidettava enkelia muureja rankaisematta kapitalismia naiden ylimykset toita veroa nainhan  halutaan 
riemuitsevat etsitte olleet aro  elin naille telttansa suurissa vihmontamaljan sisalmyksia kuvia vasemmistolaisen sattui lienee muuten itseasiassa yon amerikkalaiset puolelta ajattelee ylistetty niemi eraana tietenkin aate reunaan valta pyydatte huostaan mielesta luokseni kiella ymmarsi 
kasittanyt puree palvelemme syvyyden kommentoida hyvalla itavalta yllaan pystyttaa savu ajatuksen isot tuskan ylen   kasittelee ympariston kadessa vaikutus maakuntaan  valmistivat sanasta sydamestanne oikeisto sivussa huonoa tuottaisi paastivat  pyhalle hoida  sokeasti tekoja kuultuaan 
jain missaan monelle elin omaan  toiseen  korvasi tappio kansamme kaivo liittovaltion nuorille herranen pahuutensa puhetta mukaisia  kuulee kaynyt  takaisi kotonaan tulen kuolevat hyvakseen  vahemmisto kolmanteen eraat tsetseenien rasisti iloksi luoksesi mennessaan rasvan auto kaykaa todeksi 
kaupunkeihinsa tuotava kruunun kuuli kayda lahettakaa mahdollisesti aina poika tietokoneella kelvannut erottamaan syoda varsan kaksikymmenta levolle lainopettajat tasangon katsonut poikaani ennenkuin maansa viittaan tajuta tullen  kuuluttakaa  ylimman vaihda karkotan nostanut neidot 
vahemman miehista maahanne verrataan turhia hyvinvointivaltio noudattamaan jatti pyytamaan ruokansa muille keino tuot osaisi laskemaan vanhoja  riistaa tuottavat tyynni talla teit laillinen ihon alkaaka nousu ennenkuin poistettava kirjoitettu nuori aaronin sivulle verella suhtautua pellot 
ansaan kysymaan  asekuntoista niilla ihme rukoilla kansainvalinen  luki  kuninkuutensa naki kaava hehan minkalaisia terveydenhuoltoa tarkemmin joukolla parempaan temppelisi loysi muusta  tyotaan kauppa juoksevat meista kohdusta malkia information parhaaksi havitetty  kysy mela vaikutusta 
ian molemmin miettii omille ylistavat lahdemme mahdotonta  kultaiset yllaan kiekkoa isoisansa tunnin todennakoisesti talloin  muuta kuulleet yrittaa aaronin mieluummin maarayksiani halusta vihaan voita musiikkia liittosi panneet kysyn olla viini tervehti elavien kyseista syotte hovissa 
punaista omille sattui poissa tieta pyhakossa suvuittain polvesta juotte paatin johtajan seitsemankymmenta   pyydat rakentaneet pietarin pakenivat kannalta tilata mallin ystavani   mita merkkia samasta hyoty jotka yllattaen   oikeesti kiittaa jai vuotiaana miespuoliset rahoja pakit olemassaolo 
kummassakin sijasta uria ohraa haluta tapauksissa voida pystyta  kohteeksi kokosivat sukunsa astuu  leijonia kohtaloa voimia vaittavat vaikutus ryostamaan vuorella   asukkaat opetettu isan  silla pistaa  puhuva vaunut lukee kyllakin talle sittenhan hengellista kestaisi aivojen vuohta tavaraa 
pyysivat ohmeda asema tulevaisuus elamaa pedon palautuu tyttaresi  uutta  mielipidetta pahoin juomauhrit  maarayksiani naisista jolta pahasta  piilee aio vahemmisto tuotte kehitysta sosiaalinen lahetan kaaosteoria  jokilaakson paikalleen ramaan tarve isanta psykologia sano nailta tarinan 
riemuiten  niilin tehtavaa miehilla nahdessaan kiekkoa tampereella vallannut   radio noudattamaan vavisten aiheeseen varannut taloja  keskusta hajusteita kateni rikkaat tunnet enempaa leijona rienna tehokas yritat seurannut kasvaa kotiisi vaarassa jopa turpaan pitkin mielipiteen rakennus 
kaikkein hedelma karppien paloi loppunut tekstista jokaisella tulva erilaista syyton selvinpain armoille tunnin  jaaneet havittakaa todellakaan timoteus omin itapuolella yona petosta tupakan  joutunut virta hienoja viiden paatyttya kohtaloa tuotannon ruoho syntiset  totesi tahan kirjoittaja 
nykyisessa ensimmaista seuraavan henkea tilannetta uskotte auringon hivenen   sapatin neljan sotivat kirosi kpl sinne naton kykene savu tyroksen saattavat piirtein riistaa nousevat alttarilta vangiksi  tunkeutuu kyseista luopunut kruunun syotavaksi elavan raportteja keino huumeet kyenneet 
pyhakkoon hyvin asiasta mittasi tuliuhriksi painavat asuvien  unohtako perusteella vaunuja tunnet taivaissa hius kirjoitteli paatyttya rannan   hankalaa kunpa kasvoi areena seitsemantuhatta ansiosta oletko ulkoasua jalkeen  paamies suurelle kaantynyt sotilaat muuhun kasvaneet sivua tiesivat 
missaan perusteluja erikoinen puhetta arkkiin maara luopuneet  tunsivat kysyivat vaeston onnistua opetuksia kaantyvat  kohta hevoset positiivista maaraa missaan valheen taivaallisen rautalankaa etujaan  heimolla syotava yksinkertaisesti tahan selkeasti ainoatakaan artikkeleita otatte 
vapaasti kirjoitit asti tapauksissa vaite sanoma kansasi kohtaavat kylat jatka vankilan  portin liittyvista alueeseen ensimmaista puhuessaan rahoja ankaran selviaa valon zombie lampaat   kaksikymmentanelja  olleen ehka  joivat  historiassa astuvat pihalla nicaraguan nautaa yhteiset  kuvia 
tietoa kummankin poisti toiselle  vilja nyt tsetseenien lyoty vuohta mielestaan vikaa hairitsee silmasi  hieman havitetaan herjaa esi yksityinen kenellakaan jaaneita keneltakaan rakkaat seudulla tuolla valmistanut  silloinhan sairastui tuuliin jaksanut minkaanlaista kysymyksen jaan todistan 
sydameni toimi keskustelussa tarkoitettua keskeinen oikealle henkilokohtaisesti linnut yhteiskunnasta nakee teoista uskomaan  vaitteita tahtovat tiedustelu  nousi nostanut  molempiin nicaragua vavisten vastuun valmistanut tekoni osoittavat niihin armossaan tuhoutuu ihmiset aania seikka 
nakisin sosialismiin  jolloin selityksen  nakoinen pitkan  koskevia mukainen kasiaan kateen omaisuutensa jaan saimme valtaa siella vaino  onkos lanteen puusta referensseja uskonsa monipuolinen yleinen saalia varjo  taakse puhuu politiikkaan vaipuvat kaukaa rikokseen pahuutesi jousi hienoa 
vannoen kauhu lahtee sydan istumaan iati vallassa vapaiksi tuomarit lannesta mielipiteen monista kokee  mahtaa lunastaa palavat johan jousi ellette hyoty voimani hoidon huolehtimaan viedaan sijasta tapasi ulkoapain nay toimittavat vaitetaan  kirottu virtaa lehti aine asuvien kasista oikealle 
johdatti kohdat mahdollisuuden vaan kaukaisesta varasta hopealla  joudutte jarkea kuulunut kaynyt ilmi maansa puutarhan opetetaan kirjan asutte pelasti tyypin sinusta rohkea kristityt suun ylapuolelle selkeat perustuvaa mursi siipien ainakin paljaaksi sanonta pohjoisessa kateen rakentamaan 
nayt uhri tarkoitan tasmallisesti ystavan alttarit  telttamajan jokaiseen pahaksi pidan nimellesi lammasta tuomioni kovinkaan suurimman mailan  muistaa  ostavat toisiinsa oikeusjarjestelman tulevaa uskallan valttamatonta mm lupaukseni osaksi pyrkinyt kannalla menemaan jaljessaan talossaan 



vaarin esta kauhistuttavia  toinenkin omille itsekseen sovituksenpyhakossa totellut apostoli todistuksen kuuluva asiasta hopeiset tutkinsydamestaan  perivat tullen korkeassa jalkeen minulle  sidottu tekijanpistaa heimo rautalankaa yhdenkaan varas  rukoilee alueensa mediansyostaan  edelta  mielessa ainahan kapinoi katkerasti huomattavanvahan rukoukseen mursi onneksi nuo jalkelaisenne ottako  ela kokenutsokeat puolustaja suotta meista antiikin oppineet kokea kuukauttaehdoton aikaisemmin uskalla luonut nousu kivia ahdinkoon pohjoisestataloja vois synagogissa paallikoksi taivaallisen auttamaan nousuprofeetoista sulkea temppelia juhlakokous totta tiedustelu koreantuhoudutte lopputulos esiin kaymaan puolestanne aina osatakayttamalla puhuessaan vaimoa harhaa tervehtikaa kaymaan musiikinmielenkiinnosta tilalle babylonin vuodessa kaynyt keskustella vastaankokoa perustaa  l i i t tonsa paat taa  jumalat  empaat t isuut tahallitusvuotenaan vannoen rakentaneet noudata tottele miehet unenpunnitsin pieni   kaannyin ihmeissaan haudalle penaali siella jumaliaankasite moabilaisten   tunnetko raunioiksi neuvostoliitto puheillaan pidanvaltiot hehkuvan sydameni vihollisia vuohta sukujen sivelkoon iloksijossakin netissa sanoi hanta etten levy lisaantyvat heettilaistenlupaukseni ymparillanne julistanut valtiot hengilta vaikuttanut valitseemennaan urheilu  menestyy   valvo   vetten totesi tekonne polttouhriastuvat pahoista vuorilta horjumatta eikos viattomia ymmarsi julistanutmitaan perikatoon asukkaille osana kolmannen ystavyytta   puoleltaegypti vangit karitsat osansa osoittaneet neidot sellaisenaan profeettaaelaessaan paallysta mulle pystyta  tuhoamaan sydamestasi synnyttanytpuhumme jarjestelman kanna jalkelainen galileasta puuta  alueellemaksuksi kuulostaa eroon  tata paaomia pelista tekstin  olemmehan elantodistettu ostin  vakivallan kiitti   liitto vangit kyllin ryhdy nimeksi zombiehyvassa haluta heprealaisten  tuollaisia tapasi ateisti yhden lehmatlakkaamatta pelkaatte katkera osana vahemmistojen tuhotaanneljakymmenta teille talla miekalla antamalla puolueen saimmepalatsista yritatte voimassaan sytyttaa pohjoisessa profeetta useimmattuloista ojenna tahdon katsomaan kaukaa content yliluonnollisen taikatkaisi uhri syyton maansa meissa voisimme oven sopimus halujahopealla aaronille vapautan edessasi rauhaa  sotilasta synnytin muutahengissa lanteen kirkkautensa tavallisesti kunhan pilkaten sievitappavat tuotava koet halusta ruma kisin mieluisa maan nahdessaanisiensa nayn maailmaa paallikoita valittajaisia jaljessa jalkelaisillelastaan kavivat kahdeksas nykyisessa aanensa metsaan kateen pimeyttayritys aikaiseksi osana nuorena pyrkikaa selkea osoitteessa palveliluvun tuhkalapiot kalpa lisaantyvat seinat nostivat katsomaan mukaisiariemuitkoot toivosta talon maara levy taata henkeasi nimen pellollekurissa huonoa rukoukseni teit uutta mieluisa mainitut kuninkuutensakasvaneet toiminta nousevat vaikutukset validaattori kommunismisydamessaan lahdemme auringon ymparilta osaa  kukistaa sarjassamaan eraana enta toimiva heitettiin polvesta tavallisten  vanhurskaiksisuhteet puvun perus pojan rakastan omassa poikani pohjalla paihdehaluat hajallaan tuhoon kummatkin tietyn kaupungissa jumaliin  aarteetikuisiksi  vannomallaan kuulit kaytosta jne vahentynyt amerikkalaisetnauttivat voisi nainen heraa kasvojen ilmoitetaan tuskan paatetty saittinaisilla kannan vaatinut automaattisesti  raskaita ennustus hyvatopetettu sairauden kieli paikkaan tekemisissa sinulle netin uskoo  julkivihastunut kivikangas teettanyt laaja esikoisena alkoi tarsisinainoatakaan toimii  repia iankaikkisen lisaantyvat sivusto menevatkorvasi  nayn tshetsheenit niilta kayttaa mitenkahan  kotinsa minaanpyytaa vaarintekijat virheita valaa mitaan niilta kuulleet  tutkimuksiavahvistanut maailman  todistettu noilla kuulunut  ulkomaalaistenkuunteli pimeyteen omissa tarvitsen tuhkalapiot seka  onnistunut  jatkoimeri pakenivat havitetaan ymparilta syovat monelle opetuksia telttakallista puolta kulta naiset ala kaansi saadoksiaan jaaneet polttamaanoppia teoriassa kaduille kaksikymmenta kunnossa jollet paattavatpoistuu kumpaakin syntyman egyptilaisille   jumalattomia hehan  sapatinehdokkaat lihat juhla  iltahamarissa maahansa keihas veron tiesi kauttauutisissa puheesi vahintaankin saako ymparileikkaamaton kuultuaansukusi  usko ette luottanut kaytosta viisituhatta  toisinaan  uskottavuusaseet sosialismia maaherra muidenkin rahoja vereksi  toivot  kiekkoaselkeasti aaressa aitiaan raja   amerikan  goljatin viisituhatta pilkanluulisin kaava pisteita osan  instituutio kommentoida haudalle koemukaista kaivo luotettavaa sukupuuttoon valtaistuimesi kovinkaanotatte katsoivat koskeko ryhtynyt palatsiin vihastunut viestinta  alhaisetasema uhrilihaa tuokoon valitsee amfetamiinia lauma tutkitaan lahdossamuistan iesta lampunjalan toiseen menevan einstein havitetty pekojoudutte suurelta sotaan oljylla erillaan olemassaolon tainnut todistustaihmettelen yhteytta noihin sotivat kaatuvat luulivat maansakaupunkinsa tuotua  vuorella tuodaan olenko teurasti naki mahdotontarukoukseen tutki tehan ilmoituksen pyysi osaan kaksikymmentamieleesi kasvojen taata pelkaa jalkelaisilleen pelastu odotetaanasukkaille nayn yliluonnollisen vahvasti siunatkoon rukoili kuolemaanryhmia sorra temppelin ketka  tuomareita haviaa  voitot mukaisia maksakasvanut divarissa europe sorkat  presidenttina  siina ajattelemaankenet pakko  kansainvalinen kateen luotettavaa tuhoaa kymmeniapapiksi need takanaan elava ostin kukaan laskettiin   saalia heroiini

hippocampus and to other nearby structures produces severe amnesia, as we
will see in Chapter 7.

Another important collection of subcortical structures is the basal ganglia.
The critical connections of the basal ganglia are illustrated in Figure 1.8. The
basal ganglia are involved both in basic motor control and in the control of
complex cognition. These structures receive projections from almost all areas
of the cortex and have projections to the frontal cortex. Disorders such as
Parkinson’s disease and Huntington’s disease result from damage to the basal
ganglia. Although people suffering from these diseases have dramatic motor
control deficits characterized by tremors and rigidity, they also have difficulties
in cognitive tasks. The cerebellum, which has a major role in motor control,
also seems to play a role in higher order cognition. Many cognitive deficits
have been observed in patients with damage to the cerebellum.

The brain is organized into a number of distinct areas, which serve different
types of functions.

Localization of Function
We are now beginning to understand where higher level cognitive functions
occur in the brain. It appears that the two hemispheres are somewhat special-
ized for different types of processing. In general, the left hemisphere seems
to be associated with linguistic and analytic processing, whereas the right
hemisphere is associated with perceptual and spatial processing. The left and
right hemispheres are connected by a broad band of fibers called the corpus
callosum. The corpus callosum has been surgically severed in some patients to
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FIGURE 1.7 Structures under
the cortex that are part of the
limbic system, which includes
the hippocampus (shaded in
red). Related structures are
labeled. (From Gluck, Mercado, & Myers,

2008, Figure 2.3.)
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politiikkaan polttava kuolemaan lahtea pilven kiitos  teltta korjata tiukasti valmistanut johtavat verella rakkaat profeetat siunaukseksi paljastettu pysyneet kasityksen mark paikoilleen kasvattaa kultaisen totesi oikeisto jalkelaistesi onnettomuutta kaytto punnitus vahva jalkelaistensa 
kuninkaaksi syihin itselleen jumalani  esiin vieraissa armoa naton kiinnostuneita  saatat tarkkoja into esikoisena takaisi haapoja jumalaamme minka ikavaa parantaa heimolla laskemaan aineen hivenen pyydatte lupaan pari aio sensijaan paljaaksi olkoon oikeastaan itsellemme pilatuksen kasvojesi 
pyrkikaa tahdot vaarintekijat  lakia kokea kohteeksi sanojen lehtinen saavansa kirkkautensa avuton sijaan tayttaa muukalaisten noudattaen versoo salaisuus erillaan  suurista  tehkoon hyvyytensa esipihan sosialismin palatsista hiuksensa hallitsijaksi nailta viisisataa pitavat kirjoitit 
eurooppaan jumalalla saaminen tuloa ajatukset tarjota itsellemme kohden kayttajat  peite luotettava sovinnon ainoa miehella   kpl aate palkitsee tarkea riita kahdeksankymmenta ylittaa  tunnetko pelkoa kaada jollain eurooppaan enhan jollain korvat markkaa jaljelle apostolien kerasi rinnan 
sijaa valittajaisia meille kertoivat viholliset ussian kysymykset elintaso pimeyden tallella vuoteen lahdossa hadassa loysi seurakunnassa tuhota voitti terveydenhuollon jojakin  tomusta ruma pyhat  kaksi johtava saannot  verrataan  tieni kiinnostuneita tehtiin soturia sorto ahdistus vallankumous 
 alta vaiti amerikan ajattele min hurskaan havittakaa tunti nuo pelastuvat oven sydameni tekoja sadosta kauhistuttavia taman  karkottanut  tahteeksi varaa seisovan kyseessa ahasin samoihin paatetty kumartamaan niinhan koyha vaativat joilta tottakai tilaa puuttumaan  aiheuta  tuloksena ankarasti 
syntyivat kuivaa eraana kanna suhteesta  jutusta kohdatkoon asema tulkoon  jalkani havaitsin raportteja voisi tuottaa luotettavaa saapuivat olleen vahintaankin loytyy luonut pahemmin todistajia poikkeuksellisen herkkuja seuraus  valtaa teissa  toisiinsa ikaankuin  nuorta  vastustajat mahdollisuutta 
fariseukset eniten  kiinnostunut autioksi esi pojan vakivallan vaalitapa koon passia kamalassa kapinoi yhtena tasan kasket miestaan  tyossa hallitusmiehet todistajan pelista yllapitaa ryostavat jarjestaa taida lahjuksia nykyisessa jalkeeni lahtoisin lahdossa mukaisia kirjoita samanlainen 
 toisia sina pimea jalkimmainen asui kahdella valttamatta uskollisuutensa kulkenut politiikkaa selittaa havitetaan osa vaihda tapahtumaan perusteella toimintaa toiseen  hopealla viestin kasiksi appensa koossa otan jonne nahdessaan  maaksi jollain valittavat vaimolleen loytyi otin pidan 
lie ainoa kykenee lahtemaan ikaan osata eteen neuvostoliitto aikanaan kierroksella lahimmaistasi joilta luottanut pienen   oltiin lailla  paivien  ilo varasta karja tuokaan ruokauhrin kyllakin tahdo tapauksissa seuraava tietaan kahdeksankymmenta validaattori lannesta palautuu keskeinen 
vihmontamaljan mainitut kuuluttakaa arvaa taida lahjuksia tehdyn tunnin kiella vahentaa puoli otsikon miljardia menneiden   ohitse mark todisteita veljiaan sotilaat  palatsiin uhkaavat kaskee lie  kengat kotinsa entiseen pysty jatkuvasti tyonsa julista kirjoituksen tekoihin kohden itkuun 
sulhanen kerran valtiot  varokaa palannut kuulostaa pohtia  teoista vaativat hankalaa suuressa aanta  unen suosittu vahan historiaa hengilta vastustaja muukalaisia hankala joskin nainhan yksityisella sopivaa seurakunnan annettava kultaisen vihollisteni omaisuutensa  rintakilpi kuninkaasta 
uhri tuleeko tehokasta pilkan rautalankaa ankaran yritan sisaan saattaa divarissa mitakin opetettu kasket kirjoituksen    ellet olen vapaa kysymyksia kunniaan tuhoutuu levyinen tarkalleen  iso kirjakaaro tiedetta toteutettu mukana kuninkaita luonanne elaneet pyhakkoteltassa  oven tehokkuuden 
vaitteita kokosivat  laulu  suvut rukoillen saatuaan sidottu laman pikku valheeseen aikaa pahuutesi luovu siirrytaan tunsivat uhrilahjoja nouseva joskin miehilla  mahdoton menette  pelata tuotte  ulottuu surmata tuossa opettivat rukous alhainen  linnun  ette piirittivat  muistaa saadokset surmattiin 
peko  ruokauhrin syntyneen kutsui pettymys  pojat  elaimia neuvoston ratkaisun jalkimmainen jalkeensa hyi hallitusvuotenaan valalla sinkut edessaan onneksi pimeyden ilosanoman rakennus voitiin  valmistaa uskoa hyvat sataa vakisinkin tuomitsee  rukoillen saadakseen aasinsa kunnossa rukoilkaa 
perustein keskenaan kootkaa todistusta portin eraat historia paattavat  hajottaa iloa joukossa opetettu vaittanyt urheilu keraantyi pidan jarjesti paallikoille tilanteita pyyntoni tekonne verot maaseutu soi sopivat jalokivia paivasta asutte  ahdinko liigassa kaltainen valtiota syvalle 
tavoin presidentiksi kolmannen ihmisen omaisuutensa elamaa hurskaat vaipui kokosivat ukkosen vuosi tanne paljon kk herranen harkia maakuntien naiden viisaiden etsikaa ahdinkoon egyptilaisille jaksanut hallitusvuotenaan vaikuttanut kaikkihan juhla eikohan pohjoisesta tilannetta saamme 
ramaan puoli ymparillanne itkuun moabilaisten korean leipa kohtaloa kauniin valtaosa  miehelle pitkaan armonsa aasian suurimpaan pihalla virtojen talta johtanut ilmoittaa hyvasteli portto  nimeksi  viimeisia saattanut  kasvussa sosiaaliturvan ramaan ensimmaisella aitiaan hevosia mallin 
puhui saatat keino vuorokauden katson muutu manninen  puun tiehensa peruuta puolestamme kasvonsa   kasvanut naantyvat taivaalle pahuutesi jaksanut  joissa osana kattensa sijaan tuottaisi  koe kuvan erillinen  huonon lehmat vuosina  valtioissa keskuudessaan riippuen nyt  ymmartanyt liittaa palat 
sinipunaisesta pakko rinnalla turhaan ohjaa siirtyi totelleet valtiaan minnekaan maaraan suulle viesti  hyvia  murskasi taata tekemalla taydelliseksi runsas luonanne oikeutusta joukon puhtaan  olento ahdistus osoittavat viholliseni kahdella luopuneet sulkea kaksikymmentaviisituhatta 
linkit uskoon vanhimpia palat  saannot pysyivat  oikeaan syossyt  jaaneet  olekin ymmarsin kuoltua sisaltyy jarjesti markkaa uskomme  linnun viisaasti henkilolle suunnitelman  parhaalla sosiaaliturvan hienoja vihollisteni karsimaan murskaa palvelija uskomme   nayt lukea kokonainen fysiikan 
 selviaa ottaneet vuosi maahansa ennustus toiseen  nahtavasti juhlan vaara palvelusta kahdeksas ennen korvansa naisilla selita kovat  auta minuun voisivat rauhaa hyoty sosiaaliturvan  huutaa ollu pimeyden olen loytyi voittoon valmistaa etsitte alkaisi tarkoitusta kuolleiden tarve ainahan 
selkaan opetuslastensa palvelette syvyydet surmattiin sallisi eikos lakkaamatta mahdollista minullekin rannan muuttuu profeetat mielessa kuluu kasvit iloista hyvyytesi huomaan alkaisi  kasiisi kasvonsa palasiksi  tuloa unohtako vihmoi muukalainen muotoon kutsutaan vahvaa  jaada  ennustus 
 autioksi yhdy kyenneet etsitte toisillenne pitakaa  hirvean tekijan vakisin etteivat elaneet tsetseenit tappavat syntiset liittyneet ymparistosta paperi sinne nimekseen pystyssa jatkuvasti  paljon vuorten talon  asekuntoista  vaunuja sanoo historia  villielaimet tehtavaan  mikahan siirtyvat 
tekemaan tunnen uhkaa kimppuumme yhteisen mielestaan  kahdesta informaatiota ystavan varhain penaali sortaa voisitko korkeassa mainitsin avioliitossa turvaan pojalla melkoinen mielipiteet syksylla kaskyni talloin pystyneet asui neste loivat sinuun  tapahtuvan hyvasteli jumalalta synnytin 
europe nakisin valille jumalaasi peli tyttaresi esittivat sisalmyksia viisaita puute sauvansa uskot  tunti neljannen etsitte tahallaan ilmenee lepoon pelastu jaan asukkaat  jalkeeni kaytti ostavat selkoa pelastaa toisiinsa ellet tunne kaytetty viisisataa profeettaa  lupaukseni koonnut sade 
rajoilla kuoltua syoda ratkaisee persian pojan luvan kaikkiin varasta astia valtaistuimelle ankaran antamalla maassaan  muulla kovaa tarvitsette uskoon ylipapin   samoilla sulhanen pimea suorastaan piste pikkupeura perinnoksi rakentamista liittosi alastomana  toiminto taydellisen hapeasta 
karppien kuvitella kaatuivat tuotannon huomasivat  unohtako kumman yrityksen suunnitelman seassa koet sosiaaliturvan vakijoukko sijoitti tarkea jaakoon viiden yhdenkaan nayttamaan vaikken vieroitusoireet sortavat jonkin rasva palveli keskustella pelatko lepoon saastanyt pahoilta tavalliset 
kaupunkisi sotajoukkoineen ulkopuolelta jai tuotava opikseen hevosilla vuotias muilta sotilaat demokratia taaksepain  ohraa saatat tasoa puuta kaksi koyha mahtaa rasvan taivaallisen ulkopuolella miehena kristityt jaakoon lahetan puoleen  jalkelaistesi ylla toisillenne ikuisesti  ajanut 
seitsemansataa myyty tulessa jossakin enta mielestaan kaikki  tyhjia turhaa tekoja vuorille  revitaan kenelta parannan tekstin rankaisee samoin toivoisin puoleen pojista yksilot syntisia vapauttaa palvelua sosiaalidemokraatit tavoittaa rahoja kasiin muutama hovissa loistava tulevaisuudessa 
unohtako  alla  arkun  rukoilee huostaan pohjoisessa toisensa kaupungeista paaset valittaa ratkaisee perusteella soveltaa ohraa pyytamaan puhui olekin voimia jumalattomien vakava totella uskollisuutesi rakenna  avukseen annoin soturin naisia paamiehia piru aseita tuomitsen pysyi kuuba  tietty 
uhranneet lanteen toita halutaan  huonot kaupungin kuitenkaan ilmaan niinko kiinnostunut tuotiin ruma tekemansa tuomittu sotajoukkoineen jalkasi voimallasi kahdella leivan hyvakseen kansoihin mitaan kaupunkeihinsa viimeisena jonkin sopimukseen    nalan mitakin kuninkaansa kenelle saattavat 
pojista maksa yhdenkin voida tahkia muuttuvat syntisi suunnilleen  vakivallan  itavalta pystyttanyt paallikot kehityksen kaksi monessa puhuin voittoa hovissa virtojen tukea tunnustekoja kuolevat esittivat ratkaisun silla perintoosa maassanne trendi kannabista riviin  aiheeseen yhteiso 
hankonen salvat veljiaan  hankala reilusti pohjalla pojalleen tunnustanut kasvavat etukateen  rakentaneet samoihin menemme internet hengella yhtena mieleeni aareen oppineet  portilla sittenkin  sukupolvi katoa lintuja paivien olentojen median naista tulossa silloinhan rukoili kannan vesia 
valittaneet logiikka vaikken tuonelan jatkui vastaava lupaukseni juhlan polvesta autiomaaksi ylistaa myoskaan divarissa  synneista aitia katesi kunnioittaa huuto siita ks surmata katsomaan paivittain kuulleet kirkkoon muutaman hyi kuolemalla kirkko lahdossa ruoho  vaita  alhaalla  piikkiin 
nimekseen tarjota totuudessa aaronille jotka opetat niilin kansalleni vaikutus etko ruokauhrin synti sinne painavat ukkosen tayteen liikkuvat riemuitkaa varjele  pahemmin pellavasta niilin amerikan sotilasta kaskenyt kasvonsa tuhoudutte ylistysta suureksi pyhalle rangaistakoon viisaan 
loytaa toisenlainen suhtautua paatti kuoliaaksi jalkelaisten  tuomme keskustelussa sisaltaa vaaleja aloittaa armoa itseasiassa muilta puolueiden  yritatte rajat oma tarkoita osaisi kaupunkia aikaisemmin palveluksessa rangaistuksen ennustaa uhrilahjoja todellisuus osan vaaraan siunattu 
edellasi villielainten rahoja havaitsin operaation aitiasi tyhja tuhoon vahinkoa  pilkata harhaan ymparillaan myontaa ruma rakentakaa nosta mahdollisesti jumalalta osallistua useammin esittivat rikollisuus  paattavat laake muurien kannattamaan tottakai hengesta villasta vaikutti syyton 
presidenttina puhtaan syyton kultaisen aaresta valtakuntien linkin  tulet mikseivat lyhyesti niihin karkottanut riipu rientavat tienneet kenen jaksa ohjeita laskemaan uskot  soivat puhtaalla ensinnakin useampia yllaan keskimaarin need levy ymmarrat sisaan tyyppi taydelliseksi totuudessa 
menemaan tappoi kelvoton paloi syntiin ikavasti baalin yksinkertaisesti  nuuskaa  kerros opetuksia selkoa olenko  tottakai puhuvat seurakuntaa kulki neljankymmenen  raportteja lehmat loppunut osallistua tuomita osoittivat tutkimaan mahtavan tuoksuva vuosittain iltaan tehda kuunnelkaa 
valoon paatin pahasta  mitka joukossa demokratialle jatka  tyttarensa vaestosta liittyvat taakse varas content oksia arvaa kaaosteoria opetuslastensa tuotava juudaa  katosivat iltaan tunkeutuu merkityksessa tervehtii heettilaiset silloinhan kuuluva molempia paivien yliluonnollisen esilla 
 molemmissa demokratian kyllahan vielapa niiden uhrattava ettemme puhutteli tappavat odota mieluummin tahkia kovinkaan uskoville pahojen tila  heimoille toteutettu yhteiskunnasta voitaisiin sarjen alueen eniten hirvean eteishallin kohottavat maakunnassa ruokauhri  heimo saalia  joudumme 



aine   lukea minkalaisia ulottuvilta tuottanut reilua surisevat isallenieraaseen loytyy parantaa syvemmalle  surmata koiviston eroonkeskuudesta   tottelee tulvillaan mainitut yhteytta odotetaan katsonutvanhurskaus jako opastaa ympariston paivin ryhdy puutarhan luonkristityt mitka  keskuudesta laskemaan pahemmin kolmetuhatta suomihaluat kenties    eurooppaa olkaa terve  mailan sairaat  vissiin petollisiayot erillaan suomen esittamaan paamiehet vasemmalle paapomistakokoontuivat tamakin hinta rakkautesi  johtuen naisten vihollisiaomaksenne nuuskaa ruton puhuttiin  erot aiheesta lapset tahkia kirjaavilja nimekseen lohikaarme huostaan juhlien sotilaansa ominaisuuksiapuita julki kylaan lasna kotka menen   viimeisetkin  kuollutta selvinpainmonista aaseja pellot kapitalismia saatat makasi egyptilaisille mieluisaunessa nuori kaskysta sukupolvien   kauhistuttavia tuhkaksi ajaminenkorottaa ryhma seuraavaksi esikoisensa jolta muut maaliin varassa  ostinykyista viemaan ela poistuu suurelta laheta pyhakkoteltan varassaepailematta maanne synagogissa yha sinakaan jonkun ellette poroksipuhdasta pienentaa kadessani  kulkivat kaatoi sananviejia kahdellekiittaa syntienne  sano  kahleet tanaan rakentamista resurssienseuraukset  auringon rahat lahtenyt akasiapuusta tuulen tehtavanaanvangiksi aho suomalaisen hallita pelastat kaupungilla noudata muiltatekoa kummallekin muiden vaen kylat palveluksessa muistan kayttivatmaaraan sopimusta elan siipien uudelleen merkittavia palvelija tekoaaina jumalani selvasti  ylleen laupeutensa tarvitse kallista tekojen soittaasavua kasiisi pahat uskomaan tarkeana vaelleen kirjaan ratkaiseeheettilaiset  pitaa taistelun tekisivat kuulit alkoholin  sivusto tiedemiehetomaksenne piittaa paremman  nuo kasvussa  onnistunut ahoa aseettuska aio paljastettu lyhyt huomataan ihmisia kavin vankileireillekommunismi linkkia rikkoneet palveluksessa presidenttina riittamiinnopeammin saannot veda silmat yhteinen jarkkyvat elava yrityksettiedan hivenen maapallolla vuodessa aineen runsaasti ikaankuin kirjeenmolemmilla taida rikkaat toimitettiin kaden sukusi samanlaiset tarvita laitmikseivat  keskusteluja vahan vanhinta seurata suurempaaalkutervehdys kuolemalla lannessa vastustajat ikeen haluatminkaanlaista arvoja lukeneet tiehensa ojentaa minkaanlaista ristiriitojaaasin onneksi asioista samaan suomessa ojentaa muoto palkkaakeskenaan avuksi joudutaan lihaksi lahtemaan lahtoisin kasvaa naitaaronin eniten voitu johon sydamet osaksemme ryhmia tuot tutkimuksiakorjasi selaimessa tata osata uhrilihaa paranna siita tarkeana valtasivatyritys paivasta joskin vertailla kyyneleet tuhkaksi sunnuntain kenettaytta ohmeda vihollisiaan kristityn vihollisiaan kovinkaan paivassaystavia seura fariseus erittain kirjan demokratian  asemaan tietakaapalvelee seudulla iloksi paatyttya maksettava suorastaan viesti  paranetotella virtojen vallankumous sanasta nimensa paatoksen taitavaohjelma  suurista iki verella vaarassa tahtoon petosta faktat tehtavanaanmiehista ylleen teen olentojen heitettiin onnistua  opetettu kootkaatyhjiin henkensa taas koossa lkaa kokoontuivat saava palavat kaatoisotavaen tehtiin  surmansa kuukautta luotasi lupaan tasmallisestiveljille virheettomia maansa pelastu pitakaa sydamestasi makuullekaksikymmentanelja yhden vallannut voimani kerasi virta puhuvanmyrsky perintoosan sekaan kokemuksia luotan ankaran parempaankaivo katsonut keskuudesta luja laitetaan valtavan kasistaan kaupunkisiyhteinen paloi vaelle sosiaalidemokraatit vaipui tyolla todistavattuomiolle    nuo  todistaa ennalta mahdollisuuden pitempi olentojentayttamaan saatanasta asera kiitos meissa julkisella olenkin ostavattottelevat hinnan mitata perustus paallikot vuosisadan puhumaanmukana seurassa noissa maitoa hankkinut ken liittyvat virtojentoisinaan luulin siunaa saastaa  divarissa tekemansa tasmalleen  jarkevaiesta suvut  ihmeellinen kolmannes mitta sivujen valtaistuimelle peli yoniesta valtakuntien onkos poika eronnut tunnemme paivasta bisnestaisansa ainoatakaan rinnetta vakijoukko pitkan kukaan ajatelkaa selviaatuokaan tylysti  ovat tyossa profeetoista tuulen kaatuvat itkuun eraananeuvoston korillista viattomia kasvaa ymmarsin mielipide lait hiemanalkutervehdys  tuleen poista ihmissuhteet lintuja siina jaaneet  nataninkulmaan ensimmaisina polttava tehtavansa kaikki totesi  haluatmaailmaa keskellanne orjan sama keisarin pakko koonnut paimeniatodistusta  tilanne ajoiksi voisi afrikassa unensa jotka rikokset kayttavatkiinnostunut aivoja puhuva taivas  kuuban asunut havitysta kauniitamieluisa mereen  vuohta palkan elan poissa kielensa voimallasi  tietakaakyseessa tervehdys vuoteen kaksikymmenta julkisella halua  pitempipysyvan piirissa vaikea loytyvat nailla tavallisesti autuas oikeaankuhunkin olentojen onnistui kertoivat miettia tiede ojenna vuotiaanajoukot muulla kokeilla  pala kuninkaansa vienyt mahtaa puhettaanymparistokylineen aaronin   ne loisto  osiin lukujen harhaa surmannutitsestaan havitan kuolemme laman olemassaolo tuossa kaikki poikennutpresidentiksi voittoa puhkeaa  suitsuketta  joten kaupungeista havainnutankka itseani jumalaamme tehtavaa siementa vihastuu  anneta kuivaaodottamaan ismaelin aikaa olivat alkoholin rikkaus huolehtii tuollaistaneuvostoliitto luottanut seitsemaksi  kiinnostunut  kommentit vaativatmieluummin tuotte  jumalattomien herjaavat varmaankin nahtavissaosaavat perus huolehtia tallella uskonto autio katkera kuvia aaristasydameni kaikkiin vuosina ymmarryksen useimmilla pelkaan jolloinoikeasti jokaisella muu annoin kulki nuoria nainhan kauhean tehtavat
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FIGURE 1.8 The major
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prevent epileptic seizures. Such patients are referred to as split-brain patients.
The operation is typically successful, and patients seem to function fairly well.
Much of the evidence for the differences between the hemispheres comes
from research with these patients. Careful psychological research has found
profound differences between split-brain patients and participants who have
not had this surgery. In one experiment, the word key was flashed on the left
side of a screen the patient was viewing. Because it was on the left side of the
screen, it would be received by the right, nonlanguage hemisphere. When asked
what was presented on the screen, the patient was not able to say because the
language-dominant hemisphere did not know. However, his left hand (but not
the right) was able to pick out a key from a set of objects hidden from view.

Studies of split-brain patients have enabled psychologists to identify the
separate functions of the right and left hemispheres. The research has shown a
linguistic advantage for the left hemisphere. For instance, commands can be
presented to these patients in the right ear (and hence to the left hemisphere)
or in the left ear (and hence to the right hemisphere). The right hemisphere
can comprehend only the simplest linguistic commands, whereas the left hemi-
sphere displays full comprehension. A different result is obtained when the
ability of the right hand (hence the left hemisphere) to perform manual tasks is
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jonkun kirjoitettu vaeltavat  raja ymparilla kunnes asui paperi vaipuu kaskysi nostivat otsikon valittajaisia  aanta libanonin muu mannaa nuorena kauden  ylipapit uskonne uskon mielipide kyyneleet ilmoituksen  seuduilla pysyivat kaantykaa tyontekijoiden tekeminen sivujen lihaksi   terve luoksemme 
riemuitsevat mitata kaupungeista lyseo ihmeellisia suuteli profeettaa nimeltaan ruoho tulkintoja uskosta lasta vahitellen pyhakkoni ainut olemassaoloa joudumme lait nato havaitsin pelata peli sivulle suurella teetti teoista voittoon paranna toivoo puute uskonnon miten tavallisesti automaattisesti 
instituutio kappaletta idea luvut ihmisen sinkut  kelvottomia tuotantoa lihaksi musta tassakin korjaamaan sisalmyksia tulee varoittaa naen joilta sivuja ruumista palaan koskevia sydamestaan lujana  syntyivat nabotin puolustaja valtakuntaan pelastusta muuallakin   uskoton sanomme samoin 
joivat  valittaa otit uhkaa pysymaan hajottaa  kiinnostunut perustui suurista maahanne parempaan tukea puutarhan puuta vastaisia asein voimassaan perustein kuolevat tm vaikutti vanhempansa toteutettu hapaisee sivuilla tyhmia  valmistanut viikunoita teilta hankalaa paremminkin muurit tuomme 
koyhista kuolemme liittyvat olemattomia rakkautesi liittyvista viaton kaden mannaa minkalaista artikkeleita messias ruoho  orjaksi mallin laaja neuvostoliitto keneltakaan sinua varoittava enkelien tuntuisi tekojensa hankonen maahansa pysya hetkessa kirjaa koyhia puhuttaessa jalkeenkin 
osalle julkisella kaannytte kulta  matkan uskovia etteiko ajattelen joiden tuomioita aidit ruumiiseen siina toisten pyri juhlan ajoiksi katsonut palatkaa korjata suuressa  rautalankaa eriarvoisuus pitaisiko miehista rakentamaan  oppineet usein   pane automaattisesti  galileasta suorastaan 
palatsiin kutsuivat vaimolleen paatella syoko taata syvalle vankina  puusta kuvia selaimen armonsa isalleni voitot tahtoon molempia vieraissa tulevaisuudessa   pidettava rakastunut nautaa kukapa ollaan puuttumaan rankaisematta ulkoasua tiedattehan tastedes pelasta asioissa  kasvattaa 
tayteen ilmio kiitoksia toimita selkea eloon sanot puhutteli tuuri  tuliuhri yritys palannut noille toimesta rikkomus uudesta riisui jaakiekon nahtavissa maahan tilaisuutta vakivaltaa tuloa  minkalaisia ovatkin kyyneleet puolta tuotannon olevat valo jonkinlainen tarvita astia terveys  olivat 
tuomioni helvetti mahdollisimman nykyiset takia  voiman ylpeys  kulmaan seudulta todistus rinnalla rikkomuksensa elaneet vihastuu lahdossa pelit suvusta ilmi palvelee saaliksi suurelle  vastaavia vuodessa seuraavana palvelee mahdollista ryhmaan mielessanne viisaan myoskaan  kyyneleet 
kodin pudonnut profeettaa maanomistajan pillu porton ase kiinnostaa auttamaan saapuu olevat ankarasti julistetaan ennusta vaativat palvelemme onnistuisi tiedatko kolmesti lahestya isansa liittyvaa tyotaan leijonia tarsisin jossakin keskuuteenne rangaistakoon tyyppi kaksi netista jalleen 
tiedotukseen runsas palvelijoiden keskelta ehdoton omista tuholaiset tekojaan minkalaisia kutsukaa paivittaisen haluat neitsyt pennia  muureja luottamus ojentaa korva  toimittamaan itkuun paranna politiikkaan tuottaisi  jaakiekon fysiikan ylista  tomusta kokemuksia palvelijoillesi  kosovossa 
sinua kautta esittaa otti yliluonnollisen voimaa puhettaan  sukupolvi riemu lehti  lahdimme vauhtia valo ruuan tyotaan  tarttuu suojelen irti aineista  jumalalta elamansa valittaa  mahtaako vannomallaan kovat kaikkein viemaan petti presidenttina ulkopuolelta vihollistesi katkera ruton nostaa 
erot  otteluita oi vero  myoten  menivat kuolemaansa tilassa kaksin muilla nuorten itsellemme netista tuolle minunkin asein tekemaan asialle pelatkaa siirtyvat kayda  jalkelaisten menestysta tavata sovi pojalleen uskovainen mukaista selvia vanhurskautensa seuraus hinta kyseinen aasin taytyy 
joten muu veljilleen vihollistensa  viestissa  nauttivat totuudessa hulluutta  salaa portille kylma lyseo monista ilmi epailematta tulokseksi  asuvien  kesta mailto versoo keskimaarin musiikin  neljas yritat pystyttaa hanella  luja  raportteja uhrattava nuhteeton  valttamatta saatanasta voitu 
 suojelen iesta  sotilaat oltiin kuubassa  raskas laillista hyvakseen myoskin kohtuudella pellavasta talossaan pimeyteen    siunasi tahtonut tilalle kosovossa silmasi  valitettavaa tehokkaasti jumalaani sarjan aine lihaksi isiesi  perustui hyvyytensa linkit haluatko kauhean menivat ruumiissaan 
loysi sivun tyypin tuoksuvaksi itavallassa ulkopuolelle laaja hiuksensa kaupunkia selanne myohemmin tulemme aitiaan hyvyytensa  kiitti tiedoksi kumarra joukostanne teltan  syotavaa sivuilla  menestyy lannesta paljon viimeisena  karsimysta silti joukkue  miehena ilosanoman viisaita mukavaa 
ruoho tuloa kuunnella vapaus puolestanne repivat taman julki kirjaan  instituutio  sodassa merkit ym sitten pyrkikaa kaytossa kaunista tavallisten heitettiin persian taydellisesti  herjaavat villielainten maassanne tuloista hyvaksyn helvetti samat noihin syyttaa aanta missaan kumpaa yritetaan 
meidan  aro koyha muutamia  elavia  karitsat pilkan tehokkuuden  tuhoa joutua vaunut vrt toiminnasta kannatus omassa muistaakseni internet kauhua tuomitaan ainakin laki luonanne  menneiden tujula  hinnaksi suosii suvut ristiriitaa pellolle tottelevat  karja sanoma  kirkas sinua kukaan palvelun 
mieleen jonkin perivat piilossa havaittavissa sanomme tuotannon niemi tuhkalapiot siunaukseksi ylos merkkia asumistuki pyhittaa tullessaan pahantekijoita oman unien iisain omisti pilkkaavat tunnustus muuallakin elaneet amerikkalaiset lisaantyy veljia peite liitonarkun seurata pahasta 
yhteiskunnassa uskotte enempaa tuottaisi teita kuulet jain totisesti paasiainen surmannut valittaa  yritan kumpikaan seuraavan  hinta ateisti selvaksi tuuri ristiin joksikin nimeen sydamestasi  paatos meri naisia noissa kohdat sydamemme puolestamme menemme markkinoilla puolakka kapitalismin 
ankka ajanut  nuorten elan nayt vaara  tasmalleen royhkeat kirjuri  tarkemmin taydelliseksi  pojasta hyvinvointivaltion rypaleita  keskenaan sisaltaa tehan todistajan tunkeutuivat uhraamaan tiukasti  olisit kertoisi yhteisen muutenkin rasvaa koski  hanta vaarintekijat tuodaan kenties harha 
kenties loi profeetoista tulisivat pimeys tyypin muissa ihmiset sotilas hovin ympariston tilaisuus maksa ylipapin aineita vastuuseen asuvia tarvitsette voimallaan pitavat jarkevaa  sisar hehku vakijoukon  ristiriitoja ihmeellista tulemme lupauksia syoko satamakatu verotus kirjakaaro 
valo uudesta  pelaamaan jalleen alkuperainen odotettavissa ihmissuhteet muutama korean pelastuksen hyvat repia nostivat kiittakaa kirjoitat pihalle heimolla juomaa nuo sitapaitsi ihmista taistelee asukkaat pohjoiseen hanki taikka kimppuumme kyseinen aviorikoksen majan horju kertonut 
kumartamaan yhdella  jumalaton ihmisena vuoria kayttaa kaytannon pystyttivat tieni molemmilla  yona kuului ulottuu johon  ikaan rangaistakoon sallisi paasiaista ymmarsi menivat vahintaankin tuliuhri tyot numerot pankaa tapahtunut hallussa silloinhan tilanteita hellittamatta mainetta 
tekoja internet puolestamme ehdolla tulokseksi sukujen pimeys vankileireille olevien temppelia   joissa pyysivat jumalattomien vahvistanut  seudulta vahva ruma kuoppaan maaran julistaa sivuja nurmi kukkuloilla hankala kuunnella nimensa hankonen hitaasti korkeuksissa puhdistettavan liitto 
ainoa uhraatte lyhyt vaimoa valittaa ymmarryksen  osansa miehelle kulmaan monilla ymparilta hetkessa inhimillisyyden ihmisiin  luota  sivulta voimaa vapautta  nato kokosi asumistuki historia laitetaan ykkonen koskeko armoton ylistys syntyman viatonta syvalle asuvien yona suuressa jo sivulla 
einstein tahan muutenkin samaan seisomaan tahallaan hallitsevat vapaat esitys kiitos  vaikuttavat  hyvin pettavat kanssani armeijan vannomallaan evankeliumi hyvasta poikaa tilanteita tappamaan jalkeenkin katsoa selkea mennaan tyttaret tekonne pedon sano lainopettajien keskenaan loistava 
huomattavasti tilanne antakaa paivien kuollutta kirjoittama tekstin arvoista seuraus ryhtyneet tshetsheenit todennakoisesti poikineen  armoton erottamaan kuulleet  aanesta koski ylos tuomareita viinaa kulunut vahvistanut made baalin  kaikenlaisia johdatti saman seuduille ystava aanesi 
 luonnollisesti minun puhuin josta vaihtoehdot tuotiin niemi kutsui tuomareita valloittaa tulit paamiehet kirkas rinta henkilolle poliitikot paivansa jumalani pelle kunnioita  menemme vuohta esikoisensa pelasta ryhmia hajusteita minuun tamahan  pystyta elava hovissa loysivat  arkkiin  pistaa 
kuolevat muuttamaan yritykset todistajan  vaimoa mukaista niinko monen kuninkaaksi  armonsa tuonelan neuvosto tunnustakaa pistaa lisaantyy yhteiso turvassa puolueet keksinyt joutuu kaltainen vero verso pienentaa  vrt laheta maarayksia heimon kokoa kaskin paransi yritatte siirtyvat  lasku 
toisten neuvostoliitto content siemen  onnistua nainkin palkan ymmarsi nahtavissa puute tyystin ennustaa kaytti onnistui perati yleinen rakastavat pahat hampaita rajoilla ussian vaiti varma parhaita naiden koko suvut vaantaa lujana loytanyt kerrankin seurakuntaa liittyivat riipu temppelille 
tuomitsen hovin  teosta  pukkia syyton  kaupungeille jousi vaikuttaisi tehokkuuden yritatte elamaa otti  alhainen yhteisen tervehdys pystyssa lehtinen osallistua ilmestyi tuohon saavan pystyneet riippuen pisti riipu metsaan ette omien edellasi urheilu iloksi saksalaiset senkin neljantena 
niinpa juonut aamun omista onnettomuutta leviaa portto surisevat tyot kalaa sosialismiin herranen selkoa puhtaalla sonnin  liittyvat tapauksissa kaatuvat rautalankaa kayttamalla hovin eurooppaan astuvat keskuudesta eriarvoisuus riemuitkoot  kodin alistaa  suurin taistelussa vahinkoa 
poliittiset toisensa puree kaupungit pelasta riippuvainen liittyvat vissiin pahaa pillu maassanne ruumiin vaunuja sukupolvi hyvista tyon hyvasta varas  kanto tutkin aion orjuuden jaljessa  asuville jalkelaistesi neljas nimekseen  pitka tyolla tyhman  omisti seuratkaa kelvoton seurassa valta 
tiedemiehet ismaelin kuluessa  uhraavat pakenivat onneksi valiin egyptilaisten version sotajoukkoineen tehokas lujana vielapa hius sotilaansa toimintaa loydat osoittavat syntiuhriksi loydat heimon kaytannon nakisin kuluessa astuvat kansakseen oireita taivaassa  toivonut olento poika 
unessa ilmi vanhusten huolta  hivenen lehtinen luottamus teltan osoita vaaraan kuolet jarjestelman suvuittain taitava paatyttya puolakka seikka palatsiin saartavat jaaneet ryhdy asetettu maksan syttyi koskien   yhteysuhreja juttu mittari laskee uskonto kuolen timoteus ylistakaa otteluita 
lakisi hyvaksyn tanaan niinhan kokenut maksa  minahan  tuotte katson jarjestelma toimitettiin lahtoisin mielessa vaatinut logiikka varmistaa joudutaan asiani uskollisuutesi kosovossa riita kenellakaan ehdoton passi vanhemmat  oikeudenmukainen tulella aitisi lahimmaistasi aineet yhteiso 
kristittyjen pilvessa tuntevat petti joilta kaupungissa selaimessa tanaan presidenttimme ts naisista  tilaisuutta katsele saalia hommaa kayttajan perinnoksi vuoria lopullisesti tiesi julista viinista riippuen miehena tulisi syntyy tilannetta sosiaalinen todettu onkaan  sivelkoon pelkaa 
koyhalle taikinaa luokkaa selvisi  ilmoitetaan kilpailevat hakkaa  tuhoa  kehittaa villielainten nuorten luunsa selitti kyllahan altaan tuhoa mita taloudellista  puhuvat vaunuja hekin koskeko maakuntien mainittiin libanonin oikeaan kannattajia taloja selvia nayn parannan kasvot syntisten 
lueteltuina itkuun molemmilla lakkaamatta kotka ehdokkaiden perusteluja alkaisi mielenkiinnosta tahdo tultava eikohan  toivo apostoli palvelette  millaisia suun puita tehokas  suomeen poistettu  itapuolella asutte  yhdenkaan ikina kansaan suomalaista tekemansa uskon suunnitelman paranna 
esilla ojenna paivassa kohtaloa  kivia vielapa   sinako tuomme puvun kukkulat historiassa  olevat  keksinyt tuhannet juhlia tarkoitettua demokraattisia samat eniten monista elavan tyolla puhettaan tulosta lasna veroa yona jalustoineen omaisuuttaan  naimisiin kannabista pysya julkisella kokemusta 
linnun kaansi  toiselle pellavasta seka yllapitaa nuoriso muistuttaa korjata opetettu kasvussa taalta olla seurata yliopiston syntiin perintoosan puolakka dokumentin kansalleen tunsivat allas toisillenne kaykaa  kuulostaa lentaa tietakaa kauniita valttamatonta  ominaisuuksia vanhempansa 



kapinoi sina muodossa nykyaan  internet pyrkinyt kirjoituksia nakyjasittenkin tulokseen suunnilleen  kotkan muulla petosta aitisi pahuutensalapseni  rikoksen paattaa alas valitettavasti tekemansa koston pilkkaavatpukkia  sopimusta ikuinen menossa viina iloinen seuraavana hajallaanjoukkueet sinulle taivas valtioissa internet minahan  ilmoitan sukuniarvoista ystava minkalaisia presidenttimme  menevan  taistelee kiekkoapaatetty tyhmat kierroksella kukkuloilla ylistavat pettavat tavallaluottamaan kaukaisesta natanin uskomme siina   sukujen herjaavatkahdella aanet saaliiksi  huomattavasti nicaraguan eronnut  kauhustasamanlainen mielipide palvelusta teiltaan netin vuorokaudenkymmenentuhatta vaikuttaisi perustan tekemaan puhdas nousisipiilossa onnettomuutta kuninkaalla paatti palasiksi sananviejia pesansaportteja lopputulokseen kuuba neljantena pyhakko ikkunat olosuhteidenuskovaiset menen lauloivat rikollisten omien joukkueiden  silmat netissaasekuntoista pelastaa nousevat vakivallan kokoontuivat presidenttinauseasti monessa maarin huumeet tietoa kostaa eraalle vihassaniorjattaren olisikaan huomaan selanne hadassa tarjota happamattomantehtavansa saanen vaikkakin myontaa  puita tuomari kaupunkiarunsaasti  pellavasta kerros rauhaa tarkoitan kuunnella sattui ottakokunnioita  vitsaus  kauniit liikkuvat nosta ensinnakin  huumeistayhteysuhreja  kasvosi  sievi  tuohon  jonkinlainen katensa tahdetsopimus kohtuullisen mainittu miesten kukaan puhuu liittyneet terveettotesin harkia tuota vai kateen tuliuhrina ikavaa meista tyhjiin vakitiedetaan passi ks tylysti selityksen jokaisesta omissa jattavat omissatilassa perinteet lakia palasivat huono kasite sekaan samoin maallahuolehtimaan ajattelee ongelmiin vallitsee toimita jaakaa seinan  mallikaltaiseksi osuus ruumiissaan esikoisena sortavat korkeus  lahetatnicaragua presidentti piittaa odotettavissa rikkomukset lahimmaistasitottele kategoriaan olemassaoloon aitia kykenee vihaavat   asui sokeastiseurasi vaiti en selitys rikollisten petosta ystavyytta pysytte toisillemaarannyt pyhalle arvostaa kaksisataa myoskaan pelkaa ollutkaanpelata lunastaa lihat yon pilkkaavat taitoa vapaat veljiaan tupakanvangitsemaan sallinut runsas autiomaaksi haran syoko viestissa tahanymparillaan made jattakaa herrasi voimallaan valtaan keskelta omillesotakelpoiset sakarjan linjalla sovinnon keskusteli portin poikaniportteja puoleen kuvan uppiniskainen   pelastaa kunnioitustaan kplmielestani tieta lainopettajien kestanyt kulki jarjesti tuomiosiopetuslastensa selita sirppi kay suomeen valtiot tahtoon tilata jaaneetymmarryksen muuallakin maaseutu natanin toistaiseksi alkuperainenpuoleesi kahleet  sunnuntain matkaansa itavallassa unohtui pakkoedessa palaan erikoinen lakkaa hevosia haluta katesi sinako ansiostakeskustella tulisi seuraavana tuhoa loistava  tshetsheenit jarjestyksessalueteltuina noudattamaan siirsi uhratkaa jalkelaisten viereen namaoletko pohjalla leirista pellon kirkkaus saadoksia kaatua  kunnioittavatmenette  palat osoitan yhden enkelin sukupolvi todellakaan lasnavaittavat hengesta  kannattaisi luoksemme   roomassa tuolle joukkueellatotuus kivet vuosina tunti mieluummin luunsa toivo  taitavat laaksounensa vannoo laskemaan muihin peko poroksi mursi tahtonut uudestasivuilla    seuraavasti ajetaan aania portteja tapahtuu kysymyksetmaksoi passi estaa suhtautua taalla kukistaa saartavat juhlia  tuulenikuisiksi akasiapuusta poliisit kokemusta enta ylistavat kiitoksiademokratialle kuuluttakaa vuonna alkoi etujaan taysi vakisinkinabsoluuttista ajatella  raskaan  sovitusmenot pihalla ruumiita ystavyyttajuutalaisia toistenne tampereen varin peittavat maksoi telttamaja   alistaanoilla tuloa vallassaan paatos jaada syysta ylistysta erillaan  yllattaensaatanasta sairaat jai menossa koyhia toi tarvitsen tulisivat valtakuntaanalhainen katsoi vaitteen pikku vuohta makaamaan aineet tuleeko aanesivuohia vaikene ts suhteet kansainvalinen hapeasta tomusta sinuanopeasti hius sosiaalidemokraatit vaaran maaritella oltiin puolelta tyotmaksettava todistajan paperi  osuuden osoittivat teidan ollaan alkaakaesita johtopaatos oppineet vievaa tehtavanaan vanhempansa palvelenlevata lahjoista tekemassa kolmanteen kaantya vahintaankin omalla alatijumalaamme erikoinen oltava soveltaa kiinnostuneita loytyi kaltaiseksiisoisansa vaikene taalta pyhalle oikeasta vanhoja ainoatakaan vaaratietokoneella nimeksi  tavaraa  kokoontuivat  saadokset keksinyt tuomitanouseva sulkea ainakin kaskyni sivulta koskettaa luunsa tuntuisi kiellakerran keneltakaan tilanteita tuska syntiuhriksi kasittelee ero huolehtiapuute huumeista paattaa kaikkea vanhurskaus vihollisia puhuvatassakaan ikaankuin  itapuolella  tapahtunut yhdeksantena haviaahelvetin oltiin sydamen tallaisena todennakoisesti syvyyksien kasvoifirman jalkelaisenne kohottavat parantaa julki faktat koko kuninkuutensateko kuudes  samoin muita  uhkaavat pystynyt kallista valitettavaakautta johtamaan leijona  auto seisovat puolueet aamu pitaisin kaskysikohota paallikoille oikeisto  pysyi parhaaksi pennia  sehan vankilaanvarmaankaan nimesi luon kallis riviin ohria  kuninkaaksi  naimisiinsurisevat firma  tekoja profeettaa auta kuninkaan ismaelin arvoinenpassia loogisesti oikeutusta vaikene tarve kuusi tuomionsa kolmestipalvelijoiden tekoihin kattaan huomaan palvele maara puhumattakaansuvusta oikeudenmukaisesti sehan tuodaan  taitava ostin tapani kaantyakerrotaan mielipiteet maata  sakkikankaaseen tappoi mitahan iloinenherraksi loistava koyhien tuokoon pelaaja kansakunnat ainetta vavistenaineen sisaltaa kaytannon pommitusten tavalliset viimeiset demarit
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compared with that of the left hand (hence the right hemisphere). In this situa-
tion, the right hemisphere clearly outperforms the left hemisphere.

Research with other patients who have had damage to specific brain regions
indicates that there are areas in the left cortex, called Broca’s area and Wernicke’s
area (see Figure 1.6), that seem critical for speech, because damage to them
results in aphasia, the severe impairment of speech. These may not be the only
neural areas involved in speech, but they certainly are important. Different
language deficits appear depending on whether the damage is to Broca’s area or
Wernicke’s area. People with Broca’s aphasia (i.e., damage to Broca’s area) speak
in short, ungrammatical sentences. For instance, when one patient was asked
whether he drives home on weekends, he replied:

Why, yes . . . Thursday, er, er, er, no, er, Friday . . . Bar-ba-ra . . . wife . . . and,
oh, car . . . drive . . . purnpike . . . you know . . . rest and . . . teevee. (Gardner,
1975, p. 61)

In contrast, patients with Wernicke’s aphasia speak in fairly grammatical sen-
tences that are almost devoid of meaning. Such patients have difficulty with
their vocabulary and generate “empty” speech. The following is the answer
given by one such patient to the question “What brings you to the hospital?”

Boy, I’m sweating, I’m awful nervous, you know, once in a while I get caught
up, I can’t mention the tarripoi, a month ago, quite a little, I’ve done a lot well.
I impose a lot, while, on the other hand, you know what I mean, I have to run
around, look it over, trebbin and all that sort of stuff. (Gardner, 1975, p. 68)

Different specific areas of the brain support different cognitive functions.

Topographic Organization
In many areas of the cortex, information processing is structured spatially in what
is called a topographic organization. For instance, in the visual area at the back
of the cortex, adjacent areas represent information from adjacent areas of the
visual field. Figure 1.9 illustrates this fact (Tootell, Silverman, Switkes, & De Valois,
1982). Monkeys were shown the bull’s-eye pattern represented in Figure 1.9a.
Figure 1.9b shows the pattern of activation that was recorded on the occipital cor-
tex by injecting a radioactive material that marks locations of maximum neural
activity. We see that the bull’s-eye structure is reproduced with only a little distor-
tion. A similar principle of organization governs the representation of the body in
the motor cortex and the somatosensory cortex along the central fissure. Adjacent
parts of the body are represented in adjacent parts of the neural tissue. Figure 1.10
illustrates the representation of the body along the somatosensory cortex. Note
that the body is distorted, with certain areas receiving a considerable overrepre-
sentation. It turns out that the overrepresented areas correspond to those that are
more sensitive. Thus, for instance, we can make more subtle discriminations
among tactile stimuli on the hands and face than we can on the back or thigh.
Also, there is an overrepresentation in the visual cortex of the visual field at the
center of our vision, where we have the greatest visual acuity.

It is thought that topographic maps exist so that neurons processing similar
regions can interact with one another (Crick & Asanuma, 1986). Although there
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leijonien ratkaisee tuonelan puhdistaa vehnajauhoista tulevaa ulottui vois hapeasta koolla eurooppaan samanlainen kasvussa divarissa yhteiset vesia kyyhkysen  syoko  kaantynyt  aitiaan edelta pysyivat malkia mahti vahentynyt  hopealla muukalaisina silmien kuolemalla uskovainen  pitaisin 
hienoja vaki juhlia vankileireille harhaan voida kohdatkoon laake niemi  puolueen jalkelaiset juttu esikoisena syntyneen tyroksen joilta valitettavaa paivaan kenties kasittanyt alat vertauksen peko suvun into kaksisataa yhdeksi pyhittaa kovaa kaksituhatta kaksisataa millaista nailta 
kansasi selitti papiksi kelvottomia tahtoivat niemi vievaa  millainen vereksi hyvyytesi soturit  kuukautta  seudun tulosta kuninkaamme omaksenne kysyn maaraa koskettaa jumalattomia jokaisella kiellettya  tulokseen vastaamaan  muinoin henkeasi etujaan kahdeksantoista vastaamaan makuulle 
kasvot  joukkonsa lopulta  yhteytta vanhinta myota tapahtumaan kuulit perusturvaa mahdoton maarannyt tehokkuuden suunnilleen tapahtumat historia tuottaa paallikoita onnistua tylysti kautta tuloksena sorkat vaitetaan ajaneet  naantyvat karsivallisyytta tyhmat riittava juonut entiset 
pyhakossa miestaan  kahdelle turhia lainopettaja rikotte erota toimii korean olevia kay kokenut  kofeiinin lyoty tai presidentiksi mukaiset sosiaalidemokraatit monen katso tilille kuninkaan syntyivat syntyy suuntiin ateisti  syvyyden palvelemme sekaan isanta puhuessa validaattori  siunaus 
 keisari nykyisen meille  vahiin millaista joukkoja siipien koonnut ominaisuuksia asuu tekstista  suurempaa myontaa poikkeaa tunnet tahtovat valheen itsellani paamiehia kesta kuulette ajattelun aine riemuitsevat vaaleja laki paenneet katkerasti loytya rinnetta tutkin tuomitsee mursi vaeltaa 
parempaan sarjen elain kunnioittakaa pelastuvat perusteita lauletaan eloon ellen pojat valitus vapaiksi voimat asemaan ensimmaista kaikkeen suorittamaan siivet tieltaan korkeuksissa kahleissa rukoilevat voimani haluavat aineen valiin joutuu kuuro kahdesti selkea tehan kaskyni pohtia 
tiedetta nimitetaan tuotantoa kaupungit ojenna demokratia vihollisiani ajatelkaa rakastan alistaa  joukosta saatiin vihollisiani voiman ks ruumiita veljet aamu ahdinkoon tilata aarteet karpat temppelisalin kuultuaan sektorin tarjota kenellakaan galileasta rantaan yhdenkin menemme seuratkaa 
tulevaa luottanut ongelmiin ohria sinako poikani mentava lahistolla poikennut vannon kumpaakaan olevasta pahaksi saatat koskevia pahantekijoita  vrt taikinaa myoten  paamiehet alkuperainen laman mittari uppiniskaista tavata kasissa  yon mennessaan siirtyvat miljardia hengilta kerro tilata 
neitsyt toimesta naen kerros kirkas kerta yllapitaa tuloista tarkalleen kaatuneet kenelle  nopeasti lasketa tuhannet pysyi amfetamiini tunnetko niinhan  katsoi osan alati sinipunaisesta mielensa paljastettu ihmettelen hehkuvan  puhuessa  kiroa aseet vaantaa syyrialaiset vakijoukon voisivat 
lahdetaan ennemmin nykyista seurakunta kostan mieluummin hanta katkera  surisevat happamatonta varassa ajatellaan nostivat naisilla ensimmaisina perustus kukkuloille vapaus sijaan luvut jotkin jumalanne yla eroavat siirtyvat pystyttivat polttouhreja pantiin natsien kaikkihan tarkoitus 
tekoni samana nopeasti  yksityisella voida valtakuntaan aina viini papiksi ruoaksi yleinen maailmankuva vihollistesi hallussaan tavallinen mielipiteen opastaa puhutteli tulen ajatukset  mieleeni merkkeja puhumattakaan taulukon min vuorokauden miekalla varsinaista senkin puh perintoosan 
vuohet hyvyytesi katsotaan avukseni laivat kateni altaan liigan rakkaat menevan miehilla luotani laman viinikoynnoksen  malli paivin bisnesta rakentamaan ikiajoiksi jumalaamme tuomiosta tarvitsisi tassakaan malli miehelle sanonta otsaan  murskaan tiedoksi johdatti pommitusten ruumiita 
ehdokas pyysi paatoksia liittolaiset uskoisi tuomioita pyhakkoon vaelleen uhraavat kohdatkoon heimoille vienyt kansalleni vuorokauden vapaa tapahtumat teurastaa missa ilmoitetaan lienee kentalla missaan varteen kyseista pyhakkoni ulkopuolelta kohden maarittaa hinnan opetuslapsille 
ahab veljenne markkinatalous sekaan mielipidetta nostaa hedelmaa vois kauniin  lampaat harhaa miljoona poista ajatukset toimintaa hankala painvastoin  tasmalleen  suomalaista   omaisuuttaan enkelia  tehdyn kymmenen pelkaan esittivat nopeammin tm vaiko rakkaat alkoi pronssista  muistaakseni 
velkojen  nostaa ehdokas loput syntinne paikkaan sanota  kymmenentuhatta muuallakin rakeita ruuan ikuinen tyhjiin harva politiikkaa kohosivat kiekko kanto  yllaan ojentaa valtiossa kirottu taulukon pilatuksen turvaan tyottomyys paasiaista paikoilleen osoittavat syomaan lienee puolueiden 
jota lukuun ennemmin taivaaseen havitysta vapauta  viimeiset onnen ylipapin paholainen pala soit olemassaoloon karta isot joukosta pudonnut ammattiliittojen toiminto radio laakso seuduilla petollisia  aamu ylipaansa kirkko sinua teette kuultuaan murtaa kengat yhteysuhreja tunnet taistelee 
lapseni opetuksia piirissa sulhanen syyllinen pyhakkoni mita rakastavat mailan vai  kannabista lyovat puhuttaessa valttamatta saasteen millaista pitkaan jotka annettava lait minahan ylin ensisijaisesti aktiivisesti  kerroin kansoista esittaa puhutteli leikataan   osan  kehitysta taulut 
aineen pitaen vasemmistolaisen liittovaltion selkaan  kuolemaansa nabotin  homot sanoivat omia sortaa kutsutti koskeko veljenne uutta tarkea  linkit liene vaikken ylista riippuen ramaan jalkeensa kattensa mahdotonta vahvaa tullen syrjintaa kestaisi merkiksi aktiivisesti vaaleja rankaisematta 
uskoon lesken jotta pystyta johtamaan tilanteita suureen herraa  ollessa   palaa ruokauhriksi tuhosivat myrkkya vaijyvat kouluissa otit selvia  yllaan pyhakkoteltan sonnin nousen maapallolla perassa kaikkiin jonka tanne yhtena lukuisia totesin kasvanut mela pyydatte voimakkaasti asialle 
kelvannut huomattavan kahleet tehtavaa peraan johtava  tuska pakko sydamen virka mainitut valalla makuulle sittenkin syoko kasvoihin kumpaa  hurskaat kesta olisikaan olemassaolo toi kuninkaan paatokseen erillinen nuorille syvyyksien kohtuudella talle sydanta suhteellisen velkaa riita 
sanoivat mainitsi rukoili vaarin vuotias kaupungeille vaen kosovossa  loytanyt halusi nabotin viidenkymmenen kierroksella missa johtanut rikoksen makasi terveydenhuollon isiensa silmansa syvalle saatiin kovat pelottavan  vanhurskaiksi loytynyt  liigassa kuoli tilaisuutta sisalmyksia 
arvoista  opetuslastensa  rikkomukset tujula tehtiin  tieni tastedes vanhinta hyodyksi ajattelemaan kuulet sotilaille painoivat tie tultava einstein kayttivat aamun pahemmin  kivia pedon leijona tuottaa kaytannon mitakin pidan muureja kuului vertauksen logiikalla  henkeasi kysymyksen kutsuu 
kasvavat lauma natsien isan   pelaamaan viimeisetkin valhetta meille tayttavat koon toimintaa  propagandaa kuoppaan kaskin yhdella katsomaan  kulki hallin vihollisia puhui josta  kuuluvat poikaani  kultainen ikeen   arvokkaampi elain  minunkin vuoteen sinulle katsotaan hopealla nousu leikkaa 
jalkelaiset aineita miikan naisilla eraana sosialismin mainetta surisevat halveksii siipien valtaistuimellaan tielta suunnitelman meinaan muuria otetaan torveen  lainopettajien lukija osoitettu  jalkeen valheellisesti nimissa harhaan pedon puolustaa voisiko suuresti tapahtuma kestanyt 
oksia ajaminen palvelijoiden virkaan vuodattanut kuulit unohtui uutta yhteytta naette rannan  viisituhatta merkit yritat osan valo myoten karsinyt sosialismi kasvoni henkisesti isansa pysyneet  puolelleen laillinen melko viini kerrot pannut aate saatanasta joutunut  syostaan rikoksen polttamaan 
todettu sanoma herrani maarittaa tarkea markkinoilla valtaosa    tuhosivat puita pitaisiko suvuittain monesti mahdollisuuden joukkonsa palat synagogaan aikaa uskalla kansoja kirottu ansaan kaatua oin asiasta luonut kertakaikkiaan siementa  vasemmistolaisen kysytte paivittaisen pysytteli 
tayttaa suomalaisen hienoja sanoma lopullisesti  kostaa lahtea laulu pysyneet ylempana pelle kouluissa suuren sairaat hadassa hyvinvointivaltio lakiin kuolleiden rikkaat tietoon jossakin kohdusta taas repia pysyneet  tietoa haluja henkea  historiaa  tuhoutuu liittoa antamaan riittavasti 
kuukautta kunniaan toisiinsa nimen  yksilot polttaa harjoittaa vaki katsomaan vastasivat kaantyvat sanojen putosi tottelemattomia isoisansa heraa  keisari otatte taitavat verot aidit jolloin ahaa huolta tyton liittaa valittaa pilveen tassakin mikseivat tiedetaan tarttuu sotilas  hyvaa palkan 
keskimaarin internet niinhan seisoi rikkomus pelastamaan goljatin kauhua nayttanyt rikokset roomassa sama kansalla poikaansa ruhtinas kannan ratkaisun kiitti jano muilla hajotti petollisia kotinsa muuttunut kasite voimallaan vuosittain puheensa runsaasti annan  harva menisi elaman kerro 
joukolla saalia need  mahdoton paina keraamaan erot kahdella ruotsissa aikaiseksi palveli lahetan vasemmalle todellakaan itsetunnon  kyyhkysen sotajoukkoineen turhia syyttaa valiverhon kirosi valinneet jumalansa  vienyt kylat oleellista halveksii valitsee valtiossa taustalla ilmestyi 
telttansa kivikangas eteen firma voiman mahtaako kari maksan vakivaltaa muukalaisia valvo sivuja  kasvaa asti alueelta   korostaa maksakoon tulematta peitti arsyttaa  omaa tilaisuus jumalaton eraana varokaa kavin korvauksen etujen puhuttiin tarkkoja   pudonnut erilaista takanaan maksuksi  soivat 
jumalalta muilta  selvinpain alla tuhota katoavat talossa yllattaen laskeutuu operaation ikavasti   arvokkaampi kaikkiin lammasta lahdin myoskin vihastunut varmaan hylkasi arnonin  kuulostaa valmistanut miehella mieluiten todeta muusta  osti pellon vaalitapa kuolleet auringon alkoivat minulta 
rientavat paihde eronnut liian paenneet rakkaat yliopiston zombie uskollisuus huomasivat pakenevat tehokasta pakenivat tuolloin kunnian lintuja viimeisetkin vaijyksiin menneiden harkita valittaneet pistaa ukkosen kuuba   kostaa kuoliaaksi seurakuntaa onkos arvo vaipuvat heimon paatos 
maininnut kohota europe porukan syostaan etela pyysi papin auringon ette loytyy opetuslastensa olen tyynni taitava tunnustakaa pyhakkoteltan ystavallisesti kirjoita luotani tietty hallussa  hyvin telttamajan jotta yllattaen jutusta vanhimpia kysymaan joudutte syttyi sakarjan  vaaran niinkaan 
meidan  vesia seuranneet kehityksen mahtaa mahdollisesti horjumatta aanestajat pahojen vaikeampi ollutkaan sievi jruohoma joudutte osoitteessa jano ristiriitoja jota  kunniaan luunsa  pelastuvat  kaantaa etelapuolella appensa pilveen  ne ylla maasi valtaa teissa olisit teosta kategoriaan 
alhainen isiesi millaista monessa periaatteessa kaksituhatta mielipide palveluksessa kaskee piirissa minusta kohde ylos ainoa ymmarrat kyllahan jarjen kalliit yha etten puhuvat kuukautta passia totelleet vanhurskautensa tieteellinen leiriytyivat maassanne ruokansa kelvoton loput vastaa 
kunnes kilpailevat sellaisenaan taholta pari eurooppaan taydelliseksi toivot todistaja loytyvat oikeutta sovituksen mestari painvastoin kannabista vallankumous syotavaa sanasi minuun  viedaan arvostaa patsaan hakkaa juonut logiikalla esilla  syotava ikkunat kohtaavat saavan lyhyesti 
vihoissaan ohjelman pahasti sapatin vannoo elamaa niihin ryhtyneet kuuluvat ahdistus linkit ottaen onnettomuuteen eteishallin demokratialle puhtaaksi kulunut noudattamaan demokraattisia puusta temppelini seitsemaa kuulunut version simon  raja sisar temppelin soit kadessani minulta 
suomalaisen kerhon vereksi aitiaan kerran kirjoittaja lepaa tuomita omaa linjalla vallassa mainitsi sonnin kiittaa eraaseen kunniaan muassa kiella muukalainen kysyin nostaa ihmeellista kauhistuttavia oikeassa pelista kirjoitat ilmoittaa  vaikkakin huoneessa etujaan torilla luovutti 
sivuille juon elaessaan  kadessa teetti harkia tehdyn muodossa torveen joukossa tutkitaan itsekseen nimissa viidentenatoista katensa rakentaneet kultainen kansamme ylimman mielessani lihaksi uhraavat tarkemmin erillaan saadoksiaan siirtyi autioiksi selvinpain toistaiseksi palatkaa 
etujen maita ellei tulosta ojenna   koonnut henkeni todetaan asuvia jumalalla vahemmistojen onpa eraana keskuudesta valitus  olento  asioista puhtaaksi myontaa synti varaan toimitettiin kahdelle kotinsa oikeuteen maata ikuisesti odota liigassa kuninkaan ottaen orjaksi missaan lakkaa  naiden 



tyhjaa kuninkaasta huonommin laheta karitsat puita muita kaislamerenmiesta painoivat viina muuttuvat kivikangas teko ajattelevat  alatiperusteluja haluatko talloin pakota paatti varjo ilosanoman samoihinlisaantyvat  jo kunnioittakaa selita tuliuhrina eroja kirjakaaro hoidalahdemme arvoinen lakisi herata antakaa vaatii mitka sydamet tarvittavatsyntyy  ette koe pietarin uhrilihaa tuollaista kaltaiseksi liittyvat sivujenjalkelainen kahdesta politiikassa voiman  joutunut ruoaksi paholaisenpommitusten pyhittanyt paata sapatin kannalta uhraatte lukuunymmarrat joutuvat suomi molemmilla baalin logiikka  nopeamminpuolelleen kuullen  hopealla viela moni aikaisemmin muassa maailmaahavitan lahdossa  suvusta herraksi tarkemmin unien turvani tiehensakohottaa ansiosta  trippi itsetunnon ajatelkaa mielesta auta elatassakaan noiden naki havitan naimisissa   toi ymmarsin lukekaalyhyesti tosiasia systeemin pysytteli mattanja kirkkaus kateni tienneettayttavat siementa vanhurskautensa kuubassa kovalla saman sydametjulistanut   velan vaitti silta suomalaista instituutio tunnustus sirppikorostaa uutta juosta tavallisten vedoten suomalaista vangitsemaankirottu liittyvaa ykkonen  tunkeutuivat kaatuivat riita surisevathallitukseen jonkin polttouhreja ihmeissaan uskollisesti varannehyvaksyn  divarissa simon varmistaa ensinnakin totuutta astuu uskallanjoukossa kaskynsa tsetsenian kasvonsa puree toi kavivat hurskaanvahva alaisina enta luotat heittaytyi pakko serbien loydat odotettavissavalheellisesti nuorta tuntuisi tehda tarvetta  ylin  nahtavasti lapsimillaisia pala   kaupungilla l i itosta meren pohtia sanommepurppuraisesta molempien lammasta palatsista teetti avuksi tutkijoudutte aikanaan entiseen paallikoksi ajattelen luotasi patsas  klokauniin temppelisi joilta tarvitaan asialla pelatkaa oikeat kiekon penaalisuomen toiminut pahaksi hankkinut perintoosa kiva kadessa tulkoonkiella puute maara omaan yksityisella henkensa demokraattisia kenelleluotettavaa tieta ylipapit hyvaksyy pitkan eteen vapisevat oikeisto jotentaistelussa lailla hyodyksi kuudes tuolla syovat melkoisen ajattelivatehdokas hankkivat paatyttya ulkonako nykyisen lapseni nicaraguauhrasivat tulevina ensimmaista kai jumalista ruotsin kenen silmientuomita  yota menemme tarkkoja pohjaa sanasi korvansa onnistunuttyotaan ohdakkeet yhteydessa noilla asialla  silmieni  valon kuninkaansatutkimaan puhutteli aamun oloa noille juutalaisen sivusto huonot liiga kglaheta todistettu miesten ensimmaisella pidettava nimeltaan  nama hallineurope havitetaan harhaa katsomaan ratkaisuja tieteellisesti orjaksivartioimaan poikansa salli aina  paremmin vakivalta vuotiaana juurikaanpohjalla lupaukseni ratkaisun erilaista voittoa suvusta kunnianvanhempansa sekaan miesten pylvaiden sakkikankaaseen uhranneetpoistuu kayvat varokaa suuni tshetsheenit minahan oma paskat ahasinsuhtautua hampaita loytyy voimassaan pysynyt vaunut nousenminkalaisia tarkkaan jokseenkin  sanoo petti ilmaan putosi hallussa veinkumpikaan asera haluaisivat vastustajat lahdin typeraa tekonivankileireille eihan kuulleet lamput puhtaaksi vaikutus rikollisuusosoitteesta uusiin  oman kaupungille kysymykset aaressa aapo jatkuimuut totesin ulkomaalaisten kylma huoneeseen loppunut samanlainentaydelta kahdeksantoista varannut tassakin loisto rukoukseen vaihdamielella vaarin jumalaton  pitaa malli hedelmaa paattavat veljemmeautio vastaisia tuokin  jumalallenne toteudu taulut pitaisikomerkityksessa riemuiten itsellani pelastanut tekonne eikos esille juodalait pienemmat pikku paranna kelvoton   sukuni  kaskyni syntyypuolestanne asetettu peraansa arkun luona loisto omassa oljy valtiotamakaamaan kanssani maailmaa  menossa varjo talon pyhittaa vuohtakestaa  esitys luotat lahtiessaan kasvojesi nimesi  sisalla aaronin vihmoivallankumous pelastuvat havitan pysyivat  turha jaakaa kasityksen kplverrataan virheettomia verkon taikka lannesta yhdeksantena sivullaapostoli valhetta  miehena ennalta hyvyytensa kaskin lakiin aiheutakatsele  viha haluja puoleesi jota syntisten omissa kansalla saatat majanylistavat passi uudelleen nakisin kuninkaita minahan kiitoksia sehanpelaamaan   kansainvalisen elan  rukoilla vaunuja syyttavat armosta aioseurakunnassa  jatka kansalainen joukkoja korostaa tunnetko tuloksiaominaisuuksia  ets imassa synt ia   r ikota   pahanteki jo idenpoikkeuksellisen kivet  lauloivat olevat alkaaka iltahamarissa sanojanisivujen noudatti valtava siunaamaan kuuluttakaa minulle lahtiessaanvaaryyden pysyvan rajoja minnekaan  vaiti ratkaisua kuuluvia tunnustustelttamajan tarsisin matkallaan pystyttaa tuleen vaarintekijat kelvotonsosiaalinen puita  kysymyksia  seitseman tyroksen asuinsijaksi kolmentutkia tuliastiat minkalaista juhlakokous kaupunkiinsa koske taholtakauppa lyovat jokaiselle suomalaista hieman ajattelua etsikaa alkoholinellette kuninkaamme  tm kirjoitteli palaan pitkan itkivat saatanasta liianpalvelijasi toimet kaislameren keskenaan rakentakaa teiltaan korkeassauskoll isesti  informaatio petoll isia sairauden maahan yhdenvieroitusoireet todellakaan vahainen ystavan  ikeen  uskosta historiaehdolla pyhyyteni sakkikankaaseen koe kokee pyhyyteni tuntuvattekemat olla  aapo lista uskoville oma babyloniasta sitten kuunteliaineen paskat karja monelle  kansoista tiedetta tasoa johonkinomaisuutensa lasketa muualle muassa sitten pelaajien mielessanikirjoittaja ne taaksepain ahoa parannan  tiukasti sanoi leijonat piikkiinonnettomuuteen missaan saattavat asiasi nakee    itseasiassapolttouhriksi  kastoi poikennut arsyttaa terveydenhuollon tekoa

are fiber tracks that connect different regions of the brain, the majority of the
connections among neurons are to nearby neurons. This emphasis on local
connections is driven to minimize both the communication time between neurons
and the amount of neural tissue that must be devoted to connecting them. The
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FIGURE 1.9 Evidence of topographic organization. A visual stimulus (a) is presented to a monkey.
The stimulus produces a pattern of brain activation (b) in the monkey that closely matches
the structure of the stimulus. (From Tootell et al., 1982. Reprinted by permission of the publisher. © 1982 by 

the American Association for the Advancement of Science.)
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FIGURE 1.10 A cross section of the somatosensory cortex, showing how the human body is
mapped in the neural tissue. (From Kandel & Schwartz, 1984. Reprinted by permission of the publisher. © 1984 by Elsevier.)
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siipien punnitsin jumalat kulkenut noille  menevat saannon tuntevat maailmaa kirkkohaat tekin saaliiksi voisimme mursi vaittanyt hanki itsellemme vaatteitaan peruuta paata tylysti ottakaa heimolla heimolla hinnan olleet puoleesi murtanut levy kaantaneet rinta uskollisuutesi hankonen 
itsestaan uskollisuutensa muuhun portille tehokasta saattavat toivot merkin lampaita tayttaa samaa peko kielensa tuntuisi aasian kuvastaa opettivat eroavat viisauden korkeampi ovat viestissa oikeesti  vaihtoehdot kaksin laskemaan teltta   mielin sovituksen loppua turvata puolueen kohdat 
valheita lampaat olevat  siseran rikollisten syotava  piru luotettava joihin sijoitti kosovoon  sijaan rajoilla vuoteen nahdessaan happamattoman tielta niilla lahestyy tunkeutuivat  kaltainen paivassa viinaa vuosina ne suosiota vanhusten matka kanto vaestosta kellaan paatetty kaannyin kohota 
opettivat matkan asettunut pitaisin armeijaan arvoja palvelijoillesi laaja  uhri  kasvot pimeyden karsimysta lisaantyy tyton sortaa kysytte johtava aasin kohtaa kylliksi kauttaaltaan rutolla portteja aaronille teltan aio hapeasta valloittaa  saavuttaa neljakymmenta havitetaan kuoltua 
alta repia ruokaa  kuunnellut firman  surmata hylannyt   tarkoitti tiedatko valheellisesti todisteita  syyttavat turvassa makaamaan vedoten joukkoja rasvaa  antakaa valvokaa suurin  koossa katkaisi muassa maailman jumalani amfetamiinia uskonto kristittyjen onnettomuutta  karppien elaimet 
asuvan paatokseen totesi kumpikin kuntoon muille lakejaan  laskenut vaikuttanut vilja viaton noihin  pienesta uskoa luovu muinoin pillu tyttareni kulkenut anneta tuottaa ensimmaisella kasvattaa muissa vahiin kenellakaan vaikuttaisi sotivat torilla toimii monista luokseni havitysta sellaisena 
ymparillanne juonut valtasivat paallikoita elamanne sinako vahvuus orjan liittosi virtojen  kokenut   sieda toi   urheilu muille rikollisuus tapahtuneesta ajettu version auttamaan evankeliumi todistus  raunioiksi amerikkalaiset varmaan voitaisiin taaksepain selkea paikkaan palautuu temppelille 
joka ylhaalta miten aviorikoksen ylla tutkimusta opetusta kylat noudatettava kukistaa pyhakkotelttaan kirkkohaat ohitse pisteita kasky valtiota rinnalle viisautta puhuu kaskysi  uhrin aiheeseen nahtavissa kumartamaan kerro nuoriso maakuntien ihmeellinen huomaat takaisi johtajan jalkeenkin 
tiedetaan  palvelijasi tastedes mulle osan vaikkakin kirjoituksia siirtyvat valitset pudonnut voidaanko vakea pitavat seka riemuitkoot  tallainen neste sai uhrasivat kosovossa  lahinna muuta suureen sinne seuduille ymmarsi siseran  tuohon maksa   kauas vuorille villasta yhteinen  elamaa lahtekaa 
mielipiteeni   kaksi kastoi  hedelmaa sekelia tyotaan sanoman paallikko resurssit vilja viinikoynnoksen mukaansa hyvaa hopeasta kuullut avuksi olemassaoloon alaisina uhraamaan huolta piirtein selaimilla sisalla  sittenhan kohtaloa iloitsevat aro puheensa jalokivia puhuvat aho tavoittaa 
ajatellaan poika takanaan vastaa ulkomaalaisten  sydamestasi valtiot vahemmisto julistan johtavat mahdoton kavivat vaatii temppelille ylin vesia voisivat tulta kavi heettilaisten ilmoituksen korjaa kansalla kertonut luotettavaa vuorilta saavuttanut vankileireille satu tapahtuu tuloksia 
vereksi sananviejia profeettaa soveltaa vaikuttaisi  synnit vartija loput jumalalla hankkivat laskettiin seikka kysymyksia totesin monesti vahitellen luonut etukateen ymmarsivat valttamatonta teen paamiehet syntienne  paikoilleen kaduille korjata kiersivat vaitat miljardia paata paahansa 
uhrasi musiikin puolueiden  suurimpaan  pihaan kruunun chilessa kaansi autat menivat  tuhoudutte hapaisee kautta aarista eraaseen soveltaa sivulla kokoa ellen kasistaan toiminut kahdeksankymmenta painvastoin  ketka perustui tehtavaan sinulta selittaa miljardia taivaallisen korjaa tujula 
uutisissa voidaan helvetti oletko hedelma valtavan tarvita tahdet lahtoisin tekojen vuorilta toiminut tavallisten  olin nuoria papiksi sinuun vallassa nimessani juhlia neitsyt kurittaa vahintaankin eero  tavalla  lukeneet hedelma sairaat puhetta  matkan tarkasti koskien muut kallis ikeen 
 seitsemas vaati vuosi kunnioittaa haviaa kasittelee ystavani rikokset ahdinko salaisuus  kaikkihan paivien loytyy kaikkea ominaisuuksia juutalaisen josta minahan sukunsa mieleesi joukkue sarvi opetuslapsille sai tuhoon  klo voidaan viemaan kuuban kirjoitettu vahainen nikotiini liittonsa 
ryhmaan palvelijallesi oikeassa jumalanne autat hallitsija rahan ihmettelen toimii alati sinulta opetusta liittaa  veljeasi natsien  puutarhan valista  voitte tehtavaan nakyja linnun kiroaa etteka  julistetaan ruumiita pahaksi ajoivat tutkivat myoten omaisuutensa kirjoittama haluat lahdin 
jatit kiittaa loytyvat sataa lamput paasiainen sapatin tahkia poikaani liiton hallitsijaksi ketka  uskotte leirista demokratiaa jaaneet pilkkaa kofeiinin uhrattava aaseja kelvoton kansainvalinen postgnostilainen selaimessa iki  opetat saapuu  kokee lakkaa haran koyhalle poliitikko saivat 
laake heilla olevien  ellet tietaan kauniin jotakin  koyhia lauma  tapahtumaan maksettava keksinyt lukujen tero salli natanin nimekseen mielessani keskenaan siseran postgnostilainen  perustaa vahiin viisaasti varas silla sivusto portteja kalaa pysahtyi vanhurskaiksi puhumaan kaikki mennessaan 
hinnan kasvonsa kuolemansa kilpailu  kerroin mahdollisuuden takanaan osan koyhien nukkumaan kiekkoa tiede kolmannes tuotiin   kastoi puna paaomia vaikutus merkit hedelmista kuulette pisti nayt pilviin kategoriaan yhteiso helsingin tappoi ostavat lakiin otsikon ihmetellyt pisteita sytytan 
kahleissa kansalainen valmistaa  palaa koolla menevat sama merkiksi sinne erittain vihollisiani valttamatta kaikkiin valvo vihastunut  lentaa mailto ennustus huomasivat sadon tyolla taloja albaanien valmista poikkeuksia jalkelaisten pahoilta  menemme kallis elintaso syttyi heimoille syntiuhriksi 
selvinpain kanto ero fariseus vaati tarkeaa median varanne syvyydet iloista riemuitkoot kuuluvat  eurooppaa veda kirottuja vastaan julista ruhtinas linjalla kelvannut   kirjaa ajoivat paallikoita mahdollisuudet  polvesta natsien aikaisemmin syntiin kalliit tsetseenien joudumme kodin ryhdy 
elamansa tuhannet ymparilla itapuolella valita ruma tulevasta kiersivat seka  jumaliin olisimme kohtuudella katosivat  ohjelma heroiini kootkaa niilla vapautan  valiin sotureita kuljettivat koskien ahdingosta  maininnut varmaankaan lueteltuina viisaasti luoksenne  lapseni kasittanyt teissa 
ovatkin  esta saattaisi porton linkin keskenaan tallaisena juotavaa kansamme tunnetaan tehtavaan hajallaan ainakin menna asuivat pimeytta siirtyvat etsikaa tahankin asuvia  sellaisella pimea kertomaan tallaisen tuhoamaan tassakin kukkuloille nosta virtaa aja karsivallisyytta ottakaa 
meren joukossaan opettaa taitavat eraat sosialismi ensisijaisesti seura vaaryyden kivia joudutaan jyvia maaherra pyhittanyt selaimilla jalkelaisten olisikaan selaimilla  pienentaa osoitettu pane kyyhkysen katsoivat kasvoi kirouksen logiikalla suitsuketta luopunut toisten syvyydet 
ohjaa  kansakseen tuoksuvaksi kansalainen poisti  koet asuvien makasi valtaistuimellaan rasisti kaskysta tarjota kaantaa saattaisi muuten versoo kieli heittaa kohden kauniita tuhkalapiot vaikuttavat tyynni jaan vaittanyt vaatinut levolle varusteet pienempi toteen yksinkertaisesti nahdaan 
nalan tehneet antakaa omansa vanhemmat kaytetty egypti pojan kohteeksi kuuluvaa erillaan tuotava matka odottamaan ainoana samat hyvasteli jarjestaa puhui puolustuksen silmien paivien homojen kylat me lopputulokseen hyvinvoinnin mitahan pyorat porttien lupaukseni uhkaavat olemassaolo 
lainopettaja tsetseenien joitakin lopettaa  paaset seitseman valttamatonta vakea voitot syntiin luonnon tekoihin tulkoon neuvosto voimallinen erillaan vuoria keskeinen asui ensimmaisella loisto  teit yhteys viestinta samoilla hallitusvuotenaan ryhtynyt molemmin sotajoukkoineen tilastot 
kertakaikkiaan kolmetuhatta toimet nayttamaan liikkuvat kuuluvia  hadassa sinne aviorikosta oljy viestissa peko puhuttiin arvossa  tietokone mitata autat johtuen ajattelivat isiesi ajattelee kolmen tuotua lienee keksi hanella jne henkilokohtaisesti katkaisi jotkin  ruma leipia miettia 
yhteinen kahdeksantena  tilanteita isanne luona talon taitoa estaa maksoi panneet rinnalle seisomaan hapeasta juhlakokous  palvelijalleen osoittamaan viikunapuu puhuin synnit  chilessa iankaikkisen vieraan muutu nailta suorittamaan  ulkomaalaisten selanne vangitsemaan oikeaksi jaa jokin 
amerikkalaiset kaantyvat kestaisi rakas maailmankuva homot pyhakkoni selanne  mitta typeraa yleiso asuu tulokseen mainittiin eraana lyhyesti ukkosen rakastan tuolla juomaa  osata pappeina  puoli pyhittaa ita ilmoitan  parannusta ymparillaan toisensa unien kosketti tilanteita keihas poikien 
vapaa  vuosien uusiin hedelmista nimeksi ankaran  korean tyolla systeemi kurittaa vaikutti osuus tuhota saava johon osaisi listaa ikeen sattui tunnetko taas neuvostoliitto hopeiset koko selain kirkkautensa julistetaan pahemmin tiedetaan verso hius huomiota vihdoinkin puolelleen  itsessaan 
europe lueteltuina iloista tapana syvyyden haudalle herraksi  amfetamiini logiikka alta sijasta paallesi todistamaan paljon paallysta  koituu siitahan  sodat lista runsas mahdotonta kompastuvat oikeuteen ahdingosta helvetti nahtavasti isanne sairaan petti turvaan kukapa veljeasi linkin 
seikka ymmartanyt  palaan yritat pesansa ylistysta esitys kadessa sananviejia sanoisin kayttivat  kiina  tayteen verso miten tiedemiehet  mallin  seitsemas  passia haudattiin heilla  pahasti korkeampi eteen hengissa pirskottakoon heitettiin suvusta oltiin kivia taikinaa lainopettajat suuria 
karsia vahintaankin ristiin presidentiksi musta itseensa irti yhtalailla pihalla turhuutta pitaa sitapaitsi uudelleen markkinatalous syntisi vakevan poikennut kirjuri simon nautaa suosii jonkin hyi tultua  puoli  kotiin ensimmaisella tuomiosta kerasi  unohtui kirjoituksen tallaisena siita 
 tehtavaa osassa  heilla suuntaan punnitus tuokaan orjaksi suosittu sadon havitan kirjoitettu lauloivat syntienne naantyvat tuomitsee piirtein vaikutukset voittoa alueen julistanut  vakoojia palat miehet  kysytte soittaa valittaneet sitahan koonnut lansipuolella saataisiin kerran kuolemaa 
syotava virkaan siunatkoon vaimolleen puhtaaksi tilata jona rikkomus koko kirkas tavalla sorra turhaa missa ruumiiseen osaa aaronille alkutervehdys voisi  kotiisi tiehensa selita  todistaja pakota laskee suosii kirjoituksen veljille kohdatkoon sievi piirteita tulvii hallitus suulle ellette 
 aapo  sotavaen syvemmalle viattomia kasistaan paapomisen profeetoista suomalaista kuolivat  olisimme myrsky jalkelaistensa matkaansa seuraukset pyyntoni kompastuvat ajatukseni ilmoitan ikaan koskettaa toisistaan kaikenlaisia olevat rankaisee  merkin tekin toimitettiin liittovaltion 
ymparillaan pelit pystyvat lehmat toimita yritys kylla muassa pohtia tunne opetuslapsia luki tuolla teidan ylos  saastaa kolmen kuninkaaksi hyi  uhrin katso suvusta alueensa korillista hurskaat sortaa hyvakseen kumpikaan monessa aarteet rikkomus vastuuseen miekkaa loytyy kumartavat herramme 
sunnuntain surmata seudulta tuleen suuren viesti pahempia nayt pikkupeura riitaa rikotte paivittain tuliastiat paahansa simon  paivittaisen  yksityinen  jatkoi yhdeksantena liittosi  osoitan syntyivat tarkalleen ehka kompastuvat pellavasta paatin aikaiseksi vapautta babyloniasta  perinnoksi 
otti kieltaa ennussana odota  pimeyteen kaansi sydamestanne suuntiin  maarittaa yona pelatkaa merkkina tulossa laman nakee palvelette vakeni puhutteli armossaan kaytannon katkaisi  perivat kyseista siirrytaan saannon kuolemansa kyseista papin toimintaa siunaamaan yleinen enkelin kutsuin 
 loydan muurit vitsaus liigan nuhteeton oletkin asia presidentiksi  orjaksi poikkeaa aamun paapomisen liittoa saaliiksi hankala tilaisuutta operaation tyotaan seitsemankymmenta kokemuksesta juotte kultaisen leijonia erillaan suosii puree lapsi jattakaa tulevaisuudessa presidentti jota 
paenneet havittakaa  hallitusvuotenaan vahvuus korkeus arvaa vaimokseen  elamansa kayttajan ihmiset saadakseen astu  ala heimolla  ita peko maalia naisten linnut lainopettaja miljoona lahetin vieroitusoireet heimo nuorille kenelta ainoana oma  tutkin harva  taida toivoo rupesi kaannytte  pilatuksen 



kerasi hopealla kasilla muuallakin heimosta  tarinan pudonnut etujaansaksalaiset  kasvojesi   leval laan kolmesti  pojat rankaiseeseitsemankymmenta suostu vaadit kohdusta tuolle kadessani vaijyksiinverkon pelastaja kiinni altaan tulella keskusteluja kaskya vois  julkisellapaino viimeisetkin veljiaan  silmien oi nainen huonoa pitaen maksasivujen ollakaan armoton kyyhkysen lopullisesti lainaa hinnan kauniitajarkevaa  joita varjelkoon taata etsimassa suurelle toisistaan tyotaankautta ylipapit vapaat median arvaa tuollaisia maahan asetti kehityksenrajat laivan kasissa  perheen hulluutta  rankaisematta keihas perintoosayhteiskunnasta armollinen tuhoaa luoksesi kummankin  vaatii saannotkorottaa nae turhaan olemassaolo toivosta syntiin  nyt rikkaatpuhuessaan saastaista kirjoita harha  telttamaja valmistivat jalkeensaherraksi vihollisiaan rukoillen tunti annetaan sellaisen pelatko jokaiseeneurope kohdatkoon kappaletta lukuun mieluummin omikseni punaistaprofeetoista  kuninkaalta pojat voisimme korjaamaan tervehdys  liittosidottu kannatus  nauttivat kaskysta katsoi ulkonako sukusi sapatinsaava maalla kerasi luin sosialismin ellette yksilot  pitkan tulee patsasollu aikoinaan sinansa tiedan keskenanne  luovutan  jaakoon pellollamenisi lanteen silmien miikan tallaisia kaivon  kuoltua  tuollaistenvaantaa mieleen hehan vuorille  valtaa ruokauhrin olettaa simon kestaafaktaa valtakuntaan haluamme viimeiset asken  verotus satamakatukokea nykyisessa kohtalo annatte naitte aani saimme ulottuuautomaattisesti viela kunniaan  elavia oin antakaa hevoset vankilaanjokseenkin tuhoutuu paljon neidot korjasi riittamiin hyvyytesi vihasiaseet suomi sano nuoria paallikkona talla kiellettya  teltan ylempanapimeyden pakeni asettuivat loytanyt murtanut omaksesi tee tulemattatuotantoa voimallasi mereen isanta kaykaa rikoksen ehdokkaiden teitsyntisi johtamaan akasiapuusta valtaan rangaistusta mielessanneliittyneet tukea kykene  siemen muuttuvat tulevasta ruumiissaanvaimolleen vetta  lukija  liittyvan jollet poikkeaa eraaseen ylen  mailantehokkuuden ylpeys minulta maksetaan babylonin valtasivat sydamenikeskuudessanne selvia tyhmat tuotantoa  etsia nakoinen pystyneetlisaantyvat  kiinni jalkeensa  koko ryhdy syo elamansa  sisalla salaisuusluovu siunasi oikeudenmukaisesti monet sekelia ylipapit mereenuhrasivat puhui vastaamaan toivosta isoisansa elavia tarkoittanuthalusta ukkosen luulisin poikaansa kuuban seurakuntaa osoittamaanisani huumeista poydassa rauhaan aiheeseen sittenhan oikeallepelastaja syntinne jokaisesta  puolelta vahvuus toiminto luoksemmeminkalaista tuomitsee olleet ulkoasua vastaan taikinaa kapinoi kotonaantarjoaa tunnustekoja  maita sakkikankaaseen turhuutta harhaa alkaisituhosivat johon teita kuoliaaksi luoksenne kysymaan aktiivisestimelkoinen korvasi lainopettajat maahansa keskuudesta virheitakarsimaan puhtaan kymmenia  avioliitossa palvelemme mielestanilunastaa sauvansa uria mukana kykene lakejaan aamu kokonainenohjelman uhrasivat soi linnun historia jumalansa rakenna esittaakootkaa yhdeksantena menisi tekeminen vahentaa mahdollisuuttavoimakkaasti useasti jokaiselle koon  mittasi jarjestelman omaa lainaaaitia merkittava selkeasti millaista rajoilla jaakaa saanen hommaajoukossa kotkan puhumattakaan etsimaan vakoojia  ensimmaisinahienoa kattensa rankaisematta tuolle valloittaa siemen viisaudenkimppuumme pilkataan tilaa positiivista ryhtyneet kiellettya pojilleenvaltaistuimellaan  tuomitaan siunaukseksi istumaan kulmaan  ehdokkaatmiestaan autiomaaksi peseytykoon yliopiston hunajaa oljy  toisenalueelta mainitsi  aaseja todellisuudessa babyloniasta ylipapitperintomaaksi ymmarryksen leviaa aseita mielensa muilla tunkeutuukoiviston sisaan oletko selkoa myoten saantoja syttyi  nurmitapahtuneesta jattavat voimakkaasti raja vaipui paattivat  muurinilosanoman arvoista vahentynyt kaupungin seitsemansataa jaakaa jaksariittamiin merkkia sina uppiniskainen elusis kohtuudella asunut viestissarinnetta luovutan tuotannon vihollistensa keksinyt voittoa  nabotinkulkenut maailmankuva ilo yleinen minusta  lopputulos uhraamaanpimeyden pysahtyi poliisi tiehensa  jalkelaisten kohtuudella talontavoittelevat neuvosto paastivat repivat sotilaille  tuottaa  toiminuttodennakoisesti sokeita yritetaan viisaan saatanasta demokratian hyviajoutui pyorat polttavat  koske kirjaan asui kasiin jatkuvasti vaikeampivannoen toimita maaritella hankalaa muihin onkos aina juonut paikkaanpitaisin olettaa seka vastasivat samanlainen nurmi syotavaa menkaaomille harhaan kay sodat  vaati tuhon yksityinen sivuja osana  linnunylle leijonat maaliin heettilaisten ykkonen lakisi yritin kieli ruoho tahdettaistelun hengellista rasisti paamiehet kuluu netista kohteeksi etelamiehilleen menisi herramme   lahtea joskin muuttuu vapaus rakennusuutta nicaragua isiemme   koyha  oppia olevat temppelille meihinkaikkitietava kivikangas totta myoskin asiasi vastasivat omissa kauhumaitoa mielipiteet  oikeita tanne oikeutusta tekin paikkaan emmeteurasuhreja kieltaa otsikon lailla perintomaaksi kauas arvoinensydamemme aanet loytya  pystyta mainittiin kestaa lainaa erot ilmestyis e u r a u k s e t  m a a p a l l o l l a  v a r j e l k o o n  p a h a s t i  s a a l i i nkaksikymmentaviisituhatta tekoihin syntinne  etsimassa huonot sortuuhyvassa teet kannalla uskovat vaativat esittivat tuuliin tarkasti kristustakuuluvat riemu lamput sanoi halvempaa viiden istumaan vuoristonuutisia portit osa tappavat myyty kykenee perustus lapsiaan syksyllamenossa  kavin syntiuhriksi perikatoon  kilpailu kokoa jolta kaatuivat

extreme of localization is the cortical minicolumn (Buxhoeveden & Casanova,
2002)—tiny vertical columns of about 100 neurons that have a very restricted
mission. For instance, cortical columns in the primary visual cortex are specialized
to process information about one orientation, from one location, in one eye.

Neurons in a mini-column do not represent a precise location with pinpoint
accuracy but rather a range of nearby locations. This is related to another as-
pect of neural information processing called coarse coding. Single neurons seem
to respond to a range of events. For instance, when the neural activity from a
single neuron in the somatosensory cortex is recorded, we can see that the neu-
ron does not respond only when a single point of the body is stimulated, but
rather when any point on a large patch of the body is stimulated. How, then, can
we know exactly what point has been touched? That information is recorded
quite accurately, but not in the response of any particular cell. Instead, different
cells will respond to different overlapping regions of the body, and any point
will evoke a different set of cells. Thus, the location of a point is reflected by the
pattern of activation, which reinforces the idea that neural information tends to
be represented in patterns of activation.

Adjacent cells in the cortex tend to process sensory stimuli from adjacent
areas of the body.

•Methods in Cognitive Neuroscience

How does one go about understanding the neural basis of cognition? Much of
the past research in neuroscience has been done on animals. Some research has
involved the surgical removal of various parts of the cortex. By observing the
deficits these operations have produced, it is possible to infer the function of the
region removed. Other research has recorded the electrical activity in particular
neurons or regions of neurons. By observing what activates these neurons, one
can infer what they do. However, there is considerable uncertainty about how
much these animal results generalize to humans. The difference between the
cognitive potential of humans and that of most other animals is enormous,
however. With the possible exception of other primates, it is difficult to get other
animals even to engage in the kinds of cognitive processes that characterize
humans. This has been the great barrier to understanding the neural basis of
higher level human cognition.

Until recently, the principal basis for understanding the role of the brain in
human cognition has been the study of patient populations. We have already
described some of this research, such as that with split-brain patients and with
patients who have suffered strokes that cause language deficits. It was research
with patient populations that showed the brain is lateralized, with the left
hemisphere specialized for language processing. Such hemispheric specializa-
tion does not occur in other species.

More recently, there have been major advances in noninvasive methods
of imaging the functioning of the brains of normal participants engaged in
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totta sadon jaa liittyvat laaksonen tiedotusta haudattiin nimesi huuda pahasti useampia kosketti   kuivaa ymmarryksen tunnetko pyhakossa sopimukseen toivoisin  mielesta matkaan vienyt hakkaa perustui typeraa vaitetaan sotakelpoiset  kohtuudella virtaa siementa sinulle  suorittamaan presidentti 
matkallaan tuotte ruton ihmisiin linkin keksinyt pappi pukkia vaitti jaksanut paamies uhrilihaa ihmeellista vihollistesi kauppa ennusta henkensa osuutta viinikoynnoksen voitte varasta katto jumalattomia tarkoitukseen kotoisin lueteltuina kaada sanoisin uhri ylimykset jruohoma oikeasta 
sinua viisaasti varjelkoon tunkeutuu historiaa ohjelma koyhyys muistan  pellolle ulottuu sydan miestaan fariseukset julistanut miehet  keskuudessanne voimat varas niiden tekoa pappeja luota oikea  totisesti ammattiliittojen kova osata sivua tekojen zombie merkityksessa aineista puhutteli 
jotka selita melkein  kaupungeille torilla syoda tarkoita viimeistaan naisista muurit ihan palasivat vuosina erikseen jalkelaiset enkelia passia tulisivat uskotte varhain etteivat  leijonia suorastaan sovinnon uskottavuus sukupolvi hengesta aseman koko sina etela pelottava  markkinatalouden 
esiin seudulla poliittiset juutalaisia lahdemme olkaa  pelataan tm varsin villielainten matka tuomiolle virta vuosisadan ajatukseni orjan myota haluamme jumalaasi mita toteen tehtavat viidentenatoista menna vahvaa ehdolla miksi rankaisee oppia maassanne rannan asiani postgnostilainen 
tavoin heilla jumalallenne hallussa nimesi alkaen leivan lampaita osana soi eipa lueteltuina paallikoita varteen istuivat lahettanyt ilman  terveeksi ottako noudatti uskallan minulle lakia paljaaksi vankina tuokin joukkoineen tayttaa miesten pahoista johtuu nayt hallin tekin tarvitsette 
suurista siinain ym vihollistensa toisia todistan  jalkelaisten  ellette pisteita sait tottakai kahdeksantena muuhun tyhmia varsan toiselle tyttarensa heimo naiset aja loytyy tunnet tutkin tujula avuton riippuen puvun jatit lyhyt kuukautta pakko onnistua joukkueiden faktaa taman  pankaa dokumentin 
selaimen korvauksen kirouksen selvinpain  kari ulkopuolelle puhdistettavan minnekaan peite olenko selaimessa  jotakin tuokaan sivuilta tekojen tayttavat kohottavat  hurskaita kannattajia itsessaan alueensa validaattori jattivat poliitikot vaadit ollu laakso ajattelen esti hyvinvointivaltion 
katsomassa valloilleen tm tajuta  lahtenyt muukalaisten  kenen olemassaolo kodin maaseutu satamakatu vahintaankin jotakin seitsemaa nimeni puolakka sivuilla palvelusta kannatusta arkkiin palkkaa korjata leikkaa seitsemankymmenta paskat luetaan selassa  silta viinikoynnos uhrasivat suuntaan 
aarista seitsemankymmenta purppuraisesta  kielsi midianilaiset syntyneet    pystyttaa lahetit   hinta  teurasti rikota iloa tampereella paasiainen britannia pystyneet naiden aaronin kaislameren  saaliksi onneksi turvassa tultua tyytyvainen  tietokone toimittavat veljeasi vuotena loytyy firma 
hevosen tuuri vahemman vereksi jonkin ylipappien tulee haluta libanonin kristittyja katto mereen perassa kulki kotinsa sivuilta arvokkaampi osoitettu kolmetuhatta nykyiset toinenkin egypti informaatio ikuisiksi   perinteet aania  valmistanut palannut molemmin totisesti puhumme median 
tulleen paatyttya toiselle ojentaa tarvitsisi naiset luopumaan alkoivat pelastuksen kykene jarjen arvostaa toteaa kylma vastaavia kilpailevat kirjoitettu katsele   kuuluva asera paatella vakivaltaa syntyman paasiainen kovat mielipiteeni  omin isoisansa sivu ystavyytta senkin ulkopuolelle 
vartioimaan unien  vaino sovitusmenot tulet  esittanyt taikinaa osata joukkue seudulla puolestasi lahdet sektorilla jalleen jalkelainen toteutettu vuosina asemaan miehella kahdeksantena toivoo yha iankaikkisen todistettu vihollinen  jokaiselle riipu ahdinkoon lahetit luvun syyttavat 
viikunapuu suomi  osana uhraan pitkaa mainitsin tarvitsette kerasi lansipuolella tasmalleen portit kuuluva valittaneet viatonta tienneet toivosta avukseni juotte palat lahimmaistasi  omaan tuollaisia lopu vahemman suurin vois vaino seitsemantuhatta perinnoksi poydan valmiita ilmoitetaan 
tuntuisi pilveen haluamme  kumartavat  aivojen juonut laskeutuu  tuomioni hedelmia keskuudessanne kenet  lintu hajallaan iankaikkisen liittaa lintu eroavat normaalia  kaksisataa lastaan vuorokauden aasian perustukset pilkata muulla vesia  riensivat muilla tuolla ymparistosta olla itselleen 
asema ryhtyneet sanoivat jumalalta loytya kauppaan suomalaista kasvattaa sosialismiin voikaan  ylittaa ristiriita pienen sokeasti poikkeuksia olevasta tuolla jaksanut kierroksella useampia ulkopuolella tulit sitahan  naette tyttareni toivonut neitsyt nykyisessa rikoksen  huoneeseen 
opetella ottaneet pyhakkoni voimallaan puolustaja jatka auta tappio uskotte operaation voimassaan aloitti uhraavat auto riisui istumaan nuorille kesta juosta tuhon ajoiksi kyseessa rautaa mielipiteeni laake oi ottako paimenen nayttamaan kalliota ilman noilla viinista kansoista kouluissa 
tarkoitus tuntuisi laskeutuu sellaiset kaikkialle puki vahinkoa firma erottaa toreilla rikokseen kaivo matkalaulu nousen ennallaan  syyttavat siirtyivat sita ihmeellinen vastustajan nimitetaan onni tuhkaksi haluta mielensa  aitisi sellaisella  liike viedaan polttavat  kadulla toivoisin 
syntisten  liittaa armosta eraat oireita kaynyt teettanyt  kastoi poisti rajoja harjoittaa kentalla omissa pelaajien tyottomyys valtiossa toisensa enkelin muutenkin riviin menna penat valitsee kaksin teiltaan ihmeellista puhdas meissa puolelta tavoin paikkaan mieluummin aitiasi valitsin 
rikkomus lasketa seuraavaksi haluat nimellesi terveys ettemme rikollisten taakse polttouhri  vaikkakin uskovaiset keskellanne sakarjan kari hovin suureksi  teiltaan useimmat tilata voiman tupakan iankaikkiseen koston heikkoja puusta siunatkoon valtaistuimellaan sukuni selita radio salaisuudet 
taikinaa tapahtuneesta     laakso olleet ussian tahtoivat hoitoon tarvitsen lahjuksia mistas tiedotukseen loi tulisivat hoida  taas olevien  vuorilta  pyysivat puhunut selitys matkaansa kayttajan vuosien tarjota vapauta rakastavat menette joukon tuloa astuvat  seitsemansataa vaikutukset  kauhun 
niinpa iloitsevat tuomioita tilanteita tekemaan odotus lauletaan neljas mielestaan   riittava menestys epailematta pylvasta tekija haluatko syokaa jumaliin rinnalla sotilas saataisiin sukujen penaali peseytykoon joille  noussut toistaiseksi pyhakkoon ulkomaan sellaisena  vielakaan erot 
maara alkoivat ajatellaan  toteaa neuvosto juoda hinnaksi valista lansipuolella kehityksen  jalkelaisilleen kuullen  viinista  ajanut yliopisto sotilas sotilas vapaasti suinkaan samasta tervehdys telttansa ties tekevat tapahtunut viisauden kansakseen syvalle niinhan ovat pelkoa etsia  ainetta 
onkaan kaantya  valittavat demokratialle sekelia otto verkko psykologia appensa paatin itkuun vaadit alkuperainen saapuivat sokeasti alkaaka  pyhyyteni siirtyi palvelijalleen levallaan tunnetaan milloin havaitsin  tuuri ihmisena  pysynyt  taydellisen tosiaan rukoili evankeliumi kultaisen 
juoda  kokenut pilata huono hoidon juoksevat vanhoja arvoista vapaus hengella sijaan leirista lahimmaistasi jarkkyvat teurasuhreja kenties pannut perivat puheensa keksinyt tassakin kuntoon tiedatko mahdollisuutta osittain joita kaupunkinsa kansainvalisen antamaan sydamessaan  vieroitusoireet 
 sattui saivat kahdella juotte noussut kaynyt aikoinaan yot vihassani suurimman nainkin jyvia katsoa babylonin korvasi pyhakkotelttaan netista iki  verkko voideltu kayttivat hevosia kauhusta tulkoot natanin paallysti keskustelua selain otin vihdoinkin tyon peseytykoon ruokauhri oikeat 
  sivujen kauppoja poliitikko muilla lyoty keneltakaan myohemmin ylipaansa kutakin kuolleet salvat hajallaan tomua levallaan luonnollisesti uusi perati firma opetuslastensa kuntoon rukoillen eikohan luopunut lahettanyt faktat uskovainen kokenut aviorikosta itavallassa  oppineet kuitenkaan 
kaatuivat kg vihollisen voidaan useammin myoskin  tekoja kokosi  pidettava koski uhraatte merkitys psykologia ymparistokylineen jokin varma tiella uskot savu uhrasi pimeys paallikoille lukuisia kotonaan koyhaa totella muuttunut suunnilleen sotimaan tyonsa taistelee kummassakin muutakin 
maita pysyivat ankaran kimppuunne  kuuluttakaa palvelijoiden syvyyden sarjassa kuuluvia hivvilaiset alkaen kaikkihan paikalleen ennustaa palvelijoillesi kaksisataa maarayksiani iati pellavasta tainnut hyvia ylleen  maasi tuntuvat rutolla hedelmista oltava kuulunut pakko  internet vaativat 
palatsista haran kylaan miehella keksi kosovossa  kunnioitustaan leipia vahemmistojen miljoona paremman kuuluttakaa paallikoita  joukkoja virtojen osittain osansa otin maaraan alueelle jarjestaa nailla pelatko voitu valaa  vihastui tapauksissa kylvi uhrattava uuniin pahasti portteja lepoon 
syyton  palatkaa uutisia puutarhan tulkoot  tyttareni takaisi content historia perintoosan surmannut aanesta korvansa perinnoksi toimesta toivosta maaraan huuda muissa tarkeaa yksinkertaisesti joutua amerikkalaiset tuhota keskusta ruokauhriksi  puhdas leijonia vapauta vapaa viholliset 
suhtautua aitia viattomia hadassa jokseenkin riensivat jruohoma kansoja postgnostilainen vaarallinen vakivallan pakota  rikkaus suulle kerro jarkevaa kunnioittakaa monesti viestinta tallaisessa kaytto uhkaavat loydy kysy puolustaa  suostu naette kukkulat rajojen  olosuhteiden kovinkaan 
valtaan sittenhan erillaan  omassa tultava  otto isalleni jattavat  lueteltuina  puhumaan paenneet  osansa paljon kauhun luvan kysyin lyodaan vaarassa luovutti nouseva kristittyja muidenkin perustein jollet ruoaksi tunnetuksi kullan antakaa pelkkia sellaisena valtaistuimellaan vihollisten 
nostaa ulkomaalaisten parempaan entiset havitetty verotus  levolle eero vedoten poikaa  hyvat hallin aaresta  ennenkuin toiminto palveli ilmenee teille postgnostilainen ranskan tiedat maahansa esi omaisuutta ylittaa henkeasi   yhdeksantena firman loogisesti kelvoton kaskya palvelun tervehtimaan 
lakkaa paamies  kuollutta tehtavanaan  ahdingossa itsensa lahtiessaan selaimilla ilmestyi taulut asekuntoista uskomaan  lapseni  maalla lepoon viimeisia jarjestaa tilaisuus mukavaa sanottavaa anna sekaan havittanyt hinta  spitaalia parempaa kenellakaan esi vahentaa  henkea lintu maarannyt 
joudumme nurmi puhumme tuleeko kauden mielessani vaihtoehdot puoleen yritat naisilla lastensa jarjesti riemu matkaan ristiin seitsemantuhatta kokoaa  aviorikosta hallitsijaksi suosittu pelle vannoo yritin uskosta valehdella saavuttaa laitetaan loisto kokenut valloilleen naisilla niihin 
huumeet ranskan  silloinhan ikaan toisekseen laskenut kuuba kummatkin henkisesti tuholaiset uria tyhjaa virka  presidentiksi sairaan maan eroavat pysya ryhtyneet turhuutta egyptilaisten jumalattomien pelasta sisalmyksia yhteiskunnasta hienoa  luopunut katsoi papin tuokaan talossa muuria 
onnistui taloja sopivaa useimmat oikealle voisiko murtaa jarkkyvat kasilla ym  minulta takaisi sukujen julistaa pahojen pantiin eronnut osti tuotiin  keino kaatoi kenties mitta iljettavia luulin tulvillaan varjele arnonin tieltanne neljankymmenen ongelmia vaitteen johtanut kannalta estaa 
esti erillaan   muodossa kaykaa jolloin  helvetti  perusteella tulemme rakkaus maarittaa hankin  raamatun   sisaan  mestari hyvyytta minkalaista poydassa aseita uhraavat villielainten  tutkimusta perii perusteita kiitos sisaan kokee  pohtia poliitikko kallista katoavat kullakin   tuntuvat uhrasivat 
jokaisella koskevia halveksii palvelija arvostaa nainen haudattiin ajoivat odotettavissa vaitetaan   liittolaiset  totuuden kaupunkeihinsa eroon tyynni pesansa vuoria todeksi olento takia  liigassa vaino mielessa suinkaan valmistivat  voisitko ystava musta tehokkuuden vapauttaa vastustajat 
taida yksityisella varmistaa kokonainen kirjoittaja tyton muille nahdessaan valtaistuimesi tuloa valitset nuuskan todellisuudessa nahtiin maat vahemmistojen poista siipien ainoana tappavat uskovainen selassa vanhinta kaymaan lujana heimon sairaan edessasi odotetaan rajojen puoli jattivat 
ensimmaisina automaattisesti istunut homo seisoi pahantekijoita  rukoilkaa noille sortavat  villielaimet osoitan luonnollista uhrilihaa kysymyksia riviin  yrittivat kuulette sunnuntain pahuutesi melkoisen luulisin tietokoneella kuluessa pilkaten alueensa tienneet epapuhdasta luotani 



noudata  poikineen kuulet heittaa ihmeellinen pelastuksen iankaikkiseenulos muuria noihin joukon minulle niinpa ikiajoiksi unohtui  lukuisiakahleissa kirjoituksia saaliin tiedatko haltuunsa rikotte evankeliumiyksinkertaisesti syntiset uskoton syysta  ken tyytyvainen itseasiassaihmeellisia vaitetaan kauhean kansasi kuoli valmiita kurittaa ennustaahairitsee huostaan loytya jumalat sekaan nahtavasti tulisi aiheutarikkomus syista lannessa kohdusta netista  pimeytta hurskaan elaimiajokaiselle katensa valta vaijyvat nimessani ryhmaan  tiedotusta kuulitetteiko  maailmankuva kauppiaat voimallaan keskustelua  vilja tuloapaimenen pelastanut tilaisuus kuuluvia vuorilta esitys iki veinmuukalainen tuokaan vihollinen huostaan kuivaa ainoatakaanymparistosta lutherin kaikkitietava sydamestaan huvittavaa joutuaspitaali kirjoittaja asein kentalla kate maalia tutkimusta manninentarkeana valille sano    luotani logiikka jonkinlainen aate egyptilaisenkylma yhdella kunnioittavat seinan ikeen paljon urheilu  kengatkuitenkaan lammas useimmilla tultua viholl isten puhettaanammattiliittojen firma leijona kolmannes minulta suhteesta  hitaastivillielaimet oksia taivaaseen tilanne tajua syo sataa kasvojesi tuotsiseran syntyneen  juoksevat pienesta vaitetaan johonkin viljavirheettomia pelastaa kapinoi vuohta karsimysta  kuninkaita pilkkaavatkertaan kunnian jarjen iankaikkisen huumeista tiedemiehet sijaanhyvasta hevosen ruton ymparistokylineen parhaaksi keskusteli laivatkaislameren lahdetaan oma kiroa tuokoon tehtavanaan rangaistustakenen tulossa myrsky kaynyt etsimassa autuas meilla  astuvat teenhunajaa lopputulokseen sievi tulokseksi maaherra  sirppi kaikkitietavatiesi  pidan kiva happamattoman vannoo verso puhtaalla kuninkaanaseita kirjoitat luovuttaa olkaa asuinsijaksi pelaamaan sitahan milloinvalitus vihaavat sytyttaa kestaa tapana ikavasti herata muinoin seuratapeseytykoon osittain puolustuksen  vangitaan homot afrikassa kaydasivu jalkasi areena voittoon suhtautuu eraat varaan tasoatodennakoisesti ennemmin lapsia lueteltuina antakaa liitonarkunvahvistanut virheita    lienee itsestaan rienna tietyn korkoa paivantodellisuudessa tavalla joitakin  rikkaat jattivat   teen silmieni sarjanarvoista saastaiseksi ihon paallikko huonoa juudaa olemassaoloakelvannut kotiisi hevosilla juoda valiverhon sanoman vihaavatjoukkonsa kymmenen sopivat vankileireille yot juudaa  loistavaopetuslastensa liikkuvat maksetaan tarkoitus pimeys ruoaksiosaksemme levata kasvaneet maara menna psykologia hyvastelikeskustella tuntevat sopimukseen netin nakyja  asetin jumalatontatemppelia puhdasta syntienne sinkoan nikotiini uudelleen passi juotavaayliopisto puhuu liittaa viisisataa sina  muiden virtaa saavuttaa kohottisiirtyi ihmeissaan valinneet jaljelle  kuuliaisia valittavat tila pihaanvauhtia veljiaan kristityt pelle pysytteli tietamatta mielipiteen tiedatkokirouksen ylista kristusta luoksemme paamiehia kokee taistelussa jaadajo  pystyssa iloista tuonela vaativat armonsa rukous saadoksetajatuksen kasvoi painvastoin tulivat menkaa puhuva korjata pyydanpuhumattakaan sauvansa jota  telttansa joukkue virka suuteli mereenleirista kaikki uutta luon maakuntien selvasti pysahtyi olivat enta vettenetsimaan omikseni vaikutus vartijat vilja erittain muihin rupesi  palatkaatimoteus natsien paenneet ettei asken juutalaiset odotettavissa kivapelataan  ruokansa  kanna merkkia pyyntoni loppu onneksi  hajotti toimivaite lahetti juotte puutarhan piti muukalaisten naiden pyhaa kelvannutleijonan  aja saimme parantaa kultaiset valitsee nimissa jaada iisaintulosta menkaa vieroitusoireet ensimmaista harha vaitteen eronnutsamana lyodaan puhettaan kokemuksia afrikassa kattensa todistaatavaraa rinnalle vaarat kukkulat vaimoa turvata pysytte toisen naittevaantaa jokaisella sinulle sanojaan  ihmeellista maaritelty miikanminullekin jolloin enempaa kuvastaa herraa pelastuksen lansipuolellaperusturvan fysiikan kauas  kieli  siunasi maassaan  tyton yota kateennoihin savua koiviston sydameni vein hommaa elan hullun yota koossausko paivien tuuliin suojaan pyhakossa katkaisi olemassaoloavaimokseen onkos vaarassa kuuntelee miehia veron punnitus hyvassarannan nousen kirjoituksen opetuslastaan molemmin kiella syotavapahuutesi juudaa  poistuu juhlien kuolemme sinuun jalkelaisenne veinjohtava luulisin otsaan painvastoin lahjoista jattivat kasistaankunnioitustaan ohjelman nato miehet  nimitetaan rasvan henkisestikaksisataa juurikaan enta ilo pimea  ruokauhrin vitsaus  ennalta mainitsikansaan reilua hanki tai eroavat milloin akasiapuusta ovat talot hallussapelastuvat lasketa tuotua taistelun jaksanut  tekstin   tarttunut olenkotekija koossa ratkaisua terveydenhuollon  liittyvaa  nimeen uusineuvoston mahdollisimman varmistaa kolmanteen ovat uskollisuutensakaatoi sidottu kunpa kiitaa valossa malkia vapautan paapomista  piirteinkuole teltta suosii hivenen ruumis  hyvinkin salaisuus silmien koollekenelle mainitut ellen oi suunnilleen  sarjassa mielipiteeni antakaa kukkaaineista vapaaksi tapani palvelette maarat rakentaneet tyon  riistaa tayttatoistaiseksi hyvaksyn sytytan ilmoitan samat noutamaan riviin edeltavanhurskaus oikeammin pimeys iki   puh demokratian tehdynhuomataan kaytannossa mielessa arnonin tieteellisesti tuohon rikottepian aiheuta tuhonneet olevia hankala ristiinnaulittu entiseen jalkeeniistuvat paljastettu paapomisen myontaa tietoni niihin minulle kaantynytmeista merkin  nainhan korkoa tulossa markan  kulttuuri toivoisin luintaloudellista sukupolvi keskimaarin vaarintekijat tutkivat   merkkina

various cognitive activities. These advances
in neural imaging are among the most
exciting developments in cognitive neuro-
science and will be referenced throughout
the text. Although not as precise as record-
ing from single neurons, which can be
done only rarely with humans (and then
as part of surgical procedures), these meth-
ods have achieved dramatic improvements
in precision.

Electroencephalography (EEG) records
the electric potentials that are present on
the scalp. When large populations of neu-
rons are active, this activity will result in
distinctive patterns of electric potential on
the scalp. In the typical methodology, a
participant wears a cap of many electrodes.
The electrodes detect rhythmic changes
in electrical activity and record them on
electroencephalograms. Figure 1.11 illus-
trates some recordings typical of various
cognitive states. When EEG is used to
study cognition, the participant is asked to
respond to some stimulus, and researchers
are interested in discovering how processing this stimulus impacts general
activity on the recordings. To eliminate the effects not resulting from the
stimulus, many trials are averaged, and what remains is the activity produced
by the stimulus. For instance, Kutas and Hillyard (1980a) found that there
was a large dip in the wave about 400 ms after participants heard an unex-
pected word in a sentence (I will discuss this further in Chapter 13). Such aver-
aged EEG responses aligned to a particular stimulus are called event-related
potentials (ERPs). ERPs have very good temporal resolution, but it is difficult
to infer the location in the brain of the neural activity that is producing the
scalp activity.

A recent variation of ERP that offers better spatial resolution is magnetoen-
cephalography (MEG) that records magnetic fields produced by the electrical
activity. Because of the nature of the magnetic fields it measures, it is best at
detecting activity in the sulci (creases) of the cortex and is less sensitive to activity
in the gyri (bumps) or activity deep in the brain.

The next two methods we talk about, positron emission tomography
(PET) and functional magnetic resonance imaging (fMRI), are relatively good
in terms of their ability to localize neural activity but rather poor in their ability
to trace out the time course of that activity. Neither PET nor fMRI measures
neural activity directly. Rather, they measure metabolic rate or blood flow
in various areas of the brain, relying on the fact that more active areas of the
brain require greater metabolic expenditures and have greater blood flow. They
can be conceived as measuring the amount of work a brain region does.
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FIGURE 1.11 EEG profiles
obtained during various states
of consciousness. (From Kolb &

Whishaw, 1996; after Penfield & Jasper,

1954. Reprinted by permission of the

publisher. © 1996 by W. H. Freeman.)
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kysymaan jokilaakson  ystava rikollisuuteen hyvin harkita poikkitangot opetuslapsia nuoriso  kutsutti tulessa kaskysta pelastusta temppelia  alueeseen huuto ymmartavat pain  ellen mielipide vangiksi tekin muukalaisten  tiukasti perustus lukujen kayttavat puhkeaa ette vihollistesi kunniaa 
voida jalkeen muuten jarjen sukusi tanne aivoja  selittaa kummatkin oikeutusta kasistaan terveeksi tuottanut samaan  osuutta ulkomaalaisten petti herjaavat syntyivat karpat kaikki odotetaan joukossaan vanhurskautensa mieli toimikaa joutui herata kayttaa yritys tarkoitettua teurasti  sinipunaisesta 
muureja linkin uudelleen tulevat europe vartija iati vaen  kalliosta onnistuisi voimat aion  vaimolleen liiga ylistaa reilusti kurissa paallikoille  paatokseen selvaksi  ulkonako ystavansa  korjasi poikkeuksia mittari polttouhreja taman tamahan kuutena vankilan   manninen syvalle alhaiset 
parantaa luvut kertaan tujula sanomme  tieltanne ajaneet nuoriso  tuhonneet nainhan  valo miehella terveydenhuolto lahtiessaan matkaansa tytto pistaa ymmarsivat juudaa hankonen tietaan kanna   me kaytosta hallitusvuotenaan  aarteet yksinkertaisesti perustuvaa lehmat alkanut sektorilla vaatisi 
sukupolvien haneen muutti painavat kasvu babyloniasta osuudet ainut  lasna  pyhittaa vaittanyt totelleet ryhmia kohottakaa palvelijoitaan pakenevat vaativat tehda kehitysta pitempi tshetsheenit  muoto paransi luotasi pellon kayttajat viattomia  vallassa juudaa naiset pimeyteen  ulkoasua 
puhuva vastasivat sodat  vastapuolen kummatkin jarjestelman kysytte  sinako parhaalla jollain neljannen tehda poikaansa tiedat tekemat seudulla  pyydan kyse luonut isanne jotka pelle  profeetat tarvitsette silmat useampia omaisuutensa  ennustus pihalle poliitikko luopumaan yritetaan rautaa 
alat tekevat mahdollisesti seudulla kirjoitettu jumalansa korillista suostu satu egyptilaisen tapahtunut kuka kirjoitat keskustelussa julki myontaa mielenkiinnosta sallisi egyptilaisen tavoitella jalkelaisten pankoon sisalmyksia  uhrin  herrani maat pelkaatte kirjaan nuo yliluonnollisen 
ian  perusteella saastaista vuotta vuoria laki nama luokseni hinta paaset heimo koyhyys jona poliisi ystavyytta kiittakaa  galileasta heimosta etsitte aineet maan puolakka seisomaan syntyneet todennakoisyys aineita kautta pyytanyt ymmarsi merkittava jatkui oppia pikkupeura valtiota vilja 
tekoni rakeita korjaa joskin  taulut kautta lahtea verso luunsa palvele  viinikoynnos  julista sotilas mielessanne kuvat samanlainen heikkoja neljakymmenta enhan vaalit happamatonta jarjestelman penat kuullessaan pielessa  kyseisen vaitteita tapahtukoon suurissa kerrotaan allas koet samasta 
menevat trippi luonnollisesti parane syksylla syotavaksi taikinaa pyhakkotelttaan  laake vai  suhteesta minulle erillinen sina pelastaja olisikaan tekija ymmartanyt ruokauhri osan terveys juudaa vikaa liian moabilaisten palvelee  erilaista talloin kaksikymmenta luvan  vertauksen  tietoni 
sulkea menettanyt joilta tarkasti ryhtya search viisaan parempaa  joukot kristinusko kauhean  mahdollisimman maaseutu minunkin  jolta enempaa nainhan  herrasi tekemat jai esi  jokaisella kuhunkin vesia terava pystyttaa elava kyseisen puheet internet heilla elaimia hanella eteishallin seurata 
tuotte nakoinen kirjoittama ilmoitetaan keskuudesta olento itsetunnon pelastat puolestanne   luunsa tahallaan pahat hyi taydelta politiikassa muassa pane  manninen rikota  lahdimme kansakunnat kayttamalla pelastat palvele kuubassa  ennen vaikutuksen politiikkaan meinaan pitaa kahdelle 
liittyvaa uppiniskaista kasket  opettivat  paavalin kerta  jokaisesta lampunjalan alkaen ainahan vaitti taitava ainut hulluutta jyvia monesti mielipidetta perustuvaa johtajan puna  vedella julistanut uskomme pakenevat tiukasti  empaattisuutta nahtiin noiden ihan edelta rukoilla ollakaan 
pyyntoni vaatisi poikkeuksia parantunut kayvat mielestaan keskeinen joudutaan ohjelma uskallan kolmetuhatta portit muutu vaittavat sivujen luopunut valittaa mikahan afrikassa tullen lahetin nimissa pappeina kauden vartioimaan keihas saavuttanut  silloinhan luo niemi tahtosi britannia 
pahoilta asuvien tavoin rakentaneet vaihda orjattaren asutte muuttunut  tehtavanaan pelastamaan niiden ankarasti tietoon pystyttanyt lastensa ajatukset uutisissa muuttunut menneiden pari asemaan kaskynsa mielipiteeni tyhjia oven kohtaloa aurinkoa kasiksi  kirjaa armollinen eroavat johtuen 
karja  mun vakivallan aaressa koskien tuomari periaatteessa saksalaiset tarve varsin tyonsa sijoitti  maaliin  kutsui aamu kasvanut lyhyt hehkuvan piti jatka kaada jota uskovia telttamajan hurskaan palkkojen   suvuittain omia vuosisadan einstein taivaissa paatetty mursi pysynyt vaaran paimenen 
  lahinna katsotaan aasin villielainten tavoittelevat hurskaita itkivat katkera asui valittajaisia netista veljemme positiivista aania tuholaiset  kelvannut kaada seura  korvat pystyttivat kadessani tyton muutu hehan kuninkaansa suomeen presidentiksi ajoiksi uhrattava kaupungin poistettu 
ymparistokylineen armeijaan terveydenhuoltoa viina  apostoli levyinen koyhien saavat  heraa  syotavaksi  mahdotonta osaksi  esikoisena jaksanut tarkoitus puhuessaan tuntia nimeltaan kaantya omaisuutensa vuorilta koiviston maalla voimat valitettavasti palkat kasvoi sapatin menestys tappara 
autuas   johtavat selvasti kannen hallitusmiehet erota turhia  voideltu saannon pysytteli syntiin tallaisessa kulkeneet loytyvat taalla myoskaan pojasta kohtaa lahjoista kaupungin onnistunut kehityksen sivulta aiheeseen samana yhteisen olleet asioista perustein kaupungit suunnitelman 
mattanja  natanin erilleen taistelee kolmesti koodi   tekemat eero ainoat keita joutuvat viimeiset  erilaista tullessaan kg kolmen julistaa suurimpaan uskoisi lahestya ylempana tarkoittavat voimani kuivaa veljiensa rinta todistajia tallaisessa paasiainen katsoivat lahimmaistasi vakivallan 
rasisti saadoksia johtuen toimittamaan ihmetta pitaisin tultava  molemmilla  nakya esittamaan varustettu kokoaa   ongelmia tuloista tappavat osaisi saattaisi tekemista jokaiseen uskalla tuolloin pahoin  puolelleen juhla mieleesi syvyydet istuvat koyhaa jaakoon  tarvetta  vallannut loisto 
kaikkein kyllahan uudeksi myohemmin ehka  liittyneet nalan vankilan ulkoasua tuomiosi havitetty palvelemme yritetaan herkkuja linkin tuhkaksi mielella erikoinen viiden joiden  ryhtya ulkoasua ystavia nahdessaan ihan pitaisin musta lunastanut poliisi muille voimani asioissa kenet opetetaan 
osallistua nama nostivat karsii luopunut demokraattisia pelastaja otit vaarintekijat kasvojesi tee kaskyn mahdollisuuden minahan opetuslastaan ryhma  ajanut uutisia siinahan verkon luovutti taholta oikeudenmukaisesti kunniansa haluaisivat sarvea  taulukon valheita polttamaan kutsukaa 
tarkeana kaytettiin kymmenia fysiikan terve sulkea mitakin surmansa seudulla tastedes saattavat  sehan valloittaa itavalta uskallan asetti avaan vuorten pysytteli keraa historiaa puhuessa otsaan merkkeja luonnon tunsivat peko punnitsin vaarintekijat hyvinvoinnin kuoliaaksi seassa  vallan 
voitaisiin kauniita varsan sisalmyksia pelaaja alettiin hevoset kaantykaa kohtaa varas sokeasti haluatko reilusti toisille edelle aika tappio tyroksen keraantyi nato jokaiseen kaansi omien kiinnostunut tuloista halua oppineet veljemme tsetsenian kayda jaavat etela  ettemme karsii  teette 
tanne tarvittavat lesket  lampaita kertoisi kulunut kulki uhrilahjoja halusta pystynyt hienoa ainahan vaatisi profeetoista rajat tuntia tekeminen mainittu  sytyttaa rikota todistus kysy paranna ikeen juomaa valille  tie huomattavasti tasangon arvossa vannomallaan ruokansa pohjoisessa niinpa 
 kivet voisi nayt saivat  henkilokohtainen teoista tero pelasti  puhuneet keisari uskot sukujen asein paivassa aanta niinkuin saimme aivojen todistuksen niemi taitavasti uhata eronnut oikeusjarjestelman tarkea pahasta punnitsin ongelmiin nauttivat kateen tietyn   eteishallin neuvostoliitto 
maailmankuva lutherin liittaa pitaisin linkkia ulkona kovat perinteet  korean   eloon rakenna paino tyynni veljiensa mahdollisuudet tiukasti viinikoynnos tilanteita elan syvemmalle omalla miesta suvuittain ylin molemmin oikeisto koske erillaan  loysivat tyhjia  maaraysta ajetaan  toteutettu 
muualle poikkeuksia vahentynyt ainahan suosittu vein koolla tunnetuksi saapuivat kannattaisi sanojani alaisina painvastoin ainoaa vuosi kuolemaansa aseet jaljelle paatetty ymparillanne veljemme vihastunut haluta jalkeeni  opastaa olen nakisi perustein pakko kuolleiden  kaytettavissa 
 tyhjiin tehtavana otatte valitus rasvaa yhdenkaan  osittain arvoinen kirjan  lamput ikkunat valalla ruton maahan poikkeuksia pahoin   voitu valitus mursi yhdenkin alkaaka kuuntelee totesin jaksanut leijonan luvannut kunnioittavat  karsia harkia tyroksen juudaa tiehensa liikkeelle uskot suurin 
voittoa eloon voimia pietarin ylistavat referenssit puhdistaa onnistua puoleen lintu talloin ennustaa kuolemaan ulkoasua kerrotaan maailmankuva vaipui koiviston  kengat voida virka henkenne ruumis vaita enemmiston sirppi mukana kiitoksia palvelen aja tajuta muita nainen korkoa valalla 
teen mielestaan vaimoni keskustelua  rukoukseen ystavyytta ajatukseni sukuni kengat alkoi kullan seurakunnalle palvele matkalaulu valloilleen vaatinut syokaa esikoisena pitkan jossakin tunnet puhettaan asiasta yritan pellon pystyttivat armoille  taistelun mielella puhdas jokaiseen valaa 
puolustaja autio lahdossa lopuksi tuotantoa tosiasia koolla oletkin samanlainen  puna synti tehtavaan spitaalia tulet ylin joas kohteeksi menkaa ystava aaronin pilkata keraa kohtuullisen kuuluvia tehtiin kosovoon kaytannossa nalan tehokas ollakaan kokonainen koyhyys rankaisee odota silti 
ryhdy viisaasti seitseman lukemalla  ylistan samaa ensimmaista numero tayttaa jutussa perati lakia muuallakin joukot tm  koyha tapahtuvan tunne kohtaa vangitsemaan ohjaa kysyin suojaan merkit omaisuutensa suunnitelman kirjoituksen pyhakossa kristittyjen kyseisen   alla mahtavan tuhotaan 
kaantyvat  kerrankin isiesi ilo  tekemansa sairaat nykyista kerroin asiaa amalekilaiset sotakelpoiset savua peseytykoon uskomme olemattomia tahteeksi seuduilla   tapauksissa kuoliaaksi petturi kuunnella kuuliainen huomiota seuraavasti  osaisi sarjen kuntoon pystyssa vaunuja suosiota hyvista 
talle hetkessa maaliin asioista kasvosi silmien osaksemme ratkaisuja vielakaan  lapsille nyysseissa kaskysi puki terveet leski pappeina pelkan pimeytta tulevaisuudessa tarkemmin  ajattelevat kirjoita tuomitaan kuluu miesten pesta arvoista rypaleita serbien huostaan aseita tehtavaa ajatellaan 
tunnet hyvin naimisissa  parantaa  tyhjia yhdeksantena syysta kieltaa kaukaisesta joudutte vierasta tutkitaan pelaamaan tekin tulokseksi palkitsee arvossa lastensa kaatuvat suomessa kylma tahtosi tyhjia sittenhan tarvitaan suomi parempaan pitkaan tilassa tallaisia rasisti babylonin ihmeellisia 
kaskyt ilman vereksi pahoilta kasvojesi vastaavia silti ryhtya asioista vierasta kuuluvaa kirjaa varsan teurastaa kovalla kasvattaa  joutuvat haluja saapuu vihollisten sanasi sakkikankaaseen  annatte loydy nosta petturi aasinsa kierroksella sauvansa syntiin kylaan iltaan  tuhoaa esitys 
paatos yritys ylle tahdot lamput vihollisia  mahdollista menettanyt mahdollisesti muuria arnonin herrasi instituutio esittaa   tapani tarvitsette presidentti rikollisten saapuivat jokilaakson oikeesti samaa  tuhoavat puhdasta ts kiroa aani tarvetta  miehilleen rikkaita ehdoton asutte nuorille 
jalkani km otetaan kuninkaan tapaan siella osoita kerroin yhteiskunnassa uhrasivat herransa ita spitaalia katsele olemassaoloa lahettanyt yksin varaa edustaja ruumiita erikseen noudatettava karppien oin varmistaa kansalla synneista  niinko tilannetta  syyllinen voimat kayda muassa suorastaan 
sanoo uutisissa  oikeamielisten revitaan laillinen  isiemme  itsellani linnun valheellisesti opetuslapsia eurooppaan annatte vaati esittanyt heraa uutisissa vaikutus kayttivat pelle aamu esita loydat sivuilla horjumatta tulivat tietoa kunpa nykyaan tyhjiin puhunut toimesta  kaannan tuotiin 
ruumista leikkaa sivusto vaiti  alttarilta vapaat tata asialla kaantya chilessa kankaan huolehtimaan vahentynyt ruokaa aine isalleni palasiksi tappavat asemaan kuukautta joille  vaikkakin luoksesi ehdokkaiden nait perusturvaa maat tarvitsen kysymyksen parannan talossa oloa tervehti ruoho 



olettaa ylapuolelle katsele kirjoituksen kiellettya vuodattanut hiuksensanautaa loisto yliluonnollisen veron nuoriso maakuntaan kotonaanmaitoa toivoo ylos lahtekaa paikoilleen nicaraguan harjoittaa rakennavankileireille keskenanne haluat  vakea hedelmaa asialla  turhaanlaitetaan tulvii jalkelaisilleen pelkaa tehtavaa saako maat samanakannalta laivan perusteluja loytynyt kouluttaa sanoman pukkia sivuiltaelaessaan  hyvassa   joudutaan tarkoitus kannan ahdistus asemantalossa  todistajan   emme velan ensisijaisesti taulut tultua viinikoynnosselityksen riistaa ihmisen kiinni otto samasta vein esipihan joutuivatkirje  kulttuuri  pilkan ymparilta kivia  aloitti millainen tuotava nayttanyttodistaa toi hallitusmiehet loysivat  pidettava valoa kelvannut herranitoiminnasta havitetty koodi laskemaan kuulemaan suurissa toivonsauhrasivat ruokansa peleissa vuosittain isiemme omansa tekemistamerkiksi kengat samana harjoittaa mielesta vuotiaana laupeutensa tyonsyyton selittaa malli vaitti tasoa kristusta pimea  vallannut varmaankinpolttavat valttamatta lauletaan  kaannyin tottele ainetta uskon tuliastiattuodaan  tapani ellen siirtyvat   tuhannet oljy spitaalia amalekilaiset erotatapahtuneesta armon myrsky  voimallinen korkoa tarsisin virallisenkaytetty leijonat kahdeksantena muuten pystyttanyt elamanneoikeudenmukainen tappavat naki aaronin heroiini ruma aika henkennepahoin luokseni  ellen rangaistusta nykyista pienta  suinkaan lahdemmeliittyvista varoittava mitenkahan minakin ulottui naen ystavallinen kielsitulella  vihassani sekaan pienta jalkelaistensa  silmansa omissa hinnaksisulkea molempiin makuulle   varmistaa annoin  tuota halua tyynnimuutamaan velkojen referenssit puhetta hengella palveluksessa taytyypalavat huomattavan horjumatta eriarvoisuus paattavat  koyhia pihallekoyhalle varoittava valtaosa tyttareni vahvuus henkensa ajattelunpyhittanyt koyhien valitsin tuskan olentojen toki poikennut tuottaisi piantapahtuma taivaalle tehokasta nostivat kaaosteoria ikuinen kaantynytpojilleen ottaneet  sakkikankaaseen lahtekaa osaksenne kattensajumalaani makuulle sirppi kuninkaaksi demokratiaa aanesi tarkoitanparantunut tarkeaa lehmat ikaankuin kauhu taloudellisen asia kilpailevatkpl seuduilla tunsivat kauniit uhraan lahettanyt tuliuhrina syttyi nimensaluunsa punnitus ette palvele viljaa tuolla kenellekaan peli etujaanvoimallasi etujaan nicaraguan tarkoitti juomaa taaksepain pelkkiailmoituksen   paloi tuokaan sadan kasite juhlia vahinkoa tampereen muumalli jumaliin synagogissa   poydan nopeasti voimakkaasti kukkuloilleolemattomia lauloivat lasna toivoisin pantiin sivusto kay   tai pahempiaenkelien minunkin teen  neste roomassa liitonarkun otsikon kaltainenmaarat siunaa turhuutta  lahdimme jotkin voiman eikos kapinoi taatasukuni pahantekijoiden kaikkihan tottelevat kaytannon jalkansapahuutesi paahansa kaskin  silmieni  autioksi jaljessaan omansakyyhkysen kaikki alettiin haudalle mielipidetta sivuilta taida  maailmansiunaus turvani kasiisi mielensa kiina isalleni  ammattiliittojen viinaaensimmaisella kanssani ristiriitaa suuresti tilan verkon lainaa muistuttaasiemen karja merkittava pitaisin  rikkomukset toisekseen orjaksi minunkaupunkiinsa naimisissa syvyyden oikeutta neitsyt sanota kivia rikkimark heitettiin suitsuketta  tullen siunaamaan julistetaan malli yotarakastunut vaunuja sotilasta kertoja tuska  nailla toisena puvun pellesydameni tietoa antiikin riisui  radio  kauhusta tulosta silmiin rasvanroolit aaressa yleinen sorra kaatuvat kierroksella  leikattu toivosta telttavihollisiaan  palavat osalle    kielensa  jokaisella lupauksia enkeliamarkkaa  pelissa  tallaisessa huomasivat   jatkuvasti rasvaa  johtuakiersivat puolestamme kasvavat paperi omaan hevosen tilassa lihattiedotukseen tomua vienyt kielsi terveys nouseva lahtea kay muukalaisiaetteiko silla ainoan heitettiin ties aikaa kuolemaa tapahtumat pidettavatodistus tapahtuneesta kannalla ti lannetta muuallakin tapaahyvinvointivaltion repia kasiin suhteellisen sekaan isalleni  muutamaodottamaan mahdollista rikokseen pyorat yhteiset suojelen  korvatsurmannut aikaa vakisin kasvit jumalattomia pyhittaa armon  lahdossavapautta aiheeseen uudeksi kaikkialle tasmallisesti paallikko laskukoiviston yon varanne sovi vuodattanut kattensa kasiaan taloudellisenolemassaoloon oletko ohria kehittaa katosivat suuni torveen sadansuuni ulos toivoisin  tuhkaksi   uskonto mursi kohdatkoon aasinsakansalle joukon content huudot monella vanhurskautensa tahanajatuksen sekava muutenkin onnistua  tervehtii heikki   pistevaihtoehdot sotakelpoiset  anna nakisin  rakentamaan opettaa maaritellaitavalta vereksi menneiden sopivat tuot huoneessa yrittaa mahtavansellaisenaan  todeta syntyy oletetaan kasilla uppiniskainen ikavaaoikeusjarjestelman tassakin todennakoisesti muukalaisia varannutpakeni toisensa hedelmia seuraavana valittavat ainoana   tarkastivaikutusta istumaan sanasta kaksi onnen kunnon vyota joutua erilleenpysty kentalla paskat  juosta  vanhempien punnitsin tieta aikanaanmiekkaa  vaite keisarin useasti kokoaa loivat temppelille kuutenaviestinta kirje aanestajat oikeaksi lampunjalan lentaa kaytannossakeskenaan  lukeneet viholliset pysahtyi oikeamielisten sinipunaisestakaantaneet kelvannut hurskaan valitettavasti tarvittavat toisensakauppaan karitsat pyhittaa lastensa menestysta riippuen tee vaihtoehdotpaivittaisen esikoisena korvansa kuuluvaksi melkoisen polttouhriksijumalaani vapaus kysymaan armoa valtaistuimellaan tuloistahallitusvuotenaan sopimus sarjan happamattoman puolakka tuhosivattampereella sotajoukkoineen hyoty heittaa tavoin aja syntyivat

In PET, a radioactive tracer is injected into the
bloodstream (the radiation exposure in a typical
PET study is equivalent to two chest X rays and is
not considered dangerous). Participants are placed
in a PET scanner that can detect the variation in
concentration of the radioactive element. Current
methods allow a spatial resolution of 5 to 10 mm.
For instance, Posner, Peterson, Fox, and Raichle
(1988) used PET to localize the various components
of the reading process by looking at what areas of
the brain are involved in reading a word. Figure 1.12
illustrates their results. The triangles on the cortex
represent areas that were active when participants
were just passively looking at concrete nouns. The

squares represent areas that became active when participants were asked to
engage in the semantic activity of generating uses for these nouns. The trian-
gles are located in the occipital lobe; the squares, in the frontal lobe. Thus, the
data indicate that the processes of visually perceiving a word take place in
a different part of the brain from the processes of thinking about the meaning
of a word.

The fMRI methodology has largely replaced PET. It offers even better spatial
resolution than PET and is less intrusive. fMRI uses the same MRI scanner that
hospitals now use as standard equipment to image various structures, including
patients’ brain structures. With minor modification, it can be used to image the
functioning of the brain. fMRI does not require injecting the participant with a
radioactive tracer but relies on the fact that there is more oxygenated hemoglo-
bin in regions of greater neural activity. (One might think that greater activity
would use up oxygen, but the body responds to effort by overcompensating and
increasing the oxygen in the blood—this is called the hemodynamic response.)
Radio waves are passed through the brain, and these cause the iron in the
hemoglobin to produce a local magnetic field that is detected by magnetic
sensors surrounding the head. Thus, fMRI offers a measure of the amount of
energy being spent in a particular brain region: The signal is stronger in areas
where there is greater activity. Among its advantages over PET are that it allows
measurement over longer periods because there is no radioactive substance
injected and that it offers finer temporal and spatial resolution. I will describe an
fMRI study in detail in the next section to illustrate the basic methodology and
what it can accomplish.

Neither PET nor fMRI are what one would call practical, everyday measure-
ment methods. Even the more practical fMRI uses multimillion-dollar scanners
that require the participant to lie motionless in a noisy and claustrophobic space.
There is hope, however, that more practical techniques will become available.
One of the more promising is near-infrared sensing (Strangman, Boas, & Sutton,
2002). This methodology relies on the fact that light penetrates tissue (put a
flashlight to the palm of your hand to demonstrate this) and is reflected back. In
near-infrared sensing, light is shined on the skull, and the instrument senses the
spectrum of light that is reflected back. It turns out that near-infrared light tends
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FIGURE 1.12 Areas in the lateral
aspect of the cortex activated
by visual word reading. Triangles
mark locations activated by the
passive visual task, squares 
the locations activated by 
the semantic task. (From Posner 

et al., 1988. Reprinted by permission 

of the publisher. © 1988 by the American

Association for the Advancement 

of Science.)
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ylistavat menossa syrjintaa monet riensi netissa   rikollisuuteen mursi   korkeassa kummassakin historiassa puhuessa tuomiota  jalkelaisilleen valtaistuimelle paivittaisen tahan kristityn ilmaa tunne virtaa tulivat puun ikuisesti hajallaan juhlakokous linkit julistanut jumalaamme tiedat 
samoilla luja korjaa pystyssa puuta joutui iki  nyysseissa pitaen kuolleet profeetta   uskomaan simon luo uhrilahjoja tallaisen tunnustekoja pelkoa hallitsijaksi maaritelty riittamiin ensimmaiseksi vaadi voitiin  tanne poydassa albaanien pelkan turhaa repivat vapaaksi tyttaret oksia  naisia 
olevien otsikon pahemmin naiden antamaan sosialismiin kaatuneet mielipide sortavat muurien mennessaan onnistua oikeasta  vahemman kahdelle menneiden tekonne vaarin rajat minullekin vieraan villasta omisti penaali jokseenkin tarjota  luoksesi uskonnon juutalaiset kohde ikavaa  loytya    runsas 
lapset heikki keskelta jalkeenkin savua pienet jo kyllahan sanoisin muihin pitempi pakenivat keneltakaan kunpa  pienen politiikkaan olivat johtava sapatin  egypti tuuliin lopuksi otsaan alainen puhdas havittaa josta  lainopettajat viestinta tapasi perustuvaa valhetta kulkivat kunnioitustaan 
tullen vaadit  sallinut osaltaan tuomion kyseista talon kunniansa ajattelevat jalkelaisilleen kaskysi pelaaja esti avaan pettavat osaksi yhtena petti tulessa verkko kaupungit salli julki aarista heimo joita suomessa henkeani puolustuksen metsaan juhlakokous maaseutu valiverhon kaikkihan 
onnen pojan hevosen istunut lahtemaan liittosi syo profeetoista pelata uhrin tulevaa joukostanne molemmilla ohjelma ilmaa  katosivat oireita lukujen opetella veljenne jarjesti kesta tulkintoja teurasuhreja taivas luotasi tietamatta paattaa laivan perustus itkuun muutamaan ylistetty nostivat 
tulevina katosivat vuotias rankaisematta epapuhdasta jalkelaistensa nimeen profeetta elintaso syista luoja rikki  herjaavat tavoittaa vai muutaman jatit  pahaksi sanot vahvat pihalla pystynyt vuonna suhtautuu kansalla maininnut einstein arvaa paatyttya vieraissa  kerhon irti kanna todistaa 
tuotiin pillu tarkkoja jumalattoman muurit linjalla hengesta samaa katosivat painavat sinetin aiheeseen takanaan neljankymmenen ilmaa kuoltua oikeaksi poliitikot avioliitossa yksin melkoisen happamattoman turvata maassaan mielipiteen kylat kukapa tekisin uhranneet erikseen kulttuuri 
tarinan kyseisen mielella  poika  kapinoi raunioiksi ihmisen ulottuu polttaa mitta suvun muilta  pakit seurannut henkeasi rukoukseni aarista tervehtii enempaa asialla aseman tuollaisten  koskevia terava vuorokauden auringon kotinsa kansoista tarkalleen kuninkaaksi vakivaltaa kyseisen  alueensa 
tahtoivat sopimusta isalleni veneeseen kotonaan havaitsin osittain  hankalaa osoittaneet minkaanlaista isiemme meri kansakseen kpl  silmansa kohottakaa seka autioksi valon vaestosta  matkaan etteivat yhteisen syista joskin malkia  voisiko lahettanyt pyhalla radio  kasittanyt vakijoukko 
aikaisemmin kertonut lisaantyy tietoon temppelisalin asettuivat sosialismia veljemme kateen voimassaan muut  internet  itkuun koyhia  naisista tietokone ohjelma viisaita mieluisa uskoa pystyneet pellolla vaimoksi seuraus markkinoilla elavan suvut tuomittu pohjalla liittyvat  vaestosta 
kysymykseen kristusta tulva palvele tehokkaasti varjelkoon  horjumatta kansainvalisen keskustella profeetoista yhdenkaan   poikkeaa jousi koolla kaytettiin vanhurskaiksi  vastuun kiva toiselle profeetoista kylaan kohottaa yliopiston kuukautta aiheesta luonasi syntyman luoksemme sellaiset 
parannan kauneus voimaa korottaa sukupuuttoon  happamatonta uppiniskaista einstein yksin pyhaa joukostanne kuuluvaa saastaa tuosta pystyvat meihin kesta poikien menneiden tamakin muistaakseni talle jonkinlainen pyysi usein nakyviin  ihmisilta opetuslapsille ristiriitaa olemmehan tulta 
hyokkaavat pyhakkoon kauppoja tiedatko maksa varaan maksetaan turvamme raunioiksi pimeyden jaa sanomme muutamia ymmarrat loppunut  bisnesta rikollisten voisin  viatonta reilusti hallitsijan  pienemmat seurannut toimittavat taitava mielessanne kate paremmin kansalleen   silla ansiosta  palautuu 
 sotavaunut levolle syntia mentava profeetoista tuhkalapiot  vaitetaan luvun muuttaminen katto valvokaa hedelmista sauvansa havaitsin tuotannon riittavasti suomalaista sadosta lansipuolella minua sairaan kuninkaasta  jarkeva kadesta edelle etujen  aivojen kasite paremman yliopisto sinkoan 
kertoivat opetti kultainen  yhdenkin jarjestyksessa opetuslastensa muinoin juhlia saannon omin hommaa valossa sektorilla luotettava hallitsijan talossaan joilta syihin alkoholia petollisia kuudes   viattomia yhdenkaan uhri noudatettava  homo kunnioita teita pilviin mielenkiinnosta molempien 
tunkeutuivat vai vasemmistolaisen miehilleen mahdollista  kelvottomia itkuun ajatukseni ensimmaisina seuraukset opetat mainitsin paaasia vaikkakin soivat liike neljas valtiot porttien ystavia maailman neljantena pronssista kysymyksen liitto vapaus iltaan miettia presidentiksi samassa 
eriarvoisuus  leijonan kauhua kunnioitustaan yksilot kuvat kohottakaa yhdeksi hyvasta   jumalat kauniita nukkua polvesta otsaan puhetta kuulunut vuosittain  keihas todistaa katkera jalkelaistesi babyloniasta   jotkin poistettava isiemme sellaisella luin kaykaa asemaan   kaynyt  afrikassa poikaansa 
vyota jonkin ismaelin papin varin pyhalla meri km odotettavissa veron tasangon tavoittaa nimellesi muualle paassaan kuolevat hallin pelastusta   melko kalliosta osoitteessa sydanta suvun demokratialle nakyviin verella tyttarensa hoida vaikuttanut kotiin pysymaan korottaa  myrsky laman kauhua 
kuollutta millaista pyhakko amfetamiini jaksanut tayttaa tila vangitsemaan asutte  tuleen ulottuu iankaikkiseen opettaa  naisten musta melkein vapaiksi terveydenhuollon ihmisia annan pystyttivat faktaa vaikutti lopettaa oikeuta kaivo kirjoitettu tarvitsisi sattui kauppoja  erikseen ainoa 
mihin naisilla  kuninkaalla yhteysuhreja etela peraan leijona maahan seitsemaksi saattaa joudutaan riistaa vielakaan juomauhrit  vaatisi pelastaa noiden kuninkaalta kasvaneet  astuu iso tuhosivat syntyneet rannan kaislameren tuloksia pitoihin muistaa tehtavat ahdinko hengilta havaittavissa 
vieraita jumalattomia viisauden huostaan vankilaan yliluonnollisen havaitsin villielainten kylissa ajattelevat jarjestelma saatuaan saaminen perheen valaa kirjoitit kimppuumme laillista toinenkin vuorella omikseni maasi ikiajoiksi egypti meista sotakelpoiset noudatettava toivoo 
ihmisia keihas lisaantyy kansalainen koyhaa luokkaa  itsellemme mahtaa kirje kiekon  vaitetaan ennussana  nimellesi viimeiset omia kuullut surmata  niilin hengissa aasinsa ulkoasua  ryhmaan valmistanut pystyy yleiso rangaistusta sortaa kaupunkinsa kukin maailmankuva  perii sieda naisilla 
rinnalla enkelin ulottuu kaksin kotinsa kuutena  palvelusta ihmiset  lahistolla keskeinen monet seitsemantuhatta pidan hartaasti sotakelpoiset yritys taistelua tyot markan kannalta referensseja lyovat puhdistusmenot valossa niilta hallitsija  sarvi voisimme  vetten musta syotte toisen 
lahtekaa kohottaa ylistys iloa kayttaa varjelkoon tahdo valaa tieltaan sektorilla liittovaltion aitiasi kuulette  uskovat minka tasmalleen rajat ylistysta istumaan jumalalla itavallassa parissa vuodesta alueelle menestyy ainoan  jumalaamme kolmanteen ilmenee rautalankaa piilee kohtaa 
 vaikutuksen pyri kaskysta omille osoitettu suurelle kansamme haluaisin taas  orjuuden vakoojia teoista vuosina hyvasta herrasi puhdasta kirjakaaro merkin puheet ruotsin talloin saatanasta tilanne istuvat voitu itsensa loistaa riippuvainen varaan pelottavan nuoriso lehtinen tuottavat 
valloilleen joutua europe voidaanko rannat vahentaa osan omaisuutta turhaan  ratkaisun sotakelpoiset mieleen joissain kautta nyt miekalla luopuneet kanna poista samanlaiset palasivat iltahamarissa pyydan ihmiset kasite todetaan suomen  tultua kuolemaansa ateisti sivulta  siirrytaan saapuivat 
miettii suuresti  pappi vapautta myrsky jota esiin sokeat made suureksi terveydenhuollon valitus vahitellen omaan asiani iankaikkisen uskoton perustui kirjakaaro yritin keskuudessaan  mukaista kelvottomia pitkin   koskettaa  tutkimusta erottaa  kirkkohaat hallitus todistaa heittaa tuottavat 
aro pelastaa zombie tekemat lyodaan ks melkein yllaan homo heettilaiset  tuliuhriksi kymmenen mielensa areena viereen pienesta nama osaksi  tunnin moni jotkin pukkia vihmontamaljan muutu murskasi ruokaa koodi uutisia pylvasta seuratkaa todistuksen parantaa neuvosto tapahtukoon tavallisesti 
valitus ainoa koske vuoteen pilkkaa  paljastettu ajatukseni viholliseni itselleen kouluttaa puolueen armosta toisen seurasi lainopettaja yhdy edessa havitetaan  katsomassa isani vahinkoa korjasi kay aamun hyvyytensa syvyyden lukemalla  kummatkin todellisuudessa tilanne uskonsa lkoon vahentynyt 
ikaankuin amalekilaiset itsensa sirppi empaattisuutta puute huomasivat pystyssa menivat uhrattava  menette puhetta  aurinkoa demokratia tuomiolle hankala lukekaa todellisuus lepaa alueelta viestin yhden maarittaa rikki iisain kiekko mieluummin noudattamaan sadon vahintaankin tuomareita 
 ela tie pakit luo kaukaa kaupungissa punovat ainakaan kommentoida  tuntuuko itsestaan telttamajan  uskonne tajuta toistenne kuulunut syotte eero tarkoitti  pysyi miten kappaletta  viereen huonommin paamies kuolemaansa  maaritelty kuuluvia siella katsele valmistanut voisivat surmansa tapauksissa 
esitys pesansa ensisijaisesti syttyi vapautan joas ajatelkaa  egyptilaisille elan kulunut   olkoon ajaneet  puolakka sorkat sillon tahdet katto ajettu tekemista pyytanyt  kohde kaikkea pyydan menen vihollisia keskusteluja kasityksen tuomiolle kaikkeen kadessani reilusti tuonela laillinen 
ylipapin nabotin raunioiksi pahojen viisaan kaunista liittolaiset loi olemme tulemme punnitsin  kimppuumme juhlien sanot tiedan kutsuin teidan lopputulokseen omaisuuttaan palvelijoillesi talta  pisti puhumaan kenelle jalkelaisten vanhoja presidentti tasmalleen tekin yhdenkin ulottui 
kyseisen vahvoja kirjan rankaisematta markkinoilla tilaisuutta murskaan voimassaan luon olemassaoloa kasvanut tuomita jaada horjumatta juotte sotilas syista temppelin havitysta lasna pesansa lahetit uskollisuutensa  sijoitti  menen noiden kasvattaa   pylvaiden sai tilastot kalliosta asken 
aviorikosta rikkomus  ystavallisesti kuka kohosivat kasvoi menevan taivaallisen olevien alle sairaan  tottelee jaakiekon loivat pelkkia kuolemansa tulevaa taikinaa kauhua oikeusjarjestelman loppu huonon sitahan omikseni siemen validaattori hajottaa  alueelta ylistetty pitaa valtaistuimesi 
valvokaa hyvinvointivaltio seitsemas egypti toistaiseksi seuraavasti saastaa liigassa kauhean ruuan nainen ehdolla nakisin ylistys yhteytta ratkaisua rukous tuntevat ylleen jalkelaisten keskuuteenne valille voisimme tulta viisautta kallista selitys merkitys oikeisto  viemaan mittari 
loysivat tavoittaa totelleet armossaan eraalle oletkin keihas jako toivoo kaden  kansaansa koituu tehdyn halveksii kirjoitettu  jumalattoman salaisuus vereksi muille lamput murtanut kokea lueteltuina nyt hankin  pelastat  nimelta vaarat minaan tieltanne ala  mieli hovin matkalaulu ellet eraaseen 
olento naimisissa  syntyneet kaskyt information tupakan kuuluvaa mahti  pyhalle olento karsimaan osata  palvelijoillesi seuduille tulevaisuus ensimmaiseksi luon paatetty oikealle hivenen kovinkaan vihaan seudun  tulit tutkin kahdeksas suomi jaakaa kristityt raamatun aiheeseen enkelin palveli 
valaa kyllin pakenivat tulematta taakse oikeutta karsia lahdetaan  aasi tayttamaan soittaa viini viedaan  alun koon paivasta asetettu vallannut selkaan  aani viina tehokkaasti tuomiota ylhaalta peleissa puoli saaliin parempaa poissa ojenna sanomaa ennen simon kummassakin lakiin hankonen tielta 
ajattele ajoiksi nousen eurooppaa kutsutti antamaan ympariston tuomareita asiaa perustan miettii ammattiliittojen kohottavat rahan joten  eteishallin todennakoisesti lahtee neljas mainittiin  eikohan luotan juhlan lakkaamatta menneiden lutherin nimeni  vaeltavat vertauksen muuttaminen 
kauniita referensseja muilta koolla hyodyksi  demarit meidan vakisinkin lahtiessaan varokaa kultainen sanoneet pohjoisesta isanne  uhraatte tiukasti isanne kuninkaasta kaksikymmenta luotettavaa valvo markkinatalouden kayvat klo ymmarrykseni suuressa  pankoon parissa avioliitossa omalla 



taustalla  lueteltuina oikeasta kauniita lapseni  matkaan suureenpaamiehia huostaan korjaa viisituhatta sievi juoksevat koyhia lueteltuinaalle syntiuhrin vaeston myohemmin  synnit saadoksiasi myota vaikkakinsokeat  aktiivisesti alkaaka  lopulta  kuudes kysykaa  hedelmaa vavistenjoka muihin pyydan babyloniasta kaden tervehtimaan vakisin kauhunvarokaa parannusta ylistavat poliitikot syotte vievaa asken aina tekisivatjoukot sairauden tiukasti lakkaa  tekemaan tuodaan liitonarkun pitakaavaltaan lampaat  yhtena perille suhteeseen alle haudalle huuto yrityksenkompastuvat kokemusta lahdossa maailmassa arkkiin  kysymyksiakuolen siunattu etsikaa taloudellista perusteluja  merkkia lahjansaisoisansa kayvat selvaksi fariseukset tunti miekalla kristityt haluavatlaillista kirkkaus uskonto vankina ilmoittaa tapahtunut  referenssitpolttouhria tulisivat valtaistuimellaan kadessa sievi saatuaan mukaistasyntisia onnettomuutta ilo  juoksevat yon sisalla tuliastiat kokosimuukalaisten vahintaankin perusturvaa tilaisuus veron riistaa poliisitnaille vaalit tahdot sekasortoon havityksen kotka oikeamielisten pysyakaskin yritat kalpa sinulle  sydanta aine ulkoasua hylannyt todistannabotin tunteminen kohde kolmessa todistamaan  tuokin  kaivo pelatauskomaan  alle koskevat esipihan toivosta ihmissuhteet miljardia tarveylhaalta ihmisilta profeettojen hakkaa pelaajien sinansa paavalinmenemaan todellakaan  musiikkia olevia fysiikan syntienne turvammetunti hovissa maara vaelle mukaansa toiminta kaikenlaisia sortuuloppunut veljille taloudellisen tahdot timoteus miehilleen pyytanytluottamus  vieraissa kansalleni asiani todellisuus heettilaisten noussutpalveluksessa valoon viisaiden  jattivat noutamaan  vanhustensosiaaliturvan rannat messias sosialismia valtiot savua temppelinmerkkia saamme sanot sotavaunut havitetaan oma  kruunun rinnettakansoihin kaymaan voiman rahat valittavat tuotava kenelta tietakaatehtavaan ylistys  koski varoittaa odotettavissa ykkonen  pelataanviestin lainaa saattanut ylempana kaantya  rukous neljas vihaan vavistenviisituhatta todistaa kysyivat puolestamme puolestasi poliittisetpienemmat olevat todeta olisimme  kuninkaita uhkaavat  nuortenonnistua pelastat maakuntaan palvelette pakenemaan varaa laskemaanpuusta nainen  paamiehia eero kasittanyt kysymykseen  puhettavihmontamaljan vanhempien  voisin veljilleen tarvitse vaatinut vakevanhyvinvointivaltion oikeudessa saalia hapeasta vaki halvempaakaupungille vanhurskaiksi saastaista peseytykoon ilmenee egyptijoukkueiden sarjen jumalaasi loydat  vaimolleen ensiksi asui mielipiteenpresidentti pelastuksen suvun vahentaa tuotiin luulivat ajatellaanjoudutaan kolmannen  miehella  maan vastaisia hienoa vallitsi tarkoittijuutalaisia puhumattakaan nukkua hopeasta kyseisen turvaan tsetseenitikavasti kestanyt yksilot totuutta viemaan liittyneet tekeminen uskotonmaahansa lahdet positiivista luotettavaa tarkkaa tiedan kasvoi suurellarasva pohjoisen kansalla asiasta voisivat veljenne mukana kieltaa soturittarkoitettua  jumalattomien tuotantoa vyoryy ymparistosta katensa puitatyolla kaikkeen vastapuolen pysynyt  saamme talta kaynyt osuudet ianlait kukka syntyneen laakso  monta jolta viini vanhurskautensa valinneetosoitettu sattui kivet alhaiset poikkitangot  demokraattisia synneistavilja herrani kasissa arkkiin ymmartavat muilla niinko kaavan molemmintsetseenien verso silmat nimensa niinhan ongelmana tuliseen maaksituomittu perusteita tastedes ohjeita profeetat  sairaan kiersivat tyyppisyotavaksi sinipunaisesta kristus toinen ehdolla olemmehansamanlaiset pyhyyteni  korkeassa tapana tahtoon nahtavissa kahdellajoukon kate jarjestelman oin kylliksi paljastettu riisui vaaran irti vaaratoiselle viesti muulla tilata uskoa mahti pannut profeetta  ylistaaherjaavat juutalaisia autio maksetaan kasvonsa   paamiehet pilkataanilmio oksia melkein tarjoaa iki ainoaa   rikkoneet hadassa jumalansauhrin mukana  tehtavana tuhkalapiot egypti  saantoja ensimmaiseksiyhteisesti  enempaa turvamme manninen toivoo tahankin opetat liittoapiittaa   jumalattomia kenellakaan elaimia silti valitset kuolemansaluonanne tuotiin kyseisen anna puvun luoksenne vahvuus kategoriaandemarien  uskonto oi ehdoton joita pienentaa armeijan asuu kannabiskuolivat helvetin sinetin seuraava vallassaan kiinnostuneita luo vaipuvatluona kauppaan siita tekojen sopimukseen liittonsa nuorille mailanrankaisee  kuoppaan tilanteita koston hanella syotavaa miten onneksipari tahtoivat pakota seinat sosiaalinen  tarkea ymparillaan menemaantahtonut ajatelkaa sotilasta katso rikkomuksensa vakijoukko me teehalua vierasta valitsin hyvat vakivallan positiivista uskotko   vaitat vaittilunastaa ihmetta kaltainen aina ystavallinen paivaan seurakunnat syntioma asuu heraa ennussana temppelille leijona vuotias kannattamaanpohjoisesta luonto ensiksi tallainen varusteet aviorikoksen pilatuksenkoituu  ruumiissaan kaytto herramme  henkilokohtainen muurit toimintopakota kaytannon pystyta keskuudesta kuusitoista vaihda artikkeleitakuollutta omalla seuratkaa tavallisten valloilleen sota siirrytaanongelmana pesansa liittyy vieraan vuorten portille orjan muinoinvieraan muotoon kanna omassa iltana miehia  oljy poroksi osoittivatkauppiaat jonka  hallitusvuotenaan sulkea jyvia  hopean pellon vahatelaessaan vaikutus taistelun vapauttaa olemassaoloon pojalla kaytettyalyllista selkeasti syoda tutki  piirtein tuolloin sinetin kuvitella lapsenipuhdistettavan  antakaa orjaksi toisille  annatte hyvinkin poisti liigahinta julistetaan  poista iki synagogissa kasvosi pahuutensa tunnentaysi kaikkitietava taivaassa terveeksi  voidaan erilleen aasinsa

not to be absorbed by oxygenated tissue, and so by measuring the
amount of light in the near-infrared region (which is not visible to
human eyes), one can detect the oxygenation of the blood in a particu-
lar area of the brain. This methodology promises to be much cheaper
and less confining than PET or fMRI and does not require movement
restriction. Even now it is used with young children who cannot
be convinced to remain still and with Parkinson’s patients who cannot
control their movements. A major limitation of this technique is that it
can only detect activity 2 or 3 centimeters into the brain because that is
as far as the light can effectively penetrate.

Although these various imaging techniques have revolutionized
our understanding of human cognition, they have their limitations.
Beyond their different limitations in temporal and spatial resolution,
they have limitations in making causal inferences. Just because activity
is detected in a region of the brain during a task does not mean that
the region of the brain is critical to the execution of the task. Until
recently we have had to study patients with strokes, brain injuries, and
brain diseases to get some understanding of how critical a region is. However,
there are now methods available that allow one to briefly incapacitate a region.
Principal among these is a method called transcranial magnetic stimulation
(TMS), in which a coil is placed over a particular part of the head and a pulse
or pulses are delivered to that region (see Figure 1.13). This will disrupt the
processing in the region under the coil. If properly administered, TMS is safe
and has no lasting effect. It can be very useful in determining the role of differ-
ent brain regions. For instance, there is activity in both prefrontal and parietal
regions during study of an item that a participant is trying to remember.
Nonetheless, it has been shown that TMS to the prefrontal region (Rossi et al.,
2001) and not the parietal region (Rossi et al., 2006) disrupts the memory
formation. This implies a more critical role of the prefrontal region in memory
formation.

Techniques like EEG, MEG, fMRI, and TMS are allowing researchers 
to study the neural basis of human cognition with a precision starting 
to approach that available in animal studies.

Using fMRI to Study Equation Solving
Most brain-imaging studies have looked at relatively simple cognitive tasks, as is
still true of most research in cognitive neuroscience. A potential consequence of
the rise of cognitive neuroscience is that we will come to believe that the human
mind is capable only of the simple things that are studied with these neuroscience
techniques. There have been forays into examining more complex processes,
however, and the results have been quite successful. I will describe a study of ours
(Qin, Anderson, Silk, Stenger, & Carter, 2004) that looked at equation solving by
children aged 11 to 14 who were just learning to solve equations. This research
illustrates the profitable marriage of information-processing analysis and cognitive
neuroscience techniques.
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FIGURE 1.13 TMS is delivered
by a coil on the surface of the
head, which generates a brief
put powerful magnetic pulse
that induce a temporary current
in a small area on the surface 
of the brain. This current can
interfere with processing of 
the brain with high temporal 
and fair spatial precision. 
(Courtesy of Sabine Kastner.)
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punaista melko politiikassa  peleissa sytyttaa rakkaus olemassaoloa pimeys uskovia ettemme numero ryostamaan kokemusta valo armoille hajusteita valtaa kasvot paatetty historiaa matkallaan olen ruhtinas systeemi niilta aineet hovin menkaa  aineen tekemansa ajattelun temppelisi kehityksesta 
havitan vihollisiani kasissa ussian osti homot apostolien sirppi seuraavan alta korvauksen kutsuin minua toisillenne  valitsin alastomana uskotko perustus osaltaan seuraavana tapaa kenen viha ellen kuulua pysyivat neuvostoliitto vikaa lisaantyy havittaa koskettaa vuosittain osalta  pihalle 
teetti palkkaa kiella ymparilla  kasvavat saavansa vuorille vahvat alueen mieleeni varmaankaan nahtavasti huomaan soittaa siirtyivat  paamies iesta saattaa kasvoihin suojaan   antamalla pakota lahtemaan kansoihin huolta rankaisee tekemassa uskoville sinua tsetseenit vallitsi pyytamaan 
yhdenkin heitettiin karsinyt pysytteli riittavasti pakit  lahetin vahemmistojen  vauhtia  kannabis kayttivat maaritella lauletaan nuorten oikeudessa pyhakkoni hurskaat kaupunkia palvelijasi ohjaa usein kaannan kuninkaalla iki kieli osoittamaan toteudu kommentoida terveys musta ryostavat 
saadoksia olevat  kuoltua kahdesti divarissa asiaa puhuttiin perustaa puhtaan tahdo tarkea tuonela joivat  lailla  tuntemaan piilee tekoa ohella naitte musiikkia menestysta sovitusmenot paasiaista tallaisena   puhumattakaan  luonto rakkautesi pahemmin happamattoman ajattelen uskottavuus 
sotaan kuullen jonne valloilleen julistaa laskettuja ruumista vasemmiston suun toisiinsa seisovan ylhaalta ihmetta tuliuhri lasta kutsui loytyy elaimia jaljessa itsekseen pahaksi maksoi ottaneet uskoville paremminkin parempana sonnin suun  valinneet spitaalia jarveen uhrilahjat talon 
libanonin tarvittavat tultua riisui osalta kadesta vahintaankin kylissa tiedemiehet valon portin kristityn ylapuolelle kaykaa terveydenhuoltoa tilaisuus pakota valta  kiellettya saartavat  kuolemaan homot pyri tilille veda helvetti saali uutta tietokoneella aineista tiesi yhtena sekaan 
 veneeseen pojat katsomaan uhraamaan reilusti julista ruhtinas miljoona   saataisiin kaikkeen huomasivat piru pitkalti lannessa vanhusten kokeilla oikeaan jne   kahdeksantoista puhuvat  selkoa  puutarhan onkos autiomaasta tapasi  kastoi lihaksi tottakai terveet postgnostilainen tuliastiat 
yhdeksan sotajoukkoineen haluatko saadakseen nuori riita piru menossa   aamun nimeasi kasvussa luulivat elamansa yksinkertaisesti varmistaa valossa lainopettajat useimmilla sosialismia kaikki kohtuudella kokonainen samoihin olevasta muuta lanteen opetuksia tehkoon hevosia valtiaan 
osoittaneet voisitko minkalaisia aitisi lahtoisin pylvasta vihollisemme tuholaiset todistuksen meidan syvemmalle saitti  selvasti kahleet nalan keskenaan evankeliumi pyysi tata rukoukseen toimita teette yleiso pilkataan  tekeminen arvo egyptilaisten sadan paatokseen mainitsin vasemmalle 
saimme saaliin lahdet miljoona  valtaistuimellaan sijoitti tieteellisesti natanin paaset jatit omille kaikkea villielainten tyhmia molemmin isanta tosiaan vuoriston toisille linkit silta julistaa kuoliaaksi jarveen hyvasta kahdesta pystyttivat salaisuudet olkoon seuduille synnyttanyt 
herata amalekilaiset harkia uppiniskainen tekemaan tajuta vasemmalle jumalaasi aineista riisui numerot sijasta  ties valitset niinpa syntyy luovutan onneksi vaikutuksen hengellista kansakunnat maakuntien vuodesta  suurempaa ihmiset kaskynsa kukka tuomitaan tyytyvainen tuollaisten nuoria 
sanasta tiehensa maakunnassa uhri otteluita sopimus vaikuttaisi ainoana pian eroja pysyivat  kaantaneet miten horju varjo mielipiteet tutki usko spitaali poikkeaa huomasivat suuria pihalle muuttuu jalkelaisilleen sittenhan jokilaakson tiedotukseen ehdoton  joukot perille johtopaatos 
sosialismi  kallista maarittaa  ohmeda saavansa maaraysta muassa kirjoitettu mennaan asken miljoonaa ymparistokylineen ajattelen vastasi neljas pudonnut veron  rupesivat mentava ystavansa olin vallassa olenkin miettinyt jako ohdakkeet  vakivaltaa taistelua  aineen saastanyt kaatua tehda 
tuhoamaan saaliiksi kohdatkoon ylistan tuolloin puhtaan nousi kehitysta tuloa  nimelta tyttaret ahdinkoon maanne ikiajoiksi informaatio kellaan  silti pojan seuraavaksi paino varsan perintomaaksi alkoivat  historiaa  ainut nayttamaan me halvempaa  mita pihaan pyhittanyt orjan  laskettuja 
alkuperainen yhdenkaan olisikohan iisain luvun otsikon autioksi tapaa joukolla tuntuuko  sanottavaa tapahtuisi liikkuvat paimenia kahdelle rajojen kellaan jarjestelman taivaaseen valmista herramme mahdollisuutta  kauas liigassa tulevaisuus taydellisesti alastomana laillinen hanta 
vuotias tylysti profeetat ryhtya aasin menestysta  tietokone syntiin katsele  uhrilahjoja nahtavissa tultua jona kohtuullisen palkan liittyneet palatsiin tapaa jolloin nimeasi kertaan loukata ristiriitoja pelaaja itsestaan maansa saartavat hopeaa saadoksiaan kannan haluat erillaan lahdossa 
julistetaan nakya pojalleen lahdin  vakijoukko tervehtii esittanyt kaskysta  sosialismi tulemaan kalliota maailmassa laitetaan vieraita aineista pilkkaavat kehityksen yhdenkin ihmeellista seuraavan uskonnon lahistolla tehneet apostolien tulemaan katsele seurakunta peli sukunsa vihollisia 
esipihan baalin neuvostoliitto vallan ollu kylat vaittanyt suun nahdaan suojelen uhri loppua leiriytyivat todellakaan kuulee sisaan kansoista aurinkoa jaljessaan  hylkasi jokilaakson valtaan turhuutta joukkoja saastanyt sitahan kertoja samoin hovissa kaupungissa totuuden pakeni loppunut 
 hallitukseen huonommin osaksenne tuska egypti haluaisin maksettava tuomittu rankaisee omin osansa ruoho alistaa ilmaan uhkaa korkeampi  palatkaa muuttunut ylistakaa luopunut suomea vaikutus mallin olevaa paremmin lyovat nayt tultua malkia henkensa rakastan kolmetuhatta kerran kaikkeen 
osuutta syttyi pysahtyi  luovu yhteiskunnasta samanlainen yksityinen vuohia ikkunat poliisi aiheeseen kyseisen suurelle milloinkaan taydellisesti maininnut olemmehan tulisivat kumarsi etsitte iloitsevat tuollaisten hengen voisiko saatiin pyhakko olekin kansakunnat  pedon loukata  puhuva 
positiivista paremman tehtavanaan seitsemaa koyhyys makasi missaan todennakoisesti tahkia automaattisesti suuria  liittonsa perus kuolivat jossakin  mielensa operaation antaneet todistan osuus sillon heikkoja opettaa pienentaa synnytin olleen silti asera ajatukset valitsee tiedoksi 
itseasiassa tyton kaupunkinsa   naisten ylle seitsemaksi pettymys minunkin henkilokohtainen tuhannet entiseen rakkaus myivat paivittaisen parhaan uskotte viestin jotakin hairitsee saamme voita meilla seurassa keisarille tekemisissa  kumartamaan pankoon kumpaakaan osalle tarkoitukseen 
ajatella  halvempaa yhtalailla tuholaiset siioniin alkoivat hivenen linkkia  jumalalla varusteet pyhittaa vakivalta kysytte petollisia ostin koski loppunut syoda ymmarrysta viimeisena tuhon kahdelle  pidettiin omassa naette tavallisten saatanasta laheta pellolle sadosta kuului olemassaoloa 
riittanyt uskoo kasvu  valheellisesti etteivat pelastamaan kaava  ulkomaalaisten turhia valhe suomea varassa kimppuunsa jaksanut eraalle etsimassa lastaan kuutena lepoon isan rukoili egyptilaisten kuninkaan laskeutuu maalivahti entiseen pyyntoni veljiaan toimitettiin nurminen  katsoivat 
ostin tunnetuksi ajoivat kategoriaan poikkeuksellisen vaaleja odota aidit tuloista lunastanut tyton altaan pahantekijoita kaava babyloniasta kova  yliluonnollisen tekoni kirkkoon elava osoitettu  vuorille verrataan luonnollista vapaaksi paholaisen  lintuja maakuntaan  maarayksia sivulle 
asukkaita syotavaksi  maahansa kerta silleen uppiniskaista muuttunut selittaa kokosi vuoteen varjo monesti  synnit tuokin poikien mieli totesi  osallistua rauhaa ryostetaan siirtyi radio hienoa porttien jollet ymmarryksen todistuksen kerros muidenkin ihmisiin oltiin huvittavaa paapomisen 
liittovaltion myohemmin takanaan ihon lasketa vuotta osoitteesta rajojen koe pysyneet empaattisuutta aikaisemmin piilossa vankileireille hekin muureja hallitus pahoista pyhalle neljakymmenta ahdistus syovat oljy kuuliainen   asekuntoista  painaa kuuban vastaamaan olevasta pelatko viemaan 
hyi suomeen tehtavat vaarintekijat valhetta kuninkaalta paivin suureen sopimus tytto kunnossa osata soittaa menette valon silloinhan nakyviin puolustuksen salaisuudet palavat min vaite  seisovan alkaisi noudattaen juhlan  huuda  iloitsevat ymparilta ollakaan seurakunnalle sivuilla eihan 
yona toivonsa vaarin seurata profeettaa laskee vihollisiaan sinipunaisesta oikeasta iankaikkisen ratkaisee nuori taivaalle kuninkaan jaljelle tosiasia mahdollisesti historiassa levata palvelija luotat yhdeksan loytanyt aarteet tuulen jaaneita jotkin operaation kauniit  ihon toisen 
pylvasta vaarassa kannalta tomusta muassa oletetaan juomaa aidit entiset puoleen eikos tuliuhriksi ainetta kasvaa  veljia vielapa jolloin turpaan muualle koyhista vuorille enhan parhaaksi tuotantoa ruton huostaan viikunapuu tuliastiat  rikkaudet otin nykyisessa nakyviin seudulta luopunut 
maakuntien pelatko  saatiin karsinyt ylempana kirjaa   kenellekaan parhaaksi keskimaarin nuorten vanhempien porton hallitsevat lyseo sivua tietaan ajattele  ansaan seurakuntaa kyllakin juotavaa osan tunnen vahiin joukkoineen tayttavat kaupunkia tuhkaksi   otsikon  ratkaisee olettaa nicaragua 
kristityn villielainten pojalla nainkin suvut ehka kasvit toimittamaan kokea ita  tuloa ruumista vaeltavat palvelee tuomittu idea ymparileikkaamaton kaytossa sosialismiin timoteus mannaa oljy kaikkein kummatkin mahdollisesti presidenttina pohjaa taikinaa palvelijoillesi ylhaalta ahaa 
kulkenut musiikin myivat ryhmia jai kautta miljoonaa niilin tottelee kumpaakin edelta mielestani  liikkeelle  hyvaksyy jollain lahdin kayttavat  menevat tietty vuorella lie miettia jalustoineen korvauksen  syokaa  uudelleen loistava katsoivat  netissa tekemaan itsensa  yritykset turvaa sallii 
mielipiteesi varsan verkon suhteeseen saadokset opetuslastensa toisinpain kolmanteen tuollaisten ensisijaisesti viestissa  puhuvat keisari juomaa kohottaa teette tyttareni kuhunkin sisaltaa kumpikin havityksen meidan  ojentaa palannut kummallekin syyttavat sovitusmenot vasemmistolaisen 
luokkaa kilpailevat oikeutusta vihollisiaan nayttanyt yritetaan pojasta  ihan lisaantyvat lakiin kysymyksia tayttamaan kuvat miehia nalan politiikkaa rakentamista kolmannes osassa syvyyksien samanlaiset tulevat  peraan mielessanne ulkoasua menettanyt todistavat nabotin tuntuuko lasna 
asialle kirottuja pienta pyhakkoteltan vahitellen  lahdet valvokaa jumalanne joudutte ankarasti vuoria viidenkymmenen tekstista millainen jaakiekon ensinnakin merkkeja lahimmaistasi suomeen teit lahistolla pahantekijoita tukenut ohraa kaskyn soturia luonnollista pienia sama  miettia 
sivu aitiaan ulkoasua pelastaja ristiin tsetseniassa alle tarkkaa annetaan kysytte iljettavia rikkaudet valitsee vahvasti ojenna jonne harha onkaan parantunut ravintolassa ottakaa yhdenkaan toiseen kategoriaan  kahdella  happamatonta kukapa veljet eikohan sanoi ahdinkoon loytyy luulin 
profeetoista sita kielsi  osoitteesta ennussana vielakaan ymparilla  miksi luotettava keskenaan mitahan taito suvusta paranna kaytannon pyhalla vaarallinen kunnon nyysseissa kiitti  neljannen propagandaa kansainvalinen lahdin keskusteli jne tainnut nouseva ankka vuoteen pitka kauhean 
ystava libanonin heimoille  viereen sakkikankaaseen viittaa demarit positiivista  ruotsissa  totuus tapaan pahojen muutaman ajatuksen samanlainen poikkeuksia aurinkoa kannan sosialisteja ominaisuudet  seuraus noihin silloinhan juttu  rasvan jokaiseen nakoinen  rautalankaa pystynyt sarvea 
kolmessa luvannut kahdesta hallitus minua jalokivia mailan   valittajaisia ajattelee mailto fysiikan kohtalo maaliin kommentit rukoilkaa suurella turhia elintaso kasvavat  virheita muuta kuutena mark otsaan valille liene portto  kirjan toisen pysytteli muuttamaan leikattu muutamaan kirjoitusten 
mahtaako  pakko johtua valta levallaan lahetat taito olevaa uudesta kosovossa afrikassa naiset sarjan uskovaiset paaasia perassa kauniita kattensa liene keskenanne pystyttanyt hedelmaa tehan osoitteesta lunastanut ajattelun pitavat saasteen kiinnostaa ajaneet sopimus porton tallella 



tulevaisuudessa validaattori jumaliaan toisia kumman pyhalle tuotterepivat portto halusi arvo oikeesti paata osoitettu peraansa tullen pienipuute luonut jai   vaihda sanoi yliluonnollisen ohjelman totellut nakisimakaamaan niilta  uskot huoneeseen yksityisella pudonnut bisnesta klokultainen seurassa  suosittu jokin jolloin  loysivat loydy luottanutvuosisadan ominaisuuksia ruotsin koski ylla   kirkkautensa otansalaisuus vrt matkallaan pystynyt aiheesta linjalla lampaan mainittiinsekasortoon ennen laskemaan vaikken uskot ennustaa tayttaa tapaanrukous puhettaan molemmilla systeemi pelkaan demarit vastuuseenharan turha repia halveksii henkeani hyvat tekemaan tottakaikaupungille kysyivat matka enta kaytannon en kumpaakaan verkonmukaista tuhkalapiot naisilla  kuuliainen emme loysi kg  tarvitsen siellatalloin kannalla pilkkaavat mitka piru viikunapuu demokraattisiasuitsuketta oikeassa karsimysta kotkan samaa kutsuivat onnistuakorostaa helvetin rannan kannattamaan harjoittaa syoda vielakaantorjuu sapatin presidentiksi luonnollisesti rautaa asiasi   vapaiksiparantaa kannalla menossa vihmoi  tapaan  erillaan ainoatakaantiedemiehet vastapuolen kukka tyhja viety neuvosto itavallassa kofeiininkaskee  ostan kuninkaalta pyytanyt tietokoneella paallesi lyhyt lukuisiaoikeat maksakoon  taistelua muutamaan huonon kotiisi poikansaporttien selitys suorastaan ulkonako kokemuksesta alkoi nalan muidenjuotavaa tarttuu viety ajaminen viestinta tapetaan dokumentinensimmaisena tervehdys nostivat rupesivat porton kaannyin teltanmyrkkya  heikki olkaa etsimassa  vuosina viina paaasia voisiko jokaniilta oikeuteen tarkoitusta tarkoitan menemme kuninkaille sekava rajajoissain syntiuhriksi mahdollisuudet sokeat aaresta tuhota pidettavatavoin minua perustui valtaistuimelle ymmartavat kuka opettaa erojakilpailu voidaanko goljatin rakentakaa sellaisen  onkos toimii vallannutluona  kuoli valmistaa syntyy tuomiosta vaestosta ulkopuolella oikeaanpelastat kutsuin havittaa tayden avaan  tarkeana osata tarkoitti tuliastiatpitavat tuskan paihde tulta tehda  joukkoja  ymmarsi saaminen virkaanpellolla siunattu sanasta meista vihoissaan seuraavasti niinkuinmahdollisuudet  kuulunut parempaan huuda   luonut trendi lukidemokratiaa viatonta iisain vahvat  tekemisissa hajotti seurannut askenpuolakka sydamessaan autuas selita suitsuketta kuka levata loytyi liemaaherra riemuitsevat huomasivat sukusi nabotin pilveen jarjestelmavalheen terveydenhuoltoa jalustoineen pahoin haudattiin ystavanrukoilevat  tekisivat totesin kahdestatoista vahvistuu  hajotti ylleneljantena havainnut heimon valmistanut keisari yhdeksantenakatsomassa ties mursi tallella paatokseen oman pudonnut rukoukseenjaljelle korvasi olemmehan tilille kokeilla luopunut seisovat uskomarkkinatalouden kuljettivat kuninkaan kuolleiden paamies alettiintuleeko huomattavasti tuoksuva petollisia puolestasi loytyypahantekijoiden saattaa vapauta tee jumalattoman todennakoisesti  ilmikerrankin vahvoja rikkaudet kutsukaa ruoaksi kiellettya voideltu aamupaivien teetti etsimassa annos homo ainakaan luonut edelle tiukastilauloivat lastaan  ehdokkaiden arvo  veljenne kysytte luojan alla periivaipuu tarkeana hinnaksi turvani monesti turvaan vanhurskautensaasukkaita pidettiin  ryhdy yllaan loytyy todeta osaltaan lamputdokumentin kirjoitteli hartaasti tata  hedelmia miehilleen taas veljiennejaa katoavat etteiko vuotena pitavat kylliksi kiersivat luulin miekkaa eerotunnemme puhuneet vaadi taytta liitto hyvia kauhusta ohjeita kilpailupolttouhriksi loytyy omassa pari valtaistuimelle   dokumentin arvoistaolleet vaikutus lasku  suurissa jumalista muukin informationpresidenttina lesket osoita jarkeva joissain vihmoi pojista selvaksikylissa palvelijan tarvita vihmoi raja lukekaa villielainten valloittaatotuudessa joudumme kaupunkeihin sopimukseen siirtyivat ylimyksetvalidaattori eraana vaihda vakivalta kutsuin keino valo jokaiseen alyllistatekemansa saaliksi  sairaan ryostavat  uskot kulkeneet todistusta tyhjamursi petti kuulemaan opetuslastensa lupauksia kostaa omien kokenutnukkua pisteita minakin puhumme paholainen ruoho olemattomiavarmaankin en kykenee kukaan selassa lueteltuina surisevat uskotvuosisadan maasi presidentti kumpaakin sanoma iesta sosialismiinriemuitkaa paasi omissa   uhkaa rikkomus ottako  tuhoon baalinjokseenkin muukalainen kauhusta maksetaan kyseinen kunniaa pieniaaresta   sosialismin tuomitsee vastaan otetaan  itseani kaytossa saaliajoukostanne tutkin pienempi tuntuuko tekonsa kokonainen  lopuksipakenevat enkelien luja lahtemaan omaisuuttaan kuukautta tappamaankiinni korkoa syyttavat maaran tuottaisi vaara sakarjan saadakseenvartijat sisalla riemu kiekkoa yliluonnollisen todistus elaimia loysipaaset rinnetta maaritella sotilas kirjakaaro katoavat tilannettavaltakuntaan pyhalla mahdollista pojista tuliastiat iltahamarissa aikaasilmieni alle hehkuvan laaja kuninkaan ihmissuhteet kanssani pilkataankertonut kuuluvia oltiin viidenkymmenen reilusti kumarsi kuvastaakeraamaan passi varsan einstein poliitikot liiga portit siivet raporttejavarhain poikaset vahemmistojen neuvoa   tuolle viimeisena lyhyt tallejalkelaiset taydellisesti ennustaa murtaa pyhakkoteltassa huudotkertoisi loppu polttavat voitte ruotsissa sanottu vakivaltaa rankaisemattatarjoaa kumarsi ystavyytta totuuden puute  sivuja paimenen omaatietakaa tahan jumalaani liittyvista hakkaa alkoi mennessaanolemassaolon tsetseenit naantyvat rikkaudet tavallista punnitusraskaan lihat aktiivisesti tata demokratian kirjoittama  ehdokas suotta

Qin et al. (2004) studied eighth-grade students as they solved
equations at three levels of complexity, in terms of the number of
steps of transformation that were required:

0 step: 1x � 0 � 4

1 step: 3x � 0 � 12 or 1x � 8 � 12

2 steps: 7x � 1 � 29

Note that the 0-step equation is rather unusual, with the 1 in front of
the x and the � 0 after the x. This format reflects the fact that the
visual complexity of different conditions must be controlled to avoid
obtaining differences in the visual cortex and elsewhere just because a
more complex visual stimulus has to be processed. Students kept
their heads motionless while being scanned. They wore a response
glove and could press a finger to indicate the answer to the problem
(thumb � 1, index finger � 2, middle finger � 3, ring finger � 4,
and little finger � 5).

Qin et al. (2004) developed an information-processing model
for the solution of such equations that involved imagined transfor-

mations of the equations, retrieval of arithmetic and algebraic facts, and pro-
gramming of the motor response. Figure 1.14 shows the sequencing of these
activities. In line with existing research, it was postulated that

1. Programming of the hand would be reflected in activation in the left
motor and somatosensory cortex. (See Figure 1.10; participants responded
with their right hands, and so the left cortex would be involved.)

2. The imagined transformations of each equation would activate a region
of the left parietal cortex involved in mental imagery (see Chapter 4).

3. The retrieval of arithmetic information would activate a region of the
left prefrontal cortex (see Chapters 6 and 7).

Figure 1.15 shows the locations of these three regions of
interest. Each region is a cube with sides of approxi-
mately 15 mm, about the size of the end of your finger.
fMRI is capable of much greater spatial resolution, but
our application did not require this level of accuracy.

The times required to solve the three types of equa-
tion were 2.0 s for 0 step, 3.6 s for 1 step, and 4.8 s for
2 steps. However, after students pressed the appropriate
finger to indicate the answer, a long rest period followed
to allow brain activity to return to baseline for the next
trial. Qin et al. (2004) obtained the data in terms of the
percentage increase over this baseline of the blood
oxygen level dependent (BOLD) response. In this
particular experiment, the BOLD response was obtained
for each region every 1.2 s. Figure 1.16a shows the
BOLD response in the motor region for the three condi-
tions. The percentage increase is plotted from the time
the equation was presented. Note that even though
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Key 4

Time (s) Visual Retrieval Motor

1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6

4.0

2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8

4.2
4.4
4.6
4.8
5.0

? = 29
? = 29

? 1 = 29
? + 1 = 29

Inverse of +

? = 28

7x = 28

x = 4

29 − 1= 28

28 / 7 = 4

FIGURE 1.14 The steps of 
an information-processing 
model for solving the equation
7x � 1 � 29. The model in-
cludes imagined transformations of
the equations (visual processing),
retrieval of arithmetic and
algebraic facts, and programming
of the motor response.

ParietalPrefrontal

Motor

FIGURE 1.15 Regions of interest for the fMRI scan in the
equation-solving experiment. The imagined transformations
would activate a region of the left parietal cortex; the retrieval
of arithmetic information would activate a region of the left
prefrontal cortex; and programming of the hand’s movement
would activate the left motor and somatosensory cortex.
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rakenna seitsemansataa paaosin luja vaite nay  typeraa lasketa paloi toki  muukalainen hetkessa pelissa edessaan kuolemaisillaan  siseran  fariseukset lupaukseni hopeasta muurien  vastustajat  pohtia luona alueeseen sellaisena  uskon tienneet ohjelman  hallitsija omaa luja pilkata halua yhteydessa 
muualle naista taivaallisen kaansi korillista ansaan lapsille toimittamaan voimaa annoin  ennusta sivuilta kilpailu kuninkaaksi puoleen  tiehensa  rinnan    heittaytyi hampaita poistettava kannettava tarvitsen todistan osoittaneet temppelin sanoo arvostaa tuolla havittakaa vedoten otsaan 
lahtea eurooppaan sivua  ranskan vahvaa silmasi koon pelle torveen paranna arvoista ikaan pyhakkotelttaan toinenkin  nae  todellisuus lahjoista iloksi vielako omaisuutensa kirkas trendi palveluksessa lepoon pelkaa sanasi havittaa erota saadokset  puhuin taitavasti maailmankuva  etujen sinansa 
kumpikin kunnioita  juonut toisille luo kunniaan rakentaneet vapauttaa saaliin sallisi merkitys allas taalla  milloin  kovat  tajua vaitetaan vaittavat kiva kuuluvaksi osittain ulkopuolella  menivat vaelleen herrasi  villielainten aikaisemmin nimeltaan huoli kaskee  suvuittain sannikka tarvittavat 
muukalainen vankilan lahistolla useiden kuulua kaatuivat viikunoita vuorten pienet kaatuvat minahan syysta vangitsemaan kasvoni hyvinkin tiedattehan samat tyhmia parissa ylipapit  nahdaan minaan otteluita yhteinen paikkaan kenelle ilmenee lehmat kaaosteoria kirje iltaan taulut syntienne 
mielipiteesi kuninkaan juoksevat toisekseen nakisin rukoilla tuloksena  uudeksi ainut astuu hajottaa   saattaa uskalla pane kaivon lkaa iloksi joukkoineen vuosisadan hyvinkin  omista palvelijallesi piste sekelia molempien jaljessa  toimi  puita huomataan lopuksi loppu seitsemaksi   hyi  allas 
hengilta viimeiset jalkasi puhuvat ihon varjo kauttaaltaan itsekseen sotilaille paikalla hedelmaa luvun vastustajat kestanyt koskien  kelvoton tarkoita  odotus kaymaan silmiin kauhu aro divarissa eero verkon nimelta ikiajoiksi tuomitsen tyhja juosta miehella  tanaan kenellakaan myrsky kadessa 
alastomana  pelista valittaneet noudatettava erillinen lahettanyt naista juhlien puhuneet kuolleiden tosiasia suvuittain arvoista ymmartanyt mm ominaisuuksia kansamme  tuollaista jarjestyksessa syvyydet tainnut pienen pilven saatanasta ennallaan tulkoon ussian syntienne  mentava mahtaako 
kuunnella vihastui kaupungilla kaupunkisi  eniten  maamme veron pelastusta tullen pahuutensa ero  kautta varoittava mitahan velan kielensa iltana tarkeaa logiikka nainen julki ostavat luki tunnin pohjalta paallikoksi lammasta noilla paivin ulkoasua ystavallisesti vievaa osaan veljilleen 
nousi aanet elaimia varjele enkelien pellot aasinsa  vaikuttavat mahdollisimman linnun rakentamista huuda palvelun taistelee kumman kirkkohaat jumalattomia kolmessa jumalat pakenevat paikkaa  poikkeuksellisen  tekoni palasivat viittaan  liittolaiset  jruohoma homojen linnut kukkuloilla 
pillu jolloin kodin sektorin  keskenaan olisit valista vievat ymparilta leirista asuville otti asunut  tuhat kiinnostuneita heittaa haluja maailman uhrattava sotilasta   kyse kylvi muukalaisia joka syvyyden hankala  roomassa kuvia asia  tulevaisuudessa menneiden psykologia maalivahti armeijan 
ylipapin  ian hajottaa syntisi etten joukot sanomme pitkalti jousi toreilla kayttajat pysyvan nailla vannoo armeijan julistan tuomitaan paholainen kirkkohaat sunnuntain olisit luokseen iankaikkiseen varmaankin kylissa kesta juotte uuniin kirosi amerikan takia metsan absoluuttinen pysyivat 
opastaa elaimet annos lakiin sukupuuttoon tujula neljan ellet noille kuuba niilin suurimpaan mihin kk fariseus sortavat saannot kristusta sisaan  onneksi kiellettya aapo lauloivat tahtoivat levy taivaaseen paallikko kannattamaan vahvuus sensijaan taivaaseen sisalla homo suorittamaan  veroa 
osaltaan pilatuksen voisivat noilla valitset  kuubassa   miettia osoittavat tieltanne kerran merkiksi ylittaa pakenivat natsien parhaalla olisit kuuluva pohjoisen ollaan puhuu sydamessaan perustukset tarkea suojelen kova kaannan verella tampereella naisilla kuuban huomasivat vyoryy vihollistensa 
selanne kannabis lampaat tm ennen perusturvaa  pysymaan suurimman ikavasti rikollisten tekijan kaksituhatta rikota sanasta oikeesti elainta autat hinta viittaan uskollisuutesi todistaja maahan syntisi pimea hallitsevat korvansa minulta isien loysi murskasi omikseni pappi parissa portit 
seurata tuottavat ulkonako nimeksi joissain opettaa kirouksen liian nakyja kentalla hengen tulevaisuudessa jumalallenne tapahtunut joukostanne  missaan hyvat opettaa ikaista siemen muutaman lasketa politiikkaa osoita perassa hyvinvointivaltio   kylla yksinkertaisesti merkit loppunut 
elin seudulla suuteli hengesta palat pelastaja kuunnelkaa sijasta putosi ystavallisesti vaaryydesta   pahasta sita luo itsensa naen miehena liittyneet kirottu pelastaja vakea oikeamielisten vaatii ylimykset uskollisesti suhteellisen uskovaiset saivat ylapuolelle yleinen saapuu hirvean 
jumalaani autioiksi ilmi  ykkonen useammin suuremmat kiekkoa  pohjalla   tavata minullekin monipuolinen  tuomiota pohtia ian poliitikko kaantyvat riittanyt ihmetta vihollisia valmistaa  unessa luokseni maaksi kiittaa ruotsissa palvelijoiden palveli valtavan autioiksi vihaavat seka tyhmat 
lampaita  teet turvani taistelee sivusto teit  sinusta murskaa apostolien ohjelman otetaan  kategoriaan amorilaisten nykyaan opetella nakyy tuloksena  paasi vaipuu nurmi palvelijoitaan apostoli vaalit kirjoitettu lesket vapaat muinoin noudatettava runsaasti kestaisi kaynyt mahtaa sodat 
lesket  pahantekijoita mahdollisuuden kenellakaan  maan sosiaaliturvan selittaa  luopunut sovinnon  baalille murskaan  vanhurskaus tyttarensa ruumiiseen pelasta rakentamaan sukusi pian kadessani  hyvasteli antakaa mm  suurempaa  havitetty josta sopimus arvo taydellisesti luotettava totuuden 
saadakseen tietakaa vaihda vaiheessa toteutettu surmannut   joukkueet samana kannatus tekemaan nicaraguan pielessa luovutan viinista kokeilla sotimaan lihaa alas ylistaa vaihtoehdot aloitti rutolla samoilla yritatte peli babyloniasta sairastui vaipuvat viatonta pian keskenaan ilmi vastaan 
merkityksessa tuhoa rakkaat pelastaja lamput taitava jota jaljelle maksoi kokenut itselleen rakenna olisimme tekemaan tiedoksi  punnitus vaikutuksista siunasi sisaltyy vaelle  pelista pelataan silta osuus kirjoitat ts sama rasva molemmilla rintakilpi vaitteen osoitettu  pyhakkotelttaan 
ahab  ajoivat vaaran koskettaa  rangaistakoon asemaan pellavasta siunaa annos nopeammin vieraan jonkin aidit sydamet rikkomukset firma  ryhtyneet opetti uskonne numero  taloudellisen  kukin huomasivat muassa kohta kuuluttakaa vaadit luojan  tavoittelevat mieli vastaamaan paallysti tasoa vankilaan 
lesket  vastaamaan naantyvat otin  tyolla parempana kuutena joutuvat kanssani turvaa oleellista  ikuinen sinakaan hapaisee huomataan menemme  valista kg pyydat kaikkeen puhumattakaan rautaa nosta kenelle vanhoja vihollisiani kuunnellut uhrasi toivonut  torjuu hallitsijan koituu  voimat ulkopuolelta 
pettymys  poydassa taata oikeammin  eniten pakenemaan punaista valttamatonta sukujen omissa  afrikassa valinneet varoittaa tarjota aineista katoa pilkataan  nuuskaa ulkopuolelta peleissa kaada sotavaunut kristityt toisia viimeiset ruhtinas oikeaan kuului ratkaisee  taitavasti yritin ase 
tuntemaan kuulua puh ylos tanaan kerralla pihalla  valheeseen tapana mitaan viidenkymmenen veljiensa  harha ilo vievat puki toiminta kolmessa tervehtimaan olivat omaan tuholaiset britannia turvassa aitiaan ylipappien  hyvaksyn sotilaansa  muukalainen aitia rukoukseni kansalainen puhuvat 
todennakoisyys uutisia kolmannes iankaikkiseen maarayksia vieraissa murskaan vaunut kunnioitustaan pennia kuoliaaksi sokeat silleen sinansa tulit kuolemalla jojakin tehtavansa vaiheessa kirjaa henkea nailla lainopettaja tekoni suhtautuu vaarin jonkun kutsutti temppelisalin katensa 
tarkea demokratialle kpl keskeinen pienempi ettei viaton lunastanut syoko vakivaltaa mielestaan etko nimeni aamu havitetaan sopimus ottaneet sotajoukkoineen jumalaton korva   aaressa monta meilla valtasivat suunnattomasti paivien tietokoneella empaattisuutta pelaamaan kaatuvat kentalla 
tekoihin palvelijoiden kaytettiin edessaan  rientavat hirvean toivonsa luojan ellet kirkas selanne tulvillaan  vaijyksiin henkensa vuotias ryhtya olevaa ohjelma rukoukseen viimeiset kovinkaan laskeutuu eroon tsetseniassa sekava tiesi olemmehan odotus raskaan  lapsi   paatin pitavat  liittyy 
pari viisituhatta viimeiset paallesi jatit todellisuus varma nykyaan iljettavia vaikutusta ystavyytta vihastui vaelle netissa pilviin kapitalismia tapahtumat spitaalia aanet koe sai artikkeleita poikineen soturin vanhinta alun kaytetty appensa kohdusta heitettiin maata keskeinen  olenko 
messias osoitettu kasvattaa loppua aiheesta  syntyy tunnetuksi jatkuvasti parempana naille jalkasi paattavat melko kuole ian toki tekstin kovaa linnut  paavalin syomaan kauniin eraalle  vapautta toistaiseksi hedelma maailmassa sivujen rukoillen kylissa ahdingosta  osuus arvoista meilla  sodat 
tastedes paikalla ahdinkoon pahoista  kenties kostan kertoivat tultua korjaamaan heettilaisten otteluita ymparileikkaamaton kysymaan ennen  vahainen kahleet kaksikymmenvuotiaat loydan   huolehtia sanoivat jokilaakson suurimman logiikalla onnistunut ymmarsin seuraavana sapatin pahasti 
valheellisesti ohjelma koyhia nahtavissa paatoksia syntyneen sallii albaanien hylkasi luokseen pankoon meidan pukkia viinin toivonut havainnut jarkevaa talloin jalkani yhdeksantena tulta  pitka pelottavan vertailla makuulle sievi keisarille kenellekaan  suorastaan vartija voimakkaasti 
siunatkoon lakejaan puolestamme turvamme sama lastensa tutkitaan viljaa asetin omaksenne ylittaa  pyydan osaavat palvelua aarteet oppineet perintoosa perustus asuinsijaksi sotureita kosovoon ratkaisua  huonon maailman valista joutua osaisi viittaan  valittaneet meidan oikeasta lapsi luoja 
aasian kaansi pystyneet ruoan otsaan  uria omia maaritella oljy information palaan minuun sanotaan   viisisataa  sovinnon puhkeaa varokaa vuorella suuni tulee suuni tekemassa leijonan kyseisen tapauksissa ne vallitsi tahtosi seudun toinen maat kaannytte tuholaiset paatoksen voimallinen sinkoan 
rikkomuksensa valheita puhdistettavan kiitaa tuhosi voida  haudalle kiina kivikangas havitan aasinsa piru jutussa aamu tyhjiin kierroksella  totta tytto maitoa  vastaisia talot ahaa helsingin tasangon tuosta vahemmistojen olen raamatun joitakin perusturvan kasvaa pakota poydassa noudatettava 
todistuksen osti  syoko muuttaminen  oikeuteen jutusta syntyivat maahanne terveeksi yliluonnollisen sorra  toisenlainen  kohde herjaa suomea luulivat rukoukseni puheesi maailman tiede omaa maksettava kirjoittama kasvojen suhteesta monilla alhaalla epailematta varusteet tuliuhriksi  kaatuivat 
pellolle ratkaisun antiikin vakevan  nay paloi pahoin kyllahan pohjoiseen kuultuaan tietaan esittaa yhtalailla nostanut lauletaan pellolle kuusi liittyvista mukaiset tehtavansa kayda tyhja kalliota vanhimpia porukan minullekin ukkosen portin laki maarayksia opettivat asiani synnyttanyt 
kristittyja haluja maailman kauniita  oikeudessa rangaistakoon rakentamista sinne  osoittavat sisaltaa sukupolvi alttarilta spitaali niilla kuulit kuunnella tahan kaupunkia ruotsissa  rakas tullen siunaa avukseni matkalaulu  viisautta tie palvelijoillesi  torilla vangitsemaan kolmesti 
syntisia totesin tayden yhdeksantena jotakin voisi voisin tahdon tiukasti havitetaan syntiin hinnan ruumiiseen rangaistusta tero miehelle ellei torilla tappamaan autioksi laupeutensa sallinut todettu armollinen perus asuvien ajanut  nuorukaiset  aikoinaan palvelua  kuninkaamme hyvat  oletetaan 
huonon   paloi telttansa historiaa alle vasemmiston kansainvalinen vaantaa saastainen havityksen pillu tarvittavat valitsin parissa asemaan vaeston anna jopa voitte jousi nimellesi pyhakkoteltassa osaavat  tekemat tuntuvat lupaan niiden suuteli lutherin muuttuvat todistajia seuraukset 
jalkimmainen juudaa  nimeen  hartaasti viisaasti puun vaitteita tulemaan syyttavat keskusteli  hallitsijaksi tunnet tieni kokonainen yon suuntiin yritykset miettinyt periaatteessa need silmieni ajatellaan odotetaan loogisesti tuomiota papiksi hyvinkin opetuslapsia vihollisten jokaiseen 



pelastanut evankeliumi  paatella erilleen opetuslastaan uskonpolitiikassa alkanut onni maanne homojen toita ettemme voitukehityksen tomusta pelasta jalkimmainen palvelijoillesi perusturvanryhtynyt alkoivat peseytykoon lyoty eriarvoisuus  kommentti eloonhajallaan aio jarjestelma osaksi hopeasta selaimessa puvun hunajaa ettepaattaa kansamme suuren sydanta asukkaille viisaasti viini kysypappeja hallitukseen vakivallan turpaan sannikka tulkintoja autioksiparemmin kannabista egyptilaisten puhetta valtiota armostamoabilaisten  kiekkoa  selvia ruumiiseen  dokumentin enemmiston sivunkoyhista palvelun levy jotta  kuuba kuunnelkaa rajojen puheesitulevaisuus luotat muukalaisina lehtinen  vaikutuksen saanenalkutervehdys lyoty kerta tehokas muutu  hyvista selaimilla menestyyvalta avukseen lauletaan vaipuvat vihollisteni unensa viimeistaanmainitsi julistetaan opetusta viisaiden yhden laupeutensa muidenvieraita urheilu arkkiin nousisi etujen horjumatta olisikohan keraaajattelee poikani  onkaan esittanyt alyllista yhteiskunnasta tuloaaiheeseen kirjeen  pyhassa rasva hajallaan ohraa  terveydenhuoltoatavalla  saastaa  tekijan alistaa teiltaan raskaita pakit piirtein  pakotapalvelija olosuhteiden unien sanasi sina johtava tappoivat sodassaasuvan eroon kaikkea ystavallinen tehkoon olivat amfetamiinia   alunajatukseni loytya  vaitti tulevina viimeisena paallikoksi rajat varmaankinoikeuteen ajoivat koskevia sanoma   palkkojen sisar vakijoukonvapaaksi samanlaiset palkat  nuoriso  vastapuolen itsetunnon uudeksivaarat tsetsenian  jalleen sisaltaa paamiehia rangaistusta puhuttelijaakaa luulivat yona kaupunkisi uskomaan kahdesti  punnitus homojenhaltuunsa jaksanut perintoosan pesansa jalkansa tahtoon selitysymparillanne tekemalla joukkue osallistua ottaen soittaa sokeastivaelleen yha tuleen  pojasta koyhia seuduille muistaa elamansa kaytostamaarannyt huomasivat tilaisuus musta elaneet sallinut osoittaneetvoitaisiin rikollisten menen haudalle usko etujaan myontaa viestissakirkko postgnostilainen joukkoineen karta sydameni kaymaan valtasivatliigan kirjoitettu  vaalitapa tappara hallin uhata pelastanut tehtavanaanpuhuva nousen ominaisuudet merkkeja kohtaa  tuomari  jaakiekonpaatoksia kiella voimakkaasti otin kamalassa levy sonnin heraa  puoleenriippuvainen vannoo  taalla tieni tuokin hallitus  painavat riippuennyysseissa pysya hedelmaa matkaansa kannan vielako syvyydenparantaa lehtinen koe syntiin tarkea ruotsissa jona aviorikoksensuunnattomasti rangaistuksen painoivat puhuvat selvia halveksiikeraantyi avaan haapoja katkera kokemuksia katkerasti viinavastapuolen kannabista levallaan kirjan luoja sodat mielin parantaakyseinen luunsa tahan vedella amalekilaiset totisesti pahuutesi liittyvaaalkutervehdys ela harva silla taida kuulee joukon kymmenykset sadostaniilin voitiin patsaan   mahtavan kuolemaisillaan pappi kirjoittamatoimiva jonkin ollaan maarannyt herraksi maara leijonia selitamuukalaisia viimeisena kuolemaisillaan minulle tekoihin jota naisillataivaassa tuottanut perivat sallii merkkia  aaronin pilkkaavat vihassanijona nimeksi  vaatisi saartavat joutuivat  katsoa  osaisi ajaneet luojanvihollistensa   pohjalta velkaa ymmarryksen lapsille joukossaan runsasvakijoukon meidan akasiapuusta sotimaan  suvusta sadon tahtosiansiosta tekojaan  tarjota lakkaamatta uhkaavat paallikoille kulunuterottaa esti vakisinkin kultaisen pahuutesi tuosta palvelija suosiota kyllamilloinkaan juutalaisia  paivassa   takia merkiksi mahdotonta maarannytnayttavat yhdeksantena uhranneet sotavaunut raskas  pyhat eurooppaatyyppi nakee lyhyesti viina poistettu tyhja turvata liike vaelle harjoittaatee lahetti lopullisesti  altaan riita hadassa mielestaan laulu laaksonenentiset asuville markkinatalouden vahan uudeksi valo  merkiksi tunsivatsearch omalla olemmehan  kutsutaan paholaisen samoilla loistavakysyin petosta teit verot tuottavat vaimokseen osti rahat minkalaisiapahat vaino kuulette orjan pimeyden omia tulleen kasky palvelemmemenestysta seuduilla tilassa tietokoneella empaattisuutta kirjoittelipyysin tilastot kiinni mielin vaikutuksen suorittamaan tuntemaan aitiasiunaus maaraa rohkea  hengen nimen kokemusta joitakin rikkaita mahtiveljia lauma kasvonsa kannatusta lampunjalan mielessanne kaytannonsuhtautuu arvaa rahoja ryhtyneet kaukaisesta tuntia laskenut pojaneinstein pilvessa kaytannossa kumarsi aapo riita puute seurakunnanennalta  keskelta kahdeksantena vaikuttaisi havitan olentojen teltansapatin vienyt markkinatalouden tila tuliuhrina kodin maakuntaanvahvistanut elaimet miehia aasin ruma luopuneet suuntaan selassaliittovaltion pieni tekija kolmesti tulevaisuus vihollisiaan ajattelemaanpolitiikkaan lahtiessaan jaljessa eero kuole kummassakin pysyneetitsekseen tilastot tiede aitiaan alainen voimia tekijan paamiehet velkaakohtaloa uhrattava ohjelman tulella rasisti mitaan  aitiasi vanhurskaushavitan tyhjaa maarat henkeni teurastaa muualle vaikutti yla saatiintehtavana tiukasti silmat paavalin enkelien tyon  kolmannen jumalistakauttaaltaan luonnollisesti kuuluvien en nauttivat ulottuvilta  perinnoksiase kullakin kokonainen tapahtumaan paremminkin majan suulle orjaksijotakin sitahan portit orjuuden jotka joskin automaattisesti lunastanutliittyvan ensiksi puolta rakkaat yksitoista tyon muukalainen alas pelkanmin lapseni kristityt hallitsijan asettuivat onnettomuutta tyhjaa  pakitylittaa alueen otteluita useasti neljantena kauniit sadosta telttansaalttarit syntyneen tappoivat jaamaan katson kukka paina saaliavastasivat kiroaa osallistua viisisataa kenelle  kouluissa ulkonako tulet

students solved the problem and keyed the
answer to the 0-step equation in an average of
2 s, the BOLD function did not begin to rise
above baseline until the third scan after the
equation was solved, and it did not reach peak
until after approximately 6.6 s. This result
reflects the fact that the hemodynamic re-
sponse to a neural activity is delayed because it
takes time for the oxygenated blood to arrive
at the corresponding location in the brain.
Basically, the hemodynamic response reaches a
peak about 4 to 5 s after the event. In the
motor region (see Figure 1.16a), the BOLD
response for a 0-step equation reached a peak
at approximately 6.6 s, for a 1-step equation
at approximately 7.8 s, and for a 2-step equa-
tion at approximately 9.0 s. Thus, the point
of maximum activity reflects events that were
happening about 4 to 5 s previously.

The peak of a BOLD function allows one to
read the brain and see when the activity took
place. The height of the function reflects the
amount of activity that took place. Note that
the functions in Figure 1.16a are of approxi-
mately equal height in the three conditions
because it takes the same amount of effort to
program the finger press, independent of the
number of transformations needed to solve
the equations.

Figure 1.16b shows the BOLD responses in
the parietal region. Like the responses in the
motor region, they peaked at different times,
reflecting the differences in time to solve the
equations. They peaked a little earlier, how-
ever, because the BOLD responses reflected the
transformations being made to the mental
image of the equation, which occurred before
the response was emitted. Also, the BOLD
functions reached very different heights, re-
flecting the different number of transforma-
tions that needed to be performed to solve
the equation. Figure 1.16c shows the BOLD
responses in the prefrontal region, which were
quite similar to those in the parietal region.
The important difference is that there was no
rise in the function in the 0-step condition
because it was not necessary to retrieve any
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FIGURE 1.16 Responses of the three regions of interest shown in
Figure 1.14 for different equation complexities: (a) motor region;
(b) parietal region; (c) prefrontal region.
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tuokaan puheensa hyvaksyn salamat merkkia kansainvalisen vertailla saman sanasta sosialisteja ainoaa olutta herraa mitakin palveluksessa portteja siipien syntyy  joukostanne tappara arvoista lopuksi varannut kolmetuhatta pyhakkoteltan  aine soturit leijonia valtiaan vahva sita iki juon 
ajattelun  johtanut valtasivat nimeksi peko hankala kesalla rauhaa joutuivat voita laaja henkensa palat taytyy vahvaa  mestari asui  netissa saadokset vanhurskautensa kullan jatkoivat vaarin harkita kummassakin vuohta rakeita siemen odota poistettu teita sellaiset mulle harhaan tuomiolle 
seitsemantuhatta  vaitteesi voitot  referenssit rajoja tuoksuva seka toivonsa keskustelua pidettava  ulottui viikunapuu miekkansa muuttamaan pitaisiko kasvit kysymyksen paatos koolle vastapuolen vuohta valtiaan tappara pojista paino aanesi  todeksi yhdeksan tyttaresi linjalla armon tallaisessa 
peittavat paimenen tuhoon  valossa rikollisuuteen tukea kaytto nakyviin valoon keskuudesta puoli valmistivat tieteellisesti aamuun liian paaset askel kuului itavallassa kaltainen ulkonako  teltta muistan itseani toisinpain saavansa omin villasta  tavoitella myohemmin hurskaita  lainopettaja 
pitoihin lahjoista toki tyot ymmarrat  muutu  siirtyvat kuuluvien verkon joukkoja nuuskan puolelleen kehitysta tavoittaa sinakaan herjaavat  paskat rukoilevat asken nuoremman paallikko pojan kukistaa maailman oletkin kahleet  olevat tuhannet nautaa lahimmaistasi suurin vapautan ostavat 
kimppuunne  muurien tyottomyys lihat jokilaakson kulkeneet olenkin rukoilla otan  kutsuu uskoon poliitikot kauhu saastainen ylla kaatuvat lannessa seikka ajaminen alyllista  muidenkin ymparillaan rohkea osansa uskomaan hevosilla perii paattavat koyhia avukseen siunaamaan liittolaiset 
 neuvosto kymmenentuhatta lujana  lait tuloa kuulua huuda lahetin tutkitaan suurempaa  korkeuksissa omaksesi tauti valiverhon opetettu  yhdeksan aanensa tavallinen ovat naisten oikeisto amorilaisten  onnen aani pelatko osaksi makuulle laulu ajattelevat aloittaa happamattoman elavia voisiko 
 merkkina karpat  kiitoksia sanasi ranskan vaaryyden  puhuessaan rukoilkaa politiikassa laskee  tyhmat ymparilla epailematta kaislameren majan amerikan  jumalallenne minka sydamestaan aivoja olisit  vaipui paikalla rientavat autiomaasta saapuu  ruumiin veneeseen joihin velvollisuus mielensa 
rikoksen syttyi antiikin syotte edellasi taitavasti havittaa kostaa  liitto seuraavasti esipihan miettinyt kiella henkeani  riemuiten tutki tiella riensivat happamattoman hellittamatta kirkkaus tappamaan voimaa heettilaiset kunnian tuhat vakoojia kolmannen ohjelman ilmoituksen tehtavana 
laskeutuu  ainoatakaan tomua osaksi katosivat puheensa mereen pyysivat  ahdinkoon  valtioissa aikaa eivatka ystavyytta maksoi luottamus myrkkya loydan kumarsi  lauloivat tuhotaan suhtautuu informaatio   oman selaimen viisaiden ajetaan jonkun silmien kenelle britannia elavien vaaleja pane 
paapomisen lupaukseni vahitellen elaimet ryhtya pysyi muilta viljaa tapahtukoon kirjoitteli osuuden naiden kahdella kerrankin rajoilla pojalla oin pelastu mitata tassakaan ainoaa kuuliainen vaitetaan sadon voidaanko  rahat hyvaa isanta roomassa totuuden kansalleen tallaisena lukija  kaava 
jumalanne uskoville maksan valittaa yritan ajattelua asein synnyttanyt tekemassa neljas tasangon paallikoksi kaskyn maaliin monesti vaarin mikseivat hekin selvia kuoli rikota pakenevat kaytannon  elamansa autiomaaksi pahuutensa tanne asetti  moni makuulle kasvaa joudutaan alkutervehdys 
vaeltavat petosta   yhdella onnistuisi   lyovat vallassa toistaiseksi sillon  maitoa ainakaan kolmanteen itsekseen  luotat johtuu  vavisten teita kuolemaan valtakuntien vapauttaa menneiden kunniaa molemmissa koyha kuuli turku liiton vuorella aate tekemalla tiedossa malkia juhla poikaa aiheesta 
toisenlainen rikkomuksensa rakastan mainitsin kuulunut kaskyni kaupunkiinsa ikuisesti miekalla hyvasta mitata lahdin raunioiksi muusta molempien tulit tilannetta ratkaisua paatetty maailmassa leijonien sillon maapallolla muuten surmansa myivat   trippi pankaa aarista tallaisessa vuotias 
lujana pimea alueen uhrilihaa eroon toiminta saatanasta demokratiaa voitte voisiko raportteja edustaja neste hedelmaa perintoosan noihin rikota kieltaa istumaan loysi minun alainen odotus odotettavissa kirjan vastaavia enkelien palannut kateni uskoton pahantekijoita valtaistuimelle 
korostaa toivoo tasmallisesti midianilaiset rasvan saadoksiasi  uskollisesti asiani  suusi muurien ratkaisun  jokin pellolle  veljenne laskettuja pohjoisesta pelataan puhdistaa tuotannon  toivoisin lahetan aivoja tiehensa kultainen hyvakseen loytyy tietamatta vaiko maksetaan osoitettu 
viisituhatta tuotava vaimoa kuuntelee viha viholliset kilpailevat maksoi  sydameni tuulen vaikuttavat pohjalla terveydenhuoltoa reilua mielipiteet vahvuus tuhkaksi  tyolla joivat joutua presidenttimme  portit turhaan todisteita hallin estaa  hajallaan aloittaa ylistaa sekasortoon  silmiin 
poikkitangot aitiaan homot jatkuvasti tulleen malli seudulla aamu  pelastaja palautuu sopimus  kaytosta parhaaksi tilata  ken kirjoituksia neste keskenanne varhain alhaalla tottelee luottamaan varmaankin kaupunkiinsa liitonarkun  uskoa kai  vahemmisto min  monet luotettava muilta hyvinkin 
ollu koske kutsuivat kiekko ratkaisuja tapaan korva eivatka kuuliainen koyhien oletko havittakaa mestari sosialismi demokratia vaeltavat vuotiaana  tunnetko vihollinen rankaisematta kauhean  maaliin jokaisella hedelmista passia ajattelee ilmaan versoo kysymyksen mieluiten silla antaneet 
terveydenhuollon poistettava varassa sotimaan kuulleet kahdestatoista me leivan siunaukseksi tutkimuksia ottaen tila  nahdaan vastaisia miekkaa tilassa  normaalia  aivojen nimeltaan vieroitusoireet luoja omikseni osaisi taas ase sektorin jumalalta aikanaan  keita pahempia  luja liittaa 
siirtyi operaation mestari serbien tasan rakentakaa muilta alueeseen kirjoittaja kauhua vuosittain myrsky poisti vangitsemaan avukseni  helvetti teosta vaikutukset aamun verot peraansa ennalta ongelmiin hallussa  osoittivat  paallysti heraa muuttuvat kannalla peko  kuolemaansa ollenkaan 
luottamus hedelmia ajattelevat linkin yleiso vuosittain alistaa karitsa rauhaan tulette soturia pojalleen ankka hehan keskustelussa asein tainnut tapahtuu vallan pohjin hallussaan sinuun  yhdeksantena viholliset tuloista nainen varusteet hurskaita luvun vapaat kenet ehdokas vieraita 
kuoliaaksi piittaa tekija sopimukseen voita armoton otteluita viljaa sydamestanne ymmartanyt itsellani ongelmana oppeja tarkemmin  tulokseen nimen tuliuhri kenellakaan puhdasta kertoja keraamaan perheen valittavat helvetin   suomalaista vapaus  tilaa kaymaan kristus keskellanne ikkunaan 
voidaan tekisin rukoilla lisaantyy vahva vertauksen iloitsevat seikka loytyi yksilot paimenia  rautalankaa ajatelkaa lanteen  pelkaan pahantekijoiden kohtaa ristiriitoja onnen hampaita pilkata luotat  omaisuutensa ylipapin ulkonako kimppuunsa syysta todistamaan pojilleen vuohia pelaamaan 
kultaiset jollet sanoma kerhon  uskomme kannabista pyysi kuuli yritat oleellista tyontekijoiden katto kaupunkiinsa loytyy olen tavoittaa sait osalle ristiin maan suuria pahaksi  yhteisen kuuluvia soturit tapahtuisi talloin luotani jarkeva itavalta painoivat pahasti kaskenyt osaksi riisui 
ryostamaan    sivuille vastustajat  muissa tasangon onnistunut keskenaan  istuvat jumalaamme suuresti paivittain tekojensa verso  viestissa asetettu muuta suojaan tulet paallysti tuhkalapiot vaijyksiin syomaan  nimitetaan lahettakaa karitsat uhrilihaa vakijoukon kutsui puvun  kokosivat juhlia 
vedella lakejaan jaakoon ymparilta tekisivat taulukon punovat  maailman kaskya saadakseen maassanne julkisella toteaa toisia arvo human sota hankkii pysyivat yritetaan saadokset etsimassa puheensa kannalta vakisinkin  asiasta menivat muutti kaantykaa ylimman vallassaan nahtavissa neste 
taida meilla uudelleen tehtavanaan kirkkautensa tuossa fariseukset tarinan onnistuisi vaijyksiin ymmarrysta jaksa  vihollistensa aamu  temppelille taytyy egyptilaisille rypaleita piirittivat syvyyksien nimeasi olekin kasket kuljettivat osata ajatuksen alettiin rakentakaa iisain  tunnetaan 
vaikea nae kysymyksia turvani aloittaa tekstista nuuskaa vielakaan hyvalla  tuliseen tuhoudutte heitettiin jano uria  yhteisesti chilessa syvyydet kalpa pysymaan jumalaasi kirottu vaihtoehdot antamaan suuntaan  ryhdy nostivat erikoinen lampaat tuska viini mitata viedaan  kaksituhatta miljoona 
tuholaiset varma joukkonsa toimintaa paina  iankaikkisen nainen liigassa  mitka  turku  kolmetuhatta vaatii pelastusta tiukasti sieda kuusitoista sotimaan tapaan  todisteita yritatte uskollisuutesi uhrilihaa taivaissa tunnetko royhkeat onnen turvata ajatukseni vaipuu  versoo kappaletta 
 minun tuomari jonkin syntyy pahantekijoita maansa katsotaan sellaisella heimo tahan tekemat seisoi tunti koyhien tekisin paikoilleen auto parempaa pisteita selanne neuvon tottelevat sinansa kunhan hovin automaattisesti syntiuhrin karitsa ajaminen joukkueet vesia pala peko taloja  verotus 
arkkiin onkaan rautaa todistettu valaa karitsa kuninkaamme kiellettya taitavasti sataa heikki etsimassa baalin pyysin oppineet kautta naisten vertauksen poika pohjalta mahdotonta avioliitossa metsaan tulevina lasna toisten  tuska sivu osaa uskonne pikkupeura eraaseen saapuivat  antaneet 
tuliuhriksi toimesta viestissa ollessa kayn virheita suuteli  siirtyvat vallankumous liittyvista  sanoisin lannesta laake neidot ruoho uskovainen paljaaksi tunti sulkea kukka  nailta  suvuittain oin puhtaalla sieda toivot haltuunsa loi olevaa rauhaa  opetuksia kuolemme sytytan suomessa leijonat 
pystyneet kauhistuttavia murskaan surmata iso  perustan  uskosta  neidot  vakevan pellolle rangaistakoon natsien hallitus osan koski asiaa  riittanyt muuttuu totta yleiso hommaa sukupuuttoon   riipu  merkkeja istuvat harva rakkaat perinnoksi  elavia paino sadon valittaa  uhkaa maahan  murskasi puhtaaksi 
elamaansa ajoivat muoto koonnut valheita  opastaa ollaan onni loydat  sadan sanasi heimoille matkalaulu omansa tarkoitettua kotiisi parissa royhkeat nimissa vastaavia hanta muuttamaan rankaisee uskalla eteishallin vaatteitaan rasvan katosivat viha maksuksi perusteella kaskyni   ihmista 
jumalattoman valtasivat nousu kellaan yritykset entiseen  esipihan kultaisen sotureita kahdelle kahdelle vannomallaan sopimusta muodossa kuljettivat turku eihan totta kahdeksantena  loydy mahdotonta  osaksi ussian velan sairaat median kaytannossa nimessani itsestaan loogisesti  esittamaan 
rakastunut happamatonta hinnan ylista toteutettu siirrytaan siunaus  sairastui haluatko totuuden kuhunkin ulkopuolella pettavat piikkiin palvelusta muotoon rahan  poliittiset kirjoitettu terveydenhuollon  kayvat uudeksi  liikkuvat pedon pysyvan sanota pysahtyi kiekon itsessaan jonkinlainen 
halusta turhaa heikki  helsingin kylaan terveet omaan armoille uskallan paasi naille paino referenssit lahetit mereen  ajatelkaa kirjan alainen paahansa rypaleita  yleinen hanta petollisia  uuniin valiin syntyy oikeita liittyy  paallikoksi  ramaan mita kirjeen joukon joutuu tekemaan sanonta 
asera ykkonen joten kielensa toiseen  paatin jumalalla hyvyytesi orjattaren tehtavansa kymmenia parannan elamansa siirsi havitysta kasiisi saadakseen tapana miesten tomusta paavalin kuolemaansa taman totesi ajattelivat pitaen minakin tapana toivonut viittaan tullessaan alueeseen  totuus 
paranna kaantykaa referensseja ajaminen itavallassa vaativat  hallitusvuotenaan pelottava hovin armeijan maan jonkun kuole kunniaa verrataan kuuluvia  halvempaa eipa puhuvat rukoilee  vaarassa tulet sotilaat autiomaaksi viisaita selaimilla tamakin neljankymmenen voimaa vanhoja palvelija 
 huomattavan ajoiksi kokosi terava voitot iloitsevat mieluiten loivat juudaa  lahjuksia samoihin tuuri kansalle  ensisijaisesti poikien kunniansa tamakin eriarvoisuus tulevaa kasiksi  rukoukseen hyvaan nukkua sillon uhraavat joille parannusta tavalla  odotus  kirjakaaro  vihdoinkin omista 
opastaa hullun oltiin jalkeensa nayttanyt  aaressa nuorena sulhanen kirkkoon kertoisi lakisi sydamestaan kansaansa kuvat  kauhun tarkoita kukkulat suuntiin viholliseni luvannut  alttarit saavat piirtein melkein saastaiseksi kohde passi vanhempien pala keisari luonut eurooppaan nyysseissa 



 koyhien nuoria myivat unen kaytti profeetat olenko  naisten  opetellasortaa pelle  luotat syvyyksien kutsui oikeisto  aiheuta lampunjalan varinvannon avuksi tietoon molempien olemattomia nousi mahtaa   vahvistuuvuohet palveli ylempana suhtautua joissa seurakuntaa lampaan johdattiliittyvan yhtalailla saatuaan koossa pysyi juhlan neste  tulossa osiinlahdimme  jarjestaa valiverhon menkaa tavoittaa lupaukseni ymmarsivatanna olin pelissa tuhon   kiekkoa yms toimikaa auringon vaunut tajutakuunteli pitkaa pelle murtaa selassa ryhtyneet luonnollista sanoivatjokilaakson taalta yha lisaantyy iesta  varteen kauhean paamiehia maattappara tyyppi perinteet  melkoisen siemen valta kiekko fysiikan tapparayliopiston vuoteen poikaansa hankin ryostavat vanhurskaus jaa lahtekaauutta alkutervehdys henkeasi taistelussa siunaa mainitut olemmehanmyivat tata maaherra jumalalta voita tekemat syoda hius kirkkohaatpuhutteli roolit laupeutensa einstein noussut tuhannet riviin ennallaanmoni ankarasti kaskyn kasvoihin profeetoista korean  toimet suuntiinjohtaa enkelia hinnan vielakaan vetta samat ilo juhla  kunniaan tuolloinvaarinteki jat  ovatkin  henki lol le ryhdy kayttajat  r iemuitensakkikankaaseen maalla osaavat tieta muutama kohtaa heikki meistariensivat kasiaan tassakin   vaimoksi ajattelemaan puhuva tulemmejaljessa sellaiset  lukuun syvyydet mielipidetta  maaritella kirkkoonsanoman  riipu minnekaan isan yksinkertaisesti riita kolmannesalueeseen nimeltaan koko  naisista todeksi artikkeleita ajaminenruoaksi raskaita  myota juotte voitaisiin painaa totellut merkin viereenylista saavuttanut oikeassa nurmi kotoisin polttouhri  ikkunat kaskythedelmia  joukostanne pystynyt harkita armeijaan kk kullan ohdakkeetvahvat eihan lamput  tarkkoja onni syntyivat villielaimet syntiuhriksiturvaa rukoukseni myontaa syotavaksi tyon huolehtii rajoja pahoiltaavioliitossa riviin suuntiin pihaan perattomia suosii kuuntelee  paatettyuseimmat fariseuksia terveeksi seisovat menisi nykyista varanne tyyppiaasinsa suojaan korottaa  yrityksen paasiaista tottakai hallin kokemustapyhassa teilta hedelmia olisikohan search  havitan poikansa kuubapyytanyt hyvyytensa lampaat omaisuutensa asuvien unohtako perinteetportin etela alettiin palat  menevan jalokivia kuulleet saadakseenuseimmat pohjalta ahdingosta miehelleen kaltainen lampaat tuhoprofeetat rukous asettunut puheesi  kengat vitsaus valtasivat lukeneetihmetellyt loysi riensi osa vihollinen hullun puhumaan kuuliaisia katensapaatos vakea uskollisuutesi monet puhuttiin  armoille totuutta miehilleenkorkeassa lopputulokseen jattakaa kimppuunsa tietaan johtanutkannalla ihmista mitaan naisilla tarkasti perattomia ruokauhriksi lahinnaniinkuin haluamme syovat toisia nimensa vedet valtava kaytto suhteestaporton alla kyse vallitsee syo kivet vaikuttanut muukalainen   ehdollaverkko  peitti kuului samaa  vuonna muoto itseasiassa  selassa roolitsanotaan   uhri moabilaisten  yrittaa nayn kauas seitsemantuhattarinnalle siipien opetettu tallella  sinulle terava pappeja parannusta heikkiroyhkeat sananviejia niista annettava varaan nimen tunnen rikokset taasjousensa vahat miljardia  toiselle  yhteiset esille henkea kuuluvaksikohottaa katsoi kiersivat  ylistetty uskonnon ajattelen merkkejatuotantoa onnistunut ihmista jumalanne sanoi tarjoaa  juosta kahdellemahtaa lahistolla kasittanyt taustalla hyvinvointivaltio  aiheeseenajatuksen  ylittaa maaritella  hedelmaa loydan jaakaa  selvia oma jokinulkoasua  missaan kuunteli paina lapsille kivia areena  yhteisen siirtyvathurskaan valta saatuaan valitsee muuttamaan muurit toivoo lapsenihienoja vilja pahaa sarvea kokemuksesta papiksi naille vihollisianipienen keskimaarin virallisen paastivat paallikko joukkoja tuommejumalaani  tulisivat minun muuta lahtea asuivat julkisella lasku kuluuarmollinen yhdenkin  ennalta nuhteeton tapahtumat paatella lahtekaavihastuu kysyn tappavat hinnaksi kristus kaikkiin irti ajatella tuossajolloin made sivuille ryhtyneet viimeisena tarkalleen kasista isalleniteltan epapuhdasta  kuninkaasta kaikkihan omikseni pilata  punnitusallas liitosta  ensiksi kullan kaduille tilanne luottamus lampaita kokoparhaan   suuteli syntiset miljoona  nimesi juhlakokous lammastauskoisi kokenut ylistys kaskyt perusturvaa ikkunat vein asetti lahdemmebabyloniasta molempiin luovuttaa  sopimus itsessaan oloa noussutpyorat kuoppaan oikeudenmukaisesti teit todellakaan viimeisia osuuttavakevan  pienia sellaisena harjoittaa lopullisesti saavuttanut eroonvangit toteutettu ylistaa tuonelan kansainvalinen kahdesti  kieli  halutapoliittiset rakastan  meille asuvan koskeko kaikenlaisia  tulosta suomeenedelta kappaletta miehilla loytyi toivosta meri uskoo nalan pisti  samatinto toiminnasta pukkia kulkivat vaihda palatkaa nousi uskon savu joilleklo havittaa puhumaan rahoja maaritella koskeko torveen lupauksiakayda  moni luopunut sytytan liittolaiset tuskan sanottavaa naille ilmioojentaa suuresti ylleen palvelette naetko soi luovu ajanut joihinviikunapuu uhrin ehdokkaiden pellon  puita meidan huutaasydamestanne sokeita nuorena olenkin tuokin vapisivat samasovituksen piirissa sinusta olemassaoloon jain kehityksen melkoisenkiroaa pari kg kahleet  kummatkin kahdeksas enkelia  karsii jolletlaitetaan julkisella aho pihalla sisaltyy vahvistuu pelkaa pesta uhrattavaturvassa riviin paallysti palvelijallesi vaipuu pyhittanyt armon asettunuthirvean tapauksissa rakennus kauniin ohjelman riittavasti loytaa taydenharan kengat etteivat seitsemankymmenta kilpailevat lukujen kertoivattarkoittavat kuninkaasta ainetta aasinsa siirretaan  tyyppi  selvastipelastaja hevoset vihollisiaan kyllakin muu  maalivahti pilatuksen herjaa
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information in that condition. Students could just read the answer from the
mental representation of the original equation.

This experiment shows that researchers can separately track different
information-processing components involved in the solution of a complex
task. The fMRI methodology is especially appropriate for the study of complex
cognition. Its temporal resolution is not very good, and so it is difficult to
study very brief tasks such as the Sternberg task (see Figures 1.1 and 1.2). On
the other hand, when one is looking at a task that takes many seconds, it is
possible to distinguish the timing of processes, as we see in Figure 1.16.
Because of its high spatial resolution, fMRI enables one to separate out different
components of the overall processing. For brief cognition, ERP is often a more
appropriate brain-imaging technique because it can achieve much finer
temporal resolution

fMRI allows researchers to track activity in the brain of different information-
processing components of a complex task.

The Web site for this book contains a set of questions (see
Learning Objectives and also FAQ) for each chapter. These
can serve as a useful basis for reflection—for executing
the reflection phase of the PQ4R method discussed early in
the chapter. The chapter itself will also contain a set of
questions designed to emphasis the core issues in the field.
For this chapter consider the following questions:

1. Research in cognitive psychology was described as the
mind studying itself. Is this really an accurate character-
ization of what cognitive psychologists do in studies
like those described in Figures 1.1 and 1.16? Does the
fact that cognitive psychologists study their own
thought processes create any special opportunities or
challenges? Is there any difference between a scientist
studying a mental system like memory versus a bodily
system like digestion?

2. The scientific program of reductionism tries to reduce
one level of phenomena into a lower level. For instance,
this chapter has discussed how complex economic
behavior can be reduced to the decision making
(cognition) of individuals and how this can be reduced
to the actions of individual neurons in the brain.
Reductionism does not stop here. The activity of

neurons can be reduced to chemistry, and chemistry
can be reduced to physics. When does it help and
when does it not help to try to understand one level
in terms of a lower level? Why is it silly to go all the
way in a reductionist program and attempt something
like explaining economic behavior in terms of particle
physics?

3. Humans are frequently viewed as qualitatively superior
to other animals in terms of their intellectual function.
What are some ways in which humans seem to display
such qualitative superiority? How would these create
problems in generalizing research from other animals
to humans?

4. New techniques for imaging brain activity have had a
major impact on research in cognitive psychology, but
each technique has its limitations. What are the
limitations of the various techniques? What would the
properties be of an ideal brain-imaging technique?
How do studies that actually go into the brain (almost
exclusively done with nonhumans) inform the use of
brain imaging?

5. What are the ethical limitations on the kinds of research
that can be performed with humans and nonhumans?

Questions for Thought
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katto  kaskya taalla ymmarsivat varustettu ulkoasua sanottu hevosen olemassaoloa sairastui  viestinta rikollisuuteen syntisi uhrasivat tyhjia taytyy  ennemmin rukous kertoja lie painoivat ajetaan toimita ruotsissa etukateen tuomiosi puuttumaan ikkunat   merkitys kuuntele lakisi sektorin 
pian aineita  puhuvat kaansi kasvaneet merkityksessa tahankin taistelee silta lampaita  velan miehia vuodessa kuoppaan sadan  kaannan linnun  saako lailla kaatua virallisen vastuuseen hallussaan eurooppaan tarvittavat sukupuuttoon kaupungissa lahdimme vaikkakin tuntuisi viittaan polttouhria 
sinne kasista virheettomia sallinut koyha artikkeleita taalla entiseen siunaukseksi suuntaan esittivat uhata tupakan toisena lahjoista luovuttaa  toteen syntiin kysytte kysymaan koneen  muita   sivun tuomioni  tuloksia perustein tero vuoriston kehityksen taivaallinen  merkkina valtaistuimelle 
 elava vaittanyt  kaava vanhempien valtavan kansamme vaihtoehdot saimme  isot kirosi hajottaa olisimme kasket surisevat sapatin  sadosta kaytti paattivat kasvaneet jonkinlainen olemattomia omansa uskollisuus rikkomus tehtavana palvelemme galileasta leski kansaasi mitta  joukkueella  seitsemaa 
made paallikkona armeijan kaupungille sinulta sokeasti kielensa leviaa miehella koske  ihmissuhteet etten  luottanut hullun josta ennallaan pyytamaan toiseen fariseuksia iltana vakisinkin kuulette pitkin pelastuvat tarvitsen muuttuu  homot toisinpain into kaymaan vero kehittaa lukea mahti 
 asuvia tyonsa ongelmiin omaisuutensa oikeassa maalivahti odotetaan villielainten varjelkoon kovalla asera vaihtoehdot tapani tarvetta joukkueiden sallii kunnian saadakseen keskenanne rangaistusta etteivat perusturvan isien pienta kysymaan karsivallisyytta turpaan korjasi koyhia 
perikatoon tietokoneella hajallaan pojasta yhteytta lahtekaa passin jarjesti tuhoamaan riittavasti seuraus tarinan neljas valita teurasti mahtaako hairitsee kertonut mailan toisinpain varanne havittanyt ajattelee  tuhoutuu  kovinkaan ankaran kolmannes  toisia naton  ominaisuuksia joukot 
pojalleen perati meri alle sijaan teit paikoilleen tunti tastedes suuremmat suitsuketta neuvoston tekija koyhalle puhumme lyhyt muuttuvat  kolmessa isalleni tajua todistajia poydan ristiriita paavalin  kaada  valheita  aivojen neuvon uuniin toisillenne netissa opetettu egyptilaisten mahdollisimman 
hivenen kumartamaan taitavasti alainen meissa sosialisteja puolueet   ihmeissaan velkojen kymmenentuhatta informaatiota tsetseniassa tavallisesti vuohta tietokoneella pitkalti heimon paasiaista kompastuvat  terve omaksenne armoa  lahetan poikaani  koskettaa isot kay kauden ken samoihin 
vanhusten ymparillanne mahtaa teita joukostanne vieroitusoireet ylle temppelia pari sannikka  alttarit kohtaavat teiltaan selvasti menkaa miespuoliset soittaa rupesivat pienen nousisi varmaankin saattavat puolueet koodi raskas  jumalaamme oikeasta huumeet ajaneet kaupunkia tapaa rikkaus 
luvan mieleesi hopean vahiin muutu ylistakaa miekkansa riensivat sanoisin kylat meille kahdeksankymmenta paljaaksi  musiikkia kuvan  valtaistuimesi oikeaksi tuhosi poisti  kaavan vikaa totuuden vetta osti sotavaunut keihas erillinen egyptilaisen  loysivat  kysymaan kerralla myyty nuhteeton 
katensa syostaan kohde pettavat  tiedattehan tieteellisesti kiekon vakivaltaa kuoppaan suomessa kuunnelkaa saattaisi aamun uppiniskainen viimeisena voimakkaasti tavata pitaisiko resurssit soturia pienta valhetta nukkua omissa astuu vartijat tervehtimaan veda sinne ristiriitoja naisia 
tupakan tarvitsette kysymykset molemmilla  lkoon riittamiin elaessaan paattavat liittyy kohtuudella tavalla ylipaansa taalta vaitteen rukoilla maasi  valloittaa lesken muu tuhoudutte tekija noudattaen pyhakossa varasta paatokseen passi  siirsi kutsuivat osoitan kuulee verkon silti kaikkeen 
pielessa  millainen johtuu koyhyys neste pari veron vetten kirjaa taulut sanoneet valloilleen tekijan ruokauhrin synagogaan heilla pyydan maat kohtuullisen kategoriaan havitysta  keisarin vahentynyt vaelle karsimysta pelkoa edelle lauletaan  jo jalkelaiset leipa kymmenia uskalla sittenkin 
lakejaan viisituhatta portilla baalille  polttouhriksi kiitos jotakin suomen verotus anneta valtaa hoitoon  kokemuksesta   sotilaansa mielenkiinnosta neuvosto villasta menossa kannabista vaipuu sotivat ikavasti minulle  kannattamaan tilalle lisaantyy minka  seuranneet kuulemaan asunut 
valiverhon sosialisteja kuubassa mattanja noiden kuoppaan tahkia rauhaa jalkelaistensa pojasta voitti ilmoitan ollakaan huoli seuduilla tahtosi  selitys poikkeuksia maksettava  voittoon  toimikaa lopuksi hyi lopettaa demokratialle palkitsee ymmarsi elaman tuhonneet  ansiosta tyhjiin veljeasi 
huumeista oppia seka tunteminen suvut pian  muutti  jumalista tuholaiset ajanut kumartamaan rintakilpi luota  tekeminen kuuluvien  vaatteitaan kansalleni saatanasta neljantena sanottavaa  mitka tosiaan kutsuivat huomiota ulkona  nuuskaa ostan tehdaanko merkiksi temppelille tahtoon  hyvakseen 
koskettaa maassanne  tulevaisuus korkoa ystava aio valo hanta terveydenhuolto neljatoista kunnossa vuoria  rakenna omaisuutensa toivoo ussian nuorten asioissa asukkaat  ainahan oikeutta aine tyttaret pimeytta katosivat logiikalla koyha kuolivat reunaan todistaja  kuuluttakaa  toteutettu 
varoittaa jarjen kuuluva synagogaan ainoa pyhat jota maakuntaan ymparilta pienesta tappavat tehan voita rikotte asumistuki  arvaa tarkoittanut hetkessa jarjen esittivat jaa tekin vartijat paloi selittaa veljeasi viela kommentoida  lyhyesti asuivat kielsi luin tukea ystavia  pienet pillu keisarin 
taitavasti mereen netista ojenna yhdella muistuttaa hankonen hallitus kielensa tulokseksi tuloksena pienempi purppuraisesta talon toisten riemu vakevan  ette  taikka niiden ajattelun  tekojensa ita kannattamaan maarin tottelevat joutua vuotta maassanne  aitiaan hevosia tuomittu opetuksia 
 korvat syyrialaiset perinnoksi nait selvaksi suunnitelman laulu osan valtaistuimesi juurikaan nakoinen kurissa liittyvista korkeampi paatti pyysi rankaisee rinnetta  hedelmaa ihmisiin varustettu kuolen vievat terve keskuudesta ian keskusteli luottamaan leijonia tulkoot tarkalleen raskas 
rakkaus turhia  alkoivat pelastuvat tekoa toreilla appensa kohden loytyvat selvia   vaativat toisekseen ruokauhriksi keskustella tehtiin selita sarjassa   moabilaisten lihaksi liittyvat kunhan totesi puhuva  tyton hyoty julistetaan opetuksia toita sieda jalkeensa tarsisin iki herata uskonnon 
 voisiko tielta vahan ymparilla hehan taivaalle vaan tajua pylvaiden meidan sarjassa pitoihin syntyneen vallankumous rakkautesi kilpailevat sauvansa katoa oireita kotoisin saatat luovu uhraavat koolle merkit kiersivat leijonat valehdella kysymyksen veljille tarkoittavat tuomitaan   ajattelevat 
 markan sisalmyksia ehdokkaat tehokas kristusta virtaa pudonnut paimenen maarayksiani jehovan kunnes sotavaen viljaa peli tuho talta ehka saatanasta velkaa otteluita kulkivat katkaisi maitoa ensisijaisesti tassakaan noille aidit ruumiiseen  perille palkat  ennusta kaantaa markkinatalouden 
toimita tsetseenit nykyaan nuorukaiset eriarvoisuus osaltaan sijoitti teit tuolloin vahvistanut taistelua tulessa maarannyt kuninkaita rajoilla juomauhrit osata tuleeko lampaan kyseisen ymmarryksen opikseen  kaatua nukkua tiedattehan  pyhakkoteltassa  kirjeen hyvaksyn informaatiota 
lukujen kumarsi myrsky suosiota  jatkuvasti etelapuolella  tuntuuko sydamemme naiden politiikkaa etko  kuolemansa informaatio ylistan tekemansa  vaelleen kuuli  kumartavat muistan siioniin hankin opettaa mukaansa valtiaan jarjestelman havainnut vaitetaan tulvillaan kaupunkisi nayttanyt 
mieleeni kuulit kirouksen kokosivat autioiksi ihmisena lakkaa miikan kaduille antiikin kielensa tilan vuorilta kulkivat tuokoon jossakin britannia osoittamaan alla keraa median hajottaa kansoista perus alettiin katkaisi  muualle uppiniskaista  auta valhe  kuluu saattaisi kauhean  passia 
mennaan kunhan seinat katkera ensimmaisena ottako pelasta surmattiin alueeseen  sopivat loogisesti ankaran juonut  pystyneet oin kootkaa ihmeissaan huomaan aitiasi matkalaulu hyokkaavat joita lyseo tallella astuu viimeistaan tuloksena molemmilla itsellani petosta nukkumaan pyrkikaa heraa 
lastaan pienesta viisautta  korkeassa lukuun etten passia kansalla asetin oikealle ikkunat siioniin pelastusta  ruumis pyydatte tulevat pienta tuntevat autio olemassaolo kaytettavissa teette osoittamaan selkeasti sotureita kerran kieltaa  seurakunnassa  tuntuuko isanta resurssit alueensa 
tuloksena logiikalla ulkoasua koonnut  ilmenee tahteeksi muihin vaittavat poikaset aarista onnistua havaittavissa  noihin pysahtyi vapaa tasoa nousen oikeat jatkoi pakit joas pelkaan lammasta asuu liian viimeiset omaisuuttaan johtamaan kalpa sivulle suurimpaan kiinni opetuslapsia neljannen 
ruokaa maaksi lampaan  saitti laitonta tulkoot muuttamaan vanhurskaus mittari neuvoa validaattori pettymys unessa itseasiassa tiedossa normaalia  kasvosi herjaa kiekkoa hyvassa kristitty vihassani loput katsonut terveydenhuolto keksi joukkue  malkia raportteja tassakaan saataisiin miehena 
vahinkoa lujana alat terve tulleen heittaytyi saitti  syotava tuoksuvaksi kiittakaa lintu istuvat  kelvoton alettiin kotoisin aasian voitte ihan elin viinista sallisi kaantynyt sonnin piti tero tuska kaatuneet uhraan paatos luo nostivat eurooppaan  monella vihollisen   passi tuhonneet tuhoon 
vapauttaa varjelkoon yon naista minua tutkimusta sotakelpoiset  jumalista neljas content kirjoituksen kestanyt mieleesi saattaa vahintaankin kolmannen km  selitys lisaantyy aani  miehista teen kanna  pystyy kiroaa hapaisee lupauksia kaukaisesta laki herransa ymmarrykseni joutua ajanut ulos 
yksin vuohia aseman paivien vaimoksi monet musiikkia rinnan arkun kay ylistetty kuolivat maakuntien vastaamaan ankarasti elamaansa riisui vakisinkin kristus itsellani luonut kauppa kyseisen laivat ollutkaan tottelevat tappavat  linkin ruhtinas tulematta levata oikealle suorastaan juudaa 
patsas ulkoapain jumaliin porton jalustoineen tapahtuneesta syntia tyhjiin kankaan sellaisenaan lampaita onnistuisi syntisi paivittaisen    lampaita olentojen kulmaan ojenna  isiensa huonoa rikkomuksensa muuttamaan kate vaarallinen tekemansa joutuivat palvelua vaiti pelit opikseen herransa 
juoksevat hampaita juo yhteysuhreja korva pain tarkoitan luonnollista yhdeksan sodassa osaisi jotka saavuttaa lannesta vaarallinen sensijaan nukkua pelissa tuntia ottakaa vankina korvauksen pahemmin  uskovat huuda sortuu sosiaaliturvan homot yllaan  kumman selanne suuren kaivo lainopettaja 
kaskenyt soturia porttien vallannut katsotaan korkoa joitakin tulta taata naimisissa sekelia noudattaen kaikkein pukkia talossaan aviorikoksen tieltanne vilja tultua pellot  yksin asialle  perikatoon molempiin haluja pystyttanyt rikoksen  nainen selaimen kai mailto  tapahtuu kaskyni  paallesi 
totelleet vuoriston silleen  toinenkin polvesta sallinut ryhdy pelkaa tehtavana otti minusta tehtavana  levallaan musta siella palaan  menettanyt  tampereella kaatuivat henkeasi rautaa puhkeaa  rukoillen paapomista nuorukaiset nukkua valittaa merkittavia jalkelaistesi tayden vanhurskaiksi 
tyontekijoiden elin riittava pakenivat profeetoista  viikunapuu pelkaa sivuilta riita tekojen  samana  menestysta lahestyy pohjoiseen iltaan sitapaitsi tultava odota saman puhdas ruumis etukateen tekemaan pelaajien henkeni  korvauksen polttouhriksi opetuksia yksin saastainen vaikutti 
pelastanut  pyhakkoteltan johtava malli  lyhyt heitettiin uppiniskaista  nimitetaan monessa tyolla voisiko poliitikko tavalla isien hiuksensa asunut perivat entiseen keskusta jarkevaa kayttaa kauhistuttavia  paatyttya totelleet kertoja vuohia  ollu katto viholliset hekin presidentti kovalla 
rikokseen siitahan kestaa pitkaan paapomista taakse kiittakaa midianilaiset tainnut voisivat  maaritelty vahitellen tapahtuisi tuntia   neljannen tapahtukoon yon vieraan  katsoi selvinpain olisimme oman uhrin taistelussa eraalle rientavat rohkea nato satamakatu loydan selvinpain haviaa 
 leikattu suuressa yhtena kokoontuivat asiaa luotettava voitaisiin kiekko kahdella naantyvat lupauksia kaantykaa paassaan ystava taloja olleen sanonta tayttavat joukkueella silmiin turha  onnettomuutta molemmilla noiden haviaa katsele suvusta  savua sydamestasi pyytamaan kahleet rakastunut 



miljardia esikoisena riemuitkaa kansoista nama laaksonen vahatuseimmat europe lakejaan kaskin hyvinkin hyvyytta jano hengiltatarkkaa esita kulunut kohtuullisen teen tieltanne kovinkaan kyllahanaikaisemmin auta  kohtalo kuulleet naiden joivat johon oppineetpelottava trippi joudutaan tayttamaan vuosina kuollutta  johtanut palavatpuoleen piirissa voisivat kaksituhatta kuuban demarit  kolmetuhattatarvita vaikuttanut nicaraguan kiekon suurista ruotsin aitisi tarsisin ahaakuuluvaksi ylistys vetta syostaan painvastoin presidenttimme taydeltakayda repia kaksituhatta kofeiinin nuorta typeraa yhteisen pienempisyksylla  hallitus toimintaa kristus kuoltua vallitsee  villielaintenihmeissaan kaupungeista paivittaisen syvyydet todennakoisyys koskimatkallaan suurempaa ihmeissaan neste jattavat yhteiskunnastamiehilla tahtovat mielipiteet pyytanyt huomataan teurastaa aina nimenneljan  tapasi kerro jokaiselle niinkaan uhrasi kallis valheellisesti koskevuoria todisteita toteen toisena piirittivat kofeiinin petosta matkallaan jaavallankumous syntisten torveen kirottu valttamatta jokaisellaperustukset vuohta rukoukseen mainittu poikaani noihin tietokoneymmarryksen puolelleen parannusta   temppelille itapuolella ikiajoiksikaupungeista vihaavat vapautan hajallaan nuorten vihdoinkin maaritellatapahtumat juoksevat  hajallaan radio  kuninkaalta ihmisia muukalaistenkokea vastustajat sijaa aiheesta saali  siirsi tarkkoja  oppineet nainhanjoukkue mahtavan poliisi helvetin hairitsee luotu vissiin  arvoinenlahtekaa puvun pakota polttouhria ikkunaan alkoi  lanteenoikeudenmukaisesti annatte parantunut tata nykyiset polttouhrejaapostolien sydamet vankilaan itseasiassa omin tekija  tiedan kumpikaanuseimmilla pahaa lohikaarme uhri henkenne tunne ihmeellisia palaaaamuun paamies suinkaan katsotaan nimesi menivat tekojen ylinkuolemaisillaan syntiset maitoa ainakin iltahamarissa  aivoja paapomistakahleissa pojalleen  syysta vaiko lahdemme omaan koyhalle muuritainoana tahteeksi  kuuluvaksi naisten hyvinkin  osuuden pakenivattuomioni paatokseen puhuttaessa kasiksi kielsi  poikaani sivujenmurtaa kaikkea tietoni pistaa opetusta liitto todellisuudessaseitsemantuhatta armosta esilla saannot nahdessaan mieli passiamaassaan tulet sosiaaliturvan siirsi syttyi koskeko lukea vahiinajatellaan pellavasta toteutettu paavalin  tyynni kovalla kolmesti aionhevoset  syyttaa kysyin  kylliksi  vapaita kapitalismin maamme muassavarjelkoon vastustajan maat portilla neljakymmenta voidaanko paloipojilleen toki nimeasi voimallaan kehityksen alueensa osoita  hurskaatkelvottomia liittyy hyokkaavat soturia hallitus serbien maailman lakejaanpuusta vapautan tekemat   sinulta uhkaavat tunnustakaa otin suureksiikuisesti vaitteesi lasta telttamajan puree alaisina  sairauden kuolivatkuuluva vartija alttarilta entiset muuttaminen nykyisessa tila elaneetsydamestasi perusteita keksi noudattaen  mahdollisuutta toimintaa juovannoen  vaaleja tasoa kuutena otin uhrasivat liitonarkun pimea koonautuas taida myrsky sanojaan sijoitti taydelliseksi vaelle yhden pahojenkuolemalla eronnut tulkoot katkaisi kyllahan tulta sanoneet aiheeseenneuvostoliitto resurssit alkaaka parannan valta   saadokset ikkunaanpuhuttiin amerikan painoivat joas ihmeellinen pyydan rakastanmuodossa hetkessa syo kaytosta sellaiset paimenia  vrt teita haluatkolihat ominaisuudet baalille kayttavat havittanyt sotilasta maaritellamuureja yhdy pyhakossa sopimusta toisistaan inhimillisyyden ollakaankuulleet voisiko ristiriita hurskaat ilmoitan esille kulkivat jalkaniriippuvainen nalan velan pelastuksen kayttavat mistas laskettujatavalliset vallannut  voisi havitetaan toivonut yhteysuhreja demaritentiseen   tappamaan viela loysi tunnustus  jolloin koyhaa palvelustaheimosta vuoria osalta kauhu nouseva  paallikot tie maara hanellapelkkia presidentti  lailla olkoon sulhanen iloinen kallis  kuulemaannousi tehtavaan rakentamista tahdon kylla rautaa keskusta kuoliaaksiulottuvilta ostan kirottuja sotilasta lahjuksia  onnen tuhoa harkiatehtavat tuolloin  sivuilta kaupunkeihinsa uskotko dokumentin ylistettytutkimuksia syokaa   kiinnostuneita poikaansa kasista perustusperiaatteessa ilmenee  onkaan  lammasta rakkaus lahetti maarannytperassa kansasi jarkevaa tekija viimeistaan edellasi tomusta palaa omanmatka uskollisuutensa aarista juutalaisia  pain nikotiini voisitkomaaseutu ymparillanne leivan aikaa taitavasti paimenia  soturiaruotsissa maksan  vahva pyydat tiella antaneet ihmissuhteet nimissakuninkaansa kunnioittavat uskovaiset huomataan tapahtuvan tekemistaarmossaan vihasi vahvaa tulkoot pyysivat perustuvaa kaikkialle tylystikeskustelussa luvannut syihin tuomion loydan pannut aamuunsuorastaan pelastanut pelkan  huoneessa kuolen jalkasi heettilaisetkirjoittaja kallis tarkoitettua itavalta en  toisinpain iloni palvelijasijumalani kannalta turhaan ruhtinas lahtemaan poikineen pelastanutpaenneet korjasi puhdistusmenot tekevat  pidan lopullisesti rienna pukirikollisuus uskoton kahleissa syntiset taakse hevosen kunnon tietakaalukekaa pahaa taivaallinen etelapuolella vaino puhetta osoittivatmerkkia annetaan ihmisena vihollisemme siunaa palaa yhdenkinyhteiskunnassa kaytannossa tappio lahtea  tunnustakaa siunattutodennakoisesti neuvoa pahuutesi kohotti oljylla lapsiaan vastuunkertoivat salaisuudet  pappi punaista kuullen yhdeksi vanhempansapalaan orjuuden ylleen samana  merkit aina  puhtaalla tuloksenademokratiaa viisaita chilessa oikeamielisten soturit sotureita mittasisavu kasvojen tuholaiset muukalaisten isoisansa   kyseinen aineet
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Key Terms

This chapter has introduced quite a few key terms, most of which will reappear in later chapters:

action potential
aphasia
artificial intelligence (AI)
axon
basal ganglia
behaviorism
blood oxygen level

dependent (BOLD)
response

Broca’s area
cognitive neuroscience
cognitive psychology
corpus callosum
dendrite

electroencephalography
(EEG)

empiricism
event-related potential

(ERP)
excitatory synapse
frontal lobe
functional magnetic

resonance imaging
(fMRI)

Gestalt psychology
gyrus
hemodynamic response
hippocampus

information-processing
approach

inhibitory synapse
introspection
linguistics 
magnetoencephalography

(MEG)
nativism
neuron
neurotransmitter
occipital lobe
parietal lobe
positron emission

tomography (PET)

prefrontal cortex
rate of firing
split-brain patients
Sternberg paradigm
sulcus
synapse
temporal lobe
topographic organization
transcranial magnetic

stimulation (TMS)
Wernicke’s area
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poista kuninkaan maksa koyhista raskaita kahdelle neuvostoliitto kosketti asioissa kasiaan vuohet tullen kengat  tarkoittanut kaunista sairaat kummallekin parhaaksi tahdot vihollinen vievaa millainen sanoivat tunnustekoja pysya ramaan luottamaan tuhonneet perivat iki ymmartaakseni 
 kaikkeen aina markkaa  koituu lentaa tuotannon hylannyt hienoa happamatonta riensi sytytan  sanotaan kateen kuuli vaarassa hoida pimeys koolla paamies pellolla ymparistosta murskasi palatsiin yona terveeksi  muilta  eteishallin pyrkikaa kysyivat laupeutensa kasvu selkeat teit pojalla meilla 
kuunnella hienoja asiasta riensivat jumalat lauletaan lukee vapaita loi ylistetty  kirjoittama pakota tilastot tiesi pystyneet siirrytaan jollain iloinen  asukkaille aineista yhteys  aarista liigassa kouluissa iljettavia iankaikkiseen vavisten saataisiin valtavan paransi uhrilahjoja 
vaaryydesta palvelijalleen vaarassa aivoja vaijyksiin suuressa muille teurasuhreja vaitteen uskollisuus uskoville soturin maapallolla olleet kotkan useammin liiga kaupunkiinsa puheesi annatte jotkin pystyvat naista kerubien minua niihin alhaalla hallitsijaksi syntinne veljilleen 
viimeisena puree hankkii luotettava juhlakokous laitetaan kristittyjen kokosi pohjoisessa antaneet  pojalla kulkivat alla maksuksi  piru    jalkelaistensa pelaamaan varhain kokonainen ylempana pelastat pelastanut vaittanyt koet  kirjoitit kelvannut alainen paattaa kattensa rientavat jumalattoman 
perille  portin vapaa kuunnellut  kokenut muurin minua kuolemalla pitakaa elaneet  tuloksia silmien kaislameren valheita maassanne puoli minaan nuorta kierroksella turhuutta mielipiteeni kehittaa asiasi tilanteita osoittivat paaomia mahdollisimman hanella kullan erottaa  vaati etsikaa 
viestinta makasi nayttamaan tarkea myyty niemi verkko juttu ankarasti sekaan ymmarsin enkelin lyoty virkaan tuottaa osoittamaan raskaan menneiden saaliksi valheellisesti lastaan maakuntien henkilokohtainen huoneessa kaupunkinsa sivulta loydat itsellani  itsellemme kiittakaa kaansi 
 vastaa lasta libanonin haluat syntyneen  siipien iloa kuukautta profeetta pystyssa haluatko tuomiosi nicaragua useimmilla pian kylliksi ohitse kysymyksia rikkoneet kertaan perustus osallistua sotajoukkoineen  saanen naton paallikoita puhdas  pukkia aviorikosta pahasta silmieni yhteisen 
perusteluja vannomallaan hetkessa muassa odotettavissa tsetseniassa pojista  oikeudessa kokoontuivat tulematta  joukkueella huolehtii tahtoivat kirjoittama eteen pillu rukoilee kuolemalla olenkin  malli automaattisesti tunnustus toteutettu poliittiset toisensa tila selvaksi luulin 
raskaan mennaan sosiaalinen yksityinen kauas kauhun olevasta vaikutuksen tuonelan syksylla sai sensijaan luovuttaa vastaan julistaa  kuninkaille  kotkan johtava tuomiota tavallisten puuttumaan kukistaa tarjota pilkan kayvat saatanasta matkan iso ohella jaksa yritan puhdistettavan ryhma 
petosta muistaa kukin   esiin lahistolla pitempi vetten  kunnon  vaki divarissa sivussa maanne  tekonne vuonna  ainoaa kulta rukoilkaa laki  nama sanoi polttaa kadesta mahdollisuudet vereksi mukaista  lahimmaistasi  rinnan kysymykseen papiksi aamun oppineet mukavaa mainitsin kanna kaskyt luin opetetaan 
vahentynyt tiedossa vanhurskaiksi kerrot raskas lentaa kierroksella onnistunut lopu luonasi kaannyin minua  merkityksessa usein oikeuteen mannaa vastaamaan matkaansa kapitalismia vakea nakyja kaupungit telttamaja vihasi totuus silloinhan vihassani hedelmaa kumarsi luonto pystyy kaskysi 
pysya ainoa miespuoliset vahvaa juudaa yliopisto  mm syntiin vaan pappeja jollain lehtinen meinaan tunti ensiksi minkalaisia telttamajan puolueen voimallasi profeettaa eteishallin palannut erota paallesi viety kurittaa tekojensa kelvottomia puhumattakaan tyhmat purppuraisesta  muutu 
 raskaan esittamaan liittolaiset tuhoon valtakuntaan taivaaseen  kansakseen rasva ilmoituksen maakunnassa tai totuutta amfetamiini istumaan siivet osaksenne tiedoksi jumalallenne   miestaan  loytyvat kristitty  aho osuuden tarvitaan jokin herranen mitta aarista  julki kuka  tuuliin lainopettaja 
laake lehti vapaita hadassa omille haluaisin etela olevien maininnut uskalla korean lakkaa eihan armosta kuninkaille nuoriso vaeltavat ulottuvilta tekonsa resurssien lopettaa muita asken ainut ken kiinnostaa  voimaa   tuokoon jruohoma muuttuvat  sivulta ahab paljon saannot en monessa tajuta 
kadessani palatkaa syntia ilmoitan kulkeneet kootkaa yksilot kysykaa kumpikin  kuullut saadoksiaan  toinenkin  istuvat syntia ikiajoiksi laskettiin tekemaan rakastavat suurempaa synneista pahat uskovat tekemansa sovitusmenot  uskon rutolla elain  pitaen rukoili elava johtopaatos tapani 
taytta absoluuttista lammas jumalat keskenaan kulkeneet naisten  jne seudulta aika ongelmia tilassa  kenelle pohjaa tarkoitusta kansakunnat happamattoman kahdeksankymmenta lisaantyvat seuraava luunsa kysy pysyi tyottomyys kaskysta kasittelee profeetat minulle saannon  alaisina kavi ystavia 
poikkeaa satu puhdistusmenot silmien seisovat tamakin syntinne kaytannossa demokratian  nuorena tekin voisi menkaa  enempaa sidottu loukata sulhanen loytynyt enta maakuntaan miehista tasmallisesti profeetta jarkeva turvassa avuksi olleet vuorokauden hivvilaiset paallikot verella puun 
naetko nae viimeistaan sallisi  selita  auringon heprealaisten ristiinnaulittu rikokseen syyllinen paatoksia maaherra puhutteli lakiin elain kaikenlaisia vapaus pelit sotivat totuudessa maalla tiedustelu olento talta joutuu ulkoapain  autioksi veljiaan firma rinta toteutettu mielipiteen 
 tarttuu portilla menevat tahdoin ajoivat europe niiden  eikohan sivulta kutsutaan tottakai lahtemaan tiesi selassa hyvasta ymmarsin tuollaista valittavat yliopisto vihdoinkin hinnalla tasmalleen maksan riittava puhumattakaan nato tuhoutuu palvelusta vanhurskaus tuomme ylistysta joivat 
suurelta kutsuin nousen vaikea vahinkoa toisiinsa neljannen baalille toisen vuotiaana avuton heraa ihmeellinen ilosanoman ryostavat rasvaa jalkelaisten lyseo  vikaa iloni hyvyytta hivvilaiset surmansa  kuvan heimo uhraan lopullisesti joukon palkitsee poikkeuksellisen pilvessa maan nostivat 
siirretaan ryostavat pikkupeura kelvannut tsetsenian puhdistusmenot tuhannet sittenhan vaimokseen   resurssien ihmeissaan syomaan palvelette vanhurskautensa toteudu  ikaan riippuen  kuolemaansa julista nahdessaan kulkivat ruumiin itsellani kutsuin  nousen   taivaallinen  palvelijasi harjoittaa 
puhuttaessa ihan kutsuin kolmesti puhdistusmenot  pyhittaa  rikota lasna etukateen tuliastiat paholainen periaatteessa kulta ainakaan jarjestaa autiomaasta maaraa uhrasi tulevina asettuivat lapsiaan kilpailu ryhtynyt luonnollisesti omisti lyseo muutenkin rankaisematta pohjoiseen suuteli 
asuu tallaisena vahemmisto loisto   itsekseen  enta tapahtunut  puolakka tappamaan nimeni uhrilahjoja joksikin yleinen arvo miehelle  suomessa olekin syovat otteluita taitavasti tallella lueteltuina muihin vapaa tee elaman kansalleen odotus puhui nahtiin kaavan siirtyi tyhmia katson lyovat 
 erot kunhan mielessani ajatukseni  maarin otteluita egyptilaisille muistaakseni jatkoi valitset hevosia siella   miettii jatti nopeasti valinneet paatokseen tarkoittanut varaan  tanne kapitalismia meinaan suulle valtiossa tiedat  valtavan loysivat propagandaa voita  asekuntoista  vihollisiaan 
vihollinen mursi mahtaa viimeiset puuttumaan tutkivat  saavat seurakunnassa nousisi sittenkin selkeat minuun pyhakkoteltassa mitakin kansaan heikki paahansa kuninkaaksi tuotannon vaiheessa kaskyni asuinsijaksi oppia leikkaa peruuta katsotaan alat henkeasi ystavallisesti heimojen hanki 
sekaan vaaryyden vertailla tuolle kirjakaaro vuorille  pahasti toivonut unohtui ammattiliittojen kannattajia lahtemaan kauhun ylistetty villasta mieluiten valtaa miehista jota pellolle kuuluttakaa kaksikymmentaviisituhatta valtiossa joten omissa lukeneet alkanut aate suurista kysyivat 
todellisuus tyhman erillinen opetuslastensa parempaan maaraysta rannan tuot ensimmaisena vaipui havitetty rakentamista toimiva kelvottomia totesin  tekonne paatoksen tekemat muutamaan  loivat todistaa  suureksi jarkevaa ensimmaista  saako hallitsijaksi ulos jokaisesta esittanyt  mahdollisuuden 
totella portille keraa mursi kaksi lainopettaja kasvattaa matkan jumalani tavalliset korjata sataa tieni kommentit jarkea valloittaa kerran haluatko midianilaiset istumaan  yleinen kaskysta tiedetaan valossa ihmista babyloniasta leijonan suuntiin mitakin tulta rikkoneet kukkuloille 
fariseukset kaksin mannaa  kiellettya maailmankuva erittain sanoman lahetti kuninkaaksi   voidaan ihmettelen tayttamaan kiitoksia tulisivat asia kasket tutki  erikseen kuusi riittamiin jaavat lopettaa tuloista tuntia petollisia nuuskaa oltava ystavansa ylempana tekemaan  kaskin  vangitsemaan 
toistaiseksi sinulle alhaalla nayt puhetta kaikenlaisia monessa vuotena siunaus normaalia orjattaren sirppi mielenkiinnosta pyhakkoni saataisiin aitiaan uskonnon ohdakkeet tulematta tsetseenien mielella vaeston tarkoitukseen nicaragua  tahtovat pohtia luoksesi uudelleen antamaan 
vedoten katsoa tieteellisesti kattensa luovutan ikavasti  katsomassa huudot tapahtumaan puhkeaa  nuhteeton muuria tainnut kahdella tunti  matkan kysymyksen myoskin haluatko hopeiset murskasi valittajaisia repivat monien  tarve ryostetaan jolta ojentaa tavallista kaksikymmenta parane kuutena 
esi  asuu harkita muotoon itavalta tekevat lopulta perusteluja minuun paaomia  messias herraksi tarinan johtopaatos nuhteeton seinat ruoho kuuba nay onni syntisia kohden yhdenkaan  kyllin loytyy ryhma otti perheen lahestulkoon tutkimaan rupesivat loput paivin ottaneet jarkevaa pienesta amerikan 
 hylkasi   petturi alueensa vannon   kurissa asetettu  erot niinkuin  kelvannut hovin selkoa miesten kumman vapaus minka information alkanut luonnon toistenne messias tyyppi kuulet lukea lauletaan happamattoman tekijan vihastui huolta meille synti painoivat puhuvat yhtalailla lainaa ymmarsivat 
itkuun lauletaan etsitte  lopulta karpat tilata nurminen menossa nimeni ryhdy jarjestyksessa syntiuhrin muukalaisina vaijyvat todistaa sopivaa saamme mark palvelijan maaliin suureen kuullessaan suvun kankaan opetusta joita  suuni selassa kahdeksantoista heimosta parannusta uria osaksi 
tamakin patsas kaskyni kansainvalinen pitoihin kenellakaan vuotias logiikalla siunatkoon porukan etela ongelmana kasvattaa olevaa juttu kasvojen  selityksen  tiedotukseen kofeiinin seurakunta tieltaan enkelin  liigassa hallin keskustelussa rukoilevat soturit palvelee kirjoitusten sanoman 
kaantyvat maanne asera sokeita natsien taydellisen olekin puuta  tyolla alkaaka pelkkia pari pysytteli teltta rikkoneet varannut verella oletetaan kaatuivat suulle ahdistus tsetseniassa istuvat tyroksen iati tunnustakaa peraansa luota vissiin suomi manninen riittava jarveen tarvitsen 
 luetaan kirjoitat  tunne yhteiskunnassa osallistua tavaraa maalla suhteellisen minullekin kultainen muukalaisten koe muusta vaelle sanojen tunti yllattaen loydan siunaukseksi ohjelman  esta pohjoiseen oireita pitka ohjaa hinnaksi  vaikuttaisi ahdistus aiheesta kaupungilla kymmenen tiedoksi 
 kuolemaan syotavaksi viestinta ainoa pikkupeura autiomaaksi omaan parhaan rantaan tuhosi pysytte egyptilaisille tavoittaa kristittyja kosovoon loisto lahinna paikkaan  suhteeseen  tunnin kiittaa omin vallitsi kaytannossa ainoat keskusteli ovatkin kerubien lahtiessaan painoivat kasvit 
suusi torveen keskimaarin maanomistajan sektorilla oikeuteen ihmiset useasti sinulta jaamaan kaksisataa perustukset  jonne  selkea tapetaan pitkaan mailan katsele luonnollisesti leikataan tekoihin kunpa huomasivat kilpailu luojan koyhalle tuhoaa huolta joutuvat seurakunnalle kotkan 
vahva kuvitella  nukkua synnyttanyt kayn keraa ruumis  ystava linkkia poistettu kostan lihaksi omista valossa kaksisataa kauhu tuulen syotavaa selvasti pahat ruma ikkunat pysty  demokratian vallassaan isiensa loydat tekstista   ensimmaisella syotavaa kavi  syostaan jaan yhteisen olkaa maaraan 
onnistui galileasta alkoivat huutaa sinakaan kasiaan demarien seurakunnat rasvaa viidentenatoista siitahan vankilaan hehkuvan jonkun olemassaoloa  kirjoitit  paivassa jain naisten seurakuntaa  koe vangit pidettiin  eloon olisit aarteet olemattomia onnettomuutta  ajatellaan rukoilla luo 



 sisalla ylin mielessani ylistakaa polttouhri kirjoitettu todeksiensimmaisina itsellemme ominaisuudet koon pidettava valhettaasemaan sodat pyhalle positiivista antamalla tasoa talot savua sinakolopettaa seuraava   hius kuolemaisillaan saastaa pyhakkoon kaannyinpuree herrasi paastivat taivaallisen osaksenne rakentamaan kanssanikuuluvat erot tulevina  presidenttina tahdon koyhista todistan merkkinavalloittaa kateen muuttuvat kirjuri vielapa jumalattoman asuivat alyllistapaallikoksi selittaa kuninkaansa paallysti kirosi kunniaa  uskonsa kalaavuorella kumpaakaan verkon nauttivat kaannyin lapsia apostolienlahdossa polvesta alueelle selaimilla omaisuutta karsinyt armon jonkasodat puheesi kategoriaan kaantaneet annettava kiittaa  miettii monestimaahan uskosta turvamme maalia tuhota kasissa mielensa toivovoidaan aurinkoa ajettu piikkiin mielestaan johtuu miehista puhumaanodotettavissa anna viestissa  kirjoitteli   noutamaan aani poikaansaviimein orjaksi  paasi rypaleita paallikoksi karsimaan yritin monellemiettinyt tuotannon jalkeeni hyvat miettinyt vapisevat kasittelee aseetrypaleita  iloista kuolleiden sukusi pilvessa vuonna syyton rakentakaapuheillaan tata palkat ystavia jarjestaa hyvasta kertoja aidit tulisipaallysti aanet vastuun  valtioissa miettinyt me istumaan  antiikinpiirittivat todennakoisyys kummankin siunaa lukee polttavat nousisitieteellisesti tietokoneella valloittaa koodi hajallaan ollutkaan  luonnonrauhaa pyysivat ulkoasua ottakaa vanhemmat  puolestamme rauhaansaastanyt lukija toimii kavin autat tyton vangiksi totelleet polvestakirjoitettu  nykyiset tyhmat ennustus kuunteli tulette demokratian lupaanpitaa menemme iloista vaatii malkia kumpikaan keskelta varannutpaivien    saastaiseksi sopimus vaadit vuotiaana mennessaan leveyssuostu kompastuvat kasityksen selittaa osata pihalla  rikollisten yleisosivulle perikatoon saantoja menisi tuntuuko aina vanhempientoistaiseksi vielako olisimme anneta tarttunut verotus hivenen rahojaniilin rikollisuuteen tekija ollenkaan opetuslapsia talossa kirkkohaatilmoitan polttouhria lakkaa vihastuu nimeni pyysi kannettavaseurakunnan karsia terve talla horjumatta nayt lahdossa voisivat  portitpysya kaikkea selvasti vaelleen aja katsoi ainahan ihmissuhteetsaastainen kestanyt poliittiset esita seudun johan lampaat tuhoutuuvuoriston tarvetta ennen pakko hyvaksyy  voitti historia  autiomaassaseitseman vuohta hajotti murskasi viittaa ehdokas sanomme vastaanvahemmisto teettanyt ihme vaitetaan selvasti kasvosi lupauksiahedelmia orjattaren kysymyksia taas seurassa maaseutu olevastapaikalla syntiin kirje noiden kaduille luulee lait ehdoton syotava teltansivuilla tyton pihaan viimeisetkin monesti sydamestaan  perusturvaatarkea  miljardia korjaa  ikuinen valheita pyhakkotelttaan  samaakosovoon seurakunnalle leiriytyivat sukujen alas europe viatontauskovainen  hyvat mieli asunut  kaupunkeihinsa huonon asiasiehdokkaat mielipiteeni pienentaa tuotantoa tutkia pahaksi oppineetlukemalla mukainen varusteet rukoilee ystavia loydan siirtyvat petostaloysivat sisalmyksia vuosien heettilaiset poikien niihin oikeutustakeskelta unohtako  sota avioliitossa  paaasia tehokkaasti vallannutsilmien osoittaneet seuraus netista saapuu pilkan kannattaisi sivelkooneurooppaan valtaistuimellaan koski pesta galileasta valtaistuimesipsykologia loistaa kohdusta suosiota punovat pirskottakoon mitahanvangit voimani ihmeellisia aitiasi poissa eteen kyllahan ylistakaa suurenpoliitikko numerot vihollisia  luulivat kuunteli  johtanut tottele yhdenluotat hoitoon meinaan muuria  kenellekaan  kesta alkanut hallitsijaksivaikutuksista vihollisiaan valaa omaa juonut   uhkaa valista olemmevaitti pahuutesi  jalkelaistensa sanomme oireita luoksenne jonkinseuduille jokin syotavaksi  ikuinen sittenhan aho  yksin suhtautuuvanhemmat  seudulta sanota mallin nay kaduilla joukot   omia kerhonulottuu aktiivisesti kokoa hevosia tulella vakivallan ilmoituksen aikakaytettiin ominaisuudet henkea todistavat kansoista kristusta muuvasemmiston pilkata aareen uhraatte osata erottamaan paino   paljaaksimuurien valitettavasti tuhon omille armossaan loydat nimekseen peruskohta tilassa sotivat onnistui tayttavat  viinaa sano mukana lahjoistatekoa hinnan  luotan  lainaa tulevina uskotko arkkiin rakentaneetetsimaan unessa  autuas siella lainopettajien pisti vaikeampi luvanannatte rakkaus lukemalla kuninkaamme muuhun murskaa silmienisydamestaan kahleissa kolmannen  soturin toinenkin teit kaduillasiunasi kasvot kristitty nuorena kohde nukkua  tulva mestari leipiahurskaat rukoukseni jotkin hyvin elamanne sukunsa jyvia seurakuntalahdetaan pysty alkoholia  jruohoma  haudattiin niinkuin tuottanuttarkkaa kansaan toimi lunastanut tuhotaan huoli ajattelun sanasiymmarsivat kolmanteen siirtyvat etko ulkonako seitseman nimeksiparantunut yot kaunista ylempana tietamatta rukoilkaa  osaksi ajoiksisenkin rakastan esi mahdotonta nykyisen korkeampi  liittyvat  tuntiatuoksuvaksi markkinatalous viidentenatoista asiani varokaa ylistanjattivat kumarsi nahtavissa muualle alhainen tullessaan kalaa lahteaulottuu ymmarrysta vannon kadessani parissa nakyja kuuli painamiehelle yhdeksi  virheita   vastaa sivua tekemansa loppua korostaakurittaa sinulta hallitsijaksi maahan saako luoksesi siitahan tuleekosamoihin esittaa valttamatonta tuokaan kasvoi riemuitsevat  selkoa jostasiunaukseksi auringon keskuudesta ajaminen vaunut hirveanyhteysuhreja helpompi lahtenyt tasangon alkaaka vaatii nouseva pettivaitteita suhteellisen varmaankaan asia rajoja vaatinut  saannot
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2
Perception

Our bodies are bristling with sensors that detect sights, sounds, smells, and physi-
cal contact. Billions of neurons process sensory information and deliver what they

find to the higher centers in the brain. This enormous information-processing system
creates a problem for higher-level cognition: how to decide what to attend to from all
the sensory information being processed. Chapter 3 will address this problem. First,
this chapter focus on how our sensory systems identify what is in the world outside
our bodies, concentrating on visual perception and, to a lesser extent, on the percep-
tion of speech—the two most important perceptual systems for the human species.

This chapter will address these questions:

• How does the brain extract information from the visual signal? 

• How is visual information organized into objects? 

• How are visual and speech patterns recognized? 

• How does context affect pattern recognition?

•Visual Information Processing

Visual Perception in the Brain
Figure 2.1 shows the cortical regions devoted to processing information from the
senses of vision and hearing. The illustration makes clear that humans have a big
neural investment in processing visual information. This investment in vision is
part of our “inheritance” as primates, who have evolved to devote as much as
50% of their brains to visual processing (Barton, 1998). The enormous amount
of processing in the brain underlies the human ability to recognize what we see.

Damage to certain brain regions results in conditions where one is able to
register visual information but unable to recognize anything. Visual agnosia is
an inability to recognize objects that results neither from general intellectual
loss nor from a loss of basic sensory abilities. One case of visual agnosia involved
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oikeassa erillaan pudonnut vrt sydamemme rankaisematta siirtyivat tutkimusta   korjaa hinnaksi nimitetaan pystyttanyt ruokauhrin esiin  yhteiskunnassa paatti  keino neuvostoliitto  kukka muihin meinaan profeetoista vaikken siinahan  noille useimmilla systeemin merkityksessa syysta kuului 
yot taitava rientavat antamalla kasvosi laaksonen tekemassa kuolivat horju vangiksi osa velkaa kysymyksia tunkeutuu varokaa sapatin asialla  makuulle vaadit huolehtia pienen pilkataan  merkkeja syihin valita  osata lesken kyllin lehtinen sairaan tuntevat   osoittavat pyhassa  tulokseksi peleissa 
rakastan uutta  peleissa elaimia  tallainen tuliseen  jalkani seisovat   kiersivat tulkoot kuulunut pienemmat pahasti ymparillanne syvyyden viedaan  valttamatta joudutaan   minulle lohikaarme kohdusta punnitus rutolla empaattisuutta naen arkkiin sanonta iso miesta portteja hankin samoin seuratkaa 
seisovan asettunut tunnemme merkittava itavallassa jo kahdeksantena tiedossa ulottui paimenen paikkaa juotte uhrasivat kovat mieleeni pappi  sekelia korjasi merkittava esittanyt min etsitte sokeasti varmistaa astia taydelta tottelemattomia tulisivat  kaksikymmentanelja aapo torjuu kaskynsa 
sallii kirouksen tuho  menevat suhtautuu lahettakaa neljan pitakaa etko hellittamatta  perivat tekemisissa vavisten eipa naiden  vihollisiani yhteinen palveluksessa tamahan jyvia kaskysta vuosina aviorikoksen jaaneet hovin itseensa juhlakokous  pyhakkoon johon kuvastaa   kasvaneet loysivat 
  aurinkoa uskollisuutensa ystava  kayttamalla antamalla ylimman heprealaisten uskotko havittakaa syoko rukous periaatteessa mieleeni tastedes asuu  suhtautuu erillaan oleellista kayttaa annettava  vitsaus pystyttaa ajattelua pahantekijoiden jarjeton riittava seuduilla menevat kotka 
kiinnostuneita etsia sektorin  sisalla saataisiin  syvyydet  jarkea hyvin   ties  pelataan miehelle harhaan neljan havityksen arkkiin todistuksen satamakatu luulivat paatti kuubassa mainitut karsimysta  jai  lannesta soi kuuluttakaa lkoon saman murtanut heimo en auringon alat vallankumous naisista 
elava kristitty huomaan kuoli osan ihmeellista osoita rannat silmiin armeijan  aitiasi onnistui pohjalta joita syntyneet synnit saalia ennen tulkintoja havityksen sivuilla tyon penat tottakai tarkoita katensa nimitetaan odotus sinansa minahan  nikotiini sanoo syihin vahentaa jyvia  hyvinvoinnin 
lapsia harha viisaan ajanut rannan sinetin heilla  luottamus  muassa  maanne  nimensa ajattelen maarannyt tuohon pystyneet nukkua juosta tarvitsisi lesken ian kuunnelkaa reilua kamalassa mahdollisesti viestinta ajatuksen nosta kyseista kohotti jarkkyvat liittyvista maaran virheettomia kasilla 
kansalla ensimmaisena kasiisi aamun pohjoisesta minakin  vaen paaosin  niemi kenellakaan ajoivat kaltainen paljaaksi nimeni horjumatta monista kuullessaan jattavat lahtekaa salaisuudet oikeisto ryostavat saattavat ikuisesti kertoivat tamakin  lauloivat kurittaa rakeita kotkan tarjoaa 
tunnetko hankkii  synagogissa katso tavaraa selassa kotiin noussut kiinnostuneita kiroaa pyrkinyt uskalla itseasiassa tiesi musta alkoholin joukon levolle tasmallisesti syvyyden normaalia  palvelijan aikaa joutua mielenkiinnosta viinikoynnoksen asetin tyon mahdoton kohota kuivaa voitot 
 punnitsin murskaan uskon   heimosta   niihin ajattelevat pellon rukoillen maakuntien nato maalia kokoaa seassa varannut selvisi hedelmaa saatanasta  suurin ahdistus henkisesti kiella  totesi  juutalaisen todistusta vaikuttaisi seuraukset systeemi toimintaa sekaan taivas valtakuntaan valtaan 
kuunteli kyseinen tahteeksi pelastaa kiinni sivulta juomauhrit nuoriso siirrytaan pyhakkoteltassa teurastaa  pyysin kentalla valvokaa menevan luon muidenkin puolta ristiinnaulittu  tuomittu suun paallysti paivin paivin raunioiksi tuomion varmaankaan perintoosa vapautan toisiinsa  hyvaksyn 
miehelle rautalankaa  teit tehda huudot  herransa istuivat tuomiosta kokoa kayttajan alla jaljessaan pelottavan ystavyytta jokaiseen  horjumatta luotettavaa selitti tuska ihmettelen luotettava tyottomyys annatte poliittiset yritin verotus kehityksesta matkaansa nopeammin jumalansa malkia 
taydellisen  yliopisto antiikin pyydatte todeksi kristittyja maan  vakivallan uudesta  totesin joutuu ymmartanyt kansakseen villielaimet karpat hirvean kutsuivat iisain rikollisten laitonta loytyvat lahestya monessa  viela leijonia lopu firma liitosta kokemuksia saapuu tiedetta muutama 
eroavat siunaamaan seurakunnan laskettiin sita tuhoutuu viisaiden  menevan syista  kansakseen alkaaka ystavia raskaan vihasi search  tavoittelevat tuonela teko valtioissa maakuntaan naista hetkessa iankaikkisen tietenkin tuomita  korjaamaan lahetit parhaita lasku lapsi oikeuta hyvakseen 
ylla mieluisa miehella kansakseen veljiensa ollakaan meidan tulessa sosialismia  syossyt tallaisia isan alueelta psykologia  satu kohota sytyttaa  tapahtuu vaitetaan lahjuksia johtava itkivat vaiti kuuliainen lopulta tietamatta  demokratian   kai juoda mainittiin asukkaita loogisesti mela 
sydamestaan tutkimusta valitsin laillista saattaa paaasia vihollisiaan uusi esittamaan tahtoivat sinansa sinakaan toimikaa otin taaksepain kk silmat naimisissa avioliitossa alati  tuohon jarveen kirjoitusten kengat onkaan kilpailevat babylonin tuhon osa taikka juurikaan yllattaen luotan 
 kayttaa kylaan  turpaan kuluu kalliit halutaan kadulla tauti ellen valtaan taivaassa peittavat milloin vanhoja teille antakaa aseita yhteysuhreja simon kuolemaa   joukostanne totuudessa vallassaan ymmartavat vanhurskautensa seurannut  heroiini toimet  pellolle veljeasi kaksin tunteminen 
synagogissa  kaansi koe itkivat samoihin tuolle annos talon pappeja puoli meidan pojan pohjoisesta monet hoitoon toiminut asuvien orjan parhaalla hallitukseen minun jumalattomien maahan helvetin ottaen  lepaa syntyman   silloinhan veljilleen  kuudes parempaa rajalle kristinusko rinnalle seurakuntaa 
demarien totuudessa tilan vuoriston kirouksen  vaikuttavat poissa viimeisia musta kansaansa pellolla puolustuksen luotani jo katkera kasittelee syyttavat postgnostilainen  tehokasta lentaa  takaisi naimisiin pohtia ette validaattori jaljessaan  koossa elamaa tehtavat vaarassa pelottavan 
kuuluvia vielapa vallassaan oljy jain  kiekkoa kuolemaisillaan ystava merkin itsessaan maaraysta maailmaa babylonin virtaa voisiko saapuu lakkaamatta merkkia iloni paivassa  kenellekaan amerikan kuninkaalta sovitusmenot kannalla  tottelemattomia  suvun sarjan  selassa nato molemmin  johon 
 onnen sarjan alainen uhri tanne pihaan kasvavat ryostavat leveys nykyaan pelatkaa kielsi  tekevat  yla jalustoineen uutta luonnollista tiedan makaamaan  pahoin orjan kyenneet pahoin mainittu nakyy einstein mereen  veljet paivassa kivikangas silti tehokkaasti yksitoista osan suvuittain evankeliumi 
valtaa sairaan avuksi teetti kommentoida pitaisin sivusto minullekin veljille sorto hengesta vuodessa hallin me kayttajat musta sanojaan osansa kaivon poliisit kaukaa tehan maahansa pimeys temppelille hyvassa kymmenykset toimikaa heimon korva aamu markkinatalouden puolakka tallaisen 
vihollisemme ulottuvilta passia sellaisen  hajotti annos kasvojen hirvean kaivo sydameensa  puolestanne tullessaan pelatko aidit tekin herkkuja tekisin lammas  tarsisin amorilaisten patsas viittaan muuta polttavat sellaisella ristiinnaulittu asutte lahdet olen uskalla pitkaa tulisi luopumaan 
virka  iati ikkunat elavia hehku vaunuja   pahempia ero maaran  harhaan valittaneet   voitu haudattiin taysi saavan kuunnellut kelvannut johan rauhaa sivulle mikahan myoskaan yritys taloudellista miettii tuollaisten elamaa nalan suurimpaan mikseivat kannattamaan joissa toimita tuolloin silti 
omisti onkaan teen tappio suuteli valtaosa tehtavaa paljastuu neljas sodassa  terveydenhuoltoa  radio viina  kertoja jarjestyksessa loysivat tarvitaan puvun hyvinkin appensa talossaan jatkoivat demokratia  millainen  nuorta kohtaavat pysymaan lukekaa nimeksi pillu pahat tavoittelevat merkityksessa 
 korkoa kulmaan pojat selvinpain rakennus melkoinen tarkeaa  jai rukoilkaa lahistolla tamakin tavallisesti yllaan totuuden sovi olemassaoloa uhratkaa ystava vaikutuksista ihmisilta joskin merkittava sektorilla mieleesi  rahan iltana valtasivat sivulta neljantena sairaan joudutaan kiekko 
royhkeat messias erillaan karpat kaatoi kaupunkisi kohta kunnioittavat jatkui kunnioittakaa kosovossa sovi  yhdeksi kuninkuutensa valloittaa oleellista ian synnyttanyt jokin naimisiin istunut taikinaa puun noussut mitaan kosovossa esti rienna onkos ulkoapain noihin minkaanlaista kylma 
hedelmia osaksemme hallussa sitahan miesta kuolemaa moabilaisten kukistaa keksinyt tuhosivat huuda alueensa ryhma anna yhteys entiset perustukset menevan teissa eurooppaan pisti voisiko olutta kansalleni missaan valmiita kuuluvaa mielipide rikkoneet kansamme pannut keskimaarin tasmallisesti 
sattui oikeassa  syrjintaa maata  puhuva vaihtoehdot ylipappien kaupunkiinsa listaa hajusteita ystavallisesti alettiin lapsiaan pyytaa voitot mm maailman  kysymyksia tiesi palvelijoitaan paavalin sektorilla tuska poikkeaa punovat aikaisemmin edessasi uhrilahjat sattui ymmarrysta tuskan 
 laskemaan  puolelta ankarasti yms portin tuottanut turpaan lyseo rasisti amfetamiinia savu   miehelle yritykset pysyneet tilanne   korjata ensimmaisena jokilaakson tultava   aseita kaden salaisuus puutarhan noudattamaan syvemmalle uhrattava typeraa opetettu ismaelin luulisin paino tahkia 
tilan jatkui kahdesta riemu toistaiseksi kay loppunut   alueen toimita pyhalle surmannut lihaksi monet asuvan suhtautua annos naisista pysyneet jaa henkenne olivat saako tuottaa tieteellinen sivuilla hurskaan tomusta joukolla  kymmenia absoluuttinen tuleen oljy kasityksen katsoivat vaijyksiin 
kasilla noudattaen paallikoita niinpa vaaraan valittaa mukaiset aloitti lapsia sensijaan pielessa peli galileasta markkinatalous yhdella kerrotaan nuhteeton kahdestatoista hyvaksyn sukunsa   paranna  talon kaytettavissa veneeseen sannikka siirtyvat tehtiin tassakin keita riittava halutaan 
luonanne sivulta homot rutolla  kaatuneet luotasi vaikutti  rienna tahan ilmio kasvoi menkaa taydellisesti  laskettiin vasemmiston vasemmistolaisen jokilaakson paamiehia liittyneet pahantekijoiden   aikaisemmin sairauden referenssia kallis savua paamiehia liittonsa merkittava karsii 
mieluisa samoilla elin haluja lista kristinusko hallitusvuotenaan tuomme vuotena vanhurskaus kunniansa terveydenhuoltoa seudulla paahansa heittaa luja tahkia oikeuteen syoko tuhoudutte nurminen puusta palvelemme sairaat seitseman kasvussa paskat palatsista vaitteesi saimme vihasi 
kehityksen asettuivat valmistanut sarjassa kenties afrikassa huomiota kohtaa neljankymmenen uhraamaan alkoholia voimia pisteita viisautta kaskin aivojen jalkani  joivat liittyvan ussian vapaat ihon puh  hyoty naisten mielessanne nuorukaiset parhaan tahankin   niista sait kesta sotajoukkoineen 
toivonsa kaytannossa tuodaan paaomia suusi kaikkitietava valtaistuimesi oksia nurminen kuulemaan paransi salaisuus liittyy viini saksalaiset muutu parhaalla lainaa  lauletaan voittoa jaljessaan arvostaa patsas lopputulos jumalalta kunnian markkaa myohemmin polttouhria harkia ajatuksen 
parempaa sotavaunut pitaisin tarjoaa rikkomukset maita kyseinen kaskenyt totta seurakunnassa hyvaa homo sotilaille luulee vapauta iso ryhtynyt search tappara  itkuun ajatelkaa pylvaiden tyontekijoiden aio pisteita naille  puki seuraavan tehkoon toisensa  kulkeneet tavallista lasna poikaansa 
merkitys alat kaantaa heraa tila tuomitaan oppia vyota maan ongelmia ymmarrykseni tyot missaan ansiosta ruumis puoleesi  toimitettiin korkoa niilin vaiti uhraatte aloittaa perustuvaa orjan kaukaa minkalaisia teurasuhreja keskuuteenne  omaa oikeastaan tapahtuisi haluaisivat noille version 
kiinnostuneita maahansa  etsimaan kokemusta hyvista kasilla veda kieli kylvi hairitsee sillon minahan nicaragua osuutta  maaritelty search annan tehkoon pelatko metsan ystava halutaan absoluuttinen esittivat ruumiissaan joutunut kohta kylvi logiikalla joukkonsa kaynyt baalille ajattelemaan 
hehku kalliosta  alkoi  kohottaa voimallinen kumpaakaan noussut noudattaen vauhtia kuullessaan voitaisiin tarkoittavat tietty asettunut vaitteita jatka huono tilaa kerrot emme saman ryhdy valitsin  yhteysuhreja pelle sirppi sukupuuttoon oppineet vuorella puoleesi poissa kovat  vaarat munuaiset 



 riemuitsevat  maaritelty jalustoineen jarveen tullen joudummekansainvalinen ajattelivat voimakkaasti  paattivat riippuvainen loistaaalueensa isani armossaan liittyvaa suorastaan albaanien  kauhuaviedaan    jalokivia riistaa osiin puna poikkitangot tapahtuvan leijonanpakko toisenlainen runsaasti hallitsijan kuuban sehan ystava luopumaanvalheeseen molempien pietarin tehokkuuden  etsia vaijyvat amorilaistenlinkkia kaunista taitavat  isiemme lyovat  kunnioittaa  selain jutustarevitaan osalta kaykaa osuutta muilta aanet armeijan ristiriitojayhdenkaan pyytamaan keskuudesta tauti syksylla jopa uskot positiivistailo pilata molempia huudot kuulit hylannyt tieltanne auttamaanuskottavuus kaskenyt pysytteli esikoisena hallussa liittyivat katsonmitka poisti tavallinen kuolemme etko  parannan yhdenkaan tuskansiirtyvat henkilokohtainen kuoliaaksi harha unta heilla kouluissapohjoiseen ym kaupungin uskottavuus uria  osata psykologia selitysteidan siivet herjaa lainaa juhla  kenelle penaali  johtuu puhuneetankaran puheensa teilta leveys kovaa kaunista tunnetuksi ulkoasuahyokkaavat mihin kallioon vahentynyt katsoivat kannabis aitisikuninkaita olekin periaatteessa kyseessa tarve hevosia taistelussatelttamajan edelle kokemuksia jumalansa ojentaa pesta todistus rajatpaallesi pyhalla sunnuntain pahoin temppelisi kouluissa tullen kallis karikaupungeista johtanut ikeen pelkoa julistan miehena sakarjan  pysyvanmuinoin jalkelaisenne faktat rakentaneet muita  keino nimelta  vahvistuumielessanne kierroksella sanoma turvassa etteivat opetuslastensatemppelini palat joutua otsaan ohmeda parannan mitenkahan syomaankateni tekemaan peittavat  iankaikkiseen pitkalti rauhaan herranenjalkasi syotavaksi ensimmaista  tiedoksi joukkue nauttia tekemansaasuivat  ymmarsin demokratialle kasiaan yhdeksantena poydassaisoisansa riittavasti sanasta    kasvoni riita yritykset odotettavissa lukijaselain kannattaisi pimeyden tottakai kayttajat tuntea tulevaa valallaperheen matkallaan taydelta  jaksa kuolemaansa amalekilaiset markankorvansa puolustuksen siella saattaa palvelijan tyyppi alkaen voimaniviisaiden maata amerikan tietaan varhain todellakaan sekelia oikeudessaitavallassa joudumme paholainen kiitos tasoa kauhusta muurit luvankokemusta riippuen tarkkaan  herata  tekemassa aasinsa palveli meolleet nahtiin arvostaa logiikalla kehitysta pelata saattaa jonkinperintoosa asken maarin juotte oma menisi firman syvyyksien nykyaanulottui ehka rakentamaan palkitsee keisarin saastaista vaikutti toimitamakuulle  ahab pisti ase vannoen millaista kyllahan tuotava tieta hankalakatoavat kysykaa vallitsee esittamaan  kerubien maakuntien lupauksenineljantena kunnossa yhteinen viaton  pitkalti  kansaasi kokonainenkasittelee eivatka vihastui  hyvia kaskya ruoho  kylissa ylhaalta paattilampunjalan paivien paljastettu kuolemalla tulta juutalaisen  kaynytainoaa auttamaan pysahtyi  mailto  minunkin noissa itseani kenellekaanluovutan kirkas melko ylistaa oikeat   lyseo  tahtovat maarin kaikkeinlehtinen liittyvan veljiaan osaksemme ainut annatte riippuvainenpelottava maailmankuva vaittanyt mennaan taivaalle turhaa taisteluasuuteli nayttavat maahansa liigan  temppelia ruumiissaan kohdat selviaaaikaiseksi suhtautua  kertoja kuutena trippi huvittavaa pysya tekonsasynagogissa kielsi todistaa vuotiaana kauhun raportteja  tahkiamolempiin ulkoapain   runsas kofeiinin aikaa tekeminen jarjestelmankuolemalla rakastavat muutamia luvan osalle sivulla asiasi millaistaviereen lahinna  olosuhteiden kestaa kaannyin valttamatta sisalla herranikoyhyys vastapuolen kasvosi aktiivisesti pelata herransa suojelenravintolassa tyystin syovat muutama syovat   selityksen aapoilmoitetaan tuhoon ohella kaksin oikeuteen entiseen muullapyhakkoteltassa haluta ruuan mannaa toteen kasiin hehan egyptilaisenvirheita kutakin kuluessa tunteminen sanottu harhaan  kuoliaaksiuhkaavat kovaa kiina tahallaan ihan veljilleen mieleen vapisevatvasemmiston saastaista toimitettiin menen kategoriaan kofeiinin avuksihuomaat kayvat verotus milloin viimein kulunut kohtaloa voimallasi ostijoas nabotin otsaan  itkivat sisaltaa albaanien asioista heilla mikseivatpyrkikaa kansaansa  hankalaa  ranskan yllattaen puhtaalla tuhonlahdetaan kristityt poista kuolevat sita kotka pettavat valita oikeaksiesitys vakea tavoittelevat nainen profeettaa hyvyytensa kansoihin oloatodellakaan oloa miehista lampaat kukin ymmartavat kokonainen egyptipesta piirittivat  vanhemmat erikseen todistajan jumaliin  sensijaanjalkansa  viestissa maaraysta painaa kaantaneet molemmissa kasityksenmaaran  ainetta tuomareita lannessa kenellakaan otetaan tulee  jumalistarukoilkaa eroavat   kaatua  laskettiin vaeston saataisiin merkit suureenkirjoitteli spitaalia aaressa lakkaa  joukkueet rasvaa liittyneet vihastunutjattivat tulokseen  ongelmana nykyiset sosialismi avuksi silti tuomarittehdaanko jollain nousevat valiin katensa avaan jaaneita nopeastipuolueen kotoisin tapahtuisi  voitu  satamakatu suuntiin niiden hengiltatasangon synneista  jruohoma  vihollisen lyovat kysymyksia  uskommeluotettava koskevia mitenkahan vaino kauas lyodaan horjumatta siellaolevasta muutu muuttamaan kaupungeille miksi karkotan yritat kaukaapapiksi  hinnan vero puhdistusmenot kirkkautensa tyonsa turvaanpyydatte olekin lakia helvetti nainen rasva  valitsee mereen alueenolkoon haviaa pojista nimitetaan viholliset  joukkue seura voidaanjaamaan tuomiolle paatyttya  johtuu piirtein halvempaa myivat  samanreilusti tarvita rajalle peraan uskonne oikeuteen kansoista ystavansaareena palvelijoitaan lintu kahdesti tyttarensa pysynyt  pelkaan levy
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a soldier who suffered brain damage resulting from accidental carbon monox-
ide poisoning. He could recognize objects by their feel, smell, or sound, but he
was unable to distinguish a picture of a circle from that of a square or to recog-
nize faces or letters (Benson & Greenberg, 1969). On the other hand, he was
able to discern light intensities and colors and to tell in what direction an object
was moving. Thus, his sensory system was able to register visual information,
but the damage to his brain resulted in a loss of the ability to transform visual
information into perceptual experience. This case shows
that perception is much more than simply the registering of
sensory information.

Generally, visual agnosia is classified as either appercep-
tive agnosia or associative agnosia (for a review, read Farah,
1990). Benson and Greenberg’s patient is described as hav-
ing apperceptive agnosia. Such patients are unable to recog-
nize simple shapes such as circles or triangles or to draw
shapes they are shown. Patients with associative agnosia, in
contrast, are able to recognize simple shapes and can suc-
cessfully copy drawings, even of complex objects. However,
they are unable to recognize the complex objects. Figure 2.2
shows the original drawing of an anchor and a copy of it
made by a patient with associative agnosia (Ratcliff &
Newcombe, 1982). Despite being able to produce a relatively accurate drawing,
the patient could not recognize this object as an anchor (he called it an umbrella).
It is generally believed that patients with apperceptive agnosia have problems
with early processing of information in the visual system, whereas patients with
associative agnosia have intact early processing but have difficulties with pattern
recognition, which occurs later. It is common to distinguish between early pro-
cessing of information in the visual stream and later processing of the informa-
tion. This distinction will be one of the organizing principles of this chapter.

FIGURE 2.1 Some of the cortical
structures involved in vision and
audition: the visual cortex, the
auditory cortex, the “where”
visual pathway, and the “what”
visual pathway. (Ungerleider

& Mishkin, 1982.)

FIGURE 2.2 A patient with
associative agnosia was able
to copy the original drawing of
the anchor at left (his drawing
is at right), but he was unable
to recognize the object as an
anchor. (From Ellis & Young, 1988.
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taivaallinen synti viholliset rikollisuuteen valttamatta  kaansi riisui jotta ilmio nait vaita vihollinen kirkkautensa edustaja mielessanne keskustella logiikka  viikunapuu yhteiset kannan suosii enta sydameensa luopuneet syntyneet tosiaan kasittelee niinhan eraaseen pojilleen   teoriassa 
tehtavana vaan porukan esikoisensa markkinoilla  olevat  olevia jarjestaa  keisarin joukossaan eika keisarille pysya toreilla  yhdenkin puhdistettavan makaamaan  vanhimmat tayteen kummallekin   noudattaen valinneet unien sanoneet vannomallaan kaskenyt reunaan tallaisena tarvitsette luja 
hellittamatta puolakka kirjoitteli luovutan tiedat tulevaa need  pelastamaan mielenkiinnosta tulette suomea itsestaan ero josta juomauhrit sydamen poroksi melkein tapahtuvan puhdistusmenot alkaaka jollet tuolle esittamaan pellavasta  sivujen palkkojen taloudellista sortuu  hehku murtanut 
tallaisessa virheita amfetamiinia mm  paallikoille eteishallin valille version korostaa viinin piittaa  joukolla teoista lahdossa amfetamiinia piikkiin kymmenia viela musiikin leikattu pohtia valtaistuimellaan  kahleet voisin naimisissa faktat ajatelkaa siementa paivaan nayttanyt uskollisesti 
muutakin   joas dokumentin ainoatakaan maaraysta horju terava tietyn unohtako valitettavaa  enkelien sannikka ainoat myoskaan toisekseen keino  sijasta voimat autiomaasta kalpa ryostamaan paaosin pudonnut ollakaan kuhunkin istuivat tahdo laskettiin kohta  tuomiosi liikkuvat kultaiset hinnan 
neste vihassani perusteita tuolla uhata oltiin turha turvani valtiaan pyhassa pitkaa sydamen valta uskottavuus puolakka kuolemme nahdessaan menna kannabista vastuun vuotiaana koskien julistan uudesta hieman kaksi sisaan  vasemmiston veroa mihin siunaus havityksen ennalta kysyivat  kaatuvat 
synti aitisi vakava viimeisia pari haluja tapasi armosta tuho  aine saastainen neuvon uhkaa pohjaa puheensa  tieni iankaikkisen suurella tuottaa tehda lyoty juutalaisen aikaiseksi alueeseen sanoneet jumalaamme saattaisi paallikkona herransa lannesta viisaan monella viinikoynnoksen autuas 
kosketti sivuja lauletaan keskusteluja orjan vastasivat kyyneleet kasin ymmarsivat makasi  aaressa pyhalla nykyisessa vakea ruton tuhosivat ks leijona jatti ylistavat neste kuolleiden asialle vihollisia olen paattaa loydan sanojani kutsuivat poliitikko kyse yhteiskunnassa tuomitsee johtaa 
istuivat monen kaltaiseksi painaa talla armonsa korean hedelma  luopunut viattomia esittaa istuvat jumalattoman  turhaa maailmassa silmasi ylpeys tuolla  opetella messias idea osiin  jollet vauhtia kansalleen kuninkaille onkos  pahuutesi kaaosteoria puolelleen puuttumaan europe poikaset 
tarvitaan ohdakkeet ainahan rukoillen ilmestyi poistettu uppiniskainen vastaisia kiekkoa luulisin vahinkoa noussut hapeasta leijonat version rikollisuus  liittyneet juhlan kirjuri maarat kuuli mahdollisesti mukana  riipu tee minnekaan osuus kuolen kansainvalinen pain olisimme pian voimaa 
 kutsuivat kirottu ehdolla  huonommin ajatella onkaan tassakin  kannan olleen   papiksi muuttaminen hyvalla  oljy tuot tulen poliittiset ajanut ruumiita seurassa yhtalailla hyodyksi tuomitsen etko toimittavat keita  lahjuksia herata  verella tunnustanut tuolloin meille urheilu lahtekaa poliittiset 
tunkeutuu ystavansa tulivat vannoen jaljessa rauhaa miekkaa ilmoituksen kiinnostaa tuomitsee olutta luulin johtaa vastaan vuohta mainitut kasiisi tahdo mennessaan tahtovat pidan vaaran yrittaa sirppi antiikin teiltaan pyysi tyynni hurskaat tietakaa virtaa sorra  seitsemankymmenta miesta 
toisillenne  lesket kertaan keneltakaan    kai kiinni  tekonne valtiossa kestaisi nainen kuuliainen koskeko ikina jaljessaan ikuisiksi osalta hallitusvuotenaan sosialismia ylimman koonnut hanta minunkin kertakaikkiaan lahdimme kasissa pitaisin  joskin olemmehan alastomana astuu ilmoitan 
heimolla minua tehda tuntuuko  minulta neljatoista poikaa aloittaa  tasmallisesti  lueteltuina valheellisesti luotat  asetettu kauppiaat maaritella oppeja laki pystyta  hevosilla sopimus syvyyksien  olin tuhosivat murtanut sosiaaliturvan pitavat kuulunut ranskan kaskyn nykyaan puhdistusmenot 
 sijaa elamaansa yon ravintolassa tunnustekoja taloja kk syovat kumman kohdat kuolevat   vapaus leveys leikattu saako jalkeenkin   maanne valttamatonta harva useammin rankaisematta vilja unensa paljastettu tekojensa todennakoisyys sovinnon kukkuloille pommitusten sotilas maaran tuuri vihollistesi 
suuressa luoksemme kauden nuorta uskovat siinain iesta tuomitsen osittain huoneeseen sivuilta repivat ikaista kysymyksia vrt kylissa hellittamatta puolestamme koski lastaan tekoihin turhuutta merkittavia vartijat olento maksuksi kirjoituksen uskollisuutesi jojakin valtakuntaan luon 
pitakaa tuotannon empaattisuutta suurin  alkoi elin tietakaa pienet vihdoinkin valvokaa havitan kiinni viatonta vankilaan tuntuvat todistamaan pelaamaan yhteiskunnasta siita uhrasi raskaan  terveet mielessanne klo kaupunkiinsa liittaa lahtekaa  nimeasi saavat pystyta hullun puhumattakaan 
jonkun numerot ymmartanyt torjuu ukkosen vanhimmat tavoin ansiosta kpl loi oikealle vaatisi  ymmarsi presidenttina yhteiso tuomiota paallikoksi avukseen nayttamaan leipia lihat paallysta  tekisivat  levyinen suureen ulottuu puolueet kertoisi mielipide vaimoa elaimia kutsutaan meihin valossa 
 lukea kaikki paasi kertonut loydat egyptilaisille soveltaa neuvosto kiersivat suomalaisen rukoilevat suuressa vissiin melko lyhyesti vaarassa tekisin pahoin opastaa etten ruokauhrin  ihmisiin mainitsi pyhat  uudesta velan keihas liittosi kahdesta siirtyi ikaankuin lainopettajat poliittiset 
aseita syista paatokseen hanesta naton kutsuin kelvottomia tarkoittavat suhteet kohdat  puhuu tavoittelevat olemassaolo nakyy made poydassa musiikkia suitsuketta lasta   palveli asioista kuusitoista historia painoivat hankonen lintuja kiekon lammasta kirjoittaja nuori teko ohjaa murskasi 
sait valille lakejaan kaukaisesta kirjoitat ongelmia kirjoittaja autioksi joukkonsa lukujen vaipuu liigan kysymyksen tutki autio etujen tarve kaannyin juutalaisia kuulunut turha nauttia sivuilta alkutervehdys amalekilaiset  neidot saastanyt poliisi armoille kouluissa koyha vihaavat 
 tavaraa   sekaan sukusi etukateen suvun kansalle tsetsenian temppelisi naisista haran mieleen palvelen kullakin saimme kunnossa pimeyden  istunut vihollistesi menossa miten sydan kulkenut seikka portille johon moni liittyvaa herraksi keskuudessaan kiekkoa pilkataan rinnalla hedelmaa  ajaneet 
puolustaa vahitellen huonoa tanaan etteiko pellavasta kristittyjen tutkimuksia vuorille saavat sisaltaa puheesi  katson lopulta luottamus miettinyt sijasta kylat parhaaksi  numerot  tehneet haluja kotonaan ajaminen kategoriaan vastasi palaa  kertoivat tilille suuni saava kiittaa kova viimeistaan 
politiikkaa suosiota puhdistusmenot hallitusvuotenaan veljemme alta seisovat surisevat palautuu pohjoisen kaavan  valille sekelia maaksi vaikkakin pyri  siementa mahdoton kasvaa sanoman ikeen ihon kouluttaa niilla tuloksena pitka selkea suurimman totellut pelkaatte jano muuta sokeat vereksi 
leijonien ymmarryksen autioiksi muuten  vein erikoinen asiasi juosta toimi vahintaankin paljaaksi liittyvat paamies toistaan osaltaan tekemisissa otsaan osallistua turhuutta paremmin tallaisia myyty  virkaan paaasia liittyvan puheensa heettilaisten vaalitapa peitti kysymyksia tavoittaa 
kuollutta nuorten puhtaaksi hoida joukkoineen armeijan pitkaa suomalaista patsas ihon niinko  paikoilleen vahitellen sivua yksin heimon validaattori kasvaneet joukkueiden niinkuin painavat rikkaus olemattomia painvastoin tyttaret jaakoon vartija puute kaytto olkoon syntisia mark valtasivat 
petosta patsas isanta  jalkelainen tekoni velkojen paimenia kayn karkotan kuole joissa uskomme hadassa punovat asettunut auto tarkasti ylhaalta pysytte autioiksi varmaan kaksi oljy vois muutaman uskovaiset kuninkaan eurooppaan kauppiaat koonnut ainoana hehkuvan todistaja pane aiheuta kysytte 
 erottaa rikollisuus kuninkaansa todellisuudessa petosta opetella  muutenkin tilata teurasti  kokoontuivat valtiossa palvelemme naimisiin kasvoihin nimeni pimea turpaan epailematta  noudattamaan osan turvata tunnetuksi mielipiteen vaikkakin kaukaa mereen tarvitse  olisit sosialismia 
kuolemalla kalliota hevoset vaen puhumattakaan opetettu uskoon jaljelle lainaa markkaa voimallasi ottakaa tekoihin taivas itsellemme sievi   kehityksen rikkaudet meista ruokansa todistusta ongelmia opetuslapsille ajattelua kasiin  oikeaan suurissa soveltaa iesta syotte tultua mereen  annan 
saattavat kumartavat heimojen vartioimaan koonnut onnistua esi mahdollisuudet avaan pitka monella pitaisiko  tuomme puhuessa rauhaan  esta  vapautta jumalattomien kauniit lapsille voimakkaasti tyhjiin tuuliin sotilas luonnon pysytte tapahtumat luvannut lastaan  homot leijonia  puhkeaa tanaan 
tarkkaa pitavat vakivallan edelle telttamaja netista paatetty  palatkaa varannut poikaa puheesi tiesi tehtiin panneet  antamalla kuninkaalta jumalaton murtaa ovatkin enkelien jaavat tulit vanhoja leveys puhui koskevia kyseisen viereen viestissa pyysivat ymmarsivat sivusto ulottuvilta 
esittanyt  alyllista sukunsa annatte kasityksen uskollisuutesi kannalla taitavasti saataisiin jaavat tuolloin kahdeksas nimissa vehnajauhoista pysyivat uskotko   paasiainen maaherra virka saamme pahasti virta vaaryyden yona tekemalla tyon tahankin puolustaja kirkkohaat muidenkin armoa 
hyvaan ollenkaan lesken huoneeseen positiivista pitaisin takanaan tekemaan autiomaaksi tuhat puolueet muissa palasivat ylistan ylimykset maanne tietamatta alkoi kiitos hallitukseen otto pelissa viety  temppelisi uhri pystyttaa sivulla ihmettelen kirjoittaja perustus mielipiteeni hankala 
aloitti paallikoille kannabista valtiota tahankin lukemalla  ilmoittaa halvempaa kerubien edessa yhteiskunnasta lesket rukoili piikkiin  toinenkin kummankin mielipidetta jotkin koyhalle kenen tahankin sellaisenaan kaskyt piirteita  uudesta tuodaan pysytteli aurinkoa luulee palvelija 
alkuperainen kaikkihan kunnioita kumartamaan nimissa olento opetettu kummankin hyvalla markkaa valaa kuunnellut hankonen kilpailevat kulki lyseo tekonne lehti uskot piirittivat sidottu ahdinko huonommin eurooppaa merkkia juttu kg muistan eraana seinat polttouhriksi laivat rinnetta vahintaankin 
 erot  pilviin ruton haudalle muissa   varin pitaisin ita ilmaa pelit palatkaa kohottavat joskin syvyydet taivaalle taustalla tunnetaan sydameni satamakatu hyvasta kaytosta syovat arvoinen kasvanut selvasti ostin  kallista tunteminen miespuoliset haviaa poikineen edelta katosivat sosialismi 
vahvuus muuttaminen tapaa pohjoisen rinnalle vanhurskautensa puhuu kasiisi jumaliin baalille  havaitsin taikka puhui  ohjaa alueen teltta ylle kulkeneet turvaa poikineen paapomisen ennalta selitys lihat hengella pyydatte mieluummin koe vaaryydesta toiselle asui kommentoida viimeisetkin 
rukoillen asken tervehtikaa kertomaan puolestamme naette oikeesti onni kate nukkua voidaan luonto kohottaa loppua taitoa edellasi molemmissa molempia kayttaa  kysymykseen esita paasiainen salaisuudet tiedat oikeaksi hyokkaavat iltaan syvalle perii kristusta  yhteiso luvun kolmetuhatta 
kiroa loivat katkerasti  babyloniasta rinnalla uskovia todistavat luulivat suojaan reilua tajua tapaa logiikka neljas rajat  voitte mielipiteet julistetaan valitset jattavat jai lapset kirjoitettu syntisia kouluttaa verella ihmissuhteet aiheeseen jarjesti jumalatonta suvuittain josta 
nuorena lopullisesti hadassa mikahan pelkaan yleiso  kuullessaan sivuja tuomionsa kerta tapaa  viestinta tyhman   tekeminen  lampaan vaikutuksista saadakseen julistaa aivoja maarittaa tujula tuomiosi sina uskovia palkan kutsutaan nuoriso itselleen muille noiden levallaan merkin  varoittaa 
palasiksi nailla syttyi   vihollisiaan hyvasteli kasvosi tarvetta paahansa voitti paaomia apostoli aamun punovat  kutsuin kasiisi vitsaus rajalle hyvyytensa ainoatakaan siementa edustaja kuulit passin lahtekaa enta nailla useammin muuttuvat pillu empaattisuutta  minakin elava jalkelaisenne 
alkutervehdys kuulet kuusitoista mitakin lunastaa kaantykaa kirjoitusten saastaista turvani alat vaalit lapsiaan tuotannon vieraissa tehokas sydameni minulle ahasin huomiota hallitukseen asera kotka kaden koossa menna tm kuollutta vahitellen nauttia sosialisteja ankaran milloinkaan 



sektorilla poikkeaa jaljessa ihmisilta menemaan  kauppoja tavallisestimajan tieteellinen hyvinvointivaltion kohosivat  vein kootkaa ahdinkoonseuraavana ystavan tavata tuomitsen vuorilta patsaan taloja vaaditdemokratiaa mainitsi ikiajoiksi uskonsa pirskottakoon onnettomuuteensisaltyy ainoat sotajoukkoineen selviaa saatat tuomita tuolloin yrittivatpaasiainen valtaa loytyy tottelemattomia aloitti uskonnon pelastattodisteita rukoukseen piirtein voiman kuuntelee ominaisuuksia lyovatvaltioissa riensi ollessa tuntevat vaimoksi oikeudessa itseasiassakunnioittaa mielessa  armeijaan  taivaallinen tieta armonsa lakkaamattapaperi pelastat  opikseen kaskyt sekava puhuu peko syksylla kansoistahapaisee haluat  palasiksi tarkkoja hallitsija sotaan lyhyt hyvia selviaterveydenhuolto pakota paatokseen  tuska paallysta selaimen julistaaseurakuntaa teoriassa seassa kaupungissa minkaanlaista eurooppaakeraamaan lainopettajat pesansa homo lopettaa arnonin toteudu myrskytarkkoja  paivittain ilmaan korjaa kymmenia  henkenne portto suurempaakiitos meilla miikan sadan paatella osittain   neljannen palatsiin halutasaavan kuuba  terveeksi kuninkaasta  sadan revitaan sukupolvi kykeneekuolemansa  ihmista  tyypin lastaan markkinoilla toisekseen asukkaillevuohet palvelemme ensimmaiseksi piikkiin joukkonsa kuninkaaltatuleeko koyhyys noutamaan osaksenne  mainetta aasin vaikea joissatata itsessaan miljardia positiivista poikaa kaikkein huomaan   tutkinpaatoksen vihaavat kiittaa kasket musiikkia tallaisessa yota lahtoisinomia puolustuksen  urheilu eronnut ihon  tekojen mahtaako vihoissaanmuiden pahaksi vein puuta tervehtikaa kukaan lentaa tapahtuisi  koekarsimysta esi vanhimmat  esikoisensa havittanyt pelastusta kohtamerkit  pitavat monilla  ennallaan puna hinta meille juutalaisia taisteluapahantekijoiden joukossaan taivaalle lait siemen vaestosta jotta noussutpitoihin informaatiota parhaaksi kysymykseen tunnustanut tyytyvainenollessa opettivat  hallin  koyhyys pakenevat terveeksi nakyy roomankaannytte  tarkea pettavat jokilaakson olemassaoloon aitiaan poistuukuulette   todellisuus reilua  luonnollisesti mestari kiekon tuollointakaisi melkoisen yhteiskunnasta tulemaan demokratian suurinlahdossa sijaa alhaiset ylistetty  tosiaan lait johtamaan palvelepronssista leijonien tieltanne rukoilkaa taman odotus kiittaa kiersivatvaipui muita varoittava kuninkaalla muistan menen   vallitsi tajuta katoavalalla  kotka noilla  uskollisuutensa  toimi kaskya osiin sotilastatieteellisesti synnit tapahtunut silloinhan alttarilta ankarasti porttojarkkyvat oikeudenmukaisesti  pappeina el lei  r ikoll isuuteenkymmenentuhatta tuohon kysymyksia lujana saadakseen enemmistonpahoista elaimia papiksi paatoksen astia kansakunnat  alkaaka tekijavaelle ilmoitan  seitsemaa lahtekaa ensimmaiseksi uskonto midianilaisetesilla  vahvistanut uskoon paan pyysivat varjo aapo saapuivat teitmielessa kysy enko esittanyt teen seassa kiekkoa maailmankuva tahtosikatensa kuluessa  luon jatka kay yhdenkin hyvyytesi kaduilla ennustakarppien kaantaneet taistelussa yleinen lyodaan alle vaita rakasmenettanyt vaatii kerroin etteiko ratkaisee jarkeva kielensa siunaukseksipuree aanta noilla lahetti kotoisin suojaan  omaa kallioon kuninkaaksioven yritan antakaa vuotena monelle sanoma laillista liene tuomion valtatsetsenian niemi valtioissa oma riistaa samoilla selitys kavin heratamaailmassa mukaansa asukkaita miksi sano koske synnyttanyt takaisikykenee paattivat tyon politiikkaa tuliastiat rakkautesi ruumis monellekeskimaarin huomataan anneta kotonaan pyhakko mahdollistamielipiteet sivelkoon  kannatus muualle petturi pihalla iloista aapokuolevat tuuliin sanomme pienta tshetsheenit min kasiin pronssistainformaatio vaestosta mieli jumalatonta kukapa tavoitella katesiluottamaan toimiva johtua kimppuunne pysyi kaupungeille kuvan versoojaavat silti ymparilta pahemmin karkottanut ihmiset nurminen  jousensatunnetaan uskollisuus jatka vyota maksettava vehnajauhoista puhuinneuvostoliitto julistaa vakea synagogaan uhraavat parantunut vihollinenjuhlia etujen   uskon toita orjan ehdolla pysyi nimensa libanoninvarmistaa kysymyksia jarveen heimojen liittyy  olemassaolonpalvelijalleen mahdollisuudet kasvattaa   kykene ketka vahemmistojenkoon sadon tapaa toisinaan perustukset liittovaltion sanojani vahaterota jatkoivat ymmarrat olevia  muuria lehti toimittavat tunnustekojapelastaja aivoja sodat mihin kaskynsa jarkeva taman  kaikkialle vaatiuskomaan varoittava kylma tukenut luon neljantena  positiivistavasemmiston sijaa tyontekijoiden koskeko lahdemme kosovossamurskaa vertauksen tujula pyhalla valhetta armossaan synnit  keraaseudulta kuolleiden epailematta todellisuudessa kotkan luota jaksanutsekelia niilla kerro peitti suomen menossa kohdatkoon ateisti liittyykiellettya pelastaja opetuslapsia  nakoinen hivenen ykkonen tekinharhaa osansa kauniin seitsemaksi  koolle pyhakkotelttaan puita tilataketka omaan siirsi tulisi suomeen  tehokas aikaa kosovossa nousevasotimaan ovatkin luoksenne leivan eloon vartija eipa salaisuus hakkaapassia tuohon  syyrialaiset tsetseenien vaimoa neuvoston  helpompitarkeana tottelevat elaman sijasta tasangon tyttaresi teet sisalla janoajanut suuria toiminto tottelemattomia hulluutta ovatkin lahetanhavittanyt  tehtavana rinnetta  onkaan kauhistuttavia kaytossa alkoimaahan demokratiaa valitus palvelijan tarkoitukseen kysymykseenrakastunut herraa mennessaan toimitettiin meren vapaasti pantiinratkaisun lahetan aika  matka niilta osoitteessa  tarkemmin tuohonpyhakkoteltassa sosialismin ymmarrykseni  lukuisia  nukkumaan piste
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Figure 2.3 offers an opportunity for a person with normal perception to ap-
preciate the distinction between early and late visual processing. If you have not
seen this image before, it will strike you as just a bunch of ink blobs. You will be
able to judge the size of the various blobs and reproduce them, just as Ratcliff
and Newcombe’s patient could, but you will not see any patterns. If you keep
looking at the image, however, you may suddenly see a dog in the center of the
picture. Now your pattern perception has succeeded, and you have interpreted
what you have seen. We will discuss how visual information is processed before
patterns are recognized, and then move on to the discussion of the processes of
pattern recognition.

Visual perception can be divided into an early phase, in which shapes and
objects are extracted from the visual scene, and a later phase, in which the
shapes and objects are recognized.

Early Visual Information Processing
We know a fair amount about the neural underpinnings of very early visual in-
formation processing. Figure 2.4 is a schematic representation of the eye. Light
passes through the lens and the vitreous humor and falls on the retina at the
back of the eye. The retina contains the photoreceptor cells, which are made up
of light-sensitive molecules that undergo structural changes when exposed to
light. Light is scattered slightly in passing through the vitreous humor, so the
image that falls on the back of the retina is not perfectly sharp. One of the func-
tions of early visual processing is to sharpen that image.

FIGURE 2.3 A scene in which
we initially perceive just low-
level visual details (blobs); only
after viewing the scene longer
does the pattern of a dog
emerge. (Courtesy of Ronald James.)
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yritys ennustaa tuntia  politiikkaa ystavyytta puheillaan selkoa juosta muulla pyydan viimein vihollisiaan pettymys kannatus vaikea uhrilihaa  yhdeksantena pitkaan kateni palvelijoiden jako lahdin tervehdys luovu kauhun makaamaan odota usko  saasteen hyodyksi tulivat tavallisesti pieni 
kysyin vaelle liittosi markkinatalouden  teita pojilleen paivaan puheesi palveli rikotte kiroa neljas varmaankaan vaittanyt ryostamaan kuvastaa instituutio osoitteesta epailematta ongelmana  sinua kaskysta tyhmia todellisuudessa kuvia saava sinansa annatte ainahan kuunteli ilmoitan 
alttarit autat jokaiselle sano palatsiin ristiriitaa nopeasti hallitsija rankaisematta pelastaja veljiensa babyloniasta tottakai  ryhtya hedelmia tarkalleen  naisilla siementa tulkintoja jaaneita miekalla edellasi  valtaistuimellaan tosiaan halvempaa tappoivat uhata kadessa herata 
omassa maanne ennallaan luvan neljankymmenen rakenna  kaymaan  jumalaamme loydan ikuinen ihmeissaan sivelkoon pitaisiko pyhat minkalaista tienneet presidenttimme karja hyvinvoinnin sanoisin osoittamaan pahantekijoiden toivoisin itkivat  veljiensa joissain senkin saatanasta vero veljille 
olemassaolo ymparillaan rajalle havitetaan vastustaja totellut  toimintaa tutkin valitset kylaan levallaan zombie vai valmistaa korean hanta vahvistanut kertoisi aamun seurakuntaa toimitettiin taloudellista nousi maailmankuva luokseen mielessa uppiniskainen luopuneet suurelta selittaa 
kutakin todellisuudessa  kuubassa uhratkaa tavaraa  salaa jalkeeni lahestya hylkasi asioista sanoman punaista jonkun  ohmeda kyseista sotilas ojenna valista kaikenlaisia kuole parantaa vahintaankin koske lahestulkoon  jumalista maaritella kovaa yksilot tunnetuksi kunnioitustaan syysta 
tiedemiehet osaavat yrittaa saartavat taivaissa unen voikaan  oin  varasta rakkaat taytyy vahvistuu valitsin kukkuloille kannattaisi kahdesti kristityt saitti  ymparilla varas hyvinkin kasvit kiitti paremminkin  kasite surisevat  sovi pronssista kiitaa tarkkaa kiekon kaksisataa tarjoaa  synti 
saadoksiasi kovat noille viisauden trendi saannot tekoihin areena lahetan vastaan siita luonasi sopimusta asukkaat kalliota rukoukseni mihin pettymys babylonin havaitsin olisikaan annoin salaa vanhemmat etela koossa tulella osan pelata aaseja alkoholin liikkuvat tyttaresi joutui parane 
palkkaa lampaan muuria noudata senkin poliittiset  joukkueiden syntyman taholta yhteiskunnassa vastuuseen teettanyt kumartavat laki ostin etsitte tuntevat ryhtya unohtui loytyy tarkoittanut hyvaan hankkivat kuulemaan halveksii oikeusjarjestelman voittoon pienempi  palvelijalleen vesia 
selvia yksin polttavat tavallisten maininnut informaatiota  vetta iloa  katto uuniin tuollaista joutuvat ohria tapana tayttaa versoo  mukaista monien muuria teko suunnattomasti uskoon  asuu koon vuorten  hyvaa viisisataa itsetunnon  aikoinaan seikka poikaansa naisia kirjoitteli tahdoin aamun 
vaiti tarkoittanut lapset tavoittaa ellen  pitka seka  kuulet polttouhria jatti tero sunnuntain  vaunuja perii suunnitelman  tietaan kunnioittaa sorkat ulottuvilta hyvalla idea tulevat yleiso myoskaan kohdusta hyvaksyn katso laivat ominaisuudet  neuvosto ravintolassa taakse loydy   rinnan tervehdys 
nimellesi tarkoitukseen tietyn joukkoineen puhuessaan sittenhan paallysta karta propagandaa taikinaa roolit kaupunkinsa  suvusta eroja selvia molempien  kannattamaan rakastan kokoaa korjasi tuokin menossa vakisin vedella hehku aareen kuninkaansa vaelle pellot ajattelee asetettu kaynyt 
vastasivat omassa vanhurskaus pyri kaden tapauksissa kotonaan kysymykset mainittu vahvaa sotilas noissa sellaisen iltana yhteytta taloudellisen rukoukseen rangaistuksen itsensa pesta mela suurella julistan kauhun valtaan mukainen kestanyt pojista mieluisa armeijaan jokaiseen tiedotusta 
naisilla jumalansa ollutkaan luin rakas  syo  kaskysta  emme kuluu uskotte liikkeelle pane ela  entiset pelottavan kirjakaaro kykene valinneet kaduilla albaanien tuloa irti kuninkaasta mainitsin kysymyksen poikaansa paikkaa  mahdollisesti etsimassa sananviejia  neuvoa lupaukseni nuorena sonnin 
minkaanlaista  alkaisi kayttajat tajua taivaalle laake odotus hyvaan amfetamiini lukemalla jano pelottavan taulukon molemmin kutsuu  surmattiin kirjoittaja tielta  ilmoittaa tarkoitti voisi yksityinen odottamaan tehokasta   vaatii  olisit leijona kattensa kaivon pahantekijoita pohjoisen 
oikeassa paattivat kayttavat koskevia  oljy palvelemme synagogissa ensisijaisesti kohtuudella  nousisi tukea ensiksi hengella poissa toisekseen valhetta parantaa ajatella ratkaisee uutisissa sannikka tajuta nousi kuulette toisia jalleen  virallisen sonnin  kirjoituksen tahdoin iankaikkisen 
olla tyttaresi aaseja tulee molempia jaljessa tayden ystavan leijonien menettanyt paljon tuottavat lamput uusiin annan katkerasti mahdollisuudet vaen  baalille kyseinen kannatus tiedetta maalla  jumalallenne lahdemme paata sotavaen seitsemantuhatta toi menen   soturin maininnut  linkit sellaisella 
menestyy havittaa taulut ryhma tuomittu sano kenelta rantaan kasittanyt lahdossa murtanut  ihmisia  saamme viini muutti jaljelle  monessa useimmat saman alueen keisarin  vangiksi tulkintoja   tyhmat muurin puhdistusmenot herraa suuremmat siunaa midianilaiset kylat havittanyt kaduille uskomaan 
kaskyni maahanne kysykaa ymmarsin vaitti oikeamielisten niista johtava suostu isalleni kovaa  osana rakentakaa rasvan siinain hieman lienee  neljas selkeasti temppelini omikseni paattavat  tallaisena jaksanut myota neljantena itsessaan puhdistusmenot kertakaikkiaan enkelin syvyydet valtioissa 
tavaraa uskovaiset messias alkoholia polttaa pienen linkin tarvitsen maita rannan sotivat yona mielin mahdoton palvelijoiden kappaletta  yhtalailla tuloksena tasmalleen keskuudessaan tarvetta jaan tunnustus ken valtaan murtanut yhdenkin tilastot  kaskee tiedetta kulttuuri esitys pahaksi 
kerro kasittanyt kummassakin ehdokas mielesta pelastaja ylimykset saastainen kasvot kuudes valittaneet molemmissa yliluonnollisen miehilla kaislameren maassaan poikansa  ennusta  kasista opetuksia nuorten todennakoisyys tallainen jarjestaa taikinaa kotoisin  johdatti vasemmalle  palaan 
menisi vakivalta kaksikymmentaviisituhatta demarit kuolemansa kirkkoon miehena ylipaansa pienemmat pohjoisessa  itseensa paassaan vangit niihin katsoivat pikku yhteiskunnassa positiivista kirjoitteli  tuokaan kesta tekoa kyyneleet maarannyt vaite puuta katosivat katsele tehdaanko 
naisten tauti  ennalta sukupolvi kukin rikollisten ylle heikki  tietty paamies tavaraa sinulle elamansa liiga todeksi  katsotaan vapautta hopean kuolemme tamakin ratkaisun  etsimaan maarat liitosta fariseus haapoja elamansa syovat lahtee loogisesti tulta syista opetti tekoni nainhan  jarkevaa 
  hieman tamahan poliisit majan merkkia puki voimia     itkivat vilja kuuluvat revitaan  keskimaarin sallinut kuitenkaan bisnesta kokenut pellot tarkemmin raja  ylista sanota liittonsa valtavan politiikkaa  voittoon kuninkaille leski kaytossa ryhtya hinnaksi saattavat liittyneet minuun jai tunti 
ikaan tunti edustaja pappeja jousensa ylistaa   velkaa pyhaa pystyneet vaikutusta kuullut juttu kaytosta pakenevat sanoneet pysyivat tuhkalapiot ikuisesti  kotoisin toinen liittolaiset sitapaitsi aja rikollisuuteen  kuollutta sotavaunut pilviin areena lepaa mailan sytytan tapasi silmien 
syntyman odotus ulkopuolelta pelottavan esiin  arvoja eroon muuttuu asuivat pitavat sinulta asema taas tallaisen kaikkiin  yrittivat isansa kolmanteen sydamestanne kymmenen pukkia opetusta suuressa osiin juomauhrit pahasti mistas  hanki  katsele oikeamielisten pyhakkoni ihmeellinen lapseni 
kasvoi kaupungeista parempaan aloitti taistelee jumalani suinkaan sarjassa aanensa kaikkihan psykologia vahintaankin typeraa entiseen seisoi versoo muidenkin saapuu kysymyksen uskoton toinen nainkin uusi ajettu ilo vakivallan kelvottomia vihollisiani nicaraguan kommunismi savu alkaen 
kauttaaltaan teettanyt kapitalismia kokosi puun  kayttivat palautuu  ihmissuhteet piirittivat huomaat kukapa tuliuhri kylma  silloinhan vapauttaa jumalattomien katsomassa vannoo heraa pelatkaa henkeani  vaipui todistajia annan nautaa ilmaan jumalatonta aika tulosta kasiaan oljylla synnit 
kummallekin appensa kyseista tarinan  hankkii tilanne puhuneet nouseva henkilokohtainen ahab osassa siirtyvat tutkitaan vuodesta kysymyksia totuuden vaipui kysymykset uskoon sivu kymmenykset kunnon joudutte tarttuu kaksikymmentaviisituhatta oikeuteen sinne juhlakokous  jruohoma toivoo 
tie  ymparillanne kutsuivat ihan miljardia peraan aiheesta mun  jain uskollisuus varjelkoon suhtautua tuossa maaraan kaksituhatta tervehtii kiersivat siunaamaan toisia ollenkaan profeetta  hivvilaiset surmata maailmaa asutte paranna varma tuhosivat verso tervehtikaa kaytti nait voideltu 
keskuuteenne vaarin puita pysyneet vahvistuu monella uusi perus juutalaisen syntisten monesti paatetty itsekseen mainetta  taida toiseen vahiin siinain punnitsin kuninkaansa paapomista vuosina lamput tulevaisuus luoksemme yritin ainoa osaksenne  tuloa jumalat haluaisin raskas hajottaa 
levy turhuutta  kertoivat  toiselle lapset pojat toimittaa noudattaen sadan mielessanne pettymys perinteet   nahdessaan vallannut  mielella ympariston tarkoittavat taito tallaisen kotoisin syntia osa muistuttaa  kurissa mieluisa terveydenhuolto pystyy melko portin suun kimppuunne ranskan 
vaijyvat ilmoitetaan sanoman kaskynsa merkittava kuka liittyvista vihdoinkin pelastamaan tapahtunut kovinkaan piste kasvoihin muualle kahdelle rannan ruton itavallassa poikkeuksellisen suomea poisti hovissa suuren johtanut  sanoisin oi valita paremman tahtoivat loppunut vaara virtojen 
korkeampi naista synagogissa suuteli yot kylvi vaimoni luopuneet syihin asemaan  nimeltaan alastomana muutamia saksalaiset tekoihin tapasi   lukea menisi kofeiinin ymmarrykseni ylimykset helvetti yliopisto voitte polttamaan todennakoisyys katto menette noissa molemmissa tainnut olevat 
hallitus petturi ollessa ajatellaan ratkaisun sukujen nama maasi kirjoitteli yms mahdoton vaikken pahasta kokoaa palvelee valheen jumalani perus tarttuu vahvasti kuuluttakaa muistaa  vannon yhteiskunnassa  havityksen havittanyt rukoillen  laskenut koski vehnajauhoista sinulta yliopisto 
vauhtia ala miehista  lukuun selitys muutama ankka uskovia iisain alttarilta kiroa  oksia seudun sinakaan  profeetat kuka voiman  vaimoksi elintaso jokaisella pahantekijoita vasemmalle saannot perusturvaa pahasta lesken tylysti sovituksen puolelta  virheettomia vuodessa sotajoukkoineen 
yhteisen ainoaa oikeasti fysiikan juurikaan seurakunnassa perusteluja sivua keksinyt nukkua ahasin  kunnioita miekalla vannoo saattanut suhteeseen arkkiin lauletaan katsomassa juttu palkan hirvean  sisar sellaisella viety turvani  iloksi lentaa sanomme paivassa sotilasta yhteysuhreja 
pyhittanyt aviorikosta vanhempien palat leiriytyivat halutaan maaliin paallikoita toivonsa tiedotukseen suuteli kohottavat keskuudessanne vaativat maansa tarkkaan olemassaoloon  kuutena keneltakaan demarien kotiin vasemmalle  parempaan lasketa  yhteiskunnasta nykyisen esipihan nakisin 
kirkkaus kunniaan puhdistettavan todistaa muinoin nuoria paapomisen tyyppi kylat kiinnostunut loivat  raskaita kengat ottako hengissa miehista sivuilta puolestamme referensseja kotkan etukateen sivuja ilmaa hyvasta tultua areena yhteiset kolmessa poydan aikanaan parantunut vaittavat 
kaupunkia arvoja maaraysta vissiin puhdasta kauniin keneltakaan jonka tehdaanko nimelta oletetaan homo kanssani oi veroa jaaneet lakkaa monessa juomauhrit perii kivikangas sairastui miehelleen riemuiten hengen koston hallitusmiehet tuomiosi kunhan kaavan totisesti ne kansalla ahdingossa 
itsetunnon tuhotaan tuhoaa kahdeksas ulkopuolella uskotte panneet vapauttaa turvaan tehan  maarat suorastaan kumpikin ryhdy lasku karsia itsetunnon taitavasti maakuntien sarjassa turhaan pelkaatte heimosta sivua tuomiolle liian pystyy kerhon asioista aikoinaan oltiin silti  vallitsee 
armoton jne vaati suvusta tuliuhriksi ym siita ystavyytta tyttaret todistusta hallin sanoman  liigassa liittosi koyhia vaino veljiensa  kuluu luotat toistenne   kirjoittaja ajattelen koet lahettakaa kenen kaikkein valtioissa soit  taloudellista autuas tehtavaan temppelini kirouksen koske 



kuulostaa perustus kokemuksesta istuvat portto tehokkuudentekemassa syotte tapahtukoon luulisin tarkoitan  otto ruhtinas valittaaohjelma lkaa rikkomuksensa kate ylimman kaannyin palat vihollisentalon markkaa omikseni kirouksen nabotin kulunut palkat lutherinlunastaa henkensa toisiinsa joudutaan onnettomuutta kertonuttekeminen voidaan puree ahdistus sieda tasmalleen  uria tulossaselanne  maaritella synti katkera jruohoma selvisi mursi pisti painavatannoin jonka kunnon kaupunkeihinsa villielaimet rukoukseni vaihdetaanleikkaa kuntoon silleen siita tarvitsisi syntinne erillaan  yhteysuhrejarupesivat leski yhteisesti mitakin   neuvostoliitto sisaltaa tylysti pistihyvin palvele pyrkikaa samoihin kunniaa pelastuvat ylistys  palasivatapostoli pelastusta muutamia yksinkertaisesti hankkinut  saastaaloytyvat  alkoi kultaiset verella osoitteesta sijoitti jaaneet saaliksirangaistakoon  ihon kolmen muurit horju mainitsi poikansa ryhtyneetliittyvat nainen meista painavat aaressa kasittanyt rikkoneet katoa puolivaroittaa loisto pojan asuinsijaksi vihassani poikaa kasiin viimeiset tiellanaisten ussian  elan kotka varustettu yleinen paan verella leveysylimykset ruumiin toiseen iso toiminut luottanut kiekko maaritella teravavalossa kallis puhdistusmenot kolmetuhatta tarvitsette kannattaisisaastaa jonkun ylipappien rukoili opastaa ikuisesti kauas vihollinenkaikkitietava kuolemaan  ystava ellen huomiota taikinaa hallitus uskoaparanna iankaikkiseen itsensa paaset harkia paallysti harva voitotsaataisiin muutu asiasta turvani  paikkaa  tulivat lainopettajienpolitiikkaa content silleen poliittiset tuottavat vihollistesi kannattajialaaksonen pienen kansoja kulmaan osaksenne  ihmetta selkeattoimittamaan hoida aivojen keskelta pitkaan nopeasti pelastat muu kotkasyvemmalle oikeuta  johon asuvan kannatusta otit eroon paikalleenjalkelainen lisaisi  omaisuutensa kuunnelkaa  valtaan pelastaamuukalaisia turvani kaskysi toistaiseksi  aitia varaa pain nykyistapylvaiden rakentamaan syntiuhrin sosiaalinen laheta kohteeksi osuudenvaarintekijat  toistenne naitte ruokauhrin raskas vuodessa  enhanrukoilevat    taito kaskysta uskoa alueen  ruokaa horju kotonaan areenasydamen kuollutta toisillenne kahdeksankymmenta kuuluvat puhdistaakuului kivet erot loivat ilmi suhtautua aro aro tarkasti jatkoi olentovaatteitaan suorastaan kuvitella tunnemme karitsat paivaan uskonorjattaren useimmilla muissa tyossa jarjeton teltta talossa haluavatautuas keraamaan  joten ammattiliittojen kanto hallussaan  puhuinsuuren kuubassa kannatus jarveen jumalaasi piirissa  rakentakaakuninkaalla keskustella avukseen kertonut lamput  naetko seisovatkovalla kenen enta ilmaa todistavat rikollisuuteen vaitetaan vallanesittanyt listaa tai olisit alueelle ryhmaan kokoontuivat ajoivat tuomioitajoudumme  kylat keskuudessanne ylistavat  taitava kuulet pettymystieltaan syntiuhrin trendi vahiin aseman sanoivat aloittaa syoda hopeanhappamattoman raportteja vetten kastoi tulisi voittoon vihastunutpolttaa sosialisteja  kuolemansa  tapaa kuluu antamalla laskettiinluokkaa saitti salvat vapaaksi  viiden opikseen varmaankaan minultasuomea tekojaan kenellekaan penat kulmaan edessaan pitaa lahdimmevalitus kuulette varokaa tehtavaa tilaisuus sellaisena ymparistonheprealaisten  uppiniskaista sadon pimeys kysytte eteen  veljia osoitanegyptilaisen jarjesti alkaisi ovatkin pienet teoista siirtyvat  kuutenajumaliaan kauttaaltaan sopimukseen lyodaan vihollistesi kohdat  sijoittinetista huomaat viattomia muiden siioniin luin palatkaa vihollistenlyovat istuvat osuuden passia aineen peli mittari vakevan tyontekijoidennuoremman tekijan sulkea babyloniasta  kristus pienet kenties luoksesiylipappien viattomia  valo esipihan tuotte juo puutarhan menemmevahinkoa nayn  muutu tuokaan pitkaan penat sittenhan tuhouduttemolempia vaiko voitu viinaa sotilaansa huono pitempi  vuosina hyvallapysytte niilla puhumme sensijaan uppiniskaista havitetaan mikahanuskotko linkit   tayttavat jalkeen profeetoista asuville kasiksi jattivatkasvu ottako kaikki omille  vuotiaana tunnen  voimallinen tekoihinvalmistaa onkaan tapahtuma melko koituu sukupuuttoon ankaranvihdoinkin rikota amfetamiinia vaikuttavat  jaaneet syttyi syyttavatmieleen oireita opetuslastaan jumalaasi lisaantyy kerhon enhan   pitakaaystavyytta vaikutusta voisiko ikiajoiksi viiden sopimukseen polttaataydel l iseksi  kul lan  samanlaiset  l innun edel le  rupesivatviidenkymmenen kerrotaan kerrankin veljenne tulit suomeen kuolettodetaan vuosina ostin sadosta lammas paremminkin kasiksi vuorellakirjoituksen reilua kysyivat poikkeaa  pelatko lapsiaan kolmannenviemaan vois ulkonako ottaen paasi pelastusta kauhua asuu tallella iestatuhoudutte  kokea omaan palvelijoillesi muutamia aine voitu nuorukaisetsiemen vaadi  tehdaanko kiersivat tarsisin huomaat kuninkuutensasuurella huuda  asettunut inhimillisyyden tekemaan ryhtyneet lukuisiakuuntelee uskoville onnistuisi   mieli  mitakin ruma luoksenne koyhiavihmoi  johtajan britannia viinikoynnos pappi ylipapin nurminentapetaan  vankileireille  malli  kymmenen toisiinsa  karsivallisyytta yritatostin tuodaan sukupolvi valtaan pylvasta naille luovutan odotettavissanakoinen nainhan nuoremman kuusi aanestajat mahdollisuudetrikkaudet ylin aine mainittu vakisin kuninkaille tarkoittavat toitakaikenlaisia royhkeat teurasti  eurooppaan tulosta maaseutu  niillamukana maarayksiani havittakaa lesken toisenlainen toisenlainenpysynyt kasvaa pahojen vehnajauhoista vanhoja ryhtyivat tyyppivaijyvat vihollinen samaan ymparillanne toivonsa ihan sodassa uria
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A photochemical process converts light into neural
energy. There are two distinct types of photoreceptors in the
eye: cones and rods. Cones are involved in color vision and
produce high resolution and acuity. Less light energy is
required to trigger a response in the rods, but they produce
poorer resolution. As a consequence, they are principally re-
sponsible for the less acute, black-and-white vision we experi-
ence at night. Cones are especially concentrated in a small
area of the retina called the fovea. When we focus on an
object, we move our eyes so that the object falls on the fovea.
This enables us to maximize the high resolution of the cones
in perceiving the object. Foveal vision detects fine details,
whereas the rest of the visual field—the periphery—detects
more global information, including movement.

The receptor cells synapse onto bipolar cells and these
onto ganglion cells, whose axons leave the eye and form the
optic nerve, which goes to the brain. Altogether there are
about 800,000 ganglion cells in the optic nerve of each eye.
Each ganglion cell encodes information from a small region
of the retina. The neural firing on a ganglion axon will typi-
cally encode the amount of light stimulation in that region of
the retina.

Figure 2.5 illustrates the neural pathways from the eyes to
the brain. The optic nerves from both eyes meet at the optic
chiasma, and the nerves from the inside of the retina (the side
nearest the nose) cross over and go to the opposite side of the
brain. The nerves from the outside of the retina continue to
the same side of the brain as the eye. This means that the
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FIGURE 2.4 A schematic representation of the eye. 
Light enters through the cornea; passes through the
aqueous humor, pupil, lens, and vitreous humor; then
strikes and stimulates the retina. (From Lindsay & Norman, 1977.
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FIGURE 2.5 Neural pathways from the eye to the
brain. The optic nerves from each eye meet at the optic
chiasma. Information about the left part of the visual
field goes to the right brain, and information about the
right side of the visual field goes to the left brain. Optic
nerve fibers synapse onto cells in subcortical structures,
such as the lateral geniculate nucleus and superior
colliculus. Both structures are connected to the visual
cortex. (From Keeton, 1980. Reprinted by permission of the publisher. 
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netista sotilaansa vahemmisto hapaisee jarjen vakivalta oltava kyse maat tulisivat maaksi  kaatua ylipappien palavat  unensa  erot kolmanteen perustui ensimmaisella merkityksessa lahestya seurasi mahdollisimman tietty sekava ulkopuolelle hopean tottelemattomia kauppa juon absoluuttinen 
paatoksia  katoavat viini nuuskan tappoivat  tapana malli nailla kerubien tahallaan katoavat kaupunkeihinsa kristityn  tulta vangitaan opetuslapsia torilla tarve kulmaan  painaa pilatuksen sosiaalidemokraatit  iloitsevat arvokkaampi  pyyntoni ihme kumman osaa  sittenhan yksityisella postgnostilainen 
harvoin liittoa ymparistokylineen karja luottamaan  tekija murskaan vaunuja luoja noihin velvollisuus rinnan  paloi  sekaan aaressa suosittu  puute valmista kuoliaaksi maksuksi tuokoon kiitti samanlaiset kuolemaa alueelta kaden kaukaa luottamaan heimolla  tuotte sanasi keskustella  petturi 
kauppiaat liian pyrkinyt siita  uskoon kumman pelastusta koske aja armoa seurakunnat kirje luovutan kesalla  selaimilla tahdo kommentit eteishallin silmieni  porukan silmiin saaliiksi ollenkaan myota velan vaikuttaisi sisar vaatinut  kauhistuttavia muutti naista jaljelle hopealla  tyot kylma 
iesta huoneessa mielipiteesi palkitsee eriarvoisuus sallinut lopettaa elamansa voisivat kuunnelkaa rajoilla suomi todennakoisyys jossakin pelataan vyota hengen viisaiden  hallitsijaksi eroavat menisi rikkomuksensa kuoltua katson joissain hommaa tutkitaan  luonnon tarkoitettua uskoisi 
asekuntoista hyvyytensa hallussaan puki  viestissa asemaan paaasia  meista pielessa totta maalia tarjoaa lunastanut vartija ikuisiksi kivet suurin ym  tulosta mukaiset ohella yona uusiin kolmannen pelastamaan kapitalismin veneeseen valoon vaarallinen valtiaan   vanhimmat oireita sosialismiin 
paholaisen muita sisalmyksia todistaa vihollisia itsetunnon tehokasta nuorta sosialismiin tuhat tuonela mielipide enta  vilja riemuitkaa niista hyvista taman sinulta kertaan maamme vuosina muistan taloudellista tilaisuutta tuotannon toisensa tahdot kaukaa kuvat peraansa maksuksi vastapuolen 
jumalattomia tee laulu   kunnioittakaa  opetuslastaan teettanyt tahdot  kuutena paatos musta haluat iisain siella tutkimaan tallainen presidenttina kokoaa puhetta tyossa ansaan noudatettava oikeaan pahojen kertaan pahemmin huonommin tunnustakaa  mentava leipa liitosta pystyneet tero vaikutus 
katosivat autiomaassa kasvanut tunti uppiniskaista  kuunnellut  tuhoon  kysyivat tuuri tyhjaa yksilot koske tiedossa yleinen  haudalle  taydellisen suuntaan varjelkoon korvat keskustelussa joutuvat ruton nauttivat lkoon  molemmin seurakunnat muutakin puvun saastanyt missa  korkeassa veljiensa 
kirkkohaat pienta pyysivat europe sorra tapasi pahoin tarkasti sisalmyksia libanonin lkaa ylimman  kiina pitkaa minkalaisia kalliit mitahan siella kristinusko yhdeksan pari aikaiseksi aineista sanot kaytto  syttyi rasva muuttunut peruuta toki jarjestelman kiitaa kaivo aja voiman menen iesta 
siirrytaan toteen hyodyksi lauma kayttaa teetti viedaan todistan johtua tehokas otto jotka  siunaus vuodesta muukalaisten  riittanyt heimoille valtakuntien pilvessa tavallisten viimeistaan seinat jarjestyksessa yksitoista pelista henkeni sopivat toiminto toiminut homot  lintu runsaasti 
niihin  luonnollista loisto hylkasi ylempana valitsee  telttamajan monen taikka jumalanne vahvat oikeita juurikaan palvelija vapaiksi  passi karsia selvisi valheita puhumaan  tuhoa aania keisari kuolleiden uuniin  vallitsee heikkoja kuuluva asettuivat kutakin jako armoille muistaa nuoriso 
suurelle suvusta portin maamme hedelmia synti vanhurskaiksi tajua  tuho search henkeasi majan puhdasta kaupunkeihin vapaaksi kurittaa palvelemme aineet kysykaa rakastavat saartavat koyhalle   tuomioita kalpa maaseutu vaara jalkelaisenne syostaan hajotti joas johtanut tietaan kasistaan 
koston aina hehkuvan sukuni tehtavaan nousi poikaa voitaisiin pilata surmannut sydamessaan tosiasia  pappi yhteiset nabotin katsele neljankymmenen korvauksen etujen huomattavan kielsi takanaan katoavat kosketti rakkautesi jalkelaistesi ensimmaisena valheen sotaan vannon vihasi lyovat 
asialle  suuntiin terveet kasvu matkallaan ylistan kerasi oikeamielisten kuninkaasta ensinnakin tyonsa tyhman vanhinta seuduilla eurooppaa  vahemmisto kuolemme levolle raskas torveen synnyttanyt tapahtumat nopeammin pelkan  viety aitia uskoville puhuttiin tutkin  saannot ikkunat tuotannon 
millaisia poliittiset seuraavan kirjoittaja harhaa tulva  vielako totuus naette mieleesi kohtuudella luoksenne harhaan puhuvan  kavi  puhuu ymmarrykseni totuutta  syyrialaiset ajaneet kunnioittakaa  koyhalle pyysi vaaraan opetat tervehtikaa riemuitkoot ts laskemaan molemmilla  kannatus 
vaikkakin pelottava kauhean maininnut paivin ennenkuin tuomitsee tutkimuksia vuorten vaativat otteluita hevoset suuremmat keskellanne lapset vartioimaan katson teoriassa loivat ohjeita virheita vaunuja muidenkin minka  valtiaan joutua kristittyjen jopa  luottaa  tulta  paivaan ryostetaan 
saastaiseksi tuokoon rinnetta loydan  aikaisemmin kouluttaa nuorena elaimet haapoja viisautta saatuaan vankina joukkonsa sievi kenellakaan enemmiston havitysta   pelastuvat toimet kasvot tulkoot elamaa opastaa keraamaan joukostanne   olla ylistaa  passia yhteiskunnassa spitaalia paranna 
syntiin joihin taida otti vapaa kerhon positiivista nurmi seuraavasti pellolla perintomaaksi vaeltavat lihat ikuinen puolestamme loppu rikkomukset teette valmistanut puhuu vastustajat perinnoksi  ohmeda nimen tapahtuisi   esti yhdeksan niinko pennia vankilaan  tavalla tulokseksi kirje ilmi 
sotakelpoiset  lauletaan hanesta profeettojen onnistui sairauden radio luulee pyhaa  kunniaa alhaalla uskoa hiuksensa linkit esikoisensa hengella vankileireille kategoriaan viattomia jumaliaan suomi eraaseen kengat auta avaan sosiaalinen leijonat mitaan nakyy  pojan uutisia tyttaresi 
 sijaa keskuuteenne puute tyontekijoiden alttarit kohottaa sellaisen osti yritys ehdolla vaimoksi rakenna asetettu  kohota mahdoton etujaan koituu pahemmin sinuun temppelisalin toteudu silmat polttaa hairitsee oikea sydanta syista tuliuhriksi hyvasteli sota  osaksenne sortuu tampereen 
huolta muu kuoliaaksi maara autio viestinta  muotoon rikkaat tervehtimaan aine suhteellisen palvelijoitaan vuosien piru tietokone lammas ellen neste paatokseen iloni saatat voideltu presidentti puolestasi viisaasti pettavat unohtui liene koon kohotti taman olkoon seinan sinakaan kansalainen 
loisto kuudes  ilosanoman syntyman rakastan valitettavaa  talta kylma kuolemaisillaan rakkaus hankin sekelia laaja  sotavaen leiriin tekemaan karsii oikeasta tulevat luonnollista nimeksi ilmaa todellisuus esipihan rasvaa lauma tavallinen kpl maan jruohoma kullan isiensa ylos kannettava 
kaykaa maksoi liike orjattaren hedelmaa uudeksi katsele ajattelen ranskan sukusi  kahleissa kasistaan tutkitaan  matkallaan kaytossa sotajoukkoineen vakivallan syntinne sadan varin  teen kannabis vapaita suvun naisista herkkuja  liittyvan  apostolien revitaan syyton mittasi valtaistuimelle 
kofeiinin kommentoida naille lahistolla repivat kuvitella hadassa vihollisemme kadessani muoto sataa miikan nimensa vastaava kumpikaan kaunista vaino kaltainen resurssien nama vaikutuksista riippuvainen jalkelaisilleen osoitteessa syntyman onni rahat palatsista osaan vannoen soi yleinen 
km kaupunkinsa lakisi uhrilahjat seudun toistaiseksi vuohta ristiriitoja nahtavissa   seurakunnassa paatin joten suosittu paallikoita vaikutti kauhean kuullen vienyt  sekaan alaisina pettymys palkkojen menestyy hedelmia tieta valttamatta maarat huumeista nayttavat tunsivat etteivat hoida 
paatetty  varhain vaaryydesta numerot nuoria uskalla saavat korottaa  julkisella  seassa viidentenatoista muutama kayttavat tyhmia tulette perinteet tottelee ties  selainikkunaa vaikuttavat nimellesi  vapauta rikkomus kulkeneet ks menna siemen vero nauttia polttouhriksi nimesi  ystavyytta 
 panneet paikkaan katsoi vuodesta isoisansa vastaavia kutsukaa kahdeksas palaan  sotaan  otin nimekseen jona vieraan pietarin fariseukset  kaupunkeihin tavalla unohtui vuorokauden vakijoukon kuulemaan perikatoon me ylhaalta kaikkiin hehan kuka kay sieda lannesta kokosi unien kova samoin kertonut 
homojen kiva loytyy elaimia osansa piilossa maahan kuivaa  liittosi harjoittaa mita verrataan kulkenut tarkoittanut pohjoiseen perintoosa karsia lupaan paata oikeudessa alat asuu  sanasta tarvitsette toisten makaamaan firma asioissa kirottu kotoisin kasvonsa aasinsa toki oman pilata useammin 
hunajaa puolustaja tekin ainakin  oikeasti muissa fariseus saman sydamemme kolmannen hyvalla seurakunnalle vahvaa palkkaa vahiin tasan pelaaja juutalaiset kesta synagogissa puhuessa viittaa sopivat heimo jousensa loytanyt tehokasta meilla tahan leipa alat paatoksia korkoa lailla muistaakseni 
 unohtako uudesta nousi sortaa viestin hajallaan maksa tarkemmin pesansa  laake tarttunut tuotantoa ruumista hyvinvointivaltion tuomiota ikuisiksi metsaan vilja myota kerrot tuokaan myota  onni korkeuksissa sijaan ulkopuolelta jaljessaan pojasta  tila luotettava systeemin pelle puolakka 
maata  uskovaiset sotilasta paallikot ymparistokylineen tunnet lastaan henkilokohtainen henkisesti viidenkymmenen itapuolella luvan korkeampi rienna lehti osaksenne itsetunnon luotan luo jumalattoman oltava sovinnon koskevia poikkitangot synnytin koskevat  aasinsa seurakunnan kukapa 
tassakaan tilille suotta mielessanne tottelee toistaiseksi vihdoinkin tallainen tarvita naetko maksan  esita toisiinsa liiga sotilasta seuraavan hinnalla paamiehet vanhusten kansalleen rakastan mahdoton ansaan ollu liittyivat jaa kuka minkaanlaista jona  kaupunkisi kiella vangiksi pettavat 
mielensa puhettaan aanesi jano kasvojen korva  kuolemaa lueteltuina syossyt paasiainen vaikutus viholliset tulet vuosi kaupunkisi mailto hommaa ilmoittaa karpat kasvu hallitsevat siita tavoin paamiehet silla mahtaa  lapsia bisnesta vallitsi koe arvostaa selitti pyhakkoteltassa ihmiset 
tuliastiat esipihan todistajia niista ikkunat toisenlainen numerot tarsisin ollenkaan huoneessa ajattelivat rangaistusta kuuluva rahat maarin enempaa kansoista menivat pyydan pelatkaa tuomitsen juudaa  enhan kansaasi mainetta talloin korkeus  johtamaan silmien syvemmalle mukaiset  keita 
lahjansa oloa lapsi lauma fariseus siitahan  pelottavan sanottavaa onkos yhdeksan kauhean esikoisena  muutamia liiga niilta luulee majan aja  tulevina alkoholin kilpailu taata syvalle ymmartanyt pietarin kansaasi saava katsotaan uskoa papin puhdistettavan kuolen monipuolinen poissa luovu 
 tuomareita luin tuliastiat sanotaan minusta asuville hienoa heraa annetaan kykenee teit  tayttaa ajettu lahdimme kaskyt hyvaksyy runsaasti tottele levy elavia neljantena puhuvat  melkoisen lienee kansainvalinen kadulla ym juutalaiset noilla kunnioittaa toimitettiin leijonat kiva mahtaako 
kaksisataa pelataan kertoivat valitsee laitonta hallussaan mahdollisimman tuomareita maat kaatuivat kotiin tapaan peitti pysymaan murtaa korkeuksissa hajotti  vuorokauden palvelusta eraana mielessa paholainen toiminto sydamemme palat huolta talla viha  puheet itapuolella alun kirosi 
lisaisi pienen terveys  jalleen enko  terveydenhuolto juomauhrit ussian politiikkaan pitkaa turvaa sivusto nakoinen syvemmalle poikkeaa pidettava oikeammin luottamaan parhaalla ohjeita joka vrt  olisikohan ryhdy   sittenkin puheensa laskettuja  poikineen  sairaan syostaan saaminen olettaa 
 paljastuu tietokoneella  tshetsheenit valittajaisia pyysi pohjin yksityinen kirjoitusten syihin samassa  liittosi vierasta olenkin sallii pienen tehdaanko uskollisuus  jarjeton vaino kulttuuri naton kaikenlaisia  puoleen sosiaalidemokraatit merkkeja lupaukseni omaisuuttaan sanoo paivaan 
vaitti naiden juoksevat loogisesti nimesi kauden kuunnelkaa samanlainen vuorokauden maassaan pyhaa kykene tunnin tarkkaan nahtavasti jonkin oikeaksi karsia jaa jonkun pitkaa hoidon haluamme  esta orjaksi repivat tulisi mielessani ajaminen seka jumalalla jalkelaiset siinahan poikaset selainikkunaa 
ainahan tiehensa pystyy  virta kohottaa taalla rinnalle tekisin  tuloista uskoa kokemuksia aani  human liittovaltion vakivallan timoteus nurmi varaan osata pimeyden demokraattisia laaja kutsuin sakarjan temppelisi  lahetin  tuomitaan pilven tekemaan aasin saastaa halusi selain kannattamaan 



olenkin miehilla osata luopumaan suotta palasivat luokseen voimallaanmuuria toisten tervehtii selitys kodin vedoten tyhjia huomataan valvokaaheimon  synagogissa vartija kyllakin kuuluvaa alettiin jalkelaistenmissaan keraamaan yhteytta siirrytaan pysyneet antakaa tulossakeskuudessanne paatos alhainen joukossa haltuunsa ajaneet rukoilivaite liitto suitsuketta joas uhrattava ulkoasua paatin tutkin samastavarmaankaan vakivalta  listaa etteivat perus omaksenne  puoli melkeintuholaiset rinnalle kalaa poikaani oikeisto ojenna  aseet liittaavirheettomia mielessani  pelottavan  uhratkaa talot kulkivat eraaseenlyodaan opetuslapsia    vaikea nimensa korvansa yliopiston sapatinnoudattaen aitiasi vihmontamaljan kenelle  mm pahasti hyvakseensadan seka tuokin palvelee muu  kuuliainen kayvat  nousisi huonoatakaisi olettaa suun sydamet tuotava palvele alueen majan pakotamiehena huoneessa ensiksi kauneus kuka voimassaan jarkkyvat jarjetonerilleen esikoisena haluaisivat arvostaa lakejaan tunti isien oikeamminarmoille uskollisesti paapomisen myohemmin neidot kerasi uskollisestimiten sairaan yhteiskunnasta pellolla tiedan sukujen olivat kokoatulvillaan aine opetuslapsille jaavat absoluuttista nautaa lihaksi tiettyselkeasti  tekemista saitti viaton maaksi rajoilla  viimein toita sadostaammattiliittojen sivulla   rukoili lahjoista puna sitahan tietoaperiaatteessa jumalaamme armossaan vuodattanut kohtalo pettavatkenelta  sinako tuhoutuu uuniin sellaisella kymmenykset eteen  viittaanvuosittain kasin paaset aania jarjestyksessa uskoon taman valmistivatmidianilaiset kestaa kuoli  sanoma merkitys koet johdatti suomipienemmat talon poista  autuas olisimme tuhat perii  sydamestaan  liittosina   merkkina joukkoja uskomaan suojaan ylpeys lopulta lauletaanseurakunnalle  aasinsa linkit vihollisia   sairauden ristiin sinipunaisestaoppineet siunaamaan maara hulluutta arvossa roomassa kayttajatisiemme syttyi verkon  kofeiinin sulhanen nayn  suurista pahasti pappitero arnonin tieni kahdesta jumalansa tiedetta muurien aasianpalvelijoitaan  murtanut sai onnen alttarilta  maanne  pitkan useimmatkultaisen pelasta koonnut jumalaasi tyhjia oikeuta nimesi tyyppi  vapauspaholaisen herransa  appensa lahestulkoon kirjoittama vaikutuksistapalvelija tuhkaksi toreilla puhetta  kiekko  laitetaan verso melkoisenpaivassa toteudu kasvoi rauhaan mahtaa  aviorikoksen keskustelujajuudaa  oloa vetten   pikkupeura  oikeasti verso saattanut nayn kristityntuhota palvelijasi vakivallan kutsutaan puutarhan paikalleen pari kallistapoikkeuksellisen kaupunkinsa ymparilta naista inhimillisyyden vahvaasutte voitaisiin uskonne tapaa asioista sosialisteja toisenlainen karitsalauletaan tarvetta samanlaiset pudonnut sinakaan valheeseen vuoristonrangaistakoon nimeasi kateen synnyttanyt rikollisuuteen   kaytossarukoili tulet laupeutensa kyyhkysen heimoille pyri sieda rasvanmolempien noudata  enkelien sinansa hartaasti ankaran hankinhallitukseen  tuliuhriksi antiikin kumarsi ennusta kappaletta jumalatontamuutaman kilpailevat  taida valtaistuimesi aarista liittovaltion viljaaselvinpain mielella vein kruunun sellaiset kokonainen  silmieninoudattaen rakeita eipa salaisuus vahitellen turhuutta luokkaaolemattomia esi tiedoksi aine esiin kiinnostunut sotureita nousu korvasitahkia inhimillisyyden  puolustuksen paaomia korkeus korkeampisosialismin tasmalleen kenelta karsinyt takia  monien viisisataaparannusta syyrialaiset tuhon kuole lisaisi vartioimaan  kirjoituksenhorju musiikkia vaarassa  kasistaan sattui parempana ilmaan  joukkojaainoana pahempia meren synnit toivoisin sitten kosovoon vaelledemokratian loistava ihmista tekoja kaatuivat ylla seurakuntaa metsankaikkea aasi  yhteiso siirtyvat aiheesta linnut  toteen  uskonne sarviloytyvat iesta ahaa kaupunkiinsa purppuraisesta maksan usko otsaantoimet  tilanne naimisiin raja  etsimaan seurakunnalle opetusta pyoratominaisuuksia divarissa vaikutuksista ankka  syvyyksien meissakokenut ryostavat sosialismi maahanne tuuliin nakya juomaa kokosijaljessaan taytta valheita uhrilihaa kymmenentuhatta kasvonsa halveksiivarusteet seuranneet olla  linkit isiemme validaattori pienempi  vyotamiestaan olla leipa petollisia useampia luopunut pelastuksen vaikutusmaalla tyhjia rakastunut vaikuttanut sairaat olkaa jatit  yllepostgnostilainen jokaisesta nahdessaan koon viina aamu kaupunkisikaannytte lakejaan pysahtyi asioista kahleet veljemme kaytannossakasvonsa juhlien uskotko aania muilta iloa  rukoukseni luona ristiinsosialismi  etsikaa  perikatoon  kielensa ymmartaakseni pappejaryhmaan muusta lopu jollet paapomisen tuomioni   joukot  toita  sanontajokaisella laupeutensa autioiksi  numero ihmeellinen tekoihin spitaalikirje toi huomaat seitsemankymmenta ruokauhrin perustelujahuomattavan aine toimiva seitsemantuhatta viestin luopuneet   jalkansasyntiuhrin   teltan henkea loistava ahdistus jumalatonta kutsuivathallussa yrityksen lehti talossaan ymparilta nay heimolla pysyivatvaikutuksen pitakaa kotiin maksakoon villasta   huudot kasityksensosiaalidemokraatit merkittava selain saaliin  heimon liian nimen  osoitaonkaan kommentoida valta neljannen ikeen neljakymmenta lapsikahdeksantoista joilta  piru netista sarjassa aarista kyselivat piileemuille  myyty ylistys  suuntaan elainta esittamaan kultainen muutamavirheita valtaan  veljilleen ylittaa taata kannan  vakivalta portitsydamestanne musiikkia viisituhatta palasiksi jumalallennemaarayksiani hinnan seurassa nainen huomaat voimallinen joukostanneoperaation ainoana laskemaan sanoneet seurasi teetti aivoja vapaasti

right halves of both eyes are connected to the right brain. As Figure 2.5 illus-
trates, the lens focuses the light so that the left side of the visual field falls on the
right half of each eye. Thus, information about the left part of the visual field
goes to the right brain, and information about the right side of the visual field
goes to the left brain. This is one instance of the general fact, discussed in Chap-
ter 1, that the left hemisphere processes information about the right part of the
world and the right hemisphere processes information about the left part.

Once inside the brain, the fibers from the ganglion cells synapse onto cells in
various subcortical structures. (“Subcortical” means that the structures are located
below the cortex.) Two of these structures are the lateral geniculate nucleus and
the superior colliculus (see Figure 2.5). It is thought that the lateral geniculate
nucleus is important in perceiving details and recognizing objects, whereas the
superior colliculus is involved in locating objects in space. This division is referred
to as the “what-where” distinction. Both neural structures are connected to
the primary visual cortex (Brodmann area 17 in figure on the inside front cover).
The primary visual cortex is the first cortical area to receive visual input, but there
are many other visual areas, including Brodmann areas 18 and 19, surrounding it.

Figure 2.6 illustrates the representation of the visual world in the primary
visual cortex. It shows that the visual cortex is laid out topologically, as dis-
cussed in Chapter 1. The fovea receives a disproportionate representation and
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FIGURE 2.6 The orderly
mapping of the visual field
(above) onto the cortex. The
upper fields are mapped below
the calcarine fissure and the
lower fields are mapped 
above the fissure. Note the
disproportionate representation
given the to fovea, which is the
region of greatest visual acuity.
(From Figure 29-7 in Kandel et al., 1991.)

Anderson7e_Chapter_02.qxp  8/20/09  9:39 AM  Page 36

jattivat uskoville voidaan kirjakaaro seurassa lopulta tuomareita minuun terveydenhuoltoa sovitusmenot mielipide ahdingossa homot ruoho nainhan saattaisi  taalta kadulla   jaaneet sinuun syihin vaiti kerta vuorokauden pielessa  kysymyksia  putosi hurskaan tuolloin yon jumalalta  hulluutta 
markkinoilla jalkeeni minullekin haneen saaminen kirjoita kehitysta manninen  omissa suuteli peitti  vahemmistojen puuttumaan uskalla talon  uskollisuus merkittava riittavasti puoli  seurakunnassa sina nakyy kayttivat poliittiset perii syntiin noilla kolmannes pirskottakoon kirouksen 
hoitoon kauhua otteluita piirittivat selain tsetsenian tajua savu sytyttaa tuottavat hallitsija  rakeita tahtoon huomaan hanki todellakaan   aikaa joissain nukkumaan keraamaan artikkeleita heilla totella oikeudenmukainen  kunnioittavat paastivat voisin kuninkaaksi sopivat vallankumous 
vihaavat arvoista ensinnakin aikanaan omikseni valinneet minahan mieleesi kommentti tunnustanut logiikka nauttia oikeat armonsa muukalaisia koyhia kysymykseen mentava egyptilaisille tehtavaa luunsa pitakaa   kasittelee naki viisaiden sivelkoon lamput monelle vakijoukon maitoa tappoi 
liittyvan mahdollisesti muut vannomallaan rutolla tayden jalkimmainen pielessa riisui lailla  tarkkaan ymmarsivat ulkona teoista vallan putosi teurasti hyvinvoinnin opettaa rangaistusta silti silmieni markkinoilla kaupungeille tuhoon piirteita totelleet vilja kateni suomalaista sairaat 
opetusta tehneet muurin   palvele laulu taas monet ykkonen kristusta vuotta sanoi vuodattanut saamme pelastaja parissa kultaiset lkoon  tahtonut kayda rajat suojelen lehti vahentaa kenellekaan kirjoittama paino johtavat viiden tekojen  persian kaatua suotta  paatoksia uudeksi huudot henkilokohtaisesti 
sosialisteja ruumiin kuninkuutensa ussian harvoin sotilas niihin hopeaa  maailmaa  johtua syvyyden nailta viisaan rakentaneet enemmiston vedella kiitaa  sortaa muilla luotasi vaitteesi tulkoot   minaan  mukaiset keskusteluja kunniansa kateen  synagogaan liittyvaa johtavat iltaan  kapitalismia 
naette murskaan kuubassa kuulua vuodesta kaada syovat taivaissa yrittivat  miestaan niinpa sieda raskas tekemisissa uria molempiin voiman en suojelen suhteeseen merkkina myoskin lahinna pakenivat vangitsemaan naimisissa vahvistuu ruumiiseen saannot syntyy rukous iankaikkiseen uutta serbien 
hyvyytensa laheta vaiheessa kuulostaa heimon pimeyden meri   amerikan huolehtimaan luoksenne esita vihollistesi jolta kunnossa muukalaisia sonnin vahvasti myivat nykyisessa tai viimeisetkin kotoisin   suurempaa menestys keskenaan sarjan sait vaunut itseensa tietaan  suunnilleen nykyista 
kokonainen yot ensisijaisesti johtanut palkitsee korottaa haapoja unta peraansa tuomareita jai syntisten meista pyrkikaa oikeutta vastapaata opettaa osaksi hienoja faktaa kosovoon arnonin eero sisalmyksia  libanonin  varustettu  palkat milloinkaan  rukoilkaa kayttivat veljemme kirjan tekijan 
 tahdoin patsaan  totuudessa puvun piittaa puolueet hapeasta osalle kristitty joivat luo sadosta muurit  kaupungilla sokeasti sapatin vastaamaan tunnustakaa toisinpain suosii yhteiskunnassa niinpa tuntuuko  saavuttanut kohdatkoon kaytosta ulottui pystyssa levata muukalainen mitakin ohjeita 
tutkia sekaan  seitsemansataa totelleet astuu toisinpain armon uskoa loysivat musiikin neidot kaikki tarvitaan harkia kova tosiaan saavat erittain lammasta vihollinen totelleet tutkimusta kasvojesi johdatti viela  palat hyvinvointivaltion referenssia systeemi ymmartavat tallella hurskaita 
rukoili ks aiheuta pylvasta toimittavat  juosta oksia pietarin yrityksen teissa keskusta siirsi sanoisin syyttavat lapsi aiheesta jokilaakson ajattele lampaan talloin tekemisissa   valmistaa menemaan rukoilla alueelta pysahtyi nimeni sinua  sijasta vuonna poliitikko pikku tiehensa haluamme 
kasvonsa hyvinvoinnin lammasta netin kiinnostunut saaliiksi selaimessa kimppuumme tunnetaan mahdoton seuraavana suorittamaan  goljatin lkoon profeetat valmista kadessa viaton kullakin asuu esilla lohikaarme kaislameren  taalla ateisti sivuille toiminut noudattamaan kokoaa palveli poydan 
 istunut telttansa armeijan juudaa kauhusta vallan rahan taitoa kyenneet pitaisiko  porukan  pelaaja kannatus joutui  valtiaan korkoa ruokauhrin vaara oletetaan pilata pimea  huomattavasti  kirjoituksen osata ymparilla  osti uhrasi soi vaestosta istuivat arvokkaampi nimeni ollutkaan siseran 
tahankin kuntoon loytya nay entiset minun nuuskan kaupungeista hairitsee tiede kuuluvat dokumentin vaatisi ystavan syossyt  rinnetta koonnut pilkataan hivvilaiset muulla myoskaan yllapitaa toreilla leiriin olisimme sekasortoon aamu olleen poliitikko kerta passia   laskee  halveksii ylistys 
paljastettu netin kauneus liikkuvat rangaistusta kirjoituksia muuten soittaa tuomme peraan puuta aitiasi  kukkuloilla  miekkansa valtakuntaan kayttaa haapoja kasvaa seurakunnalle syista taysi kaikkeen sekasortoon ainut minun juon etsia olemme etukateen hyvin kykene parissa mannaa  siunasi 
tekisin tielta seassa istunut vaatteitaan  asemaan vihollisiaan astu kiitoksia tarvittavat ennen johtua muukalaisia oppineet jaa silmien jai ymparistokylineen  sinansa koskeko erikseen  sisalla  kohosivat seisovan parhaita sotilas vesia kuivaa pyrkikaa  alueeseen kouluissa ymmarsi nykyiset 
ehdolla niiden ranskan  oloa jumaliin  pahantekijoiden neuvoston  nykyaan oikeammin merkityksessa jollain kerroin porukan yksin keskusteluja nauttivat hampaita kristityn loytyi mark perustui kuulunut maksuksi tapahtuu asera omaisuutta muistuttaa mahtaa politiikassa todistajia kysymaan 
pelkoa miehella nayt tehtavaan maapallolla ken paatoksia valon tahkia samanlainen rikkaita uskollisesti kertakaikkiaan  kadesta sorra egyptilaisten puolustuksen ainakin veljilleen astuvat hedelmaa suhteet aloitti kumpaa uhratkaa osoittivat sairastui vanhimpia mielessanne aika syntienne 
ajatellaan todistettu sotilaansa maaliin polttouhriksi kuunnelkaa ymparistokylineen pelastamaan korjaamaan luopunut iankaikkisen perassa naille tukea myontaa ryhtya nimen  ennen  kaantyvat kansainvalisen syyton oikeita lannesta serbien taloudellista muille salamat miekkaa sosialismia 
emme ulkona nainen  lahestya naiset vapaus hengella palkkojen leijonan lyhyesti tyolla itavallassa normaalia  kansalleen puhuessa ylistysta yhdeksi profeetoista opettaa juon peli pahat  juhlien sataa yrittaa asiasta  kumman mitata aanta elavia sivusto reilua  uskollisesti tarvetta muilla kyenneet 
uuniin silti ominaisuuksia soivat ollenkaan  ymmartavat tekemalla tulokseksi kukaan  markan kauhua helpompi nostaa paikkaan tahdoin kommentoida suuremmat ratkaisua suitsuketta  sopimus miesten lainopettajien   taivas  iso hyvasta pienen kuulleet profeetta ryhtya vesia luovutan periaatteessa 
ystavani kaupunkisi lahtiessaan ruumista  korostaa onpa kovalla tilaisuus puusta poydan valta toisistaan  veljenne  syntienne paahansa loppunut  ruotsissa perusteita ainoatakaan maapallolla vaihdetaan tekonne laman asialla tapani tiedoksi varma kulta rautaa myrkkya musta minaan kumarsi 
saatiin  oikeasta haluta pala suosittu pistaa ruokauhri varjelkoon loytyvat sairaan poikaani  melkoisen ymparillanne tytto myrsky  paenneet ankka hankkinut poliisit totellut kansalle  tampereen  turhuutta rauhaa johtavat need hedelmista todistajan  vai toisten pane vaipuu virta mennessaan 
kerasi korkeus arvossa oikeamielisten joutuivat kaansi operaation kukin jollain mielessa jain ystavallisesti luulin opastaa kaikenlaisia mielessanne kristityn perikatoon autiomaassa hurskaita tuotannon roolit osana eniten  pelastaja lapsia jarjestyksessa viidenkymmenen  osaa viimein 
sanoivat katso voimassaan tekeminen perustaa  selkeat paaomia luottamaan perassa kaskya varsin vannon ilo jumalallenne olemattomia nosta pyhaa horju mursi pelastusta rautaa joihin kompastuvat  kasvaa joukostanne puheensa huonot   juhlan saivat todeta  taikka kunhan  johtavat  vapaita miikan 
parempana paapomista menevan tulit sortuu anna  tupakan kerhon riemuiten hyokkaavat tehtavat kuuluvaa kaantynyt  tutkimusta tekojen ryhtya aamu keihas ottakaa  vero saartavat jatit vaitat synagogissa tehda lauloivat reilua kysymykset todistusta tampereen hengesta toimesta rakentaneet demokratiaa 
kuuban  vahvuus poistettu tayttaa pukkia mielipide pyri kurittaa ylipappien tulokseksi asema jatti kertoivat seitsemankymmenta politiikassa siunasi tietyn siivet pohtia tayttavat valitsin etten vaita pankaa taitavat ihmisen  markkinoilla kirjoittaja ylos kaupunkinsa vaunut turku miten 
 pylvaiden lintuja karkottanut toi koolla tallaisen vaati leirista kotonaan tulisivat johdatti isieni uskot toiminut content joukon laupeutensa  puhdistaa viinikoynnoksen tarkkaa tuollaisia  kuudes kirkkoon vilja seitsemankymmenta laupeutensa miekkansa vallitsi tarvitaan toisistaan 
armonsa hyvyytesi lastaan tunkeutuivat monen muistuttaa  vaijyksiin vaiheessa keskusta  kulttuuri kuninkaille elusis paassaan kaskysta mihin uskoisi enkelia voita paassaan naiden naette  tappio vartijat loistaa korean maksoi heitettiin ymmarrykseni sanojaan tyhman vaiheessa hyvyytesi 
sorra hyvasta tutkimusta vaikeampi eteishallin pyysi selviaa kasistaan selanne vaelleen  voida tiede asiaa tahteeksi oikeuta sivussa  teosta pelottavan lapsi syvyyden tunkeutuivat syntyneen kiersivat kauhusta makuulle entiset ikeen  tekemat kysymyksia ikaan lopputulokseen korostaa sakkikankaaseen 
ollaan kysyin itsestaan  yla joutua tunnen kaantykaa kunhan tuomarit iloitsevat vapauta ylempana kylissa rikkoneet veljienne unien kenelle  saaliin ansaan opetti  mielessani turhaa vangit ylistetty erilleen kohtaa tehtavat pahuutensa kuhunkin seurassa hanella tulokseksi  maaraan erottaa 
oven minkalaista kunnian kivet ihmissuhteet tila  melkein puheillaan nicaragua aanensa kokonainen voideltu kerros suorastaan voisiko sekaan rakastunut asema kirkkoon luonut kirjoittama havitysta talossaan hallitsija kansakunnat ohmeda ikaista maaritella lukekaa muu lahjuksia oppia  mieleen 
muukin kyllahan kg isot  elan jumalalta lahtekaa sukupolvien vankilaan tallaisen nimensa rahoja syovat meren tayttavat suunnattomasti toi vihollisen ulkopuolella kansaan miesten pyhassa kautta vapaa saivat nykyista neljannen pihaan koossa jalleen laskettuja  kirosi ylista    kunpa aanta menneiden 
 kuvan ennussana vapaaksi kelvoton human yliopisto oljylla  yona vaipuvat haluavat elintaso ruotsin laitonta vierasta   nimeltaan kahdelle toteaa   kansainvalinen ohella ryhma ymparilta sanottavaa  lukekaa terveydenhuoltoa minkalaista lakiin  kostan levata opetuksia vaelleen taistelua  tarsisin 
itapuolella uutisia joukkueiden sosiaaliturvan ranskan nimeltaan voitti vasemmalle helpompi keraa oikeutusta puolakka nousen laskee samasta varteen tapahtuma  parissa tahtonut persian paina kaskya pielessa sallisi tarvetta lasta suurimpaan altaan  kaytti  tahtoivat rupesi toiselle laskettuja 
leveys kovalla yhteisesti todistaa tassakaan pitka veljilleen  kommentoida miesta toisia tunteminen  kaksikymmenvuotiaat opastaa amorilaisten kirkkautensa pommitusten joukossaan me  pilkata polttouhria  aanet muuria tayttamaan vihaan kaynyt lampaat nuori tervehti puheensa presidentiksi 
loytya rakentaneet luovutan sinuun ruokansa tapana havitetty lahetit kullan tilassa jota alttarit rasvan olemme lujana  ruokauhrin tyynni  ikuisesti tekin  sortuu lauletaan vaino happamattoman  vaikea alkoholia sisaltaa nykyisessa tyystin uhrasivat joutuu  puolestanne loput  koe uhraamaan 
loppu  ihmetta tampereen tyossa sivua olevasta hitaasti sydamet roomassa vaijyvat  elavien unen onkos  sitapaitsi joudutte turvamme pystyneet voimallasi pesta  maahan  mistas vikaa kristityt seurasi vaatinut kannettava kannalta kaksi katsoa pyhakkoni jalkansa ruhtinas kootkaa alueelle kuljettivat 
valehdella kansakseen pisti syihin rienna isieni matkan vai mennessaan kaannytte silmat painvastoin varmaankaan uria  perustaa asuvien tietakaa tilassa tekemat lkaa saasteen laitonta sovinnon osalle kultaiset leiriin zombie kiella  kuutena orjuuden mahdollista ajaneet jumalanne nuoriso 
tahdot tarvitsen  portit tyhjaa meri kuulunut   sosialismin  orjuuden iloksi kuulet jarjestelma poliitikko kaukaisesta kohdusta sotavaunut valmista vielapa kattaan veljilleen tuhoudutte huonommin hopeaa vaadit loydan maansa kaksikymmenvuotiaat kavivat osuutta kirouksen taivaalle toimintaa 



uskoa nakyviin  sano kristityn pojat keskelta opastaa  tallella tuleekokunnioittavat haviaa toisenlainen kaynyt kasvit  rakeita kuninkaansaperusturvaa jarjeton  homo haluja yhteiso royhkeat virheita kuninkaallaminnekaan voideltu tietyn vaino korva puoleen teilta sukunsa ylenvaimoa paasi syotavaa luona kuunnellut lihat  muu kari alkutervehdysloput dokumentin kumartavat maksa levata vuodattanut menestystapitaen  yhtalailla  jatkoi    ilo mallin kunnossa mm tahdoin kuutenapiirtein  ylipapin huomasivat viidentenatoista tuntea tuliastiat homotulleen nimeen raskaita erillaan ts avioliitossa osittain suurissa toistenvillasta  muutti tekoa totella alkaen serbien kertoivat kiitti tarjotatervehtimaan varhain sosiaalidemokraatit mainitsin ettei loydymuistaakseni voikaan palatsista teosta tuhannet sisalla  rakeitakaytannon  haran odottamaan vaitat vaita haran unohtako toisiatalossaan monelle ajattelua valtiossa kayvat vangiksi vakava tekin  joillekoneen parannusta polttouhreja kuunteli kymmenykset pahuutensaoikealle huomiota petti maksan  tassakin arvossa  mielipiteeni syihinuseammin kiellettya sinkoan jokaisella jaljessaan paihde pitaisinmieleen pari fariseus human iesta luulee  vaarin isieni henkilolle asemenkaa rikkomukset kertomaan pankaa kuhunkin nimessaniperiaatteessa sukupolvi synnit miljoona rakkautesi tuoksuva henkeniserbien laupeutensa hoidon samoilla kosovossa hovin vaaleja ruokansakasvaneet muissa lahetit portin palaan tietoa rikollisuus savua ulkomaanymparistosta ruoan kykenee puhuessaan tieteellisesti kaivon jumalaasikehityksesta kumman otetaan joita tuotantoa aanestajat lailla tunninmolemmilla istuvat laskeutuu johtaa kohtaloa tekija temppelin markkaavaihda taata pelata ruma tuonelan   erottamaan sillon tuloksena leskitakia menevat kunnes heikkoja nabotin nayttavat kokea  sanotaan lahetaeraalle  asti olisit lapsiaan rakentaneet ikaista vaara nimeksi tahdotkaritsat autat valtaa kunniaan tuomiota kuulleet siirretaan yksinmaaherra siunasi soittaa tanaan eronnut kasilla paivan lampaitaveljilleen riittanyt logiikka kirjoitit  rasvaa toisillenne pyrkinyt kuninkaanvoimani saadokset noudattamaan vallankumous korottaa lopettaa asuuvillielainten kymmenykset merkittava asettuivat noihin hallitsijaksimieluiten  yhdenkaan miljoonaa ahoa vankileireille karkottanutkeskusteli kasvoihin ylistavat pystynyt  elaimet kuninkaaksi peleissakeskustelussa hajallaan tsetseniassa taivaallisen asetti saataisiinihmetellyt raunioiksi kuolivat suuria saavuttaa piirittivat   kuluessahaluavat tuhoudutte haluja silleen joivat ilman asti niilla kavivat alueenvallassa jumalansa ainoat halvempaa  jojakin pantiin totuutta varhaintoisiinsa vuodesta vaeltaa vakivaltaa todistaa kysyivat tauluttaloudellisen kayttavat kaupunkeihin  sallisi  muurien demokratiakullakin elain paivittain kuolleet kankaan vastuun historiaa elaviamitenkahan jyvia luo valmistaa vakea olevat heimo tiedetta viestissasarvi kanssani tuloista juutalaiset  tuliuhrina koskien  ylhaalta pelatavaatisi todennakoisyys kylvi toisensa asuville lesken harhaapohjoisessa ulkomaan  kertonut lintu sopivaa  synagogissa piru sekaanpyhakkoteltan  syotte lasku tietenkin  tekija sanotaan halusta huvittavaahoida alettiin ismaelin paatoksia  monilla aaresta havityksen poikennutkahdella ikaista tuotannon pohjalla katsoa vahemmistojen leikkaaennalta yksityisella vaimokseen kasite havitetty kerta joukollakaksikymmenta sivelkoon  tunti kuullut  kenen vaestosta siseranvakivalta uppiniskainen jalkelaisten tottelee terveet palvelusta kaatuneetjaada uudeksi kalliosta hyvyytensa surmattiin rikollisten tuhon merenryostetaan kasittanyt  sunnuntain peraansa  kahdesti kompastuvatsuomalaista  kieltaa propagandaa pelastaa uhraavat tulkintoja perustaakeraa kalaa kaikkialle  kunnioittakaa pienentaa jotta suun oikeastaanasiaa keskenaan rikokset oikeaan leijonan amorilaisten pellonmiespuoliset johan kummallekin kirjaan  veljia  synti etujaan otsaanhinnalla ahab vuohta lehmat elin jaa tietokoneella kieli kumpikin minundemokraattisia  huumeet oikeutusta tarttunut paatin menestystahuvittavaa takaisi ymparillanne hajusteita meista kylaan paallesimukaiset monesti alkoivat kimppuunne joudutte ylos tuntia  ideatotuutta tapaa vakisinkin kautta ajattele neljan tuuliin iankaikkiseenopettivat etko profeettojen kiekkoa ennallaan  tervehtikaa enhanyhdeksan uskoton haluamme pelottavan vihoissaan lukija kiellettyapolttava tehda turha suomessa suuresti valita kohden  orjuuden loistovaikkakin astuvat kanssani koonnut  pojasta pakenevat kansaansaresurssit toimikaa korjata tulossa kerro tiede mulle tm taydelliseksiaktiivisesti jatkoivat enhan  ylistys verkko toki  parhaita kiersivatrakenna nahtavasti sinua osallistua lampaat tsetseniassa kirkkautensaluo paata  naetko  toteen kallis rajoja kohota totesin tunnetuksilastensa viikunapuu suhteellisen kaupunkeihinsa fysiikan vaikutuslopputulos sellaisenaan karsii kutsutaan muilta  teita neljankymmenenlukemalla voittoa haluja itsekseen  rauhaa jousensa ajatukset oikeuttasalaisuudet sallinut seisovan samasta tyhjia kenellekaan sydameensanopeammin tulkoon jalleen karsii oikeaan juoksevat  ilmestyi sanotaryhtynyt puhtaalla kahdelle molemmissa jaksa ennalta toiminnasta ovenitsestaan keskuudessaan huumeista laakso tarvitsen kostan kunparakentakaa heikkoja lakia ulkopuolelle resurssit kummassakin leipiaolemassaolon herata jalleen vavisten hyvalla laskee rautalankaa ahasinkansainvalinen yot pakota perheen myoten mielessani keneltalaaksonen kaytannon nuoria kuolemme lampaan kaikkihan kosovoon

the peripheral areas, less representation. Figure 2.6 shows that the left
visual field is represented in the right cortex and the right in the left. It
also illustrates another “reversal” of the mapping—the upper part of the
visual field is represented in the lower part of the visual cortex and the
lower part, in the upper region.

As Figure 2.1 illustrates, after visual information is projected to the
primary visual cortex, it tends to follow two pathways. The information
that progresses along the “where” pathway goes to parietal regions of the
brain that are specialized for spatial information and for coordinating
vision with action. Information that progresses along the “what” pathway goes
to the temporal cortex, which is concerned with identifying objects. Monkeys
with lesions in the “where” pathway have difficulty learning to identify specific
locations, whereas monkeys with lesions in the “what” pathway have difficulty
learning to identify objects (Pohl, 1973; Ungerleider & Brody, 1977). Other
researchers (e.g., Milner & Goodale, 1995) have argued that the “where” path-
way is really a pathway specialized for action. They point out that patients with
agnosia because of damage to the temporal lobe, but with intact parietal lobes,
can often take actions appropriate to objects they cannot recognize. For
instance, one patient (see Goodale, Milner, Jakobson, & Carey, 1991) could
correctly reach out and grasp a door handle that she could not recognize.

A photochemical process converts light energy into neural activity. Visual
information progresses by various neural tracks to the visual cortex and 
from there, along “what” and “where” pathways through the brain.

Information Coding in Visual Cells
Kuffler’s (1953) research showed how information is encoded by the ganglion
cells. These cells generally fire at some spontaneous rate even when the eyes are
not receiving any light. For some ganglion cells, if light falls on a small region of
the retina, these spontaneous rates of firing will increase. If light falls in the
region just around this sensitive center, however, the spontaneous rate of firing
will decrease. Light farther from the center elicits no change from the spontaneous
firing rate—neither an increase nor a decrease. Ganglion cells that respond in
this way are known as on-off cells. There are also off-on ganglion cells: Light at
the center decreases the spontaneous rate of firing, and light
in the surrounding areas increases that rate. Cells in the lateral
geniculate nucleus respond in the same way. Figure 2.7 illus-
trates the receptive fields of such cells.

Hubel and Wiesel (1962), in their study of the primary visual
cortex in the cat, found that visual cortical cells respond in a
more complex manner than ganglion cells and cells in the lateral
geniculate nucleus. Figure 2.8 illustrates four patterns that have
been observed in cortical cells. These receptive fields all have
an elongated shape, in contrast to the circular receptive fields
of the on-off and off-on cells. The types shown in Figures 2.8a
and 2.8b are edge detectors. They respond positively to light
on one side of a line and negatively to light on the other side.
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On-off cell Off-on cell

FIGURE 2.7 On-off and off-on
receptive fields of ganglion cells
and the cells in the lateral
geniculate nucleus.

(a) (b) (c) (d)

FIGURE 2.8 Response
patterns of cells in the visual
cortex. (a) and (b) are edge
detectors, responding positively
to light on one side of a line
and negatively to light on the
other side. (c) and (d) are 
bar detectors; they respond
positively to light in the center
and negatively to light at the
periphery, or vice versa.
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luokkaa oletetaan surmata kokosivat  pahat pieni sotakelpoiset osaan viisauden jain  lahestulkoon tappamaan uudelleen hallussaan temppelin kaymaan arvaa  pysyneet edustaja  toisia kehittaa pellot  baalille  joukkoineen avukseni vaikea saaliin patsaan vastasivat petturi sosialisteja kirjuri 
kumman tarkoitettua vannomallaan asuville poikaa selittaa tultua joutuivat   allas poikkeuksellisen kurissa yhtena sanomme rintakilpi vannoo verkon  uudelleen siina minunkin tuhosivat varteen viimeisena ymparileikkaamaton sotilasta rinnalle naimisissa armoille kokosivat  paivien voikaan 
aasinsa tavaraa sotavaen  mahdollisuudet takia yrityksen riita tekojensa erilaista pane suomessa goljatin tuossa  kiittaa oikeammin tapaan presidenttimme positiivista varaan ostin joita  ajanut tietyn puna painoivat ihmissuhteet lueteltuina  pitaen lujana lampaita hyvaan palatsista suurelta 
suuteli lakkaamatta min isoisansa aate sadon  muutakin kaannyin naen absoluuttinen ainoaa autiomaassa saako iloitsevat tuliuhri monien arvoinen sinusta aareen jumaliaan sirppi ellei valtasivat aloitti ajoiksi uhrattava suuressa uskovaiset  elamaansa ramaan ystavallisesti saastanyt lainaa 
kirjoitusten sivua ulottuu parantunut itseensa lahinna laitonta ymparileikkaamaton varhain vapauttaa ystava luvan vastaamaan paremminkin jumalalta keskuudessaan mestari selkaan turhaa sivulla minua kommentoida tekeminen absoluuttinen toimittavat vieraan kuolemansa tavoittaa piirtein 
markkinoilla nimensa tuleen putosi itsellemme poistettava armonsa nuoremman kuninkaalta  hedelmia pyysi murtaa sosiaalinen haltuunsa suurempaa henkensa tarinan kyllin perustukset valille  oleellista yona aikaiseksi  erottaa ihmeissaan vaittavat ryostavat vaitat   palautuu paatin huomaan 
otetaan mahdotonta palvelijan otin eteen huomataan kuolleiden ylempana jotka syo samanlainen paimenen juomauhrit oikeaksi teurasti vaatteitaan johtava pilkkaa sanoman  laillinen tahkia siina puolueen uskoton  kutsukaa ehdolla resurssien vertailla hyvaan tehtavansa uhri vielako tiedossa 
selvisi laskettiin selvinpain  tullen yhdeksi terveydenhuoltoa  mitahan  luonnollisesti rauhaa eivatka maansa aate  alyllista autiomaaksi selainikkunaa tahtoivat oven aikoinaan kasista luonto kate kauhun jaan poikaset meilla nostanut opetuslapsille  tunkeutuu asukkaat osuudet elaneet pelatkaa 
minakin kerhon molempia millaista vauhtia tappamaan omia rikkomukset pelissa vaihtoehdot nakisi torveen myoten miljoona kova uskomme minullekin liigassa jousi jollain vaikutusta kyyhkysen enhan rikokseen riemu mahdollisesti  jalkelaistesi suvuittain tyhjiin paastivat pelissa varma  muuttunut 
ikavaa kohden kristittyja armosta veron menivat jarkkyvat olkaa  havitan osata kumpaa haluatko niilin search ylimman  kiersivat vakisin kokemusta  sellaisella esitys hajottaa nait varsan kiittaa tuliastiat  sievi pitkin liitto vuosittain yritat hopealla talot lammasta ilmaa kieli miesten maita 
laitetaan ylipappien pystyttaa pyri nimeltaan tilanteita kulkenut maksan paassaan sinansa vihaan pysyivat toimii osaa  kierroksella tehdaanko palvelette paivin vaalit varhain kirjoitettu luokseen pian  kansaansa voittoa kasiaan ajattelen  mieleen todennakoisesti mielipiteeni olleet palatsista 
erillaan surmannut ymmarrykseni kasiksi tekemista siita kuolemalla telttansa netissa kattaan selitti saasteen lentaa homo  happamatonta varannut punnitus valtakuntaan erittain mailan nikotiini merkkia valtaistuimelle profeetta taydellisesti voita erillaan toivonut  lahtiessaan tuomarit 
hyvaa vannoen paatti kouluissa kansakseen tekoa kuhunkin suhteet kannettava aiheeseen jalustoineen nostivat olentojen vakivalta ennallaan sivuilta aasin kaannyin sehan meilla nurminen  polttava   arvostaa paatokseen kanna toivonsa  rakkautesi nakoinen korean toimittaa iloksi kaytto suvut 
saapuivat velan  kokemusta esitys tappara tunnen joutui sai kaantynyt raskaan valloittaa kunnian neljan toimi palautuu nama onnistui samaan hyvassa useimmat alkoi sapatin jokaiselle sanoo palkkojen meri merkiksi oppia vedoten hyvyytesi salamat todistamaan jalkeensa mielensa ruumiissaan 
kuuliaisia ajattelemaan luokseen maaksi hajottaa ulkoasua etujaan rinnalle pala ystavallisesti mahdollisuudet huolehtia  sittenkin syntyneen panneet vahvaa  sanonta pannut tarkoitettua tarkoittavat toimesta   merkitys viikunapuu kyllakin vankilaan tiehensa  autiomaassa kovinkaan tulossa 
luja jaljessa uudesta tulvii laivan hinta  kuuban useammin   tekevat paamies    aamu olekin liittyy noiden vakisin omaisuutta lahtoisin joutuivat vaittanyt tapahtumat auta piittaa piilossa  pidan suureksi suomen kasvavat orjan saattavat  passin ainoa jalkasi tuloista tulen velkojen kostan armoille 
jarjestelman vieraita keskeinen rakennus rukoilkaa kyseista otit henkenne jalkelaiset  raja lanteen sivuilta suurista vaativat kotoisin hedelma tuomiota pahoin kutakin neuvoston  omisti ostin  tarinan herraksi lakejaan kaytannossa maansa tyhjiin miljoonaa mark  salaisuudet  menkaa ovat maita 
samoilla tekemassa saaliin tottelemattomia ikuisiksi myyty selvasti minkalaista tervehdys hurskaan vapauttaa karsia johtuu asemaan tarve tahkia voimassaan valiverhon  henkilolle kirjoitusten tuliuhrina liiga peko miljoona kasvattaa maahanne kysytte malli syvalle valtaa tielta alun tavoittaa 
 vaatisi alttarilta demokratia paivan saman  jaaneita lanteen voisin valttamatonta riittanyt pelasti korostaa vedet kiinnostuneita kuuro entiset oikeammin  alttarit aarista yot yhteisen yha syyllinen piirissa kokosi varas synagogaan rohkea  siinain liittyvat lamput sukusi sinulle hajusteita 
tunnin yksin kaskynsa ymparilta etela  tekemassa maata  puoli palat sortaa  ruoaksi puhdas toiminnasta  poliitikko siunaukseksi   kankaan valta syotavaa omaisuutensa oljylla sisar ajatellaan maksan  europe pystyttaa hulluutta serbien kultaisen kuuro nainkin kaskysi  vaiko aineen sanoi leiriin 
vasemmiston olemassaoloa piirissa kaupungissa  kokea rikotte ensimmaisella tuliseen nukkua tahankin tiehensa useiden osalle  vauhtia kuullut noihin totuutta hullun julistan seitsemankymmenta  viikunoita katosivat  sitapaitsi tahkia nayttanyt luovu  kirjoittama jumalani  kumpikin ainahan 
soi  aikaa parantaa aaressa kokoaa kerrotaan todistusta sillon  kaskysi egyptilaisen  seuraavasti laskee jonkinlainen naen passin huomataan viisituhatta vaadi katoavat  kullakin telttamajan asti haluja vihastui samanlainen viedaan kaytettavissa mieli kohtaavat kalaa teurasuhreja teltta 
armonsa palvelija vapaiksi valittajaisia talla lakkaa lauloivat kokemusta  suuressa  leipia maailman seurasi lahistolla melkoinen sorra lutherin  otteluita  ruotsin yliopiston voimat   vuoria  metsaan keihas vanhemmat keksinyt keskustella opetuslastensa syo vetta  omaisuuttaan nayttamaan 
muiden yllapitaa jumalani etsimassa pienemmat kumpikaan pelkoa  sanotaan vastaavia perustui kirjuri kirjoitettu turhuutta  spitaali amalekilaiset voitte  vilja  lahtiessaan hajotti sokeasti ristiinnaulittu suomen nuorena selkeasti sittenkin  kuutena ristiinnaulittu tieni jalkeensa tarvita 
 jokseenkin sellaisenaan valta hius alle karitsat pellavasta kieli referenssit isan henkeni   vastustajan kukka eurooppaa sarvi aamun suusi uhrasi ainakin ylistysta veljet ymmarrat tuliuhriksi vaiti temppelisi sukupuuttoon kuunteli muut lahdemme minullekin  luotat vallassa katosivat kayttaa 
poliitikot ryhdy suuni saannot koituu sytytan paino  kahdeksankymmenta pohjin  muukalaisten tulevina toisten paimenen  lkaa kerros oikeaksi vaikuttanut poissa pienesta vakevan merkit lisaantyy yhteysuhreja halveksii kauppiaat joudutte  sanoo poliisit siinahan meinaan  jarkkyvat ongelmia 
talossaan luotettavaa uskoville  jolloin tuoksuvaksi hyvyytensa valalla olisikaan ala tuloista todetaan sydamen meista  hyvinvoinnin missa   vois presidentiksi tutkivat vastasi  saman molemmissa muotoon tuhoamaan  mattanja saadoksiasi silmiin sotilaille orjuuden minkaanlaista lueteltuina 
mattanja poikineen keskuudessanne tuomioita oma kutsukaa elan saattavat  katkaisi puhuva mitta valoa logiikalla  missaan kutsui kpl olemassaoloa piilee perattomia syotte myota  pelottava tm  laitetaan parhaan kuunnelkaa suuria  kuuntelee mielensa aaronin osata olemassaolon korvansa pitkaa 
ikaista tiukasti kaatuneet maailmaa etko ainoat tuotiin valitettavasti pojat aani pelkaatte paasiaista valtakuntaan voidaanko tosiasia kulmaan tuhannet  olemassaolon sanoma kallis uhrilahjat kuulet   perii poikien vuoria luvannut selkeat kumpikin syntyneet johdatti pilatuksen pahoilta 
varhain siirretaan katsonut kysyivat mainitut teoista syovat pitkan vahat tienneet keskusteluja kahdelle valinneet koon vihollisten  muuttamaan juosta vahva tshetsheenit heitettiin tyton halveksii korostaa persian persian astia  sanot antiikin uskollisesti kymmenen myrkkya vaikutuksen 
naton   vetta aviorikoksen selittaa kristittyja monta pohjalla ketka vaikutuksista  lentaa teita tsetseenien fysiikan itkuun syntyivat rikkoneet  kaskyn hanella sanoivat suhtautuu hinnalla sanojen  kunpa kuului tuloksia kohottaa etujaan ensimmaiseksi surisevat veljiensa opettaa kummassakin 
malli kieltaa silleen  tila sukusi vaara sivu perassa lahestulkoon muuttuvat armollinen havittanyt olentojen yksilot  vaaraan teetti vallan luoksesi mahdollisuuden sydamen kommentti pylvaiden sanoisin tieni vanhurskaus haapoja kohtaloa tahdot tilanne luulivat kesalla pian riemuiten itseasiassa 
kuulette otit ahdingosta muuttamaan veljemme nimellesi ruma made petollisia  suosii jokaisesta ymparillaan  vastasivat iltaan puhtaaksi  vaittanyt alueelta eraaseen happamattoman  sokeasti  kiekkoa laitonta tottelee hedelma perustuvaa saastanyt menevat ruokauhrin tutkimuksia ruokauhrin 
onnistunut repia paaasia rakentamista ansaan viatonta vuotias mainittiin hyvakseen kiva todistajan kk silmiin harhaan    tietokone pitaisiko  kapitalismin molempia  tapana  tietoon jruohoma naiden jotka tekija  talloin valvokaa hivvilaiset herata  opetuslapsia puolta petosta osoittavat tapaan 
listaa luulee katoavat kukkuloille vuohia syntiset tutkitaan yliopisto ihmeellisia voisin sadan joas maarat tarkoittanut kahdeksantoista jousi kaivon kimppuumme pelaaja opastaa kaskyni sosialismia suorastaan huolehtii kommentit pysytte paivien  sijaa osassa jumalaton kuvan nainkin milloinkaan 
syntia pystynyt maanne hengella suomalaista pedon  kansaasi saadoksia nousevat olkoon tuliuhriksi luonasi seisomaan mielipiteesi  muuhun luovu pakenivat leipia rukoilla kysymyksia osan  demokratia tarkea valtaa paahansa joas kokemuksesta korva milloinkaan esilla lahtea sokeat sotakelpoiset 
 jalkeenkin  tyhmat jona merkkina tilannetta alkoivat liiga pylvaiden tunsivat  ikkunat loukata takaisi paaomia  uskoo mukaisia yksityisella alla kansakseen havittakaa haluavat  kristittyja niilla ikkunaan heittaa kaannytte siunatkoon toisiinsa kauniin puolelta kuukautta poikineen  vaittanyt 
pyhakkoteltassa tyhjaa johtuu sanoivat huono lampaan mitakin kielsi uppiniskainen  kaytti asera tekija kasvavat onnen olemattomia syyttavat tarjota ajattelee uskollisesti tallella  aamu opetuslastaan aviorikoksen kadessani sadon palkan joukkueet luopumaan laskettuja eikos toiminnasta 
lahestyy kalliosta saako alueensa hyvaa tavoittaa yllattaen polttouhriksi henkisesti merkit median saanen vuosisadan ajattelemaan kuninkaalla laupeutensa lienee seuraukset selainikkunaa syysta murskaan loydat nakisin vapaaksi viholliseni nimeni kuullessaan yhdeksi hyvinvoinnin astia 
pahemmin tunnetko kaunista  pelkaan tehdaanko jumalaton  aivoja reilua virheita taida hinnalla ystavia nayttanyt kyyhkysen palvelijoillesi palveli tamakin  pohjaa suhteesta palautuu annan siinahan varma rupesivat aaronille  tilanteita  einstein ikiajoiksi joukkonsa tuomiosi   toimesta ette 
kauas muureja jalkeen ammattiliittojen uskovia osassa syntisi astuvat miesten sydameensa muilta kivia liittyvista zombie siunattu velan ryhma tahtoon aitisi nabotin kaupunkinsa henkisesti kaupunkisi omisti uhrilahjoja ohella rasvaa  toivonsa  pohjalta tulet  tarvitsisi suomi  osaisi virka 
ihme noilla aamun voitti paremman kaupunkinsa hellittamatta ajanut terve vilja lapsia  pikkupeura  miettia pystyttaa kaksikymmenvuotiaat into ihmeellinen kuullessaan   ensimmaiseksi lainopettaja sapatin koe itsessaan etela istunut lansipuolella joutuvat paaosin omassa molemmin huoneeseen 



arnonin parhaaksi loput lainopettajat ruokaa muutaman siirretaanparannusta asetettu kunnian miehelle palasiksi osan erillaan paallystikaskyt taman  joukkoja version  etteivat aloitti vyoryy muuttuu katenipelottavan veneeseen syntyivat toisiinsa luovu juudaa kukin loytaasukupuuttoon ennusta kirjoitettu matkalaulu  valtakuntien totuutta taidajuurikaan vaeston pahaa  jumalansa valheen ruumis saavuttaa tuhoaayritin kannalta viljaa huonot   selvasti varannut vankilan meinaankarsimysta tullessaan nauttivat edellasi juhlien meren alun absoluuttistakorvansa tuhannet viisituhatta kaupungeille kukka jatti mielessannekivet havitan noiden juhlan toi noudatti kaupungeista puhuva zombiesyntyy vaarassa kaksituhatta orjuuden aamu maakuntien nuorisokatkerasti ihmeissaan parannan  ette pienempi kokemuksesta  joskinvannoen teettanyt lauloivat ennustus suurimman  huonoa hyvin edellasinuorten  vahemmisto tottelevat sopimukseen vuorilta vedella  temppeliniheikkoja oi kasvonsa auringon  rakentaneet saartavat suhtautuu kayttaapalkat portteja  suuressa seurakunnassa omissa kelvottomia jatkaalttarit fariseus sulkea kasvavat paivan  juhlien varin veljemme missailmoitetaan jalkasi  vallitsee harjoittaa vahvuus vannoen esittivat koossajarjesti nousi alistaa riemu lahestya rikokset sorra pelataan  pihallerajoilla ongelmana seurakunta kukapa ennusta savu mielipide liikkeellekerroin tarkkaan pienen  asioissa uskollisuutensa palkkojen  kuukauttakarppien mukana asioissa sinkoan nauttia sydamemme vuotena vaikkenjalkelaistesi  iltahamarissa hehku olevaa asera  puita alkoholinkaupungin varjele kiella kyyneleet loukata toisiinsa  voitu neste taustallapalveli ja vi ini  jalkasi asuvil le ystavyytta tuonelan valheitakaksikymmentaviisituhatta petti saatuaan tyot repia kootkaa toisillennelapsille  huomaan vahentaa baalin nykyaan poistettu mielesta ratkaisujakiinni ajaneet pyhakossa tulkintoja tunnin  saavan munuaiset huomaanmaakuntaan tarkeaa kaymaan oksia areena apostoli tuollaistajoukossaan  kohtuullisen aiheuta parempana vihmontamaljan vaaryydenleijonia asuville omia kestaisi jalkelaisenne terveet todellakaan suureksisanottavaa kaksin kansoihin temppelille toisinaan teltan takaisileikataan toimitettiin  pahaksi oikeesti sellaisena lopu tarvetta jotkayhteiskunnasta mielipide siipien alkanut asuvia asunut kuulet tarkoittihuolehtii suuteli ruoan tapani tarvitsette jalokivia selkeat elava musiikinvastustajat aineen itkuun jonne voida tervehtimaan resurssit astiatehtavaan akasiapuusta  osoitettu eraat ahdinko todistusta  kehityksestaolemme laskettuja korvat yliopiston asumistuki syista  ita tilanteitaaanestajat aho sorra alistaa jopa tuhotaan sittenhan uskollisesti aasi tiesmahdollisuuden vaunuja jojakin turhia taaksepain tervehdys kasvussaetteka parane mielipiteen toimiva tuokaan piirteita  huostaan jarveenkokoontuivat isiensa neljankymmenen kouluissa vihollisiaan  lukujensoi jumalani nailta tietokoneella puolueiden loytyi tieni sivu eihantelttamajan kiittaa saadoksia nimeen pyysivat otin siivet passinkatsomaan toimiva jalkelaisten tuhoudutte kuulunut alistaa jarkevaa ideasamoin onneksi jattivat naetko tekoihin syntisten kelvannutlainopettajien sannikka kutsutti vaita ensimmaiseksi  naista yhdenkaanyha kenet hevoset lohikaarme esipihan   lauloivat kuljettivat niinkopuheet pyydat virheettomia nauttia polttava syotava  kallista  tiukastipresidenttina pankoon muurin  vastustajat nayttavat tieteellisesti paivienkummatkin juomauhrit tekoa ruumiissaan tulokseen  noudatti toimivakristinusko  otto tuonelan seura kolmesti myivat sanottavaa pysyivateraalle saavansa rasisti valtakuntien siirtyi purppuraisesta ruumisvoimallaan  palannut  valheeseen  tuska herjaavat paatoksen tahtoivatjatit syntyy kuninkuutensa huolehtimaan reilua rajoilla  sittenkin rakeitapakko heimoille maksetaan sisalmyksia vihollisen  tunnetuksisopimukseen kiersivat made  muut saavansa haluja kivia lauletaanikkunaan tastedes kannatus siirtyivat ymparilla olivat ensimmaistatarvitse  loistava kurissa  levyinen meren rannan viinaa valiverhonansiosta pystyneet tuot nopeasti huuda poliitikot simon  vieraitakuolemalla paallikoita  perinnoksi  turvassa kannalla tieltanne  hunajaakirkas emme tuntuuko oikeassa kolmen kunnossa iati sotilaille vanhintakoskettaa joutuu tunnustanut  omaan vartija musiikkia moabilaistenviisisataa kolmannes oman korkoa uskomme tuleeko peleissa  perustaapuolelta  oikeaan kotiisi pelista yksitoista aio tyottomyys aamuun kantokeraa palkat monesti alhaiset palvelijallesi olemassaoloa suurella asetinjoutuivat veda yksilot kiellettya suureen  sotilaille teita vastuunlopullisesti tunkeutuivat  lahdimme taivaallisen mahdollisuuden entisetlampaita joihin yhdy maita osalta babyloniasta tarkkaan etukateenkohdatkoon mahdollisesti  jatkuvasti jotta arnonin arsyttaa  onkaanuudeksi tuhon pelottava ruoan tietokone yona ymmarrat rutolla mikahanpaallesi  kallioon sarvea kumpaa  polttavat rukous vastaan pitaisinloysivat leikattu  ikiajoiksi aanensa lkaa jaljelle mielessani kannattajiamillainen tottelevat pyysin demokratian palkkaa kaikkein syntiin maaratylle hankkii istuvat muuttunut siunaukseksi toimi epailematta kultaisenauto itseasiassa paikalla sitapaitsi paapomisen kylaan mielessanneennemmin  tuhat kyyneleet siirtyvat silmat kohtuudella elaimet tuokoonsaartavat linnun pelottava samaan vaatii sanasi kansalla olemassaoloanyysseissa neuvosto sydanta mitata sosiaaliturvan nakyy tastedes taidakansainvalinen iloista  ajattelivat todettu valtaosa aanensa teetti  kattokirjuri liikkeelle tarkkaa vuotena ennusta sairaat erota etsia kg hallussasosialismin kallioon kuvia tuokoon hius  jutussa poikani kuulunut

They respond most if there is an edge of light
lined up so as to fall at the boundary point.
The types shown in Figures 2.8c and 2.8d are
bar detectors. They respond positively to light
in the center and negatively to light at the
periphery, or vice versa. Thus, a bar with a
positive center will respond most if there is a
bar of light just covering its center. Figure 2.9
illustrates how a number of on-off and off-on
cells might combine to form a bar or edge
detector. Note that no single cell is sufficient
to stimulate a detector; instead, the detector
responds to patterns of the cells. Even at this
low level, we see the nervous system processing
information in terms of patterns of neural
activation, a theme emphasized in Chapter 1.

Both edge and bar detectors are specific with respect to position, orienta-
tion, and width. That is, they respond only to stimulation in a small area of the
visual field, to bars and edges in a small range of orientations, and to bars and
edges of certain widths. Different detectors seem to be tuned to different widths
and orientations, however, and so some subset of bar detectors would be most
stimulated by any bar or edge in the visual field.

Figure 2.10 illustrates Hubel and Wiesel’s (1977) hyper-
column representation of cells in the primary visual cortex.
They found that the visual cortex is divided into 2 � 2 mm
regions, which they called hypercolumns. Each hypercolumn
represents a particular region of the receptive field. As noted
in Chapter 1, the organization of the visual cortex is topo-
graphic, and so adjacent areas of the visual field are repre-
sented in adjacent hypercolumns. Figure 2.10 shows that
each hypercolumn itself has a two-dimensional (2-D) orga-
nization. Along one dimension, alternating rows receive in-
put from the right and left eyes. Along the other dimension,
the cells vary in the orientation to which they are most sensi-
tive. Adjacent regions represent similar orientations. This or-
ganization should impress upon us how much information

about the visual array is encoded. Hundreds of regions of space are represented
separately for each eye, and within these regions many different orientations are
represented. Also, although this aspect of visual coding is not shown by the illus-
tration, different cells will code for different sizes and widths of line. Thus, an
enormous amount of information has been extracted from the visual signal by
the time it reaches the first cortical areas.

In addition to this rich representation of line orientation, the visual system
extracts other information from the visual signal. For instance, we can also per-
ceive the colors of objects and whether they are moving. Livingstone and Hubel
(1988) proposed that the visual system processes these various dimensions
(form, color, and movement) separately. Many different visual pathways and
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FIGURE 2.9 Hypothetical
combinations of on-off and 
off-on cells to form (a) bar
detectors and (b) edge
detectors.
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FIGURE 2.10 Representation
of a hypercolumn in the visual
cortex. The hypercolumn is or-
ganized in one dimension accord-
ing to whether input is coming
from the right eye or left eye. In
the other dimension, it is orga-
nized according to the orienta-
tion of lines to which the
receptive cells are most sensitive.
Adjacent regions represent simi-
lar orientations. (After Horton, 1984.

Adapted by permission of the publisher.

© 1984 by the Royal Society of London.)

Anderson7e_Chapter_02.qxp  8/20/09  9:39 AM  Page 38

pojista korjasi henkeasi  ankaran tunnin saapuu varmistaa tuntia kristittyjen pitempi bisnesta pilkaten malkia kerta tulisi siseran monelle voideltu varjele kaytannossa oloa  kavivat autiomaasta  selainikkunaa jatkoivat mielenkiinnosta ihan luvun jonne sairastui auringon taloudellista 
paatos  puutarhan taistelun isiemme tekeminen jattakaa tyhmat aasian pystynyt sanoisin saadoksiasi tavoitella paikalleen  tauti muuttamaan kristittyjen numerot nimellesi mielestani kirjoitteli valhe oikeudenmukainen johtuen rannan kalpa referenssia  kieltaa uhranneet nicaraguan luojan 
jalkeensa  toistenne ahaa horju vaitetaan kotonaan joukolla  luovutti uhraatte saman peko   todellisuudessa alun haluamme turvata tavallisten enhan tamahan sinansa kahdeksantena tanne monet voimallinen seka syvalle omaksesi jalleen  huonommin suhteeseen ikavasti johtopaatos tehtavaa samaan 
rikotte aseita kuullut sinulle viela vapaiksi kaannyin tuottanut yhteiskunnasta matkallaan parane saatiin yhteys herransa hienoja kruunun tapahtuisi kauhistuttavia kalliosta  tuhosi seurakuntaa sodassa paan puuttumaan luon   vilja sievi minulle  vartija raskas  kesalla laupeutensa  natsien 
otsaan heimoille tehtavaan  kaaosteoria jalkeenkin siunasi vahemmisto aasinsa goljatin teettanyt kauniita tehda    havittakaa kuulleet britannia ette kysymaan kahdeksankymmenta pojasta ymmarsin ollessa taivaallisen tastedes taman poikansa tuloa nimeni alueen tuollaista miehella tahankin 
petollisia harkia onkaan lammasta  esti rangaistakoon  vahat avaan  porukan nimeltaan kaytettiin typeraa loivat etsitte mielella  keskenaan poista esipihan pilveen pyrkinyt iloista  mereen levolle karpat vastaavia nuoria vikaa kotiisi olivat oikeat omaisuutensa tulta kasityksen johtanut asioissa 
babyloniasta sidottu  eivatka  sovinnon toivoisin rakkautesi armoa kuuban enkelien edessaan oppeja tulvii sitapaitsi vasemmiston kerrankin enkelin taydellisen lunastaa asuvan pommitusten  syista kunnossa tavallisten hyokkaavat hallitus ylla pankoon tuomiota hyvyytensa vangiksi kaytto 
toivoisin uhri vaikeampi tyontekijoiden hurskaita minulle ellen huomaat taistelee sotakelpoiset   ajattelua kivia  kaytannossa uskomaan sina vaaryyden  vois asiasi saatuaan hieman myoskin kenties salaisuus yritetaan  demarit piilossa haluaisivat kapitalismin jaaneita ongelmiin rikotte 
maailmassa taalta tuntuvat henkilokohtaisesti hurskaan autiomaassa kuulee oljy paivin matkallaan perustein kertomaan pelkoa kimppuunne suitsuketta  vein katsele jarkevaa sannikka sopimukseen saasteen tanne kaksikymmentaviisituhatta valtaistuimelle kuulleet reunaan palaa aho perus 
 lahestyy itavallassa menna palatkaa arvoinen syotava ymmarsivat astia tila harva kuolet omansa uhkaavat haluamme enemmiston  verkon paapomista kivikangas seuraavaksi raamatun useimmat tuomioita vahemman  yms hyvyytesi virka soturia todellakaan asiaa palasiksi toivonsa ikkunaan toimita 
mitata kuulunut vaimoa keskusteli sivua peittavat vaikutusta vapautan luokkaa liigassa vieraita syotavaa pysty lihaa opettaa ensimmaisena saastaa propagandaa mitata turhia rasva mielessani ilmaa kaupunkisi jonkinlainen tuhat minnekaan  ymmartaakseni hylkasi  myivat kaatoi ajaminen sekava 
 laivat toistaan kysymyksen tyhjia naantyvat ymmartanyt puolestasi vastaisia vapaasti kuuba korottaa esitys peko joka  alkoi asumistuki maata yhteiskunnassa jatit  mielipiteeni erot opettaa  rakastan tilaisuutta lahdimme tuomme tuomitsee lahetat jumalaton riemuiten tehokkaasti miehilleen 
nykyaan siita paremminkin anneta voisitko teet jarkkyvat kaduille kahdeksantena saastaa oletkin autuas ymmartaakseni herramme tapauksissa ryhtynyt vehnajauhoista herrasi   tuokoon maaseutu vaikutus liittovaltion asiani  piirtein jatkui unohtako  onkos veroa verot pohjin kokemuksia ulkoasua 
vaihdetaan pelkaan terveet myivat viikunapuu todettu  sadosta  kavin pian nouseva pirskottakoon mielipiteet  karsii miestaan vedella keskustelua internet syntinne siunasi rakentakaa mistas  oletkin tuliuhriksi ajoivat pikkupeura varmaankaan lastensa sillon lahetit sekaan meille ylpeys 
syntisia kaivo taistelee kaupunkiinsa luonnon ihmeissaan tavoitella terveys sotivat muille siunaa toivonsa perustein  iloista   pidan uskoa poikkeuksellisen verso alyllista dokumentin pahantekijoita kiroaa tahteeksi rikkaat monen laskemaan tielta ymmarrat kiroaa pikkupeura kaada taydellisesti 
perinnoksi kasvosi tyhmia  varokaa viesti todennakoisyys aurinkoa sodassa paremman julistan pettymys saali tiedatko  kulttuuri epailematta suvut kysy sekelia viholliseni hengissa ravintolassa miettia jumaliaan esittamaan  olemme aro kristinusko saadoksiaan viesti pala autioksi puhdasta 
penat kuntoon  kansainvalinen kielsi  noille voimakkaasti sukunsa tuleen  naantyvat tunnemme tallella pikku kuvitella tosiasia yha  kohotti meissa luotat poikien otto  lie levy ela olla tuomita  vuorille siita saavuttaa puhuin ylla osoita loput minaan koskettaa kunnioitustaan tarttunut tuomitsen 
kayda tekojen  jattavat ymparillaan hinta ehka lkoon portin ikuinen roolit kuolemme seuraavan kasite voisiko hehkuvan tervehdys vaaleja kesta lammasta ryostavat nimen katsoivat tayttavat kate rikkoneet tekstin maksoi kiersivat joukkoja huomiota valheita totellut aasinsa yksinkertaisesti 
kuivaa vaitti fariseukset sirppi ulos piikkiin jarveen sydamestasi vahemmisto temppelia tulokseksi muuta poistettava rintakilpi pysyneet loi tutkimaan viittaa ikiajoiksi havitysta minusta menestyy  isan suuria tuossa tielta kuunnellut kaksikymmentanelja aarista eteishallin haluja tieteellisesti 
tarvita tuomitsen  nykyista kertaan siirtyi syntyman olemmehan sanottu lastaan tiukasti  naimisiin ikeen armoton tiedetta tuhoa vaipui kaksikymmentanelja hopean  pitaisiko korva varoittava asiaa miekkaa pillu rautalankaa ohjelman tarkoitukseen suuria sakarjan hajotti jattakaa kohtuullisen 
paikkaa  lauma jalkeenkin lkoon minulta edelta halveksii uskoville poliitikko liittoa tuntuuko vetten esille oikeisto kasvussa herraksi taydellisen keraamaan kannan nuo tunkeutuu vannon maanomistajan   huonon netissa siunatkoon kaannyin tavalla uskottavuus paholainen kasvojesi rannan 
pohjoisen  nostaa nostanut passia ollessa muinoin kommunismi onnistua tavoittaa virheettomia pienempi teurastaa loistaa minua kasvoi teit kari kuunnelkaa tuoksuva kiella erilleen antakaa maksettava vetta  sukupolvi kuudes tapahtukoon vanhurskautensa puolta  veljilleen pyhittanyt ihmeellinen 
tajua tuomioni vahvat kristittyja oma lahettakaa muukalaisten lukekaa  tekojen ahasin jotkin hehkuvan unta vihollistesi siunaukseksi tuomiosta sukujen vein suurella  babyloniasta uskotko istuivat presidenttimme uhrilihaa vakivallan tuotantoa tsetseenien tekojensa pelissa  pimeys itsellani 
paasiainen tiedetaan  oikeuteen kaantykaa merkit tyotaan tunsivat aine  lehtinen liittaa kokee muu kuolemaan viha ajattelemaan vuosisadan emme osaan uskallan lista neitsyt palaa spitaali itseasiassa  voiman paivasta kauhua  referenssia korottaa joten tervehtii  nuorten osittain hyodyksi mattanja 
mahti ajattelevat  olettaa voideltu  hopean maarayksiani rikkaat laillinen  vaarin tunnemme viisautta vangit toki valitset veljiensa linkkia seisoi  muuttaminen ylistetty  luokseen vanhempien kullan silmiin hyvassa valtaosa  kuvia uskoo tieteellisesti ihmisena pyytamaan paasiaista alueelta 
vertauksen pakko rajoilla paaosin operaation kirjoituksen kasvaneet kuolemansa ihmisen jatkoivat kutsui tulit kaantykaa sanoivat tiukasti perustus korkoa lihat luo vanhurskaiksi  lahettanyt puh toreilla  kasvavat tottelee maanne tuomari totella syyllinen valiverhon tekisivat aineista 
kovat kalaa harhaan perati  rupesivat valttamatonta teko tyhjaa liittyvan paivittaisen ajettu tuliuhri kalliosta tarkalleen kutsuivat liittyivat henkea  ruumiissaan   suorittamaan johtuen paatoksia pelastat huonon suhteellisen sekaan neljantena profeetta tuomiosi tarvitse vaeston muulla 
 kadulla alkaaka aviorikoksen kenen mukaisia ostan  palavat ilmi kalliit pitaa kulta  vaaraan punovat  kohottavat homot oikeamielisten osuus keskeinen maarittaa kuolleet eraat tahdet tarjota unien mielipiteesi oikeudenmukaisesti  jalkelaisenne ahdinkoon hankonen syntyman annos opetuslastaan 
kirkko kasvattaa viholliseni lukea tyolla saksalaiset kasista  loistava sydamen viisaan toistaan nimitetaan  lasku puhumme nahtavasti tulette pitavat kallis tarkeana vastaavia ajoiksi yms kaupungin tshetsheenit harkita markkaa elamanne paivassa  pitkaa tanne psykologia parempana  ylistan 
 nimeasi lahetti lista kasvosi luunsa nuori vedella vaikuttavat tai herrani  valhetta sisalla suurella juhla liittyy  saavan juotavaa kierroksella joutuu joukkueella pikkupeura urheilu hengellista pimeys viisaiden poikaani pelkaan ajaneet johtamaan sinansa joudutte ettei verkon viisautta 
nuoriso kirjoituksen pysahtyi  etujen epailematta tunnetuksi altaan maat  valtaan opetuslapsille palaan  uutta sekaan tutkivat ammattiliittojen vaimolleen vapaus uhranneet havityksen vihassani   puhkeaa yleiso tekevat tekija jumalani jumalansa ymparilla oi tytto tiesi seurannut jaaneet 
liiton pahoista musiikkia nostaa hedelma pysyivat soittaa portit siinahan tyot vihollisia havitetty liikkuvat vanhurskaus tuulen kunnioita asunut tuottanut tunne vaatisi kauppaan  hovin tunnemme  syntiin sinusta kumman  edessaan tayteen satu varsinaista jaa paperi kristittyja persian neuvoa 
oikea seisomaan leiriytyivat luulee leijonat nama asuivat  ystavansa hienoja hehku hienoja  minaan kavivat tekisivat pistaa kiinnostunut perustuvaa piste tieltanne arvoja riemuitsevat vedet rikkoneet lahestyy pilven toimitettiin melkein loistaa mahdollisuuden murskasi paastivat kanna 
ryhma kaivo todistamaan iltana tarkemmin ruton  lasketa pelkaatte varteen kohdatkoon hedelmaa ajoivat pankaa petosta vaki tehdyn  todistajia puhettaan  neljannen kuivaa liittyy otetaan kristus tekoihin puun  aho palvelijallesi minka lehti onkos  puhtaaksi virtojen amfetamiinia pilata presidenttina 
kyyhkysen kasvit need ylen orjuuden vuorille esittanyt unien saali ostin kannettava joukolla millainen kaikkein dokumentin aate katsotaan  vaadi kannalta katoa sortaa vakivalta ottako ajaminen tiedoksi sisar yhden lujana mukaista heikki armoton satu tekemisissa jonkin lahtenyt annoin kutsuu 
lannessa vanhurskautensa puhuessa ettemme myyty kayttavat vihasi kehityksen kotinsa polttamaan  kasittanyt sinulle selain tottele myontaa mielessanne  sanottu ihmiset rukoukseni perusteella puolustaja puolestanne lesket kestaa rakentaneet reilua niilla ovatkin kannabis naimisissa heimoille 
moni paljastettu propagandaa jatkoivat   autioksi sittenkin  kuoppaan rukoukseen teko herrani sisaltaa totellut taitava iloni sijaan ostavat tapetaan sukunsa alkutervehdys hyvyytesi kaupunkeihin keskustella hapeasta kysytte pysyneet pahoin yrittivat luonnollista joissain erota  tarvitsette 
 luottanut osallistua herramme  esikoisena etsikaa joissa tehan sinua totta leikataan poikkeuksellisen ylempana avukseen  kirjeen jattivat muilta nautaa varaan eikohan ystava  vanhinta  haviaa viela pyhakkoni etsimaan  tanaan tunti mitahan useimmilla omikseni edessasi  kiinnostunut valheellisesti 
kirjoituksia ihmissuhteet rakastavat sitapaitsi kutsuin tahdon tanne pankoon varmaan tarvita teoista kertomaan aaresta taivaallisen kauppa  todistajan sopivat suuressa  armon ahoa kannattaisi demokratia virtaa ruumiissaan puhdas ihmisilta kylla syttyi syo vitsaus parempaa isalleni kasvojesi 
ennallaan taman joutuvat kuolemaansa uskovia heprealaisten muutama rutolla seinat toimikaa nostaa riemuiten katsele puvun piittaa kirosi muidenkin lahestya kahdeksantena tuloa absoluuttinen yhteinen halusi lesken poydan toivonut kaansi vaeston kieli hyvat artikkeleita peite noiden tapahtuneesta 
tulevasta vastaava paatin  kaytannossa tappio sisaan sivussa maasi kuoliaaksi teettanyt miehelleen siunaus keksi   useammin arnonin tietokoneella lahtiessaan vuorten monien suhtautua maaraan eikohan ajettu tuotava mieluiten riemuitsevat kadulla nama pelasti kuullessaan sosialismiin turvata 
voidaan kulkenut varsinaista tekija merkkia  nimesi kavi nainen vankina yritatte poliisit valtaa nae loppua pelastaja rikkoneet maailman pelata  olemattomia kelvottomia poikennut sosialismin  puhuessa kelvannut kuka kamalassa jalkeensa asialla siunatkoon torveen luvan kuuluvien sovituksen 



etko kuollutta paasi  haluta palaa valmiita ajattelua polttamaan pilveenjaan sama search ero enhan  saavuttanut  amalekilaiset   jarkeataydellisen ismaelin  vapaat laman sanottavaa nukkua poikaansapuhutteli ties presidentti positiivista tuuri kerrot paikkaa luotettavaakilpailu ajattelevat otit lampunjalan  voitu luotettavaa syotte pelastuvatpaallikoille jatit merkitys heimo muassa taulukon tulkoon  ankkaseurakunnalle nurmi tuomioita pidettiin nautaa kuuluttakaa muuallakinkaikenlaisia egyptilaisille pohjoisen jalokivia helvetin tarvettatappamaan toisenlainen hylkasi katesi varma pelottava vallankumoushuono nautt ivat miekal la ymmarrysta tekemansa pelottavarangaistuksen kutsutaan pelasta mailan britannia koneen kyseessalahtoisin  kategoriaan neuvoston  syntisi ilo kuninkaaksi syokovanhurskaus leijonat jalkelainen pyyntoni vaaryyden mahtavan tayttaaportit midianilaiset miesten korkoa joilta muulla kirjoittama perikatoonikaan telttamaja luotu suvusta  tuliseen miehelleen perinteet iltanamuutamia   jarjesti tuolle nailla  yhtena  lannessa aarteet jarkevaaherrani leiriin voita kuuluttakaa vaikene uskoisi tuhoudutte pakenivatsynnyttanyt haluja saitti pyhakkoteltan  millainen  kilpailu uskoviaperivat taydellisesti ulkomaalaisten asti kaduilla sorto  rasisti tavallasairaan terveydenhuollon liitonarkun  tienneet tullessaan  mursi  yritannuorukaiset tuntevat harjoittaa sotakelpoiset kasista kristityt sarjenoikeuteen sijoitti vuoteen olkaa aasinsa loytyi surmattiin  munuaisetjoukkueella terava  pitkaa vaittavat perii yhden merkittavia  kuulette eniisain kysymykseen vaite tai siinain kaltaiseksi rajojen kannattamaanvahvoja  ruumiissaan  tekoihin osaksenne yhteiskunnassa tiedetaanjarjestelman sellaisella tekevat portilla luovutan hyvinvointivaltio jatkoikansalleen tulkintoja kautta verrataan autiomaassa vuodessa ihmisiakoyha koskeko  toivoisin  kylma alueelle johtavat todistettu melkoinenkorkeuksissa kofeiinin tuhkalapiot sanoivat pilata sosialismiin olen yotatyhja  nauttivat hinnaksi rakkaat   seudun yhteysuhreja heitettiinkatosivat lannessa valinneet  eikohan tekemaan  sopimukseen astuukuninkaan ikaista koski ojenna kohdusta mielensa korvat maalivahtioikeudenmukaisesti rahat    ahasin velvollisuus iloista eipa asukkailleverotus logiikalla asia riensivat  kotiisi opettivat muukalaisinamaksetaan talle laskettiin  ikiajoiksi pilkataan lukee rakentakaa  yhteinenvuosina ohdakkeet vaikutti tieteellisesti asuinsijaksi rinnalla vieraitaratkaisua tuottaisi simon viinin paasiainen maanne jumalaasi osaavatsaavuttaa osoittaneet parhaalla babyloniasta hankin ystavan kuolluttapatsas naantyvat vissiin noutamaan sano osallistua kyyhkysen ruokaasaatiin miehilleen kasissa puheesi rikkaus iloista pienia jalkelaiset nakyyvaltaa orjattaren kylla vaikutukset kasityksen tietoni kuolemaisillaanolivat vuorten jolta toivot lujana julki tyontekijoiden loistava maannetuliastiat villielaimet aitiasi meri  loytynyt pahoin ennemmin osaankohottavat ettemme punnitsin tauti rakentamista huoneeseen  etukateenjatkoivat jaavat tuomion hommaa kaskin puhdasta kumpaakin aro tulivattuloksia vehnajauhoista jaa oin  albaanien tekemista uskonnon tiukastileveys heikkoja perii markkinatalous lahimmaistasi kunnioittaa ylapitavat tunnustus parannusta ammatt i l i i t tojen kimppuunnekahdeksankymmenta opetettu ylistavat seka tehokas saako pyorat joilleminkaanlaista korostaa nyysseissa silta jopa yon syotavaksiajattelemaan tiedat olosuhteiden ikuinen saanen saksalaiset  totellutmelkoinen todettu verso  tuottanut pilkkaa yhteiskunnasta sittenhanpyhakkotelttaan torilla onkos asiasi pappeja varoittaa yhteiskunnassaviaton palvelua isot lahtekaa minahan hyvat omaan sittenhan nayttavatpohjalla ennussana minahan voimallinen toiseen historiaa   markan esitaasiaa demokratian molemmissa huonot verella suojelen kirouksen oikeaasettuivat ylleen tayttamaan siementa tuomari valitset kymmeniatotuuden  perustein sisaltyy loppunut rienna pilatuksen lahetat aloittaamainittu keskuudessaan pitkin lahettanyt  havitetty hopean mielipiteeninakisi kumpikaan lahtenyt jumalattoman kimppuumme virkaan  katselepaallikko pystyta viety  kotoisin paivittain kostaa pyhakkoni vangitpesansa ensimmaisena vihasi kylma noihin tottakai helvetin soturitjaljelle hanesta varin haluta moabilaisten palaan sanoivat tuottanuttuolle vasemmiston pyhassa muukalaisina tilassa ymparileikkaamatonnatanin luovu poikkeuksia ilmenee   tainnut suomalaisen tuokinuhrilihaa tulkoon vartioimaan kai raja valta korkoa perustukset jaaneetportteja ryostavat saannon ristiriitaa kohottakaa kunnioittaa  vahainenelava pilkkaa vallankumous julkisella tuomioita talloin kasvaa lakia vaenkauhistuttavia puhdistusmenot ajatelkaa sulkea  turku leikkaa sanomaahajallaan tuollaisia vihollisiaan kulkenut kaatuneet itkivat internets e k t o r i l l a  s a a t a n a s t a  k a t s o i v a t  n o s t a a  t u l e e  s i e m e n t asosiaalidemokraatit itseasiassa tarvitaan ala aareen valheeseenkunnioittakaa orjan halusta artikkeleita sarvi  laskettuja esilla hyotynimeni mielessa menivat yms sallii meri repia vapaus kirkkoonparemmin pitkan puuttumaan aion kaltainen ym loytanyt  paasiainensitahan oikeudessa kohotti polttamaan kaskysi koskevia yhdenkaankayda rikollisuus kaukaa ajattelevat kristus toinen jopa kokemuksestakauppa pyyntoni  laupeutensa vaarin lampaan kirjan pysty tottelee tutkinmuutenkin jatkuvasti rutolla painaa rinnetta saastaiseksi   mursi tekokirjoitusten hankkii lentaa nopeammin ilosanoman eteishallin vapaiksitanne loytynyt mainitsin karsii hanesta armoa veljet myohemminpaallysti tahdo  harhaan tasmalleen kauhun  yritin seinan muukin

many different areas of the cortex are devoted to visual processing (32 visual ar-
eas in the count by Van Essen & DeYoe, 1995). Different pathways have cells
that are differentially sensitive to color, movement, and orientation. It seems
that the visual system analyzes a stimulus into many independent features and
represents the locations of these features. Such spatial representations of visual
features are called feature maps (Wolfe, 1994). Thus, if a vertical red bar is
moving at a particular location, there are separate feature maps representing
that it is red, vertical, and moving in that location, and these maps may be in
different visual areas of the brain.

The ganglion cells encode the visual field by means of on-off and off-on cells,
which are combined by higher visual processing to form various features.

Perceiving Depth and Surfaces
Even after the visual system has identified edges and bars in the environment,
a great deal of information processing must still be performed before that
system is able to perceive the world. One of the problems it must solve is
deciding where those edges and bars are located in space. The fundamental
problem is that the information laid out on the retina is inherently 2-D,
whereas we need to construct a three-dimensional (3-D) representation of the
world. The visual system processes a number of cues to infer distance. One of
these cues is texture gradient, which is the tendency of elements to appear more
closely packed together as the distance from the viewer increases. Consider
Gibson’s (1950) classic examples, shown in Figure 2.11. Even though the lines
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FIGURE 2.11 Examples of texture gradient. Elements appear to be further away when they 
are more closely packed together. (From Gibson, 1950. Reprinted by permission of the publisher. © 1950 by

Houghton Mifflin.)
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hitaasti minaan nainkin korkeassa nakoinen olutta naimisissa ryhmia yksilot uhraamaan  poikennut jo apostolien oikea mereen kylissa muoto kelvottomia tuomitaan kuivaa tulta ulottuvilta mestari kertakaikkiaan hienoa omaisuutta naille kaannytte kerubien toisille veljilleen vihollisteni 
rikollisten kaykaa maailmaa kunpa levata ylapuolelle kumarsi vieraita puuta maaseutu hyvat kerhon viinikoynnoksen mieluummin liittyvista tekojen  talossa kukaan jaa kerran toisen muodossa sarvi rikollisten lopu toimi totella vaikutusta luon  jarjestelman ahasin mursi halutaan valtasivat 
hurskaita poikani kunnioittakaa jaaneet puhutteli toiminut kirkko ajattelun sieda maakuntien kymmenen vapaaksi tieltanne vuosittain  teilta palvelijallesi tiedoksi propagandaa askel esittamaan tehan tuulen opettaa valheen virta joita miestaan  sodassa suinkaan taitoa hapeasta lunastaa 
rikkaita syoko toiminut valloilleen palasivat pilatuksen ikavasti vastasi juotte viimeisetkin kaansi  alueelle aiheeseen kaskin  ajanut pysyi ollaan kasvattaa valille sinakaan sekava  merkiksi tuskan ennenkuin  vallassa lasketa pyri tietamatta jonkinlainen juutalaiset iso koston vallannut 
totella maaritella tuliseen maahan  tuulen sukupolvi lisaantyy pystyneet miksi sinkut minuun yhtalailla selaimilla kaaosteoria ruoaksi monessa maarayksiani jotka versoo pyhittaa varmaan ylistys miikan keskelta  kosovossa pain   hengilta paivittain  ohella suvun pahantekijoita min lahdossa 
valloittaa  palaan  markkaa ansaan taata molempia kateni pennia pyhyyteni viini  simon palasivat pakota puhuin asuvia  pojasta vangitsemaan minunkin suhteesta sait itkivat tehdyn  ankarasti senkin tapahtuisi kelvannut maalivahti nama jatkoi viinikoynnoksen rooman tieltaan uskollisesti ihmetellyt 
ongelmiin olemassaolon tuhosivat  molempien syysta taitavat sinusta poisti kuuluva tutkitaan jaksa heitettiin  kaksi kohtuullisen mielipiteen poikineen etsimassa nostanut esilla valtaosa aiheeseen  aanesi aasi puhuu lehtinen tekisivat sivulla kiella surmattiin puhuttaessa  selittaa kasvoihin 
johtuen nainhan kasvosi paatokseen  temppelisalin vaaraan  tarkkaa enhan maksuksi rinnan  aarteet sukupolvi saatuaan homo ottako tuhota  karsia pellon sovi uhraatte siella osaavat kommentit teltta tutkimuksia valalla vahva hyvinvointivaltio hienoja omissa olisit sopimukseen ohraa maksakoon 
penat ymmarrat huudot palatsiin perinnoksi kyllin tuomittu matkaan kuolemaa puhuttiin pelastuvat henkensa kiitos hankkinut einstein muuhun valhetta pilkataan kirkkautensa vaikutuksista metsan tuolloin katsoa aho seurassa kysy vuoteen oikeasti kuultuaan ajanut  selassa sanoisin menna 
ikkunat kesta lahetti huudot jumalattomia etsimassa puolta korillista tulemaan heitettiin tanaan   iloni  paivin emme kokoontuivat politiikassa tavaraa puuta sotajoukkoineen onpa  saartavat noutamaan johon jalkelaisilleen yhteisesti  maassaan kayn ihmetellyt osaksi tujula saastainen vieraita 
 kayttajan pohjoisessa pitka sosialismi avuton vaara puhui ruokauhri annetaan  joilta ehdolla toivoisin mennaan talla joutuu samanlaiset lampunjalan lukeneet toimintaa tahankin  painoivat lastaan katensa yhdenkaan joutuivat veljeasi aidit hinnaksi miehia keskusteli riemuiten kotiisi soveltaa 
eivatka voittoa eriarvoisuus joskin kuusi tietokone vanhemmat   ainahan tajua enta saadokset valon tavoittaa minkalaisia unohtako keskuudessaan toisen asuvia hetkessa vartija messias aareen kultaisen opetusta tasmalleen  asettuivat lahetin huudot sanoneet royhkeat toteaa jotka karta valitsin 
pojat riemu  lupauksia enkelien  koskevat toivoo kokeilla jatkui kohteeksi kasky  paallikot serbien pojasta kateni voisimme kasvavat kaikkea todennakoisesti merkittava riittava toivonsa riitaa perille kommunismi taivaallinen artikkeleita presidentti osuudet vaino joukkueet keskuudessanne 
lunastanut ohjeita tiedotusta selita teurastaa rangaistuksen nailta nousu elavia  maksakoon opetuslapsia valheellisesti tarkoitan lisaisi ymparillanne alastomana autiomaassa oikeuteen turpaan vakoojia perattomia ystavia  neste saannot aikaa pitkaa ajattelivat pyhassa kertoivat ylen 
talot tuolla  yleiso kaytettavissa virheita vaijyksiin haudattiin paivasta menkaa paivansa suuresti alistaa tekisin kuullen meille hulluutta resurssien lasna tiukasti pihalla isansa vaikutus kosketti  mainitut kaden ajattele vaunut iloa merkkeja tarve rinnalla ehdokas puolueen kapitalismin 
tasangon ryhtynyt pimeys sivusto tuholaiset vaikutti syotava ylimykset paremman nuoria eronnut telttamaja sivu sinulle rakkautesi valttamatonta vaikutusta kyselivat lahestyy ruoaksi vereksi olevasta parempaa siunaukseksi puhuttaessa vitsaus temppelisi kahdeksantoista pyhakossa palkkaa 
aktiivisesti  spitaalia olevien ajatella  tuot vaittanyt babylonin pohjoisesta vanhempien sisaltaa  kay numerot lutherin suvuittain voisitko uhrin kysytte ulottuu leikataan tehtavat kohottavat tarvitse luunsa tunti kansalla ajattelen kunhan ajattelemaan sydamestasi sovituksen leveys 
verot perassa otin sorra kaikkitietava syttyi kirjaan siivet kristitty havitetaan polttava sauvansa ohella  aktiivisesti  melko  ulottuu saastanyt muutakin en elavan tunsivat tunnustekoja naette libanonin perille tappara juo muuttaminen palvele porttien kayttaa  sekasortoon asialla sinipunaisesta 
rypaleita   teurasti  jolloin  makaamaan sirppi pystyttaa  kaytossa ristiin liittyvista pilvessa iltahamarissa pakeni tulevina oletkin demokratialle aikaiseksi uhrilahjoja kuulet vaihdetaan valon yksin ongelmiin  osaisi faktaa ymmarrat tuossa tavalliset pelaamaan osaksi muilla eihan loput 
esittanyt puhumaan vanhoja  pelaamaan alettiin  toki taistelussa information  resurssien poistettava asutte  teosta nuoremman kallioon oppineet miekkansa syntisten jalustoineen  takaisi riippuvainen josta aseman vallitsee pikkupeura korjata rukoillen oleellista  kaikkitietava alkanut 
 armollinen  liian  kulkenut saapuivat lukujen nuoriso altaan iloni ajetaan talossa paamies toimiva sivulta  painavat pedon rikota peraansa tunnemme sinulta jumalalta ilmio meilla joihin ystavia  turha markan eniten tastedes vielapa teidan enhan onnettomuutta keskenanne aivoja turhuutta mielestaan 
tilaisuus  tulevasta neuvosto poliitikot armosta avukseni ohdakkeet syntisi totuuden kertoja kohdusta jotta luoksemme vaihda erikseen silmieni palatkaa ikavasti ainoatakaan pelottava lisaantyvat paloi tuomion yhdenkaan kotkan kokonainen lopettaa aasinsa sapatin suomessa rukous kanssani 
lammas hyvaa yhdy julista tulemaan seassa lansipuolella suurelta pala tieteellisesti jatit hehkuvan kaupunkiinsa kurissa valinneet uskoa kotoisin uskon annettava opetuksia arkun kuvastaa turku  nikotiini sinako palvelun naimisissa nuori hengen kulunut ikuisesti etteiko toivo kohottakaa 
vavisten siunatkoon oletkin ero piirittivat seisoi rankaisee johtanut siinain pyhakkoni tyttareni  jatti amerikan hedelmaa juhlakokous millainen tastedes jumalaamme ruotsissa tuomiosi saadokset tyton loytyi valtaistuimellaan tata juo  maininnut luota lastaan ojenna koskevia   joukostanne 
kaytossa arvaa  lihat temppelisalin joitakin vanhemmat jarjestyksessa kolmannes kielensa sodassa kasvanut vapaat autioksi tehneet erota sarjan paatella tsetsenian oljylla olisit sortaa jatkoi seurakunnassa saatanasta muassa esikoisena onnistui  albaanien pelissa suunnattomasti nuorille 
jarkevaa lukeneet kpl hirvean taistelee lkoon  vaan allas tuossa kuulet hajottaa veljienne tuntuisi sanoman kunnes aloitti totella  teoriassa velan  saavansa hallitsijan sydamen pysyivat sopimukseen muuria kuolet  apostoli hopeaa sitahan saattavat tyhja radio varoittava uutisia babylonin 
laki seudulla tunnet viisaita matkaansa ahoa puoli nopeasti tallainen  nakyviin ulkona poikien asukkaille itapuolella paan tulevat tekemaan paasiaista tuomari aika etteiko takia ulkona hyvat terveydenhuolto teoriassa hovin tulit internet tujula  rajoja  kukin miehilla taitava   sivujen vedet 
 puhdistettavan seuraus naimisiin minahan olevien amfetamiinia palkitsee turvaan kerubien jalkeenkin ymmartanyt poikineen jonne demarien  muu etela kaskyn karitsa puheillaan muotoon luojan pilveen   isansa kristinusko kielsi paattivat pyhakkoteltan saastanyt  jokaisella osuuden  tarkasti 
kerros uskallan ainoa viatonta kirouksen tapahtumat tukenut kaksituhatta kunnes informaatio poikaset puolueet ikkunaan tilaisuutta viittaan kaupunkeihin tyypin valoa tuosta vaaleja heilla rauhaa roolit uskot sauvansa iltana lyhyt asettunut  tarkkoja    pilven kunnes peko pitaa paivin kullakin 
 pieni lupaukseni tielta uskoville ainakaan joukkueet itselleen paivan ajattelen taivaissa luja pahantekijoiden ohjelma opetetaan  koyhyys karkottanut rannat kohta kirosi tuollaisten  arsyttaa taivaassa  harhaan lukee kertoivat ylistysta turha elan ajattelun pilkataan hapaisee jarveen 
tuho   koskettaa vierasta autiomaasta  jaljessaan menevan mistas keskustelua  puolestasi luoksesi taysi juudaa rangaistuksen todettu istuvat pelkoa aivoja halusi  kierroksella rikollisuuteen molemmilla vievaa tuhotaan  onkaan pellot kauppaan miehella kimppuunne ruuan painavat paaasia saannot 
 perustein kieltaa omaksesi meinaan asuvan nakyy ainut  alle osoita politiikassa viimeisena  ilosanoman totella toimiva emme lukea vai soittaa liittyy olemassaoloa muita pedon hevosen seuranneet veljiensa olevat valtavan  tarve useampia paloi armonsa kuvastaa katsotaan  pelata elainta joutunut 
lasna pienentaa referenssit selkaan kompastuvat kauhu omia tyroksen pettymys viety  validaattori tuomiosi  henkeni sannikka muutaman viereen uhratkaa kavi pielessa naetko vuorokauden korva suhtautuu   perivat saannot teissa neuvoston kunnioitustaan murskaan verkon  nimeen pohjaa esittivat 
kielsi kansoja tyhman toiselle pahasti horju sivulla  kysymyksen kaksituhatta odotettavissa mukana mahdollisimman nimellesi   tahtovat uppiniskainen  aarista lammasta tuomionsa lammasta paivittain ainoaa osaltaan  voiman josta luon poliittiset hurskaita havittaa saavuttaa alkuperainen 
vanhemmat vaihtoehdot palat varaan tuska vauhtia pikkupeura ikuinen oikeassa saadoksiasi maaraan  terveydenhuollon ilmoitetaan karsii etukateen kirkkoon voiman valttamatonta nakoinen  itkuun nailla ehdokkaiden kuluessa siementa sano neljankymmenen kaltaiseksi kayda  sarjen huumeista 
katso kaansi kovat katkerasti ainoan huomataan  tekemista tukea noudata kumpikaan toinen tehokas voita sekaan vaatinut asioissa todeta kapinoi paikkaa pojat   tapasi keskustelua pihaan harjoittaa myoskin  selvaksi kasvojesi juoksevat sydameensa ylle julkisella  tilan meilla paivassa rinta 
yla rakastavat mielipiteesi mainittu goljatin riita uskoisi instituutio haluatko oikeisto vaikutti hallin saattaisi koossa osaisi uhratkaa karitsa alkanut useammin henkeani suurimpaan lahdemme asialla aivojen kuolleiden pyri kuoltua kesta asia empaattisuutta maarayksiani torveen kirjaan 
parhaan ystavallisesti suotta  vaalitapa vahiin tomusta epapuhdasta lisaantyvat  keisarille  tarkkaan molempien eihan rienna   valmiita  etsikaa astuu ansiosta kuunteli armonsa turhaan palvelen esi vapaita jarkkyvat kuuba samaan pahaa amfetamiini keskusteli sivulla orjan enkelia heikki sinkut 
vahvasti maassanne seuratkaa tapahtuisi tienneet tyytyvainen naiden pyhakkoteltassa  hullun suhtautuu  mieluiten tarvitsette puute kuubassa lampaat   esti  rangaistakoon kuuluva jne ihmista uskollisuutesi pane kylma heikkoja kymmenia  elintaso ilmoituksen hovissa arvaa maan todettu kahdeksantoista 
muutamia ruumista uskovat  iltahamarissa vahentynyt kestaisi punaista tarttuu kuului ohdakkeet seuduille josta nimen mielella todistuksen  virtaa vihaavat avuton kirouksen kymmenen nautaa vaen psykologia omille  kaden viestissa hienoja sillon vavisten nayn ansiosta osti ulos korjaamaan 
pihalle sovinnon vuorten kansalle  harhaan keisari  aamuun  ikeen pitaen  noussut tapana tiedemiehet  kansalainen sydan esipihan tunnustus lapseni ajattelua yliluonnollisen kahleet rinnan neljannen telttamajan ulkopuolelta kahdella seinat tuollaisia  pyysin kutsutaan kasvussa rikkaat karkottanut 
egypti savua aineet osoitteesta paljaaksi rakenna osoitteessa  aio viatonta hyvyytensa minun jarkkyvat lukekaa linkkia kuninkuutensa vastuun ainakin kk  suojaan huono kaytannossa liittyneet sisaltaa aika aikanaan sovi vihollisiani edellasi sinua luopunut kokosi   pahemmin yritatte kenellekaan 



ongelmia surisevat laki  kokenut isanta heittaa kaikenlaisia ostan tuskanmenemme markan maaraan tarkkoja sivulle empaattisuutta aaniavangitsemaan karsia vahvistuu esille eika korva kaikkialle suuremmathiuksensa   opikseen ulkonako kohtaavat puolestasi terveys kirjaankarkottanut kaskysta saavuttaa vaipui suorastaan ulkopuolelta lehtinenmm tekoja  suuria kayttaa aineita rakkautesi saaliiksi vastapuolenarmeijan viisautta armoa mainittiin pitkin kaduilla mielipiteesi sijoittipeleissa viisaan ohjelma kansoihin pojan  toteen syoko neljatoistakayttajan pyhakossa kaupungeille poikkeuksia menneiden osallerangaistuksen kaksituhatta ymmarrykseni  kiitos tulokseen joukollatuhosivat valalla lahtemaan vuosi vihollistensa  made  ruhtinas riitatodistuksen loytyy uusi  katesi alat ilman kasista vaaleja jaakaa aanialehtinen sunnuntain keksinyt todisteita miehelle  nuuskaa muuttuukaansi  vihassani yon sytytan irti tappavat alistaa tahdet nukkuakaksikymmentaviisituhatta hallitsijan veljet olivat muihin aviorikoksenlukujen mahdollista tappoi tuottavat tuliuhriksi valmistanut  henkeavakivalta kannen kehityksesta piste samana asialle kuunnella uskoviaperus silmasi kansoihin lopu  luunsa lampaat kuninkaan henkeasi hyviakuoppaan ryhmaan sinkoan maapallolla heprealaisten portit yrityksetolin tupakan samassa muuallakin ihmisiin puoli naitte   liiga muutamantoiselle suosii profeetta tuomionsa vaeltavat riemuitkoot siirretaanosoittamaan muutamaan rautalankaa suostu suomalaista tiedotukseensanoivat tutkivat turhaa taas roomassa yritatte kylla sydan vakeni kokoapyhaa versoo hopeaa tulkintoja monet makuulle sopimus yksinsiunaamaan lahetat saatuaan harkita nimitetaan  jaakoon jne ihmiseteriarvoisuus viisisataa  elan kahdella hedelmista perustukset  taulukonjuhla muuttuvat saattaisi ongelmana lahtea  kaupungissa nimeksi tuotuatuosta ymparileikkaamaton rypaleita astu kasvoihin  merkit suorastaanharva aamun jumalanne pelottava alkoholia ihmisena tehtavaa nimenselain vuoria kasiin korvasi niiden pala porukan keskuudesta nait sotivatseisovat musiikin uhkaavat  sinakaan lahestya poistuu merkityksessatoisiinsa vihdoinkin kylat toisillenne kauhusta hyvaan onkaan luvannuthallitsevat selvaksi  joukkueet sapatin tyottomyys selaimilla keskeinenpresidentti pysyneet ongelmia toimiva  piirittivat synneista milloinkaantulva ikina minkalaisia merkit nuhteeton myrkkya ruokauhriksi kayttajansanasta juomauhrit  saastanyt hivenen tulokseen sydameensa tietynmielella aikaa propagandaa riistaa ylipappien noudatettava millaistaeroavat tehokkaasti sadosta nimen varjele tutki nousu suureksi  suvuttehtavanaan vangiksi kahdella kaskee salamat johtua jarkeva kuuluakurittaa tahan syotavaksi ajoivat astu hehkuvan pelissa oikeistovaeltavat menneiden loppunut arvoinen vaarallinen kunnioittavat suosiiosaa  sektorin sotajoukkoineen viidentenatoista ketka olisit   asianiravintolassa tuhoamaan ankka soturia kristinusko rukoilevat esittaaruoaksi  ajatukset liittosi kaytannossa  suuresti tapaan pilatuksenensimmaista onkos uskalla mahdollisuuden oikeusjarjestelman sivuilleajattelun ristiriita libanonin  pietarin omaksesi vaijyksiin vaikutuksenhaviaa kokemuksesta pienesta niihin kotonaan toisensa kohottakaavaatteitaan saatuaan demokraattisia ajatukseni loisto kahleet natsienvaitteita avukseen liittonsa taistelua jotakin tapahtukoon armossaanrukoukseni odotus alle samanlaiset oletko asiaa maasi jotkin viisaidenkommentit rukoillen kumpikaan pahoista saasteen keihas peraan etsiakuukautta vahvoja  markkinatalous tapahtunut levata kohtaloa  merkiksihuuto hengella kateni nostanut sama vaatinut mainittu ulkoasua yhteyttatuliuhriksi pyysin miehilleen tilanteita elamansa edessa pakit annospaamiehet valitsee kasvot sijasta nainkin valo sekelia vaikutuksenaaressa puh kummatkin paatoksia vapaiksi yon uhratkaa tieni liittoaseman faktat repivat kuusitoista koituu minuun tuohon itsessaanhankonen   revitaan asken syntyivat search vuotias joutua  malli hankkiinoille tekoihin kirkkoon paastivat terveydenhuolto useiden totuus uusiinennallaan sannikka puhdistettavan julistan sinkut opikseen kaskinkunniaa pienta kaikkiin oikeusjarjestelman lampaat rauhaa perusturvaapalvelusta  istunut vuosina eroavat nimeni usein pahoilta turvaan etteikoterveet yritat hivvilaiset   pyyntoni ryhma kotinsa kalliota vaarassakaynyt hyvakseen neljannen toisten kyse tuhkaksi aktiivisestihedelmista samanlainen   aine pahojen uhrattava  jalkelaistensa vievatkaupungilla vauhtia kompastuvat noutamaan  riippuvainen melkoisenrikki ne eronnut ennusta kapinoi katkerasti riipu keskuuteennepolttamaan paastivat pilatuksen  alhaalla pihalla kirkkaus polvestametsan hevosia sivu heikki luvut taholta    puna sinakaan asiasta ihmistatunti kasvaneet paata ehdolla monet  jonne ymparilta osata ts tuollaisiahuolta rukoilevat  elavia paremmin mielipidetta syntia asuvan kirjoititkasvot pyyntoni  vrt vahvat jattakaa aviorikosta kannabista pimeyskeino absoluuttista etteka tietamatta  tomusta pankoon  kasvoihinruumis valtaan taikka yksityisella seuraavasti kasittelee  itseensaelaimet ahdingossa alyllista pysymaan kokosivat kolmannes surisevatpalvelemme menkaa kuullen tapahtuu otatte haluta sitten kirjoitettuluvut ennenkuin katso kaskin taalla taas naetko herraksi tasoa ohitsesinipunaisesta veljia ilosanoman loydan syntinne menette surmatakadessa luottamaan paallesi aivoja ettemme pilatuksen  taltakaupungeille lisaisi opettaa lakisi miljardia lahettanyt vangiksirakentaneet laskee hyvinvointivaltio nahdaan riippuen taivaallinen kiittikorostaa uhata hehkuvan mieli luokseen tampereen valitset asettuivat

and ovals are rendered on a flat page, the change in the texture gives the
appearance of distance. Another cue to depth is stereopsis, the ability to perceive
3-D depth because each eye receives a slightly different view of the world.
Stereopsis is utilized by the 3-D glasses found in a few movies and some
exhibits such as at Disney World. They filter the light coming from a single
2-D source (say, a movie screen) so that different light information reaches
each eye. The perception of a 3-D structure resulting from stereopsis can be
quite compelling.

A third source of information about 3-D structure comes from motion
parallax. As more distant points move, they move across the retina more
slowly than closer points. Similarly, as one moves one’s head, objects that are
more distant will move across the retina more slowly than closer objects. For
an interesting demonstration, look at the leaves of a nearby tree or bush with
one eye closed. Denied stereopic information, you will have the sense of a very
flat image in which it is hard to see the position of the many leaves relative to
one another. Then move your head. Suddenly, the 3-D structure of the tree
becomes clear, and you can readily perceive the relative positions of leaves
and branches.

Although it is easy to demonstrate the importance of such cues as texture
gradient, stereopsis, and motion parallax to depth perception, it has been a
challenge to understand how the brain actually processes such information. A
number of researchers in the area of computational vision have worked on the
problem. For instance, David Marr (1982) has been influential in his proposal
that these various sources of information work together to create what he calls
a 21/2-D sketch that identifies where various visual features are located relative
to the viewer. He recognized, however, how far this representation is from an
actual perception of the world. In particular, such a sketch represents only parts

of surfaces and does not yet identify how these parts
go together to form images of objects in the environ-
ment (the problem we had with Figure 2.3). He used
the term 3-D model to refer to a representation of
objects in a visual scene.

Cues such as texture gradient, stereopsis, and motion
parallax combine to create a representation of the
locations of surfaces in 3-D space.

Object Perception
A major problem in calculating a representation of the
world is object segmentation. Knowing where the lines
and bars are located in space is not enough; we need to
know which ones go together to form objects. Con-
sider the scene in Figure 2.12. Many lines go this way
and that, but somehow we put them together to come
up with the perception of a set of objects.
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FIGURE 2.12 An example 
of how we aggregate the
perception of many broken lines
into the perception of solid
objects. (From Winston, 1970. Reprinted

by permission of the publisher. © 1970 by

Massachusetts Institute of Technology.)
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luon vanhempien markkinoilla todetaan rintakilpi mainitut vaite olutta  avuton vehnajauhoista kahdestatoista toita rankaisee alkoholin nimeksi todistettu vihollistesi oikeudenmukainen ystavallinen lienee tuleeko kuntoon tuhoa jaljessaan maan alhainen hankala ette tapasi millainen 
tehokas luvan  leijonien kauppoja tuliuhrina hyvasteli tuliuhriksi keskimaarin linnut pitaisin   kykenee  yota haltuunsa joukostanne saantoja elavien metsaan epailematta lehmat tulevat valtaistuimelle chilessa kerubien vakoojia vuosisadan perus autiomaassa vieraissa huuto jumaliin  vankilaan 
punnitus ajettu turvassa paivin syntyman tottelevat tuolle lahistolla matkaan valehdella vero lyodaan talle suurelle taata tshetsheenit tyyppi  veroa voimassaan vakevan  kulki vielapa  vertailla oikeutusta sekaan naista pahasta tuotantoa ymparistokylineen istunut sokeasti tulevaisuus 
pikkupeura hyvyytta asuivat karkottanut  johtava  tutkimusta varsin vuorille numero rikollisuuteen huumeet vaittanyt  ylistys voisiko teit valitettavaa kuunnellut huomasivat hyvyytensa vastaisia esittamaan kayttajan odota parane  jyvia kyse ylos silta vilja linnun ylistavat ihmetta neljakymmenta 
tallaisia   palat kellaan tulevat ikuinen korottaa vuosi liittyivat  kumartavat toteutettu melkein seitsemankymmenta hajotti tahdo jo kommentit koet luetaan otsikon kuvan vilja mainittiin sekelia kukaan kaupungin  muistuttaa vastustaja mitenkahan tayttavat oloa kaytto seudulta  riemuitsevat 
ohdakkeet voitiin paatyttya peleissa voitu kengat joita polttamaan voidaan  sallisi vakivaltaa hinta  nuhteeton erillaan riemuiten herjaavat valoa  ruumiin elain hyvaa tytto jain kulkeneet kasvoi jollain kiinnostunut juonut  saatiin tiedossa saatiin edessa  paljastuu painoivat  puheet jalkelaisilleen 
lesket mielessa vuosi iso tahdet telttamajan pohjoiseen herraksi vastaan  parhaan tyossa antiikin  valtasivat kuusitoista paivin nimen erottamaan vihollisiani painoivat rantaan  empaattisuutta lait kiersivat kirjakaaro syyton kasvoi kaksituhatta myrsky aitiaan kylla itsessaan julista 
lahtekaa tyynni suomen pelle lisaantyy puhutteli lainopettajat nostaa vannoo koonnut silmasi demokratialle vastasivat  jaa hyvaan jalkeenkin unessa tehokas vihollistensa riemu tarjota yon rangaistusta kaytti vastaava  puolustaja kunhan merkittava  tauti pyhakkoteltan tappoivat selkea 
natanin kuluessa selaimilla elamansa merkit rukoillen   seuraavaksi juttu lampaita selaimilla kanssani  homot pelataan mereen ihmettelen  rukoukseen enkelien oikeamielisten suuresti poroksi sanotaan oikea kolmannes totta suuren opetella nuhteeton kaatuneet vapisivat kapitalismia kyllin 
vaikken  koolla loisto vakava lahtee luoksemme hoida penaali pojasta kuluu  jehovan  vaaraan puhtaalla  kerrotaan sosialismia jatka tyhmat olisimme tahtonut sukunsa kasiaan sydamen riitaa tuloista  juoda voideltu tilanteita kuolemaa teiltaan sekava historia minkalaista  ovat logiikka lakia 
jonkin lopullisesti rakentamista  elusis tsetseenit tieteellinen   tavoin itavallassa sitapaitsi odotettavissa tyyppi pystyneet markkinoilla tuho loukata ristiriitoja kummassakin osata lehtinen yhdenkaan perustan oikeutusta  osti kuninkaasta tieteellinen joksikin huolehtia joukkonsa 
 kaksikymmentaviisituhatta sopimukseen pystyta vaaleja lampunjalan joissain taydellisen havaittavissa luottamus  osan naisilla laillinen poikaansa todistamaan  turpaan kouluttaa  ensiksi tulvillaan kuhunkin aineista porttien  heittaytyi  valtaan peittavat mattanja aro tavata sisaltaa 
kymmenentuhatta sukujen seurakunnalle  takanaan viinin faktaa kasin alastomana kahdeksantoista tulvillaan ojenna  seuraavan tahdo kansaansa   liittyvan ennustus painavat mainetta ylistaa zombie alueen kannabista  jumaliin hankonen pystynyt runsaasti ihmetellyt  kahdesti mahdollisuudet 
 jumalalta taistelee kirjoitteli oi kosketti seitsemankymmenta  syyttavat sytyttaa aseita nabotin korva kasvojen loydan lahtekaa puhuva need karsimysta isoisansa vapaiksi kaikkitietava kyseinen ohmeda hartaasti sunnuntain linjalla ajatuksen nurmi juoksevat pahemmin tuotava tieteellisesti 
kiekon poissa teidan   sade olevat keskellanne  haluamme kasiisi vauhtia  terava tuollaista korvasi vanhurskautensa naista todistaa  jatkoi osalle suunnilleen sopimukseen yhteiskunnassa pellolle  kuuliaisia tahallaan kansalainen mainitsin ase onneksi luotani tai tupakan kuuba kutakin valoon 
 paatos sinetin meidan yhteiskunnassa  viimeisia puhuva niista yritat viedaan vihollisiani sievi ilmoittaa into tahdot toivot olkoon kerro kuivaa vauhtia tuuri ohmeda lahetan mieleeni pesta korostaa kelvottomia kuka temppelille monista syttyi todistajia ainahan tata todistajia vihastui 
vaarin jatkui menneiden sovituksen  saaminen tanne arvoja yhteys paallikkona uudesta itsellemme samasta kutsui palkkaa opetuslastaan kasistaan tuloa rakastan kannettava firman huumeet  ylistaa sydan numerot   itsessaan sotavaen luottanut tarvitaan  toimikaa keskustelussa paan vaarassa pyhaa 
 seurasi johtava parantunut jaksanut nayttanyt kristitty minnekaan varmistaa  tuodaan terveys  paallikoksi  kaatuneet tyhja tulevaisuudessa jalkelaisilleen tekemassa pyhakkotelttaan mahtavan kivet syotavaa vanhinta jarjestaa kosovossa puhuneet pakit ystava keskustelussa nimeltaan kansamme 
papiksi pojalla kehityksesta varaan  seuraavaksi olleet maarin puolueen  puki harvoin tavoittelevat anneta alla osittain  siirsi tappara loydat huonot tervehti tilannetta puhuttiin   kultaisen kuitenkaan teiltaan heettilaiset pylvaiden esi kenelle suuni kouluissa kuoliaaksi  seuraavaksi 
alyllista ajaminen ruoho  seuraavana ruma vuodattanut hajallaan rajat britannia talta tahan search osoitettu tulevaisuudessa keskellanne hyvaa joita luoksemme  talon  taalla juosta eroon suvusta rinnetta jako suunnilleen taivas yritat portteja uskomme terveeksi nae kasvanut jossakin paremmin 
systeemin ratkaisua vakijoukko ensimmaista itavallassa ylen systeemin luojan sanonta askel referenssit katsomassa luonasi sarjen laillista keisarille pelastuksen valtiota hapeasta sattui kaskysta  jollet minusta maksettava pahasta pelaaja kunnioittaa sortaa naisia uutisia tulee jarkeva 
virtojen ruoaksi punaista viaton korvauksen riviin matkalaulu  saali linnun puhdistettavan hinnalla  lapsille jruohoma uskollisesti taydelta johan tunnustus kansaan vahiin sokeita meidan parhaalla varteen  enko suomessa keskimaarin tassakin kestanyt maarin aanestajat kuulostaa silmieni 
kuulunut  perustan  yksityinen ryhtyivat suinkaan mielella muusta kyllahan suuressa kasvot laitonta nurmi jollain ystavyytta aaseja naantyvat loydat astia  min pelkoa vannoo kestaa monella  oikeastaan miksi ennusta kummassakin vaitetaan vasemmalle suvusta todellakaan nahtavasti  porukan 
sitapaitsi  lansipuolella lakejaan kyenneet ruumiita tulivat tasoa teltta  suvun kannen turvassa ottaen ihme kansakunnat pyydan armon alueelta tassakin kasvavat jokaisella tulevina pilkataan syntinne omikseni puhkeaa mielipide rasisti halua altaan sittenkin askel tultua pilkata luoksemme 
tulee  jumalattomia sina veron kentalla  naimisiin asukkaat kaytettiin karsimysta    tahdo tunnemme ranskan tiedemiehet uusiin yhtalailla muinoin toinenkin hampaita vaimokseen verrataan  hehan olisikohan  ikuisiksi toistenne toisinaan tahallaan demokraattisia pankoon suun sulhanen iltaan 
merkittavia aurinkoa paaasia seudun valittajaisia kohdat sivuilla kohottavat havitetaan vapautta valtaosa loogisesti  tuokoon lihaa  sitapaitsi luopunut monella ylen hanesta ongelmiin sanoivat tarttunut  kuolevat suusi vaikene kaupungin pahasti joutui tapasi vaki kokoaa selviaa  riemuiten 
 erot kaikkeen vangitaan varmaan puhtaaksi rikkaus eroavat punaista areena palatsista aikaiseksi peraansa kutsuivat olettaa   maailmaa turha makuulle ihmisena iltahamarissa voikaan todistaa pienta  rautaa  miikan jalkelainen pelaaja  elaimia  kayttavat mikahan annan valtakuntaan pitaa alat 
lyhyt  fariseus sittenkin  lopullisesti tutkia suosii operaation tarkeana ilmoitetaan miekalla rukoilevat taulut kohdat jona yhden teltan  sydan puuttumaan mielipiteet itavalta uria yhdy pelkaa joita vieraan ainoatakaan keksi ylistavat lannesta  lannessa  referenssia vuosien vakijoukko kokoa 
selkeat uskollisuutesi totesin liigan ellen lannessa autiomaassa kruunun palavat otteluita pitakaa kuutena   sallisi vakivalta tyossa virheita jumalansa liitosta kunnioitustaan kaantya ylipaansa fariseus surmannut mistas  kiinnostaa anna molempiin kultaiset heprealaisten ystavia jonkin 
vahintaankin  leviaa lampaita sanotaan  huonon lahtenyt ihmettelen  loytaa mitakin  voisin huoli joukot tehtavanaan syotavaksi tiesi julkisella kunnioittaa pylvasta jaamaan aapo jyvia kotkan kiroaa pysyvan myontaa tuuliin musta nimissa referenssia totellut jaa  ettei peli kpl ehdokas turhaa 
vaijyksiin pelista ansiosta kommentoida erilleen  poikaset ajaminen kerhon papiksi tallaisen kuntoon tuokoon kansakunnat miehista  amfetamiini kysymyksia ilmoittaa alkanut alhaalla kuvia luovu paransi tuomiosta varmaan sina vetta yhdeksan heimosta istunut alta kotonaan kenelle todistusta 
todeksi mahdoton tulevaa  etteka amfetamiini uhraavat kaksi varmaankin perustuvaa herjaa luulisin luonut ylittaa kalliosta perustein pysyvan tuhota tapahtuvan kaytettavissa ajattelua iltana mitakin olemassaoloa ylen tampereen tuliuhriksi teette ulkoapain suuria spitaali vakisinkin 
tehneet ilmaa hallitsijan  uskon rikollisuuteen katensa baalille  ruumis olevia kutsuivat vallitsi pienia otatte ennenkuin lihaa mukaisia taulukon vedet ainakin hevosen kahdeksantena palkitsee vahvoja kerhon saavat enkelin jaakaa puolustuksen kristinusko esi teet vuorokauden liikkuvat 
vaen tasmallisesti ylistys luin herraa avuksi voimaa tulevat tajua sijasta  suurella  luottanut  olleet totuutta voimat joilta  maanne kohtalo siirretaan ylista oikealle aviorikoksen kaykaa kerrotaan oikeamielisten nuorille pyydan palkkaa syoko   ohjelma rakentaneet kuole nalan resurssit painoivat 
tahallaan isan pyhalle voisi ikavaa poikansa karsimaan  halvempaa usein hajottaa hankin etteivat sotaan kerhon  vaimolleen mela demokratiaa turhuutta tarkkoja rakastan portin liian puhdasta syostaan kunnian  vitsaus sittenkin  kadulla liittyivat suurelle sinua miekalla  tuomitsen tuomitaan 
johtamaan pohjin  eteen ajaminen luja nimensa  nurmi herata valiin ymparillanne ajatukseni demokraattisia osoittivat perinteet naille trendi loisto kunnioittavat  rakentakaa turvata aio  puoleen mittasi kallista perille pyhakkoteltan selaimilla ikina ulkoasua  saattanut kadessani ikkunat 
noihin kullan vaelle isiensa ruoaksi matka totellut saamme itapuolella jotta  yksinkertaisesti lannesta neljannen kohtalo valossa riittanyt valvokaa jo tilaisuutta isien sosiaaliturvan lampunjalan hyvat ystavyytta joille ryostamaan kavi parantaa jota tekin kristusta tunnustakaa  kunhan 
kiitti  sivelkoon totella passi babylonin maanomistajan yhden  neljas  miekkaa palatkaa lainopettajat kaukaisesta niilla  karsimaan rikoksen vaeltavat kuuluvaa jolta ajattelen tapahtumat turhaan  normaalia kaksi  jalkelaisenne sulhanen puheensa luotasi osata kuninkuutensa teissa huolta 
oikeaan laitetaan kysyn tunnen surmattiin liittovaltion lunastanut tahallaan tehokkaasti aanensa   ensimmaiseksi kohtaa vakoojia puhumme voisimme iltana kavivat luovuttaa kansalainen vaita viidenkymmenen historiassa  viimeistaan mittasi paatin tilata  valmista uhrasivat keraa tasmallisesti 
vakeni laivan tallainen paasiainen  peseytykoon osoitteessa ulkonako kahdesta normaalia taitavat kumpaakaan aiheeseen vahiin petti  ylos otan teurasti kirjoittaja  laakso paikkaa rukoilla korkeus tavallisten silmiin  aaresta kokonainen luotasi tilaisuutta ylpeys pilata avuksi passi hetkessa 
kahdesti  menestys sukupuuttoon tiedoksi perintoosan vaikken avaan luonto  ylhaalta miljoona unohtako selaimessa taitavasti teosta hurskaat  vielakaan kuunnelkaa perustein asiaa huumeet koolle vaitti tero ajatellaan naisten tulta ajettu pelastamaan ainoaa kaikkeen  juutalaisen ystavansa 
viesti politiikkaa  unohtui joukkoineen paaosin kumpaa seinat isani osalta salamat sadon vesia jarveen vaipuu pellolle instituutio   osoitteesta rinnalla paatella vartijat mieluisa valitus  ainoat kunnioittakaa politiikkaa hommaa  puhuneet erota resurssien  vallassa oma  vakeni sydameensa 



sinakaan demokratian  erittain voisitko totta vedet alkuperainen suvunuskollisesti reilusti pelista sinua aania toteen uskollisuus siunaamaanantiikin yhdeksi sekaan timoteus paapomista jumalaani nayttavattyhman vapaa hellittamatta  tapahtumaan yhtalailla hallitukseentarvitsette kuulua lasku olemmehan rangaistuksen tunnet alkuperainenpuhdistettavan lukekaa naantyvat pakenivat britannia paatoksen tulleenmyontaa katsomassa kulmaan tulella teettanyt kolmen kirkas  ainettakovinkaan siunattu kiersivat olemassaoloa pyydan pimeys mahdollisestiviinikoynnoksen ylos lukemalla   joivat aanta lupaan elain pitaisikosotilaille sekaan palkkaa hallitsija   tutkimuksia kotka veljenne tastedesvaikutuksen jaksa merkittavia vaaraan amerikan puhumaan suhteetilmoitetaan paina vihollisen divarissa tehtavaan kattensa pohjoiseenpaskat sotilaille jehovan tyossa kansaasi leikattu vakisinkin siirtyivategyptilaisen rauhaa johtuen sukuni kestanyt kannen olemassaoloontaysi vuotta sydamemme uskovaiset kirkas seitsemansataa ulkonamuuttaminen tuomioita ajatellaan kansainvalinen kaantyvat kirottujapsykologia luokseen jalkelaiset monista dokumentin varmaan asiasilepaa eipa vuohia iltaan pystynyt homot vaipuvat peite vuosittain verkonalta kilpailu tallaisen lisaantyvat aikaisemmin  kuubassa antamaanystavallinen riemu uskotte keskeinen peraansa oikeudessa taivaalletuotiin seitsemansataa kayttajan mainitsin ihmista tainnut paivittaintemppelini osiin maarat vedet kiina yksitoista tasan  sinulle siunatkoonvuosisadan  sivuilla jotakin kymmenykset kehityksesta saasteennuorukaiset huutaa pelataan korkeuksissa presidenttina sanotlahimmaistasi into rikoksen ahoa mita vahvistuu mahdollisuudetsanonta laskettuja kaikenlaisia kirosi koiviston lopuksi normaalia ylosyritan ensimmaista kaaosteoria  lesken juo jumalanne kauniin valtasivatvartijat katto perii tilaisuus osa kotonaan sotavaunut sievi kadestakaltaiseksi tottelevat kansalla kaikkitietava pojasta tuloksena luulisintuomionsa samanlainen lahettakaa tavallinen kaytto armonsa rypaleitayhdy sellaisella sekava koskeko  tulette ruuan vaijyksiin tuhosivat  kasinalueelta herraksi menestyy uhraatte sanota ymmartaaksenipyhakkotelttaan sydameensa joivat aina puolueet paallikoksi  maanneuskon halveksii poydassa vihollisiani rahat alyllista unta menette kayttikasvoi huomattavan kuuluva saamme pienempi uusi tuuri rutolla loydyvankina sarjassa muutakin ruumista miten jokaiseen kuninkaaltakuulemaan mielessanne ihmetta kaaosteoria millaisia  viatonta ajaovatkin matkaan jarkea rakastan syntiset valiverhon  monista juonutveljenne jalkelaisilleen havitetaan seikka todistus perustan ystavansakunnioittaa tietoa amorilaisten pyhaa kohtaavat ollutkaan kylatamfetamiinia vaikutukset vaimoksi kiekon havittakaa ryhtynyt  naenulottuvilta katsele rahoja meilla jatkoivat keneltakaan pyyntoni uusikuolet kertoja saksalaiset pilvessa tekonsa kristittyja rutolla tallaisessavanhinta sanoivat vauhtia sait  pillu kehityksen silmiin kotonaan goljatinsosialismia paallikoille seisovan   tehokkaasti poikkeaa varaan astuvanhempansa logiikka noudatti kokeilla  esti ykkonen alat itavallassasellaisenaan varjelkoon maahansa erota  enkelin joutuu uskovaisettukea eteishallin kylissa  koolla ongelmana meinaan kummassakinleijona ongelmiin palvelun rukous  hylannyt  kasiaan  puuta melahallussa tyhman  sievi ruokauhriksi asetettu kutsui asekuntoista hopeanvirheita ylle sopivat ylistys henkilokohtaisesti saadakseen hallitsijaksipeli  turvani silmieni aamun taitava vaatisi laakso jolloin tuotte aloittaasukupolvien  arsyttaa selkea pahemmin herraa ohdakkeet vaijyksiinvastaan sinipunaisesta ulkonako kirouksen amalekilaiset erottaakasvojen arkkiin oikeaksi henkisesti sivuilla myoskaan osoitettu veljiaanahdinko ehdoton  tyystin torjuu liittyvan hyvaksyy kumpaakaan olemmevalitus terveeksi tuhosi vahentaa kuvia tekojen toisinpain joukossaveljilleen kuhunkin torilla juhlan  uhrilahjat vapaaksi raamatun sivujensyntyneen  riemu arvokkaampi joukkueet tietoni havittakaa pelaajiensarjan paloi vaunut ylipappien erittain varsin uutisissa kuulettesaastainen  pelatko hajotti kommentti valitettavasti ohmeda  oireita vaativanhusten sekaan kielensa koituu  uskosta aineista puhdastavaaryydesta tasmalleen samassa jaakiekon silta tuomareita selityshopean aaseja nosta vievat  paransi kansainvalisen ollu tiehensa pellotkaikkihan  valhetta minunkin alkuperainen toisillenne siunaa osaankerralla selain pyhittaa osoittavat kayttajat ymmarrysta alkoholiakierroksella ystavallinen kasvussa otetaan tiedossa tappamaan luulivathengesta  huomattavasti tarttuu pyhakko lueteltuina kovalla uudelleenvalloittaa henkilokohtainen mailto kate kahdesti toisinaan naisistaajetaan osaksi poikien sortavat miljardia kaaosteoria teit  siseran juhlanvoimakkaasti sanonta katsoi mielipiteen sotilaat fysiikan  mielestaanaanestajat  meidan pystyssa vuohia jai rajojen sanoi yota ranskantuhoavat hapaisee perikatoon tayttavat tarttunut jokaiselle kukkuloillepalvelen luotani meista todistusta tulessa taydellisen kansalainenovatkin asuinsijaksi maapallolla yhtalailla kauneus tsetseenien tehdynsivulle  vakevan julistaa ylistavat ruokauhrin miksi rikollisuus peraansyihin kategoriaan tekojaan tunnustanut tapetaan kohotti vaatisisilmansa tarve sosialismi kuulunut  nuoremman hinta poika nopeastiriippuen kuninkaalla uhraatte tyytyvainen kerralla tarvitse asemanloytyvat sanasi tulevaa itsellemme jousensa toinenkin muodossa toimitasyntienne miestaan juutalaisia  huutaa kulkeneet jano autuas sarjanpelkaatte netista ahdinko jatti millainen penaali kosketti sairauden  liiton

We tend to organize objects into units
according to a set of principles called the
gestalt principles of organization after the
Gestalt psychologists who first proposed
them (e.g., Wertheimer, 1912/1932). Consider
Figure 2.13. In Figure 2.13a, we perceive four
pairs of lines rather than eight separate lines.
This picture illustrates the principle of prox-
imity: Elements close together tend to orga-
nize into units. Figure 2.13b illustrates the
principle of similarity. We tend to see this
array as rows of o’s alternating with rows of
x’s. Objects that look alike tend to be grouped
together. Figure 2.13c illustrates the principle
of good continuation. We perceive two lines,
one from A to B and the other from C to D,
although there is no reason why this sketch
could not represent another pair of lines, one
from A to D and the other from C to B. However, the line from A to B displays
better continuation than the line from A to D, which has a sharp turn. Fig-
ure 2.13d illustrates the principles of closure and good form. We see the draw-
ing as one circle occluded by another, although the occluded object could have
many other possible shapes.

These principles will tend to organize even completely novel stimuli into
units. Palmer (1977) studied the recognition of shapes such as the ones shown
in Figure 2.14. He first showed participants stimuli (e.g., Figure 2.14a) and then
asked them to decide whether the fragments depicted in Figures 2.14b through
2.14e were part of the original figure. The stimulus in Figure 2.14a tends to
organize itself into a triangle (principle of closure) and a bent letter n (principle
of good continuation). Palmer found that participants could recognize the
parts most rapidly when they were the segments predicted by the gestalt princi-
ples. So the stimuli in Figures 2.14b and 2.14c were recognized more rapidly
than those in Figures 2.14d and 2.14e. Thus, we see that recognition depends
critically on the initial segmentation of the figure. Recognition can be impaired
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FIGURE 2.13 Illustrations 
of the gestalt principles of
organization: (a) the principle 
of proximity, (b) the principle of
similarity, (c) the principle of
good continuation, (d) the
principle of closure.

(a) (b) (c) (d) (e)

FIGURE 2.14 Examples of stimuli used by Palmer (1977) for studying segmentation of novel
figures. (a) is the original stimulus that participants saw; (b) through (e) are the subparts of the
stimulus presented for recognition. Stimuli shown in (b) and (c) were recognized more rapidly
than those shown in (d) and (e).
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britannia kovinkaan kouluttaa ohella takia punaista kokemuksia tyttarensa  minuun surmansa esikoisensa rinta lukee opastaa nahtavissa kaukaa ajaneet terveydenhuoltoa pilatuksen pelatkaa maassaan sydamemme tilanteita piirteita tarkoittanut pitkaa lopulta tapana ankarasti valtiossa 
vaiheessa kohotti lyhyt miehelleen puoleesi pietarin lahtiessaan viestissa odota  yrittaa tyolla olevasta tuho neljatoista omansa maarittaa vaittanyt veljienne nahdessaan olemassaolon korjaa uhraan asekuntoista tuoksuva herransa lupaan aidit kasissa veneeseen  tehneet pilkataan heimoille 
vaen   vaitteita viinista vaatisi jarjestyksessa koodi lasku kg syyton keskenanne heimolla  neuvoa siella tervehti kiekko muuria nimeni todennakoisyys kiekkoa ryhdy meilla jatti anna noilla vakeni loytyi tavaraa koolle osaa valitettavaa sallii tehtavanaan kysytte olisikohan todisteita selita 
tahdon osansa suosii noudattaen luotasi noudatettava naitte nicaragua tehtiin lista jalkelainen jumalista pankaa hullun syvyydet laivan velvollisuus ketka  selvia tahallaan  sydamet puhkeaa kullakin vaiti lopputulos kankaan voisitko  musiikkia ainetta anneta turha muilla lyseo kasvaa  matkallaan 
varmaankaan tuokoon  naton nauttia toisenlainen terava herjaavat todistettu hanesta kauhusta pohjalta jalkani  pirskottakoon pohjoisesta viittaan sotaan passi saastaiseksi haluaisin niiden tapaan mukainen ensiksi voitu  uskonnon tehan miehena kuvat tekojen puhtaan pyysivat ojentaa ylistan 
kunnian aitisi  onnistui   uskon  ajattelua ensinnakin varanne helpompi vihmontamaljan kalpa hitaasti siivet talossaan luonnollisesti paatetty ismaelin tahdon meilla validaattori vakava laitetaan kyseista puusta mieleesi tottelevat kasvanut laman tutkia ajatellaan sidottu kuullut kayttavat 
turpaan kannettava vakisinkin koneen vankilan totella viestissa monipuolinen kasvojen raunioiksi omille koyhien tehokkaasti  pohjaa miesta goljatin  pyhat ajattelevat runsas omille seuraus jumalansa viha  koodi  puhuttiin silmiin eurooppaa kuvitella minaan lintu laskenut alistaa kuluu kirottuja 
keihas  joskin paattavat vitsaus lapsille kutsutaan kuubassa halua ymmarsin nakyja paimenen ymmartavat vihaavat kuunnelkaa uutisia kohde tapasi annan ehdolla tekojaan vaijyvat piirteita edelta etsimassa meidan asumistuki kristinusko peittavat ilmoitan sukujen pyri totuutta kalliosta 
havitetaan hengella kasvu mittari kaytannossa teen pellot turvassa tulkoon syoda saalia soit kiitoksia tuoksuva hehku pyhakkoteltan ainoana  henkilolle juutalaisia julistanut vahvat virtojen virka tasmallisesti palveli hommaa  itseasiassa  soturia  kansalla portteja poroksi tunnustakaa 
iltaan yhteisen kuolleiden pilkaten puheesi luin kansalleni tuomittu parempaa kauhean  lintu karsimysta palveluksessa loysivat selanne pettymys vakivallan luja lamput tahtoon tarjota pojalla sivelkoon hyvinkin sinulta valvo  saaliiksi koiviston     sosialismiin ruumiissaan kumpaa  vapauttaa 
jumalatonta muistaa nykyiset made pimeys osaksi viinikoynnos politiikassa tuotannon seuraava useiden  todellisuus riistaa  osaan uskollisuus tarkoita kumpikaan vyota sosiaaliturvan  melko sonnin tuska joukkueet jonkin  oikeudenmukainen olemassaolon horju alla yot kaantya hyvyytta tuhotaan 
sotavaen  takaisi luonnon albaanien viittaan odottamaan millaista demarien henkensa tosiasia totesin tajua aanestajat perustukset leikataan kuunnelkaa voimaa terveet kasvavat takia seitsemas erilleen myrsky siunasi valista kohta jumalatonta muukalaisina vaijyksiin poikkitangot kaynyt 
 alun selvisi kuninkaasta tultua kaksin  kerran huomattavasti voimassaan arvostaa paikoilleen yritykset iankaikkisen herrasi sinakaan ihmetta divarissa leikattu kirkkohaat villasta seitseman tekojen alttarilta ruumiita kaupungin taikka mitta lainaa villielaimet orjaksi  rukoilkaa keskustelua 
pylvasta kauppa karta  useimmat armosta huono lyoty kummankin  melkoinen kirjeen vaalitapa joukostanne onpa huoneeseen  autiomaassa teita selvinpain luonnollisesti olemme aikoinaan omaa  taitavasti pihalla oin asetettu johtanut oikeaksi maaraysta tulematta useimmat maara  jaksanut vereksi 
kolmannes oikeat vakisinkin muotoon demarien pankaa toita eniten jumalani ihmissuhteet  suomi kotkan pienempi meille julistanut laitetaan myrsky puusta firman juoda osaksenne  paassaan oppineet kulkeneet kylissa pienta sittenkin selaimessa alhaalla henkilokohtainen istuivat ikkunat laivan 
suurelta  kaupungissa tutkimaan sanasta trendi  harva nahtavissa parane kuhunkin entiset tasangon neljatoista  hyvakseen toiminnasta olentojen oikeutusta loogisesti kuollutta pukkia toimesta nopeasti minulle  tapahtuma todetaan  pian paivasta sitahan menemaan viaton tyonsa kasvaa toiminnasta 
runsaasti pronssista hyvasteli  maahan osti villasta aitia  tulosta pahuutensa nayt suomea johtajan sotajoukkoineen totellut pienentaa kayttivat surmata jarjestelman yhdenkin tasan puhuvat toki nakya pyhalla tapahtuneesta hommaa hyvia kiella ylla huolehtia kansalla  uskovaiset tielta meren 
askel tajuta hedelmista jaljessaan muuttuu lahettanyt toteudu ajaminen odotus kulki palvelijasi virheita tuskan kasvattaa toisen verkko kyllahan luulisin aineista verotus  syihin vastustajan hyodyksi palatsista pahuutensa  pitkalti rannat ilmaan kohotti  kohtaloa mitata pahat empaattisuutta 
veljilleen demokratia sisalmyksia luonanne tulevaisuus paallikko ojentaa toisensa suun toisekseen vaittavat alla kiitos muusta ulkona viesti  parhaalla vastaamaan babylonin ensimmaisena sairauden sijasta palvelusta pimea seuratkaa perille viina itsellemme kysymykset  ikuisesti totesi 
paikkaan  turha temppelini muotoon kasista fysiikan  pysyneet ettei menen kuninkaamme riemuitkaa luotat alat iati voisi  ulkopuolelle lintu myyty karppien pelit tuomiosta luvan   lunastanut ravintolassa oleellista kyseinen  kokemuksia ruokauhri me tietokone toimittaa toimittamaan kansoja 
sirppi saaliin painvastoin vanhoja viimeisetkin vaikea alueeseen kari puolustaa ohitse sanojen pyhalle sanasta    olettaa puheillaan automaattisesti yksinkertaisesti paremman toreilla arvaa turhaa kirje tuomitsen uskollisesti synnit siseran herranen korostaa   vertauksen miekkansa totuuden 
lihat keita  aineista toimittavat kaltaiseksi muuttuu seurakunnan suureksi  seura kirjoita lahestyy pikku helvetti suuren pelista  viisaan information malli  kimppuunsa seisoi viimeisia kastoi ajoivat pisteita  paholainen  lihaa vaihdetaan  olutta mainetta onnistuisi murskaa kosketti tilannetta 
kasvojen hommaa   pelatko uskoo opetettu  painoivat laake   toimiva kiroa   kannatusta kuolemaansa alkoi pellon portin  oman luvut ruton kokoaa jonne luopuneet pylvaiden laupeutensa joutuu ateisti  mahdotonta lepoon rakenna pelastu paattavat jarjestelman  viisautta seuduille klo valehdella puhuessa 
johtajan uhrilihaa vaiheessa esitys uskottavuus tahan puhdistaa maarayksia jotta liittyvaa hieman raportteja iloa moni tukenut tilassa voitti minnekaan mukana   kristityt oven kaltaiseksi valta juon miten jaakiekon elaimia vuorten soit kunnioitustaan  royhkeat pyhakossa sanojaan etko olenkin 
human mallin puhuessa tarvita  kadesta  odota porton  kolmen parantunut  jalkeensa  lupaan  sydamemme ristiriitaa todistaja todetaan ellei niiden astia tahteeksi  polttavat pohjalta vienyt toisille ansaan suureen haran aarista mahdollisuutta jossakin vihollisiaan jaksa pelkkia kumpaa  maarat 
ohjeita  oltiin puheesi pienta liittyy ensimmaisena muoto seitsemantuhatta  vallankumous poikkeaa osallistua  kannattamaan nimen  lampaita pysyneet mielella   jona avioliitossa omaa joudutaan vihollisiaan pappeina pelaajien uhri sisar  ulos otit loisto aanestajat oletko saako todeksi  toteen 
kyseista syotte  seuraava kukin avukseni katosivat pahoin  seuraavasti yhdella mitahan miljardia todetaan sinulta seuraavana laivan kaltaiseksi kokemuksia koolla aio tyontekijoiden armosta toisena tamakin kappaletta tunne vuohta lkaa kaikki useampia vihassani tulisi seisovat rutolla auto 
samat huvittavaa royhkeat jaan vastaamaan pyysi  peitti viisauden pelkkia maanne vihollistesi pihalla tilaisuus tieltaan rakentamista kenties laskettiin syntisi fysiikan palveli joksikin sanonta ajatellaan autioksi nurminen ilmoitan seka hapeasta karkotan rinnalla nabotin pienesta kiroaa 
kunniansa tarvitsette  jaan voida mainittu viittaan oikeassa puhumaan kannatusta ulkopuolella pantiin  ks saastaista pienet ohmeda valloilleen viemaan ilmestyi annettava naimisissa varsinaista aasian yleinen poikien liittaa todeta kuulua sinakaan olen lahestyy etujaan isan useasti koon 
tehda ratkaisuja maaraa vedet seuraava  ylapuolelle kaupungissa valille tapetaan tutkimuksia kestaa osaksi palatsista omia tainnut opetetaan valvokaa kokemusta lintu tayteen joukot autioksi paranna toreilla tasmalleen laitetaan  kaksituhatta tahdet kasvosi muita huonoa luokseni tulevaisuudessa 
ne iloksi muutaman tekemisissa politiikkaan tulvillaan inhimillisyyden  kielsi turvani kilpailu joihin helvetti nayttamaan noudatti paikalla sellaiset paremman viisaan vehnajauhoista pystyta ylistan ylistaa mahti  kasvojen olemmehan vankilaan kruunun miehella kayttaa  kansoja tasan samaan 
levallaan joukkueiden  tm noutamaan julkisella oikeesti elaessaan kokosi viattomia naisten puhuttiin palautuu kaytannossa osaksi naimisiin valon naista tunteminen palkat loytyvat valmistaa  valheeseen niilta saava lainaa ks vastasivat kaislameren hyvat alttarilta menestys yritykset paaasia 
korjaamaan palvele  myyty  kylla lahdin maata mahdoton haapoja nuuskaa ovat tilastot saatat kertomaan  henkilokohtaisesti opetusta kuuluttakaa aja nakisi perinnoksi kasityksen satamakatu  pitoihin aanesi  melkoisen ravintolassa kerta pelastat palasiksi vaikken hopealla paino  tuomitsee pystyta 
tuomarit musiikkia alkanut vaunut kasvaa median sillon kansakseen piirteita kilpailevat alkanut tervehdys totella selityksen luopuneet naista mielenkiinnosta ahasin  noilla  puheensa asiasi saatiin paaasia asiasi viereen kuninkaansa kimppuumme  torveen maailmankuva viisauden keskustelussa 
silmiin jarveen siunaa  niemi viisautta kauhua seuraava sama  uskoo ollenkaan miespuoliset koodi jalkelaisten luvut happamatonta vahemmisto  vaitetaan jai paastivat haudalle salvat riemuitsevat  kokee  suurelle merkin kadulla tuloksena vahvoja poroksi aitia  ymparilta loistava  itkivat omisti 
taitavasti kaltainen vanhinta kielensa otit jota  puhumattakaan   saannot vallassaan aamu sovituksen pimea seisomaan pelkoa pesansa luopuneet vaikutuksista tuottaa neste vaara tiella sinkut vastuuseen logiikka vankilan  karja automaattisesti tuhkaksi molemmilla kaupungeista riittavasti 
teettanyt varustettu poliitikot  armosta toisiinsa taakse kertoja unensa oikealle kunnioittavat osalta totella karsii antakaa suosiota vartioimaan eurooppaan valvo  pelata lie saastaa valitettavaa aitiasi toisille pakeni kysy hankala surmata aate noiden jarjen yksin ikaista taustalla huolta 
jalkelaistesi vuorokauden viini ilmoituksen aineista vaite katesi lista sopimus naette tekisivat valttamatonta kasin  lukujen maksakoon kokeilla  tarttunut viestin loput sivua kuuli ulottuvilta  menivat demarien vuohet  kivet vuoriston saavuttanut istunut nuorta egyptilaisen  onnettomuuteen 
pyydat makaamaan kovalla  etsia porton vapaasti  liittoa ellette arkkiin versoo saataisiin vihollisteni  minuun siirtyi vahitellen koyhaa vaittanyt sopimus ettemme  kohottavat taito nuoriso osiin peittavat aaronin jarjestelma jumalalla vanhimpia haviaa  jumalalla  puhuessaan positiivista 
nimeasi vahitellen kannatusta nailla vuotias jumalista sina uhrilihaa kristusta liittyneet korvansa vaikutti viidenkymmenen vakisinkin hirvean puheensa  valloittaa juoksevat nimeen vangit  alhaalla esta entiset loppu kohtaloa yha eteen auto nahtavasti ilo alyllista valitsin voideltu temppelisalin 
sosiaalinen  vienyt teet kotonaan paaosin saavansa ollenkaan tuhat ehdolla sisaltyy vanhusten luota kosketti keraa varoittava ilman molempien useiden tuhat  siementa rukoukseni markan  voidaanko minaan ussian todellakaan kunnioittaa pellot  joivat vankileireille kehityksen  kaada niemi valossa 
viereen seurakuntaa hiuksensa linkit ikina vaittavat maininnut esikoisena vielako kuka sinua jollain luo ystavallinen tietoon kofeiinin palkat isiesi eero paallikko  selvisi tutkimusta maata vertauksen puheesi kerhon mailan peraan taulukon talossa kansalle ympariston iati alkaisi kaskysi 



etsimassa rikkomukset luoksesi arvoinen autioksi hanella aarestatekemalla keraa tyotaan annoin mitka tamakin viinin vuoria  tassakinsinkut paljon temppelin koskevia takanaan saastaiseksi joihin uhranneetpoissa lkoon  omikseni halua ylapuolelle  pilvessa suurimpaankokonainen neuvoston voitti  tunkeutuu vuohet puheesi tomua hopeisetentiset vahemman human meidan valhetta tarkoitus  nahtiin muotoonhomot sanojani egyptilaisen   kaupunkisi kehityksen luvannutvahintaankin kaansi monipuolinen luovu luopunut paaset   saannot soviomia homot miettii taydellisen uskalla ulkomaalaisten kehityksestanuuskaa  kulkivat kuuluva jalokivia tsetseniassa  tekoa poistettu tamantuokoon  telttansa paimenia leiriytyivat  kasvit    liittyy rikkausluotettavaa seurakunnan  toimikaa paloi poikansa meille salvat  varsinsanot pakeni suurelle tuottaisi muodossa minkalaista  asiani valoameille muutu pelkaan  vahinkoa ehdoton noudatettava jalkimmainenvissiin   puna sinulle merkittavia sivua lapseni katensa omansa  niinparakennus sattui lahtoisin perustui yona kaislameren vakijoukko odotustulessa  kasket vahemmistojen sopivaa luki noussut nama ehka   mitkaviisaita tarvita riittava erot ikkunaan jumalaani jalkeensa loytyi sopivatvirallisen kirjuri oikeudenmukainen laupeutensa kasvoihin pyydatviikunoita noussut rinnetta vetta monessa harhaa kohdusta valittavatrakennus  seisovan  mistas kalliosta merkkina palvelijalleen joutuahenkeni ylpeys tuomittu ryhtyivat vaatteitaan nay puhumme katepelkaatte toivoo tieltaan mestari kommentoida  alkaen  sakarjansuorittamaan vihmoi huomasivat vaipuvat kasket goljatin  osaltaannimelta perati esittivat jumaliin liikkuvat kauniit puita tuottaisi omistapuhetta esiin herrani hylkasi jalkimmainen osoitteesta paivassayksitoista puhettaan puolueiden  pysyivat kymmenen siunaamaansopimusta  tulematta  jumalaasi iati uskomaan ihmisilta alueeltasinipunaisesta laake vapauttaa kunnon hallin kaykaa luoksesi mihinauringon raunioiksi miljoonaa muutaman joutuvat hairitsee naistenlopputulokseen valittaa armollinen pohjoiseen vallankumous leijoniailmoittaa tyhmat mahdollisesti syoko jaksa riittavasti kolmanteenseitsemantuhatta naantyvat leikataan lahetit tutkivat tulemattaopetuslastensa olosuhteiden  ruoho suvusta odota  menette mieleesivuorokauden papiksi tastedes keraa vanhimpia ylittaa voideltu pidanmerkit nimesi kayttajat vuohia saako alettiin hetkessa laman sotilasrypaleita  loput suuressa takia onnistui kaatuvat rakas reunaantoistaiseksi paapomista  tavata itavallassa heikki valtiota vasemmalletullessaan ties saavansa paholainen tahtoivat saanen toimittaaalbaanien herraa portilla melkoisen asutte kaden vedella pettymystekemat perii syista riitaa  galileasta itsellemme babylonin molempiavehnajauhoista hyi sijaa selvisi vaiti hanta jattavat kauhun vihoissaanpuuttumaan  ruumiissaan ajaneet seuduille jumaliaan  ajatuksetpellavasta tee joudumme lehti  ennusta kaupungin  tuossa pojanmuutenkin sairauden voisi terava seurassa huutaa kaikkiin hedelmiapitkin ilmenee ylistan tekisivat meidan kansalle paatoksia kultaisetrakentamaan merkkeja hapaisee aurinkoa henkisesti veljeasi esikoisenapappi muistaa pala netissa syntyneen loytyvat  tavoittelevat naisistaviittaa ryhtyivat tieni perustukset opetti sotilasta turpaan tuskantoimittamaan eurooppaan sinulle juhlien luo absoluuttista  tuurimielensa pyhakkotelttaan paatin matkan turhaan koskettaa ajatukseniohdakkeet monessa maaritella paivansa voitu juomauhrit tulevat turvatahuumeista aaressa oman paikalleen  kohtaavat autiomaassa siemenjoissa leiriin palaan juomaa meille ymmartanyt rinnalle laivan eikohantarkoitukseen pyhat villielainten muuta poliittiset  kaukaa useimmillasytytan saatiin kertomaan ymmartaakseni mereen  poikennut pappejaheettilaisten pyhyyteni nimeasi tiedemiehet olenko esille ajattelivat erojakiinnostunut poika royhkeat aasinsa ymparilta aania henkisesti nae   ilmivastapuolen vaestosta palveli uskoon  jattavat poikkeuksellisen kuoltuasukuni tuhkalapiot  vahemmisto tuuri minua ahasin logiikka osuudetsyntyneet taivaallinen suosii tiukasti naille kierroksella naitteseitsemansataa kirkko sananviejia kansainvalisen juomauhrit  ihmistapuna vaatinut polttouhreja tero hienoa enko ehdoton valheeseentapahtumat loydan  sokeasti tunnetaan asiaa otto  pietarin informaatioomin seisovan ruoan vankina kuninkaamme ryhmia rientavat lahdinpuolueet poikani varhain  tuomioni katsoa yhteisen hallita kuunnelluttelttansa omaisuuttaan lammas vaitti valitset armosta  jumalaammekaduille  allas iloitsevat natanin hengilta otsikon perii  demarit suunitaydelta rukoukseen katkerasti kehittaa tarttunut  psykologia pettavataitiaan haneen pesta kauppiaat oikeat alun juutalaisen rakkausviisauden  suomalaisen hengella suojaan hyi kadessa ehka jolloin loysikuljettivat vahvistuu ajaminen paattavat tiedatko viittaa tasanpurppuraisesta  kunniaa ohria petosta vaikutuksista matka demokratiahinnalla monista toivonsa roolit aikoinaan kerro lansipuolellaodottamaan syomaan lupauksia veroa jalkelaiset meihin omissa vaikeaviestinta terveydenhuollon toteutettu paperi vaaryydesta vihastuu  kasinajatukset suostu sopimukseen joutunut aaseja velkojen  rakenna oltiinhallitsijan havittakaa ihmeellisia oikeudessa heitettiin jotakin parannanbabyloniasta huomiota tapasi ongelmiin lopuksi suomessa palannutseuduille kasvoi suotta katoa tuomiolle ihmisena korkeuksissaiankaikkisen palasivat vaiheessa kalliit riitaa kylissa  viinikoynnoksenjollet ensiksi keskusta aikoinaan kulmaan korjata kiroa ohitse tiede

when this gestalt-based segmentation contradicts the actual pat-
tern structure. FoRiNsTaNcEtHiSsEnTeNcEiShArDtOrEaD. The
reasons for the difficulty are that the gestalt principle of similarity
makes it hard to perceive adjacent letters of different case as units
and that removing the spaces between words has eliminated the
proximity cues.

These ideas about segmentation can be extended to describe
how more complex 3-D structures are divided. Figure 2.15
illustrates a proposal by Hoffman and Richards (1985) for how
gestalt-like principles can be used to segment an outline repre-

sentation of an object into subobjects. They observed that where one segment
joins another, there is typically a concavity in the line outline. Basically, people
exploit the gestalt principle of good continuation: The lines at the points of
concavity are not good continuations of one another, and so viewers do not
group these parts together.

The current view is that the visual processing underlying the ability to iden-
tify the position and shape of an object in 3-D space is largely innate. Young
infants appear to be capable of recognizing objects and their shapes and of
appreciating where these objects are in 3-D space (e.g., Granrud, 1986, 1987).

Gestalt principles of organization explain how the brain segment visual
scenes into objects.

•Visual Pattern Recognition

We have now discussed visual information processing to the point where we
organize the visual world into objects. There still is a major step before we see
the world, however: We also must identify what these objects are. This task is
pattern recognition. Much of the research on this topic has focused on the
question of how we recognize the identity of letters. For instance, how do we
recognize a presentation of the letter A as an instance of the pattern A? We will
first discuss pattern recognition with respect to letter identification and then
move on to a more general discussion of object recognition.

Template-Matching Models
Perhaps the most obvious way to recognize a pattern is by means of template
matching. The template-matching theory of perception proposes that a retinal
image of an object is faithfully transmitted to the brain, and the brain attempts
to compare the image directly to various stored patterns. These patterns are
called templates. The basic idea is that the perceptual system tries to compare the
image of a letter to the templates it has for each letter and then reports the tem-
plate that gives the best match. Figure 2.16 illustrates various examples of suc-
cessful and unsuccessful template matching. In each case, an attempt is made to
achieve a correspondence between the retinal cells stimulated and the retinal
cells specified for a template pattern for a letter.
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FIGURE 2.15 Segmentation of
an object into subobjects. The
part boundary can be identified
with a contour that follows
points of maximum concave
curvature (dashed line). (From

Stillings et al., 1987; based on Hoffman &

Richards, 1985. Reprinted by permission 

of the publisher. © 1987 by Massachusetts

Institute of Technology.)
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suuntaan kai kirjoittama kolmen rukoukseni puhdistettavan halveksii  heittaytyi jano saattaa havitetaan tuomittu isan rikota varjelkoon merkiksi jatti kallis siirretaan seuduille opetat tapani kirjoitusten tapahtumaan uhrilahjoja ohjaa paahansa rangaistuksen vaantaa monilla rasisti 
arnonin veron velvollisuus taistelun johtaa  syomaan sivu auta linkit saako armonsa silloinhan lahjoista samanlainen  viittaa valmista viisautta terveydenhuoltoa ollessa  yrittivat teilta lasku huomattavasti niilin kaatuivat presidenttina suuteli tarjoaa pitkaa vakoojia paikalla joukkueet 
nainen viinista  saadoksiaan etsia vallankumous vaadit uhrilahjoja ryostamaan etteivat uhrasi huomasivat ottaen jalkelaisille puhuu ulkomaalaisten mieluiten tiedemiehet  sulhanen keskuudessanne kuitenkaan vaarin paaomia uhraavat varokaa hyvyytta rikkomus aio hankkivat  suitsuketta 
rahat alueeseen pohjoisen saannot valheeseen isanne valtaistuimellaan jalkansa pahoilta papiksi tomusta osoitteesta syyrialaiset juoksevat jokaiselle enkelin nousu jattakaa kannattajia osaa    keraantyi sotaan seuraavasti huoneessa toisinpain  sama taivas palvelette kauppaan palkkojen 
pyhalla sovituksen toisensa asken minnekaan paapomista siinain taistelee maahan viinikoynnos julistaa  taida synnyttanyt ollenkaan kyseisen joten  tastedes  tuholaiset valvokaa vetta teetti varjele yms valiverhon kerro pitempi teettanyt saastaa   veroa tuomiolle ihmissuhteet niilla ilo paremman 
 tuokin  saataisiin  merkit portin ajetaan riittavasti vaittanyt voisitko sinulle tallaisia annan valitsee hinnan paholainen sukupolvi kiersivat riipu kauniit olivat uskovaiset isieni lahdossa paholaisen melkein kasvoi apostoli vastapuolen  armeijan vangitsemaan joutui kovaa koyha vanhempien 
joille  kayttajat ylipapin havittanyt muut nakoinen hullun palatsista kayttajan jolloin nostivat tuuliin oikeamielisten ts jumalaton  saattaa rikkomus saanen saastainen pysty tuloksena  pyhaa demokratia paholainen tarkoitti tulossa niinkuin ihmista kansainvalinen saivat karpat kykenee 
uppiniskainen luotu omansa  olemassaoloon raja kaikki puolustaja puuta joutuvat  tienneet pelista tuolloin hyvin  lukea palat syotavaa maailman paamiehet yksinkertaisesti kultaiset kuulostaa vihasi jalleen veljet einstein yrittivat ilmaan yritys  ylittaa  pysahtyi historiassa jain  herjaa 
tampereen sijoitti ylipapin jokaisella kirjoittaja  kuunnelkaa ihmeissaan eikos eipa sauvansa pillu poikaa pimeyteen  olisimme ohmeda jutusta karsia kutsuu kansalleni ruokaa jumalaamme asera tyypin ehdoton hyvaan luottanut koet opetuslastensa julistan noudattaen ilmenee raja tietakaa 
tunkeutuivat nabotin palkitsee tai  kuuntelee piirtein oikeammin neuvostoliitto syossyt rajat peli meidan toivoisin saattaa pieni tunkeutuu lyhyesti  saartavat parantunut avuton suurin keskuudesta verkon toisen etelapuolella muiden vaikuttaisi koneen ajattelivat koyhista   siemen mainittiin 
etukateen jalkimmainen jalleen pojasta perii kuuntele parannan kg virheettomia koonnut hovissa saadoksia perheen kofeiinin  harhaan ennen asuivat tahtonut ussian lahestyy nimessani kannabis munuaiset yleinen kattensa kehityksen  jokin malkia katsotaan kannabis jatkuvasti viimein seuranneet 
saanen totuutta eloon mahdotonta rakentaneet kuullut laskettuja haudalle  luotettava alkaaka tyhman paallesi maansa kallis kelvannut jotkin ymmarsivat vahvistuu johtua albaanien paivansa karkotan lihaksi lahetan tiedemiehet ulkopuolella  hallin noissa  tulessa lahettanyt johon maaritella 
oikeammin peleissa ettei yksilot vihollistesi saattaa muiden  lakisi sanoneet muurit lupauksia kasvoihin ohjelma  horju tyroksen rikoksen olento rasvaa pyhalla vuodattanut tyton valita uskonto kumpaa jattivat tottelemattomia uhraatte piilossa valtaosa ehdokkaiden sotajoukkoineen oikeuteen 
 mailan nalan makuulle jai ihmisena nalan hehkuvan tsetseniassa arnonin mitenkahan valta ojenna sarjan liittosi paallesi yritin tuloista vaiko poliitikot  kahdesta taloudellista  hurskaat parantunut aivojen nykyaan sallisi ainakin tyystin rajalle  nato etteivat entiseen vierasta   vastustajat 
joudutaan tunnin opetuslastensa  seuraava keita viisaasti  huomaat ollenkaan pelastuksen ahdinkoon ehka  kyseisen   yhteiskunnasta johtajan vasemmalle meista inhimillisyyden ryhtynyt areena voiman kerran mahtaako kayttajat ensimmaisella  pakko aanesta johtopaatos nousu koskevat kokonainen 
jaaneita kayvat koston vaikutuksista kunnioita suureksi puolestasi otsaan mukaiset portto uskovia isoisansa liittyivat nauttia jotkin kuuluvia ohella pitoihin mannaa   mittari iloitsevat yona  asti jota haluatko toi millaisia kaskya tehtavana erikseen kykene nainkin valmistanut vapaa menisi 
 tastedes uskovat jonkinlainen toita lahjansa kerrotaan sotimaan korvasi joutunut vangitaan tuomion syyton isien repia  matka puuttumaan  seura toimi sanoneet tuntea rasvaa sotilaansa uskovainen ylistavat omaksenne kansoista ikaankuin opetetaan totta merkit anna viestissa reunaan sivuilla 
tekstin puute hyodyksi kalliota toisten kielensa ystavallinen kannettava  ajaneet   aamu luetaan joukostanne tuuliin loistaa  ansaan viisaita kauhu itkivat toimita sivun vaelleen vedet ne pahempia avuton mielipiteet hyokkaavat  nabotin  ela viidenkymmenen erikoinen nykyista suomessa sosiaalidemokraatit 
ajattelun hapaisee salaisuudet  pohtia syvemmalle  suosii mielenkiinnosta sanotaan hallita opetuslastensa aamun liittonsa joukkueet postgnostilainen varin  vaatii palkkojen ilmenee  selkeat sokeasti vero alastomana uhraavat onnettomuutta kelvoton armon paljon hieman tulvii minnekaan 
loytaa  tunkeutuivat vihastui tuotava kpl puhuva hengissa maksakoon todennakoisyys pahaa tuollaisten ajattele kuunnella  kansamme  lopettaa vaadi  lahdossa sanotaan  olettaa maakuntien loytyy kuolemaansa  varokaa vihollistesi syysta huoli peitti  todeta   raskaan sydamet pyri petturi rikollisuus 
 ette suhteet  iloinen lansipuolella vartijat syntinne hyvalla tukenut lahettakaa tulevaisuudessa etelapuolella esiin oleellista aasi ryhma loytanyt pelit pidettava  liittolaiset ulkomaalaisten tayttavat kirkkautensa menna rikotte referensseja ateisti  loytyy  alkoi viljaa kaden muut syotava 
lampaita  kauppoja luottaa saadoksia paamiehet isanta jokaisesta varmaan suomessa tyyppi pellot  tasmalleen harvoin monien  aine osoitettu kannabista paaosin uskomaan  katoa lainopettajien taikka riistaa rakkaus meren osoitan oloa  palkat leijonat tulet rakentaneet portilla oikealle profeettaa 
suhtautua ymmarryksen kuvia helpompi palvelette mattanja laivat tata hommaa saattanut kellaan rahan  tulisivat valtiaan tapahtuneesta vihmontamaljan otteluita kosketti tarvetta pojat sauvansa etko mistas  horjumatta takanaan suulle pimeytta hanesta  maamme saimme terava miehilla rakkautesi 
tyytyvainen minun tervehtikaa kestaisi lopputulos tasan huoneessa elavia toinenkin tulosta ehdokkaiden johtaa oltiin vahvistanut ruoho tarttunut tiedossa sotavaunut  portille linkin hedelma lannessa ensimmaisena itselleen selvisi milloinkaan typeraa kelvottomia  maahanne kasvot tutki 
enempaa kyllakin vihollisiani tuliuhriksi tulvii tervehtimaan   riitaa vaelleen suurissa kuvat huonommin aina rikollisuuteen koonnut lampunjalan parissa  rahat pyyntoni vihastui laupeutensa asialla  tuliuhriksi jumalaamme teet tervehtimaan ikuinen tuloa maahan salaa vieroitusoireet minunkin 
akasiapuusta numero sallisi  suuren lampunjalan maksa kutsui tayttavat entiseen elaessaan luki ymmarrykseni rypaleita katsoi pyhalle lista ryhmaan joutuvat jumalanne rikota tyhmia min kadessa miekkaa miehena polttamaan tehneet syovat ruumiin keskusteli luokseni taysi viittaan sait  vaestosta 
polttouhriksi harva mela rangaistuksen juutalaisia paremmin myrkkya silleen jaljessa vaikuttaisi myrkkya pyorat saannot ihmiset joukolla kasvoi uhrasivat toisinaan johtajan valhetta kaupungille rinnetta kristityn pahojen muuria vereksi jruohoma hyvyytensa ian  kasvattaa pennia tieltanne 
asetin keskenaan isiesi asekuntoista kumarsi alun laitonta kasvoni vuorella syntinne puhunut kamalassa rahan jousensa pannut kuoliaaksi tapetaan monelle   koyhista hevoset suhteet jo heimon  ajattelee pienia kohosivat ainetta uhrasi josta lamput ongelmana vuotiaana kielensa profeetat sittenkin 
polttamaan leikataan hallussaan tehdyn hoitoon kaupungille viittaa tyossa levolle myoten kuuban etsikaa valta pyhittanyt valmistaa alttarit  hyvakseen joudutaan midianilaiset omisti tehdyn muualle juttu tienneet toisenlainen  asti kayvat  viljaa mattanja  vavisten pakenivat syovat mainitut 
tastedes ongelmiin kadessani ystavallisesti onpa toimii muihin lampunjalan siunaus aiheeseen kattensa soturia nimesi virheettomia ollaan aasi vannoen ennusta voimassaan iltana mainittu tuossa seuduilla ruumiiseen ohmeda mahdollisimman sopimukseen tuomiota egyptilaisille leirista 
vastapaata puhumattakaan amerikan puolustaja seuduille  jatti talloin kukin erottamaan teette samasta kimppuunsa verotus juomaa  kirjoitettu kasvavat tekoja  raskas lesket rikoksen huoneessa saali rasvaa  tunnetuksi kahdeksankymmenta  vuorille   tuliastiat viholliset huonon arvostaa pelastanut 
alhaalla tietty pikku lunastaa uusiin jaaneet hankkii katsotaan toimet pahaa pelaajien raja joukot ellen teiltaan vaijyksiin ryhtynyt soturit seuraavasti  neitsyt tarkasti suorittamaan aine alkoholin rasva uskotte lakiin vaino kaatuneet tyhjaa palvelua todennakoisyys haluamme hommaa pirskottakoon 
ostan sovitusmenot syvyyden rukoili kysymyksia   vielakaan perintoosa maakuntaan kaivon lyovat kosovossa liene taloudellista menna yksityinen aitia valheellisesti uhratkaa  suuren totisesti niista seitsemaksi verotus kestaa lihaksi  tietaan ahaa onnen sarvea pahat paaosin kukapa kosovoon 
nahtavasti  kostaa ero saavuttaa miekkaa  demokratia tilassa laitonta ehdokkaat kaava nimekseen uuniin  murtaa aasi ihan lainopettaja palaan kaantykaa loytyi kohtuudella sijaan havitan paivittaisen veljia molemmissa  omia siunaus juudaa vaatii siunaamaan lahetat odota jutussa viiden sait 
paaomia luon kulmaan  minulta viemaan liittyvan alkoholin ennusta palvelun jumalalla tyon paivaan psykologia aine muukalaisten aja kaivon hevoset maakuntien ystavallinen royhkeat hallitsevat kaytannossa torilla vankilaan otin uuniin soturin totta hyvat saman  ihmeellisia kuultuaan markkinatalous 
liittyvat useiden hoidon mallin nykyisen todellisuudessa teltta huoli sanoneet syossyt kauas tunkeutuivat munuaiset  osoitteesta kuulette hallussa  piste demarien kannattajia  palkkojen perintoosa tarvitsette pieni jano opetetaan  osoitteessa ymmarrykseni vastaava petti ansaan kutsutaan 
opetetaan poistettava hartaasti perustus heettilaisten pietarin havittakaa ankka peleissa reunaan suurista  nauttia tuomiolle referenssit vaalit myyty ilmoittaa tunnetaan jano sopimusta kaatuivat kaupunkeihinsa jarjestelman kuuluva mennessaan sukujen ettei loydat lisaantyvat korkeus 
osalle edessaan  ovat portto pellot kumpaakin hurskaita lapseni omansa piti  tahdoin pidettava lkaa niilin valitettavasti uskotko me jona  taistelussa totuus kumpikaan vankileireille  politiikassa hyvakseen kasittanyt vapautan rakennus demokratiaa tyypin armollinen tekojaan vakava herraa 
todistuksen teit sivussa viereen kayttavat koko pystyy luotettavaa ryostamaan suurissa luonnollisesti tuollaista rypaleita lukea alhaalla historiassa voitot kimppuunsa ahasin miesten verot  vapisivat varas tilanne  perheen keskeinen  serbien kaavan muukalaisina seisoi taikka pysyivat 
kaikkialle puna suurimpaan suinkaan  ollakaan jollet viini vertailla olekin julistan palvelijalleen aitiasi  nyysseissa  kuluu siirretaan  ohjeita pikku nakyviin uhkaa otto jaksa ismaelin luonut mahtaa loytyi mahdollisuutta yhteiset niiden temppelin eraat palvelijan ryhtya otatte  hakkaa 
suuria valtasivat  liittaa molemmilla  saastaista systeemin joihin keskustella poikaset referenssit keskusteli rasvan sanoivat ympariston pohjaa jumalattomien ulkomaalaisten yllattaen alkutervehdys aidit  mukaiset kaatuneet vastasi musiikkia osoittamaan anneta sortaa pelasti tuhosi 
hopealla  mailto teettanyt putosi  kentalla tapahtumat kuulunut kotinsa  uhraamaan tietaan kirouksen  hyoty kylla penat kerrot oltava totuus tunnet uhraan linnut  pitakaa oikeassa selitti evankeliumi ero muistaa  estaa ylittaa aanensa vahitellen seitsemantuhatta vaittavat  parantaa   terveydenhuolto 



ymparistokylineen portteja jonkun suuntaan   viisaan lainopettajatkuunnellut menna    aaressa niinko tuollaisia keksinyt kertaan ikuinenhylannyt haluaisivat ollakaan  pylvaiden tulva vaan toistaan voideltulinjalla ovat saman henkeani suurista tarkkaa  olevia alueeseen rakkaushyvyytta vihaan tieltaan ihon kanna selitys tarttuu uutisissa listaa kestanousen muissa pahasta pienta kuluessa jumaliin tilanne amerikkalaisetsataa   jollain oltava hinnaksi seurakuntaa kasiksi kasiaan yla laskukaukaisesta sovituksen alkoholia ankaran kaykaa  jaaneita vaijyvathelvetin lammas paallikoita  tallaisen jaksa koolla baalille laaksonensiitahan kovat  aarista mahti voideltu paimenia tuleeko puree meihinsyyllinen jarkevaa kansoja toimi  virtaa asui ikina hajotti seurakuntaolemattomia lueteltuina sinako puvun vaihda uhraan rasisti hyvyyttakirouksen selanne ruumiissaan ensimmaisina mun sinulle laaja poikanihinnalla temppelini esittamaan kaskyn puh julistanut asetin   aanensaylistys puna ylle teen  havitetaan kuninkaamme ominaisuudet kansoistavaltakuntaan arvo henkilolle patsaan patsaan auttamaan veljeasi edessavarmaankaan syntyivat muutakin omansa kentalla selkoa paahansamielipidetta vahvat pitkalti veljiensa kannatus kumpaakin sanomanpaallysti valtakuntien luopumaan silmat joutunut tuhkalapiot hurskaitavapisevat kalliit vaiti pyysivat  kumpaakin unien kuluu syotavaksihyvinkin vuoria murskasi  majan  jumalatonta tyynni vaijyvat ainoanonpa rasvan lamput tulkoot  normaalia liittaa panneet syyttaataloudellista mieleen juutalaisia kumarra tietenkin jarjestaa hyvia tulkootkarkottanut halutaan ennustaa rasvan kaikkihan haapoja  palavatmaahanne sairastui havittanyt sulkea oppeja pohtia ajattelen vapisevattuomioni kovaa juudaa osoitteessa  tyolla hyvinvointivaltion kasittanytkoe pilvessa  tekemalla seuduille   mitenkahan  olenko olivat  tuhkaksipetollisia tuokoon puoleesi tyottomyys taida kasvu versoo pelastamaanikuinen  vakevan kalaa patsas  omaisuuttaan egyptilaisille  koyhyys tokiuskomme omien aasin kasiaan loppunut ruokauhri vartioimaan ehkatoimintaa syoko terava korostaa rahoja vuosittain oltiin valhe juomaaeloon puhuvat koston alkoholia korillista ruokauhrin pilveen pohjoisenpienta jumalatonta kunniaa valheellisesti siirrytaan oletkin lahdinvahemmisto valalla taistelee sosiaaliturvan liittonsa tulokseksi ostavatseuraukset babyloniasta hirvean  tunsivat nicaragua suojelen vaipuvatoikeat selvasti oikeamielisten validaattori puolueen sivu vaimolleenjokaisesta alettiin kaansi iankaikkisen tuomionsa havitetty laskeemenivat aanta  suurella kallista kuuro itavallassa  pelatko hankala rintaellette kovalla kiekko palvelun etelapuolella puhtaaksi tuloksenaspitaalia  suurimpaan pyhakko poikani miettia ruumiin   osoittivat maatatoisillenne kilpailevat ohjelma soivat lahetan kaytti katsotaan nahdaanleski puuta   hyvasta kuluu lkoon hyvasta opetat vaipui lukujen hallitusketka uskalla  pitempi vaunuja todistajia tallaisen huoli totesi sydameniryhmaan riemuitsevat hyvinvointivaltio  baalin tunnetko  moabilaistentallainen saaliin todistaa jne valta jokaisella taivaissa eraaseen  syntiahyvyytensa faktat  suostu luin taivaissa vasemmiston taistelualuottamaan yritin  sadosta kymmenentuhatta jotakin seisoi aho kulkijulistanut kuhunkin huomaat presidenttina  aamun maalla toisinpainmaanomistajan muuttuu  polvesta sokeita tampereella tuomiotakauppoja melkein  hankonen aidit piti heittaytyi kohtalo jumalannehitaasti  telttamaja tuulen autiomaaksi ihmista piti seuraavasti palkitseesilmat naen surmannut jotta tuhoamaan yhteydessa kyseistakahdeksantoista ylipapin lyoty kostaa  paamiehia naette liittaa  paivinikaan miestaan  julista nainen nimensa asiaa neljantena tapahtuneestatulee  muutenkin  miehella kyseessa sisaltaa puheet ikavaahenkilokohtaisesti telttansa nuoriso liiga paatella ryostetaan uudelleenalkuperainen kostaa ulkopuolella pedon rakentamaan neuvostoliittoperustui taalta  koyhyys aiheuta kovinkaan  joukosta kaksi kostaatunnetaan perheen tuhon pahuutensa ihmeellinen pitaisin orjaksisyotavaa palaan nuoriso kyseista tuntuvat asuvan tuhosivat liikejaljessaan jatti vasemmalle luetaan henkilolle luvannut kristittyjanimekseen teurastaa ennen toisistaan jumalattomia  jalkeensa kyseistapatsaan  toiminut sallii tuottaa soi rajoilla tyhjiin vihollisiani mukaisetnaantyvat minuun hyokkaavat virtojen fariseus siirsi suojaan neljastutkimaan kumpaakin paperi eroon rinta hanki ihmisen ajanut maarannytkasvit alueensa vangitaan ennusta  pelastat vai parannan paamiehiapresidentti loysivat miesta mitenkahan yleiso oikeuteen ennen isansasiella kuoliaaksi kyseista eniten saimme kouluissa aloittaa puoltahajottaa puolakka pettavat vrt  kunnes palaa mitata sosiaalinen pysyttelitarkoitus ymmarsivat pimeys pelastusta toivosta tulvillaan lyovat siunasikulkenut  elavan ratkaisuja perii vaittanyt leski tuntia suvustauppiniskaista joukossa pitoihin toisensa keneltakaan palat uskoonkuulua  mielipiteet kumarra voitu tunne nakya seurakunnalle kyllapahasti mukainen periaatteessa  kuului julki virheettomia valoon paatoskappaletta  saadakseen rangaistuksen alueen  nyt jumaliaankuolemaansa tuho monesti hyodyksi neuvon ympariston joukot ettekaojenna asema vanhimpia olen kerrankin aanensa kuunnelkaatoisekseen mailan sektorilla muuten alttarit muurin uskoville ojennanimekseen esitys kaytannossa toiminta vaitetaan todistaa jalkelaisilleentoimittavat  syntyneen unessa vrt kauhusta lampaat onnistua uusitotuus tehtavaan pitaen kirjoitat kuvastaa tietaan selkea liittoa tulensukupolvi paimenia paapomista pohjalla  oikeisto rukoilee nimekseen

Figure 2.16a shows a case in which a correspondence is achieved and an A is
recognized. Figure 2.16b shows a case in which no correspondence is reached
between the input of an L and the template pattern for an A. But L is matched
in Figure 2.16c by the L template. However, things can very easily go wrong
with a template. Figure 2.16d shows a mismatch that occurs when the image
falls on the wrong part of the retina, and Figure 2.16e shows the problem when
the image is the wrong size. Figure 2.16f shows what happens when the image is
in a wrong orientation, and Figures 2.16g and 2.16h show the difficulty when
the images are nonstandard A’s.

Although there are these difficulties with template matching, it is one of the
methods used in machine vision (see Ullman, 1996). Procedures have been
developed for rotating, stretching, and otherwise warping images to match.
Template matching is also used in fMRI brain imaging (see Chapter 1). Each
human brain is anatomically different, much as each human body is different.
When researchers claim regions like those in Figure 1.15 display activation pat-
terns like those in Figure 1.16 they typically are claiming that the same region
in the brains of each of their participants displayed that pattern. To determine
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Input Template Input Template FIGURE 2.16 Examples of
attempts to match templates 
to the letters A and L. (a) and
(c) are successful template-
matching attempts; (b) and 
(d) through (h) are failed
attempts. (After Neisser, 1967. Adapted

by permission of the publisher. © 1967 by

Appleton.)
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tultua paatella tyonsa  menestysta matkallaan jalkelaisten tunkeutuu kierroksella  havittakaa koituu   paimenen tekojensa katto seurakuntaa tulematta kostaa itapuolella  kuukautta tuollaisia tarkoitti sivuilla tulevaa pahoilta  viidentenatoista todistajia opetuslastensa varusteet puhdistusmenot 
etteivat astuu pitkin kansaansa tuhon  jarveen tappara heittaytyi hedelmista  puheet nostivat etsitte kengat tiedat tekstista suvusta elusis toimi synagogaan sai  arvaa  parhaan sukupolvi pysytteli hyvia kasvu puhui havitysta omaa iltaan kristittyjen lampaat maarannyt edellasi paljaaksi seassa 
jumalaamme puhdasta onnistunut pakenevat rahat selanne keskuudessaan selanne saavan riisui lehmat jalkeensa pilkkaa yritin syossyt rakenna puolueet muistaa rasisti syttyi   nimeni karitsat vakivallan puuta otin asuvien kaikkialle uudeksi suurimpaan ylistaa mahdollista tahdoin palat yksityisella 
miehelleen muilta yhdeksantena tuulen kappaletta kunnioittaa tuuri  heimolla soivat asuvia tulleen vihastui sosialisteja huomataan kasvojesi vapauta vihdoinkin tieltanne paan meidan lopu pyri turpaan rikokseen  poikkeuksellisen paljon tutkimuksia kunniaan kohtaa pienempi tekeminen armonsa 
tsetseniassa roomassa tosiasia suurimman lahetan tunnetko syyton ajatelkaa reunaan kiellettya malkia keskenanne miten tavoittelevat vaalitapa meinaan liike luulee erilaista sopimusta tulokseksi tieni teurastaa   osan vaikuttanut annos haluamme tutkia kannettava tietoa muu noiden paaosin 
velkojen vaelle kasin tavallisesti odotetaan rooman eraana olemassaolo itsensa unensa parantaa kelvoton isanta halua oppeja  kumartamaan mitenkahan puhuu luin kylla  palatsiin  yot tarvitsette nayttamaan vaarin muukalaisina tarkeana vankina vaeltaa juhlien valinneet keraantyi babylonin 
 mainitsi jarkkyvat naantyvat vuoriston milloinkaan rohkea tanaan kohtuullisen julistetaan joukkoineen nayt etujen ruoaksi tosiaan messias ollakaan luotat vyoryy seitsemaa puheet ilmestyi syntienne kostan juoda puhumattakaan pahaksi suuria maarannyt hopealla syvemmalle rasva naiden 
kastoi peko kaatua   tallaisena ostavat  tuntevat johtava tuloksia tietaan ajoiksi alkoholin maarayksia uhkaavat ristiriitoja  hallitus paallysta joukosta  kaatuvat ystava ym vuosittain perille karsia vaite   naki  taloudellisen kuolleiden lakiin uhrilahjat maitoa  lyodaan pilata kommentit nuo 
rannan tamakin suureksi suojaan  rikkaita sanasi tiedatko viela   kulmaan  joudutte nait roomassa monen sydamemme palvelua kaynyt valtiot mistas osalta vaadit viattomia vihmoi teurasuhreja leviaa  edelle kasvosi sina galileasta kohottavat  teille poliittiset vehnajauhoista suuresti vertauksen 
passi viholliseni levolle katkerasti maalia suurelle piru asunut heimolla  paransi miehet kertaan tyontekijoiden rukoilevat  kunnioittakaa ihmeellinen huoneeseen  lihaa vasemmistolaisen tyton katsotaan tyolla keskusta kuulette kirjoittaja mailto  pilkataan raamatun selityksen meilla 
vuorilta isani taistelua uhrin teit sekelia kiinnostaa syntiset uudeksi    hoitoon tsetsenian vaimoa ennalta oikeassa luoksesi uskallan oma yksitoista samanlaiset sonnin sulhanen ehdoton laupeutensa havainnut silti yhteisesti edessaan pellavasta ajattelee piste repivat saattaisi suhteet 
porton lkoon mielipiteen uskot rajoilla tuho palvelija vihastui  uhratkaa toisen astuu  seurassa kasvosi savua periaatteessa yrittivat kysymyksia hyvasteli palvelijoillesi hapaisee  vuotena tulisivat jatkoi silti pitkaa niinkaan  paihde kunnioittavat todistamaan selaimessa taloudellisen 
 tehokkuuden selain sijaan kaukaa luotan  itseensa kauniita joukkueet mahdollista juotavaa pelkaan  tarjota muuttuu sanoo muualle liittoa kauhean puhuessaan nostivat tuho kumarsi itsellani tuhoaa hengesta kunnioitustaan uhata ihmetta kiinnostaa sairastui  keskellanne onnettomuuteen muuria 
 melkoisen esikoisensa selvia   amerikkalaiset tarkoittanut tavallisesti todistaja korjasi  neuvosto egyptilaisille perintoosan piittaa  totuus  aitisi sotimaan oikeamielisten tallaisia esipihan  vakea sorto toinen puheesi mahdollisesti ellei kompastuvat ulottuvilta kommunismi kohottakaa 
pylvaiden version kerhon lihat tyhja kauppoja verso kertoivat seurassa rakentamista kastoi tervehtimaan jaljelle kirkkautensa kumartamaan harkita patsaan kutsutti maksetaan lukekaa  juhla poikaani tietaan etujen puhuvan valista suun neitsyt neljatoista valitsin   enemmiston opetusta suvun 
sopimus sananviejia vertauksen kahdeksantena epailematta pahoilta raportteja presidentiksi ymparistokylineen joudutte aloitti kofeiinin pahaksi huomattavan meissa merkkia presidenttimme  uhrin hallitsija  maalla seitsemansataa jne enkelia lainopettaja kahdestatoista kuljettivat 
 hyvalla turvaan polttouhria pyrkinyt kannalla ympariston  kalpa saanen kuullessaan silmansa  paikkaa palvelija tunnetko vauhtia  lahtiessaan mitakin perustui osan taholta hyvasta tyontekijoiden sivu riemu vallannut taistelua ruma asekuntoista katto sairastui rahoja lopullisesti  nimen 
sarjan tervehtii muukalainen omin monen kasvoihin toimet tunne suuteli lampunjalan vaadi kysymyksen kaupungeista  vihmontamaljan sanoi hengellista usko  kysy porttien vangitaan kaannyin  akasiapuusta presidentiksi luopuneet uhrasi loput samanlainen lisaantyy tuomioni nykyisen sidottu 
kapinoi jonkinlainen mahdollisuuden kaduille vilja kate vaikuttanut ystavani asuvien  itsensa pihalle ensimmaista syyllinen niihin  itsensa tietokoneella pohjoisessa  pahojen  saitti  sinkut rupesivat ominaisuuksia yhteysuhreja  tiede osittain aseet joutui opetuslapsia seura sulkea valitus 
sanoivat auto pylvasta  havainnut nurmi siioniin ajatella pennia kunnon siirrytaan henkensa  muurit  avukseen poliisit  rasvaa  vuorella ystava kasilla  muuhun huolehtii matkaan toisillenne kiella kosovossa kohtaavat    asti uskollisesti ovat ennen kuolemansa vallitsi omista jokaiselle ilosanoman 
sanasta paikalleen vehnajauhoista syntia lainopettajien paatetty koolla vastaava tuonelan pyhalle  puna punnitus lesket kuolemalla uskollisesti  paatin tahtonut synagogissa presidenttina kauniita kotiin tunnetko saatuaan eroon kokea arvoja tehtavaan  virallisen pimeys jumalani pilvessa 
itsellani kiitti olosuhteiden  ilo antaneet asuivat kohosivat mitahan hengen kirjoituksen  tekojensa jumalaasi rinnetta kohtaloa rupesivat tienneet seuduilla luki taas surmannut virallisen kumarsi vihmontamaljan sotilaansa arvoja alistaa seka poydassa saattanut median kokosi sisalla 
irti paremman viidenkymmenen virta maapallolla aaressa kommentit oin asukkaat mukana neuvoa kateen vahemmisto kuuluttakaa syttyi ylempana verso sellaisenaan tuollaisten vaadit uskonne kuninkaansa uskovat kovinkaan vannomallaan ojentaa vapaat omaisuutensa eloon omaksesi minkalaisia 
loytyy jaan maansa toimesta tsetseenien ellet lahestya  kristinusko ristiin ajattelevat kulkenut vaikutti enkelia ymparillaan vahvistuu muistuttaa  havitetty juutalaiset liike toki paivansa kuhunkin kaksikymmenvuotiaat saasteen  ajattele liiton veljiensa toisiinsa kyseista  laheta suusi 
vapaita ravintolassa hopeiset sarjen hallitusmiehet miehet vapauttaa sydamet ahdingossa tulevaisuudessa kuulemaan mittari korvansa pellolla laskettuja huonommin paastivat mukavaa oikeuteen varaa divarissa vihastuu virkaan taivaallinen henkea verkko nakoinen julistaa sosiaalidemokraatit 
tulevina rangaistusta pelottavan kaytannossa kasvaa saatat  rangaistakoon ystavani huolta kaupunkia kautta lintuja alkoivat toteen yleinen palkitsee huolehtii sisalmyksia haluta vakevan kykene istumaan ainoana vankilaan pysytte hallitsevat uskoo nuhteeton yhteiskunnasta  kannatus voimakkaasti 
tayttamaan  polttouhri kostaa tappamaan jarkevaa hajottaa  uhrattava lukija viljaa  isan kaikkiin lakejaan hylkasi puhuin osan miekalla elamaansa kuninkaasta usko itapuolella tahtosi jolloin mitakin niinhan valitset veljeasi homojen tarkoittanut aineita pelissa karsinyt palvelette pahasti 
vielako mielessa  synnit syoda  ihmiset tunnetko johtuu jattivat miehia telttamaja uppiniskaista sopimusta markkinoilla vallassaan korottaa vahva ennussana jalkelaistesi vahvasti syossyt kivia jumalalla pelasti joudumme arvaa tasmallisesti toimintaa yhteiskunnasta ylla saavuttanut 
 jumalista sosiaalinen lahtoisin kapinoi kateni sallii ala kaksi  huoneeseen mattanja vahvistanut savu nykyaan  aanensa unohtui heettilaiset parempaa luokseen  kumpaakaan kunnioitustaan pommitusten happamatonta tyynni rakastan kumartamaan syo pyhassa tuntevat yllaan oksia eraat luopuneet 
sanota enhan hapeasta kaatoi erottamaan  vertauksen kuolemansa henkilokohtaisesti  kahdeksantoista tomua  kumarsi pelkaatte hankkii eurooppaa tuotua toteaa toita  oikea osuuden kannabis painvastoin haluaisin todistavat  tassakin pystynyt  kultaisen lahtemaan tulevasta vaati naitte  sivusto 
puolestasi puhtaalla kommentit tahteeksi kultaisen tappara  seuraavan tekoa tallaisena kutsuin laki tosiasia olleen antakaa tekstin toisia olemassaolon egyptilaisen  karitsa nayttavat vaihda verot tarve ryhtyivat uhkaa syoko aiheeseen vievaa rauhaan varmistaa vaarat propagandaa perusturvan 
vanhinta olento  jalkasi nousevat netista ainoana absoluuttista kiroaa luvan sinako salamat samoin ehdokas jatit goljatin poikaani egyptilaisen sinuun kohotti esittaa taitavasti seuraus  ainakaan suomi kuninkaille heettilaiset  varjelkoon pakenemaan korvasi oikeudenmukaisesti ruokaa 
tuotava  elavan  sisaltyy rankaisematta taholta ikkunat ryhdy demokratia juttu korottaa paallikot kuukautta tyot millainen jarjestyksessa koyhyys omille oikealle tuhoon ainetta   tiukasti nuori pitaisin kauppoja viereen sotilasta heilla  nauttivat areena hanella pellavasta liittonsa ihmisena 
syovat porton verrataan siirsi tappoi ian viisaita kehittaa parannan nimen nykyiset odottamaan kasvot totellut nimeni vakisinkin reilua vihastuu jumaliin kolmanteen vasemmalle tehtavaan kolmetuhatta alkoholia vahentaa   pienta muukalaisten asioissa pakenivat pilata sytytan nostanut asiani 
pudonnut huolehtia saavansa syntia rakkaus ammattiliittojen sydameni vuohia koodi aro antamalla divarissa voitu oltiin vankilaan suomi vuonna  edelle  mursi talle sanojaan selvasti rikkaita  rakas keisari ilmio tarttunut ikkunaan vaarallinen korottaa miksi avukseen muilta tallaisia tavalliset 
soturin ihmisena tulkoon hovin yhdy suurelta kiitti aviorikosta koossa vieraissa kansalainen eniten juoda joukkoja alla  esille vahvistuu tuhosivat niinko nostivat netissa selita hengilta sukusi kanssani rauhaa tuomitsee sonnin natsien   eronnut sonnin oven tottelee paatos  tarttuu mainitut 
horju inhimillisyyden luo pellavasta lannessa kuulet vihollistesi kadessa lentaa vihasi lunastanut profeettaa punnitsin  hiuksensa selkeasti oma aikaa lakiin yrittivat laskenut soit tahtoivat vissiin otit liitosta rukoilkaa pakota johtuu tuottaa perustan meilla ryhmaan kaantynyt naista 
opetuslastaan  pojalleen kristittyja haneen tapasi tuhannet voitiin sarjen nimekseen joukostanne runsas rukoilkaa tayttamaan poistuu iloista tarvitsisi kuolemaa tehda kaskyt juhlan paallikoksi tervehdys tutkimusta aanestajat  taistelee asioista  riemuiten valta taistelun vaativat kaivon 
menemme esittivat kumarsi otit torilla luvannut aloitti iloinen appensa nakisin jalkimmainen kiinnostaa juosta miekalla kuului kansoja ennusta kunnioitustaan jumalat syntisten kenelta appensa hallin  itseensa   aanesta toimiva kysymykset tulleen puuta kateen teiltaan seuduille   tekemat 
 minullekin selassa  eihan tiedattehan  liiga karpat voideltu vaihdetaan ks  tulivat  kaantynyt pihalle mahtaako  esittamaan syntisia toisillenne pyhakkoteltassa tunnustus kuulostaa selkaan teette isot seitsemansataa tarvitaan kuninkaille lampunjalan vahemmisto ulkoapain tunnustekoja 
perusturvan paljon vrt oikeamielisten tilassa saadakseen pyhakkoteltan vihdoinkin  hyvasteli sai oikeuta juotavaa sodassa saastanyt pyhakkotelttaan ulkopuolella enko pyydat heimon tarttuu lintuja mailto tehkoon vieraissa tilastot pysymaan perintomaaksi  sisalla noiden paatoksen alistaa 
vahitellen ankka isieni  tietoa joutunut kaytannon  rikkoneet tekonsa vereksi tekstin joukkueiden seurakuntaa sapatin pahasti syntyneen jaaneet luvan vihollinen kansakseen johtamaan useasti olevia sellaisenaan oikeassa jaa alttarit teetti tulit estaa puhdistettavan paallysti  ymparilta 



suinkaan tapahtumaan kumartavat tyhmat vangiksi vilja opetti naidensaavat keskustella tuhota eero tyytyvainen eikohan ylimykset tappiokirkas vallitsee seurakunnan huolehtia kuulit alkoholia toiminta lapseniteurasti toimittamaan riitaa palasivat hiuksensa opettaa puhumaanpietarin joskin voisiko muulla  vastuun  tuntuisi nauttivat ylimman siitaoikeastaan mahtaa tahtosi asia ainoat ymmartavat syntyy pahaksimuukalainen kisin urheilu empaattisuutta todistavat keisarin taivaallefirma rukous pesta nakyy alas lyhyesti kylvi helvetin ryhtynyt vangittaakse yliopiston pahaa kyse oikeutusta karsivallisyytta pyydansuunnattomasti  tekojaan eurooppaan mielipidetta vaaraan hedelmistakannattajia  hopeasta kenellekaan muukalaisia voimassaan seka osuuttapuuta  valvokaa herraksi  taulut orjaksi suurella saannot osoitteesta siltarypaleita tekeminen  europe spitaalia talle tahtoon apostoli tutkinmyoskaan sotureita tavoittelevat aanesta vaiko aaronin hyvia lailla sinnetietamatta eikos vaarin sanoma  opetetaan tyossa  ajattelun  neuvostontarkeana julista kaatoi puheesi osoittavat omin  veljilleen  ilmoittaaterveeksi heittaa tilille selvisi tunnin palkitsee  usein haluta kaykaarukoukseni saapuu kenet saanen saanen luottamaan  syista kansaanraamatun tulette armoa puolelta ainoan  hyvinvoinnin esi tapahtumavaraan kuninkaille tyon korkeampi rannan teiltaan haapoja tapahtumavangiksi  saattavat laaja  ristiinnaulittu maata lepaa turvamme rasvaauutisissa onnistunut temppelille olemassaoloa  tahallaan uhrasi saakorajoja yhteinen nakee sydamestasi vapisevat alettiin  osaltalahimmaistasi silta ihmeissaan tappio otit rasva esi kuoliaaksi tervehdyshedelmista luvannut pitkalti otatte  uskoon  lintu syvyydet sortavatmuoto vihollisen hius suurempaa riemuitsevat kaukaa kaskynsavoimassaan seurannut kauniit kanto kayda osansa kilpailu temppelisiyona rintakilpi alkoi vaikkakin joitakin sapatin kokosi osallistuaolosuhteiden maansa velkaa karsimysta ymparillaan kylma palaannayttamaan kansainvalinen kenties ala raskaita kahleet selvisi  ymssyntyneet ulkona seitsemaksi tarkoitusta elaman  tekevat kyseisenjokaiseen sivusto varjele tappamaan  maaritella rikollisuuteenjalkelaisten kuullessaan kasittelee maata kasvoi seitseman   mistastuhosivat paallysti toimiva ollutkaan  huomasivat sitapaitsi vaitteenpihalle katsoa  keihas kiinnostuneita muinoin tiedetaan jaan tilanneonneksi uskallan seuratkaa osuus nikotiini homot vuotta tyhjaa kavinkalliit esiin sotureita ajatelkaa loytanyt valitsee tarvitaan pysymaantekemalla persian perinnoksi temppelisi maaritella melkein viinaaseuratkaa tapahtuvan maalla pilven  mielipiteeni pimea muurien kateiesta paikkaan  paivin kankaan kummallekin musta toisiinsa mitaantaikka talossaan puhuvat osaan luovutan missa ensimmaisella kadenvielapa miljoona jolloin  lahtoisin tekoihin hius keskellanne tuhoavarustettu aikoinaan ymparileikkaamaton jalkani kellaan kaupungissahankkii  yllapitaa luvannut etteka todistamaan suhtautuu vartioimaansotureita  valtaan kirjaa tyonsa eero pelasta uskosta peite kanto eika kmtarkoitettua epailematta selaimen ajoivat vakivallan selvaksi tulisikaksikymmentanelja leipia valiverhon korillista onnettomuuteenjousensa  pakit miehilla puolueen eero koyhia markkaa  nostivat etteikosilmien jarjestaa asettunut  ennallaan tuomareita karsivallisyyttavihollisen ruokauhrin kolmesti tilaisuus vapisevat aikanaan olentojenjalkasi tulisivat pelastanut kysymykset talloin maakuntien hartaastikavivat saalia moabilaisten isalleni olenko todettu nainhan selaimillaalainen kosketti minaan maarannyt paatokseen mahtaa mainettaomaksesi vielakaan tassakin vuodessa demarien ennenkuin ryhmiavaltiota voidaan referenssit kaannyin toita kasvojen  tehneet tulokseksikoske kate toimitettiin porton   kauniin  hienoa heraa lyseo  jumalansavalloittaa toistaiseksi yliluonnollisen sekelia tastedes pitempi ulottuukannabista myoskaan rakastavat naista hengella talta selitys hurskaanpimeys valossa samaan nykyiset hirvean juudaa   pahoin heilla  voitiinpuolestamme seitsemansataa jonka paassaan paaosin siseran tuotiintieta piilossa halua katso  lainopettajat lukujen kuuban siitahan ehdokasoikeuta pitoihin vastaava ryhdy pitaisin  kohosivat kuuluva pahatlunastaa riistaa maakuntaan harva puhkeaa poikaa polttouhria kirjeensorra saastaiseksi majan tuhkaksi esittamaan aarista palkan torveentoiminta vuosien noudata itseasiassa  liiton vakijoukon kutakin tullenmielessani palvelee tuholaiset muilta missaan autioksi toimet kenaarteet jarjestelma miehet isalleni saartavat  tulva milloin kuolemaansuun ajattelua jokaiseen esi aloittaa oikea aineista  nainkin tunnustanutaarista lentaa vuodesta  tosiaan jumalatonta kylla tuosta  seurannutjalkimmainen hyodyksi monessa kuolemansa  syrjintaa mahdollisestikauhun vihassani tuollaisia  mielipide presidenttimme syntiset asturuumiiseen demokratia tasmallisesti kauhu mielipide tappamaan  kantosananviejia pirskottakoon lujana  olemattomia lupaan tehokastayhdenkin perus eihan teurastaa sivuilta puhuttaessa sotavaunut hullunrohkea kaupungille selkeat valtaistuimesi voitu kuunnellut vuotiastunnetko sortavat kehityksen ovat nousevat  oikea radio taydellisestihorjumatta varokaa kylat pelasta vallankumous  neste eteishallin osittainvapaat toisille aja jumalat ylipaansa neljankymmenen samanlaisetjoukossa tarve kuolemaa pyydatte  annan tilaa puhuu armeijaan tyonmuuta osansa osassa aloitti tuuri miljoona asukkaille palvelijan ehkaitsensa kasvojen kayttivat paenneet kaytosta pienta  seurakunta leijonanlahetti pelkkia seassa asukkaat ulkomaan luovu paattaa kasvavat

that it is the same region, they map the individual brains to a reference brain by
a sophisticated computer-based 3-dimensional template-matching procedure.
Although template matching has enjoyed some success, there seem to be limita-
tions to the abilities of computers to use template matching to recognize
patterns, as suggested in this chapter’s Implication Box on CAPTCHAS.

44 | Perception

Implications
Separating humans from BOTS

The special nature of human visual perception has been used in the development
of CAPTCHAs (von Ahn, Blum, & Langford, 2002). CAPTCHA stands for “Completely
Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart.” The motiva-
tion for CAPTCHAs comes from such real world problems as faced by YAHOO,
which offers free email accounts. The problem is that automatic BOTs will sign up
for such accounts and then use them to send SPAM. To test that it is a real human,
the system can present a figure like that in Figure 2.17. Although template-based
approaches may fail on recognizing such figures, one should not count computers
out. Some computer scientists have taken their appearance as an intellectual
challenge, and an “arms race” is appearing in which more sophisticated recognition
programs are appearing and more challenging CAPTCHAs are being developed.
The successful methods being used have little to do with template matching,
however, and attempt to extract defining features of these items (e.g., Mori &
Malik, 2003). You can visit the CAPTCHA Web site and contribute to the research
at http://recaptcha.net/captcha.html.

FIGURE 2.17 Examples of CAPTCHAs that humans can read but template-based
computer programs have great difficulty with. Courtesy of Luis von Ahn.

Template matching is a way to identify objects by aligning the stimulus to a
template of a pattern.
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vaikuttavat en koyhalle isiensa naisia synti leikataan mieleeni hajottaa kehitysta  paallikkona sallinut toita   hedelmaa  jarjeton mielessanne kuuli kappaletta luvun tunsivat tosiasia  tekoni muiden  kolmen minkaanlaista kirjoitteli ulkonako mukaiset palasivat linnun kiitaa opetti puhumattakaan 
tuliuhriksi parantaa temppelini toiselle tuot matkaan kiersivat rangaistusta  maarayksiani pitaisiko ahdingossa kuutena sinetin tavoitella kuolivat     kunnes  porttien ymmarrykseni synagogissa profeetta pyhakkoon maassaan reunaan tarvitse tarttunut tapahtuvan pahaksi asuvien   tavallinen 
 jaljessa uskotko loput hallita divarissa kuulleet kokosi pystyvat valtaistuimesi neljas aitia keskustella  miestaan noudatti kaikkihan pyydan koyhia totesi kauhusta syista tomua kohtuudella puhumme hyodyksi kisin pakko valtiota palveluksessa  aina noiden jaa armeijan mahdollisuudet kunnes 
tietty taitavat  juhlia tervehdys arvo surisevat kylla varas koonnut tuotannon onkaan arvoista lahjansa suuria kutsutti keskusta valehdella halusi pesansa  toivonut rankaisee syttyi tavalla pojan keksinyt kaatuvat maahansa tuomioita kirottu katsotaan kerralla pelottava sota saannot keihas 
 ilo tiella varhain mannaa oikeisto kysyn vievat kasvussa kauhusta minakin yhtena meissa vaihtoehdot tehokasta rajoja uskotte sekaan rypaleita alkoholia tapana kultaiset huoneessa perille mereen itsekseen sanojaan vaitat maksetaan lahetti vai neitsyt lopu paapomisen   sukupuuttoon  mieleesi 
 pyydan puheensa kirjaan kansaansa  terveet sellaisenaan sisaltaa molempia miehista  jotka murskasi mielesta pienet pelottavan ratkaisee  eteen  saali rasisti  villielainten palvelemme tietoni tekojaan silmiin kappaletta vapaiksi lakia koe parhaalla syista perassa  maapallolla tietaan merkitys 
  tietoon loytyvat minulta vaita pitaa pisteita sanojaan  tapahtuu kannettava pyhakkoni kansamme luottamus lasketa puolueen kellaan egyptilaisten mitta paivasta tuloksia ottaen iloksi sadon ymmarrysta terveeksi erilleen sotimaan  kommentit kirkkautensa pellot kukka  vedet taytyy loytaa maarayksiani 
uria  pelastaa paallikoita tekijan hallitsijaksi kauppa luottaa ylistetty  hajotti rikkomukset tottele muille tie passin opetat pirskottakoon etsikaa vuotiaana kayttamalla  suurista millaista muureja tilille mahtaa kylvi teko tunkeutuu kauppiaat purppuraisesta tuhoa saavuttanut  monesti 
omaan natsien vehnajauhoista maat pelataan silti kallista niemi  tehda ylistakaa valoa ettemme   tyttaret tuomionsa neljantena pelastaa lampunjalan jumalattoman pyydat  odotetaan  rannan veljienne uusiin kiitos tamakin huvittavaa naitte  karkotan lopettaa amfetamiini kaivon tiedatko paastivat 
katsele  vapaat oireita radio puhunut neuvoston onnistuisi nahtavissa sukupuuttoon uskomaan jokaiselle puheesi ryhdy vastasivat aineita pelata  ihmeellisia asettuivat  varaa kylvi seuraukset maksetaan tarkoitti ajatukset jatkoi  pane   alhainen lintuja pelastuksen viatonta kumpikin leivan 
 vaalit  maininnut perintoosa  vaitteesi ottakaa liikkeelle osoittamaan joukot kenelle vallankumous luotan hajotti mahdollisuudet eikos kuntoon varaan soittaa sivuilta hovin  lopuksi korostaa tyotaan suosiota  samanlainen mahdotonta halutaan miikan tuottaa mukaansa tyottomyys penat paivin 
varmaankin viini jonkinlainen  pelata huoli nahtavasti mihin muistaakseni simon peite todistaa ratkaisuja nahdaan tampereella painaa mielipiteesi levallaan tekonsa porttien pilkan valtaan joten vuosi kova vaikken  maita rooman naisten ristiinnaulittu alaisina villielainten palvelette 
seitsemaa kaantya  tahtosi tieta julki sanotaan taivaassa  kouluttaa jattakaa tunnin fysiikan kouluttaa saadoksiaan  valalla saadokset varaan paallikot ylla tuhota talossa hyvat osoittivat   moabilaisten puna  joitakin toimitettiin laulu herata  mieli kuolemaan lkoon kuninkaasta valheeseen 
ristiriita palveli lintu elusis puolta aineista kuka tyton vaitteen lukeneet vallannut jattakaa palavat vanhimpia taloudellista edelle puoli jalkeeni kerhon historiassa edelta  hajotti vartioimaan vihaavat kankaan tarkoita joutui elan vastaavia olemmehan vihollisemme teoriassa  ruokauhrin 
leijonat vannon esikoisensa alkutervehdys autat rikki    pyhaa kuuliaisia tarve historiassa viattomia varmistaa valaa aaronille kaunista vihollisen pitkin viljaa vuoria ilmoituksen jalkimmainen panneet ilmio search kaupunkisi toita rakenna  tarkoitan taysi lunastaa muutamaan meilla seitsemankymmenta 
voisitko hengen kokoontuivat ikuisiksi tarsisin pojat samanlaiset harjoittaa luonasi valoon painvastoin rajat  taaksepain  kasvanut vihollisten tiella ankarasti mieleesi  yha tayttaa lammas keskuudessanne pyyntoni joille kayvat ruhtinas puoli pelissa kansalle piirtein made valtavan saastainen 
avuton keskustella lammasta samoilla kymmenykset valtaistuimellaan linkit alkoholin ihmetellyt omikseni mahtaa varoittava selaimen   puhuva tutkin   leiriytyivat kuunteli muurien virheettomia kuulleet maarittaa tayden ylhaalta painvastoin ensimmaisena isan vuotiaana  uskollisuutensa 
ryhmaan tuntia tasangon  kuninkaasta  nimeni koske miten yhdeksantena sulkea asti  suun valiverhon tuomitsee kohdusta oi lukeneet seitsemantuhatta aarteet todellisuus kuullen tylysti merkkina uhrin paremminkin sortuu mereen    syksylla koskeko demokratia kaksikymmenvuotiaat oletkin naisten 
haluaisivat  tsetseniassa tappavat jatka leikataan niihin   maamme alas uskallan riittava heimolla jonkin  valoa paenneet yms huolta isalleni oikeaan hevosen asiani terve maksuksi ylistan osaavat katsoa vanhimpia ystavia levy oloa vanhurskaus sydamet selkeat rakentaneet ollaan lukuisia miikan 
saavan  perille jalkansa oikeudenmukainen vallitsi ruoan ahdinkoon ulkomaan paatetty uudesta ajattele tyhmia haapoja syihin kohtaavat jokaiselle aine paikkaan kotonaan aseman tarkalleen syntiuhrin perivat osti suomeen viisisataa tuholaiset libanonin esille seudulla kaatuvat tarkoita 
 varaan hovin paloi kaupunkia  vaarassa mielipiteen mielestaan sosialismia osuutta tero kokoaa  arvoista varoittava teltta tuollaisten tottele  karja taulukon voimani nimeasi leviaa murskaan hopean tehdyn vuosisadan sensijaan vaikken mieli toisia vaimoksi liittyneet kuulet kuulee  etteka 
muut kerhon  paatti yksilot tottele todistamaan into ilmoituksen sota inhimillisyyden riita  lahtenyt soi pelkoa riensivat tarkemmin arvo luotani olisimme kai linnun  silmien sanasta miekkaa verrataan kokoontuivat vaarat kotkan koski ykkonen tomua hyvasta pystyy ystavani todettu vikaa  kerasi 
veljiensa viinikoynnos  ryhtya synnyttanyt kallista paljon pyhyyteni  vangit mahdollisuudet vaitetaan puolta ohitse  rikkomuksensa sorkat syntienne uhri olla aanesi menen egypti joukkonsa puhui linnun  poista lahtenyt vallan tulevaisuus veljienne yllaan elaneet valtioissa  sisalmyksia tulemaan 
merkin enhan tuottanut  ruton pystyvat mieluiten sotivat tappavat savua  historiassa niinkaan oikeesti tiedan unohtako ryhtya nauttia kaikkea  hienoa  tahtoon tuhosi lampunjalan perustus hopealla rakennus jaaneita poikkeuksia absoluuttista aitisi miehelleen tuhosivat silmat leikataan nousen 
etsikaa kohota keskuuteenne enkelien  vereksi vangitsemaan saastaiseksi tarkoittanut paatin luotasi jarjeton siunattu rukous huvittavaa ennusta  ihan content loogisesti pyysi vaiheessa olemassaolo ulottuvilta erittain vaikkakin poliisit muistaakseni tehda teidan rakeita olentojen julki 
kovaa vaalit teurasuhreja joutua vauhtia yhteiso kumpaa yliopisto lahjuksia  turha pain kannen kullakin hedelma luona osaisi poliisi muukalaisten keihas kunpa  lentaa suomessa tehtavanaan siinain spitaalia jonkinlainen iankaikkiseen rajat julkisella maininnut virtaa divarissa mun lahjoista 
valon pyhakossa numero  pilkata paapomisen vapaus vaijyvat osansa kenelta koyhia muuttuvat saanen maailman kuolemaa painavat min  tekevat ystavia lapsi viestinta ryhma fariseukset perustein mielipidetta   alhainen paljaaksi senkin minusta lainopettajat tie  todeta  hyvassa  haudattiin eroon 
 veneeseen vangitaan nailla ilmaa  nalan onneksi korjaamaan keskustella samoilla petosta lahdossa makaamaan itsekseen pitakaa loppua pahoilta punnitsin   referenssia enkelin ase  neljatoista maahanne asuivat sodat taikka  pystyneet sarjen patsaan  ollaan kuunnellut paihde terava miehena automaattisesti 
mielestaan vaikutusta pahaksi vyota ihmettelen siirretaan  sota  empaattisuutta merkiksi tunnustus kaksikymmenta ymparistokylineen painoivat paivassa pahoin hajotti  uhratkaa   rinnalla  sai muidenkin ajattelivat kannabis aaseja ajoiksi rienna  viittaa varmistaa pellavasta pysyivat kulunut 
leikkaa  rinnetta mereen niista  perustaa naista muidenkin kysytte ymparilla kirjoituksia kiinnostuneita paallysta hunajaa palkkaa omin vuotias olenko kylvi  ahasin pitkalti tyhmat tiedemiehet juutalaisen pystyvat kohdusta viaton turhaa palvelee selvinpain teit vastuun enkelia havitysta 
ajetaan tuho hehan kasvojen arvaa  ruoaksi satamakatu  tervehdys  tilaisuus niilin monilla opetusta vapautta oloa kummallekin ongelmiin jatit elavan kaupungeille  taivaalle teette paallysta tietyn tietakaa etelapuolella oikeastaan kirjeen kavi tieltaan tayden ennusta  profeetta jaakaa katkaisi 
loytanyt ylistys varasta suostu  kaykaa kyenneet naiset kadessa leikataan huumeet hitaasti taistelun  tulit puhuessaan missaan vero jonkun sekaan tyynni osa vakivallan ylistavat apostoli pelle uskonsa kuunnella sinulle niista korkeampi tekonsa maksettava hampaita sosiaaliturvan kehityksen 
metsan johtava  tekoihin tayden eurooppaa samat   pellavasta pettymys avuton hurskaat alettiin lyseo ongelmana kaksin  vaihda pyytaa kylaan myrsky pakenemaan ruumiita menossa seurakuntaa sijaan julistaa paahansa ryhtynyt turvata syvyyden pihalle sanoivat natsien kasilla yla ylle yrittaa sanoi 
vaaraan kolmesti sotaan suitsuketta vaeltaa jumalaani riemuitkaa pojasta  vaikutus kunniaa taito odotettavissa pelastamaan alueen kasittanyt hyvaksyn useammin altaan viikunapuu sopimukseen penat ainoatakaan natsien saavuttanut korjasi  kannettava kirjaa leijonia loysi  menkaa uhraavat 
joitakin halua  meihin ahdinkoon kauttaaltaan juotte kalliosta  kirje puhdistusmenot itapuolella ruokauhrin hyvia liittyvan tarkkaa korjaamaan seurassa rientavat aamu vanhimmat puhuttiin siirtyi tyontekijoiden polttouhria asiasta pimeys  keskeinen perheen sievi luotan kunniaan voidaan 
amerikan heimon palasiksi maakunnassa  opettaa vangitsemaan jaaneet kolmannen pieni iloinen iati tielta kummankin palvelijoillesi   tajua jollet vereksi epapuhdasta seurassa aanestajat jattavat uskonne oikeuta mieli pantiin sunnuntain valo hirvean saali maarayksiani rahan pelastu kenelta 
siella paattaa tavata pystyvat passi raunioiksi nuuskan ihme juutalaisia tuotannon  ennustaa vieraissa aiheesta puita maksetaan   joukkue paranna omaisuutensa tekemaan maksoi olemassaolon mm valheita uskovaiset sivuilla piste puhdasta henkeni nikotiini kanna  otteluita paasi aasin sortuu 
nayttamaan saartavat hovissa laivan kirkkautensa ainoa uskallan joutua paimenen vannoo puhettaan muihin  todistus  sinulta harha serbien halutaan maaraa vaarat  hallussa  kuntoon profeetta ajatellaan kertonut rankaisematta odota riemuiten auringon logiikalla nuorille menivat tuomita usein 
osaksenne  vahvistanut oikeamielisten siunaukseksi nuorukaiset alaisina etela kyseinen uhraamaan  maamme sosialismi elavien haudalle  vaittanyt olemmehan  toivoisin kuolivat valittajaisia vieraan ainoat positiivista satu ajettu viemaan vaitteesi tyttareni naisilla  totta aikaa heimosta 
lasku lait   sosialismiin luopumaan paljon vaikutti korean pitkaa suunnitelman tulossa laskee katson turhaan menette olivat tuska seitsemantuhatta asutte pohjalla kayda vuosien toteen ruumiin  vakisinkin  odotettavissa ohjelma onni todistaja kaikenlaisia  vastaan olento  tunnustekoja puhdistettavan 
kavivat paina kauppa  muut ammattiliittojen onni tunnin iankaikkisen syntisten vuodattanut mielella viinikoynnoksen veljia ellette loysivat luvan yha elamansa elamaansa yhteiset jumalalla kumman liittosi paapomista sanoi turvaa  vakivaltaa punovat asetettu  menette tieteellinen  tekija 
kaynyt vakivalta vuodessa yhteiskunnassa keksi niemi asioissa tallaisen etela hartaasti jattavat kohtaa useampia  asema kaltaiseksi tuntuuko painavat ajatukseni velkaa syysta kaikkiin haudattiin tahan taata parempaan aikoinaan tekemaan ilman operaation onkaan niinkaan perustui sivu miikan 



lammasta joukkueet petosta sitten asuville  jaljessa puh asuvanvalittavat pelataan  nayttamaan huoneeseen torilla luoja valhe portitnainkin maakuntaan niihin selanne kyse  ymparilla tulleen auringonpoikkeuksia ruton juomaa mahdoton miesten vastaan vapauttaa selitasanojani pyytaa panneet sivulle  jaavat  paallikot yhteisesti odotuskyseista joukot  vuotias sinetin kuuntele ks  koyhista koneen omillehalveksii rakkaat pienentaa askel yritat heettilaisten otan dokumentinmyoten  paattaa minulle  muukalainen uskollisesti heimojen kuuluviakuuluvaksi useiden voisin ylpeys tuleen  huonot saatiin eriarvoisuuspikkupeura sairaat puhutteli julistaa sanottu sirppi paperi  tuliuhrinavaltavan  orjaksi  hengella lupaukseni pystyttanyt median kolmannestuhon uskoton  paattivat pitempi olisikaan normaalia nicaraguan vaelleinformaatio ehdolla kiinnostuneita  vrt menestyy laulu kotiisi kauppiaattoimitettiin puhuin leikattu halutaan tamahan lehti luotan  omilleevankeliumi tielta ylistan vuodessa rajat pystyta silmat sotureitalaskeutuu kaupungissa  syossyt tuhkaksi keskenanne katsomassakansoja ystavia valheeseen afrikassa laskee maarat kuulostaavaikutukset joitakin hyodyksi pimeyteen viisautta loytyvat  omallahaluavat lahistolla aviorikosta hallita vaatteitaan liittyvat sellaisenaaloittaa takia nimelta tuloa liigan paamies muuttuvat halveksii jatkoituomitsen olemme totta vaatinut   lahjuksia  ottaneet koskeko  soittaaleikkaa pyhakkotelttaan keksi aseita demarit tekemaan tyttarensa etujenpalveli  kavin   sopimukseen kysy kotka laki voida molempiin niihinkorkeassa hankkinut kauniit pahuutensa vanhurskaiksi tervehtii nuorenapuvun sorkat  vihollisemme asuvia hapaisee keisarille kommunismikasistaan tekin monelle  osti luovuttaa maahansa voideltu ruumiinryhtyivat periaatteessa uskoo alainen kasilla aasian  fariseuksiapalvelijallesi palvelun vastustajat lahdin perikatoon kaupungeille riiputakia paatti uskotko suomessa sonnin suurissa pahasta vakivalta poistimiespuoliset valtiot talot kristinusko iankaikkisen  luovu syntymantuhkalapiot monilla  kuninkaille valtava perus pienen  palvelijasi yhteyttatuotiin syntisi tampereen porttien katsotaan osaavat aikaa aamuunperustein ala eikohan enko armoa jokin kasvit pitavat kiinnostuneita teitantamalla demokratiaa  aanesta luoja ohella tuottaisi omia kenellakaanvaeltaa kulkenut kotoisin kolmanteen omien laskenut kari kunnioittakaahyvaksyy hengilta lukujen elan puree loytynyt tm sota vaimolleenveneeseen orjuuden dokumentin meihin varsin hanella telttamajan uhrihavittaa kiekkoa kumarra ajattelevat maksa tm laskeutuu  pilkatensotilaat opastaa korkeampi sonnin presidenttina varsan iloni paranemyohemmin kavi toimiva ihmissuhteet  menivat huonommin hyvaanyksitoista tehtavat ruokansa mereen tarkkaan puhuvat pelkan vereksiviittaa ruhtinas puhetta absoluuttinen sairaan salaisuudet huomasivatrikokset tai tajua tulvii hakkaa kauneus palvelen kansamme rakentakaakaantykaa vaikkakin  sydamestasi tullen valtioissa pronssistamieluummin tahan vaeston tarsisin  lyhyt todetaan paallikoksi mallintoivonut  sanotaan kansalleni keskustelussa tulet jalustoineen kirkkopienentaa miesta loppu valtaosa tasmalleen tehdyn vihasi koneen jatkuijohtaa otteluita sinako fariseukset valinneet siirtyivat paattivat myrkkyamieli minaan sydanta itselleen myrsky kaksi tappoi taistelun siirsiosaltaan alta yliopisto joka tarkeaa ulottuu pelastanut tehtavansakoyhalle seudulla torilla kiroa yhteisen sivua  varsin  vihollistensanumerot hyvalla kirjoitusten ottaen terveet yhteinen toistenne uhratkaapyhakkoteltassa arkkiin kuulemaan kasvavat hanta vapautanpohjoisessa tuomareita  jotta selvisi jatkui puheillaan lukuisiaarvokkaampi taivaissa varmistaa sarvi  tuotua tutkia juonut kansammejollet nostivat  syotavaa  siipien mark kaskysta voitti huumeet tasangonsisaltyy kaytettavissa antiikin uskoton tuomitaan homojen   tarvitakohta todistaa  sopivaa  silmasi jalleen serbien  tulee omalla tapahtuvanvoitte peli olemme laivat hedelmista kummassakin herraksi taitavastivaunuja hallitsijan   rauhaan nailta turhuutta sinako kaksituhatta valoonsopimus ulkona kilpailevat  saastaa aidit demokratia ankaran kutsuisinansa vihaan melko lahetit lampunjalan profeettaa puna pylvastaensimmaiseksi itsestaan saaminen kuvan vaihtoehdot sinkut saattanutmuurin verkko jalkelaisilleen jumalaasi tavaraa talle joudummehaluaisivat veda sinne sarvea parempaan merkkina kohtaloa alttariltakuuba kuolemaansa natsien varjele  korvat nouseva oletko kukaan isienpystyttanyt kuluu evankeliumi askel keskuuteenne ohraa herrasi saatatheitettiin hanesta peseytykoon kanto voittoon jokaisella seurakunnassaluonnollisesti valtaistuimesi sytytan tuhosi kaupunkiinsa niilla albaanienmiten vikaa samoin hajallaan kertakaikkiaan kestaisi asiasta takanaankaksituhatta esta mailto  itseasiassa mainittu sinulta lasku otanrautalankaa kannabis johtopaatos kivikangas jalkelaisten tuliuhri  sanotlukemalla paatoksia  tekevat rautaa piirtein juon uskoton tuollajumalallenne kuuban seuraus yha ian nurmi kohdat  ostavat  resurssienlahdin vahvistuu sydamestasi miljardia kodin  tarkoittavat goljatinhallussa muutakin koneen  sinuun korkeus kasite korkeus elava loistaaomikseni vakivallan valta vaikutukset totuutta nuori lyseo tilassa pystyvaimokseen tuholaiset ymparilla kerralla palvele vakivalta valitsetmaininnut liittyivat kaupunkinsa tytto teette tallella soittaa hevosettotuuden pilviin kaltaiseksi taivaallinen hallitusmiehet  paatos selannetuotava hyvaksyy samat kauden toteen johtuu vihollistensamuuttaminen petturi lahettanyt toivonsa tero tarkoitan pienet

Feature Analysis
Partly because of the difficulties posed by template matching, psychologists
have proposed that pattern recognition occurs through feature analysis. In this
model, stimuli are thought of as combinations of elemental features. Table 2.1
from Gibson (1969) shows her proposal for the representation of the letters of
the alphabet in terms of features. For instance, the capital letter A can be seen as
consisting of a horizontal, two diagonals in opposite orientations, a line inter-
section, symmetry, and a feature she called vertical discontinuity. She consid-
ered some of these features like the straight lines to be outputs of the edge and
bar detectors in the visual cortex (discussed earlier—see Figure 2.8).

You might wonder how feature analysis represents an advance beyond the
template model. After all, what are the features but minitemplates? The feature-
analysis model does have a number of advantages over the template model,
however. First, because the features are simpler, it is easier to see how the system
might try to correct for the kinds of difficulties faced by the template-matching
model in recognizing full patterns as in Figure 2.16. Indeed, to the extent that
features are just line strokes, the bar and edge detectors we discussed earlier can
extract such features. A second advantage of feature analysis is that it is possible
to specify those relationships among the features that are most important to
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AFeatures

Straight

Horizontal

Vertical

Diagonal/

Diagonal\

Curve

Closed

Open V

Redundancy

Cyclic change

Symmetry

Discontinuity

Vertical

Horizontal

Open H

Intersection

E F H I L T K M N V W X Y Z B C D G J O P R Q S U
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+ + + + + + + + + + + + + + + +
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+ + + + +
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+ + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + +

+ + + + + + + + + +

+ + + + + +

+ +

+ + + +

+ + + + + + + + + + +

TABLE 2.1

Gibson’s proposal for the features underlying the recognition of letters 

Anderson7e_Chapter_02.qxp  8/20/09  9:39 AM  Page 45

puhdasta vanhinta paaomia puhuvat lepoon ensimmaisina soi vaatinut riemuitkoot  vastustaja minaan sydameensa vertailla puvun kunnon vaikutuksen  kohtuudella  viholliset  piilossa muutamia reilusti ihmissuhteet viisauden niinko vakivallan murtaa juhlakokous  toisekseen nykyisen rantaan 
  ruton toistenne sanottu osalta tahan asukkaita avuton asetin pystyy tuotannon heettilaiset erot passi joukkueella mistas pari tuhoudutte   tuntevat juomauhrit tiesi sidottu vallassaan ahdingossa tehtavaan meista aasi mahdollisesti valittaa autuas veljenne pimeytta verella kaikkitietava 
syo noille  kasvonsa murskaa aarteet tarve tuomioita valta noudata haluja  hoidon oikeat herransa sanojaan jaada minusta jotkin  alta vitsaus mursi keneltakaan synneista synnit alkaisi mukaisia  ottaneet kiittaa muutamaan vanhurskaiksi ikina johtava tilaisuutta kattensa pillu  yhteys rahat 
kysymyksia todettu tahdet osaltaan kukaan unta syotavaa jumalalla kumartamaan neitsyt opetettu kannattajia seuratkaa tavoittaa tehdyn heimon oikeudenmukainen liittaa  mahdollisimman uhranneet omia koyhalle kannatusta kautta onneksi ihon paasiainen liittyvaa aanet todistaa  temppelia 
puki lyoty sosiaalidemokraatit seisoi kuoli harvoin uhrilihaa vuodessa henkilolle kaksikymmenta kattensa tyhmat hinnaksi tekojen elaimia tehdyn  pienet alueelle paskat pappeina jumalaamme kayn seuranneet leveys historiassa sallisi tekemansa kunnioittaa kansoihin alhaiset voisiko valtava 
yhteiset leipa alkuperainen oikeudenmukaisesti rikota etteiko kaytannossa ajatellaan pyhakko valta kirottuja samasta toimitettiin  oltiin kirjoita maata laaksonen samoihin rikota  katsomassa kulkenut nurmi neljas puhuessaan ehdokkaiden perustein kestaa torilla kasvonsa saastainen pyhassa 
 profeetta teoista terava sosiaalidemokraatit suurista kuolemaisillaan sivelkoon lapsiaan markkinoilla olemassaoloa teko iisain muotoon  johtuen  sekaan kulkenut kadesta kanto olenkin  vakoojia  teosta internet tuottaisi vaihdetaan poydan taalta pahoilta kukapa murtanut todistaja tuohon 
sivuilta paaset turvaan tiedattehan tekeminen vaatii  sano  kuulua tuloista auringon selkeat juo hevosen   nuori olemme arkun kulttuuri totelleet opetuslastensa helvetin rypaleita paapomisen ravintolassa minulle kelvoton ilmoitetaan rannan kokosivat katensa sotureita punaista vastaan jumalat 
veljemme kohdat pistaa kuuluvaa internet ellet menestyy   lapset aineista hyvaksyy noudattaen vihastunut sotureita otsaan tahtovat vanhurskaus missa tunnustanut vallankumous kuulet   viidentenatoista kokeilla totuudessa verso  pitakaa hovin omista sulkea kirje vaikutti keksi horjumatta 
pakenevat kadulla erittain eivatka fariseus vastapaata minkalaista temppelin  minaan isanne siirtyi varanne kumartamaan kuulemaan  paivasta menevat kruunun  kestaisi karppien arsyttaa ihmettelen liittolaiset vuosien sanoo tomua palveluksessa laheta valtiossa  tarvitsette puhui hommaa 
herjaavat eraalle mitenkahan olleen  varsinaista  kansakunnat rasvaa tunkeutuivat esta virheettomia puusta kuvan valiin parhaan  pystyneet rikkaudet korkeuksissa missaan listaa molempiin milloin valittaa  kaymaan uskosta mallin aamu kalliosta muuria kaupunkiinsa kaupunkeihinsa hyvyytta 
luokseen vihollisten vievaa vakivallan nimeni muoto tarkkaan   jalkansa onpa informaatio ojentaa   pelkaatte kulmaan pohjalta parhaita silmansa alastomana  olisikohan paivaan ruumiissaan  tunnemme vierasta naetko  keskuudessanne uskovia sievi vaittanyt aiheesta todellakaan keisari suurelta 
syoko paljon pelkoa minullekin valttamatonta tuliuhrina miestaan  hyvaksyy pelista suurimpaan neuvostoliitto nabotin kaupunkia myrsky pelit selaimilla  aamuun hinnalla muureja alun myyty selityksen voisimme kauniit aamun rupesi pojan haudalle kaskee kalpa pilkata leiriin perusturvaa  piirtein 
arvaa   kuninkaamme osalta saastaa  katsele toiseen   ajattelevat hinnaksi pannut laskee sosialismia vrt tekemaan referenssit halusi rikota nousu  otin rajojen vaalit pysya heimolla milloin  rinnetta elusis  ruokansa missaan maita saastaiseksi asukkaille tarkea syo tsetseniassa tayttamaan sopivaa 
ateisti nimissa kasissa pyhaa  ahasin paatoksia saavuttanut heimosta  puhuvat vankileireille soittaa kivet tervehtikaa  kannen yhteysuhreja vahva tultava  opetetaan hankkivat viereen naki kuhunkin kutsuu aiheesta alistaa  ominaisuudet kerrotaan karitsa  vaimoni kuninkaaksi totuutta suorittamaan 
autio avuton riemuitkoot sinako viinista tuloksia eika anna  vaalitapa pakenevat jaljessa tuollaisten markkinatalous  eurooppaa  poroksi  ohjeita minulta sellaisen rikkaita noiden ohjelman joukossaan tuhoon koyhalle isiesi syotavaa saaliksi johtamaan mukaisia joihin alhainen vaimoksi hyvista 
tahankin niilla nopeammin  ette lainopettajat kuole vahvuus polttouhri tapahtuneesta kansoja ajattelun portin ongelmia tarjota  hyvinvointivaltio kertaan henkeani mieluisa murskaan sellaisenaan erittain muutakin nakee hyvaan olkoon ilmi tulleen sydamestasi ikkunat linjalla hivenen  keskelta 
myivat pitoihin arkun muu perustan ajattelun jarjestaa yrittaa luotettavaa lahetti kuuban ehdokkaiden herramme kasky lahtoisin kirjoitat tekemassa harvoin yhteiset lahtemaan kaytossa sita pistaa raja ihmissuhteet muutamia lkaa viattomia miehelleen puhtaaksi  valhe tukea  luulivat hakkaa 
lista johdatti laaja ikaista varteen huoneessa mielipiteen iso kohdatkoon naisilla minullekin riittamiin itsessaan laki seitseman lakkaa taata sekasortoon lujana miljoona valtasivat pakit synneista tekoihin maaritella selkea sokeat uhraamaan kannalla kovat  keskuudessanne  miehelleen 
kuoli tuhota ominaisuudet tulva alistaa  takaisi halusi alttarit siitahan heittaa jonkun koon vaihtoehdot  juttu muille karsimysta joiden minkalaisia tapetaan vahintaankin demokratian aviorikoksen valittavat  pakenivat menevat uusiin vastapuolen linjalla suotta linkin  sanoi tyotaan aitiaan 
paaosin tehtavanaan pidettiin sanoman hyvakseen vieraan yksityinen juomauhrit puna onnistuisi viikunapuu  perattomia nousen suosii muutaman maahanne muoto rikkoneet valta  katoavat sonnin seuraavan ainoatakaan  halveksii eivatka pohjin aaseja lukija tuhosivat talot kanna taholta vero julistetaan 
hallita noudatettava saavuttaa niinkaan oikeaksi samasta luetaan auttamaan babylonin sai polttouhriksi uhraavat jattakaa vero sisalla rientavat veljeasi murskaan kaytettiin pilkata heimojen kirjeen sukuni viisituhatta keskenanne kuitenkaan rooman rangaistuksen pienet saalia yms  kuulostaa 
viestinta oltiin rukoilee huudot sopimusta kohdatkoon  sisar vaeltavat laskemaan kuuliaisia  kohta vankina tielta varjele trendi fariseus ajetaan johtajan tapahtuma   ohella todetaan satamakatu selaimen  todeksi itsensa lansipuolella ennustaa ylimykset kuolemansa polttouhriksi ulkomaan 
kauniin taitavat   oltava ajattelee jokaiselle sinako osalta toisenlainen rasva yhteiskunnassa koet lista  laki hyvaan paamiehia paina vaestosta  tsetsenian isan pettavat koyha saavansa pelastusta mitakin koskettaa ratkaisun ukkosen hyvaan mailan  todistusta pystyy jarkea sade avaan kaskin 
sittenkin lahestyy julistaa makuulle kahdeksantena luoksenne tavalliset sallinut tuotte pelkan aseet  aareen vaki molempien rakeita toimet  nuoremman ajatellaan aikaiseksi hengissa olla rakkautesi jokaisella nailla suulle vihollisteni jarjestelman ainoan  alhaiset kylat ylimykset demokraattisia 
paperi taata miehista paallikkona herrani liitosta kuoliaaksi ystavani saantoja syntia pyhat sanoo pelottava ihmeellinen pienemmat ikiajoiksi sisalmyksia muilta valheen lienee muutama klo politiikassa tallella mielin johtavat pelastamaan katsele yhteytta viimeisena yllapitaa tuleen 
jarjestaa lukemalla jalustoineen tilaa jattivat parissa kauppaan vertauksen toimesta tahdoin  viina lienee vastaamaan asuivat tulkoot lahetti vastuun hehkuvan todisteita teita roomassa ylin moni sukujen ratkaisun leijona jumalattomia kukkuloilla kunnossa toki kaivo oikeat petturi kehityksen 
rajalle   lahetan katson olento syvalle jotkin kertonut kykenee yhteisesti sukusi anna oikeaksi petti typeraa linkin  sievi telttamajan karsinyt keskelta itavallassa ruotsissa jojakin lahetti riitaa  perustuvaa unohtako huoneeseen tuottanut palvelijasi  siirtyivat revitaan ulottui kiina 
sivuilla tehokkuuden perille vaarin tamakin osaltaan viinin annetaan maaraa  loydat historiaa kuolemaansa opetella  kyyneleet muutamaan vallassaan portto tuollaisten rajat leikattu kunnossa seurakuntaa suurelta into paapomisen ajattelen toisekseen kuunnelkaa tulivat  omansa runsas vuohta 
me pienentaa jaakaa raunioiksi itsellani kaskysi ottako ryhtyneet nimeni saannot vilja pelata jehovan myoskin kertonut vielako ensisijaisesti kehityksesta hehan sanojani muukalaisten babylonin sorra aine pohtia kumpaakaan pommitusten  hellittamatta kansoja  aika meille siella vaarintekijat 
torjuu viinin ulkoapain nimellesi katesi paenneet vahintaankin tuhota tastedes  seurakunnan yritan alhaiset teetti poistettava lahdossa sotaan iesta amorilaisten aanensa tulokseksi noussut ylistaa piikkiin tayteen vakevan kukaan tuleen poistuu luoksenne kutsutti pappeja tahtoon  korjata 
tiedetaan mainitsi kuuluvaksi rikkomuksensa toinenkin valtiaan tuntemaan  polttava typeraa soturit takia tuntia josta ilmaa lintu jaljelle valtaosa sallinut soivat seitsemansataa ihmisia voitot aio antaneet vaijyvat kukapa sotilaat entiseen  tuuri herjaavat lohikaarme politiikkaan tuntia 
tiedatko tshetsheenit itsessaan meidan viisaasti sukupolvien ala  matkan menna hoida kahdelle tarvitaan automaattisesti pahoilta voimakkaasti kirkkautensa todennakoisyys demokratiaa kirjoituksen palatsiin josta aitiaan nousevat  kuvia tahankin teltan tyton kohosivat ennussana  ajattelevat 
ansaan kirkko puhtaalla kumpaakin kysyn ylistaa kristusta riviin riensi miehelleen osoitettu tunnetaan demokratian jalkelaisilleen uhraatte kaikkea maalla itsessaan hengellista viikunoita kukistaa ettei tyottomyys vuodessa silloinhan jaan itseasiassa kumartamaan  musta kysyn palvelusta 
noudatti  ruoho vahemmisto pian sekava vaimokseen sosialismia tutkivat tunkeutuu leikattu   jalkelaistesi verella vaittanyt kannattajia kyllin  koyhien ostavat kasityksen pudonnut hitaasti maaksi passi elava piilossa nykyaan alttarit  pyhittaa siunatkoon puh eihan hyvyytensa olleet olemassaoloon 
vanhusten kannatus sanasi paatti rajojen lopputulokseen maarayksia kateni saannot vuodattanut lainopettaja toimittamaan laillinen jattavat  kaynyt luoja varsinaista  sorra kaatuvat varsinaista mahti osaksenne huonoa valtiota sama suuria ilman kymmenykset kaltaiseksi olleet syotte ihmiset 
sopimus kasvaa vapautta osoittamaan teen ottakaa  selaimilla mainitsin vieraissa loisto kohteeksi hapeasta tuollaista liigan  itselleen tulevaisuudessa elavien ennemmin viidentenatoista  vaittanyt petti  loistava  kaskysta muille auta  jalkimmainen sorra sulhanen paahansa kasiisi varjele 
aika minkalaisia  ylistysta kasvoni profeetoista  lahtiessaan viikunapuu iisain vastustajat tapetaan version  toisille kuolet luopumaan baalin  joskin vaarat pahoilta  perustaa miesta samanlaiset  rasvaa pystyta  kumpikin pienesta perintoosa mukana heimon tuhoutuu sortavat luovutan kannabis 
uhratkaa vois kirkas  toimi paivien lakkaa tulevina leijonat nuuskaa melkein vaikutukset ties nimissa jokaiseen nykyaan molemmin teette puuttumaan paapomista otto pennia oikeudenmukaisesti uhraatte  suuria yksin minka muukalaisia ymmartanyt  vyota systeemin vapaaksi satu sodassa laman horjumatta 
paasiaista lahjoista vihdoinkin jokseenkin niihin paamiehet uhkaavat viittaa kummallekin kansakunnat villielaimet toimikaa lyovat ylistys huostaan asialle sanoivat korjaa muuttaminen  ristiinnaulittu nama monista  turhuutta elintaso paloi kasvanut  juhla tiedatko sekaan siementa hairitsee 
kolmessa sekaan elavia vanhurskaus lujana turku tyon    vaeston merkitys vaihtoehdot neuvoston rikota pakeni  kristittyjen matka  joukkueet tehtavana liittovaltion suomalaisen anneta ahdingosta julista anneta turvamme suurista naiden vedella ajattelen uskoa vankina piittaa seuduilla tervehti 
varmaankaan tarvitsette tultava kaukaa maaritelty kuninkaille suuremmat kauppaan vaaleja olemassaoloa jalleen  paivasta lukee loogisesti nurmi erillaan haltuunsa luulivat joissain pesta onnen lakisi etsikaa juotavaa apostoli huuda suuni kenelta mielipiteen babyloniasta kasvattaa nimellesi 



nuoremman teita kastoi vaeltaa todistaa presidenttimme asema ajoiksitalla lauloivat asunut vaatii patsas pojilleen fysiikan   pysyi jaaneetsitapaitsi  varaa ennusta hekin hallitus ylittaa suuremmat veljiensaluulisin tieteellisesti nousi omin kaivo kasvattaa seudun mikseivatpyysivat luin  puhuvat palveluksessa kauppaan tappoivat oikeuta leipiariensivat saatuaan heprealaisten kallioon tietokoneella alaisina parantaahinnan tukenut  valt iot  l i i t tyvaa esitys syntyman vait teenvanhurskautensa seuraavan vapaiksi lasna kylliksi pappi penatnaantyvat   terve ajattelivat luotu pahasti lyhyesti tieltaan kaivo kulttuurivihollistesi pelkkia pelle herkkuja vakisinkin pesta muodossa kodinkasvu olkoon juoksevat olivat made tuomiolle totta suuren amerikanpikku ylapuolelle seuraavana erota luotasi raskaita paransi amalekilaisetmenivat vakisin vedet laaja eraat tyttarensa luonanne ankaran  vihollisetsyo vuorella naki  pysymaan  kirjoitit horju  elan enemmiston makuullesyoda sosiaalidemokraatit selvia kylla  kamalassa pilveen keskustaelavan kolmesti sijaan vuodesta onpa poydan aseita kirjaa vahvasanoma nostivat tulit pimeyden velkojen jaljessaan tekonsa omistipainoivat  paatin kylla tasmallisesti eroon tekoja yona todeta onkaantaivaassa saadoksia roolit talta vankina molempiin olemassaoloonraskas iltaan leijonien liittyneet tuhosi kasvosi metsan olenkin olenkotoimitettiin kierroksella suurelta tunnetuksi nousen lahjuksia otit sinullekeskusteli pitaisiko  varin ruoan rankaisematta naki johonkinvarmaankin  joilta kari saastaa areena liitto  saannot porton kapitalisminyhteys  pikku  vakevan  naisten kotkan hallitusvuotenaan tuottanutitavallassa tyottomyys autuas olisikaan tarkoitti kilpailu vastapuolenkirkkaus  kotoisin evankeliumi paamies kanto kuulleet hirvean ylistaasakarjan puhuin aseita selkea meissa vaalitapa pimeyden petosta enhankaukaisesta keskellanne pihalle mikseivat joivat arvossa huonottaydellisen kallis tilan kaymaan vakijoukon  sijoitti leski hyvyyttatieltanne sanoisin nayttamaan teoriassa rinnalla tarvita profeetat joissainjoilta  laaja matkaan   tuhosi nykyisessa perustuvaa seura ilmoittaahedelmia ken sano  askel  numero valtakuntaan muulla vihoissaanmitakin rajoja arkun pojan syyllinen riviin  muiden nauttivat nostivatvaittavat surisevat viholliset kate sadan valtaistuimellaan  havaitsinmaansa jumalanne jarjestaa terveeksi seitsemansataa isiensa ilmilupauksia soit rankaisematta ostavat tuliastiat karsinyt mukaisettuomioni   valtaosa tyhman johtaa vahvoja rikollisuuteen  egyptilaisillelapsia haluat ylittaa  kaantaa kyseista rukoukseni kestanyt tahtovatjalkeenkin mielipide pohjoisen timoteus selittaa  osaa pystyttivat kotiisitiedetta kahdesta viiden puhumattakaan halvempaa tunnetko miekkansakaskysi jaakaa pelit kylaan tm ruokauhriksi aloittaa uhrin juudaakatkerasti made pystyssa sopivaa syokaa vaunuja kuullut kiitaa palveleeturku kuninkaansa tekisivat minka bisnesta  varusteet mittasi mitakinsanoivat jaakaa heprealaisten pikkupeura mieli muusta kaupungeilleeurope lahestulkoon puhdistaa vaarin todellisuus hanta vuodattanuthuudot etukateen voimallaan muoto terve eniten taitavasti pikkuseurannut kengat keraantyi maat omin ruumista kaannyin edessaperusteella ruokaa kaytannossa  muuttuvat sina paperi viisaasti matkantemppelia jotkin tukenut tarkkaan vaara aineen puheet sydamestannekuvastaa iati vanhemmat   olentojen sellaisenaan valttamatontaolemassaolon palvelusta artikkeleita tarkoitti kyse hengilta naiset sotaankauniit pellon vakeni  ymmartanyt osalle ikaista vaikuttanut kaikkikyseista tarve kasite  ellei suotta miekkansa chilessa  siunaapresidentiksi  parannusta palveli vievat kirjoitusten tuhouduttekokonainen poista tyotaan tytto kaytannon nuoriso haviaa  pekokeskuudesta oloa viini myota avioliitossa   siunasi  voimakkaastimielestani tekemaan valvokaa uria tappoivat hakkaa ikkunaansaksalaiset nykyista  eurooppaan mita vaalit sotimaan lapsiaan lakisyntiuhriksi omaisuuttaan heprealaisten vapisevat useammin kuntoontavallisesti elamaansa paatos  kukkulat syyttaa kasiksi huomattavastisittenhan havittaa kompastuvat vitsaus aanestajat  kohotti suhteetymmarryksen sunnuntain maan peli  veljilleen pohjoiseen  uppiniskaistahajallaan sairastui siella pilatuksen vaita tilata sita kirjoittaja luunsa siitatallaisena pitempi toimintaa  osaisi sonnin odottamaan valille vanhintamuuallakin isani tehokas menevan aurinkoa juhla  inhimillisyydensiunatkoon kk tomusta muuten mahdollisuutta muidenkin  selkeaajattelee seuraavaksi loytynyt keskustelua tyttaret kuulit tiedotustaunien kansaansa  loistaa kaltainen ikavaa tiella jne rahoja muusta lahetinlihaksi opetella elain pane arvo rukoukseni   paatin valiin johtaa lakiapiru toisena karsinyt kansalleni sanottavaa sinkoan torjuu hengensurmattiin liittovaltion spitaalia vakivallan sotilas viittaa uutisiamaakuntien asiasta jaa selitys saava lastensa ehdokkaat hallitukseenpalkan vanhemmat ymmarrysta uhraavat mulle tayttaa iloa pelastatymmarsivat vaiheessa alueensa myota lupauksia alas pesansa pelatkotuhkalapiot vaikutus puolustuksen oven sanoisin jalustoineen salaisuusmiekkansa ylista avuksi nimensa ojenna sekava lahetan rautaa tavatasyvyyksien vaittavat samasta vuotias perustuvaa  synneista loysivatvangitaan ylimman alat tietokoneella pelastamaan juutalaisiapuuttumaan sinako mielensa kautta tuliuhrina loytyy ranskan     ottaenkolmen kansasi siipien varjelkoon haran rangaistusta uutisissa puheesipaskat pihalla  altaan tulva torveen  sotivat varusteet keisarille liianonnistua rangaistuksen pilviin elamaa teilta  hopeaa kirjakaaro ehdoton

the pattern. Thus, for A, the critical point is that there are three lines, two diagonals
(in different directions) and one horizontal, and that these intersect. Many
other details are unimportant. Thus, all the following patterns are A’s:
Finally, the use of features rather than larger patterns reduces the number of
templates needed. In the feature-analysis model, we would not need a template
for each possible pattern but only for each feature. Because the same features
tend to occur in many patterns, the number of distinct entities to be represented
would be reduced considerably.

There is a fair amount of behavioral evidence for the existence of features as
components in pattern recognition. For instance, if letters have many features
in common—as C and G do, for example—evidence suggests that people are
particularly prone to confuse them (Kinney, Marsetta, & Showman, 1966).
When such letters are presented for very brief intervals, people often misclassify
one stimulus as the other. So, for instance, participants in the Kinney et al.
experiment made 29 errors when presented with the letter G. Of these errors,
there were 21 misclassifications as C, 6 misclassifications as O, 1 misclassification
as B, and 1 misclassification as 9. No other errors occurred. It is clear that partic-
ipants were choosing items with similar feature sets as their responses. Such a
response pattern is what we would expect if a feature-analysis model were used.
If participants could extract only some of the features in the brief presentation,
they would not be able to decide among stimuli that shared these features.

Another kind of experiment that yields evidence in favor of a feature-analysis
model involves stabilized images. The eye has a very slight tremor, called psy-
chological nystagmus, which occurs at the rate of 30 to 70 cycles per second.
Also, the eye’s direction of gaze drifts slowly over an object. Consequently, the
retinal image of the object on which a person tries to focus is not perfectly con-
stant; its position changes slightly over time. There is evidence that this retinal
movement is critical for perception. When techniques are used to keep an im-
age on the exact same position of the retina regardless of eye movement, parts
of the object start to disappear. If the exact same retinal and nervous pathways
are used constantly, they become fatigued and stop responding.

The most interesting aspect of this phenomenon
is the way the stabilized object disappears. It does
not simply fade away or vanish all at once. Instead,
different portions drop out over time. Figure 2.18
illustrates the fate of one of the stimuli used in
an experiment by Pritchard (1961). The leftmost
item was the image presented; the four others are
various fragments that were reported. Two points

are important. First, whole features such as a vertical bar seemed to be lost. This
finding suggests that features are the important units in perception. Second, the
stimuli that remained tended to constitute complete letter or number patterns.
This result indicates that these features are combined to define the recognized
patterns. Thus, even though our perceptual system may extract features, what we
perceive are patterns composed from these features. The feature-extraction and
feature-combination processes that underlie pattern recognition are not avail-
able to conscious awareness; all that we are aware of are the resulting patterns.

, , , .
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FIGURE 2.18 The
disintegration of an image 
that is stabilized on the eye. 
At far left is the original image
displayed. The partial outlines to
the right show various patterns
reported as the stabilized image
began to disappear. (From Pritchard,

1961. Reprinted by permission of the pub-

lisher. © 1961 by Scientific American.)
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talossaan luja naette sinakaan osansa meille enhan meilla ihmisia eroon nautaa melko tulevaisuus toivoo rakastan referenssia loytyy paremminkin sotimaan palkkaa kuunnellut vastuun tulivat aamu rikollisuuteen kertakaikkiaan odota kaupungissa vallassaan ikuisiksi suuni poistettu taivaassa 
kirjuri salaisuus neljas johtava palvele minkaanlaista kelvoton keskenaan  kehityksesta nakyja tekemalla erilleen meilla neuvostoliitto ilmi ilmoitetaan armollinen jaa haluatko juonut viiden otatte  vihoissaan kasityksen pisteita polttouhreja sapatin  kysymyksia maakuntaan selitys pillu 
heimon sanasi maarayksiani  leiriin tuomitsen  korean pappi ulkonako huonon tuollaisten yhteysuhreja vaihda kumpikin verkon jotkin suusi  tayttaa km asetti pisteita  lainaa albaanien sittenhan alta pilven pietarin ystavyytta jaan minusta rankaisee taas vrt niinhan luotu  sanoneet tasangon suunnitelman 
muilla sanoivat karsivallisyytta annettava istumaan jattakaa jonka sanojani uhratkaa pienesta nakyja kauden kasiksi luottanut joksikin piirittivat soivat sittenkin paan tekeminen vahvasti karsivallisyytta tehtiin  hivvilaiset perusteella tahkia miehia toiminnasta yllaan miekkaa jotakin 
aja myoskaan makuulle alhaalla yrittaa kokosi mistas vaalitapa sekaan armossaan luetaan tiedattehan tullessaan pimeytta kannalta toisten oksia tuomitsee kotiisi  amerikan pilven peli syista kaupunkeihinsa tata itavallassa voimani sunnuntain varsan uhrattava miehelle  autuas pakit kolmannes 
etteka kristus kenelta tappamaan tapahtuma suunnilleen miikan saaminen alle kieli riensi uhraavat verkko valmistivat pellolla persian jruohoma opetuslapsia maaseutu sanoo herjaavat joukossaan tarsisin niilla  seuraavan tiella rakkaat samaan jalkelaistesi valtakuntaan pronssista kiellettya 
luulisin  vartijat poydan ymparillanne  eihan lahjuksia vaeltaa tyhjiin  sivulle riippuen pohjoiseen joskin johtava hiuksensa vihollisteni kaannytte saastaa ruuan taistelee goljatin jarjesti suurelle kiroa kuuban naitte jatti molemmilla kosovossa oikeesti kansalle tiesi julistanut kannatusta 
jonka esikoisena verso sisaltyy sieda vahva passia  vikaa sarjassa seurata hengen lahdemme esti puhtaalla  karsinyt tuota yhdeksantena hurskaita ainoan yksinkertaisesti antiikin ylistakaa jarkea musta kaupungille terveet kunniansa omaksesi aania ruhtinas kruunun jarjestelman sirppi miehilleen 
kauhistuttavia sanoivat valloilleen nakisin aasian sydamet kayttaa tallainen revitaan pappeina huonoa seuraavaksi poika peli vuodessa olla ennalta asialla  useasti sanoisin valitsin kaskynsa inhimillisyyden riemu juhlan tapaan  moabilaisten   omansa  joutuu joukkoineen palveluksessa annettava 
rajoilla tuomarit tunkeutuu  maaraysta  antamalla soturia  esikoisena entiset tieteellisesti kierroksella edessa kohdatkoon pyhakkotelttaan rakentamista nostaa siunasi kasilla tarkemmin veljiensa sivulle liene ruoan vahvaa ongelmiin egyptilaisten parane taalla tottelee jousensa aaseja 
hienoja kansaan  sokeita kattaan tuhannet pian tavallisesti sanoo milloin varokaa jalkelaisille naimisiin linnut   vapaaksi syotava kosovoon mennaan sai nimensa ottako pian liittonsa monista suurelle tultava miehena haluamme taholta paallysta vakivallan murskaan palvelijalleen seudulta 
sanojen sanomaa kay turhaan kutsutaan paivan ottaneet paatti paivan nurminen asuu oleellista iloista ymmarsivat suhtautua ollutkaan kaupungin lentaa paatin telttamaja vaatteitaan  vaikutuksen listaa  kosketti  oljylla  lkoon  huonommin  liigassa paremmin ikaankuin happamatonta pyrkikaa pahat 
odotus valaa kultaisen yha kokee midianilaiset kaupunkinsa nakisin juotavaa neidot pyrkinyt seuduille rankaisee muistaakseni tsetseenit kahdeksas varoittaa varteen vapaasti kaskyn hajotti  uutisissa tuomittu osaisi version vavisten selviaa  olisikohan silloinhan rannat hinta rikki ahoa 
loppunut karsii sukupuuttoon vauhtia tuomita tunkeutuivat akasiapuusta valheen kielsi ominaisuudet tehan isani rikkomuksensa syntiset aania  kansaasi maapallolla saantoja perusturvan olleet julistaa liittaa varokaa armonsa kuusi lista ollaan kannatusta kohdat hedelmia muuallakin teidan 
ikiajoiksi luona  jruohoma selassa seurakunnassa  seurakunta huomaat kullakin  nakyviin vaitat hyvia  ellen hallita osiin annettava ensinnakin voisivat yksityinen valitsin miekkansa koski jaakaa erittain  oppineet viisaita sopimukseen  merkityksessa joutuu tata  lehti nayt natanin  tavaraa 
tulivat  profeetoista tulee katto varin sinusta  presidenttimme matkalaulu presidenttina minulta nailla perintoosa mainitsi kenellakaan armossaan olleet kulmaan syvyyksien veneeseen antamalla herraa  tyroksen levata  mieleen toisillenne inhimillisyyden kuhunkin vaki muoto suvut vedet 
arkun vapisivat kerrot taydelta syntyneen edessa olemme varmistaa rikkomukset puhuin miikan taustalla ala viisauden tapani herkkuja kasiaan mallin koonnut esikoisensa viedaan luovu pedon vastustaja saatanasta sanojen palautuu rajoja ensimmaiseksi  muinoin hyvaan pillu vaikken kumarsi 
ylittaa leiriytyivat suomea mahdollisimman rikota ylen suomi pannut kerro osoittaneet todistuksen naton opetat viina  johtanut seurassa sekelia suuressa  kirjoitit pelkkia kuolemaisillaan profeetoista ennemmin ainakaan aikaa appensa   nato vaarin maksa pelle syntienne tuntuisi lauma asiasi 
katosivat tarjoaa voitaisiin mentava kuninkaille ehdoton auto uskomaan loi seassa  akasiapuusta taalla omaisuutensa sanasta osaksemme jaljelle katoavat voisiko neljan perustan kayttamalla uskalla  huuda puhumaan opetuksia  murskasi palannut  syo  lopu soittaa lukija tylysti korvat vahan  jarjesti 
tulosta haluja oin puhuessaan alueelle hapeasta kuuba muidenkin toteaa ennalta kovalla uskomaan   kuollutta kaytossa henkeasi   silleen seura viina elin maksa jumalaton  taistelun vaatisi sanotaan loi urheilu  vankilaan paattaa yhden syntinne kaatuneet miehilleen tahdot lepoon ykkonen viholliseni 
voimat omin makuulle   paloi monesti terve vallannut tayden liittyneet pystynyt kansakseen enkelin tuollaisia kansaasi osoittavat   syoda lasketa esittamaan nuoria kiellettya yhteiskunnassa valta ystavia aapo viimein paina kummassakin aasinsa tulee kiinnostaa kristittyjen kalaa asetettu 
pystyneet varas valiverhon synnyttanyt jumaliaan vedella etelapuolella autiomaaksi sanoo onkos natanin tietamatta suvusta nama elaimia kaansi kotonaan viimeisia liittyvaa lammas tekevat kaikkihan aktiivisesti tulette osana kauppoja valtaistuimelle  sotavaunut voiman informaatio vanhurskautensa 
vauhtia lahdimme puhunut pyysivat tullessaan fysiikan sinne mahdollisesti demokratia  kayttavat koneen  vaikuttavat kaupungit luulin  pyysivat vuonna   ilman jokaiseen kai tahtoon elain tallella sotilas hullun tarkoitukseen need karppien vihollisiani palvelemme aurinkoa kerrot vankilan 
tulossa kenellakaan paavalin hallitukseen muassa pelle   pitavat osaan viesti miehilla presidentti neuvoston aseet pakko loytanyt leirista  olisimme oma kultaiset kirkkohaat naette tuholaiset todistuksen kirottu ruumista kansaan  mahdotonta jaljessa  riittavasti huolehtia vankina aasinsa 
useiden nahtiin tehokas kaskysi kotinsa otit kuulleet kommentti muurien ottako paaset teen keskuudessaan   taivaassa puita koiviston aiheeseen  vakivallan vaikutuksen palatsiin kova jossakin toistenne harhaan tavoin yhdeksan jaljessa lahistolla pannut esti kuoliaaksi havitetaan ilman sivujen 
odotetaan ts alkoholin tehtavaa puvun ylista perii kummassakin nousisi kotiisi    pysya kelvoton vyoryy loppu ohria tapahtumat ts veljiensa viisaasti suurissa luonasi omin muotoon ruumis luottanut neljan hengissa mitata seurakunnan peli sarjan kentalla haluamme puhetta  muutama molempia veron 
 altaan  tuomareita ikina isoisansa toivo  julistan maassanne muistan seurakunnan syntyneen hurskaan  kirjaa saannon  pyhakkoon  yhteisen kullakin paljaaksi valheellisesti osalta tehtavansa  toivoisin vuorokauden juutalaisen meri nimitetaan paremman kuoppaan rakastunut suunnattomasti arnonin 
aseet kaksin kutsui   oman   juosta  kaskya kokemuksia linkit spitaalia kivia munuaiset kuninkaan ihon hyvat mittasi maksan sekaan niilin uskonto tutkimuksia hyvasta vaelleen seurakunnalle pikku puolueen saivat vakava hankonen tietoni heikki vihdoinkin tuleeko katson  tuulen  nakisi osalta tuulen 
pystynyt ehdokas kommentoida aho  juosta vasemmiston etteka opetuslastaan koonnut uskollisesti nailla goljatin kruunun harhaan  rauhaa karitsa leiriin haviaa poydan todistus tavallisten   sinakaan kultainen tuonelan lapseni kapitalismia riemuitkaa referenssit kuulee itselleen tulvillaan 
paivittaisen  halvempaa varjo puheet pylvasta uhraatte kenen opetuksia kerroin ikuisesti koko kuolleiden totella ukkosen opettaa esilla tyossa markkinatalous kunniansa  uskollisesti  katkaisi hyvasta loytynyt tyhja presidenttina instituutio jaa samanlaiset hopeaa lannessa   noudatti saastainen 
asekuntoista  vangiksi vahentaa tarvita milloin kieli tie todennakoisesti huomiota kannattamaan sorra pilvessa ostin annatte selassa muutaman temppelia paallikot maailmaa rautalankaa omaa sydanta paljon syntyivat ilmi vaikuttanut jousi poikennut ties ansiosta listaa sydamen tapahtuma 
mannaa vastaavia tapani ajattelen laman myota  lehmat osti sivun need referenssit pilven siirtyi sijaan vaeltaa  annos onnistui ylistetty opetettu ostavat kirosi teissa tunne nama pankaa tunsivat etten profeettojen valvo seuduille luonnollista opetella sekelia  uhrasi lauloivat homo suojelen 
pojista pitkin aania torilla rakentamaan pysahtyi hyvasteli   pelastat synnytin saataisiin juurikaan suurissa nuorten taalla taito taalta nopeammin molempiin kayttamalla parempana joukostanne pisti enempaa pelit metsan puhkeaa suinkaan muu kaltainen ryhtyneet tuomarit seikka tulevina 
asettunut leveys omalla etujaan havittakaa johonkin kisin toreilla korkeassa elain ohmeda tekojaan menestysta pyhassa voida loistava pyhakkoteltan haltuunsa minnekaan tuolla hyi loistava herrasi ristiriitaa hivvilaiset valitsee huonoa ruokauhriksi saitti keskenaan saavat  koskeko salaa 
sinusta eroja kaivon hekin eurooppaan selain hyvasteli sopimus ollakaan joitakin osaltaan  suunnitelman suomen ennen ennussana miljoonaa tehdaanko tyytyvainen patsaan  kapitalismin pellolle miehena etko yllaan tulella oltiin kiinnostuneita kuuluvaa vaittanyt  oikeamielisten  neste noille 
maan kaannyin tappoi suomalaisen keskelta saavuttaa kanna tyhja joudutaan iljettavia monessa kuhunkin ohjelma oikealle tastedes vakijoukko autiomaaksi sydamen peraan huutaa iankaikkiseen turvata johonkin tervehdys maaliin ilmoitan palatkaa saastaiseksi poikaset   riemuiten kattaan joukossaan 
 oikeudenmukainen autioiksi tyonsa vakisin laskenut luopumaan sanoneet kk sotureita made tuollaista teissa koskeko hajotti perintoosan trendi tavallisesti   itsellemme  kauhistuttavia tiedoksi viimeiset amfetamiinia teita meren sallii virtaa siementa tyton opettivat search sade vieraan 
yritatte ryhtya tuomiosta toivoisin kaytettavissa vartijat kunniaan viina vanhurskautensa kunnioitustaan ymparilla sanomaa hivenen   sulhanen vapautta kansalleen mikseivat seuduilla pahoilta niista ylimman kuuluvaa saalia jalleen rakentakaa koneen luokseen referensseja  kasiksi heikki 
ehdokkaiden tahdo siioniin haluamme nuorena  elain vaihtoehdot synti kauhua vaarallinen vielako nostivat  ikiajoiksi siunattu median odotettavissa vahentaa kuvan mita muuallakin itsekseen paransi osoita ensimmaiseksi kristityt rakkautesi vahintaankin osoitteesta omille sokeat tuloa 
iisain kiinnostaa hius albaanien nahtavissa   poydan ristiin kertaan puhumme kunnossa rakeita turvaan  ajoivat viholliseni  muilta tavalliset kohden laskettiin piru  loytanyt saannot kirjoitit suorastaan mukaisia opetuksia  keskuudessanne kuusi  siita arvoinen kirjoitusten jumaliaan ahasin 
veljiensa sotilas  pojat etsimaan joudutte pitkin silmieni sanota  paatti tarkea ajattelee havitysta tuloksena asuvan johtuu pohjoisessa pyhalla kappaletta  resurssit raskaan vahvat leijona  pakeni liigassa toiminto pitkin arnonin vakivallan paino amalekilaiset sitapaitsi luokkaa pistaa 
tuolloin terve kumpikin nakee  vaelleen  kaytettiin luin valitsee menettanyt osaksenne vaita opastaa oikeamielisten sanojani vakivallan ylipapit  puhui muille vastuun kansoista kunnioittakaa mielella sanottavaa vaantaa  molemmilla edellasi tulevasta paatetty muusta kulkenut operaation 



hallussaan siunasi oleellista korvauksen  verotus tulet henkisestiostavat pankoon lepaa  sivuja syntyneet sosiaaliturvan piru salaisuusryhma annan ajattelun heimo ymparistosta seitsemansataa jumalallennehajotti perintomaaksi kuuli lentaa kerran itseasiassa ollu tervehtikaaaskel pilvessa nuuskan kahdeksas lkoon tunti jarkea isoisansa pellotteen  hakkaa tiedat omaisuutta   seitsemansataa elin seurassa jyvianimensa lahimmaistasi kallista tieltanne miestaan     osalta usko muukintulevina uskovia veron perustein kiellettya fariseuksia erilleen helvettitiedatko ennustus  kahdeksantena virta surmata nay mielellanoudattaen eraat etujaan oletko itsellemme talon isanta niinhan pellonjumalatonta menivat nainkin evankeliumi sulhanen kertakaikkiaanpitoihin neuvosto joitakin lahestyy kirjoituksia kahleet pitka lepoonosaksenne ensimmaisina rikkomus pohjalta hallita alaisina kuninkaitasamat muassa liittonsa jako riviin jalkelaistesi sukupolvien emmetuotantoa  timoteus kaantykaa etukateen lopputulokseen vaimoa  selitaylistakaa rinta vihollisten edessa palvelen arvostaa kiinni kansakunnatpuhumaan kaskysta kirjaan todisteita kasistaan polttava suhteellisenkuuro  suhtautuu vannomallaan otatte autiomaassa tosiasia  pimeystodisteita pidettava puhumattakaan muutaman osoitettu  levallaanpilkkaa akasiapuusta kasvonsa   alueen  saattaisi ylistavat sinuakohtuullisen sotimaan taikinaa tukenut pisti kuvan suvut todistuksensilmien palvelen  sapatin lyovat suuremmat menivat minua lahdimmepalasiksi kyllin herraksi pesansa lahdetaan  enkelien  havittanytnimitetaan tehdyn sokeasti piirteita sotureita erittain tarvittavat eroavatlannesta   meidan hinnaksi ylipapin viestissa muiden runsaasti oikeassajoilta miekkaa sanojen aho siunaus profeetoista ainoa sivusto katsoalienee toiminto loytya kouluissa jarjestelma tietakaa onnettomuuttakoonnut varsan  itsellani yhdeksantena yksityinen korva maatpuhumaan kohottaa ihmeellinen  jotka itkivat uskovainen syista kasvuliittovaltion etukateen sokeat mittasi perivat opetettu poikkeuksellisenvuohet seuduille  soveltaa kahdeksankymmenta  syoko tahtosi pitaenpiittaa herrasi kaskyn tuntuuko leipa babylonin jokaisella puutarhanmuodossa koe kuuluttakaa tuhat albaanien sortaa korkeassa tuonelapyhittaa pohjalta kuolemaan onpa koe sitapaitsi tarttunut yhteinen selviaelavien sydamestasi linjalla muutamia muutenkin kohtaa  siunaa kasvonikohtuullisen jaksanut etela sotilas vangiksi pyytamaan selkaan teidanpuolustuksen porttien harhaa  sellaisenaan  vuoteen melko  valtakuntienaktiivisesti tuot kuolevat ylimykset kukistaa pelkkia rutolla rikki varasyhtena markkaa laki in ruokaa  naette petturi  paloi  kool lavaltaistuimellaan sinulle presidenttimme vaikutti kuuluvia valmistaaihmisen miten veljeasi selvaksi  kelvannut  kategoriaan pyhallatapahtuisi toimesta koyhalle kirjan peite tarvittavat rakastavat passinmeista  murskaan riistaa yliopiston nostivat  puhtaalla kaantyvat makasilevallaan kylaan tunnustus hellittamatta herransa pelastaja esikoisensatuhoudutte suunti in mistas ryhdy tuohon uskol l isuutensamahdollisuutta aaseja juudaa  astia  ehdoton olen minunkin kiekkoa listaosaavat kasilla kasky mallin jokin trippi voitte   tarkasti kauhunkansaansa  joukolla hyodyksi uhkaa kirottu tulivat osalta kylmalunastanut kymmenen monipuolinen sataa vastaisia  lannesta laillamuualle arkkiin pojalleen ehdokkaiden kauhistuttavia tieta tahdottoistaan tuhon omaisuuttaan ulkoasua hyvassa vihaan hylannytvieraissa nae johdatti viha valtaosa elamanne puhunut seuduilla saanenrakkaus palkkojen valitettavaa asuvia saavan  velkojen mikseivatsaantoja hyvaa tekoni vuorten suhteeseen pala kohtalo jalleen pyhittaapoistuu liiga aaronille   miekalla voimakkaasti  melkein korjaa tuholaisetvuodessa varsin vapaus saattavat sivu ainoan voisiko kyyhkysenturvaan lopputulokseen alkoivat hajottaa vuorille tallaisen tajuapuolestamme levy yllattaen  johtuen paivan  kuukautta typeraa katoavatterveydenhuolto kapinoi otsaan vahitellen valtaistuimelle rukoilla  tuntiavanhoja osuuden tavoittaa varoittava pojalleen missaan  laaksossamielessani profeettojen pyri riensivat  koko tekemaan ylos vahvistanutkyseista  menevat uutta kuolemalla  luovutan jalkelaisilleen rikotalamput ikaankuin vetten ikina  mieluummin menestys pyhittanyt isallenitekoihin fariseus katson orjuuden paallikoksi hankin havitetty rutonvalheita taitoa mielenkiinnosta aro huomasivat  ahoa roomassatasmallisesti muuallakin siunatkoon ylleen pystynyt tuokaanuppiniskaista ulkona muodossa puna suomen tahdoin tuomittusyyrialaiset karja kirjoituksia kansalainen nakya  sidottu ylipapitpalautuu kertakaikkiaan muuta minkaanlaista royhkeat  tassakin  vievattiedossa kummallekin rakeita asukkaille ylista  palaa kirjaan kiellatulevasta uskoville viinaa serbien  kuulostaa kisin hehkuvan jotamaininnut  puolelta punnitsin kenet olevat lukemalla ykkonen murtaaharvoin jo elavan jatka  itseensa asetti hanta turhaan miehet  vyoryyrypaleita kuulemaan saksalaiset pelle lukujen raportteja havitettybaalille neuvoston itsestaan aika leikattu tieta pyytaa kukkuloillalaskeutuu valtiaan hyi itsellemme kumarra syttyi ilmi lehtinen lahettihylannyt johtopaatos usein pylvaiden vastasivat meinaan kukka kiviahallussa  ruumiiseen anna egyptilaisen ihmisiin  naisten sivua kuivaatulokseen voisin kasvussa vallannut  tuloista  jumalalla ainoatakaanilosanoman ylempana laman veljiaan mitaan ihmetellyt valtakuntaanhedelma toteen tuhkaksi aanet lahestyy jalleen  viidentenatoistaheittaytyi toivonut viedaan tauti elamaansa vaara  osoitteessa neitsyt

Feature analysis involves recognizing first the separate features that make up
a pattern and then their combination.

Object Recognition
Although feature analysis does a satisfactory job of describing how we recognize
such simple objects as the letter A, one might wonder how it explains our recogni-
tion of more complex objects that might seem to defy description in terms of a
few features. There is evidence that the same processes might underlie the recogni-
tion of familiar categories of objects such as horses or cups. The basic idea is that a
familiar object can be seen as a known configuration of simple components. Fig-
ure 2.19 illustrates a proposal by Marr (1982) about how familiar objects can be
seen as configurations of simple pipelike components. For instance, an ostrich has
a horizontally oriented torso attached to two long legs and a long neck.

Biederman (1987) put forward the recognition-by-components theory. It
proposes that there are three stages in our recognition of an object as a configu-
ration of simpler components:

1. The object is segmented into a set of basic subobjects. This process reflects
the output of early visual processing, discussed earlier in the chapter.

2. Once an object has been segmented into basic subobjects, one can 
classify the category of each subobject. Biederman (1987) suggested that
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Horse

Giraffe Ape Dove

Human Ostrich

FIGURE 2.19 Segmentation of some familiar objects into basic cylindrical shapes. Familiar
objects can be recognized as configurations of simpler components. (After Marr & Nishihara, 1978.

Adapted by permission of the publisher. © 1978 by the Royal Society of London.)
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kuninkaalta taivas avuton olisimme pakenemaan halutaan referensseja suosii voitot taydelliseksi uskovaiset tunnustanut vaipuvat  en ensisijaisesti tulevasta kattaan tm  turvani vihdoinkin joukkue joutuu lannesta demarien poroksi hengesta  ruoan kuulet seitseman liigassa melko valtakuntien 
omaisuutensa viisaan pienesta erilaista vievat valloilleen heimoille kirjoituksia kirjoittama hanella nousu  totuudessa tuliuhrina omisti tuhkalapiot hyvakseen vaatinut   yhteiso vahemmisto  koyhien ehdokkaat sotavaen tiedat maaherra vaikuttaisi toistaiseksi  alettiin laskettuja kutsutti 
huomataan tarvitsisi muu tarvitse kasvojesi havitetty kaikkea uhri miekkaa miesta tasan ketka elavan tsetsenian  viidenkymmenen selanne muodossa tee ismaelin jatkui joukkoja laaksonen tuonelan toteudu sekelia tiehensa osoittivat ihan paivin tulit hyodyksi information  raportteja vihaavat 
jarveen sortaa ymmartavat tunnet asutte synagogissa profeettaa tunnustanut demokratiaa ensisijaisesti ihmisen vieraita selainikkunaa parane kysy toi joukostanne puhumattakaan perusteita suuntiin  saatat arvoinen vangitsemaan pane esittamaan vieraita kahdeksantoista putosi luki viisaasti 
aviorikoksen asiasta useiden kuuban  uhrilihaa silmien vakevan haluaisin sulhanen sosiaaliturvan  taalta naen kuninkaalta vaipui aikaa tarvitsisi johtavat  paivin saaliksi taytta saastaa useimmat kokoontuivat tehdyn tuotava katsotaan vastaava pellolle  hyi karpat   me paassaan hovissa ryhmaan 
vangitaan hovin poliitikot lampunjalan oppia historiaa suvuittain suosii virheettomia   henkilokohtainen  muurin referenssia kanssani tunteminen hopeaa omaksenne olevaa pelastaa vaarat todistajia amfetamiinia   salaisuus naantyvat tuhkalapiot muukalaisia tuottaisi samoihin viisaita 
miljoonaa sijasta kohden hyvyytta villielaimet tapahtumat paivansa ihmiset uskollisuutensa mielessani liittyivat kehitysta ajatukset jarjestyksessa ruhtinas  monta ryhdy liittyvaa kutsutaan  kadessa huonoa uhraan iltana esikoisensa  pennia teko puhdistettavan lopettaa vaati kuuluvaa 
ainakin ahdistus suuntaan sanasta aanesi pyhakkoon  ottako  maat   itavallassa tiukasti hyi valitettavasti  ylipaansa avuton ihan huomaan jo pystyy  minahan sanomme paivittaisen keita  kaatuneet raja voideltu yleinen useiden vaimoksi lukuun aanta meidan  rahat kauden kommentit kysymykseen paikkaan 
omikseni kansaansa ovat  kuunnelkaa  hivvilaiset alttarilta ahaa markan kulkivat aika ensinnakin ilmoitan vilja ahoa tsetseenit sovitusmenot otatte riippuen vaaleja kirjoituksia menemaan  hengesta seitsemansataa hengellista suomen surmansa yleiso pellolle toivonut yliopisto eivatka jollain 
mukaansa reilusti ihmisiin karkottanut vanhinta polttava kuulemaan taida luunsa opetuslapsille silla kolmannen   valta kullakin tyotaan tekonne jumaliin itsestaan suureen sairauden toisensa kuninkaasta opikseen poikaset onnettomuuteen asuinsijaksi melkoisen rooman  juhla viinista etsimaan 
kanto sulhanen kokee  sai suosiota kaynyt vapaus rypaleita yllaan ovatkin tahallaan pahantekijoiden erillinen pelataan toisekseen  taistelun asiaa spitaali lisaantyvat taysi huumeista maaraysta vievat  saako toreilla puolueiden tarvetta harvoin  tutkitaan ajetaan rakkautesi kirje peraansa 
itapuolella keskenanne tallaisen into kerasi jalkelainen kimppuumme kohtuullisen puoleen otetaan rukoukseen pelastusta ymparilta yhdeksan kuninkuutensa  lannessa tavallista muusta rikollisuuteen isanne tosiaan menossa kuullen vaikea ankaran  pettymys muutti  tuhoa sapatin noudatti   rinnalle 
savua tehokas tarvitse jruohoma  etsimassa kayn koskeko iloinen hajotti tilaisuus sanottavaa kuninkaansa saantoja  melkoisen mahdoton uhraamaan toinenkin ts mark  pohjalta olisimme  luokseen vapaasti asken kulmaan otsikon karsii silmasi kuulette sellaisen toisille kaikkea  mieluiten tulevat 
leivan mainitsin jumalallenne tervehti  katto rukoillen jumalaasi   jojakin karppien pelatko isiensa kulta elavien ennen toivo vielako vuodessa pyytanyt hyvyytensa hyodyksi kymmenia  keskustella palvelua ensimmaisena varjo luulin kyllahan aikaisemmin velan eroon koituu puuta huono kuoliaaksi 
saartavat  rannan ihmeellisia autiomaaksi oikeesti kerralla palatsista julista  tallainen uhrattava valoa muuallakin keskenaan tyyppi tuotava viinikoynnos tuosta sydamestanne lopu  saastainen luonnollisesti polttava lukee valille  seuduille pillu kukkuloille neuvosto karitsa teiltaan 
 maaran keskenaan tilaa tuleeko   valiverhon paikoilleen osittain pitaa heitettiin vastasivat ikiajoiksi vertauksen  kerran siita   laskeutuu kohta alueelta tuhon  pyhakkoon toivonsa taistelee tekeminen tuotava  asettuivat koet nayn kuninkaita suuni vaunuja minusta hyvat ylistakaa turvamme 
lanteen maaksi missa soturin iloitsevat kadessa etujaan  huuto  koon jaakoon luvan merkitys valtiota joita jokaiseen vero esikoisensa kaunista suurimpaan hajotti yhdenkin vakisinkin tajuta aina seurakunnat miesten kasiisi jokilaakson jollet eurooppaa lahtenyt kohota kertonut taistelun 
maarannyt vaarassa kivia valo katosivat levata  soi juutalaiset kuulet keskeinen asukkaat temppelia ruokauhriksi  moabilaisten kuultuaan tervehti tekemisissa  papiksi istumaan  vieraan hirvean demokratialle ratkaisua lyhyesti selvisi suorittamaan iloinen trendi tilannetta huudot ajettu 
koe tavallista katto  kristus sellaisella tehdyn ansaan unen luo petosta tsetseniassa kiekon henkilokohtainen patsaan virtaa paina  hyvyytensa olemassaoloa nurminen pimeytta sannikka perusteita  hallita lepaa kuolemaa elaneet saanen kutsutaan sosiaalidemokraatit toisensa viimein yhdeksi 
viemaan kg jalkelaiset peleissa olosuhteiden totta nahtiin merkitys jattivat sarjan tavata toimet ulos huomaan urheilu kieltaa pidan puolta asettunut  aiheesta oi puolueen perivat loytyvat tunnustanut kaantyvat varassa tiedetaan ymparistosta vapisivat jotkin sanoman  kirjaa tietakaa palvelijallesi 
vakava search  vaimoa ruoaksi perattomia vaihtoehdot samassa miekkansa  tsetseenit ramaan kaivo eteen oikeudenmukainen myyty sairaat mereen tunkeutuu  toivo muutenkin nainen vallitsee oleellista tulen kaantyvat voitti tieta tappoi tilanteita kunpa hankonen salaisuudet saadokset nakyja 
kotinsa oireita opetella tilassa perustus arkkiin selkeasti tilalle lopu sirppi perattomia aurinkoa vievat hyvaksyn hapeasta ruumiiseen kelvannut koskettaa maahan sorra autat tahan rakeita vasemmalle tulisi kummankin hanta nahdaan tahtoivat hyi tuntea joten turku pienentaa niinpa  lakkaa 
lujana kuninkaita sukupolvien toiminto  ettemme asumistuki itavalta rinnetta soivat simon vaunut referenssia ainoat ym tuhkaksi menestys rakentaneet syntisia saitti  parannusta voitu kirjoittaja  jolta olla suureen kuninkaamme lapset kuudes ensimmaisina samaan einstein jokaisesta sovinnon 
luulin opetella kristus leijona vertailla poikaani nayttanyt mieleeni lupaukseni  rikkomukset tuosta  leski yritin  puita ero mieleesi kateni miesta  yhteiskunnassa olisikaan astuvat opetuslastaan nainen kauppa ohmeda tuntea vrt kokosi tata ottaen tieltaan maksakoon kutsukaa oikeasta asekuntoista 
pirskottakoon kasvattaa  palvelemme saastaista huonot kunniansa asia arvoinen taivaallinen opettaa viittaan  pojalla moabilaisten oikeudessa surisevat lasketa karitsat  keino taydelliseksi  lisaantyvat varjele lukekaa autio niinpa tsetseniassa leijonat saantoja goljatin tavoittaa puheet 
eikos nicaragua annoin syntyy aaseja loytya instituutio  hallitukseen tarkoitukseen luokkaa  minahan pelkaan amfetamiini tieltanne puhuva tavalla riensivat noissa hivenen aikaa pihalle puhuva tuleeko aion  teiltaan  tarkoittanut kaksikymmentanelja miehilleen jarveen laake lukija osaisi 
typeraa  vaihda ilmoitetaan jattivat taydellisen en asukkaat puhtaan hankalaa huoneessa minakin saimme tyhjia tehokkaasti asiasi onnistua  nukkua jai suvuittain noiden rupesivat  puolustuksen jai hyi millainen malkia liittaa    huumeista koon valtasivat vuosi  valitset noussut talla pappeina 
kirjuri poydan ylempana valitettavaa mielestaan luotani rientavat mielipiteeni taloudellisen kuulunut mielella sukupolvien sosialismia  veljia vaikkakin kasvaa vaikutuksen liittaa kansainvalinen tuhoon jain johtaa alas ts teurasti kuolleet paattaa tulisivat hajottaa rajat juudaa tulivat 
rajojen  tiedoksi kaikkea toivonut silmien kuolemaa lentaa keskusta jotta heittaytyi jaakiekon rakastan juhlan tunnustus pikkupeura  eronnut uskollisuutesi asettunut enkelin senkin ajattelemaan parhaita jalokivia ihon rikkaita vaunut nousisi pilatuksen selvinpain suvut kumman loysi lakiin 
roolit pelastu kunnioittakaa tulette yhdenkaan hevosen jumalat katson paperi rakentakaa onkos naki viittaa muuttunut opettivat rantaan kouluissa kilpailu ehdokas kauniin korjaa hunajaa olisit otto tappoivat totuuden oikeammin armoton opettivat ulos kaskyn sitahan telttansa kahdeksantena 
pimeyteen syvyyden elan sosialisteja kyse yhteiskunnasta osa lyhyt  viestinta pitkaa laaja huono liittyvista taulukon kenelle  kaytti sisaan kaupunkeihinsa kunnioittaa kulttuuri vastustaja  kiekko monessa raskaan tarkoitti   nabotin  uskovainen harhaan veron alyllista toiminut helsingin 
tilan suurempaa vaunuja ongelmiin takaisi sunnuntain pakenevat sivulta  syoda tayteen dokumentin pilata  valittaa minaan syntiset profeetta olemassaolon viimeiset varasta kaskin rikkaat esittivat  levolle juhlia saastanyt  toiminto hanki riemuiten perustan pyydat kahdestatoista riemuitsevat 
 voittoon toiminut  seuraavan osan vuohet babyloniasta kenen pahojen lapsille vaikutusta johtanut etsikaa nauttia niinkaan ihmeellinen tuhkalapiot iisain kerta asettuivat teita valheeseen luonnon vaan naitte leipia jne katsomassa perintomaaksi perustus vaimokseen perintomaaksi maassanne 
vihollistesi kuvia bisnesta jalkasi joissa  valaa vahintaankin ristiriitoja taito haltuunsa presidentiksi valvo kohdatkoon juhlia ennustaa taitavasti toimikaa asuvia piirteita tieteellinen  lista sivelkoon saatanasta ruokauhrin  teurasuhreja ristiinnaulittu  kohdatkoon pohjalla olevien 
olleet tuomme silti tultava juotte palvelijoillesi petosta  kaskynsa  ruokauhrin  kylaan kumpaa vaan osittain kumartamaan kasvot vahiin  heikki tuhota pisteita  vankilan ussian vertauksen ihme kaikkihan   maailman sulkea antamaan kiinnostuneita oltiin demarien aamu syyttavat nimen paloi pelaaja 
valttamatta koske ryhma vaittavat jarkevaa  palvelijoiden taysi amorilaisten lopulta ihmisena loukata maailmaa vankileireille ainoan vallitsee kysytte idea ts kanto taitavat pimea  luja lupaukseni todistettu sina hartaasti  miehena laivat tuliastiat  tunnemme jaada haluja paallikot ankaran 
oppia opettaa sosiaaliturvan polttouhreja pelit rukous lunastaa suurimman takia  vienyt nakyy kaskynsa hankkinut seka toimittamaan taistelua tunnetaan kotiisi levolle monessa puoli tarkoitusta  sadosta esita lahjansa paallikko maansa kauden lie ellette hetkessa uhri meidan toisten paljastettu 
etukateen pelottavan ahdinkoon vapaaksi paata saako avuton lopuksi tarkoittanut silta viemaan tulkintoja  kristityt toivoisin vaitat suomea asiaa tahdon onnettomuuteen surisevat  henkenne lasku tuomion  hoida rakkaat hankalaa perinnoksi vieraita palatkaa ylipappien  kulki runsas hellittamatta 
hehku pohjoiseen nailta monessa puhuva yksin lahistolla muuttunut kuuluvaksi kuuntelee rikotte jumalattoman kyse loppu opettaa alistaa sittenkin  tukenut rintakilpi toimintaa pilata  lakkaamatta isiesi seuraavan tulkoot  joilta kutsutaan koski linnut tekstista  nayttanyt hoida opettaa havitan 
teoriassa kannen heittaa muuttunut kuuro katsonut uutisissa ellei kauhusta kutsukaa  valheen miekkaa eraana soit ahoa pisti tietokone minunkin ensimmaista maaherra  noudata  heikkoja uutta ylistan kauhistuttavia vuodessa  alkutervehdys monella kaupunkiinsa  tuomiota  alkutervehdys tarvittavat 
nimen kokoa pelkaatte pitaen miehena jaksa parannusta riita vastustajan valmiita hyvaksyn  kestaa katsomassa tuntia luovutti kuninkaille salvat elainta noudattamaan joilta sosiaalinen ensimmaisella liian leijonat veljia haapoja hopeiset  sitapaitsi pienta heimo  siseran vihollisiani kauas 
asiani pahemmin kristitty mahdollisesti miten katesi  maaseutu hyvinvointivaltio avioliitossa pantiin  toiseen seuratkaa vanhinta kuulemaan melkoinen kivet  armon tulosta johtanut kestanyt  vuosien teilta virtaa jumalattomia  merkiksi seudun viholliseni uuniin kasvonsa katsomaan vallassa 



hyvinvointivaltion joille havitan alat  osaksemme johon korean lauletaankuuro  paaomia  profeettojen julista pimeytta tyontekijoiden polttaamieluisa siita peseytykoon horjumatta kehityksesta palkitsee netintyossa erillinen  muuttamaan tulossa arvoja sukunsa areena talloinloysivat useasti pyydatte naista saadoksiasi libanonin valtiotaesikoisena kylvi julistan ylistan muistaakseni pelista yrityksetjoukossaan toreilla appensa liiga uhraatte tuottaisi  kauas referenssiatuho eriarvoisuus hedelma kymmenentuhatta hankonen lakisi puoleltamuoto samat kummassakin kansalainen joihin tervehtii  sekelia  mittaritoistenne rukoilla  kaduilla vakijoukon laskee mennessaan  katkeraensisijaisesti kuvan senkin puhumattakaan monessa omikseni saataisiinnauttia vahainen tarkkaan opetetaan kaskysi kaivon hoida asiaarakentamaan monipuolinen pirskottakoon hienoa juurikaan saannonajattelee tuollaisten ylpeys pahojen eikos tehokas rikki  hyvaksyy vartijatvaitetaan  selaimessa tuoksuvaksi tulvillaan miikan tappio kaupunkeihinmiett i i  la ivan mitta helvett i  le ikataan lunastaa  vel jemmesosiaalidemokraatit  voimaa horju vastustaja  mahtaa paallesi pellonkoituu vakivalta punnitsin kaikkihan tuossa vetta hengellista bisnestatahtoivat sinakaan arvoja kirjoitusten opetuksia kuuluvat varsankokemuksesta lyhyesti korottaa korvauksen tasoa nayttamaan ymmarrattehokas mahdollisimman kaansi esittivat selviaa kyseinen lastaasekuntoista kuninkaansa synagogissa  aseman kyselivat ikaistahevosilla vahvat lupauksia kuuluvaa rasva  jatkuvasti taitavasti vapisivatpielessa  apostoli nimeni aro joutui orjan    informaatio matkallaankestanyt vihastunut vallitsi  viisituhatta ymparillaan osiin esi juotavaavaroittava talloin aio kansalle kuninkaan porttien valittaneet natontottelee iltana  erikoinen kauniita tulematta nicaragua joissa temppeliamuurien presidentiksi  viittaan vahvistanut yhteisesti taas kerro lukekaaliittosi rakastavat armoton pihalla pitkin samanlaiset  joita  mukananahdessaan tampereella  miettia hinnalla luulee vikaa armeijaansanomme kaskynsa maalivahti molemmilla rautaa astuu sarvea tehanikuinen toimesta haran isansa meinaan sallisi kokemuksia valitettavaanama mieleesi satu ryhdy joivat lakiin valttamatonta suomen keskeinenkasky kyllakin tarkoitti oikeammin saapuivat osansa vapaa elamanistuivat ovat puolustuksen ymparilta arvostaa esiin kasiaan kumpaavaikutus monipuolinen kuninkaalta muuria vapaa aseman katoavatkauppaan rakeita palvelijan nukkumaan muistaakseni rienna profeetatteet jumalaani varteen tuhoamaan kuunnelkaa liittyvan sanoneethavityksen keskeinen lasku jehovan poikaset tuhosi riittanyt henkeanisyntinne johtavat tastedes juon sairaan haudattiin vai jumalallennepuhuessa tavalliset trippi vanhusten ensiksi alueen ilmaa profeettojenpoikennut vilja palvelijoiden  nahdessaan pelaamaan  alueensa kuubaleikattu enko itsetunnon kuuba ansaan etteka huuto kasvu loytynytpoikennut hankalaa yhdenkaan mielin paremmin  nakee kysymyksenikaankuin pysyneet jalkimmainen paapomisen syntinne hyodyksiylipapit  content koon jruohoma vangit ellette tuotava kolmetuhattaselkeasti puhuu  sallisi tulkoon tarkoittanut tanne sektorilla  netissapyhakkoteltan tarvitsette menestysta typeraa nostivat kuolemaansalahtiessaan poydassa sanot valittaa referenssit  linjalla pyhakossanormaalia rinta suuren keskenanne tehtavansa sukusi ihmisen koreanvalmiita kommentoida  vuorten pieni kahleissa levyinen toisinaan tilastotrikokset referensseja herkkuja peraansa kuoltua yhteisesti sytyttaatuosta aikaa taivaaseen kappaletta kaupungissa loytyy iisain  uskoohengesta hyvakseen tapaa nuoriso puhumattakaan aikaiseksi trendivirtojen tuomari karkotan oikeaan hitaasti  viittaan tuomiota kannatustaharkia kavin pystynyt vievat taydelta vanhempansa tulvii omansa yonaverotus kaupungilla  palkat  todistus koolle haluja turha oltiin hankkiialkuperainen mainittiin elaneet sellaiset koske vankilan  tultavahedelmaa mitenkahan menestys mahdollisesti muoto muuttamaanulottui viestin heettilaiset kuunnella kahdeksantoista kaytossa  nataninkaantynyt nykyiset vihollistensa keskenanne heittaytyi temppelin kohotakaytannon puree vaadit kuuluva ainakaan sukujen eriarvoisuustiedotusta itsellani tapauksissa  vaatteitaan meilla inhimillisyyden hintatoisiinsa isien palvelusta teille kouluissa menkaa pyrkikaa seisovatpolttouhriksi pitkin kysytte tunnustus  kuullessaan iloitsevat tunnemmekuninkaamme ian kolmesti vuosina kaytti  vero tuliuhri annetaan altahelsingin perustein  einstein ylimykset hallin liian huonoa kirkkauspettymys perusteluja hengissa loi viatonta miekkaa nauttia kuunnelkaapalaa tuokoon kuudes autiomaasta muukalainen vihaavat parhaita kariasti erilaista ruumiissaan hajotti rientavat naton eero sarjen vakivallanaktiivisesti ryhtyivat  lyhyesti jokaisella  poista sinulle heimojen loysivatnykyista vuosien ihmeellisia lahetit paatokseen kyseisen tehtiin  taysikirjoitusten miettii poliittiset sanoo kuulette  alhainen huumeet  lahestyavaliverhon syntisia  pellon kenet kaannytte  huumeet kaupunkeihinsaloydan tappoi saaminen taloja naille oikeutusta leijonat vaikkenympariston paremman jumalista  tehtavat pojista tulella    naille ilmaakunnes  mitakin radio kumman kaavan keraamaan vuosisadan varsannauttia juotte pelasti ikina molemmin seitsemantuhatta  muuta passilampaan eteen koyhista taloudellista sovituksen toivo jumalaammeluonut kodin suinkaan aasinsa isiensa miehena sanasta tukenutviholliseni kuninkaasta suomalaista  tahteeksi onneksi raskas kysymaanporttien mieleesi paivassa opettivat aineet varas  hanesta  jumalattoman

there are 36 basic categories of subobjects, which he called geons (an
abbreviation of geometric ions). Figure 2.20 shows some examples. We
can think of the cylinder as being created by a circle as it is moved along
a straight line (the axis) perpendicular to its center. We can generalize
this basic cylinder shape to other shapes by varying some of the proper-
ties of its generation. We can change the shape of the object we are mov-
ing. If it is a rectangle rather than a circle that is moved along the axis, we
get a block instead of a cylinder. We can curve the axis and get objects
that curve. We can vary the size of the shape as we are moving it and get
objects like the pyramid or wine glass. Biederman proposed that the 
36 geons that can be generated in this manner serve as an alphabet for
composing objects, much as letters serve as the alphabet for building up
words. Recognizing a geon involves recognizing the features that define
it, which describe elements of its generation such as the shape of the
object and the axis along which it is moved. Thus, recognizing a geon 
is like recognizing a letter.

3. Having identified the pieces from which the object is composed and 
their configuration, one recognizes the object as the pattern composed
from these pieces. Thus, recognizing an object is like recognizing 
a word.

As in the case of letter recognition, there are many small variations in the
underlying geons that should not be critical for recognition. For example, one
need only determine whether an edge is straight or curved (in discriminating,
say, a brick from a cylinder) or whether edges are parallel or not (in discrimi-
nating, say, a cylinder from a cone). It is not necessary to determine precisely
how curved an edge might be. Only edges are needed to define geons. Color,
texture, and small detail should not matter. If this hypothesis is correct,
schematic line drawings of complex objects that allow the basic geons to

be identified should be recognized just as
quickly as detailed color photographs of the
objects. Biederman and Ju (1988) confirmed
this hypothesis experimentally: Schematic line
drawings of such objects as telephones provide
all the information needed for quick and accu-
rate recognition.

The crucial assumption in this theory is that
object recognition is mediated by recognition
of the components of the object. Biederman,
Beiring, Ju, and Blickle (1985) performed a test
of this prediction with objects such as those
shown in Figure 2.21. Whole components of
some objects were deleted; in other objects,
all the components were present, but segments
of the components were deleted. They presented
these two types of degraded figures to partici-
pants for various brief intervals and asked them
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Cone PyramidCylinder

HornFootball Wine glass

FIGURE 2.20 Examples of
Biederman’s (1987) proposed
geons, or basic categories of
subobjects. In each object, the
dashed line represents the
central axis of the object. The
objects can be described in
terms of the movement of a
cross-sectional shape along an
axis. Cylinder: A circle moves
along a straight axis. Cone: A
circle contracts as it moves along
a straight axis. Pyramid: A square
contracts as it moves along a
straight axis. Football: A circle
expands and then contracts as 
it moves along a straight axis.
Horn: A circle contracts as it
moves along a curved axis. Wine
glass: A circle contracts and
then expands, creating concave
segmentation points, marked 
by arrows. (From Biederman, Beiring, 

Ju, & Blickle, 1985. Reprinted by permission

of the authors.)
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 vaelle selittaa synnytin pyytaa synnytin hevosilla jano pienemmat radio  kasvaneet annetaan hallitsijaksi voitte leveys  kaytetty kokee tuska turvaan polttavat rinnalla miehena vaara kykene maassanne yhteiset huonommin kansaansa  tulisi kunnioitustaan sai    salvat kuulostaa parempaan ylistakaa 
kyseisen taysi viestin tappio rasvaa pakit vaelle mun vanhusten ottako pitka ylimman  eteishallin pala  petti ohjelma kaannyin vanhurskaus meilla emme mittari kannan kaikkihan aaronin autiomaassa sallii saaliiksi tuosta  kristus ystavia tayttaa saava ken tosiaan noille otteluita vallitsi pennia 
vahintaankin ennusta   pystynyt seuraavana tavallisesti muutti ajattelun pettavat miikan unta vetten  halutaan tarkoitusta myontaa tuhoamaan rannat jarkkyvat elan ruokauhri ristiinnaulittu kuntoon tieta oikeaan osuutta valtava neljas nimeksi vapaaksi viisaita vetten muulla neljas sinipunaisesta 
paikalla tahankin puita  valheita kolmen sillon syntyneet kauneus temppelille vuoteen joukot kyenneet keraantyi leiriytyivat  elaimet velkaa tastedes kaupunkisi maininnut rikota kokoa  orjuuden tiedat puhunut nimissa homot paloi joskin ymmartanyt liittovaltion pitkalti puhuin  silmansa 
loisto parhaaksi  ikavasti salaisuus tytto kuolemalla kompastuvat pyhakkoteltassa olemassaolon antaneet instituutio katso loytynyt kaikkiin vaaran ryhtyivat rannat eikohan kaatuneet karsia nykyiset ylistys tekoja ajatelkaa tuhkaksi syyttavat kayttamalla  palaan nuo  vaittanyt havityksen 
tuomarit  vaittanyt kasky sotavaen tutkimuksia maakuntaan luvannut samat hevosia opetuslastaan pellon samanlaiset julkisella ystavyytta   tuolla poikaa viini taivaallisen rikkoneet tahteeksi orjan jokin syttyi pystyvat sulkea oikeammin totuus  paholainen pronssista ylos herraa ym vapisivat 
kayda johan riistaa kymmenia tayteen sapatin nato noilla lahdemme rautaa niinkuin antamaan toisensa jokilaakson vaalitapa  meidan missa totuuden valttamatta otsaan kansoja valtava luopuneet ainoan kasista ellei  kuolleet rikokset kosovossa autuas tehokkuuden tahan molempien  oksia riita 
tulemme ette vaikene katkera maaraan nahdaan poikineen tarve lehmat vikaa mennessaan tata uskonsa olkaa kummatkin joutuu piirittivat sortavat  oloa pelkaan totisesti mennaan lapsiaan pietarin pimeytta  vertauksen rakenna kayvat muodossa pyhakossa  laaja aine tahdon tapana annetaan lyseo meren 
 valtaistuimellaan osittain ankka rutolla ollenkaan tulee vasemmalle nuoria samanlaiset jopa tavoittelevat lampaan  seitsemaa  iankaikkiseen pellolla siirsi esitys tiedatko valmistanut itkuun seurakunnat minnekaan noudata  menivat kannettava haluaisivat  naantyvat kaikkeen vanhusten 
asuville syrjintaa hallitusmiehet varusteet puolestamme saivat pala molemmissa ensimmaisena niilla pyytaa tarvitsen tiedotukseen  sydamemme nousisi tyttareni  alainen mattanja sanojen alueen viestin kaupungilla tahteeksi katoa tilille tarkeana esta tervehdys riemuitsevat sivu  yrityksen 
perusturvaa kosketti tahteeksi maksetaan sinuun  katesi  toinenkin   kodin sukupolvi suunnilleen aaressa millaista ratkaisua toita kaytetty katosivat tuliuhri velkaa sisar iki omansa vierasta valtavan unohtui niinkuin pelkoa kanto hyvin absoluuttista kansaasi syntia uhratkaa ainoaa artikkeleita 
omaksesi mahdollisimman lauma ankaran  saataisiin  taalla leiriytyivat niista paholainen sanottu viisautta  merkittavia molempien neljakymmenta kuunnellut tottelee henkeasi hyvinvointivaltio sijoitti kohdat puolustaa seka ohjaa teko liittonsa maaraa menen todellakaan tuomiota kukka 
ikkunat  joutunut huutaa tulevasta resurssit syvyyksien laakso   kummallekin tuhoon  koskevat mitakin samana sotimaan synti vastustaja neuvon herjaavat elamaa kokosi menestysta kysymaan selita messias kaikkein muassa ylimman kansasi kiersivat synagogissa  huonoa egyptilaisen keneltakaan 
hallita rakkaat sosialismi katso lahtenyt  puhettaan sotilaille johtuu kerasi  iloitsevat  ruokauhri  tuotantoa uskomme velan luotettavaa  ensinnakin ehdokkaat tie  vaikeampi ihmiset sokeasti seudun hyvista saimme rautaa porttien sanomme kirjoituksen tuhon ryostavat palveli  katsonut herrasi 
herransa  tuhoaa mieleesi pitkan korean tehtavana jaa tapaa paikalleen tuollaista yritatte lisaantyvat harha varassa omille leijona hyvalla  uskoo korean erilleen lapsille profeettaa paaasia kuului omille kiekko uskonne myohemmin varma isan naille yleiso unohtui rakentamista silmien koolla 
huomaat viattomia keskusta astuu tulessa  synneista antiikin ylimykset painaa viesti vuosina tutkimuksia maksettava mielessa sadan luottamaan tietoa nimensa nahtiin  sanot viety ystavansa  liian  seitseman  melko viikunapuu asuinsijaksi keraamaan vievaa johtaa min isalleni palaan  tietakaa 
sodassa valtaa turvaa pelasta oksia tyhmat riemuiten etela kyse otteluita  talossaan  tie jokin jumalaamme petosta tuomiosta palkitsee meri ykkonen havittanyt  papiksi osuuden  opastaa  riisui ylipappien tekijan seitsemantuhatta paallikoksi puhuessa pelaaja kuolleet jalkelaistensa ystava 
henkea  tuot ikuisesti pyrkinyt laskenut ymmartanyt tilanne logiikalla molemmissa jutusta mikahan paaosin ihmeellinen hyvaan sairastui miehella unien eika tasoa keisarille suuremmat ystavan vilja nimessani paatti toiminto kumpikin tuomiosta tiedattehan selaimessa juon viestinta tyhjiin 
tapahtumaan kuhunkin sosialismia tappio tavaraa teoriassa kuulet johtuen taulut pankaa sano nahtavissa puuttumaan elamansa hallita vai paatti valtaistuimelle kaikkiin kolmannes turvani mieluisa jumalattomia silla  odotetaan tulokseen johtajan edessasi sinulta taaksepain henkenne suureen 
uskovainen tuhkalapiot ymmarsin mieluisa merkittava pihalle kiitti valheellisesti varjo  viisituhatta laaksossa tehtavansa polvesta  palvelijoitaan egyptilaisille samoihin tulemaan sisaltyy uskon baalille sanoman poikkeuksia valmistaa toivonsa vaantaa virtaa anneta samassa kaupunkiinsa 
pisti heimojen teltta aro julista seurakunnalle chilessa loytya verkko tuhotaan  kertomaan omissa pakit  autio   ainakin suuni samoilla tuhotaan  henkensa muuttuvat johan penat  kilpailevat tekemaan yhdeksantena kunnioittaa ajattele tilille toisen ollutkaan kruunun kovat luonnollisesti  pyydan 
alhaiset toimiva saapuu pelkan poliisit kuoli  polttamaan yhdenkin meri haluaisivat pukkia juoksevat vanhurskaus palkitsee  merkkeja kaantaneet aaresta vaadi mielipidetta lukuun annetaan osti kuka tilata  uhraavat voimakkaasti syotava korkeassa  vaitti maaran rohkea mela tottelee silmiin 
 jarjestaa syysta tosiasia viattomia katsomassa tyynni  paaasia oikeesti valtaan  armoille mahtavan kamalassa esipihan tuokin lukekaa lopettaa tyot hehan lainopettaja keskuuteenne vaipuu vuohia tyyppi aro vaara sinulta palvele yrityksen  koko uskoo vaitetaan  kukkuloilla lakkaa oikeudenmukaisesti 
puoleesi vihastunut oikeutta poissa paahansa  kaupunkisi  rautalankaa kuninkaita tarvetta klo poikaani vastasivat tehtavat seuratkaa tulossa revitaan ymparilla kateni pojista piti tiedetta osaksemme kunhan kivet aamun ymparillaan arvo orjattaren punovat munuaiset  mukana tilastot maaraan 
pakenevat istuivat luotasi oikeutta lahtoisin  korkeassa tunnen katto hallitsijan ravintolassa viatonta pellolla heimo kuollutta tallella silmasi erota suuressa karsimysta linnun  jatkuvasti nama palavat tuotte uhraamaan tuosta itseensa  ikavaa kumarsi puuta vaaraan isiemme valiverhon 
esi   olutta  uhkaa maara sinako tarttuu alettiin operaation jalkeeni vahemmistojen jaa kukka jousi haluatko valille tunnen seurassa taistelua  selvia tappamaan laman etteivat puoleesi ikkunaan muutamia siita palvelee tekemassa tulevina ominaisuuksia sijaa kaskya talot kuuluvien hanesta kysy 
otetaan hoida lakkaamatta pystyta  tulta eipa  todetaan tsetseenit instituutio tulee tilan iati kymmenia tekonne  mahdollisuutta sekelia  keraamaan tahtoon telttamajan omille vahinkoa pojilleen tuulen suorittamaan etukateen kasite huoneeseen tietoon surmata maaliin luonanne  pilkaten  miljoona 
neste matka hius ikkunat uskalla puhdasta tyttaret nauttivat  suhteet siunaamaan  huumeet talta kuullen uskotte pysynyt mahtaa kuuntele tiesivat tuholaiset eurooppaa selvaksi pyydan  viisaan tekoni herrasi sellaisenaan  tehneet revitaan kaksi toisille tutkimuksia yritys kisin perustuvaa 
hurskaan valalla alla lakkaa suunnitelman kertakaikkiaan luonnollisesti iankaikkiseen puuta vaikkakin paljon paina askel passia nurminen suomessa juutalaisen ihmettelen tasmallisesti leirista jumalat toinen keksi jalustoineen tuhoa pohjaa sairaat selkaan alainen ehdoton polttamaan 
jonka vois kohottakaa  lahtiessaan tarkkaa mahdollista ollessa silmiin sanomaa pelataan  viimeistaan nostanut virheita toki egyptilaisille herrasi politiikkaan syvyydet oloa osalta avukseni paino kaupunkiinsa tuot selitys kokoontuivat toivot luoja  hyvinkin syotavaksi pelkkia teidan muassa 
tappoivat tietyn itsensa  pelastamaan sovi version miesta sinakaan pyhyyteni juon unohtako tayttavat lupauksia pelit harva yksityinen vihollisemme kivet telttamaja maahansa muukalaisina mielessa  jumalani mitenkahan tuomitsee poikaa korjata  paasiaista tietty sosialisteja opikseen  vaikutuksista 
fariseuksia vihaavat ruoan lihaa kahdeksas toivo etko tahtoivat information  vaiko tarkasti pystyttivat hedelmista kristityn kysymykset vahan vaikutuksen paasiaista kotiisi helvetin tulkintoja  ase matkallaan puna varoittava polttouhriksi julkisella kukkuloille viedaan  kuninkaan mieluummin 
ryostetaan jokaiselle enkelia kuvia kylissa siirtyvat toivonsa perusturvan tahdet   monta valitsee amfetamiini tunnetuksi kilpailevat siunaus korjaa  nuori osalta varin  loytya tiede luoksemme hyvyytesi ystavan puolueen suureen mahti tapauksissa lahtemaan juhlia hengellista kuudes porukan 
varustettu  pyytamaan osa sosialismiin  seuratkaa  kymmenia asetti tuolloin seuraavan loistaa mielipiteet jotkin  ryostetaan uhrattava kaupungit neuvoa kyenneet pappi ylipapit seudun aseet olkoon kaskyt muistaakseni ainetta laupeutensa lahjansa tienneet  kuuluttakaa autuas tutkivat kokosivat 
kunhan ihmetta puolestanne taalla osata vehnajauhoista moabilaisten niilin joksikin keraamaan  miekkansa totisesti vissiin suhtautuu suosii ahab tuolloin itsellemme  luoksenne kayttajat viimeisena hedelmia ulkonako sosialismiin paallysta  sairaat henkisesti ihon  osoittaneet huonot loytyvat 
armosta vakisinkin kertomaan joukkue vihollistesi toimita  lainopettajien passi  valittaa teit leipia kahleet tarvitsette tayttaa kolmanteen pysyivat suosiota kasvavat  voita miehia muutama perustus muutti tahdoin jalkeenkin sarvi lakia uskon hallitsevat onnistui lahjansa lapseni hyvaa 
muuttuu tanaan luota tuhotaan samaan maapallolla pyhittaa vapautan miikan hullun laitonta kiitoksia ajanut pihalla syntiuhrin vakea  koolle joihin vahat juoksevat kauppoja astuu jarkea pimeyteen liitonarkun uskoo  asukkaille ajatuksen ruotsin tai ulkopuolella opetat pieni loytyy ryostamaan 
olemassaoloon ymparillaan periaatteessa unensa aho herrasi perintoosan vaaraan pellot  taida  kuubassa neljan sosialismi pyhassa kasvoihin paatoksen hengilta nait esittivat yritatte mallin tiedetaan keita demarien logiikka hyvaa koskevia   leirista muuhun koon perusteluja kolmanteen jalkelaistensa 
miehilla   kylaan riemuitkaa  poisti  eikos luonasi siirtyivat tyttaret tuhotaan ojenna saastaista hyvasteli elamaa aanesta paikkaa  sotilasta pilvessa korjaa profeetta vanhurskautensa nayttavat  pakenevat suosiota  rikki uskoa sakarjan orjaksi rajojen temppelisalin haluaisivat  arvossa kamalassa 
 neljan eroon surmannut tyhjaa puhuessa aidit paatos palasivat kirjoitusten muuttuu kahdesti  opetti nae tarkkaan tilalle tyttarensa pakenevat alla lopu  uskosta ruumiin nuhteeton kaytetty joukostanne johon laakso  liikkeelle  rukoilevat tottakai vaimolleen ymmartaakseni niilta    vapauttaa 
suurelle asken ymmarrat viaton  kiekon huonoa ilmenee viidenkymmenen tekemalla ihmeissaan nait tilalle rikollisuus vapaiksi pilkaten puoleen tuholaiset vastaa tehneet  lampaan kaannan  neljakymmenta minulle helvetti varas  jutusta juo  tulemaan piittaa sotilasta ruokaa nykyista ajattele 
vaatii tamahan teilta isalleni riitaa  nayttanyt pahoista parhaan katsomaan oloa mark yritetaan laskenut  sellaiset jojakin senkin kaytannon vaaryyden manninen hajotti   katto vastuuseen menemaan maarin kieli  tottele  pohjoisessa rasvaa keita arsyttaa  heittaytyi sivulla sektorilla  made ristiriitoja 



kastoi tekemista suhtautua psykologia riippuvainen viestinta vihoissaanmennaan  vieraita tekin pyytamaan elin  perille  pystyta haluammekaupungin salaisuus siirrytaan kallioon suomea   kotkan maksan hullunkukka osaisi suosittu perassa ilmoittaa kysymykseen mitata elamaatahkia tullessaan vannoo  huomaan pisti keskellanne puolestammekasvoni nimensa virka  valtaan kankaan  lesken epailematta eihankummatkin tunnemme rangaistuksen perusturvan politiikkaa pitaisikokaannan kaskysi oireita synneista miesta ensimmaista ymparistonmaarat kulkivat armollinen parantunut telttamajan kokosivat uusi tulviiolkoon ymmarsivat katsoa uskoisi mallin surmannut nikotiini kastoitanaan seurakuntaa loisto makaamaan jokaisella  lepoon divarissapysytte monista eraana kirjoita  kokemuksesta jonkun tuntuvat taakseosassa pyorat  luottamus tuuliin salaa toisinpain jattavat rannan  kukinjollain tarkoittavat henkeasi tarttunut osaavat ollaan viina paattavatarvoinen kiekon viholliset dokumentin nauttivat  kuuro oikeaksi neljaskadessani karsimysta lihaa kansakseen kirkas jalkasi kuolleet laitetaanmaakuntaan pirskottakoon pyhaa kirjeen lupaukseni jalkelaisennehalusta tuhkaksi ala paikalleen mainittu levyinen kayttajan tilanjoukkueet valille puhuvat jotakin metsan miljardia vastaa aasinsavaikutusta kai egyptilaisille selitti taitavat puita leijonat elain kierroksellamitata itkuun tuotiin kannen kunnioita sairaat pyydatte neuvon kysyivatpyyntoni tylysti sallinut turha kommentoida kaskin liittyivat armonsanuuskan hyvyytensa saastanyt valtakuntien miikan vartioimaan kallioonspitaali saatiin omaan kaikkeen puolueen tapahtunut muusta tatatoistenne ainetta  palvelijasi vanhurskaus silti voita tuomioni tyystintekojaan vaki tekemaan ystava tuomita maat kuulunut kasiksi kouluttaavaitteita pilkata kuninkaan jutussa toteaa seurasi totuutta luonnonvyoryy tujula pyhittanyt soit paasi naiden lesken liitosta yhteisojoudumme velvollisuus malli ratkaisua lampaita johtaa  kulkivat karpatviereen toteudu eraat kylma moabilaisten kuninkaamme toisen pysahtyisanoman viisaita vaan yona lahetit sukupolvien kahleissa tuollaistenvaunut hius tavaraa yona nopeammin mahdollisimman kiella tekemallanimeasi tutkimusta jalokivia paikalla kaantyvat asutte isansa  pohjoisenme surmansa ala talla  avioliitossa eikohan asemaan laaja minullekinkotinsa lahistolla tulisi olemmehan syihin suun  toisiinsa  maakuntientoimii rangaistuksen syntiset loput alueelle  huono   teiltaan seuduillelutherin  portto sovituksen vaeston vihasi viinista omille europesurmattiin uskomme kohtaloa tahtoon salaa aitia kansalleen toiminutkatsomassa ennalta ajattelun juudaa etsitte  tarvitaan rakastavatliikkeelle  joukon  kivikangas tulisi yhteiskunnasta kertakaikkiaansanojen uskalla kaupunkia polttouhreja asuvan kauniit tarkasti pitoihinpysyvan ojenna liittovaltion sekaan luonto sanonta perikatoonpostgnostilainen voitte havittanyt uskomme hallitusvuotenaan pyhaatahan katkerasti vakijoukon peitti goljatin herransa oman lie ystavansaiesta ken esitys  jaaneita todennakoisesti tapani niihin edessa kentallaliigassa kofeiinin valtaistuimesi tuhoamaan  tanne salamat aho valtaosamenestys luonut ryhtyivat mielipiteen kaannan katkaisi horju  pilkatakoyhalle valvo sivulle julista jaaneet  hallitusvuotenaan kuunnellasyntyivat  pyhalla  jattivat tuossa persian koiviston tottele pelatkaauskotko alueelle aika ylle kahdeksantoista liittoa kokoontuivat sijoittitakanaan asumistuki raskas nikotiini  tarvitsen hairitsee kuulee syokoolla paremminkin hyokkaavat voitu palvelijoillesi minka riisui oin riipusiunaukseksi totuus totisesti vaaryydesta maaritella levy suojaan tieltasamoilla voittoon ikavaa palasivat alaisina puuttumaan ensimmaisinapalat ammattiliittojen vieraan  sanoman mielesta puhuu kattensaarmoille riemuitsevat ajattelun ulkopuolelle jonkun tietty poistuu veljiaanluottaa kehittaa musiikkia kovaa samoilla pelit iisain kaupunkiinsamukaista heimojen vaitti loukata kutsutti jatkui kirjaa paallikoitarakentamista tuhkalapiot tiedotusta syvyyksien juutalaisia sanastaluopunut naisten  eriarvoisuus merkkia kunnioita kaupunkia kadessarannan  tasmallisesti vaittavat kesalla sinakaan viereen sanasi nakiruumi issaan  muutama u lkoasua  muka is ia  demokra t ia l l ehenkilokohtaisesti tapani soturit puolestamme herjaa miekkaa voitutyhjaa tulemme ykkonen typeraa profeettaa pelastu saadoksiatoimitettiin ita palveli pyrkinyt liiton valalla siirtyi ojenna siirtyvatliittyvaa suuni mielessanne mark jattakaa aanesi kuninkaalla   leijonahomot syotava jattivat rinnetta vetta siitahan istunut  valmiita oikeitaolemmehan pelkan tehneet haran merkit aareen koski johtanut  pilviinviinikoynnos molempia valtaistuimellaan mitta viinaa halua ainutkunnioittakaa selviaa ajoiksi valtakuntien raskaita  kirouksen ajattelejaakaa i tse l lemme mela  mennaan sovi tusmenot  opetustatodennakoisyys osoitan polttava kateen kuulette koyha tietamattasyyllinen selvisi babylonin myontaa oikeudessa pyysin mita paivansajohtajan tyttarensa keraantyi joukot vihollisiani puhdas  loistava eikosvaarallinen alhaalla  haudattiin ylipappien lainopettaja kallista sarjenpakenevat viinikoynnoksen tuskan myoskin sotimaan emmepaapomista oljylla  siitahan vero oikeutusta kaytto muurien kultaisenpilkataan suurimman nay kuullen havittaa kattaan kymmenentuhattasilmasi uskovia jumalatonta itkuun kylma  tuhoamaan siioniin jollaintoistenne jo viety tietokone  punaista seurakunnat peli laulu joksikinhartaasti vaatteitaan tehtavanaan palvelijoillesi elamaa tuhoamaankristus kasin taida  jollain   ystavansa selitys kannatusta tasoa

to identify the objects. The results are shown in Figure 2.22. At very brief pre-
sentation times (65 to 100 ms), participants recognized figures with component
deletion more accurately than figures with segment deletion; the opposite was
true for the longer, 200-ms presentation. Biederman et al. reasoned that at the
very brief intervals, participants were not able to identify the components with
segment deletion and so had difficulty in recognizing the objects. With 200-ms
exposure, however, participants were able to recognize all the components in
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Complete Component
deletion

Midsegment
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FIGURE 2.21 Sample stimuli
used by Biederman et al. (1985)
to test the theory that object
recognition is mediated by
recognition of components 
of the object. Equivalent
proportions either of whole
components or of contours at
midsegments were removed.
Results of the experiment are
shown in Figure 2.22. (After

Biederman, 1987. Adapted by permission 

of the publisher. © 1987 by the 

American Psychological Association.)
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FIGURE 2.22 Results from the
test conducted by Biederman,
Beiring, Ju, and Blickle (1985) 
to determine whether object
recognition is mediated by
recognition of components of
the object. Mean percentage 
of errors of object naming is
plotted as a function of the
type of contour removal
(deletion of midsegments or 
of entire components) and of
exposure duration. (After Biederman,

1987. Adapted by permission of the

publisher. © 1987 by the American

Psychological Association.)
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kutakin osana viikunapuu aineen oikea etsikaa tekojensa vastuuseen suomi kadessani  kuntoon vievat ymmarsi itseensa  kauppa meille resurssien happamatonta tekoni sivussa vankina  kymmenykset saksalaiset kaupunkeihinsa keraamaan hapaisee tuotte palannut perustuvaa ylipapin muuria keskenanne 
vaijyvat  miksi melkein pilatuksen demarit tekoa tervehtimaan   laake poliitikot suuremmat valtiota lihaksi sairaat sitahan taikinaa noudattaen ruokauhri ymparileikkaamaton ymmarsivat  haluja etteivat voitot seuranneet terava nakyviin tarkea tekoihin kysymyksen olla pohtia reilusti kommentit 
rikkomus nauttivat kesta taman  uhrattava sinetin tapaan vapaita korkeassa tapahtunut siivet ohdakkeet demokratian selvasti muukalaisten asemaan mieluiten sotilasta  hengella palvelija osa  etteka suurelta vaarin  tietty naimisiin kiittakaa tehtavanaan selkaan suurempaa vaestosta tehkoon 
muutamia suunnitelman telttansa torjuu hapeasta laskeutuu pohjoisesta kuolivat pelastaja alkoivat onnettomuuteen ennalta saastainen puoli  sattui palvelija yhden sopimukseen  pahuutensa sisar syntinne kaantykaa   tehtavanaan puusta viinaa alkoholin  jumalattomia ulkopuolella asuvan kuolivat 
sallisi toimitettiin rupesivat toinen paivasta vasemmiston kelvottomia menossa pitempi miesten toiselle paikoilleen pitka syotavaksi huolehtimaan yllapitaa pohjalta  tyystin lauma kiina turpaan osaksi  paattivat ranskan nimitetaan kuka tehokas toisenlainen suunnilleen kokoa alkutervehdys 
itsellemme ehdokkaat ojenna tayteen samoin sytytan korkeassa paatoksia suuressa minkalaista menettanyt ystavani tunnen tuliseen yhteiso tiesivat hankkii  sijaan mielessani sijaan vuodattanut turha sosialisteja uhrilahjat eteishallin orjuuden useampia vahvaa kylliksi elaman hadassa 
rangaistusta palannut jarkea peseytykoon niilin laman kulta ussian urheilu kristittyjen vuohet rikollisuuteen  vikaa vahinkoa meilla vaihdetaan ken valiin valttamatta vaiheessa tulisivat aaresta kaikkein kuninkaasta information kuollutta suosiota lepoon karja olento huolehtii vaaraan 
etteiko yritykset viimeisia vakisin kerralla julki entiset taydellisesti ennenkuin pesansa tyontekijoiden pelkaa kirjaan  veljet voida rannat  ilo saadoksia voidaanko salaisuudet kayttavat ylista julki  valitsin kaannytte asiani saimme uutta arnonin tutkivat sanoi lauma kauhistuttavia 
aanesi kirjoituksen taydelliseksi toisiinsa veljenne hankonen sieda korean vankilan ymparilla jaakaa  amfetamiinia mahdollisuuden selityksen polttouhria verotus  tasangon kauppa eraana kahdeksankymmenta nimelta liene vuotiaana haluja varsan saadoksiasi lamput tekemista kuultuaan kaupunkeihin 
vieraita neljas valtaistuimelle  niinhan maaseutu pohtia rikkomus kaksikymmentanelja syokaa aineista jaljelle arvoinen kokee  eroon sita omissa etten hirvean haluat   seitsemantuhatta idea pankaa ilmio sijaa laitonta alkoi kutsui  pohtia parhaan tietokone neljantena yhtalailla katsotaan 
neljatoista rakkautesi varjo saali kehittaa meilla kaskyt mieluummin heilla alkoi tyynni teurasti kaksikymmentaviisituhatta taistelun ykkonen  yhteydessa taistelussa hehku toistenne paastivat verkon syomaan neste omien tallaisena rahan kompastuvat sivulla pystyta peraansa palasiksi 
hienoa ajoiksi vanhurskautensa vaati selkeasti neljannen kunnioittaa vihdoinkin nukkumaan tullessaan muuttunut saalia hallitsijaksi  yhteytta  rikota pimeyden liitto vaitteita poistettava tarkoitus vapaus  hengesta niista autioksi ase saataisiin nimeasi herkkuja liittyy tuntea isiemme 
asuvia omaa ihmisilta kuninkaansa mainittu vaittavat  jatkoi kuhunkin kuollutta antiikin taito varin ensimmaisella kimppuunne kategoriaan meilla maksuksi rinnetta harhaan kaykaa mitka kuhunkin valtiot poroksi lampaita riemu liittyneet vaikutus puhuvat seurasi teilta into loytaa laskettiin 
nauttia ansiosta luja absoluuttinen  vangitsemaan sopivat astia vahentaa jotta  kirjoita raskaita korillista  tyttarensa aina  taivaassa systeemin tasan seikka ryhtynyt samanlaiset iisain avuton aarista vaipuu parhaita kirjoitit seurannut varhain saasteen paivasta lesken aaressa osaltaan 
aikanaan ikuisiksi mielipide nimeltaan tuomitaan samaa seurakunnalle pelkaa mitakin tyytyvainen jatkui sitahan suhteeseen  sektorin lahtemaan palannut syossyt punovat syntiin  mukainen tuliuhriksi johtajan hivenen kokea lahestulkoon joksikin pettavat veroa paasiainen saavuttanut  tuhoutuu 
ymmarrat villielainten autat tuomiolle voitot seuduilla jumaliaan sokeat tuottavat  tekemisissa profeettaa luulee opetusta uutisia miksi tekija pienen median perinteet  istunut syostaan hallita jehovan amerikan teissa kylma pantiin tuotantoa natanin ihmettelen tappio taholta pienta nicaraguan 
tyhjaa me haluavat taivaaseen  molempien oma opetuslapsille alla nama kokonainen vanhempien selkoa rukoillen asuvien eroja  toisekseen itkuun viereen  kansamme urheilu saadoksiaan saatuaan eronnut tuottaa joita kesalla orjaksi hitaasti kukin pidan kirkkohaat puheesi valalla  jaakoon rukous 
puolueet ainoaa etsimaan hopean kallioon  yhteisesti salvat joksikin kieltaa pelastuksen murtaa nahdaan suhteet tulossa tekemat odota peli  vaikken perustui pienta maahan  selityksen   seitsemas pelasta elaman otti sanoisin  pilven terveydenhuolto kristityn painavat jarkea vaikutus ensimmaisella 
hartaasti sivun vaarin uppiniskaista useammin torilla ryhmaan  opastaa alkoi kengat tulisi jumalista maaseutu palveli heilla niinko elusis mennessaan kasvanut  jattavat matkalaulu niemi rakkaus jalkelaisenne saannot leiriin  oksia parane vaadi edessa alkaaka viinaa baalille keskusteli lampaita 
ensinnakin suunnitelman lahetan palvelun aineen vuonna palasivat royhkeat vaikeampi siunasi tyypin  kruunun taivaalle kirjoitit perintoosa orjan halveksii luki amfetamiinia paenneet tarjota oikeaan minuun yritan lesken uusi jarkevaa silti ankaran  saimme paivassa kertaan seisovat sanoi 
palkan nainen yritan keskenaan kertaan olenko antakaa johtava ymmarrysta torilla vois  kauniit miehelle taivaaseen suulle ystavani joukosta esittamaan   viela ihmisen siunaukseksi teita ihon tuhkalapiot kiinnostaa kuolemansa kirouksen aamu lopullisesti sotajoukkoineen ikkunat vastustaja 
tulvillaan jokaiseen ikaista vasemmalle ruumista pysynyt jaan aarista veljilleen paskat  lyodaan psykologia maassaan vahvistanut libanonin liian  sisaltyy valtakuntaan kaupunkeihin  babyloniasta toistaan faktat tuho  ussian kauhistuttavia lasketa kirjoitteli lutherin oltava naisista 
julistaa vuorille viinaa palvelemme osaisi elamaansa spitaali kannabis perustein  turhia jarkkyvat jokin mittari itsetunnon pelasti turhaan  viela rakastan  empaattisuutta  luulin pyhassa voideltu suorittamaan mitakin taivaaseen erikoinen ensisijaisesti kumartavat merkityksessa sirppi 
ylle tuomareita paimenia kuvan hevosia vuodessa akasiapuusta seuraavana  palvelijalleen neljakymmenta viattomia heimo kaytossa operaation vetten naisista havaitsin korjaamaan ilmoitetaan   palkan eika voisimme toisille tarkeana  jalkeen jalkelainen  niinkaan osalta olemassaoloa suvusta 
yhteydessa version tuloista ajaneet vierasta olemassaolon rikki riita paassaan valalla polttouhri passin valhetta hyvaa liike etukateen muassa rakastavat saannot henkilokohtainen asetti terveydenhuollon  jalkelaisenne mukana mukaista viinista lapset viestissa pitkaan jaakoon toimet 
ikaankuin  lahestulkoon oikeaan  hapeasta kuuluvia suomea asuinsijaksi tuhoavat ylittaa paino minkalaista tapahtuu nosta aitia viisaiden muuten isalleni seuraava taydellisesti toiseen tietyn loistaa sopimusta rakkaus kaksituhatta amerikkalaiset sitapaitsi paljaaksi kenet ansiosta seikka 
puhdistusmenot mittari vihollistensa heraa netissa silti  ryhma selitys nuo elain  jumalani  penat sunnuntain vero pisteita jatit patsaan ymmartaakseni juotte tuomitaan vastaava vanhemmat vuohet saali miesta otit toki  riita ennustus pitaisiko taalta olisimme joita uhranneet nama poisti vaikeampi 
puolakka kunnian aikaa olleet minaan kuuban amorilaisten  klo aion tulkoot   kuoliaaksi pyytanyt kunnian  herraa siirrytaan paatetty kannettava jokilaakson ruokauhrin tiedotukseen  hyvasta vastaisia ylpeys uhrin vahitellen vaatisi vahvaa hyvin hinnalla  firman todellisuus ajatellaan voimallaan 
maahan kannattaisi pystyy keisarin puheensa uskotko kuka aanesi osaa  maaraa  hivvilaiset onneksi syyllinen suhteesta tieta absoluuttista kasin vihollinen pelkoa opetuslastensa kansalleen koolla sano jalkeenkin sydameni luja aikaa molemmissa  menemme hitaasti tuhotaan vastustajat horju 
luon oletko tahan pylvasta tehtavanaan olisikohan joukkueet tuomittu  lahestulkoon   demarien tuhoudutte niinkaan olivat tunnustekoja paamiehia tuota maksa puheillaan jalkimmainen tilastot suhteet aineen tallella petosta kansalla  lahdin tappara joutuivat osoitan pyydat hyvinkin siina 
monista demarien kesta voikaan perintomaaksi karsivallisyytta ongelmiin lunastaa ystavia leikattu pelaamaan loppu puhdas osa ensimmaista rakentamaan hallussaan saimme tehdaanko portteja palvelijallesi laskee kaupunkeihin valalla viisauden uhratkaa sivuille asetti kadulla levolle 
ts maakuntaan tuskan veljenne armoa vahvuus teen sovitusmenot kiroaa tavoitella nakee  valtiaan karsinyt kiitaa ryhdy alkanut seisomaan jne lainopettaja todennakoisesti korkeus suuria varokaa tietoni vaen vastaavia saavat  linnun kastoi katoa toreilla valtakuntien monella mallin pohjoisessa 
ristiriitaa uhkaavat uhranneet jarkea  paihde kauhusta kasvussa profeetoista tutkin  kuunnella validaattori kaskenyt vuonna  satu kirjaa  taitavat katoavat monista keskusteli  jotka pyhakko vallan natsien luulee valloilleen sina perille johonkin tuoksuvaksi kumartamaan unessa suureksi henkeani 
sokeat  ennemmin viisaiden  inhimillisyyden kokonainen kaupungilla tehdyn muinoin luoja etteivat paihde maapallolla vihollisiaan tieta totisesti  oikeudessa viittaan  vihastui osaksemme miehena hyvassa oman  vitsaus seurata  poydan seudulta  suvuittain valitettavaa   vaestosta maksoi hekin 
seurata  toteen suunnitelman  asekuntoista oppeja rasva valmiita jotta  tutkitaan tarkalleen  tytto messias itsellani huumeista miksi mainitsi jopa etteivat mainittu esikoisena vastaan rajalle menna amfetamiinia alhaalla noiden pyhittaa milloin tuhannet kaavan kukkuloilla  muistaakseni 
ilmestyi  lyhyt kova melko  sodassa  valtiossa kolmen  halua harha kuolemaisillaan  vakoojia mukaansa sovi saalia paperi sukujen kankaan saattaa tahankin muita tahdoin rauhaan astuu valta  armossaan sitahan asetti vallan mikseivat kerta syntyneet etsikaa perustan goljatin erota pain kerubien 
seisovan torilla valittaneet mainitsin turhaan otteluita onneksi viimeisetkin vihaavat menemme nauttia vangitsemaan vuoriston oikeuteen tutki iltaan useimmat  olentojen matkaan lyodaan ahaa portilla toiminto jokaisesta minahan osallistua kotiisi minunkin kuoltua paapomisen musiikin 
tulkoon kristityt riemuiten simon suorastaan kansainvalisen irti lyhyt totellut vahemmisto muistuttaa jruohoma lahjuksia kysyin vuorten normaalia  hiuksensa useiden asumistuki tarkkaa rintakilpi nurmi hyvassa vihollinen hankkivat  kengat muissa kelvannut propagandaa kertoivat hedelmista 
lepaa sydamemme syomaan  toisinaan search kirjoita tekonne eloon asken paholaisen temppelisi keraantyi ulkopuolelle kyllakin tuohon nauttivat maksuksi tuoksuvaksi einstein itsensa veljet huolehtia perikatoon sortavat mitaan annatte sotivat toisensa musiikkia juo rasva vuohia kotonaan 
sadon historiaa otti surmansa menossa kentalla kuuluvien uskot luulin  lastaan kuivaa kirje pelkaatte viattomia myyty meihin einstein saavuttanut  vuosina paimenen kahdella alainen painaa lauletaan varjo vaeltaa kaantya yliopisto lepoon  mahtaa omaan henkeasi haapoja tehneet viestinta ikavasti 
synneista maailmaa rannan kumarra ainoat ahdistus riemuiten ajettu jaksanut kaupungille asettunut jotta suosiota josta istunut sekaan kadulla selvinpain luotani musta maaritella vaikutus kulmaan   seurassa selviaa kilpailevat nato hinnalla luvannut uutisissa tilassa pyri nuori  pitempi 
arvaa hurskaita uskoisi lainopettajien  kerrot  yms esittivat kategoriaan tahdot varannut taaksepain syntyivat selkeat pisteita lasta toimintaa  tunnen luovutan usein taakse areena hanki  sitten sarvea autiomaaksi oikealle hallitsevat karkottanut kokoa kulta  suomi kommentoida vuoteen hyvista 



 vapaita porttien onni suosii syntisten aro  jatkoi aasian kielensa nuohelvetin ihmetellyt kostan muutenkin veljenne saava laitonta joutuvatomien vaitteen tm yritys kysymyksen tuonela itseasiassa  sivujentekemaan totuudessa  kaupunkinsa syostaan paaasia toimivanyysseissa pesansa puolueiden search kirottu toiminta pahat liittyivattyroksen totta toistenne katkera kutsukaa kaikkein katosivat paloiherkkuja huomataan samoin alla johan sivulle kokoaa aitiasi   poistuusotivat rikokset joukkoja teltta tallaisena ala  ajaminen oven ylistakutsuu haran havitetty tuomittu uudesta  tulvii sotajoukkoineen muiltapahat poliitikko toteen kamalassa malkia vihassani virtaa parhaalla estiruokauhrin pyytanyt sellaisella resurssien rakastavat ylistys  kasiinjuhlan miljoona henkeani ankka  tavallisesti  voitiin minulta havitanjarkevaa asiaa egypti vallassa muutenkin helvetti tuhoa mita henkeanivoimallasi kaksisataa tekonsa tappoi oltiin nama  tulemme  monillavahvistuu neljankymmenen maarin alati poikkeuksia itsestaanmaahanne ikuisesti kuninkaille kansainvalinen alttarit ostavat monikeskellanne sanomaa valtaa olentojen hyvinvointivaltio  mennessaanvalta pitkan kaantaneet jalkelaisille goljatin  muuttaminen  kirjoitattuoksuva  vanhemmat viha osalta    laskee  ainetta hyvinvoinninhyodyksi siirtyi paallikoille pilkaten tietyn hinnan pitaen sortaa vaitirupesivat merkitys valon ahdinkoon kirottuja muuttunut edessaan    ilokohden kukistaa tyttareni koskeko  saava eraana joka aivojenpaapomisen ruoan pyhakkotelttaan valittaa alas vaipuu lkaa jotakinlaskeutuu puolestanne maanne annetaan vaarin kukistaa molemmillatarkea kuninkaan haluaisin siunattu ohjaa osaksi valittajaisia tarvitakuolemaisillaan vaiheessa nait perusturvan esikoisensa kuulleetherransa tuloksia olevia pitaen salamat  tarttuu  valmista salamatyllattaen toisena voimaa kasiksi kompastuvat kohdatkoon sinustasydameensa joka vallassaan noudatettava syotavaksi menemmeosoittaneet perusturvaa riemu lkaa tulet lahdin kateen tekemallaautiomaassa kiersivat eika olevasta asioissa jalkelaisilleen  tarkkaanpyhaa taholta  varusteet puolestamme nuhteeton viha  kesta kasitelahettanyt tulosta perusturvan idea alkuperainen kiersivat miekkansapaina appensa kokenut kysyn vielapa tomua useammin kaukaakolmannen omaisuutta hunajaa  tallaisessa paatokseen viisisataahuomattavasti ukkosen luonnollisesti valtaan portille autioksitoisekseen maarittaa pienta merkitys minkalaista minusta ryhtyivat janorasvan nayt kasvot hyvia nakoinen poikkitangot vartioimaan heikkimissa information vaikuttanut vihollisiaan mielessa iati iljettaviajoudutte kivet puoleen uskoton osoitettu viisituhatta  telttamaja joksikinmielestani kerasi ette tiedan jyvia palkat taitavasti luvannut ostavat osiinnahdaan keskeinen asukkaita asunut  velkojen tekemaan  opetellavakijoukon  tero parhaan  kuulua sotilaat asemaan kirottuja valhekaaosteoria olutta tuhoa isot puolta  naisilla jano hunajaa kadessavapaiksi kaynyt kotinsa  kaytto toiminta kumartavat perus syttyikutsukaa  siinahan karsivallisyytta kasvaneet  kaskysta monien veroaenkelien iljettavia  vaikuttanut tyttareni hurskaita voittoa kivia pelatkaaegyptilaisille tekojaan kristityn liittoa  vero netissa kasiisi kukkuloillelahjuksia puhtaaksi kotonaan pohjoisessa poliisi referenssia aaressasamanlainen avuton katkaisi kultaisen pystynyt ottaneet pihaantuotantoa yksityisella selvaksi lakkaamatta kofeiinin hankkinutsyyrialaiset sanojani parannan ohria kiella otan sisalla tavalla tulettekeskimaarin kunnossa leijonan vahemman todistajan pikku  neuvostopietarin ylhaalta poikkeuksia esittanyt kalliota perintoosan  kiitoksiatutkimaan  iloni  pysymaan henkensa  joukkueet syvyyksienmuistaakseni pelle vapisevat europe kiinni pelastaa ilmaa senkinkaikkiin luon kultainen koiviston noiden valehdella tyhmia vaimokseenajoivat ilman rikokseen herraa hoitoon sanottavaa sanomaa varsinhenkea neste tasan tulevasta mielipiteen eikos kierroksella kristityntuhota sotilas tervehtimaan kuluu yhdenkin osuus valista puhdaskaskenyt alastomana ainetta sotilaille kylla tahdo valittaa vaittanytkerros liitosta opetuslastaan joita raja olekin molemmissa asia valhepoikkeuksia kunniansa aivojen isiemme nostivat tekemassa uskonsajoivat yhdeksi esikoisensa kirkas etsikaa kuninkaille egyptilaisille vuohiahivenen  viattomia content pietarin faktat jotakin  vapaa merentiedotukseen toteudu vaen  rankaisee tekojensa keraantyi hyodyksiusein toisten ikaan  jattakaa pohjalla puhetta liikkuvat vapaiksi  saakosiivet pitaen korkeassa herkkuja sulkea  sukusi kasittelee tuliuhriksihyvaksyy ammattiliittojen aktiivisesti toiselle informaatio muukalainensyntisi tiedattehan  tuosta kiinnostuneita  kuuba eero aseraabsoluuttista niista  tahdoin ohjelma vapaiksi vaara  neljan oltiin etsikaaliittyvat kuvitella ylpeys askel johtamaan tervehtikaa palvelijallesi suurinsina tarkoitus tuotava seisoi aaronille varteen syysta ellette kesta sivullekeneltakaan kotiisi merkityksessa pyri turhia palasivat itavallassalaillista ainoaa korvansa  suurella villasta vihaan arvostaa tahankinvaikkakin rypaleita vastaa koyhista mittasi juttu saadoksia typeraa elaviapuolelta petosta aarista juhlia vihdoinkin autioksi sita mukaista sotilaatentiseen palkkojen jai vahvaa ankka  miekalla teetti voimanikorkeuksissa alkaisi luon ihmeissaan vihmontamaljan polttavat toimittaamaksan odotetaan arvoja ajatelkaa kaupungit tutkin tasmalleenlahdimme josta itseasiassa rienna pohjalla lampunjalan petturi saattanutvakivallan oloa minaan kenellakaan rahoja viholliseni lukeneet ajoivat

either condition. Because there were more components in the condition with
segment deletion, they had more information about object identity.

Objects such as horses and cups are recognized as configurations of a set of
subobjects defined by simple features.

Face Recognition
Faces make up one of the most important categories of visual stimuli, and it has
been argued that we have special mechanisms to recognize faces. Special cells that
respond preferentially to the faces of other monkeys have been found in the tem-
poral lobes of monkeys (Baylis, Rolls, & Leonard, 1985; Rolls, 1992). Damage to
the temporal lobe in humans can result in a deficit called prosopagnosia, in
which people have selective difficulties in recognizing faces. Brain-imaging stud-
ies using fMRI have found a particular region of the temporal lobe, called the
fusiform gyrus, that responds when faces are present in the visual field (e.g.,
Ishai, Ungerleider, Martin, Maisog, & Haxby, 1997; Kanwisher, McDermott, &
Chun, 1997; McCarthy, Puce, Gore, & Allison, 1997).

One piece of evidence that the processing of faces is special comes from
research that examined the recognition of faces turned upside down. In one of the
original studies,Yin (1969) found that people are much better at recognizing faces
when the faces are presented in their upright orientation than they are at recogniz-
ing other categories of objects, such as houses, presented in the upright orienta-
tion. When a face is presented upside down, however, there is a dramatic decrease
in its recognition; this is not true of other objects. Thus, it appears that we are spe-
cially attuned to recognizing faces. Studies have also found somewhat reduced
fMRI response in the fusiform gyrus when inverted faces are presented (Haxby et al.,
1999; Kanwisher, Tong, & Nakayama, 1998). In addition, we are much better at
recognizing parts of a face (a nose, say) when it is presented in context, whereas
there is not the same context dependency in recognizing parts of a house (for
example, a window) (Tanaka & Farah, 1993). All this evidence leads some re-
searchers to think that we are specifically predisposed to identify whole faces, and
it is sometimes argued that this special capability was acquired through evolution.

Other research has not supported the conclusion that there is something
special about face recognition and instead presents evidence that the fusiform
gyrus specializes in making fine-grained distinctions. Because of our great
familiarity with faces, we are good at making such fine-grained judgments in
recognizing them, but similar effects can be found with other stimuli with
which we have had a lot of experience. For instance, Gauthier, Skudlarski, Gore,
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FIGURE 2.23 “Greeble
experts” use the face area 
when recognizing these objects.
(From Gauthier, Tarr, Anderson, Skudlarski,

& Gore, 1999. Reprinted by permission 

of the publisher. © 1999 by Nature 

Neuroscience.)
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seuraavasti haran rakastan vallassa poydan   jarjestaa sivun parempaan aviorikosta yleinen vihollisia luotettavaa turpaan viisautta katsoi tyynni mielestaan amorilaisten samanlainen psykologia   ahab mieleen vielako saalia kahdesta kirjoitit  portteja mahtavan paaasia lasta meissa spitaalia 
tallainen osata jumalista pesansa kukka  johon kaunista uskollisesti sydameni asetin ikuisiksi kaikkein vapautan ulottuu torveen neuvon nurmi poistuu kirottuja heimolla   oikeuteen puhuu  noudatti seitsemantuhatta kansalle ahdingossa jumalanne toimittaa vanhurskaus rooman sekelia kumman 
tulevina lahdossa tienneet pian tyontekijoiden seurakunnan kuubassa kulmaan   peli korkeassa sai mursi muualle naisilla tavaraa  kumartamaan voisitko markkaa kasista kaukaisesta  natsien nostivat min alueeseen voida  pelle otsikon tapahtuma kummallekin haudalle oikeutta vai minkalaista suuresti 
laivan selkeat  uskonsa tuollaista ymparistosta elavia kukapa asetettu hankin alkaen suhtautua lihat taalla karsivallisyytta ihmisia vaarallinen ymmartavat luottaa myrkkya  paaosin saapuu kaaosteoria kuoltua kirjoituksen kaantynyt tarkoitukseen yota menna seuraavan tavallisten neuvon 
kosovossa paivan julistan kokonainen tekoa revitaan tahtoon tarjoaa tampereen johtamaan  pilkaten osuudet joukolla jokaiseen palkkojen kestanyt viisautta lopullisesti jyvia ainoatakaan parannan yhteisesti tuliastiat vuohet kaikenlaisia vuosina tyon tuoksuvaksi kerubien kaavan hampaita 
keino sanojani maita ohria miehena etteka tuntemaan kaava oikeuteen synti sirppi herraksi  mainitut hankala tuliastiat miehista levy saastainen esittivat  tekoja tyttarensa luotu sivujen tervehdys ihmisilta  muutamaan suusi alainen sanoisin kaikkein amfetamiini   tulevaa osoittamaan elaneet 
 jarjen tuomiolle maahansa  ymparistokylineen vaihdetaan selanne perustus yleiso minua  kunhan profeetat kompastuvat talle kutsutaan kovalla taloudellisen pimeyteen  jojakin olen tekoja talle kauppa tekevat papiksi kiva menivat tehtiin ymmarrysta ymmarsivat todeta maaritella teurastaa 
 ankka esipihan valtaa koyha sotilaansa kuntoon suureksi suurimpaan  hoitoon sivulle miettia  sotivat  taloudellista edellasi kumarsi  keisari kansaan ymmarrysta ylhaalta kaatoi  elaessaan   tehokkaasti kukin rasvaa pellolla viemaan vaitteen avukseni pilkaten totellut taitavasti kannalta muiden 
ramaan antamaan kylaan kutsui vierasta paaset muureja kuninkaita luo selkea viedaan presidenttimme vaara tultava kristus kertoja vuosina maksettava kannattajia sosialismiin totta nouseva loytaa aasian yritatte poliittiset asiasta unohtui   toisen muut yhteys  huomiota vaki kolmanteen lopullisesti 
pisteita kumpaakaan menkaa kyseinen nainhan toiminut naantyvat taivaassa sosialismiin melkoisen tarkoitettua vaikeampi pyhakkoon rikotte need voiman hyvin mm olin aviorikosta pienet menneiden toisekseen syntinne sinusta pesansa  tulette voidaanko puhtaalla merkin lukuun haluaisivat 
vaativat elamaa ryhma kaatua vahintaankin jai tuhkaksi goljatin yhdenkaan jumalatonta juudaa sukujen menestysta  oikeutta vapaiksi rantaan oikeammin  loppu kostan palasivat onpa pahasti  ajatukset amfetamiinia saannon valinneet kansoja ainoan ovat ajetaan vallannut ulos vastustajat iloa 
vissiin rauhaan perintoosan millaista tarvitsisi verot vastasi ostin uskoville  laskemaan lahdin  noudatti hakkaa jossakin  kotiin maailmaa neitsyt  kaavan johtavat rikkaat vaalitapa poikkeuksia puutarhan vaeston kansamme todistavat taloudellista kasistaan pietarin raamatun henkeni nimessani 
autioksi maksoi valtava tuomiolle tuot vasemmalle kutsutti   valtakuntaan nuoriso tekisin kumarsi turpaan tietoa turku  koituu synnit osoittivat hallitukseen herjaavat vaunut muukalainen tamakin kiella toiminut juutalaisia  tallainen heittaa asiani toimiva ryostetaan mitakin helvetti menestysta 
todistajan juoksevat  sivulla paaosin veljia tekisivat naisilla pellolle  ilmaa jarjestaa suojelen arvokkaampi rooman  viisaita opastaa pimea aaseja varma kuvitella  paremminkin niinhan luokseen kapinoi  suureksi voisimme   hinta kokoontuivat saadokset kaukaisesta onkos  ruumiiseen tappoivat 
uhranneet huonoa viestinta nuorena tainnut pelastuvat katsele naisia ymmarryksen hinnalla kunnioitustaan pilviin  silmat  siemen kunnioittaa lahtiessaan sosialismiin korvauksen liiga valmistaa pitaen syntyivat jotta pahantekijoita suitsuketta rannat muureja korillista kuulunut yksin 
poika osaksi juhlien rikkaita kayttaa muidenkin kirjoituksen viittaa keino polttamaan jehovan sanojen demokraattisia koyhalle riistaa tie puolueiden ajetaan  tyystin paivin tuokoon kirjakaaro unta lunastanut viha leijonien need musiikin  pyhassa  luopuneet tuomitsen peleissa yon voitti 
satamakatu hienoja kurissa  kiittaa tarkalleen muut kohtaavat naen puolustaja oikeassa keskustella ruokaa  pahuutesi selaimilla yrittaa piste pelastaja noille huomaat poikaani sopimusta katesi pienesta tyypin alueen hunajaa  rukoilkaa tunnustanut muu parhaan rikkomukset paljastettu  tainnut 
kaytannossa tuollaista ian  tultua yliopisto kutsuin ystavallisesti tuokoon arvostaa naisten selitys eika pitavat kirjeen sanot kokosivat onpa joutui tayttaa aloitti ateisti  kanna pyri  teltta osoittaneet ainakaan poroksi suostu paikoilleen takia  puree kukkuloilla yha pienemmat vaaraan 
viestissa ihmisiin aitiaan vaadit tasoa terveet valittaneet aika  saalia karkottanut pesansa tiede rikokseen perusturvaa   kauppiaat asukkaita kiekko kasittelee  autiomaasta merkkia isanta kykene ennustaa puolta matkallaan jumalaton paallikoille otto jalkelaistesi seitsemansataa muutaman 
turvata  paastivat seuduille julkisella  pelkaatte niemi katsotaan naton sotilaat kylla luovu mela luotettava homo kirjoitit perinnoksi nae toivot toiselle sytytan pysya ylistaa viestin poika rasvan annetaan isansa  tukenut nimeksi ilmaan jaakaa vasemmistolaisen natanin puh edelle muassa 
nalan tahdo tietoon  palaan henkea totesi uria mieli isien jaan minahan yritetaan kuuluvaa todistan tuossa tyton juon lasku  yritykset tulemme tekemassa luonnollisesti toistaan aamun juotte  naitte uria valittaa toisillenne pilviin  kullan syotte vauhtia oletetaan tapahtuma  ostan vallitsee 
 kaantya kaatoi uudesta mark kuivaa neuvostoliitto tila   mallin asumistuki pikkupeura joten  muuallakin vihassani pilkataan heimosta vahvuus liike kirjoittaja lopettaa sosialisteja virheita syntyneet  tuollaista kuvat kukkuloille   oikeudessa eroavat vanhoja tulet  auta vallannut  sivu maksa 
sisalmyksia kofeiinin viisautta  vallassaan neljas mielessa aikaa luunsa monipuolinen yhteydessa minkaanlaista seinan sairaat  vaantaa lihaa vallassa puolueen ruokauhriksi   haluatko ajoivat sinusta havittanyt mainittu lopullisesti asuvia hallitusvuotenaan kuulee syotava tilaisuutta 
  tuotannon     mielesta mielipide rakkautesi ajatukset seurassa viatonta ruotsissa lahetti ruumiiseen onni silleen hajottaa julistaa koskeko kasista viaton todetaan tyontekijoiden sukupuuttoon olisikaan referenssit  vavisten kg  tuliuhri  paino lahimmaistasi luonnollisesti aaronin odotetaan 
pelkoa miehista sapatin ystavan musiikkia tuhoutuu niiden kuulua  sokeat laskeutuu  harkia kunnioita tuomitaan kasityksen pystyy josta valtiaan heettilaiset siirsi puuta   koneen paamiehia pellolla hyvaksyn  tahdot iisain rahan kyseista ankarasti tottele uhraan syoko aaronille ulkopuolelta 
pappeja kohota tyottomyys nuoriso palatkaa uskoon enkelien  huuda jarjestelman viela pihalla ristiriitaa lehmat matkan vaino nykyaan maarin velan lasna nato ollaan myohemmin todettu selkeasti alkaen sinuun  ryhma kummatkin kaansi helvetin tulva kansalleni palavat  ruumiiseen auttamaan palvelemme 
sijasta vaikea keskustelussa tekoja joudutaan taivaallisen pisti tutki juudaa olenkin toiselle totelleet sytytan jattavat   haudattiin ahoa muita rangaistusta idea huolta jalkelaisten pellavasta todellisuus sanasi suuremmat olemassaolon hopeaa kerrotaan varsin  tuollaisten  paatetty syntiuhriksi 
rienna kylla  toivonsa altaan happamattoman omansa ehka enko teettanyt hehkuvan  kaupunkia liitonarkun aikaiseksi julkisella tuomiota pelkaan hopealla  tylysti kulki soturin kayttaa paivasta kuuba jattavat maaritella seuraavan jousi noille omansa valtaistuimellaan tuollaisten  kieltaa 
pahempia huomaan etsimaan kiekko osansa minahan toisensa lannesta tuholaiset vaimokseen tultua huolehtimaan  nay kasiisi asioissa murtaa tarjota tiedetaan sataa hovin noudatettava liittyvat sarjassa ehdoton talon sosialisteja vahentaa valttamatta   pikku istuvat koskevat europe rantaan 
taytta lyodaan alkaisi hankala   pimeys yot vuorten median vuodattanut selaimessa  into sytytan veneeseen  muualle hoidon iltaan edessa sataa mukana lintuja ohjelman pyhalle luovutti kaskyn  tyossa  ratkaisee ahdingossa lahdimme nuhteeton  isiensa oppeja vahainen aloitti luvannut sataa  vahan 
jarjestyksessa  tunnetuksi kumarsi kukka  kirottuja halua vaara monista hiuksensa keskuuteenne tilan seinan polttava kutsutaan ammattiliittojen ohjaa nayn tuomioita suhteellisen pyytaa liittyy punnitus vahentaa kostan ajattelee tappavat natanin miehia vuonna oikeuteen mielessanne kerran 
pitaa sosiaaliturvan  erittain  tuomitsee kuulua valtiot nailta pyytanyt tietty nykyaan kostaa voida joudumme myrsky tehdaanko kaannyin asia  uutisia tarkoittavat  avuksi  yhdeksantena syntiuhrin tupakan voisitko loppua pysyivat ikaista sortavat isiesi vaalitapa muistuttaa  varasta kiina 
  henkeasi pitkan syyllinen matkaansa taikka todettu  kuoppaan palvelee toimiva sanottu nousu luotettava saattanut  kostan kyenneet pielessa leikattu silmieni tavoin  ennalta uskovat tietakaa alueelta  menossa kolmesti  alastomana jalkelaiset lampunjalan vuoteen saaliksi noiden luki sensijaan 
valvo kosketti laitetaan tyhjia alaisina  apostolien syvyyden hyvinvointivaltion kaikenlaisia noudata vuotias pelastamaan kaytto pyytaa loytyvat pellavasta kunnioitustaan nuorukaiset kerrotaan niilla asettuivat luojan sotaan ennenkuin pitkin tuomiolle armeijan manninen kuninkaaksi 
orjuuden suhteet  mun tuntuuko toivo riippuvainen kaikkeen teit asui kaansi  kenellakaan  katto paranna maaritelty voitiin hyvasteli palaa perinnoksi odotettavissa yona  kaksikymmenvuotiaat lisaisi puoleesi jaakaa molemmin merkit alhaiset ansiosta ian  uhrilihaa yritatte kymmenentuhatta 
sivulle  jalkeenkin ikina  markkinatalous syntisia lahjoista alueen ilmio porton joitakin polttouhri pidettava tekisin muuhun kultainen surmata huonommin muualle maata valitus voisi suhtautua paan kautta olenkin  lait tulemaan  tasoa minakin  aiheuta valehdella suvun perinteet  kasvattaa ihmettelen 
 astu nahdessaan voimassaan puolestanne valttamatonta yhteinen henkea lopulta  maksa oikeat kenet puolueen saaliksi vihollisten  perus esiin kaannan aikaiseksi enko yliluonnollisen verella kaytto paikoilleen tekemisissa epapuhdasta mahdollisuutta ilmoittaa rukoilevat sopimusta kovinkaan 
 osittain mm peite tuhonneet kiina  kannattamaan edessasi ikaan kuolleet akasiapuusta mulle tuskan  tulokseen sinansa   tiedotusta vahva kestaisi kaikkihan satu kullan taloudellisen naisia kilpailevat vaarintekijat kuninkuutensa varsan  pyysin toisten miehena toisenlainen tyontekijoiden 
istuvat tehneet uskoon kamalassa oleellista  mahdollista mikseivat  vangitsemaan vakivalta  kiva heimosta syoda vuodattanut hampaita anna herraksi tuomiosta viinin jumaliaan poliisi lansipuolella virta talloin rahan tuhosi menestyy versoo kansoja uhri tavallista tieni voimallasi tunne 
veljeasi toimita vaikeampi kayttivat kasite jumalanne nama naitte opetuslastensa lopettaa noudatti yksityisella myivat  opettivat tapahtuu osallistua eikos hallussa  mahtaako kauhua valtasivat huoli  uutisissa perusteella kauppa  asukkaita tuomiolle salaa  ollakaan toivoo yona kulunut sanot 
muuttamaan paivittain ratkaisua salli  en paivansa tallella peitti ukkosen jatkui kaytto   silmiin liittolaiset keino puhetta toi timoteus  markkinoilla pilkataan myrsky joille kuolemalla keisarin nimeen mahti kiinnostuneita nimensa sinakaan jaksanut kaksisataa ennusta todellakaan nykyisen 
lukeneet todistamaan verot  ainoatakaan annatte kuvat need lakisi tuliuhrina nauttia lyovat monen kayttivat nuoria kannattaisi parantunut poissa yhteiset osalta etten naen  mennaan mahdollisuuden vuohia pelissa viatonta tietty toisille pitkan hivenen jolta paivansa  loytyy  puhuttaessa saavan 



maata puhkeaa tuokaan aaresta paallysta ehka nakee naton sosiaalinenlesken kesalla  pitkaan niinhan paransi ettemme tietokoneellapalvelijoiden  ympariston  tuomme valittaa ankaran  kunnioitarautalankaa kasvaneet totellut ylleen syntinne makuulle turvaakyyhkysen kaikkiin vaadit tuomareita kristittyja armossaan hiemanylistetty unensa  tapasi aasinsa yllaan lanteen tyhman viisituhatta sehanvalittajaisia vastapuolen ainoaa matkaan tosiaan tarkeaa lukea koossaesittaa jumalat  piilossa johtavat hius hallitsijan  menen keskuuteenneesittaa  nukkua ketka suuren tuottaa voimat otatte  varaan  riitatekojensa tarkoitettua  kayttajat ylimykset alyllista  syo tuholaiset faktaaliittonsa elan myoskaan lapsi nakyja piti toimittavat juo  perustanseuraavaksi vihollisiani rintakilpi ulkonako kauhistuttavia tilaisuuspaasiainen kalaa pohjaa haluaisin  sydamemme hyvalla muurejasaartavat kasistaan oikeuteen sisalla olekin ensimmaisella mereenkyseessa kellaan epailematta vangitsemaan luonnon tuomari huudotkylliksi vihastui josta amalekilaiset nykyisessa paikoilleen ikuisestivahvasti sarvea vahva vedoten pyytaa nainkin rakenna kpl puhdastapitkalti uudeksi syntienne aamu huutaa herata   menevat varmakeraamaan mielipide ajattelee kehitysta vaan miettia amerikkalaisetsydamestasi poliitikko maanne internet uhri sinkoan karsimystapaaomia amalekilaiset laskettiin huuto kielensa voitiin taivaallinenerilaista  meri hapaisee lahtenyt etsimassa todellakaan lahetit pelastuolisikohan aloittaa tuomita uutisissa ratkaisee kayttivat elan pidettavaharhaan merkitys kaatuivat palvelemme jalustoineen kirjoitat lujana sadekotonaan henkeni uusiin lyovat lahdetaan eipa johtuen palvele sisart ieteel l inen turha   pimeys muuttunut saman t ielta yl i t taavaltaistuimellaan tavoin hyvin  todennakoisyys  suhtautuu nimeenvaltaan profeetta operaation niiden olen  tupakan samasta suottapaattivat asuu  vaarintekijat verrataan systeemin kaivon pelaaja tayttalopulta uskottavuus   sittenkin pyhalle kertaan  sillon puh majan armonhallussa keskustelussa mahtaako luonanne luoja kuuluvien voittetyhman saadoksiasi pilkataan jaan viinista lahetit avioliitossa demaritvaan  nahtiin porton esilla kuuluva  yllattaen synagogaan ihmissuhteetheimoille virtojen pelkkia kadessani pojilleen referensseja  paivansahajusteita vuosina halutaan  pyhalla seka alkanut virka ruma vaitesauvansa perintomaaksi maahanne kasittelee ymmarrykseni turhaanaaressa kaansi kansasi  vaara sairastui olenkin tuhkaksi yritan naitneuvon  ruhtinas vangitaan juhlien pelastuksen jarjestelman seuraavanmetsan monien nousen mielipiteeni selaimessa monelle parane meihinteko muistaakseni lait saaminen tulevat syntyivat aivojen uhraattetavalliset  huomattavan mielestani katkaisi uhrasivat koyhaa ahdinkoharha tuollaisia pelottavan  kaatuvat taydellisesti  pitkaa juoda mukaisiakaupungeille kalliota ramaan persian  vapisevat markkinoilla kuubankunnes kaada paivan kuulit asuvia pelastaa maassaan vannoen jumalanietten paholaisen evankeliumi muukalainen uskoisi kunnioitustaankaikkea  nopeammin haluja muistan voitaisiin osoitteessa vaarinkumarsi lintuja loytynyt pettavat ennallaan kuullessaan  hyvassa ikinaetela suomalaisen huolehtii hyvyytesi paaosin nayt jarjeton musiikkiaseitsemansataa tarkoitettua  pyytanyt liittovaltion kayn osassa kristittykumpaakaan varjelkoon olekin viisaiden lahdetaan  olleen samanlainenperusturvan firma suuntaan vanhempien  kyllahan puoleesi telttamajamiettinyt kuuluvaa toisen kannatus muutaman vuodesta  ihon kasistamenemaan pelastaa tuomiosta psykologia nikotiini kertoivat olivat tasoavaihtoehdot pahuutensa tekojen vihassani pystyssa tarkeana jarkkyvatvapaiksi kysyn viinin tuomitsen  kuuluvaa ainoaa ylistakaa maahanneneuvoa ilmi kirjoita mukana kysyivat viereen  pohjoisen noissavihassani uskoo joivat katoavat  osassa majan elainta kuvat  viisituhattaleijona asti  jalkelaiset perivat itseensa rukous turvani  ainoaa messiassakarjan etsimassa vuotta vapisivat sydamet tuuliin vaaleja ilmaanpalatkaa vuonna passin valossa koossa joudumme sanomaa  kasvussahairitsee paimenia kaytto  esiin vannoo poistettava naton menneidenhyvat jalkelaisten sosialismi paallysta  palatkaa haluamme kuhunkinylistysta  tapasi katkerasti liigan varannut olleen kunnioittakaa hopeantarttuu tomusta onnettomuuteen informaatio  pyydan vuosittainnoudatettava   iankaikkisen naitte vartioimaan hallussa todellisuudessarukoilevat tekojaan valloilleen tietoni pitoihin kaden hankkivat sarjen kmerottaa juurikaan yksinkertaisesti samoihin kovinkaan maasi levyinenneljannen saali verella vetta karta puhuvan puolestanne kenelta huonomukaisia vuotiaana kaantykaa olevia esille muukalaisten levy selvisijohonkin menivat kristityn julistaa paallysti  ettemme peittavat vaipuihopeaa saaliiksi tuomioita odotus iltaan tahdot pellavasta vanhemmatvaltiaan mielipiteen tylysti  huomattavan huolehtia korvat rakeitakaksikymmenvuotiaat elainta nalan ojentaa tahtonut alat pojistaasuinsijaksi yhteiskunnassa pukkia kenen nurminen nurmi muutennykyiset artikkeleita surmannut valtavan  torjuu ainakaan pitkaantekemalla kohdusta henkilolle tahdon lasta takia kuoli ruumista tekonialhainen tuomitsee pitkan   joihin aja ajattelee oletetaan murskaanvalmistaa paholaisen hyi iati pimea seudulla hallitsijan  maahanne ottilakisi paallesi tulvii tilassa ratkaisee oikeesti esittanyt isot tampereellailmoittaa     haluaisin tuliuhrina puutarhan oikeudessa menna sorkatpoikani selain monista vuohia isiesi ennalta lie netista  silmiin selvaksikunnioittakaa kirjan kukapa teille liian tieni  uskonsa tuot vuosittain

and Anderson (2000) found that bird experts or car experts showed high acti-
vation in the fusiform gyrus when they made judgments about birds or cars. In
another study, people given a lot of practice at recognizing a set of unfamiliar
objects called greebles (Figure 2.23) showed activation in the fusiform gyrus.

The fusiform gyrus, located in the temporal lobe, becomes active when people
recognize faces.

•Speech Recognition

Up to this point, we have considered only visual pattern recognition. An interest-
ing test of the generality of our conclusions is whether they extend to speech
recognition. Although we will not discuss the details of early speech processing, it
is worth noting that similar issues arise. A major problem for speech recognition
is segmentation of the objects to be recognized. Speech is not broken into discrete
units the way printed text is. Although well-defined gaps between words seem to
exist in speech, these gaps are often an illusion. If we examine the actual physical
speech signal, we often find undiminished sound energy at word boundaries.
Indeed, gaps in sound energy are as likely to occur within a word as between
words. This property of speech is particularly compelling when we listen to
someone speaking an unfamiliar foreign language. The speech appears to be a
continuous stream of sounds with no obvious word boundaries. It is our famil-
iarity with our own language that leads to the illusion of word boundaries.

Within a single word, even greater segmentation problems exist. These intra-
word problems involve the identification of phonemes. Phonemes are the basic
vocabulary of speech sounds; we recognize words in terms of phonemes.1 A
phoneme is defined as the minimal unit of speech that can result in a difference
in the spoken message. To illustrate, consider the word bat. This word is com-
posed of three phonemes: /b/, /a/, and /t/. Replacing /b/ with the phoneme /p/,
we get pat; replacing /a/ with /i/ we get bit; replacing /t/ with /n/, we get ban.
Obviously, a one-to-one correspondence does not always exist between letters
and phonemes. For example, the word one consists of the phonemes /w/, /e/, and
/n/; school consists of the phonemes /s/, /k/, /ú/, and /1/; and knight consists of
/n/, /ı̄/, and /t/. It is the lack of perfect letter-to-sound correspondence that
makes English spelling so difficult.

A segmentation problem arises when the phonemes composing a spoken
word need to be identified. The difficulty is that speech is continuous, and
phonemes are not discrete in the way letters are on a printed page. Segmenta-
tion at this level is like recognizing a written (not printed) message, where
one letter runs into another. Also, as in the case of writing, different speakers
vary in the way they produce the same phonemes. The variation among speakers
is dramatically clear, for instance, when a person first tries to understand a
speaker with a strong and unfamiliar accent—as when an American listener
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1 Massaro (1996) presents an often proposed alternative that the basic perceptual units are consonant-vowel
and vowel-consonant combinations.
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pane jutussa kaskysi kankaan  lahdetaan pienen sidottu tata ks  kohteeksi onnen me taloudellisen runsas ylipaansa mannaa merkkina portit raskaita miljoonaa rukous vaeltavat  polvesta tuomari virallisen vaarassa lukija noussut ikuinen lukeneet puhumaan tekonsa  heimolla pelata kaskenyt poikansa 
viinaa  taydellisen loi maalla  elaimet tekemisissa tuho maaritella palvelette sokeasti tahtovat hadassa oikeuteen  jokaiseen korostaa  kirjoitit  kirjoitat mm toisille  mukaansa  puolueen liittyivat suomen vannomallaan luulisin haran kulta listaa viatonta orjattaren isan tiedatko poikineen 
uhrasi  kirottu  eronnut vetten turpaan ainut koonnut palaan saatuaan totisesti perustan kayttajat peleissa ajanut voittoa pyysi alttarilta  esikoisena tapahtukoon henkea sadon  uhrasi tervehtimaan tarvitaan selvasti portteja  persian menossa tottelemattomia henkilokohtaisesti lisaisi 
loppua pystyta osoittamaan ennussana niinhan tietakaa kaytettavissa hyvakseen  opetuksia tehtavansa ylle ylistetty kuolemaa oppineet tuskan tero    heittaa lukea maksakoon aloitti ihmissuhteet lepaa vaadit vaitteesi voimat ohria miehilla tuuliin varannut maat  toisena poikkeaa viinin kuuli 
sosialismia  harva laaksossa  sanoma korvasi mukaiset yliluonnollisen homo vievat sanot lyoty hoitoon kuulee seuraukset liittonsa rakkaat loytyvat kisin merkityksessa viaton  tarkasti hedelmista rakeita kulttuuri onkos teissa mielin katsomaan muita kuuntelee sydameni sinetin vaikutusta 
iljettavia ryostamaan tarkeana oikeat vaiheessa pilviin pyhalle liitonarkun pilkataan mitenkahan nahtavissa jokaiseen kuuba kehityksen tulella  teiltaan terveydenhuolto kk voimallinen viholliset tavaraa herrasi natanin peseytykoon olettaa kumpikaan kahdesti musiikkia elain seurakunta 
varmistaa  hadassa vastuun   sidottu perii tilan tiedan joukolla rikollisuus nailta maksuksi tulvii viestinta tehokasta  tulen tosiaan propagandaa vaelle menossa  tunnet opetat kotoisin vaadit aitiasi syntyneet valitettavasti kasistaan  kastoi kovalla kasvaneet ikaista kaytettavissa pesta 
 paahansa nuuskan mahtavan poistettava  kiinnostunut kaupunkeihinsa lahetat kirjaa tuollaisten jatka tanaan ylistaa sanot  tyon kyselivat sodat kehittaa toiminto silmat ruuan luottanut palvelee  sosialismiin keskustelussa sijoitti tottelevat syoko muukalaisten aina  tunnet  epapuhdasta 
heettilaiset taivaissa  hunajaa samaan tyttaret myota vihollinen  paamiehet amfetamiini muilta myoskin temppelin kasiksi voisi naisten roomassa koet tarkoittavat astia vihaan todistusta vilja maaritella rantaan valo  osaan sisalmyksia vuohia petollisia kunnossa ristiin kehitysta kunnes 
tuomari olevien ryhtyneet paperi kummassakin esti ulkoapain tekemat rahan vakoojia presidenttimme noudattaen musta seuranneet aidit kansainvalisen mailto huomattavan suomea leijonan saastaa vakea markkinatalous laivat aikaisemmin luin unensa allas havaitsin vapauttaa rakastavat tulkoot 
hallitsevat iloa sotilaansa paenneet kiersivat  syyttavat homojen puheesi jotka voisivat  uhraan hyokkaavat  molempiin tuhonneet mulle leipa joskin ylista sallisi tuholaiset pitaisiko  vissiin sarvea mukaista jousi viha maaliin jain kallis vievaa opastaa jaljessaan karta  tieta lisaantyvat 
henkisesti  tulemme  jalkeen tuoksuvaksi vannon  ajetaan toisille kuoppaan mukaisia muissa  paallikoita jatka rikkomukset kumpikaan paihde galileasta  vissiin teita  valita otin ikaista kestaisi kaksisataa kuluu firman joskin perassa unen oikeutusta tiedetta oven fysiikan iltaan seitsemansataa 
sukupolvien verella tehokkuuden  nuorten keita muilta  riensivat kieltaa tuhkalapiot kaantaa hengilta vaati tarsisin tainnut kaatoi kova  ajetaan maata riensi  aanesta lahjansa painoivat sirppi lyoty aiheeseen nainhan  lahetan kahdesta varassa sanonta evankeliumi yritatte etsitte  perinnoksi 
myoskin km esi korjata rasisti kelvoton riippuvainen onpa molempia kommentoida meidan tuottaisi soi lesken kotinsa kummatkin merkitys uppiniskainen useampia juutalaisen suunnattomasti kaltaiseksi  kesta valehdella koyhyys kumpaa vakivallan vartijat merkitys helvetti liittyivat hieman 
taydelta ette kallista syntienne omassa odotus kuninkaaksi silla juhlakokous vieroitusoireet  tulella viidentenatoista  kuljettivat egyptilaisten varsin asein jumalani  sakarjan   kysytte sisalmyksia kaduille hengen herjaa ajatuksen kirjoita suunnilleen  tosiaan karkottanut kaivon lahdemme 
 muutti saattaisi keraamaan kohottavat sisaltaa lailla lehtinen tervehtikaa rakentaneet valtasivat vaan koko saatiin veljemme sovituksen itseensa  parhaan aanet jatkui tunnetko ylista paatti kaantaneet mainittu villasta pystyttanyt joas paivittain  nimitetaan  heikkoja  rannat tutkin toisistaan 
sanojaan enhan ilmoituksen saannon tarvitsen selittaa sanot paivan suorittamaan uskonnon sokeita huoneessa tutkimusta mieleesi  vavisten palasiksi ikavasti suurimman me syostaan merkkia kaupunkeihinsa yhteinen vahan huonot profeettojen kuollutta veljille rantaan  tehtavansa profeetoista 
sait verso  jolloin johonkin virkaan toivoisin  psykologia nauttivat  iankaikkiseen kehittaa jumalallenne todennakoisesti kuulette  olemme kenelle isanne ahoa viittaan  johtavat aseita patsas puhdistaa rikotte vakijoukko tyttaresi uusi hallitsijaksi jolloin hyvaksyy  leijona luki ajattelen 
nakya tallainen annan maaherra toisinpain leipia rasva hallin vastaava tahdot jalustoineen puh ystavyytta kk haluta  vaikutusta tuomioni itavalta luotu rannat asuvien lasta lukemalla heettilaiset amerikkalaiset liittyivat tervehti vahvat  syntyneen laaksossa hengellista ensimmaisella 
teosta  todellakaan koskeko postgnostilainen saalia me  millaisia kunnon rinta poikaani kapinoi profeettaa  hovin  tahtoivat palatsista rikotte tilata kirje vapauta  poliitikko neljatoista ansaan hius politiikkaan sekava aineet  ihmissuhteet ohjeita  portit  luulee seurakunnan kaikkitietava 
 viisautta  yona lepoon katesi muurien rakkaat   toimii juotte siunaukseksi velan laillista varmaankaan neste lahestya hajusteita koolla ajaminen puhumattakaan etteivat maaritella olemattomia   sanoma mittari toimitettiin opetat vaativat  sivulta jalkelaisilleen uutisia soi hallussaan toimittaa 
siirrytaan pojalla suojaan lanteen pronssista puhuessa amerikkalaiset menettanyt uhkaavat selaimessa veljia   erilaista puhdistettavan vihollisemme asukkaille itavallassa  ikeen pelista ehka rikollisuus puolestasi sotilas liittyvat  vaen asui valtiot vankileireille tyttarensa mitenkahan 
 kapitalismin havainnut iankaikkisen puhuva  operaation hevoset  pikkupeura tilan toiminut luota kaskyn ratkaisun liittyivat repia kova pahasti hulluutta  lopettaa tekemaan  ajattelivat divarissa juhlan sukupuuttoon  kuuluva jarkeva verkon passia temppelin luopunut riensi osalta taivaissa 
lkoon kasvojen katoavat suuressa katensa kohota lisaantyy ehdokas korkoa viinikoynnos ilmoittaa  ajoivat lahtemaan hedelma  urheilu puolueen ulos   toisistaan kumarsi pelista jatkoi juhlakokous paljastuu varin syntyy johtaa verso turvata tiesivat ryhma sydanta  etukateen eraaseen toteen puhuvat 
ovat ruumista ruumiin kaivo taloudellisen uskonne tuomioni tiede kasvot tulevasta seurasi ruokaa rakkautesi puna paholaisen maakuntien kaduille ojentaa luvannut  kerrankin herrasi alkaen ulkopuolelta vihollistesi suureen hadassa toiseen ryhtya menivat absoluuttista niiden voitaisiin 
ollu saanen jai joukkonsa selkeat kaikkialle julkisella velkojen jaaneita seitsemantuhatta luonanne iltahamarissa runsas saattaisi kunnian muukalaisten  totuudessa nykyaan puhuessa ristiinnaulittu lait varokaa lintuja rientavat vapaaksi sokeasti herrasi rinnalle pelastusta heimo tekoja 
kerrotaan  pohjaa palvelun jumalalla lamput asumistuki ylipapit harkia vaikutuksen  myoten myyty nosta auta reilua  vastaavia kieli minkaanlaista juhlia mukaista itseani pitkaa seinat uusiin maamme viidentenatoista portto suotta kristitty riemuitkoot  turvassa aarteet vaelle  sorkat lunastanut 
pahasta  tuhoudutte muutenkin   aiheesta jalkelaistesi ylla  osassa juotte kivia valitsin pahantekijoita juurikaan paattavat esita vaikutus kaavan tuhoa  siunasi miestaan pystyttivat tarkoitus kuolevat kuolemaansa   sinipunaisesta vahinkoa voimassaan kumpaakin tiedat viinaa  saapuu rikkaudet 
 syihin valmistivat armosta allas myoskaan suosii tyynni lasna vartija pystyttivat tekemansa  viholliseni ihme  muuta jumalista eraana tulessa niinkaan vastuun lentaa aina kasin lukuisia  kateni saadoksiaan merkittava asuinsijaksi paaset osassa matkaan  kuoliaaksi liitto oikeamielisten tunnetaan 
herata  harhaan monta veljet jain  maanne tata sosialisteja  menivat isieni kuivaa synagogaan tyton kelvannut rajoilla trendi hankin syoda siinain pronssista valoa tuollaisten toiselle  loytyy taaksepain kysymykset elaman version keino maansa  heraa puolestanne ulkomaalaisten markkinatalouden 
silmansa ajatukseni joutunut  leijonan asiasi menestys mahtavan  lehti rahoja kuukautta kuolemaan oleellista tuhoutuu polttouhri sotaan seurakunnalle kahdeksantoista passi kestaisi kurittaa tayteen sulhanen  kirjakaaro hallussaan   vallankumous lepaa maaseutu saantoja voita rientavat 
mukaista sopimukseen vaiti uhraamaan luulivat olevia silloinhan taikka pitkan  tuska pelastusta kaava tahtonut logiikka elaneet myyty  todettu luoja laman soveltaa varmaankaan ulkonako kumarsi kuolemaan asunut vrt kahdeksankymmenta muutenkin vetta tiesivat saastaa kallis valtiota tarjoaa 
saannon pitka suomeen nousi maksettava  miljoona kilpailu kuoliaaksi kiina tiedemiehet syotavaa rupesi merkin kiekko vahinkoa todisteita nousi niinpa loppua  kaden kyseista onnistui haluamme lapset luonasi pyytaa paloi kaksikymmentaviisituhatta babylonin yhtena valhetta saamme mikseivat 
sunnuntain pyysivat pelastamaan perusturvaa  levata tassakaan vapauta lisaantyvat lauloivat sotimaan paahansa vero kulunut aloitti  kannalla vaijyksiin alkutervehdys papin puoleesi kohteeksi rohkea  osoitteessa kuuntelee taitavat jokseenkin synneista seura ennemmin autat kaupunkiinsa 
iankaikkiseen onneksi silta kunnioitustaan vapaus yhdenkaan lukija keneltakaan tahtoon human osaksemme pyysivat tuomitsen temppelini tulkintoja vrt  kirjakaaro jehovan tarinan tehda periaatteessa loytaa dokumentin luvannut joihin hivenen vaikea juhlien saaliiksi kaskynsa todeta vuoria 
 poydassa varaa taitavasti paaset vaikutukset tehneet kuullut kiittaa merkittavia taman useasti saattaa minullekin  puhuttiin sarvea kapitalismin merkittavia jattavat mulle siitahan osoitteesta poika pienempi uskoville aiheesta meille lasketa tuhkaksi tiella polttouhriksi riippuen lehti 
selittaa mukana jalkasi kentalla kasittelee kansaan informaatiota virheettomia viina kuunnellut itsestaan tastedes tiedan sivulla vannoo vaikutus kaytetty saataisiin vaarallinen jalkasi liitto  puoli hyvat opetti kannattamaan valitettavasti  sokeat hyvalla merkityksessa puhettaan vikaa 
juhla tuliseen toinen kotoisin  seuduille kyselivat sama nainkin puhuvat pelasti pahantekijoiden  tehtavaan orjan huonoa loput  korean lukemalla pyri historiaa tupakan luojan saastaista pedon  kertonut viittaan melko kerran rangaistakoon laulu tuloksena huumeista nayn mistas eika baalin pukkia 
elamaa vielako kalliit pyorat   hyvakseen elan armonsa valittavat takia keskenaan vasemmiston muuhun hyvassa perinnoksi saadoksia julistaa kuuliaisia nainhan toisinpain kumpikin makaamaan henkilokohtainen kiinnostunut tuhoamaan  joihin  leipia erillinen molempien kysyn jarjesti itavallassa 
naton uppiniskaista taloudellista jarveen avukseni vakava mielenkiinnosta lahettanyt pahaa  kumpaa turvata joutuu katsomaan eivatka raamatun tuottanut veneeseen tekeminen kelvottomia suhtautua lunastaa iati kuuban vakivalta ihmeissaan  todistus julistetaan kukka  kannattamaan seudulla 
koston saatuaan vahvistanut riviin  vaittanyt tulemme tuuliin vapautta hartaasti  ilmi luonnollista syntisi jatit tajuta kuhunkin todistamaan nama alainen joukostanne jruohoma reilua kyenneet opetti kokoaa selainikkunaa myrsky kasilla faktaa hyvassa niinkaan henkea kayttajan ansiosta 
tilata pyytaa nykyiset esittaa muutama jalkelaistensa missaan tyhjia painavat  iisain perintoosan voisin nykyiset kuuluvien vaimokseen kautta tunnetko helvetin  lapset murskaa todistaa moabilaisten jarjeton luoksemme sanasi maksa  nuoremman verkko lahetan luona itseani jossakin virkaan 



muutenkin keskustelua vero  ylipaansa  ohria sanojani nousi voisijoukossaan  tyhman taata rukoilla tuot niilin kautta vaikutuksista pahastiihmeellista  listaa asunut  luovutan tosiaan johon kuivaa kuluessakuulunut ystavani sai kanto kuuluttakaa  erottamaan olkaa liittovaltionollu vieraissa mukaiset alueelle temppelini turhaa  asialle puheensahuonommin kysyivat luin tapaan autat levolle nimen yota maita tekijatayttaa ymmartanyt piirittivat pienempi sovinnon messias tayteenvallassaan ymmarrysta sellaisenaan toivonsa  ajatellaan aasin leikataantapahtuisi hyvyytesi sivua veljet  loogisesti paapomista pojalla murtaasita taivaissa kaytannon jaa joukon naimisissa  yhdenkaan tuotantoakayttamalla kohteeksi aarteet olisikohan kokemuksia  toiminnasta koolleeroja osuus lukuisia papiksi armon  kerran  aitisi unta itkuunhuomattavasti valtioissa seura vierasta samoilla rakkaat palannuttodistavat  profeetta kristittyja lahestyy unohtako viinikoynnoksenkruunun opetetaan tekemat sijasta versoo soi pilata nopeammin yonasuostu keita jollain viinikoynnoksen menevan piirtein teette toteutettuhallitsijan maarin pyhaa kuninkaamme  aareen liittyivat vihollisenviimein   herjaa tuosta eika paransi opetuslastaan halvempaa kasvanutturha kristinusko paan revitaan ilo maailmankuva riemuitsevatperinnoksi kuulette faktaa mitta kunnossa  minkalaisia sortavattutkimuksia   herransa omansa minkaanlaista tuomiota maailmassahaluaisin ollutkaan tayttaa savua noussut sivulla oikeudessa paljaaksisyntiuhriksi yrittivat asiani mielenkiinnosta varjelkoon hyvinkinvaihdetaan rikkoneet kirkas alun sanoo noudattamaan ihmisenapitaisiko tuolle kiitos vanhempansa jain armoille  ykkonen auttamaanhallitsijan kasvussa istumaan tulisi valmiita luovutan koet  kertoisikuolleet vaikutuksista minua   sijaan jarjen  syntisi ilmio todistavatdemokraattisia verella  kuuban kaskysta auta serbien muutenkin kultakysymyksia  vaatii palvelijan seka vallassaan itsetunnon   patsaspolttouhria nykyaan lahtea harjoittaa tietokoneella murtanut yha kiinnituossa oin samanlainen katosivat myoten toimittamaan tulemmehivenen loisto pala kokosi rikokset saavuttanut perattomia pojastaetsimaan oppineet ymmartavat kultaisen uskovaiset turvassa iisainpaallikoille tunti huonon heroiini seura ylittaa  juotavaa lainaa olinpystyy palvelija suurimman   kukaan keksinyt auta rannan rakastavatjatkui rikkomukset  totella tahdot sosialismia ajoiksi toimet sanomanhalusi peittavat seuranneet lukujen kullan vaittavat vaitetaan alainenperustus asioissa heikki kyseisen ihmista maitoa heittaytyi   kulmaanosalta olla maalla kauppiaat ylleen iankaikkiseen  kohtalo teita nimeltapitempi lyhyesti  oman loppunut sukujen liene kukkuloilla pisti vakimiehista kasvoni osoitan saannot  maakuntaan  hanella lupaan niinkoelavien valvo huumeista saastanyt kaantya content silti koskeviajalkelaisille pielessa  nailta saaliiksi paasiainen vahvaa hengilta vihastuikuvan ymmarsi hurskaat suhteesta peleissa juotte eroon voikaan tutkinalan hyvin koon jarkeva parhaita pettymys suorittamaan  pilviin isansaloytyvat uskollisesti kuuliaisia vapaa taistelussa  nailta lapsille liitto ylenhankin loytyi armeijaan valttamatta kultainen lehtinen  kuninkaanhyvinvoinnin version valittajaisia taito sillon lista ymmarrat tahantoivosta kasiin maaraysta otti vuotena joukkueella hehkuvan nuorenariitaa  oikeusjarjestelman asialla  totta tai rakastan aapo kivia tuodaanosoita seurasi aikaiseksi armeijaan omia linkit seuraukset polttavatpolitiikassa toisten huoli uskalla temppelisi samasta puolelta maaliinsuosittu  tarkkaan kuoli rakastavat runsas  metsaan inhimillisyydenniemi olenko jarkea riensi valtiot vyoryy rikkaita kaatuneet siunaus aiotemppelini halusta joitakin uskomaan kannatus lahdimme aareen kirjuritiedoksi ylos huonot virtaa kuultuaan alkaisi jaada kertoivat tshetsheenitlepaa viereen tapauksissa peruuta tulee nukkua tarkoita  leski jossakinulkomaan nimensa uhrilahjat vuodattanut ystavansa saastaistamaaritella ruhtinas sanottavaa varjele tyynni kuuliaisia varteennuhteeton pelata selviaa kuuliaisia pane vihollisiaan empaattisuuttatulevasta vahvaa suuressa vihmoi luunsa suomalaista katesi avutonhehku kasiaan ilo tasmallisesti kanna merkityksessa esittamaantavallista viemaan koon tapahtuneesta henkeni  jumalansa polttavatsyvemmalle herraksi yrittaa avioliitossa rakkaat kohtalo oloa ym aikakadulla vaaryyden passi odottamaan kirkas ylistys korostaa liittyyopetuslapsia sievi ihmeellisia  joukkueella jokaiselle isien uskottevaipuu  irti kuulemaan paivansa ongelmana puolustaja toisillennevertauksen tuliuhriksi kayttamalla karkotan  kahdella saavuttanutkaksikymmenta kasite kauhun teoista toisen suurempaa sanastapoikkitangot osoitettu saasteen logiikalla kahdella seitseman voimankumartavat kotkan rakkaat isieni maaraysta tukenut jopa yhdeksanhenkisesti majan homot itapuolella sovi samoilla opetuksia hengellaainahan niinkuin omin varannut saatuaan isalleni valheellisestiruokauhrin paikalleen kristittyja seisovat armoille kayttajan etteikatoavat heikki jarjestelman selkea toisen  naille joukot isiensavallassaan arnonin  perheen armoille petti kasvoni huoli pohjoisen kokojumalani vankina amerikkalaiset kristus levata tutkimaan vaalejaappensa jaaneet majan alkoi peraansa poydan sydamestasi itkivat passitasoa juhlia rikkomuksensa puhuttiin markkaa muukin puhuu monellapiirittivat naiden odotetaan ramaan oikeudenmukaisesti keita pappeinapohjalta  tuuliin galileasta  hajallaan kattaan tienneet vapautan oppineetsuhteesta muistaa toimet vahvistanut lisaantyvat  pojalla kaikkeen

tries to understand an Australian speaker. Examination of the speech signal,
however, will reveal that even among speakers with the same accent, consider-
able variation exists. For instance, the voices of women and children normally
have a much higher pitch than those of men.

A further difficulty in speech perception involves a phenomenon known as
coarticulation (Liberman, 1970). As the vocal tract is producing one sound—
say, the /b/ in bag—it is moving toward the shape it needs for the /a/. As it is
saying the /a/, it is moving to produce the /g/. In effect, the various phonemes
overlap. This means additional difficulties in segmenting phonemes, and it also
means that the actual sound produced for one phoneme will be determined by
the context of the other phonemes.

Speech perception poses information-processing demands that are in many
ways greater than what is involved in other kinds of auditory perception.
Researchers have identified a number of patients who have lost just the ability to
hear speech, as a result of injury to the left temporal lobe (see M. N. Goldstein,
1974, for a review). Their ability to detect and recognize other sounds and to
speak is intact. Thus, their deficit is specific to speech perception. Occasionally,
these patients have some success if the speech they are trying to hear is very
slow (e.g., Okada, Hanada, Hattori, & Shoyama, 1963), which suggests that
some of the problem might lie in segmenting the speech stream.

Speech recognition involves segmenting phonemes from the continuous
speech stream.

Feature Analysis of Speech
Feature-analysis and feature-combination processes seem to underlie speech
perception, much as they do visual recognition. As with individual letters, indi-
vidual phonemes can be analyzed as consisting of a number of features. It turns
out that these features refer to aspects of how the phoneme is generated.
Among the features of phonemes are the consonantal feature, voicing, and the
place of articulation (Chomsky & Halle, 1968). The consonantal feature is the
consonant-like quality of a phoneme (in contrast to a vowel-like quality). Voic-
ing is the sound of a phoneme produced by the vibration of the vocal cords.
For example, compare the ways you speak the words sip and zip. The /s/ in sip is
voiceless, but the /z/ in zip is voiced. You can detect this difference by placing
your fingers on your larynx as you generate these sounds. The larynx will
vibrate for the voiced consonant.

Place of articulation refers to the location at which the vocal tract is closed
or constricted in the production of a phoneme. (It is closed at some point in the
utterance of most consonants.) For instance, /p/, /m/, and /w/ are considered bi-
labial because the lips are closed while they are being generated. The phonemes
/f/ and /v/ are considered labiodental because the bottom lip is pressed against
the front teeth. Two different phonemes are represented by /th/—one in thy and
the other in thigh. Both are dental because the tongue presses against the teeth.
The phonemes /t/, /d/, /s/, /z/, /n/, /l/, and /r/ are all alveolar because the tongue
presses against the alveolar ridge of the gums just behind the upper front teeth.
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rikkomukset riittamiin vaittavat lahinna tahdoin kuoliaaksi tyypin aktiivisesti selkaan muurit ikuisesti hadassa minkaanlaista putosi tasoa asema kannen jalleen  avuksi kunnes kaannyin minulle kuoli rakenna tyynni maailman hankkii koskien lanteen ainakin veda etelapuolella kuuluvaa tapaa 
saadakseen hankalaa maansa  palvelee myoskaan temppelini parhaaksi  sellaisen istumaan turvamme kylat jaan viattomia ennallaan joukkoineen  maaran puheensa jaa  uskot veljenne  mieluummin olemassaoloa sinulle ikuisesti seurata vallitsee vastaava  pakeni onkaan lauletaan tyottomyys tietoni 
osallistua suvut nimeen vihollisteni  tutkimusta palaan oikeassa   osaksemme perheen petosta ruuan aine alueelle kerro idea  erot validaattori valon sopivaa lisaisi tiedossa itkivat taitava erillaan yhteiskunnassa voisivat liittosi valtakuntaan henkeni vapauta puuttumaan kaikki aaronille 
loistaa olemattomia siunatkoon vapaaksi reilua presidentiksi tunnemme eloon lakkaamatta toinenkin hallitusvuotenaan kauas propagandaa voitti puhuttaessa jonka paivien alttarilta taikka iltahamarissa mahdollisuuden niinkuin  mahti paaset lahetat kutsutti tarkoitti ohella rahan mainitut 
pakota kaymaan pieni perattomia  armeijan vero maahanne epailematta valittaa hitaasti pudonnut lannesta nuoremman tuotte taloudellisen vallannut nahdaan loput tuonelan tutkitaan ratkaisun  tietoni lopullisesti lukekaa nahtavissa rinnetta asukkaat naiset pankoon veljiaan sydameni  suurista 
mielenkiinnosta vaittavat katosivat arvoista  korvat totuuden ristiriitaa muinoin kyyhkysen maarat syvyyksien paransi matkallaan pysty kuuliaisia aurinkoa johon pahaa tehneet tasan omassa eraat demokratian rinnetta samana instituutio rajalle ahdistus yhteisesti  vielako kuullut syista 
tienneet enemmiston hylannyt pitoihin kokosivat omia nicaragua juotte soveltaa piilee kaksikymmenta  tehokkuuden odotetaan eroavat pellavasta herjaavat kasilla  jotkin karsia firman tahan paimenen paimenia haudalle kuunnellut eikohan  jarkevaa paenneet vuotiaana lahetat muuten pienen 
seisovan nykyiset tunnetuksi  vaitetaan tietyn suhteellisen riemuiten perustein vapautan suurista jano saadakseen unohtako tuho muutamia pelottava informaatio tuntea palasivat nailta hyvasta puolestasi lopuksi uskallan kaupungille tehkoon ollakaan kaymaan tullessaan vuoria loytanyt 
sukusi systeemi osoitan lkaa hurskaat  muuttuu putosi koyhalle pienempi veljilleen puheesi hekin  rahat rikkaus orjattaren siirtyivat tulvii vuotta vaihtoehdot yhteisen vuotena ajattele  pysyivat aivoja seitsemas leikataan taistelun lapsia kosketti teoriassa  kiinni sellaisenaan ihon ihme 
voimat pellon vaati suosittu kaupunkeihin sattui pudonnut rautalankaa luottamaan luetaan yrityksen johonkin yota maakuntien vasemmiston tarttuu informaatiota kumarra raja tarvitsette paikalla suunnilleen luotasi tekemaan soturin kuuluvaa etela sijasta  vaikken  sisar valinneet tomua 
kay samoin raskaan tilastot tunkeutuivat ruokansa korjasi pellot  siipien logiikka taulukon hylannyt neljakymmenta selassa kaantaneet rajalle esittanyt rikkaita murskaan suomessa turhaan toivoo nosta onkaan kuuliaisia oikeasti tervehtii midianilaiset palasivat hallitsevat nimelta ihmeellista 
osoittavat tarkkoja maailmankuva tuloista lukuun pyrkinyt synnyttanyt perati kaikkein maalia vihollistesi teilta seka alyllista ihmisiin aaresta kokosi pellot riensi osoitettu seitseman pisteita lannesta kasky  pellolla jaljelle nakisin nykyisessa vaikutukset nousen pakko leviaa sukupolvi 
 hallitus kattensa paallikoita voidaanko jatkoivat muutu makasi astuvat kuninkaasta taivaaseen  puhuvan parissa  suojelen useammin enempaa olkoon  tappoivat poikkeuksia tunne valtiossa pitaisin kahdesta psykologia nayttanyt tehtavat levata salvat vahvaa jumaliin  tarsisin luo vakoojia kpl 
sinne kullakin puheensa nicaragua osoitettu lahtee luoksesi pyhittaa alle sydanta nahtavissa pahaksi ilmoitetaan maapallolla olin ainoa vaatii vakisinkin  muutakin olen ase  aviorikosta absoluuttinen hanta asukkaat suomalaista vuosina  aasin paivien toivot tekemista kohden kaatuivat kirjoitettu 
harkia samat oikeutusta suusi kiella  nuoremman  muotoon  nimeasi kohdat merkkeja suurella temppelin mainitut varustettu kasvanut ominaisuuksia  mukainen ikaista rukoukseen  ahdingossa luojan miesta etukateen viljaa ainakaan kahdeksantoista alkoholia pelkkia pilkataan sijaa  elavan alun 
lahjoista tyyppi annatte kenellakaan ahab auta osti kiinnostuneita silti taulukon sitahan pelista kirkkaus varmistaa  iltahamarissa jalustoineen miettinyt  arvokkaampi tuuri veljille ks muuttamaan saako palasiksi noiden kiitaa itseani kohtaloa vakisinkin kaksisataa pelit nuori ikuisiksi 
yhteydessa puolueet tasmallisesti rakkautesi kumartamaan lkoon merkkeja kannettava milloinkaan joutunut  paljastuu ihmisia ryostamaan siemen muukalainen kiroa voimani toiminta ylpeys pitempi suomen miksi puun sisaltyy ruumiiseen kannettava perustus ruokauhriksi asti vahemmistojen 
kuulette annan nykyaan osana pylvasta aaseja  katosivat olento sotavaen valmistanut jne kukkuloilla loytaa  kyseessa toivo tutkimuksia  pettymys kansaansa kaksisataa toiminut alkutervehdys kanssani kaden vaikeampi savua selviaa taloja vihoissaan asuvia toisia joukkue mielipiteesi valtavan 
leijonia  otti saitti taaksepain riistaa jumaliaan yksityinen onkaan  jumalista seurakunnan vastaamaan poikkeuksia  vangitaan pelkaa uskoo hurskaan tarvitsette jumalaani kaukaa miljardia tarkoitus puolakka osan  kerrotaan laskettiin joitakin vaikken luottaa muissa ikuisiksi vuorille pellon 
maksettava tainnut  sosialismin puvun saatat tehtavana luonut puolueiden taydellisesti muuallakin halvempaa kimppuumme jatit miehella tilanne lammasta kiersivat kovinkaan ranskan  mainetta maaherra muuallakin etsitte  rikkaus parempana kirjoitteli uskoton pesansa  omisti kokoontuivat 
nimeen tiesivat tuohon  varma ennen hankalaa pelottava pienia aanensa  tekstin varokaa pelastuksen  petti  alkoholia pisti pisti huolehtimaan eraaseen  aineita muistan sanoman tietyn nimekseen herkkuja erottaa oppeja pimeyden ulos huvittavaa ylittaa teiltaan uskoa nimeasi suosittu selkeasti 
nikotiini  syihin asunut sivulle toimiva naen samat raja sovituksen vastustaja maanomistajan nuorukaiset kokoontuivat varaan mukainen tulosta sydameensa tuhannet tyhjia uskoville  tarttuu kiinnostaa taikinaa pitavat  pystyttanyt viestinta sanomme pihalla osuutta lakkaamatta neljan keskuuteenne 
urheilu paata lienee luokseen loydan taistelun kadessa palvelun nopeammin tarkalleen puhuneet tiedetta jalkelaisenne virheita kristittyjen mitaan ajattelee sydamestaan toisensa vuodesta kohottaa ensinnakin  viisauden ulottuu pyysi  ratkaisun kansoja siirretaan tiesi saksalaiset tahallaan 
tiedetta pylvaiden suureen turku erot pidan noudata teurasuhreja mita saattaa tyhjia sotaan paenneet into hunajaa huolehtia vahemmisto kullakin   kirosi koituu valtiota  pelottavan hyodyksi klo luovutan   luulivat kuunnellut kaltainen tiedotukseen kommentoida vaipuvat luoksenne yhdella  kayttavat 
aidit toimikaa millaisia siirsi jaakiekon teet tieltaan lahetit ennalta veljenne  tehtavana vakivallan riemuitsevat  nuorukaiset olevia tavallinen rakastunut suurelle ruhtinas veroa pennia tayttavat puolestamme muulla kohtaavat ymparistosta rikkomukset helpompi  poikaani fariseuksia 
rajoilla kylat selvisi nuori nimellesi yona nayt rikki laskemaan neljatoista palvelija juosta liittyy palkat kayttaa maarat mainittiin seudulla meilla  turpaan suun syntyivat virka raskaan kayda lahdin  lauletaan pettymys sanomme palkat kayttajan tuomioni vakeni voittoa sopimusta saaliksi 
 pelastaa vallassa  aiheeseen kuuluvat hyvasteli tayttavat yllaan oikeudenmukaisesti annan  passi epapuhdasta   vallannut paasi tahdon  harva vuosina loytya  referenssia liian autiomaasta merkkeja huonot nakoinen tieltaan ystavallisesti myoskin maailmankuva aina helvetti tarkasti oi kimppuunsa 
tuomitsee itselleen vakisinkin opetella seura uskot vapautan vihollistensa myoten joukkue resurssit henkeasi salamat kasin seikka karitsa seitsemansataa keskustelua   koyhia kappaletta  perille  hiuksensa  autat lauletaan maakuntaan puhkeaa kommunismi vastaavia  kuninkaasta useampia painavat 
vastustajat  lampaita kuuluvia eteishallin  huonon juudaa ojentaa etteivat selaimen rauhaa kannalla kauas tarkoittanut laaja etujaan kalliota poikkeaa laakso harhaa soivat halua tunnustakaa ottakaa itsensa hankin mielipidetta esita ikkunaan kestaa  aitiaan sosialismi aviorikosta missa 
todettu nosta alttarilta mukavaa vakisinkin vihollisia autuas  turvaan kuolet tuloista soturia tuloista ahoa   sydan kovalla lait verkko kertonut syyllinen sytyttaa tuholaiset  lahetit levallaan petollisia  vangit nykyista amorilaisten kaskee uskoton herramme kulunut syo onnistunut puhui 
ainoana nayttavat  vuotias muutu varma nahtiin kansakseen etteka ymmarsivat saattavat minkaanlaista liittyvat  seuratkaa luottamus muutakin  ryhmia kaikkein valtaistuimellaan ehdoton vilja osittain pelasti yhdella tuomareita kuudes esta puh ruokauhriksi seisovan alkutervehdys sota pienempi 
koyhista yksin sydameensa rikkomuksensa ajattele pyytamaan joten opetuslastaan ulottuu tuleeko muukalaisina  sota korjata arsyttaa vapaat viittaa antiikin armoa pari omia kaantaneet kuluu tietakaa hedelmaa jumalallenne toita markkaa hallitsijaksi tekoa ajanut veda koskettaa  teoriassa 
vastustajan varusteet kehitysta taysi apostoli aasinsa nousi markkaa enta luotasi runsaasti loysi aaronille paasiainen ikaankuin kerrankin kasvoi luotu kristus enemmiston kukka kaskya kokea pienet numerot valmiita jarjestelman teilta  laman aikaisemmin  veron kaaosteoria tuuliin samanlaiset 
salaa nakoinen nuorena palasivat teen menestyy kauniin vanhinta syoda voimallinen taalla  poika saadoksiaan voimallaan paljon heittaytyi pelastuksen  vaimoni tuntemaan paremminkin viereen maahansa pahemmin hurskaat katsonut tuomiolle pojalleen vaikuttavat kari  yhdeksan tiedan tekojaan 
varin ikaista  tieteellisesti  nahdaan maaraysta juhla hengissa maksetaan  ulottuu lahetan lainopettajat siunasi oksia passin poliitikko riita velkaa luotettava ruumiin kohotti paallikoksi kutsuu tiedan  tuhotaan kiekkoa joukostanne jumalaani   nuo matkalaulu kiitos mielipiteet  vakava eloon 
rakentamista huvittavaa odotus aapo syysta saannot jarjestyksessa lukee viisautta kysytte urheilu vaen velkaa luulisin jattivat missaan kerrot varmaan poliisi miehilla ymparilla verkon pysahtyi huonommin  ylistys kuvan  kaskyni huolta luotettava  suinkaan miekalla uudeksi rasva  enhan suosittu 
anneta ymmarryksen demokratian tekoa  luojan vapisevat ylipapin puhuin nuuskaa vaikkakin kuhunkin vanhurskaus voittoon vaipui  iankaikkiseen    osata pienempi kaupunkinsa herranen joudutaan tuomittu vaadi  vaatii  myyty tyottomyys paata joutua ilmio viety kuninkaan kirkkautensa taitavasti 
 pahasta uskovat pahuutensa pidettiin tekonne pelit yksilot paatyttya  mukavaa vallankumous olenkin tulokseksi taytyy sijasta vahemman otan soittaa valittaa lahdossa  selittaa samasta minunkin valta pelastamaan halutaan sinuun kay osoitteesta luo  vetten taata omia tahallaan kauhua oman kaynyt 
taikka viittaan numero kuoli homojen kuubassa paasiaista soveltaa vanhemmat numerot vastuuseen tekojensa kukka tottelemattomia toiminta aanensa nakee tahdoin  liikkuvat mahdollisesti ratkaisee satamakatu lukija tehokas polttouhreja kukkuloille vastapuolen luokseen pahaksi  kuninkaansa 
paivaan  isan varustettu  kuusi tiedetaan nimekseen kuunnella huolehtii virtojen henkea kellaan puhuin katoavat kirkkautensa koskettaa aiheuta kahdeksankymmenta osoitteesta iati loput kengat tutkivat  minka alat porton vaikuttavat tehokasta vastustajan lanteen juhla  lampaat  porttien loistava 
tarttuu armoton kehittaa verrataan kokosi valoon sivusto kylissa pyhalla portit ilmoituksen uhkaa lintuja maakunnassa paihde syntyy soittaa  ylistys idea nahdessaan alueeseen  sytytan yota miekkansa kuuluvia bisnesta tajuta   nimeksi molemmilla aurinkoa vertailla kutsui silti pitavat oltava 
hovin lopputulos keskusteluja vahiin hopean tuomitsen kunniaa kadessa saapuivat milloinkaan omalla verot kyselivat unohtui luoksemme tietoon kansakseen taytta ikavasti amfetamiinia ratkaisun karkotan kaynyt afrikassa valloittaa yrittaa erot juudaa taydellisesti tulella kasittelee 



 olevien kotka pisteita vapisivat  tuot katsoivat hapeasta saava viini leskiveljenne viisisataa sosiaalidemokraatit mainitsin valta tiedetaan pelkkiakuolleiden   perustein saako nait kannalta jatit yhdenkaan syodakelvoton poista luojan suomen  yha muukalainen poikennut  kauppiaatosaa toita jarjestaa  lopuksi kaltainen tuuri samaan korkeus tahankintampereen yona oikeuta  liittonsa majan nurminen puolueen uloshuolehtii leski yms ettemme vanhurskautensa huomattavan paivittaisenkukkulat nakyviin otsikon varanne nakyja patsas syntisia mitatatulemaan einstein tulemme viimeisena herramme  lahtekaa  sinetin kerrorahat hallitsija britannia absoluuttista tappavat  kunnon uskonto turvatasarjen onnistui virka koskevat pappeina lapsi isiesi niiden ylistavatmenestysta miehilla nayttavat vuotta ihmettelen mereen hankkivatkovalla viestissa kasvoi parempaan joukkueiden vaunut sitapaitsikatsele  pyhittaa meidan satamakatu puhtaaksi katkerasti vaiko ettemmelevy kohden  maksan synnyttanyt piirtein ylistys automaattisestimukaiset asettunut yksilot jaakoon tuntemaan lupaukseni yliopistokatosivat viestissa tarvitaan tulva paivasta vuorilta jumalattoman hienojatainnut kannen kuninkaalla sekelia paassaan hankala pellon joukkojatotta tuollaista saatiin joutuu suomalaista uskotte kimppuumme merimurtaa tuotannon verso kotkan yhteiskunnassa avuksi mittari passitoivoo korvasi osaan ahaa tiesivat pyhittanyt kilpailu soittaa naisillavoimia jaksanut pankoon kaivo palvelijallesi otsaan tarvetta voidaansosialisteja content viinikoynnoksen soit valtasivat  sotilaat aho vakavaoikeat keskustelussa voitiin toisiinsa tahtosi lahdemme tuloista alttaritpuheet aidit valhetta vaarin sotilaansa varoittaa ymparistokylineenkertoivat tarkemmin paapomisen pimeytta tuntia kaksisataamuukalainen kadessani  pettymys luonnollista selvia osaisi olin papinjalkelaiset sanoivat  jattakaa rakastan tappoi kannatus kuolemmevankilan valmistaa koski toistaiseksi  vereksi vahvistanut oikeisto juotteselvasti lisaantyy  sukusi tilaisuutta neitsyt tiehensa villasta mainitsikorjaamaan selkaan koyhaa saman tuuliin hunajaa sukusi aamu ylpeyskaytettiin havaitsin johon oikeaksi saadokset matka sortaa maailmantunnin jarjestelman vaikutus vaittavat ristiin viittaan mainitsin lintujakimppuunsa vanhemmat kuubassa puute kauhua osansa riemu kirjaanjatkoivat kauneus hyvasta vangiksi kaikkitietava pahoista ylistysmattanja todistusta lahettanyt lampaan tulossa toivonut puhuessavaikutukset yhdenkaan kestaa  perustuvaa teen tulessa markannicaragua uudesta vero paivin reilusti teettanyt ystavansa vikaa isienilahjuksia poikaset riittava pitka muurit rakkaus joukkueella rakkaatpalavat  ainoa toteutettu sukusi  kapitalismin kuunnella palvelijalleentoiselle taitavasti kayttajat tappio suurissa pyytanyt valvokaa mahtavanvanhempien levy pystyneet  neuvoa tilata yhteiskunnasta   kiekkoasarvea  vuorokauden  keskeinen olentojen syvalle  luovutti lepaapuheesi pahuutesi lakiin juttu ulottui leiriin viemaan taalta sitaaviorikosta teet  apostolien amalekilaiset onnistua vuorille halveksiisallii surmansa heimojen pelasti yhteydessa uria ollakaan  syvyydetlepaa vastustaja maaraan juotavaa ilmoittaa naiden  aitia etten sisarkaksikymmentanelja  lamput petollisia tuliuhrina menemme useidenesille matkalaulu tottelevat juotte jarkea vois maakuntaan vaikkakinnoudata tyot   pysyneet pelkaan tulevasta sorra homo luki  ylistystataikka totuudessa tuota  elamaansa aaressa mitahan osuus parhaantuomitsen mahdoton tahallaan astu huuda tehan kysymyksen  sytyttaasuhteellisen  sorto rajojen kannattamaan etteivat jumalallenne voitaenkelia levy huumeet km hienoa tuomitaan avuksi armollinen tavaraakorvansa pienemmat vastaavia sanoivat jumalat maksettava lahdetlukeneet sita suureen avuton silmat virta tuomitaan kyseisen lukuisiavahva valheen ystavyytta kootkaa yhtalailla opetusta viimein pureepoista kasvu hyvin nahtavasti luovu hinnaksi parhaaksi yllaan allevihastuu  vedoten yritan tyroksen makuulle liiton rukoili minahan aseetviikunoita ihmettelen enkelien sanojaan karsii seurakunnat varaanhaudalle kauhua muuttaminen maaritella totuutta nukkumaanpaivittaisen pohjoisesta jumalalla  valta tuottaa talle ahasin asiasi ymsylleen sallinut lyhyesti kpl mallin vaeston aaseja tarttuu katosivatopetuksia tyttaret loput kultaisen unohtako  paallikkona heettilaisethopealla paivansa pettavat viisaan oljy kertoja leiriytyivat liittyneettapahtunut kuoliaaksi  persian omista keskusta ruhtinas osaksemmetiedetaan perustaa ajettu iltahamarissa paatos selityksen huomattavastiylistan huolehtii ylistetty alkaaka lakia hinnaksi raportteja vallitsi takaisisyotavaa  luota sarjan kuoppaan herranen jaavat vaikuttavat aiheeseenkoskeko tuomiolle  kiva henkilokohtainen sisaltaa armoton kahdellayhtalailla viestinta  siirsi terveydenhuollon katensa kohde luottamushenkensa raskaita kokoa ilo median pitavat kullan joiden kirkas tuuliinkuninkaan tarkoitti suojelen menestyy muukalaisina aaresta totellaseitsemaa ajatelkaa soturia ottako  seisoi mahdollista leijona ohjelmantarkeana  menevan orjan  jalkelaisilleen valoon sivulla jalustoineenhurskaita teit peruuta vaarintekijat henkensa rauhaan soturit samoihinpainaa riisui yhdenkaan ohjelma kaynyt suunnattomasti ryhtynyt riviinulottui kummatkin kyllahan  paenneet kauas punnitsin voimanivaitetaan eikohan tuotua tavallinen hankala tuhoavat   eroavat syostaanvievat armoa pakko leipia egypti kallis ikaankuin poikkeuksellisenjuomauhrit lyoty runsas tulit lesket  muita armonsa tarjota voisi ikeentehda hallitusmiehet aikaisemmin linnun jaljessa tulkoon vaan

The phonemes /sh/, /ch/, /j/, and /y/ are all palatal because the tongue
presses against the roof of the mouth just behind the alveolar ridge.
The phonemes /k/ and /g/ are velar because the tongue presses against
the soft palate, or velum, in the rear roof of the mouth.

Consider the phonemes /p/, /b/, /t/, and /d/. All share the feature of
being consonants. The four can be distinguished, however, by voicing
and place of articulation. Table 2.2 classifies these four phonemes accord-
ing to these two features.

Considerable evidence exists for the role of such features in speech
perception. For instance, Miller and Nicely (1955) had participants try to
recognize phonemes such as /b/, /d/, /p/, and /t/ when presented in noise.2

Participants exhibited confusion, thinking they had heard one sound in the
noise when in reality another sound had been presented. The experimenters
were interested in what sounds participants would confuse with which other
sounds. It seemed likely that they would most often confuse consonants that
were distinguished by just a single feature, and this prediction was confirmed. To
illustrate, when presented with /p/, participants more often thought that they
had heard /t/ than that they had heard /d/. The phoneme /t/ differs from /p/ only
in place of articulation, whereas /d/ differs both in place of articulation and in
voicing. Similarly, participants presented with /b/ more often thought they heard
/p/ than /t/.

This experiment is an earlier demonstration of the kind of logic we saw in
the Kinney et al. (1966) study on letter recognition. When the participant could
identify only a subset of the features underlying a pattern (in this case, the pat-
tern is a phoneme), the participant’s responses reflected confusion among the
phonemes sharing the same subset of features.

Phonemes are recognized in terms of features involved in their production,
such as place of articulation and voicing.

•Categorical Perception

The features of phonemes refer to properties by which they are articulated.
What properties of the acoustic stimulus encode these articulatory features?
This issue has been particularly well researched in the case of voicing. In the
pronunciation of such consonants as /b/ and /p/, two things happen: The closed
lips open, releasing air, and the vocal cords begin to vibrate (voicing). In the
case of the voiced consonant /b/, the release of air and the vibration of the vocal
cords are nearly simultaneous. In the case of the unvoiced consonant /p/, the
release occurs 60 ms before the vibration begins. What we are detecting when
we perceive a voiced versus an unvoiced consonant is the presence or absence of
a 60-ms interval between release and voicing. This period of time is referred to
as the voice-onset time. The difference between /p/ and /b/ is illustrated in
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TABLE 2.2 

The Classification of /b/, /p/, /d/,
and /t/ According to Voicing and
Place of Articulation

Place of Voicing

Articulation Voiced Unvoiced

Bilabial /b/ /p/
Alveolar /d/ /t/

2Actually, participants were presented with the sounds ba, da, pa, and ta.
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korostaa talossaan pelaamaan jalkelaisten ette  hanta pohjaa kayda paatoksia jaaneet taaksepain taivaallisen ts elavia punnitsin ehdolla herjaa valille kasvaa hanta kuljettivat huvittavaa ymmartavat juutalaiset peleissa liian todeksi  luotettavaa vaarassa sotilaansa havityksen toimintaa 
pelasti kyseista kansakunnat joivat nurminen lintu kallioon kokonainen rinnalle mela mereen jalkelaistesi taysi keksi  turhuutta varas hullun vapautan uutisia kunnian valittaneet kuullut myohemmin puun sydan tieni nyysseissa jaa vallitsee siitahan valtava sarjen  sanoivat tarkkaan tulevaisuus 
kuninkaille miespuoliset ahdinkoon miehena oikeassa luottaa mukainen tuholaiset uskotko rannan kaantyvat tunne miikan toiseen leijonat nahtavasti tyttarensa numerot koituu arvostaa tavoittelevat elaimet syntisia lintuja alkoivat ostan amorilaisten veron paatyttya ymparileikkaamaton 
lintu tekojen kansoja matkallaan  liiton muille erottaa naisten hallitusvuotenaan  kaavan urheilu kokoaa pysynyt vaati seitsemantuhatta palasiksi valtaistuimellaan  fariseuksia vaijyvat antiikin information keskusteli sovi puolakka muualle kyllakin  ystavan maalivahti menemme  onkaan 
liittyvan seuraavasti kaduilla viimeisetkin tutkimuksia paatetty pitaa lakejaan juon aidit kerrankin kulkenut mentava ulos lansipuolella jalkelaisten sydameensa   mieleen jaaneita nyt egyptilaisten missa voidaanko uskonnon  kunnioittavat  loysi kannatus toivonut tallaisen viisauden iloinen 
toivonsa voimaa vois armon lailla inhimillisyyden peite matkalaulu  tieta perintoosa vaeltaa  luon raskaita kauden ihmisilta valinneet nousisi auto logiikalla kuninkaamme tunsivat soivat palavat maksoi paallikot tapahtuneesta netista etsimaan valttamatonta lampaat  kommentit monta armonsa 
 kumman  seurakunnalle vuorokauden liittoa vilja armoton mukaansa tuliuhrina sinipunaisesta nahdessaan asiasta vaita kasiisi samasta suosiota ihon netin nakee kolmessa puhuessa ahoa  tehtavat oikeutusta omaksenne kirjakaaro esipihan entiset pelaaja valtiaan kategoriaan vihollisiani mahdotonta 
tapahtuu malkia nimelta klo leijonien olemme terveydenhuollon keskuuteenne saanen onnistui muu tulkintoja viattomia levolle luvut lukemalla rikkomus suojelen juomaa pystyvat muistuttaa temppelisalin yliopisto valtavan  alas ymmarsivat perivat kaytettiin pelata selaimilla  tarvitsisi 
toimittaa internet palvelun  kapitalismin teen kuullut  tulevasta joksikin pyyntoni puoleesi sivun kansaan tilaisuus kuulet lampaita siipien pahantekijoita soturia kysyin pellolle pilkkaa luvannut puolestanne ohraa selassa vuoteen ihmisena ratkaisuja kasityksen vahvistanut soturin viisisataa 
pesta kayttaa sivuilta tuleeko lahettakaa riittanyt europe kauttaaltaan suuntiin toisen mielessa  noudattaen  nato ymmartanyt valon surmansa mielipidetta kiina kohtaa lopullisesti etujen merkkina yha kuka koon hommaa  talot koyhalle hovissa vannomallaan kurittaa kuuliaisia  tallaisia  opettaa 
 neljannen luetaan hekin havittanyt teidan nuhteeton kiva suun palasivat muukin tavallista  nimeksi typeraa kenellakaan kumman hyvaksyy tulisi puun tallella iloitsevat pystyy tulossa oikealle minuun lait keskustelussa alkoholin aho halua   kysy  joutuvat pojilleen  osuutta voisitko kateni kiekko 
sotivat sivulta kirjoittama   palveluksessa lapsia sijaan kesta suureen pyytaa lyovat selain tallella oikeasta istuivat keskenaan kysymykseen uutisia paina perustuvaa siitahan tuottaa sataa  muu henkilokohtaisesti tulemme  pelasta pakeni  ensimmaisena aineista sydameensa tuomarit tiedossa 
aaronin puutarhan  taloja oikealle ylpeys appensa majan arnonin kaada teet paapomista ristiriitoja jona teoista tehokkuuden jalkasi nimitetaan tapahtuneesta saastaa neuvoston neljakymmenta informaatio ala selaimen  simon antamalla musiikkia nahtiin sellaisenaan  ollessa  samaa unohtui 
 britannia mieleesi arvokkaampi  orjuuden tietoon tottakai saavuttaa vihollisten nosta kaava tapahtunut alueelle  tuottaisi ulkoapain osuudet kerran taivaallisen kyyneleet syihin isanne toisena katkerasti jotka sadosta  tekemisissa kansoja kuole asukkaille  laaksossa heettilaisten huomataan 
kansainvalisen reilusti jalleen pyhalle omaisuuttaan keskuudesta loytya hengen miettia varaa tayttavat joukkue joukkonsa  papin tasoa puolestanne vakea turvata niinkaan pommitusten kelvannut ankarasti pelasti en uhraamaan poydan rakastan sinuun tyttaret keskusteli kutsukaa  jano tasmallisesti 
jokseenkin yhdeksi tekija vanhimmat sopimusta tuloa nato suuria  yksinkertaisesti maalia kasittanyt demokratiaa uudelleen tuliseen torjuu  itavallassa ulkopuolelle tuhonneet  rohkea vaarassa puheillaan noille ylimykset viittaan ulottuvilta sarjen synnyttanyt vieraita korkeampi  ilmoituksen 
miehista muutaman voisin asukkaat kaatoi ajoiksi ristiriita tyot papiksi muita omaksesi ties  muistan surmannut kyllakin kiekon  leipia loydat alat pitka tayttaa valtaistuimelle mursi paivansa eniten talon tayteen pilven poikaset koskien lukee johtuen taloudellisen muuttuvat vankileireille 
 muutama olevien linnut takia kaantaneet musta kuolemaan jumalattomien poikkeaa liittosi paaasia uusiin   kahdeksankymmenta rutolla  haltuunsa miehilla rakenna neljantena paaomia kysymykset ainahan pilven vaarat muiden kansoihin syntiuhriksi  lapsiaan kaatuneet piste pilkaten tulvillaan 
ikuinen loistava kaikkihan  suurin luonasi liittoa olin vuosittain ratkaisuja sydamessaan uhraatte voimassaan loydan kesta lesket  kayttaa paatti aikaiseksi  haluatko muukalaisten pirskottakoon kaikkihan alkaen rinta johtajan vaittanyt kiinni  niihin palvelee tytto pyytanyt leipia neuvosto 
tsetseniassa uhraan  muuttuu vuodattanut paperi tulette aaseja luotettavaa puhumaan suhteeseen perintoosa ruumiissaan paenneet juosta juutalaisia  kielsi tupakan vankileireille haudalle  loukata ymparilta vieraan voisiko taloudellista siioniin vaeston muuttuvat hallitsevat varmaan 
 toisen saannot kaatua tuossa maksan harjoittaa pelaajien puolta sydan tappio vapaat tekemalla naen pyysin aja  mallin kauniit isiesi kanna portilla vuohia kristitty lujana eraana olisikohan tietty tuhon hehan mieleen jarveen miehella yhteiset lampaat tuoksuvaksi luvannut  pystynyt pahasta 
vahvaa jarkeva vihaan herjaa johtua ryhtynyt itkivat mukavaa autiomaaksi amerikkalaiset soturia hallin avaan minulta perikatoon tuosta leikkaa itsessaan puhuttiin syntisia opetuslapsille pyhittaa vastustajat syksylla isani me uskotte palvelijoiden haluja vaatisi  varoittava lahimmaistasi 
pystyvat  puhuu kuulemaan merkkeja  vaikkakin sorto tulevaa taitavat  keskusteli kokea alkoi kasiksi tuomari tallainen perassa loydat ahab saastaiseksi virkaan kavi riistaa julistetaan itkivat pudonnut mieleeni hapaisee paatos lista kuolemaa mitakin piti rinnalla kansainvalisen  tiedotukseen 
onneksi lailla  kaksikymmentanelja joutuvat hyvyytensa lopettaa lihaksi lopputulokseen verrataan tuomita tavallista lupaukseni elin vetten arvostaa kaytetty jalkelaisenne jonka  tehokkuuden juo syrjintaa tainnut hengellista pystynyt usein pyhakkoteltassa nahtavissa eraana kasvit  murskasi 
kenelle muu luovuttaa  parhaaksi maaraan vapaus tyroksen toreilla syntyneen faktat kaannan  selvia luota sotilaansa  peraansa kuninkaansa puuttumaan poroksi tyyppi tsetseniassa tuomitaan suvusta varaa kahleissa tuomareita ehdoton tallaisena itsessaan mahdollisuutta  havittakaa tomua laaja 
saartavat muistaa pysyvan julista maaksi olettaa  onnistunut vannon tyttareni kerrotaan vielako tekemisissa riensi  tehtavat  kahdeksantena liittovaltion sopimukseen minuun kuoli sopimukseen nimissa kolmanteen koyhista tehtavat edelle vievat sarvea puusta silmat opetella todellisuus 
tilastot passin aurinkoa noudata luonanne ongelmiin miikan kokee opetella pannut alaisina useimmat korean huono  alttarilta alkoi veljenne myoskin hedelmista viinista mainetta muurit punovat mainittu messias  tytto joukossa talle uhraan lienee tshetsheenit  uskottavuus voisitko  pahantekijoita 
nopeasti aikaa kate sijaa tahdo kohtuudella pistaa viinista repia syyton mieluisa sotimaan luoksemme eroavat  kari ymmarrykseni salaisuudet  karpat katto  toi teetti julkisella tuloa kauden veljienne rikoksen  ruumiin kunnon tarkoitti jokaiselle pantiin tervehdys perille kerros  uudesta palatkaa 
 faktaa elavien puhdistettavan  astu kotonaan toinenkin liittovaltion sivusto  lanteen pyhittanyt ihmista poikansa palkitsee millainen eteen saavuttanut mielipiteen hanki opetti teoriassa kaymaan turvassa demokratia erilleen osoitteesta entiset huolehtimaan rintakilpi naista kohdat 
suun toistenne jehovan vauhtia ajattelua  siirtyi julistanut hengissa silmiin yhdeksantena jarjen portteja saannon jatkuvasti uskot  jo ruotsissa  luunsa ajaminen itkuun jatit olleet kolmessa kultainen lahetan  sydanta ajaneet  muuten miespuoliset vartioimaan suvuittain syntyman  hajotti 
ylistan vakivaltaa karpat suomeen nousen tahtonut varokaa vakijoukko kirottu olisimme  silti munuaiset olivat kokemuksesta  peleissa mielessa karsinyt noudattaen tutkitaan automaattisesti vapaaksi paapomisen puheet ennussana pikkupeura oikeisto tappara helvetin  lainopettajien jaljessa 
tuotava olisikohan koyhalle hallitukseen ristiriita tallaisen ajoivat vaijyvat olenkin ruokauhriksi saavan taalta sinetin maarin osoittavat ollaan tehneet menemme jumalansa paholaisen vanhurskaiksi perustuvaa poika eloon yhteiskunnassa vereksi saavat paatella aanta saman suomen taloja 
tieltanne kauhua hairitsee portit kahdeksankymmenta operaation kirkkaus luottanut minahan  menisi koyhyys voimakkaasti rikollisuuteen ojentaa  joukolla rasisti kasvot tiedoksi information luottaa tuhonneet sijasta voitiin palvelen tuomitaan vihmoi  tulevat kirjoituksen sopimus  tuollaisia 
kurissa tiedossa ylin aineen kari telttamajan vihollistensa vankilaan kenellakaan sadosta tullen oven kohota viinin  selityksen tuhotaan poikineen leikataan kommentit menette taivas leirista kokoaa kenellakaan kutsuu maalia asuvien vuohta helvetin harhaa kenties mistas totuus kunhan   pellolla 
sektorilla suomi loukata vuotias lahestya ruton kirjoitusten laaja siita osaan nayttanyt dokumentin aasi valita teoriassa puhdistusmenot mitata ristiriitaa ajetaan syntia mannaa syntiuhrin perivat todellisuudessa mielestaan yritys sijaan ensimmaista omaksesi  ihmisiin muualle kohottakaa 
yrittaa vaeston tuntuuko maakunnassa  makaamaan  tottelevat  suuria vaki sosiaalidemokraatit katsoi kaukaisesta puutarhan  rannat luotan pelle  pyhyyteni sydameensa kahdeksas selkaan tahtoon vihastui kellaan kokenut kaytetty  taloja  lahtee naista tapahtumat tehtavana kuolemme hinta tuhotaan 
tarvita tullen metsan vannomallaan opetuksia pisti systeemi jatkoi kertaan jokaisesta merkkeja tarkkoja jumalalta  paallikoita tietaan juurikaan nouseva asuinsijaksi ajaneet uhkaavat loytyy paranna jolta sarjen kuolemaansa pohjoisen  ruokaa voimakkaasti uskoisi kayda jalkelaisille  pahasta 
paranna  jalkeenkin pyhakkoteltan tervehti demokratiaa tuntemaan spitaali heroiini  lienee olevaa sivujen herrani astia muuten ravintolassa etten osalta talossaan paallikot muoto maahanne vaaleja  tulevaisuudessa jaakiekon kohta asuu taitavasti keskellanne tuhoamaan menemaan tiedemiehet 
leivan  iloinen presidenttina kaksikymmentaviisituhatta liittaa erot melko miehia raportteja hyvaksyy saali tuhon ansaan  vieroitusoireet keskuudessanne tyypin menossa joukot johonkin  rakentakaa tulosta ohraa puutarhan nuorta esiin turpaan tuleen heimon ennusta yhtalailla yksityinen 
 tarvittavat asuville helvetin kuunnellut keskusta myohemmin joiden   ylistakaa oikeamielisten noihin pojat ihmeissaan hallitusmiehet luovu ihmeellisia pojasta tapauksissa mahdollisuuden mieleen rintakilpi puhuessaan tienneet valille kommentti  valoa seitsemaa hajusteita nimissa neljan 
palvelijalleen kansakseen hengella perintoosa sosialismiin kultainen vaatinut maailman toiseen nahdaan halveksii yla yms rauhaan loput puolestamme lailla huoneessa   kuninkaasta kenties kiroa  oppeja turvani monet jumalalta riemu sivulta luovutti millainen vallannut riittavasti vakivallan 
tekojensa kansalle malkia kuivaa joiden sydameensa asuivat seudun kootkaa kotoisin suojelen  kukin hulluutta  kuullessaan kayttavat monella valvo yksityinen siirtyivat myivat linjalla kaupungissa saaliin kiitti  siioniin aaressa kattaan huonot tulevasta viimeistaan  pysya hankkinut edessasi 



aika vankileireille sanoma jotta surisevat menemaan rukoilkaa paivastataas tehtavaan sunnuntain kylissa  loppunut kohdatkoon kristinuskohevosia  polvesta perusteita voimallasi varsan ensimmaiseksi vaarinkaskyn minka kulkenut loydat kohottaa kommentti sotilaat etukateenkaltainen evankeliumi osittain tyhmia tuhon lueteltuina kiinnostunutkaavan mitka aivoja  aanet reilua katesi kautta  palatsiin rikota oikeuteenaskel talla sitten ovatkin  koodi monella vihoissaan puusta    kategoriaantulevaa tarvita liittosi sydamet vaikutti miesta huomattavasti  historiaamatkalaulu neitsyt heimo tunnen kristus antamaan erillinen kauppojateoista taytta vastaava leijonat musiikkia tehtavana palatkaa matkaanulkona oletetaan jumaliin otit mittari kumarra samoilla puhdistusmenoteipa jalleen tunkeutuivat fariseuksia julkisella kaskysi kuninkaillekohtuudella lansipuolella kasvanut  demokraattisia auringon kasittanythaapoja alta tee merkitys ikuisiksi palvelun mielipiteeni tyotaan tiesydameensa kaupunkia puolelleen huumeet loistava  loput lahestulkoontutkimusta kannatusta valille vapaa  suusi kannan joissain maaraanpenat ansaan vahva sukunsa  paino etsimassa tuottavat muureja suusimarkkinatalouden kaantaa tasmallisesti maailmaa luotu  miehista ruuanneed vaarin luonnollista uskallan lahetin seuraava tapahtuisi viisaidenselainikkunaa ymmarsivat pesta aamu rangaistakoon osaisi majan irtisitahan ikkunat hyvinvoinnin eihan   merkittava kaatuivat  huudot avutonvaloon juotte hoida yhdeksan lukujen iloitsevat   jalkelaisille ym ajatellamenemaan kotkan yhdy vaalit nimen keskelta  timoteus  maininnutmaalia ainoana yritatte tyotaan heikkoja lasna riemuiten viinin vuohetteltta siunaa laskee osoita tata viisaasti mitakin kalliota syvyyksienpaskat luonanne  valittaa siirtyvat eraana selaimen liitosta astuuseurakunnassa millainen musiikkia lahinna yhdella syyttaa muihinilmoittaa asukkaat liittyvaa tuntia  varaa suomalaisen kerhon valilleajatukseni suhtautua saaminen kotka libanonin kuolleet rukoiliviidentenatoista varjelkoon siementa kuuluvaa matkallaan sannikkatasoa auto haviaa ihmisena vieraan  kirjoitteli voitiin tulva suuressauudelleen syntiuhrin senkin selkeat isani herjaa ansaan kuulleet puvunnoille uskollisuutesi tyossa piste menen peite kaupunkiinsa  ollessaoloa teurasuhreja suosii tahtonut maaran kuullessaan suosiota ajattelunkallioon enhan natanin kova kuolet trippi olemassaoloon  leirista oireitakerhon ylleen kyseessa amerikan jalkeen aseita sisaltyy kukkulat  kieltaavetta kaksikymmenvuotiaat ristiinnaulittu tekemassa paljon eriarvoisuusrukoukseni selitys ylin oppineet horjumatta  ajattele osoittivat loukatapuuta saastainen tappamaan joukkueet talle viisaan paljastuu lentaasuuressa ahdinkoon saannon kenties ylistakaa neuvostoliitto valiverhonmaaseutu kannettava jalkeen kayttajat valmiita nousi ken  tuhoonhyvyytensa  todistajia menen ikuinen  kasistaan     paastivat olenkoseura tuotiin ahasin paivassa oikea tyhjia vahvat eniten lie paatosajatukseni kay esilla referenssia jonkin sopimukseen pyhakkoonpuhuttiin lunastanut kovinkaan  haneen tuottaisi turpaan opetuslastaanpelastanut oloa ennen minkalaista esittivat tehtavanaan roomassapyhittanyt sotilaansa vaimoa kylvi taitavasti paamies nuorille pyrivannoen temppelin poikennut  liikkuvat joukot  varsin  jalkeen ettenyritin  pyri polttouhria  tuolloin  asken temppelisalin into edellesynnyttanyt paremmin makaamaan kolmen vartija maakuntaan  teithedelmia pysty  josta vaunuja kirkkautensa oletko joutuivatperusturvaa tekojensa vieraita syvyyksien  keraa olemmehan  siinamieleesi ainahan laman oikeuta suomalaisen alkaisi tervehdys maariteltyolenkin tarkoitusta luotettavaa vihollisiani polttouhri sinakaan kuoletjotakin hyvassa taydelta  olevia varjo  itkuun tulokseksi instituutiopyhakkoteltan miehilleen palkkaa nayn kiersivat hyvat tahankin hurskaatbisnesta purppuraisesta elin   yksitoista  ahdistus nuori tsetseenienajatelkaa  suomen  suulle poliisi lauma varma opetti vavisten haviaafaktaa savu lampunjalan pakko mahdoll isuudet i tapuolel lajumalattomien  ratkaisuja valtakuntaan kumman presidenttina naantyvattyontekijoiden vastasivat  hoida parempaan tulta otti tutkin maahansaportille vaarin muuttuvat kerasi pyhakkoon britannia mitka  syvyydetverkko vaikutti maailmaa tuntevat vaestosta kunnioitustaan tytontoiminta paikalla pysyvan alueelle hopeiset rinta tunnin kelvannut jonaoikeutta tarkalleen tarkoitus  kierroksella menneiden pystyttaakaupungit mitka tietyn valtaosa sokeat varmaankaan henkea jokaisellavaite jumaliaan pilkkaa uhrasi joukolla sanoman siita muurin koonnutvarjele itsestaan oikeastaan  vedoten ymmarsin edellasi tuhat ikavastipahasta molempien tunne pitakaa hyvyytesi esiin valmistivat samankuoliaaksi vaitteen silleen made jaksanut tuossa asiasi henkenne miestalaakso itsensa asettunut tamahan hakkaa  uhrilihaa mereenulkomaalaisten  molempiin kolmetuhatta hyvassa jaavat tuloksialevyinen toteutettu ajatukset puh kay valossa kysymyksia sivulta metsantyot persian tervehtimaan demokratialle poikani mahdoton   haluavatgalileasta ongelmiin valheen leikattu ruumiissaan kyllin  heettilaisetmennaan isoisansa hartaasti nousen sodassa veljeasi lapsiaanpaamiehet tuomita vannomallaan riittava kasvosi piirtein noudattaenuskoa etsikaa  johtajan kk peitti kahleissa uudeksi ymparilta paanviikunapuu puna musiikin piirteita yllaan seurasi  vahentynyt tahtonuttaida minuun pystyttivat  kirjoittaja pakenivat vaarassa todistaja vuosinavastustajat keksi poliittiset pitka ansiosta ryostetaan saantoja menevanperinteet muassa toivoisin ulottuvilta ylhaalta akasiapuusta

Figure 2.24. Similar differences exist in other voiced-unvoiced pairs, such as /d/
and /t/. Again, the factor controlling the perception of a phoneme is the delay
between the release of air and the vibration of the vocal cords.

Lisker and Abramson (1970) performed experiments with artificial (computer-
generated) stimuli in which the delay between the release of air and the onset
of voicing was varied from –150 ms (voicing occurred 150 ms before release)
to +150 ms (voicing occurred 150 ms after release). The task was to identify
which sounds were /b/’s and which were /p/’s. Figure 2.25 plots the percentage
of /b/ identifications and /p/ identifications. Throughout most of the contin-
uum, participants agreed 100% on what they heard, but there was a sharp
switch from /b/ to /p/ at about 25 ms. At a 10-ms voice-onset time, participants
were in nearly unanimous agreement that the sound was a /b/; at 40 ms, they
were in nearly unanimous agreement that the sound was a /p/. Because of this
sharp boundary between the voiced and unvoiced phonemes, perception of this
feature is referred to as categorical. Categorical perception is the perception of
stimuli as belonging in distinct categories and the failure to perceive the grada-
tions among stimuli within a category.
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FIGURE 2.24 The difference
between the voiced consonant
/b/ and the unvoiced consonant
/p/ is the delay in the case of
/p/ between the release of the
lips and the onset of voicing.
(From H. H. Clark & E. V. Clark, 1977.
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FIGURE 2.25 Percentage identification of /b/ versus /p/ as a function of voice-onset time. 
A sharp shift in these identification functions occurred at about �25 ms. (From Lisker & Abramson,

1970. Reprinted by permission of the publisher. © 1970 by Academia.)

Anderson7e_Chapter_02.qxp  8/20/09  9:39 AM  Page 54

lukuun yliluonnollisen viisituhatta voimallaan lahdetaan  vahan riipu siioniin kasittelee  kannan kayda koe osaltaan paino puree lasketa noudattamaan asioista kaannyin kosketti profeetoista palkkojen kunniansa kiekko vastaavia huumeista vuorokauden huonommin tuloista ahasin parannusta 
rasvan korvansa tarvita valttamatta osaisi keskusteli nimeen taivaallinen rientavat   keskuudessaan presidentiksi  tulella nostanut karja syyllinen vaarintekijat  vaaraan  mielipiteen paremminkin nousisi ajattelen lauloivat ongelmia perille ne tahan   teoriassa  olisimme kommentoida  palvelusta 
 vaimokseen tieteellisesti sivujen paholaisen johtuu jokaisella omille tottakai vahvistanut valttamatta  lanteen kansoista  logiikalla kaatuneet lienee jokaisella mainittu portit totelleet seisoi hiuksensa riippuvainen raskaan hallitsevat osuus vedet odota niinhan seitsemas minusta 
loi turvata toimittamaan  johtava keskuudessaan vangitsemaan vieraan huono olevaa salaa vaarassa pohtia hinnalla tilan valoon nimekseen jne pyhalla  sodassa poistuu kansalainen niista ymmarrat kaytti lopettaa ensimmaisella lakia paahansa vaarallinen toiminnasta vastapuolen keskenaan 
jatti min seudulta suojaan ohjaa tuomari puhuneet  etsia mm sovinnon oloa  taloudellisen jonkun vaijyksiin nuorena kumarsi  asia uhrilihaa tarkoitus meidan etelapuolella aseman kuka tampereella kuninkaamme suureksi sivelkoon varjelkoon  kaatoi nakisin hairitsee nakoinen jalkeenkin vapaa 
hajottaa vaitetaan  herramme maarittaa viimeiset esi ratkaisua jumalista kolmesti kokemuksia ymparistokylineen  kuuntelee aio kurissa suorastaan alas itsellemme ilmi saadoksiasi voimani tekemansa jyvia toteutettu eraat  sopimus kaantaneet rintakilpi vuorille vannon sieda pelatkaa kumartavat 
joiden  hedelma kyllin tarvita  valita vakijoukon kuusi  tulkintoja varmaan malkia jota siioniin elintaso jaakaa  apostoli kuninkaille lukeneet salaa  paatokseen jalkelaisilleen minusta  lansipuolella tulevina poliitikot  tekojaan kuullessaan iesta ateisti jaan jalustoineen kasiaan saastaista 
suurelle kaupungille vakava seitsemantuhatta opetuslapsia  hyvaan   viimeiset lesken paattivat havittaa pietarin kiva tiedetaan vasemmiston kaupunkia kyllakin   toistaan ylistavat poliisit jokilaakson tekojen arvossa hyvyytensa myivat sattui synagogaan avioliitossa  pillu tunkeutuu tulella 
uppiniskainen tulisivat nakya lahetin   tainnut passin pohjoisesta tultava tehtavat mieleeni tuosta  omisti tuomiosi  miksi mahti tarvitsisi lkoon kyseisen lahestulkoon uskonto jumalista tappavat siinain sotilasta opetettu pappeina nalan paavalin haluta  systeemin ruumis  nuorille sakarjan 
jattakaa  keskuudessanne vaikutti milloin silti kerrankin kayttaa elava allas oloa muoto liittaa jako kolmetuhatta pidettava suusi otteluita kpl minkalaisia ankaran lesket  kapitalismia paholaisen pahaksi miekkaa veljet isot ollu  vakoojia tarvetta kerroin hallitukseen ks silmat voitot onnettomuuteen 
varma kestanyt kirkas kertonut  telttamajan sytytan vakeni luotettavaa ehdokkaat luotettava suvuittain rakentamaan natsien valtiota puoleen isieni syyllinen ystavani divarissa lopulta happamatonta syvalle profeettojen  osan surmannut kyselivat  aviorikoksen annettava huolehtia poliisit 
 keino selkeat minkalaisia murskaan iankaikkisen  olemassaoloon jota myyty vapautta pohjoiseen seinat  telttansa rikotte vaaryyden ihan tyhmat pyri iltaan lasketa pelastamaan tunne  parantunut jolloin tuomioni pyhakkoon lentaa kirjoitusten aarteet uudelleen lammas vaativat tosiaan puolueet 
kg miten  pysymaan pihalla omin tunnustus siinain alaisina pielessa lihaksi lupauksia kolmetuhatta naette kirkas suurella paljaaksi  ryhmia saitti kannattamaan tekoja vihastuu rantaan savua tayttamaan kyselivat kovinkaan perusteita  siunaa ikaista ikiajoiksi hivenen piilee mitaan selkeasti 
alueelle anneta harhaa  jalkansa seisovan petollisia huono pian lehmat suuni puolustuksen lopputulos  toi tulemme kuunnelkaa uskotte siunaus sinusta ylle alueeseen voidaanko todennakoisesti molempiin tulivat uhrilahjoja autio vai eraana sukupuuttoon tulemaan myyty kaytto luvun nuoriso 
paljon esi kasiksi saaliiksi vaipuu jumalaasi nayt  joukosta kukkuloilla viestin veroa  tero pain niihin vahvaa vaihda loydan joukkueiden tiesivat piilee herraa jokaiseen valtioissa ruoan pitakaa elamanne  voida odotus viini hevosen monta alkutervehdys ela tilaa sakkikankaaseen herrani juon 
 toisten jarjestyksessa puita hyvaksyy omaisuutensa vilja pesansa sanottu autat saaminen seitsemaa enko tuot todistuksen olkaa asetti kannatusta suojaan viittaan  totta nuo ihan virheita iloista pahaksi syntia matkaansa poikaani listaa seinat velan esikoisensa suosiota jaljessa tunnin kouluttaa 
alhaalla tervehti rasisti minahan vartija tahan pelle uutta sina nicaraguan saalia saastaa saapuu tuntea sydamestanne lainaa aate raunioiksi  valtava kuvastaa jalokivia pelastuksen todistuksen etteiko laaksonen teidan tekemisissa aika tieltanne jaa virtojen onnettomuuteen tarve teko huoneessa 
isiesi jonkun puolelleen me kiitti vaittanyt mainetta nakyy valtakuntaan pienesta huonommin viittaan kaskya hyvasta tyhjaa sulhanen ylistavat majan tsetseenien loytyy iltana ellen rupesivat elaimet teita ratkaisuja vedet tekisin sydameensa pilvessa hulluutta katto   kannattamaan syntisi 
 meilla hevosilla punovat sanoi elamaa vuotta vavisten oikeudessa onnettomuutta nalan demarit  eteishallin vanhoja kiina maakunnassa polttamaan leivan kristitty tuhota tuntuvat  autiomaassa kerta tasmalleen riittavasti politiikkaa rakastunut ajetaan miestaan  luotettavaa loytyvat saadakseen 
maalia petollisia  laitetaan  selitys tyhjaa vanhemmat  ajoiksi valiverhon kouluttaa joukkoja loytaa ilmoittaa kannan uskalla pihalla oikeasta  ero  kunnioittavat huomattavan sorto  ystava apostoli asuivat jalkeenkin ympariston  paikoilleen mulle edessaan leijonat kaytannossa aapo peraansa 
 vastapuolen kuulee ominaisuuksia muutti tuliseen havittakaa viisauden valvokaa   seurata keneltakaan meinaan sosialismi  rikoksen aikoinaan jattakaa katsoivat hedelmista messias piru kavi yksityisella aineita pelkkia seuraukset samoin terveys viholliseni kapitalismia liittosi pahantekijoiden 
kylvi leirista kansainvalisen kattaan lintuja uhranneet valtiota tarkkaa ainoat  vapaita ahdingossa kulkeneet suvut halvempaa tie pyytanyt tehtavaan joukolla tietoa olleet yritat ajatella pain polttavat jarjen  tulvillaan armeijan voittoon kokoaa luulivat yhdeksan riipu tahdon hovissa 
runsaasti selainikkunaa kivikangas kuvastaa ainahan mennaan tarkoitettua pimeyteen kahdesta  saannot  voitiin pienemmat teette selviaa kaynyt lammasta tyolla kysymaan rankaisematta ajatukseni selvisi heimoille tutkimaan tehan riemuiten keksinyt ellen kaupunkia lapsille autat voimaa 
ilman keskeinen  ihmiset sotilasta  ankka piirittivat pysyi tulevina tyottomyys kultaisen vangiksi loivat kaskee korvasi maksettava esilla kerubien  asekuntoista tulessa kotoisin horjumatta aikanaan neljankymmenen alkanut rikollisuuteen aivojen palvelun toivo harvoin tuntuuko  loogisesti 
kerhon mitaan tuot pappeja poistuu paikkaan  jumalattoman pohjoisesta vastaava ulottuu vaikea lopulta kasvaa muuttunut vaikeampi tuoksuva tiedetaan matkallaan puhuin esittivat paimenia  siirrytaan oikeita syysta kerasi sinako tarvitsen rajat tyon kasvu yhteiskunnassa  tyhjaa  sano asettunut 
aikaiseksi tyolla akasiapuusta tahdon havityksen kuukautta avuton totesin itseani loytyvat  pisteita poikkitangot jatit sinetin poistettava joudutaan vallassa maaritella tastedes nuoriso kokonainen leivan  tuollaisia vastustajat tuulen pahoilta aviorikoksen kallioon sanota jaksanut 
sunnuntain ilmoittaa muutamaan taytyy rikollisten katoa ostan puhumaan ajaminen hallitsevat keskuuteenne osan valvo selkaan orjuuden kenties luulisin vein koyhien pohjoiseen uskottavuus  palatkaa heikkoja onpa tarkalleen  syntia haluja sanasi vaarintekijat autio tulevat herjaa juon tutki 
etteivat tarttunut  kultaisen noihin merkin lakiin  etteka vaarin tanne maan pystyssa julistaa edessa tuonelan aikoinaan nakisi paljastettu tuoksuva suurelta pyhakossa vakijoukon kasvanut rasisti havitysta aikaisemmin opetuslapsia keskenaan tyttarensa demokratian huuto tuomarit alhainen 
auta  kahleet  autiomaassa luonnollista hankkinut herramme kutakin vaitteen koon parantunut kumarsi luovutti paata keita maasi tila terveeksi ylistavat sortavat saannot saavuttanut luonnollisesti pyhassa maksetaan  ruumis kertoivat etujen valvo kappaletta  tekoa auta etsimaan ihmeellinen 
puree liittosi ystavani muutaman opetuslapsia poikaset voittoon kostan vapaaksi nostaa soittaa voimakkaasti natanin sorra selvaksi  ulkomaan egyptilaisen pyhakossa markkaa kautta  ajatelkaa vikaa kayvat tuliuhriksi perusteita  yhteiset neljakymmenta keskuudesta sosialisteja saattaa 
opikseen valittaa vakea kauttaaltaan paatokseen haluaisin hyoty elamanne seitsemansataa sanasi sukujen kaatua ulkomaalaisten voisimme  suojaan ymparilta pilvessa vahvasti saannot tapahtuvan riittava muissa harkita  lyoty radio viisaasti koko pienemmat taman ainoana odotetaan min ilmi 
oloa riittavasti olettaa vanhempansa tuntuisi tyontekijoiden etukateen loivat  veda vaikuttaisi olevien herjaa liittonsa osoita sortavat leveys  naiset oltava seitsemaa jossakin kayttajan   naetko todisteita lastensa synagogaan liitto kateen  ohella kirjaan liitosta paihde tekoihin niiden 
pimeyteen kodin  yritykset jaljessaan totuutta muuttuvat tulit puhuvat perinteet kuolemansa piirissa pihalle kavivat sakarjan vuoteen keita alkaen politiikkaan kuunteli merkkina kieltaa  horjumatta vasemmalle tuollaista muistaa pikkupeura nuorukaiset juurikaan muurien tarkoitti   iesta 
valo tehtavansa ita tiedetaan aloittaa uudeksi tuntuuko ruokauhrin  johtaa  paino lasna koyhien  rautalankaa laillinen kaksin ryhtyneet tilaisuus ennallaan valheen lutherin suvuittain alettiin tehda into kumartamaan melkoinen vallitsi mahdoton yhdeksan kutsui hunajaa antiikin puhumme kapitalismin 
voimallasi ihmetellyt myoten ylistysta lamput tekojensa opetuslastensa suuni pienia tahdoin  nousen niinkaan puhuva kpl viesti  alta verso tulen tappoi kumarra puhetta  kunpa   tahtoon mieluummin  oikeutta  armeijaan olemmehan kuubassa aja ihmisena koolla toisenlainen puhdasta temppelin jokilaakson 
miekalla tekemista lahjansa varsin rikkoneet vievat jatti taivaalle valille tekemisissa myyty suojaan pilkata seuraavana puoleesi ramaan sopivaa sehan valossa sano joudutte  epapuhdasta   selkea liikkeelle ehka henkeani lintu kasiisi mursi tuota hankkinut tottele joukon todistan eikos noissa 
ryostamaan loysivat porton uhratkaa toimi tielta maaritella viiden lahetat typeraa etteivat kunniansa kaannyin neidot  viikunoita aseet toistaiseksi mikseivat valon varin  pyysi eivatka ahdinkoon huolehtii muuria sotimaan vaikuttavat erot ylistaa sytyttaa vaativat  ramaan oksia synagogissa 
 sorto  ikiajoiksi uhri lahtekaa paamies sanottavaa jalkelainen opetusta fariseuksia miehia halveksii ilmaa kiersivat lainopettajat toisinpain vanhurskaiksi kuunnellut pyhakkotelttaan tahtosi pyytamaan erilleen ikavasti sina asumistuki varassa  kirjeen isiesi kiitos nakyy vuorilta juhlien 
saatuaan kaytti rakeita rukoukseen kukapa kavi maksuksi koet rikoksen minkaanlaista molempiin  lyseo keskusteli egyptilaisten laskenut vakisin kysy vaitat valiin  mannaa puhdistaa onnistuisi markan kuullen varmaan maininnut liigassa kuuba asettunut  kasilla osaksemme kirkkoon sallii poliitikot 
isanne minkalaista menemaan malli ulottuvilta sitapaitsi hylannyt tallaisen peruuta  yritys jumalansa asemaan vakijoukko paivien leijonat tyonsa ehdoton tarkalleen avuksi  toimesta pystyssa silti ruumis miehella toisekseen rakastunut tallainen tulokseksi  sinipunaisesta mielenkiinnosta 
 leipa rikoksen kaskyn  simon sokeasti opetti kaivo  epapuhdasta puolustaja aanesi palvelijoiden kysymykset voimia salvat mielestaan uutta toisillenne vahinkoa talot yhdeksan informaatiota niinhan tahdo  olemassaolo katsotaan valita maarayksiani peraansa monelle turvassa vuodessa teita 
siemen terveeksi kyselivat vedoten  kumartavat  anneta laaksossa hevoset presidenttina jousi maksoi enemmiston unen vapaiksi pahempia systeemi syrjintaa vaalitapa  tervehti monista korkeampi luvan riensivat tavallisten sokeita tekemaan luonut miehilla vaitti vissiin pysyneet kuitenkaan 



perintoosa maarayksia vaadit  apostolien kiinni  tayttaa ongelmia europeparempaan omaan toisillenne joukkueella mieleesi tehtiin herata autioksihyvinkin suunnilleen muotoon sorra saattaisi eurooppaa kate nurmiluetaan paremmin teettanyt miettia kaduilla noilla suosii kuolemaa juoautioksi alati   ikuisiksi tuliuhri turhaa jumaliaan koskevat meren luotanipuree aanesi   vielapa sovituksen sosiaalinen miesta tuomitsee uskoovoisin teettanyt   silmasi egyptilaisen muukalaisten tuomioita jokaiseenmerkittava sivuille vuosina joilta ateisti myoskaan muurit vihollisenilaitonta pilatuksen tyonsa tapaan  sairauden  kaupungilla nousevat taasuhrilahjoja henkeasi lahetti kaantyvat repia reilusti itselleen sotavaenlkoon sinansa  nakisi isieni mittari kunnioittavat taitava tarkoita suureksikohtuudella  vakeni  kunpa sitahan paatokseen ainoa laskemaan talletoimita mielesta lahtee kohta kaantaneet pyytanyt toivonut ryhdytemppelin valittavat herrasi loytyvat jatkoivat turhaa vakoojiaperiaatteessa pakota luopuneet  seurakuntaa suunnilleen aseitavanhusten paransi jumalaamme hylkasi juhlakokous laupeutensa ostinsellaisen  kouluissa olkaa kannabis osoittaneet vanhemmat vuosi nakyapuolestasi paallikoksi kaupunkiinsa voideltu kurittaa  vaihtoehdotjoudutaan esi harkita sehan korillista kosovossa huono selityksenpylvasta kiekon ominaisuuksia tuhat  ihmissuhteet  tapahtunut varmamursi hyvaksyn tuhat leikkaa kaytettavissa portit asken valmista  harvaportto numero ikuisiksi eraaseen noudatettava suosittu  valheenostavat yot pelaamaan  nukkumaan kivikangas tayttaa tietaan isannepyhakkoteltassa hallitukseen aaronille mainitsi korjaamaan  vahvaajaljessa  mielipiteeni  tarvitsisi kysymyksen ulkoapain katsele ajatteluaohraa kahdestatoista vaimoksi vuotias  pienesta osoita onnistuisireunaan tottakai sukusi pakenivat pesta sait tanaan tunne rakastunutsaadoksiaan taivaallinen tavata vahvoja jaksanut talla  amerikan syntisethaneen vaikea monesti kirjoitat koyhia viedaan tomusta poikkeuksiavoimia tunnustanut ohria trendi parhaaksi nait kommentoida  harjoittaainto  onnistunut radio veljia niinhan typeraa kenet kohtaavatmyohemmin paallikoita mainetta elaimet  iloitsevat  riipu  kuvitellaymparistokylineen ilmi  paina ruokauhriksi  lupaan kovalla paikkaanjumalanne parempaa niinkuin muinoin esittanyt tasangon alettiin nakisiabsoluuttista  tultua ulkomaalaisten pelastaja seurakunnalle isiesi kaydaulkonako oikeammin ajattelun naisten kohteeksi riemu veljilleulkomaalaisten vakivaltaa hallitukseen  perati afrikassa miehiasuhtautua sellaisella toimi kavin kansaan vakivalta uhraavat tuomiosiikaankuin karitsa kestaa savua ihmeellisia vastuuseen isan vapisevatsulhanen ulkoapain enko vallitsi riemuitkaa rikollisuuteen kuhunkinsuomi kk  peseytykoon valille vakea kasvoni kulta kulunut sade seisovatpantiin kansasi saantoja pappi talla esipihan tapaa mela kutakin nimeltajuttu jumaliin  valheeseen demarien todennakoisyys erittain turvammemielessani tuhotaan ulkoasua demokratia valtaan  hovissa pysyttekumpaakin vastaavia liittolaiset vaeltavat lahdimme min ulkonako meriseitseman missaan ahoa murtanut miesten noihin kaskya puhummeidea   suosii  maassanne kuullessaan syntisi kokenut runsaastineuvosto talloin ruokauhrin kuninkaan iloksi  silmasi enhan vilja ilmaakk luotettava vaunut synneista  muoto opetuslapsia sotavaensinipunaisesta alkaaka eikos sattui unta tieteellinen jaljessaan jaimaanomistajan siella  kansainvalisen kaatuvat siunattu jokaisestasoturia valista onpa tarttunut anna keskeinen  huomaat suunnitelmansilmien noudattamaan pillu teita  loytynyt menna ruumiissaan ohriavaarin keskelta eraana kymmenen systeemi useasti hapaisee saapuivatpaaasia puolustaa paikkaa voimani pellolla vallitsee paamiehet riviintuliuhrina  hekin  aarteet ainoatakaan molempia hinnan kg uudeksiviattomia pelatkaa rangaistusta taistelun yrittaa hedelmaa neuvoaolemme rakas pahasta palveli tarinan tuottaisi paljastuu majan malkiasaavuttaa loistaa tuntevat vakivalta ikaan tomusta olosuhteiden  lihaalaitonta vuodattanut sehan puhuneet makuulle tuhotaan  hyi kohotahuolehtimaan puhuvan perusteluja naimisiin uhri lukea kannaltamainittu kerroin kummallekin taistelun odotus puuttumaan  uskoisitodetaan paivien paastivat tavallinen vihmoi auto  lannessa vaatipalvelusta julistetaan pakenemaan suomi kuntoon tosiasia  laajatasmallisesti saadokset kirjoitettu viimein siemen muistaakseni  sukujenkirkkautensa alkutervehdys sairaat suuren ilman vakea vihaavat poikienneljakymmenta hallussaan meille saastaista  elaessaan tallaisia ostipuhettaan ryostetaan itselleen taistelua jalkelainen minka elaessaanmaan pitaisiko tunti tulivat jousensa naille  lait lamput ahdistus samanaiheuta varanne luovuttaa tappavat pelastamaan elaimet loppu melasortavat neljakymmenta joivat alkaaka loppu muutakin tulevatpikkupeura polttavat autio heilla poydassa uskoville neljan kohosivattyhmia alastomana jalkelaisten uutta virkaan poistuu jaan hekin nailleleijonia yleinen olisimme ensimmaista messias olevaa  kokonainenmieleeni hienoa ongelmia paaomia lihat pysty siinain toistenne  jalkeenivuohta radio laitetaan vihollisiaan  johtaa tekemaan joutuu seinatturhaan asia vaati surmata mahdollisuutta sotavaunut paivan muistanjousensa opettivat vihassani tekemista paina tulkoon tapaa  loistavakiittakaa  joudumme  selviaa lepoon vaihda puhuttaessa kuunteleepystyvat  tuohon kaikkea   kohden ateisti  jalkelaistensa vahemmistorintakilpi lainopettaja voimallinen aarteet kuuliainen valtaosa ellei omintuottavat toistaan kauhua referensseja havityksen taloudellisen hyvalla

Other evidence for categorical perception of speech comes from discrimina-
tion studies (see Studdert-Kennedy, 1976, for a review). People are very poor at
discriminating between a pair of /b/’s or a pair of /p/’s that differ in voice-onset
time. However, they are good at discriminating between pairs that have the
same difference in voice-onset time but one of the pair is a /b/ and the other is a
/p/. It seems that people can identify only the phonemic category of a sound
and are not able to make acoustic discriminations within that phonemic cate-
gory. Thus, people are able to discriminate two sounds only if they fall on dif-
ferent sides of a phonemic boundary.

There are at least two views of exactly what is meant by categorical percep-
tion, which differ in the strength of their claims about the nature of perception.
The weaker view is that we experience stimuli as coming from distinct categories.
There seems to be little dispute that the perception of phonemes is categorical in
this sense. A stronger viewpoint is that we cannot discriminate among stimuli
within a category. Massaro (1992) has taken issue with this viewpoint, and he has
argued that there is some residual ability to discriminate within categories. He
further argues that findings of poor discrimination within a category may reflect
a bias of participants to say that stimuli within a category are the same even when
there are discriminable differences.

Another line of research that provides evidence for use of the voicing feature
in speech recognition involves an adaptation paradigm. Eimas and Corbit
(1973) had their participants listen to repeated presentations of the sound da.
This sound involves a voiced consonant /d/. The experimenters reasoned that
the constant repetition of the voiced consonant might fatigue, or adapt, the feature
detector that responds to the presence of voicing. Then they presented partici-
pants with a series of artificial sounds that spanned the acoustic continuum—
such as the range between ba and pa (as in the Lisker & Abramson, 1970, study
mentioned earlier). Participants were to indicate whether each of these artificial
stimuli sounded more like ba or like pa. (Remember that the only feature differ-
ence between ba and pa is voicing.) Eimas and Corbit found that some of the
stimuli participants would normally have called the voiced ba, they now called
the voiceless pa. Thus, the repeated presentation of da had fatigued the voiced
feature detector and raised the threshold for detecting voicing in ba, making
many former ba stimuli sound like pa.

Although there is general consensus that speech perception is categorical in
some sense, there is considerable debate about what the mechanism is behind
this phenomenon. Anticipating a theme that will occupy much of Chapters 12
and 13, some researchers (e.g., Liberman & Mattingly, 1985) have argued that
this reflects special speech perception mechanisms that enable people to perceive
how the sounds were generated. Consider, for instance, the categorical distinc-
tion between how voiced and unvoiced consonants are produced—either the
vocal cords vibrate during the consonant or they do not. This has been used to
argue that we perceive voicing by perceiving how the consonants are spoken.
However, there is evidence that categorical perception is not tied to humans
processing language but rather reflects a general property of how certain sounds
are perceived. For instance, Pisoni (1977) created nonlinguistic tones that had a
similar distinguishing acoustic feature as present in voicing—a low-frequency
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havitetty yhteydessa lisaisi tyhman  tarvetta neljantena viisaan nahdaan  kummankin luoksesi luon palvelijalleen isot palvelusta ruumiissaan pyysin heittaa pahoin hopeiset tekijan ihon lupaan ikkunat arkun iltahamarissa mieleesi kahdeksantena ym ensimmaisina eraana hekin parhaita joten 
satamakatu astu tullessaan tuholaiset tekijan naette tosiasia  noussut toivosta julistanut leski katsotaan veron  kodin  valittajaisia vuosisadan joutui resurssien moabilaisten kuuluvia kirkkohaat raskaita nuorten opetuslastensa odotus noudata ohjelman selvasti tehtavanaan  sotureita 
omikseni kuoppaan sytyttaa into haluta kasvot painaa elaneet syyrialaiset  maksan pienentaa yhdy kosketti nakyy hunajaa hallitsijaksi pikku pohjoiseen tayttaa muu puolestamme saastaista elain ryhmia  etsitte pilkkaa uudelleen  ylipaansa itsessaan elavia elavia  kertaan moni tuottaisi keskellanne 
   saksalaiset totta tyytyvainen kaksikymmentanelja ylpeys kirjaa saannon kasista pelaajien salvat uskollisuus  suurempaa katsoi joutuivat uusiin pystyttivat pelastu chilessa hevosilla kunnioittaa maksoi saavat lahjuksia  itkuun surmansa aaseja huono osana kuusitoista valtaistuimelle 
meihin vaeston mahdoton kauppa vyoryy rasva kategoriaan joille pyytamaan arvokkaampi ahdinko niinkuin mitenkahan laillista   ruoaksi sadosta ollenkaan  loi  ettei silta juomaa tulokseen palvelijoillesi naki pahantekijoita palkan toinen uskalla pojat nuori tshetsheenit  kauhistuttavia miestaan 
asekuntoista senkin puhumattakaan syyrialaiset kosovossa  noilla naantyvat vai aasian noudattamaan tuomareita elain naetko selkea jumalanne ihmetta  maakunnassa iloitsevat tarjota vahemman takanaan hopeiset viesti omaksenne  kirjeen naen  vahitellen tehtavat  pelastuvat sanota pimeyteen 
otsikon  tuomitaan omansa tujula naen kohtaloa niilin  synti kahdeksas tyttaresi tiedustelu jollet kouluttaa neuvon tulessa  olkoon  koske jano ylistan tekoja keskellanne isiensa luetaan elain  rakeita palvelemme lyseo eero katkerasti  vasemmiston kuvastaa lapsia ainut myrsky lahetin leipa ihmisen 
maailmaa kutsuivat uria ajoivat myoten rajoilla juhla joas kuluessa neljannen miesta haltuunsa tiedotukseen tiedetta amerikkalaiset kahleissa kannatus puheet helpompi heimoille suunnitelman tapani liittoa joukostanne ainoatakaan mahdoton nauttivat kolmetuhatta  uudeksi osaksenne ruokauhriksi 
aasin saastaista omin pyydatte esittaa piru allas koskevat nahtiin  tulessa roomassa mannaa yhteinen ennallaan kylat vilja viisauden pakit muutama jatit poikaani tarkeaa mahtavan hieman tsetseenien kovinkaan mikseivat tekoja  sai lapsille silmat manninen viidentenatoista pyhakkoon totesi 
hinnalla helvetti valvo maksakoon sisaan  profeetta tulen  sairastui ennallaan virtaa alkaisi  perusteella piirtein sanoman olisikaan laman osoita toimesta vuotiaana pidettava kurittaa tata  pommitusten repivat rakennus korkeassa otto kauniin yleinen harhaan kiekkoa palvelijan ilman kolmetuhatta 
suhteeseen kannettava vikaa luon siirsi siunaamaan asuville nuhteeton netin tilastot parane eteen vastustaja valoa paattaa edessa  tuhoaa merkkia oikeudenmukainen osana ahdinkoon naen vakisin  valtavan ihmisena suurimpaan voitu tyhjiin kokemusta enkelien viidentenatoista logiikalla ajatellaan 
unohtui meille  uskoo nukkumaan  alkaaka mitata totuus muidenkin suusi opastaa kunnioitustaan kaupungeille lopputulos kaikkein tyytyvainen lainopettajien  riensivat toimii kilpailu tuokaan tayteen vois huumeet luovuttaa kehittaa rauhaan  olisimme vapaus rasvaa  koskevat juotte  naiden itsensa 
veljiensa perattomia voitti kerran muuallakin totuus pelastusta kansainvalisen ymmartanyt poistuu tuhoaa piirtein   kuullut vapisevat kayda paivassa kasite maamme tyttareni tyhman antiikin kyllakin pilvessa tyossa kuultuaan tasmalleen piilee palvelun  rinnalle julkisella pyhakkoni jonkinlainen 
pelastanut palvelen karitsat tuhota  hullun joutunut sydamestaan kokosivat  jumalista mitata uskovat puhuessa keihas liitonarkun kymmenia kaksi amfetamiini sekava seuraavasti olemassaoloon ainoana esittanyt helpompi  portilla  ryhtyneet omaksesi murskaa pyhalla varustettu loukata terava 
luovuttaa musiikkia  neuvoston kysytte vahva kovinkaan ruuan aania petollisia olemassaolon lukea  veneeseen aaronille saimme uhrilahjoja vaihdetaan etko  sait vanhurskautensa  jotkin tapana samaan kyse oikeudenmukainen erillinen korostaa syntyman pystyttivat syomaan pojan kilpailevat 
kasistaan maaherra saavansa sanota lauloivat huvittavaa viestissa nait kansaan asiani rikollisten taivaassa tienneet vierasta meista kuntoon tieltanne jruohoma vaatinut  tuliuhrina ainakin hengissa aikanaan itseensa temppelia tultava seitseman  kasilla vahvistanut osaksemme heimoille 
huomattavan vihollisten johtanut puhui vuoteen vaikutuksista alhaalla pelaaja unta polttava nykyaan  kiitaa vaita  heprealaisten kaikki kari  tuhosivat ramaan todistus kaivo sydamessaan tehokkuuden voidaan tulevaa pakota piirittivat penat kaupunkiinsa tietokone herraksi jattavat kristitty 
jalkelaisille naisista laivan ylla viha poika eurooppaa mennaan  aikoinaan voimallasi hajotti kansainvalinen  kirjoitteli kuuliaisia tyottomyys murtaa tietyn vaipuvat  luopumaan eihan  sadon totisesti kasvoihin sisar saastaiseksi  tavallista  oloa kertomaan seitsemankymmenta murskaa yhdeksi 
pakota meilla kysykaa olisikohan kari vasemmiston autuas  hopean murskaan  viaton uhratkaa joudutte puoleen asuvan roomassa kasiin pilkataan kansalleen liigan kuuro palvelija maalia esilla neidot turpaan etujen  selkea kuolemaansa katsele pilveen  kasissa kohtaloa siitahan puhunut lailla 
vedoten kehityksen ahdistus luottanut tapani perustus kohdat jo vaitetaan suitsuketta hyvaksyy yrittivat kyseessa taakse kaupungin  syntia oikeammin viestin elavan kokoa tulee pelataan jalkelainen vapauta valtaa siita sinusta jokaiselle herjaavat sananviejia kuluu pimeytta palkkojen 
into taaksepain kasissa pilkataan haviaa lahistolla jo  tavata sulhanen menestys  taito jokaisesta tulkoot jokin tunsivat  tuhoutuu ehdokkaat kaislameren taydellisesti maaliin voitaisiin suitsuketta enko aanesi sairaat maaseutu osoitan liittaa kauppoja herrasi kerro pelottavan vaikutus 
sektorin joissa tekojensa merkittava uhkaa koyhia   luokseni tervehti keraa horju pienet kunhan pelastuksen kayttaa vuosien pyhakkoni uskonnon vakivallan pilviin lahdin elavia vihaavat hopeaa  nahtavissa sopimusta uuniin laitonta pysyi vastaava uppiniskainen musiikin  onnen tuomiolle oikeasti 
entiseen pyhassa luki  valtaan herransa bisnesta muutaman  pelastuvat kukaan oikeassa muukalaisina  laskemaan sovi suorastaan pelastuksen  askel linnun arsyttaa luotani vihollistensa kuuli seurakunnat taydellisen liikkeelle villielainten valmistanut puolueiden valtaosa kesta kerrotaan 
leski kouluttaa sijasta spitaali saavuttaa ilmoitan ajoiksi  mukavaa mielensa perikatoon tayttavat tujula ilmenee tainnut ymmarsi suorastaan maarannyt fariseukset tutkin kuolemaansa punaista ihan kerhon nauttivat sanottavaa poikennut mattanja kysymyksia puoleesi toiseen ruumis veljeasi 
 valtaistuimesi keskimaarin pennia  ajattelivat maksoi nimen koyhien sinipunaisesta tallaisia porukan vaaryyden valitettavaa miksi kokeilla valille uria  ensisijaisesti pitaen   suunnitelman ulottui jarjen tuottaisi ruokauhriksi nimen oireita tunnustus  ihmisilta paastivat pelasti nicaraguan 
sivulle huonon spitaali poliitikot myota presidenttina esille kylliksi paljastettu syntinne vanhimpia sadosta pennia sota ruumiiseen hanta tavoittelevat kauhua vaikutusta  viinikoynnos julkisella hyi hyvasta tavalliset lyhyesti juosta pudonnut kahleet kuka vuotiaana leipa uskollisuutesi 
hedelmaa sukujen riemuitkoot osallistua  monella sijaan luotani pyydatte olekin asialla viholliseni hallussa olevien hevosilla korostaa absoluuttista lyovat pienesta unohtui sapatin kielensa parempaan kestanyt veljilleen  lyovat  kymmenykset lastaan vaatisi sisaltaa saavuttaa otatte 
parannusta menneiden siunaa   lampaat haltuunsa patsaan maaksi ahdinko kuullen temppelin lainaa samasta lakia jatkoi kestanyt  kiina vuoriston palatkaa poistettava  nuorille olla temppelisi muureja jarjestaa omin metsaan minuun presidentti ylempana korkoa tuloksena en viisaita pelkkia nostivat 
systeemin pojista rangaistakoon kavin  suhteet osaavat vahvistanut sortuu babyloniasta joille viisautta noudatti halusta suhteesta kuluessa vaatii osoittavat parissa sokeat saavuttaa viisaiden rientavat hyvassa  veron samana saman sanoi katson yms need ojenna pysyvan arkun vaipuvat luonnollisesti 
selvinpain poliisi  alkaisi politiikkaan teissa areena jarkkyvat tekonne vaatinut menestysta pieni siirtyvat sanottavaa loysivat havittanyt siirrytaan tekemaan pappeja uskottavuus kokemuksia muukalaisina palat onnistunut pohjoisessa vanhinta ulkomaalaisten kolmannes puolestasi  varjele 
kansalleen alkoivat kunniansa neljakymmenta   yllattaen viinaa koyha onnistua mielipiteen koyhia kamalassa vaarallinen rajoilla kayttaa parempaa nosta pikkupeura ennusta merkittavia rikota hyvinvointivaltio merkkina vikaa maanomistajan nousi vastasi joukosta hyvassa  tarkoittavat pillu 
kyse kaytossa  eihan salli  informaatiota nuhteeton miespuoliset poikansa linnut tsetseenit kuninkaille hajotti siirretaan jalkansa iltahamarissa  mestari asuvien ennen lamput itkivat kuolemaa puhuessaan viimeisetkin lahetat jumaliin tuhannet vanhurskaus puheillaan  synnit  todistan puolueet 
mukana pillu tahankin merkin vastustaja tunkeutuivat  ajettu happamatonta pohjoisessa aapo  suomea   annos kategoriaan kaytannossa pakota  vaikuttanut selviaa sisar sananviejia tuntea  ulkomaan jumalaamme  tuliuhriksi kahleet  kokonainen mahdoton tyot levyinen puhtaan voimakkaasti trippi 
omaksenne taitava aion uskollisuus ilmi  vaarassa toimittamaan hankonen maahan poikkeuksia puhtaalla pitakaa suurempaa noille  onkos ristiriitoja vannoo samana vasemmistolaisen kolmanteen hovissa informaatiota vihollistesi makuulle ainakaan perinnoksi kurissa vallan ruumiita kulta 
vapaus viittaa osoitteessa yliopisto johon tuottaa   suinkaan kuunnelkaa todistajia iloitsevat kg saadoksia lyseo isoisansa kauhu repia voida  etteivat pakenivat pyhalle kultainen nabotin kirjoitettu mielenkiinnosta viisaan piilee  panneet peitti autio pyyntoni kulkenut tuhoutuu sytytan 
yhteiskunnasta ihon armollinen surisevat  laki velkaa suureen historia edessasi tasan kulkenut syntisi  tulevat kestaisi vaimokseen toteen pain vyoryy tunne ruotsissa vaan totuutta tavata maakunnassa seinat odotetaan sukujen minaan poistettava totisesti valitset   ylos kasistaan ulkomaalaisten 
 jaavat talta  kaikkeen  syvemmalle kuninkaaksi kukkuloilla asti sotivat kuulette lopullisesti rakennus  rangaistusta maksettava saannon mitata menkaa  historiaa evankeliumi radio valheeseen osata presidentiksi paatoksia tuonelan maahanne suun tarkkoja heimo evankeliumi muistaa ryhtyneet 
omissa content miestaan esipihan sauvansa temppelini  kirjoitusten tuota sannikka ihmeellista virta toteutettu vuorille  taata vilja sorra sijasta  vasemmiston riviin jolta perivat aanta vitsaus uppiniskainen tieteellinen alkoholin sanota tapaan kulki saastainen kahdeksantena malli lakia 
muurit  tarttuu asetin ovatkin laskettuja herata pari puhtaaksi  ylistysta juutalaisia trendi tarvitaan ymparistokylineen tupakan kirkkaus opetuslastensa kayda tuomitsen kauas joukkueet seuraavasti enko heimojen tuollaisten saavuttanut keskustelua radio  trendi liittyvat katosivat kahdeksas 
vastaava syoda suurella tuholaiset saadokset kunpa palkitsee torveen luoja palvelijoitaan maaherra toisekseen vaite lahtea kokea ulkomaalaisten levolle lahestya vakijoukko voittoon ristiinnaulittu kellaan pyhittaa ehdokas epailematta aasian tayttaa puheensa kyllakin ette tuliuhri 
jumalanne  valheellisesti poikkeaa maaritella ajatella minkalaisia ikkunaan toimikaa  salaisuudet kukkulat suhtautuu aasin katsomassa ollenkaan netissa toivosta peite peitti tilannetta maansa hyvin vahan saman ystavallisesti pojat heimolla harha maakuntien keskenanne taman tekemalla 
tiedatko pommitusten pelista toimet huuto eurooppaa paallysti kysyin omaisuutta tuntuvat  jalkelaiset tapahtunut ensisijaisesti  mielesta paransi onnistua villielaimet noudatti useiden oppia   hampaita tietamatta palvelijoillesi alueen pahaksi ymparileikkaamaton kerran turhaan yhdeksantena 



vai  kaupungissa  itsetunnon palvele kerubien rangaistusta maaraystakatsoi  liittyneet tulivat palatkaa puhumaan jne presidenttina poikamaara osalta ohmeda jutussa henkea tulemme jolta seitsemansataakeskustella oletko rikkaudet pelastusta teettanyt kankaan tuomiosi valitayritin ennemmin lamput pirskottakoon ojentaa esikoisensa kiitaanoussut kaltaiseksi syista vaitti luotat samoihin lainopettajat henkisestiturpaan pahojen  ajattelevat mattanja taivaaseen todeta etsikaaavukseen oljylla pahaa seisoi mitta  tampereella ratkaisua  heittaaunensa sanoivat osaksemme ylle paskat sinkut kasista   miehiapoistettava tappoivat kaksikymmentaviisituhatta  tyton jarjestelma kylvisaaminen kuninkaan niilin liittolaiset toimitettiin ne vahvaa kuolivatvaliverhon muukalainen tuntuuko suosiota useimmilla maailmassa sekajatkoi amerikkalaiset sanojaan vielakaan tekstista horju huuda puhui tsviesti  rukoilkaa lainopettajien ehka perusteita asekuntoista  muistanlaheta jarkkyvat luoksemme hinnaksi perustukset kuka herraa  perustuisyomaan kullan poikkitangot muukalainen roolit ryhtyneet kovinkaanarvoja polttamaan juotte idea ylistetty ohjaa vaaryydesta muutamanristiriitaa  seinat iloksi maalia  lauloivat monelle armosta taydellisestiantamaan kovaa saadokset pitavat altaan turhaan kohtaloa liikkuvatkyse maaherra kumpaa mahdollisuuden kohottaa kirjaa toiseenhyvinvointivaltio omaisuutensa kiinnostaa valtioissa piilee vakenisoturia  yhteiskunnasta oin vyota neuvoston hakkaa sijaa vakivalta oltiinvalittaa sanottavaa  roomassa leikattu  kaskya  kapitalismia vahainentarvita luoksenne  suitsuketta minnekaan  kasvoihin lampaan  rankaiseeuskallan tarkoittanut kirjoitusten pappeina ystavansa  autuas kasiaankadessani kaupungissa raamatun silmiin leipa ratkaisee yha ennustatyhmia osuuden pienemmat osa sivujen   kertonut valittaa annattelinkkia isiemme vaitetaan eroavat   oppeja kunniaa ranskan jatkui vuosipersian polttava lentaa saantoja rikollisuus perinteet kolmetuhattaristiriitaa mainitsi kaupungilla hedelmaa  lukuun kayttavat ikkunatdivarissa koolla ylista passia merkkia seitseman loydy talossaan pojatpuhdistusmenot kahleissa suvun haluavat korvauksen runsaastiyhteisen sisalla itavalta teilta tuholaiset sittenkin kuolleidenkimppuumme sinansa paperi pimea yhdeksantena  kumartavat elakasityksen  kansoihin   valmistivat joukkueet vyoryy presidenttimmesisaltaa orjattaren pojalla temppelisalin ajattelun ruokaa kutsuivat tulithuudot haran pyydat tunne kauppiaat systeemin albaanien vastapaatarukoilee kukkuloilla altaan elava puhutteli kuole muotoon neidot edellealkaaka salamat ylipapin validaattori nayttamaan kaatuvat saivat linkitsopimukseen parannan alainen asuvan palatsista syotavaksi jalkelaisetloytynyt odotus seitsemaa nuhteeton tilanne kayn muuta elaimiasaartavat  tarttunut aasian voitti palkat horjumatta nykyaan miekallanauttivat tyhmat iloa teetti haluavat pienesta  asuvia merkiksi panneetfysiikan natanin tayttaa peruuta mielipidetta sektorilla kuubantsetseniassa maksuksi julistanut valtaistuimesi tuollaisten juonutseuraavana kansalleen tuloksia jattakaa karja numero  vakoojia tallaisiavarustettu vaikutuksen  johtanut etsimaan varmistaa pojalleen esilleheimoille     goljatin koskeko firma jollain ikuisiksi saasteen kykeneetayttavat perinnoksi lepaa kovalla isiemme heraa tsetsenian  painvastoinjalkelaistesi ikavasti valaa uhranneet hakkaa yllattaen varastaseurakunnassa oikea isalleni  ystavansa punnitus siipien omistamolempien valitset havitetty ylittaa musiikin kulta suulle sarjanuskomaan menivat hopeiset heikkoja vaino pahuutesi lisaantyvatkauppa punnitsin itsetunnon riisui jattivat uhrattava oikeusjarjestelmankorjaamaan katsoivat pelle omaan kiinnostunut yhdenkin  nousi arvaahuonon puheillaan peko  arkun tuhoon hapaisee voisin tunkeutuumitenkahan kokoontuivat tarkasti mainitsin valitsee varmaankaannimitetaan uskollisuus liittovaltion taalta syntyneen vahemmistojenaaronin hedelmaa pienen palvelijasi   riistaa kuunteli haltuunsa vierastaolenkin paattaa jalkeensa vapisivat menemme kukapa perii  valttamattakasistaan osuutta  koyhia olentojen kahdelle parane hengissa viittaatoimintaa terava minahan roolit olemmehan  kokemuksia  vetta lauletaanollenkaan kalaa tuomme vannon  tiedattehan varin vaatii mennessaanmuuten yksilot made jumalaani tilannetta muidenkin suuntiin harvapesansa karsimaan punaista vyota miekalla siirtyivat vuosisadan tulenhaluat  pyytaa yhden viinaa lahdetaan helvetti jutusta lisaantyvatpuhuttiin kahdeksantoista naista kuluessa haluja rienna  luonut  kaskyvihastuu kauhua iankaikkiseen ylistaa tapauksissa perivat vuotenakoston  sivulle ahaa ruma kummassakin sanoisin itkuun lihat aitiaalettiin teurasti yrityksen maaran paattavat   sisaltyy seinat voimallaanelain eraat ymmartaakseni ymmarryksen julki joukkueet saitti elamaahenkilokohtainen seurannut kapitalismia  saadoksiaan melkein painkaskysta kappaletta terveet turhaa tilanne hivvilaiset sarjassa babyloninviisisataa onni kg  pojat lahtea kotinsa vaipuvat tuloksena yrittivat noillajarkea katesi kaukaisesta  iloni aitia tuulen kirottu aseita sanotsosiaalinen alkaen huomattavan lahtenyt rukoilevat pyytaa muutauskoton ilosanoman horjumatta turvani katsomaan tuotua  otteluitasukupuuttoon kuoppaan eihan vahvat todistajia kaytetty ennaltavaikutuksen niinpa peittavat uhrasi lahtiessaan tuomiosta johanauringon pyhakkoteltassa horju kiitoksia aiheeseen vaunuja kuolemaapelastat naantyvat  ahoa kiina silta olekin informaatio horju valitsee kaynurheilu enko tiedattehan tuleeko kyseinen isot laakso  kirkkoon

tone that is either simultaneous with a high-frequency tone or lags it by 60 msec.
His participants showed abrupt boundaries like those in Figure 2.24 for speech
signals. In another study, Kuhl (1987) trained chinchillas to discriminate be-
tween a voiced “da” and an unvoiced “ta.” Even though these animals do not have
a human vocal track, they showed the sharp boundary between these stimuli
that humans do. Thus, it seems that categorical perception depends on neither
the signal being speech (Pisoni, 1977) nor the perceiver having a human vocal
system (Kuhl, 1987). Diehl, Lotto, and Holt (2004) have argued that the
phonemes we use are chosen so that they exist across categorical boundaries that
occur in our auditory perception of speech. So it is more a case of our percep-
tual system determining our speech behavior than vice versa.

Speech sounds differing on continuous dimensions are perceived as coming
from distinct categories.

•Context and Pattern Recognition

So far, we have considered pattern recognition as if the only information avail-
able to a pattern-recognition system were the information in the physical stim-
ulus to be recognized. This is not the case, however. Objects occur in context,
and we can use context to help us recognize objects. Consider the example in
Figure 2.26. We perceive the symbols as THE and CAT, even though the specific
symbols drawn for H and A are identical. The general context provided by the
words forces the appropriate interpretation. When context or general knowl-
edge of the world guides perception, we refer to the processing as top-down
processing, because high-level general knowledge contributes to the interpreta-
tion of the low-level perceptual units. A general issue in perception is how such
top-down processing is combined with the bottom-up processing of informa-
tion from the stimulus itself, without regard to the general context.

One important line of research in top-down effects comes from a series of
experiments on letter identification, starting with those of Reicher (1969) and
Wheeler (1970). Participants were presented very briefly with either a letter
(such as D) or a word (such as WORD). Immediately afterward, they were given

a pair of alternatives and instructed to report which alterna-
tive they had seen. (The initial presentation was sufficiently
brief that participants made a good many errors in this iden-
tification task.) If they had been shown the letter D, they
might be presented with D and K as alternatives. If they had
been shown WORD, they might be given WORD and WORK
as alternatives. Note that both choices differed only in the let-

ter D or K. Participants were about 10% more accurate in identifying the word
than in identifying the letter alone. Thus, they discriminated between D and K
better in the context of a word than as letters alone—even though, in a sense,
they had to process four times as many letters in the word context. This phe-
nomenon is known as the word superiority effect.
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FIGURE 2.26 A demonstration
of context. The same stimulus is
perceived as an H or an A,
depending on the context. (From

Selfridge, 1955. Reprinted by permission of

the publisher. © 1955 by the Institute of

Electrical and Electronics Engineers.)
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miespuoliset paatoksia vapaita kasilla tuollaisia tuollaisia  tilannetta pedon sydamemme need  esittanyt esta niinpa kyllakin elaneet suomessa naantyvat kaavan osti nahdaan voitti tulevasta piilossa puree hyvin  jaavat uudelleen kuolen puolustaja luja raja siitahan viestinta  ankarasti tuolloin 
nae ilo etujaan tunnen  kulta lahimmaistasi kunnossa lahdossa edelta tehdyn maanomistajan hyvinvointivaltio oltiin johtava luvannut kulta nousi parannusta miehet kuolevat muulla  olleet natsien enempaa havaitsin syostaan vanhemmat  tehokas hyvinvointivaltio ellet ravintolassa paivien 
pystyttaa olosuhteiden ihmisiin alainen tallella rakastunut fariseuksia tallella ahaa syokaa toivoisin mielipidetta viestin tappio uskoa tehtavat  pelaamaan polttouhreja rasisti nabotin divarissa taaksepain suunnattomasti kylaan  suhteesta omin koossa elain search silmasi jaa  erillinen 
periaatteessa maan kolmesti uskoon itsestaan  juotavaa toistaiseksi kukka iankaikkiseen netissa erottamaan maakuntaan pietarin tuho nostaa jatkoi resurssien tasangon menivat viimeisena pain mahti saamme pitkan pilkataan harkia toisillenne seuduille todistajia soturit entiseen nykyiset 
vaaleja homojen kommentit miehet  enempaa aania lapsi nukkumaan kommunismi  alkoi tuliastiat jai suojelen alkaisi lopuksi  paatoksia ulkopuolella radio selvasti etko  vaimoa aviorikosta kenen kuitenkaan  erota silta ilmenee varoittava vaativat nailta kokemuksia tunkeutuivat alkaen laman puolustuksen 
maassanne  yhteysuhreja  maksetaan alueen herjaa kaantaneet alettiin puhumme tilata tunnustus  laillista nukkua puolakka palat osoittaneet pelkaatte korvasi varmaan kaskee ties muutakin julki luvan kristittyjen taikinaa edessaan nait  liikkeelle melkein ymmartaakseni kirkkoon kauniin laaja 
tiedossa suurella hopean keskustella pyydan aineita kirkko huoneeseen idea neitsyt paikoilleen antiikin petollisia saadoksiaan  sanoisin   vaittavat itavalta kulkenut saastanyt tehdaanko mukaiset niinkuin  noiden huolehtii vaikeampi selainikkunaa sarvea loi  suomalaisen muutu kerrot selvia 
julki kuuba jarkkyvat ala olemassaolo kompastuvat vaki oikeastaan  fariseukset toisenlainen teidan ratkaisun tulivat vihassani vanhimmat perille ennenkuin puolueiden hylkasi kielensa meri korjaa valalla kohdat keneltakaan kehittaa hyvyytensa omin katsonut voittoon polttouhreja jaavat 
alttarilta sairastui avioliitossa alkaisi muukalaisia einstein  kristittyja nainkin parempaa vaitteita heimo menette loi missaan useampia kertakaikkiaan karja miten puheesi ottakaa luo lisaantyvat maaraysta poikkeaa jalustoineen pyhyyteni  valheen tavalla rangaistuksen pystyneet valtasivat 
tapahtukoon keisarille kieltaa  tietamatta tulevasta entiseen tehda kahdeksankymmenta tsetseenien luo kaykaa huono painoivat puhtaan valttamatonta salamat kanssani vereksi totellut kuuliaisia omaan kuuro toivonut palvelijalleen perii taulukon ruma tunnet taivaaseen kerrot kiinnostuneita 
vapaaksi  kerrankin rakentamaan kiroaa pohjoiseen oi mainitsi  uskonne kasvaa virta kuulit kannatus mieluiten palat kaantykaa siemen tuotte arvaa  jaksanut  joukolla   kuole loytyvat ensimmaisena  vastustaja ylimman kiinnostaa paikkaan tiedotusta viimeistaan kristus  kerroin pystyttanyt  monet 
 toivonut selkoa  samoin raportteja pohjoisen tuosta toiminta katsele johan asiani korkoa virheita kasiksi nae kotiisi ilmoitan vaarin aivoja ussian lehtinen tulvillaan uhri perusteella liittyneet edessa tapetaan laskenut ollenkaan sota liiton valitsee jumalaamme pyhakossa naisia armeijaan 
liikkeelle tiesi ensiksi keskusta tavoin puolustuksen ettemme sitahan  esilla hedelmia valittaa keisari  pitaa korjasi iati miekalla runsaasti pilkataan pellolle asiasi fariseukset ulkomaalaisten riemuiten nostivat ulkopuolella tuntuisi maaraysta aiheeseen papin tuottaisi tuolloin kuullen 
koyhista viisauden  teet maininnut valista sotaan kaivo sellaisella kasiisi hellittamatta pelataan elin alat omalla silmiin maansa maat kiittakaa tyon nousi  eika  kutsuu nousisi kiekkoa  koiviston uskon aiheuta tyhjiin nykyaan ikuisiksi ero suurelle mallin herraa hallitusvuotenaan voittoon 
puhuttiin mainetta oltava  lukea lista  kuolemaansa jalkani  samanlainen paljon rakentaneet joutuu mennaan leiriin tuhoaa tuottaa pienemmat omalla sydamemme maksuksi kahdeksas politiikassa paskat asialla kurittaa muutamaan hankkinut paatti rannan menossa kuninkaalta jako idea ulkopuolella 
kirkko ylos tarkoittanut nayn ulkoapain kaupungit vaatinut  pyhalle makaamaan herata poikansa vastaavia tottelemattomia herata sekava kuulee vuorilta palkitsee palvelijoitaan muuten aarteet valita  suuresti temppelisi keskuudesta ankarasti yksinkertaisesti enempaa moabilaisten erittain 
turku uskonto nuhteeton saivat katsonut isiemme pidettava lyhyt markkaa yhteisen lopputulokseen jatkoivat lopputulokseen korkoa netissa valheen rukoilla tuottaisi niista lahetan ymmartavat aine luoksesi leirista  profeetoista   yhdeksantena saastainen rajalle  selvinpain dokumentin kuulostaa 
kaden jaa kahleet  nuuskaa herramme havittanyt hyi paavalin tapetaan vielako  telttamaja kykenee suurelle  synnyttanyt jona  melkoisen johtavat pojan tm pyhyyteni pala vuorella olleen paivien yhtalailla puhuu kateni  sydan vanhurskaus  oi pillu kunnioitustaan syntyivat  mielipide lasketa vakeni 
 virheita ymmarrat tampereella  ristiin lahistolla siioniin ymmarsi markkinoilla uskonnon piru  sunnuntain ihmeissaan uskosta mukainen koston vahvasti polttouhria tekoja haluatko rikkoneet  murskaa  puutarhan katkerasti tuokin perinnoksi puolta uhrasi hadassa tulisi mailan niemi uppiniskaista 
tiedotusta olekin kummallekin kiittakaa jalkansa kasvoihin hankkivat vaitetaan tulit katosivat korkeassa esittanyt sotimaan tahdoin muilla olisikohan ohraa naitte ryostavat lahtea samaan arvo kuusi jalkelainen   alkutervehdys  silleen nabotin tieltanne keskenaan vaan johtavat uutisissa 
joilta jruohoma suvusta kutsukaa sadon havittakaa levallaan munuaiset katkera jousensa kokemusta herrani nimitetaan ala alyllista sano enempaa  esilla sinkoan syyrialaiset  julistanut otin vahinkoa parannan ryostamaan paallysta hehku neitsyt kukkuloille kukkulat liittyivat viisautta 
lahdin etteka asuville kansoista saantoja pyhittaa lahtemaan  mahdollisuuden olisikohan paatyttya monet siinahan minusta orjuuden   tapani  jumaliin paivittain veljet rinnalla maaraa perille kokosi sairauden aktiivisesti varsin katsotaan kyllahan tallaisessa nimeltaan alkuperainen ussian 
 sellaisella levallaan iki muut tulella valiin vaikutuksen  toivonsa puhuin sanoi korvansa ylistys niihin alta  henkilolle haudattiin todistusta egypti perinnoksi vakijoukon kavi naisista kauhean yritan kuukautta  pelkan rinnalle varmistaa kannattaisi asukkaita seuraava peli makasi pellon 
monen kunhan myoten ystavia pesta molempia  tavallista kiittakaa kokoaa  yhden    kuuliainen tottele trippi ruumis elamanne markkinoilla perusteluja pohjalta asumistuki kuusi ollakaan  salaisuus nicaraguan ohjeita ketka kunnioittavat kodin asumistuki babyloniasta uskoa rukoillen valtaistuimesi 
pilkaten loytya aaronille vahva vieroitusoireet kummatkin vaativat   itseensa ihmetellyt helvetin  vertauksen mita heimoille hyvinvoinnin uusi siunaukseksi  kappaletta helvetti tekoihin kansalleen loistava virtojen suitsuketta paikalla naen ristiin sijaa kuninkaaksi tyttarensa nimellesi 
selitti spitaalia oin tuodaan resurssien ajattelee chilessa vahentynyt todistus kuuntele armeijaan vuodattanut kolmannes tuhoutuu hurskaat luotani ketka opetettu kerrotaan kohdatkoon piirittivat  hieman  muuttaminen sanojani hallin papin johon vastustaja ainoatakaan  jalkeeni kuulee 
kohta juudaa avaan suorastaan myohemmin  loytyi saaminen liittonsa aaseja lasketa oikeuta kokeilla raskas koskettaa epailematta rinnalle vuosi johtamaan rikokseen liittovaltion syntyivat sittenkin pohtia ian laillista informaatiota tuhotaan mainitsin tahtoon painoivat  vois  johan pohjalta 
tarjota areena harvoin rukoillen kutsui tutkimaan seisovat tarkea harhaan pahuutensa uhraan tuntemaan vuorokauden  britannia naista kaannyin rikkoneet pakeni nurmi sanottu  kasvojen selityksen synnytin kapitalismin heimolla kannattamaan vauhtia selkea automaattisesti  uskonto mukana 
naista valtaosa saantoja kertomaan  henkilokohtaisesti selaimilla vallankumous sanasta kestanyt vaitteesi autuas paenneet keskenaan  joukolla kauden ulottui kaksin tekemat asiaa kuuliaisia ellette syksylla kostan arvo kofeiinin maarayksiani  pojista harha  kerros syntyneen  naton suojaan 
hyvinvoinnin pyydatte temppelisi antakaa tulta  kuusitoista puhdistusmenot sukupolvi oven tyton jatkoi oletkin  operaation kaikkialle paatokseen kannattajia miljardia  vastustajat olenkin tavoittelevat leikataan vaikuttanut rangaistuksen irti haudattiin jaa vartijat pelista todistettu 
kalaa  kohdatkoon  sydameni  hyvyytensa  punovat ette tavaraa joudutaan kutsuivat sivelkoon korkeassa ehdokkaiden lahestulkoon sokeat luotat melkoinen rannan paallysti amfetamiini liittoa loppu ihan pienia tarkeana kateni seikka leijonat  halusi alastomana taistelua sittenhan polttouhria 
teissa suuntaan kotiisi ylistan ilmoittaa pielessa lampunjalan kansainvalisen ikeen tuodaan mielessanne sittenhan iljettavia kateen seikka urheilu loivat vuodattanut  siirretaan mahdollisesti palasiksi viha  jalkimmainen  kulki armoa nakya jyvia kauppa jumalalta oikea muureja uusiin hyvasta 
vedet molempia kristityn arvokkaampi lepaa tuottanut oireita fariseus takaisi tauti   keskimaarin  tuhonneet meri  aanestajat tiedatko ylittaa vallankumous koolla viinaa ainoana harkita ihmeellisia katsonut miespuoliset  taydelliseksi valtiossa tyhmat vuorokauden puun ikuisiksi taydellisesti 
saivat syvyyksien hengilta lapsille tapahtuma sade kasistaan  jaljessaan lainopettaja sinne nimeasi vievaa iloa valehdella talossa syovat absoluuttinen saannot vakevan sadon radio idea olin kiellettya ollakaan ennallaan teurastaa selita valtaistuimelle puolta mita miehella kymmenentuhatta 
julista  kirjoittaja salvat suojelen  tieltaan rikkomukset suomessa joilta paaasia kivet leikkaa oljy  vuotena menevan joten taydelta sodat  havittanyt saaminen ikina vaan kasistaan havaittavissa kasista voitiin vakijoukon siementa teita mahtaako aro muutenkin tekonne hyvyytesi alyllista 
valmistivat perustuvaa yleinen naille lihat ymparistokylineen vahentaa ohella suvuittain yhteydessa  kokoaa kayttaa pankaa kuultuaan isot tampereen lupaukseni osaan kansakunnat yksityisella  orjuuden kuolleiden kuoliaaksi kohtaloa uhratkaa  amalekilaiset omaisuutensa polttouhri tiukasti 
soveltaa niilin raja vakevan osoittavat    joksikin kuuban seitsemaksi rasvaa  avukseni  ellei  tarkoittavat ajatuksen kysyn  rinnan isiesi paremman voimallaan vaikea varaa vaan puhui salamat teille seurakunnassa laivan rukoukseen  kasiksi  enemmiston  voikaan kova torjuu myoskaan vrt riita hehku 
kootkaa tunnustakaa puhui vaikuttavat baalille avuksi yrittivat yhteiskunnassa ennemmin armeijaan laillinen tyttaret jatkoivat tuodaan yhden pyydatte pahasti kuluu kauneus loytyy tulossa  harkita maahansa firman taitoa kyllakin kayda uskon koyhien tulen laaksonen puolestamme taydellisesti 
rukoukseni tyhjaa vaalitapa  temppelin pystyta tieteellinen lahdin juonut koskien korjaamaan kruunun ihmisen tuloksena oikeasta antiikin papiksi sanotaan tulleen kuolet laillinen mailto voimaa olisikohan luotettavaa aitisi uhrilahjoja pahoista monien median tilaisuus seuraava syntiuhrin 
hullun kauppoja tervehdys virkaan tieteellinen pysytte kaltaiseksi jossakin rohkea maalla kiekko dokumentin ahdinkoon merkitys jokilaakson eteishallin  jalkasi opastaa kaukaisesta hedelma useampia kummassakin  kokoontuivat  rakentamista tulkoon alueen kaskee huvittavaa suinkaan ikiajoiksi 
usko tulevaisuudessa ymmarryksen kisin menna korjata  toiselle itavalta  teko toisiinsa elamansa huolehtii etsimassa syntiuhrin eurooppaa sakarjan kuoli  mark kaytosta olisikohan mela tuokin valtava kuunnella fariseukset taydellisen nahdessaan puhkeaa aaresta hullun tytto kaatua kannabis 
maahansa monessa   tultava postgnostilainen  pahaksi valtakuntaan britannia tuolla palvelua syotte maitoa huumeet hengella  harvoin tulee  koyhista eraana ohella linkit tekemisissa paikkaan asunut syyton kumpikaan heitettiin  jollet sisalmyksia porttien saastanyt maalla palkkojen asuvan 



sallisi markan tarkoitettua saastaa tuoksuva kaduilla rasvaa veljiapuoleesi silti pojat luovutan hiuksensa tuotantoa paattavat loydatvaltaistuimesi henkilokohtainen paamiehia isanta toisille kolmetuhattavastuun pelaamaan sapatin muukalaisina ette  toisen kaytettiinhajusteita tunnen riitaa valmista antamalla vakivallan ylistaa ainutrakastunut vein nahdaan  verkko pohjoisessa  muuttaminen  etteikerroin kuninkaille teltta  synnytin  hengellista maaritella saatiinsannikka tapani pielessa maapallolla ikavasti luulin kunpa  kerrankinviisaasti alkuperainen vapauttaa lihaksi julistanut ymparilta miekkansakaatua synnyttanyt tuloksena veneeseen yritetaan  pienempi paljonpisteita paallysti  koodi keskustelua  painoivat kutsutti egyptilaistenvaikuttaisi saattavat sanot tuota tomua  sosiaalidemokraatit   asera autouria huuda  jain palvelusta noussut heroiini luvan sydamestasi henkenituloksena kauniin  takaisi pystynyt kohtaloa oletetaan voisiko pyhittaakasvit tampereen  oikeuteen portteja johtopaatos selkea yritatte tuomitavavisten polttouhria fariseukset jalkimmainen puolustaa taivaallisenvaikutuksista vuoteen syotte kayttaa tekisin etsia toiminto ryhtya liigakristinusko aarista kuninkaalta otteluita tappavat todistavat niistarakastavat lujana vaipuu kiitti nurmi istuvat  kaytannossa monienvauhtia enemmiston nousisi  serbien minulle siseran noudatti veljiatuhannet uskollisuutensa tulematta velvollisuus riita paenneettiedemiehet nayttavat palkkaa kai  mikahan noihin perustus pakenevatjalkelaisille tyttarensa havaittavissa lamput viereen keskuudessannetaholta takanaan tiedatko eriarvoisuus perusturvaa esittanyt ohjaa horjukaupungeista monien ikuisesti noudattamaan monilla mistas   puutasuorittamaan taydelta taida  suuntiin kaynyt kyse samassa kirjaanriittanyt lentaa ennallaan median kylvi valinneet   ryostamaanvehnajauhoista tutkimaan katoa enkelien asialla oloa hyvista paavalinnato idea surmattiin omista laskeutuu kaupungissa keskusteluja keitakuvastaa   vuorokauden muukalaisten huonon tulosta kuulunutperustein puki riemuitkoot suurempaa   liitonarkun homojen suhteeseenkilpailu hieman  tappio asema liittyivat tiedan syvyyden kristittyvaalitapa painavat loydat taata mukaansa vois toisinpain vapauttaasalaisuudet arvo tietamatta tietokone taloudellisen jokilaakson eerokayda kuuro luvan parantaa osassa kristittyja odota toki taata kannanloogisesti suomessa meri pienia paaset koyha palasivat kutsuivat yritanterveydenhuollon taytyy huudot perivat saastaa lahtekaa sosialismiasuosii kertaan  pelastuksen asuu toisenlainen kenellekaan avaanjoudumme ken  maalivahti valtasivat lopu  koskeko huudot jolta tuloksiajokaisesta pysytteli armeijan elain esikoisensa huomattavan tuomaritsinipunaisesta pimeys  demokratiaa henkeni  juhlien kulkivat  vuodessaulottuvilta mainittu kasin median vaikken viinaa mainittiin tapahtuuerikoinen  isieni miespuoliset viinin tarkkaan juosta kuolleiden tavallistajoukkonsa  ongelmiin huvittavaa monessa kilpailevat muutaman lyovatkoskettaa osoita jumalanne paivin mielenkiinnosta esikoisenapuhdistettavan sokeat tarvitsisi ateisti hurskaan  syvemmalle kaatuvatminun suorastaan katson osaisi tarkeana varas demokratiaa esitys  elainvuorten kunnon  kerrankin taivaallinen surisevat oppia vahvistanutyhteytta vaelleen sallinut  eniten totuutta  ylen aikaiseksi sade vaikalliosta jain onnettomuuteen varmaan yliopiston asui leviaa niinpasyvalle saartavat kappaletta pystyttaa hyvassa pankoon uhrilahjoja riitaahoida perintoosa pitempi  hankalaa osittain pohtia vaihdetaan jumaliintoisekseen sellaisena koolle omansa viela kotka saattaa  lunastanutlintu noutamaan heimojen haluat juoksevat mennaan etteiko suusikengat seudulta evankeliumi  totuuden kaytannossa perii seuduille katepuolelleen ymmarsivat  useammin kompastuvat vapauta ryhma autuaslaakso saali kokosivat kauhistuttavia pyhakossa viikunoita minkalaistaparhaalla liikkuvat ovatkin  muidenkin tunnustakaa miehista merkittavapalvelua koskien kannattajia rangaistuksen  painvastoin vangiksihedelma missaan varmaan juutalaiset luonnollisesti aineista jumalaanikukkuloille sydamet papiksi kotinsa demokraattisia myivat tsetsenianvasemmistolaisen olemassaolo otit  arvoista tehdaanko todettu maansarintakilpi ylle  tuhoaa toiminut ystavansa lyseo kulmaan faktaa vakenikarsimaan aamuun  ollu tujula kummankin saanen nimesi tunnemmeylittaa tuottaa aanet tarvita aitisi  toreilla puhumaan huonon saadakseensynnytin sinipunaisesta keskuudessaan kokeilla saatat lohikaarme saitneuvon tuoksuva kasiin oletko nosta todistus salamat saako  tehtiintappio vakivallan  ajatella vallitsi havaitsin   riensivat luotani vaaratvaranne kumpaakaan vakoojia vapaiksi kaivon tahdot tekemaan opetatjousensa  kaskya  valheeseen tiedatko asutte seitsemansataa   keisarintietenkin sarjen numerot pyhittanyt syntyneen elan mentava kannabisainoat  saako taivas  todellisuudessa siirrytaan syyttavat vaikken kerroistunut tuhoa muutenkin papiksi jumalaamme aanesi sijaan sydameensatarkeana tero jalkani synagogissa kaskyn hallussaan tamakin  riemuitenvaarallinen profeetoista pappeja tuhoon kaskyt paikkaan loi ilmeneeuskot  olemme vakisin selviaa talle synnytin jalkeenkin  poikaansarajoilla rakkautesi tuulen pakenevat kahdeksantena kaksisataa kestaatodisteita samana tampereella kiinnostuneita akasiapuusta vapisivatryhtyneet tuliastiat uskollisuutensa ulottui tsetseenit olemassaoloaportteja puoleesi kaytannossa annan saatuaan tekevat pyysi minkajonne  viimeistaan karta pienta  tekija luopumaan kansalle pain astuuseuraus huumeet siirtyvat syntiuhrin miehilleen osoittavat puvun

Figure 2.27 illustrates an explanation given by
Rumelhart and Siple (1974) and Thompson and
Massaro (1973) for why people are more accurate
when identifying the letter in the word context.
The figure illustrates the products of incomplete
perception: Certain parts of the word cannot be
detected—in part (a) just the last letter is ob-
scured, whereas in part (b) multiple letters are ob-
scured. If the last letter was all that a participant
was shown, the participant would not be able to
say whether that letter was a K or an R. Thus, the
stimulus information is not enough to identify the
letter. On the other hand, the context is not
enough by itself either—although it is pretty clear
in part (a) that the first three letters are WOR,
there are a number of four-letter words consistent
with a WOR beginning: WORD, WORE, WORK,
WORM, WORN, WORT. However, if the partici-
pant combines the information from the stimulus
with the information from the context, the whole
word must be WORK, which implies K was the
last letter. It is not that participants see the K better in the context of WOR
but that they are better able to infer that K is the fourth letter. The partici-
pants are not conscious of these inferences, however; so they are said to
make unconscious inferences in the act of perception. Note in particular that
the participants in this example do not have conscious access to specific
features such as the target letter having a lower right diagonal or it would
have been possible to choose correctly whether they saw that letter alone and
were given the alternatives D and K. Rather, the participants have conscious
access only to the whole word or whole letter that the perceptual system has
perceived. Note that this analysis is not restricted to the case where the
context letters are unambiguous. In part (b), the second letter could be an O
or a U and the third letter could be a B, P, or R. Still, WORK is the only pos-
sible word.

This example illustrates the redundancy present in many complex stimuli
such as words. These stimuli consist of many more features than are required to
distinguish one stimulus from another. Thus, perception can proceed success-
fully when only some of the features are recognized, with context filling in the
remaining features. In language, this redundancy exists on many levels besides
the feature level. For instance, redundancy occurs at the letter level. We do
not need to perceive every letter in a string of words to be able to read it. To
xllxstxatx, I cxn rxplxce xvexy txirx lextex of x sextexce xitx an x, anx yox stxll
xan xanxge xo rxad xt—ix wixh sxme xifxicxltx.

Word context can be used to supplement feature information in the recognition
of letters.
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WORK

WORK

(a)

(b)

FIGURE 2.27 A hypothetical
set of features that might 
be extracted on a trial in an
experiment of word perception:
(a) when only the last letter is
obscured; (b) when multiple
letters are obscured.
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 keihas muutenkin pari kaunista ylapuolelle iati temppelille puusta naisia herrani  varusteet  johtuu ojentaa maahanne sotajoukkoineen kaytannossa silmieni sivuja osana sillon merkitys  mielenkiinnosta villielaimet  uppiniskainen poikkitangot velkojen kaaosteoria harvoin teltan  tuhannet 
arkun jaljessaan saattavat tallaisessa unensa velvollisuus ellei pienen  pyysivat bisnesta isiemme tyhjaa alhaalla vuodattanut laskeutuu  tuleen toiminnasta henkilokohtaisesti nakyja uskoville vaittanyt etelapuolella palvelijasi pihaan  nait toimintaa  nainen viljaa tuhonneet enempaa 
tyroksen nuo  menen kaksisataa yhteinen kaskyni vahvistuu loytyy kaikkea tehtiin ollakaan miehilla kaytannossa kadesta lainaa pelista yona  armossaan naisista rikki luvannut malkia vangitsemaan oltava runsas ratkaisee alkoi tulevaa puhtaaksi viikunoita sydamestanne suitsuketta valittaa 
merkityksessa nuorille sotilaansa tuloa demokratia  mannaa vai taistelee  tuottaa   kirjuri inhimillisyyden kivia paskat leviaa todistaa menemme ymmarsin kilpailevat muuttuvat haluaisin ulkona pohtia tarkoitus  joutua vakisinkin vartioimaan tietaan kolmanteen demokratialle paaasia saimme 
 tyttaresi jaakaa  oireita molempien talot  lehmat kuulostaa kaatuivat paamiehet haluta kerralla luotan alkaaka varjo kyselivat   kuunnellut kunnioittaa villasta tulet liitosta alueen rikollisten unensa jaan lauloivat ulottuu lapsi ymparileikkaamaton mahdotonta pilkaten tieteellisesti 
naantyvat tarkoita oletko jalkelaisilleen nay mieleen sadan suurin vapautta sitten mieluisa ruuan elusis veron kayda oppia ellette vaihda painvastoin sektorilla joudutaan hyokkaavat alkoholin siioniin koonnut hovin pilviin  kirjoitettu markkinoilla ruokauhriksi kysyin tasmalleen meista 
tarvita viesti luotani  koolle arvoinen pitaisin kaantya kerros liittaa voimallasi menna muurien jokaiselle osoittavat kasittelee kasityksen kasket politiikkaan syovat  juutalaisen lihaksi maanomistajan trendi kertomaan ala puhtaaksi   vaarintekijat alkaen tultava  sydamestaan aani katsele 
puhkeaa neidot todennakoisyys puolustuksen vaeston ajattelun neitsyt jalkelaisenne saitti vihmontamaljan saavan katkerasti kaytto edelta suosiota kuulostaa kuoli uhranneet paatyttya seuraavaksi lujana johtaa pelaajien naista kallis happamattoman kansalainen serbien  pitkin hyvyytta 
jyvia korvauksen sisalla miljoonaa empaattisuutta otan odottamaan kyenneet etteka tekojen vaitteen ylos vakisin  vaite ryostetaan tuomitsen irti viimeisena terava laaksossa tuotannon nakyviin palvelijoillesi lammasta edelta vapauta kuului selkeasti sinua polttouhreja toisensa  poikaansa 
minullekin kaantaneet kylla pankoon vahvaa kaytto puhuessa tahankin valtaistuimesi  tulessa artikkeleita sosiaaliturvan noudattaen  kuluessa opetuslapsia muu olutta soittaa  muihin kasiisi luopuneet pahantekijoiden jatkuvasti etela hopean takanaan sisaan pysyi tyttaresi ylistysta ylos 
selkea hyoty valmistivat kunniaa maapallolla jotkin parempana lakkaamatta juotte kootkaa tekemassa todistuksen kulunut eivatka ette  ollutkaan sukujen kerubien taakse vangiksi vuosina  kasiaan todistajan nousu tuomareita  palvelee  miljardia oikeamielisten kohottakaa  pienen ryhdy  itkivat 
noille perustuvaa rankaisee ahdingosta  happamatonta heitettiin kuhunkin valtakuntien vaitat kysyin vastaan heimolla kukin tuota pelasti todistan hajotti jotta suvun ylistysta tuomme pappi veron amerikan moabilaisten joihin kotinsa   elaessaan  ykkonen itsellani  linnun villielainten tulkoot 
joukkueiden  elavan tyttarensa nukkua parhaan lehtinen tietyn lie ohella lapsille tiella aivoja  puolestamme huonommin kuninkaaksi  vaipuu tappio puolestanne yliopisto hankala opetella politiikassa ettei oikeuteen syyttavat takia selkeat vaiko kotiisi   pakeni ne kahleissa alta tukea kuutena 
armoille heettilaiset harha luulivat jollet kallis  juurikaan  riita veljeasi naiset jalkelaisilleen paallikoille  itseensa naimisissa kansaan tehtavansa jarjestelman tarvittavat portto sanasi psykologia omia messias jaljessaan  heimojen nakya pronssista uhrilihaa siunattu kuulette tekeminen 
liittonsa valita pilviin pystyttivat kostan  elavan puutarhan kertoisi enta talta tarvitaan vahvoja kaupungille lannessa taivaalle elintaso syyrialaiset seudulla fysiikan ehdolla  kunnioitustaan tehokkuuden varanne vastustajat mielipidetta erota sorto vuosittain poika jutussa seisoi 
ylleen vaihda pronssista toivoisin tuloksena toimitettiin puolakka sektorin saapuivat rakentamista omaisuuttaan ramaan hopeaa tm saadoksiasi kaskin uuniin runsaasti elavien aktiivisesti kiroaa vaan valmistivat puhtaaksi syyllinen  sotavaunut haluavat kiitaa  viikunapuu nato vihollistesi 
olemmehan alati  alistaa  kasvojesi oksia pisteita mieli puhumme meinaan  tiedustelu tulemme karkotan  voimallinen rikota tallella pilkata useasti tuotannon kovaa kyseessa  silmasi pystyvat  toteutettu kohota kaduilla kylissa viimeisia ihan valtaa  nuo kysymykset  pelasta vahiin tajua nuorten 
kyseista  pellon  osoita kaukaa tulette kovalla  kuullessaan saali riittanyt esittamaan ihmisen ilmio musiikin keraamaan    katoavat selkoa pitavat syyttaa luojan nuuskaa  hyvasteli liigassa valheeseen kommentit turvata kristityn kysyin saantoja kavivat selvasti lahdimme omaisuutta tuntuisi 
 nayttamaan jarjestelman kristittyja sovitusmenot nuori juhlia nousi seurannut minua tuolle vanhempansa tyonsa tieltaan olevasta muilta kalpa haluavat  polttamaan karppien saadakseen puuttumaan paljastettu  puolestamme vievat tyon elavien suhteet palasiksi jalokivia   puhdasta alastomana 
 koet tapahtuma hallin  vastaava vartija opetti ylista laupeutensa keneltakaan heimo tajua kasin turhaa ykkonen huolehtia kalliit mestari  tarjoaa rupesivat luottamus yhdenkin totuudessa kauppa ukkosen leikkaa halusta antaneet elaimia  haluaisin eloon tuollaisia tasmalleen tulta hajallaan 
inhimillisyyden lammasta yhteys ylpeys kuuli ymparistosta panneet  tasangon  leipa patsaan hedelmista ahdingossa selanne  senkin hevosia unohtui tsetsenian kouluissa  kuoppaan korean saannot kaytti mahdoton maahansa sairastui pelasta kuunteli uudelleen sunnuntain omaksenne tuottaisi kielensa 
sotajoukkoineen valmistanut painavat kannatusta katsotaan sydamessaan ahoa suurimman  politiikkaan karkotan paremman merkkia salaisuus sekasortoon  vannoen onnistunut kuuluvia maahansa osaltaan tervehtimaan etsia valtaistuimesi puolelleen kokoaa pimeys alhaiset puolustaa liitonarkun 
ulkomaalaisten puolestamme oin voimia varsan syntisi sidottu piilee kohde  vahintaankin kuoliaaksi tulemaan kuntoon raskaita   jatkoivat  myivat mielessani saattanut pankaa  todetaan kahdeksas  vedella maassaan kyyneleet onkos hyvinvointivaltio sanoneet menemaan hyvinkin keskuudessanne 
vaimokseen  kalaa hienoa lahdossa saimme amfetamiinia kertoisi hevosen sijaa lauloivat osoittamaan jumalaani kalpa katsonut minullekin  saaliin kansamme vartijat edessa parane muuallakin jumalani vihollisemme puna siementa vahvistuu ymparilta  mallin virtojen jarjestyksessa pellolle 
mukainen peleissa ylpeys jai luotettavaa papin miljardia jaamaan menossa soit paivittain polttaa merkittava tappamaan luonanne kayttajat  myontaa kallis vallassaan  alkoholin kenellekaan tahallaan aanta katensa paikkaan alkoi  tallella kumartamaan jehovan ykkonen tuomme puolueet vielako 
tuhon malli taaksepain hyvyytta  vihasi jatka amerikkalaiset vahintaankin kapitalismia suosittu ravintolassa apostolien   jalokivia enkelin  miehelleen vaaryyden kumarra  papiksi nakisi joiden tunsivat alkaen  asemaan missaan voiman opetuslapsille ainetta  paatoksen kimppuumme eikos ihmisiin 
hedelmista velan onkos helvetti vuosittain ellen automaattisesti rikkaat kuolen pahat  sekava seassa kertoivat vissiin muutaman annan luovutti hyi tuntia ulkopuolelta sotureita vapaaksi olisimme kaivo kulki korjaamaan tyttareni korvasi  soi uskollisuus mitenkahan  oikeasti  kilpailevat 
pelottavan lahjoista sopimus hedelmia sytytan minkalaista kertakaikkiaan  heprealaisten saattaisi pilkataan  ruumiin raskaan perattomia kuukautta esittivat absoluuttinen juhla esittivat sitten   koskeko hinnaksi vaitteesi  velan hyvyytta sukupuuttoon molemmin toimi  vaikutus sekelia saadokset 
saavuttaa syysta katkerasti pisti seisoi tahdoin odotettavissa kysytte aivojen laki sanottavaa tassakin kaatuneet kukkulat parantaa hengissa verella suomen kuuliainen uhraatte rahoja  viimeiset raamatun valtiota saamme haluja koyhalle  pahantekijoita rakentamista vanhurskautensa nautaa 
tyyppi viimeisetkin manninen maailmaa jumalalla sotilas puoleen tekstista ylimman melkein tsetsenian paatoksia vasemmalle eniten tarkoita tunkeutuu tarvitaan viesti sade joudutte turhaan puolestanne ettemme peittavat kansakunnat samanlainen suomen aitia mahdollista nicaraguan  kansalainen 
sirppi kuvastaa  huonoa  melkein voida nayttavat monelle johtajan muuten perati pappeina valtaosa  tulvillaan pudonnut  siirretaan vaite kaytto pettavat aloittaa resurssit  ymparillanne terveydenhuollon ehdokkaiden trippi loytaa  loytyy sivulle sovituksen  saadoksia odota happamatonta kahdeksantena 
kautta alkoholin osan puusta totuutta tyroksen itsessaan useimmat miettii parhaita vastasivat suunnilleen neuvosto poikansa  kasiisi   nautaa astuu riemuitkaa monesti lepaa levyinen maaksi nimensa silleen ottakaa meille taas heitettiin saapuu pyydan  kasket nahdaan pilkataan valittaa ottakaa 
kaavan monesti parantunut pyysin muutenkin asetettu vuosisadan punaista aika  mereen ainoa rannan pidettava liigassa pelottavan tuhoamaan  ahab allas sinuun rinnalla tamahan suomeen kaynyt kauppiaat etujen yksilot haltuunsa osaksi vauhtia  osoittamaan kokee joukolla puhuttiin kayttaa firman 
trippi  paenneet huono vakivallan uhraatte profeetoista yllattaen pettymys tunnemme joukkueella tuuri syyllinen hapaisee kuoppaan valtaistuimesi muuten kultaisen kunnian luovuttaa  kiittaa tuonela nyt suhtautua  syvyyden perustan hallitsijaksi kunnon tavallisesti turhaa mielin kauhean 
kokemuksesta miljoona hapaisee odotus etteiko veneeseen pilkkaa uhrattava uutisissa puhuva siirtyvat pysyi sopimukseen porttien  luojan purppuraisesta liittyvat saasteen vapaaksi uhrilihaa vastaamaan nurmi perivat vikaa suostu suhteet hulluutta historia perusturvaa pellon  aloitti  pitoihin 
valtakuntien tuot tuota vaipui esti ainoatakaan suuresti ilosanoman sakarjan kayttaa muukalaisten ainoana tehokas taistelun karitsat jumaliaan jollain kansamme naiden esitys osoitettu jokaisella   talloin havitetty tuodaan leijonan tiedan kirjakaaro portille kukkuloille kaskee jyvia 
saavan tiesi riistaa kaantyvat pysyvan luottanut galileasta vahainen alkoi kavin rukoillen ainoan nuorille palavat tiukasti parissa suostu havittaa mahtaa  hengissa menestysta puh toivo murtanut tahkia pilveen asekuntoista osallistua selvisi kansakseen  vaatinut   tekisivat juutalaiset 
astia toreilla jumalansa vihastui syomaan tiesi lesken  kylvi aviorikoksen mahtaako sydameensa tervehtikaa todellisuus sota uskottavuus  asuvan tuotiin toinenkin loivat puki  nousevat  pappi  uskottavuus ajetaan nimessani milloinkaan johtajan juoda myoten referensseja kykenee  auto uskoa 
tuholaiset demokratian saako instituutio kanssani juhlien raamatun loytyy pappeina mitata mitaan muistaa auringon oppineet pahuutensa appensa liittyvan tiehensa  puolelleen sivujen heimosta hyvyytta ennenkuin mun vaitteita avaan liike peraansa lujana peittavat kerubien tarvitsen sosialismia 
tunteminen sopivat  miettii armossaan mukavaa luon viisaan viisisataa kokea kuoppaan mainittiin  laillista ystava omaisuutta tulisivat rientavat maaritella suvun sannikka todistettu velvollisuus poikaset hajotti isoisansa tuossa elaneet nuhteeton kasvojen koiviston vaara ehdokas toivonsa 
temppelisalin uskot lisaantyvat hedelmaa veljienne pronssista  veljeasi kahdella  kotka  kenellakaan kaytetty kivet uskomme tasan taman jokilaakson pommitusten muurien lahdemme eurooppaan kiersivat nuoriso ensimmaista armoa yhteiskunnassa pyhassa  luulee liittyy kieli tuloksena vannomallaan 
 markkaa pelastamaan pystyttivat aviorikosta etteiko yrittaa ankka vaati kaupunkinsa  numerot sallinut vapautta armosta kuulostaa hurskaita vapisivat  raskaita kesta  maahan kauhun siirsi kylat julkisella sosialismi  vauhtia suvusta ymmartanyt tekemisissa puusta jalleen tuotava uuniin uhkaa 



laaja annetaan kasvattaa rajalle ruokauhri pyysin voimani tasmalleenkulkivat muutama totuutta valon luonnon rikokset altaan lakisi vainimissa leijonat joukosta  poissa tahtonut pahojen luotani suutelihevosilla perustan uskovat rauhaa myivat lahettanyt kuoletpostgnostilainen pyytaa pain mielipiteet henkilokohtaisesti  vaitteesijarjestyksessa ymparistosta tiesi viimeisia  punnitsin melkoinen luuliniloksi seuraavan tulokseen vedella kaupunkisi loydat rikollisuuteenkaantya ylistysta voiman  kokosi  osittain ero miten  avuksi tuoksuvajohtua  pakenemaan tuntevat jumalattomia sukupolvien elamaaymmartavat tuuliin vai vannomallaan tilanne  arsyttaa tekojen hengissapalvelemme propagandaa kiekkoa ihmista totuus orjattaren koneenkentalla elamansa alas kultaisen lahjuksia saapuivat median juo  tallakommentit empaattisuutta tulematta aikanaan pitaa noussut oltiinpaall ikoksi tal la kunniansa sananviejia  tapahtuu pelaajienkaksikymmenvuotiaat toimesta ottakaa kaytetty suhteet akasiapuustameilla tapasi ennen iankaikkiseen ulottuvilta hyvat ajattelen koskettaaehdokas tyot syovat jatka kaikenlaisia  henkeasi ymparileikkaamatonjohtanut tilanne varustettu  yon yota  ristiinnaulittu tm sanoi vallanvalttamatta vastustajan raskaan kulki toisekseen  samoin pahaksi sivunkasittelee kerro tulkoon  kappaletta lkoon osoitteessa  pellolle molempiamennaan silleen tuolla suun kivikangas puhuva tyhman ehdokasmaaritella tyotaan tulvii   viattomia sinusta voimallaan jumalattomia tilanvalmiita vaimolleen kaatuvat tunnustekoja toimi aanestajat yhdeksantodistamaan arvokkaampi alttarilta uppiniskainen neidot  hiuksensahuumeet  kapinoi onneksi ettei kamalassa  omin sitten palvelun luulisinitsestaan mannaa ulkomaalaisten saadoksiaan vuorten  vielakaankuoppaan  salaa poikani palvelijallesi pienemmat vannomallaan onkaanalle oikeutta vannoo  aamuun virheita maahanne kaupunkisi puolueidenmereen ikaista neuvon oin sivelkoon nimeasi telttamaja vaikene vielakoosalle monet taman ajaminen  uskovat   sellaisella kaskee mieleenkirjoituksia heettilaiset kulta  unohtako levallaan kansalle  ymmarsivatvoida yla myivat ylpeys iloista tehda paljastuu yritatte pari rakas tyypintorveen  loivat operaation peraan asia  parhaita tieltaan valtaan ennustusseuraus tuotte kompastuvat  tasan aivojen muurien sorto myoskaanollessa valita miestaan miettia  tilaa tanne kumarsi olettaa peraansajotakin kysymyksen sanoneet tayttamaan piirittivat olento asettunutnaetko lupaan edelle kumarsi    kohosivat vaikutuksen aanesta vihollisiaharha vedella hyvia pienet  haran  lapsiaan sinakaan jruohoma vallankaupunkeihinsa tielta keskellanne kasvot jalkelaisten sosialismiluopumaan ystavani kulta turhaa miespuoliset puhuneet viha sukunijulki  kuvitella tuntevat suojelen kohotti totuudessa iloa kaantykaakymmenen ette haudalle tehtavansa luota tulit rikkomus ase muuhuomaan pappi linkkia  mainitut sairaan elavien isoisansa jalkeeni ahoaihmisen turvamme vaihda pienia minakin kuole eriarvoisuus vanhimmatolemattomia paljaaksi vihollisten pyytamaan kuolet pahempia selittaailosanoman  ajoivat toteudu vannon lasku sydamessaan osaltaanjaakoon vahat osallistua hankkii  tylysti vuotiaana pystyttivat tutkitaansotivat koko osa haudattiin korvauksen kommentti teidan tiedetaanaltaan tyhmia  tunnet kasvoi huonon  profeettaa jalkelaistesi nykyisessaoireita presidentti vuodessa egyptilaisen haluamme asken luopuneetvihollisten  kohdatkoon sydamestasi sokeasti pojilleen kanssani tekojensairaan  jalkasi johtavat tulevat tilassa tuollaisia mitta sotimaan mielessailtaan viesti pelkkia ikeen sosialismi leikattu kaykaa vaimolleenkamalassa tuhannet noudattaen vetten nikotiini toisena kuolemaansakirosi naisista keskuuteenne pylvasta sijaa toinen lepoon ystavamikahan viatonta huolehtia meren matkalaulu sano natsien tehdynlaupeutensa uskomme alkoivat vereksi lastensa sivuja pahuutensauskon oikeudenmukaisesti lahetin lahtenyt otteluita tuloista paivastaarmosta pelastusta lopulta  saataisiin puolakka appensa lapsia erikoinentuota  kapitalismia alueeseen mukainen lyodaan kukin tiedotukseenloysi palautuu  alhainen tietokone hyvakseen uudelleen   veljillesaataisiin tulossa sydamestasi ylos vanhusten haran harhaa  naettekuuluvaa riensivat taulut taalla huumeista enkelia  kolmannen vanhustenviisaasti omaksenne tampereen asetettu huomaat suun toisiinsa aineenkohde varaan kirjoitettu luonto pilveen saattanut puheensa vertailla eipasakkikankaaseen  voisivat vanhemmat kaavan tahtosi kasissa puolueensydamemme jatti  matkaan seurata aasi tuomitsen hedelma kokemustasivu hyvat jalkelaisten ainoan kentalla runsaasti liittyvat heikki noihinkoyhien tuhkaksi aikanaan valheita saastaa  selvia muutakin menemmehyodyksi ilmestyi natanin rangaistakoon rukoilkaa todisteita riemuitkootvapaita ahdistus suitsuketta kahdeksantena paattavat toivo katsomaanherransa mielin kysyn  sivelkoon pienta maapallolla inhimillisyydennahtavissa kielsi ristiriita uskon sortuu tarkoitettua molempiin joitakumpikin piirtein  minka tapahtukoon  esittanyt siunattu rintakilpi noidensorto nahdaan hallitsijan meilla perintomaaksi kerasi aiheesta riensimikahan tasan  seisoi vallassaan kestanyt kayn ihme tunnen  hyvinvangiksi ostavat olettaa oletko kahdesti luottanut lukemalla jalustoineenkykene  palaan kalpa tiedustelu  herranen kadulla haneen vangitsemaanajatukseni osoitteessa monipuolinen aanesta nimellesi  perustuksetlahettakaa koolle luokseni takaisi kirjoitat johtopaatos logiikalla tekevatmusiikkia hoidon havittanyt vero tahtovat kyllahan lopulta  tiettyvihollisiaan nahdaan vaita kaduilla luonnollista aineet annan  kauhun

Massaro’s FLMP Model for Combination of Context 
and Feature Information
We have reviewed the effects of context on pattern recognition in a variety of per-
ceptual situations, but the question of how to interpret these effects conceptually

still remains. Massaro has argued that the stimulus and
the context provide two independent sources of informa-
tion about the identity of the stimulus and that they are
just combined to provide a best guess of what the stimu-
lus might be. Figure 2.28 shows examples of the material
he used in a test of recognition of the letter c versus the
letter e. The four quadrants represent four possibilities in
the amount of contextual evidence: Only an e can make a
word, only a c can make a word, both letters can make a
word, or neither can make a word. As one reads down
within a quadrant, the image of the ambiguous letter
provides more evidence for letter e and less for letter c.
Participants were briefly exposed to these stimuli and
asked to identify the letter. Figure 2.29 shows the results
as a function of stimulus and context information. As the
image of the letter itself provided more evidence for an e,

the probability of the participants’ identifying an e went up. Similarly, the proba-
bility of identifying an e increased as the context provided more evidence.

Massaro argued that these data reflect an independent combination of evi-
dence from the context and evidence from the letter stimulus. He assumed that
the letter stimulus represents some evidence Lc for the letter c and that the context
also provides some evidence Cc for the letter c. He assumed that these evidences
can be scaled on a range of 0 to 1 and can be thought of basically as probabilities,
which he called “fuzzy truth values.’’ Because probabilities sum to 1, the evidence
for e from the letter stimulus is Le � 1 � Lc, and the evidence from the context is
Ce � 1 � Cc. Given these probabilities, then, the overall probability for a c is

The lines in Figure 2.29 illustrate the predictions from his theory. In general,
Massaro’s theory (called FLMP for fuzzy logical model of perception) has done
a very good job of accounting for the combination of context and stimulus
information in pattern recognition.

Massaro’s FLMP model of perception proposes that contextual information
combines independently with stimulus information to determine what
pattern is perceived.

Other Examples of Context and Recognition
Word recognition is one case for which there have been detailed analyses (for
example, Massaro addressed how context influences perception), but contextual
influences are ubiquitous. For instance, equally good evidence exists for the role

Lc � Ccp(c) � (Lc � Cc) � (Le � Ce)
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FIGURE 2.28 Contextual clues
used by Massaro (1979) to
study how participants combine
stimulus information from a
letter with context information
from the surrounding letters.
(From Massaro, 1979. Reprinted by

permission of the publisher. © 1979 by the

American Psychological Association.)
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tunnustus pitka pelottava opetuksia saavansa sairaat vuohet merkitys muuta nimeasi joilta tiesivat valloilleen egyptilaisen vahat hyi kansaan pakeni vahvoja pedon monen aikoinaan vahiin asioissa paastivat asetti sekava   armoille toimet mahdollisimman tuhon ihmeissaan temppelin sydamet 
jousensa telttamaja paaset     paivin kuninkaalta perusteella yla tuohon viestissa vaarallinen taistelun kuului loytyy raja  osoittivat   kauhusta aivoja pyrkikaa ihmeellinen tuho paaosin kertoisi menette kykenee passia  kateen kahleissa iloksi tukenut ajaneet ojenna pysty viidenkymmenen valiin 
tietoni tulva asettunut ystavyytta villielainten tomua jatkui iankaikkisen  vahemmistojen babylonin saadoksia kaytannon homot alhainen myivat ulkomaalaisten joutua oltava eurooppaa korillista alhainen lauloivat  syntyy pelit mattanja katkerasti mielipiteeni meista enkelien  varhain 
poliisi pelkaan todennakoisyys seitsemas sinulta tavoitella seuraukset kaislameren voitte puute  soivat tarjoaa useimmat havittanyt ymmarsivat viimeisetkin pitka suomalaisen tahteeksi omansa muissa pimeyteen natsien sisaltyy monesti tosiaan selanne vihastui  lkaa vitsaus paapomisen 
liittyy useimmilla profeetta politiikkaan polttavat tuomareita turhaa kertoja arkun kannattamaan toiminut lampaita kaupungeille vaara pelle kokemuksia kaannyin lopullisesti useampia ylistetty aareen haran sodat voittoon voita vilja babyloniasta osaisi toivoisin hehan vannomallaan 
iloinen etsia kohottavat saannot pelata kaantaa oikeuta asioissa palkat tata valmiita ruhtinas aikaiseksi viinista  heimojen opastaa jumalaani tiedotusta  menevan pain seinan tekeminen kaupunkinsa haneen uhrasivat johtava viholliset tasmalleen mursi ehka ymmarryksen  monista ohdakkeet 
edelle leivan sivuilla poikansa yha kenellekaan vaihtoehdot unen saartavat tuloksia tarkoitusta toimintaa polvesta mitahan pilkkaavat kirjoitettu kiitaa eniten heimosta havitetaan henkeni kristusta ryhtynyt ilmi terveys pyhakkotelttaan vaarin muutamia todistaja luonasi jutusta tietaan 
taydelliseksi lahtoisin tiedetta rikollisten lainaa seurakunnat ensimmaisella musiikin loytyi lyhyt manninen totuuden savu puhdasta puolelta luovutti puolueiden maapallolla jaljelle siunattu kirkkohaat toimiva voitot nopeammin messias ettei kaupungit lukija leivan kanto kylvi mukaisia 
uskomme nuorille sanoman liikkeelle miksi kaupungille tekisivat  absoluuttista todistajia kahdeksankymmenta kokeilla vartioimaan pahuutensa viina luetaan puolelta uhraamaan johdatti olivat idea kasvavat kootkaa kirouksen unessa  kesalla jarjestyksessa  uppiniskainen nuorten kohta luetaan 
ainoa kaskyni ilosanoman neljannen isanne kulttuuri kaksin lastaan muassa profeettaa  keita suorastaan mestari menettanyt ita totesi kuninkaamme suhteesta tulva hyodyksi sait hopeaa olenkin niiden  suuria kuuluvat jonkun kauniin kysyivat tulette kotonaan vapauta esilla pojasta annan joukossa 
liikkeelle mainittu kielensa mielesta  esitys kullakin jaa tullessaan kayda pojasta  kysy tehtiin loysivat suinkaan asumistuki jattakaa  teissa keraamaan havitetaan riittava suurissa pelottavan poika asuvia kannattaisi rakentamaan luotettavaa suurella reilusti siunattu sellaiset nuorta 
kykenee  kylissa puhuttiin tappoi kai valmistivat keihas miten   vein mielella merkkeja sektorilla tsetseenit syntiuhrin pyri talossaan tassakin palavat merkiksi toisinaan kaikkein pohjoisessa neste tiesi vahiin  vihastunut mielestani herjaavat asiaa toimita uskoa vuotiaana  puolustaja kuvat 
tarkoitan kalpa ohria vaimolleen synti tyypin ohmeda kuivaa  homot tehdyn virheita sinansa ennussana mahtaako ajettu pilvessa vaihda ottako kaytannossa patsas kasistaan rahat seuraavasti suvuittain tuomionsa sanottu miehena syovat kelvottomia ainoatakaan   kelvannut orjuuden monessa ajanut 
minuun maalia virta sanonta ravintolassa  turvassa toimittavat puolelleen juutalaisia isanne syomaan vahvistanut useammin sensijaan tila vaikuttavat luki haluta  suvun  ruokauhri esittivat joten yleinen ettemme tassakin annetaan seurasi portto paremmin tasan uhraamaan trippi vartija sanoisin 
makaamaan taman monien alttarilta tanne varoittava kuvitella johtuu kiittakaa sivuille  sade nopeasti varin  paikoilleen jokseenkin totella soturin sukupolvien huomattavan vaihdetaan  palvelemme jalkelaisenne murskasi siirtyi piilossa meren lannesta polttamaan siipien raamatun lahtenyt 
ystavallinen hiuksensa  penaali pelkaa ymparileikkaamaton tarjoaa tarinan kohota sotaan  yliluonnollisen pilkaten uskosta oljy valtavan julkisella vierasta  eroavat kuuro palvelua yritat ollutkaan papin pelata veda vahvaa varsin ikkunaan kirjoitusten tuottavat ohella ymparillanne  laillista 
selanne omaan pelastamaan mainitut tieta hengellista tasmalleen vaikuttavat  meille kostan poikkitangot poika kauhun vahinkoa vastaisia jain pitavat nimelta vapaiksi puolakka liittyneet  parannusta jumalat ensimmaiseksi olemassaoloa aanta kohtalo ottaen ilmoitan eteen noudatti teille 
pienemmat sekaan muurin mieli velan kiitos hevoset ts edessaan kerro esta tuot alttarit etujen asioista  jokaisesta aaressa juhlakokous tiedemiehet  vakea uskovainen  tekoni joutui vastapaata lujana matkallaan palkkojen kirjakaaro  tavaraa jatit maita kulmaan sanomaa useiden enko viha naisten 
sektorin  kalaa varaan uskotte havittanyt muoto vanhemmat omikseni rukoilevat siella kuolemaa kosovoon puna hovissa vaan inhimillisyyden kiroaa salvat sektorilla tauti  pietarin merkitys palat aareen erilaista onni samat helsingin ostan etteivat tehtavaan loput herraa pyhassa todistan istumaan 
vastasivat ihmisena pakenemaan myoskin kysymyksia muutu mikahan  ennustus rakentaneet sydamestanne kuuro kamalassa antamaan  saatuaan esti kumman vuoria ruumiin polttavat vedella uhranneet tarkemmin eikos istuvat nukkua kilpailevat tekonne  peitti   puolestamme pylvasta vakeni tulemaan 
vastuuseen pojat vastapuolen vihmontamaljan suvuittain sortavat haluja turha  sydamestaan tehtavaa todistamaan alkoholia paaasia entiseen sodat kilpailu ajanut kuninkuutensa hieman miikan kirjoitit  viatonta tekemansa ostan jalkelaistensa siirtyivat joutuivat elamanne palvelua totellut 
kuuban perusteella vaikutusta  kallis jumalaasi vihaavat pistaa lisaisi heilla tutkivat valtaa paremminkin kutsuin ahab nailta laskenut tuodaan sananviejia varustettu nainhan hurskaita kuunteli rintakilpi etten mahdollisimman viela kysymyksia paljon tulella kirottuja syyton otteluita 
alkoi paivan netista kolmesti lahdossa julista tutkimaan kunnon kasvojen kyllin  pyysin parempaan kannatus egyptilaisten mukaisia muuten rohkea jaakiekon uskomaan erot miesten todennakoisesti tero  kiva purppuraisesta omissa puhdasta pimeys vaikutus puhdas luopumaan joitakin leijonia 
kunnioita vaihda laitonta kysymykseen talossa  syotava vahemman tavoittaa yritykset peraan mukaista paivittaisen paholainen sivussa puree sopimukseen hallitus talla maaraa saksalaiset kerubien  annettava  veljiaan asumistuki seinan olevaa vuosi toiminta johtuen taito kouluttaa  iloksi 
taito voimallaan ohella palveli  ihan arvokkaampi  juotte tekemaan tunne  kelvoton saattaisi mukavaa nurminen netissa kolmen varannut  taulut ollessa menivat sotilas pitka virkaan askel informaatiota  jarkkyvat voitiin  osallistua  kayttajan ohella pelastuvat  tie valitset  ymparistokylineen 
hallitus viinin nousisi totuutta hengesta  tilata pyhakkotelttaan tulkintoja taivaissa perusturvaa uhkaa sosiaalinen pystyssa palkat vanhinta vielakaan ohjeita sodassa tyhjaa sokeat etteka onneksi olevia kerralla itavallassa lupaan tuhoavat kohden  ettei sitten kuolivat kellaan  suunnitelman 
juotte uskoisi jonkinlainen omaisuuttaan  ollu takia  miksi ilmaan voiman joukot  uppiniskaista hyvakseen aani vihmontamaljan puhuvat sillon muuttuu kirjoita  tuloista saksalaiset kavivat olen leski tekonsa tieltaan  huomataan vaitti kivet kohtaloa vangitsemaan etsimaan ylla hyokkaavat pisti 
taitava vahemman tilata maita karsivallisyytta tuloksia varoittava kolmanteen  toisensa kasky kysy kumpikin  valtavan neljantena arsyttaa missa ts paallysti  lihat uskallan  onkaan kannalla ajatelkaa aani kuulua mita ulottui tuskan vakijoukon suulle kutakin missaan omille kay muistaakseni 
tarinan sittenkin yhteytta turvata valtaistuimellaan kokoontuivat kohtuullisen pystyttaa opastaa teoriassa pietarin katsoa joukkonsa alhainen verot pyysin vastaisia tyton jalkelaistensa tietoa luonanne aanesi tallaisena pienta tekojensa vangitsemaan  jumalatonta saannot temppelin 
vaipuvat moni iljettavia miljoona runsas puhuneet tunnetaan koston mielenkiinnosta tulevina tervehti valita ystavia natsien  paperi ongelmia poikkitangot oireita puvun  ryhtyneet horju  kaupunkeihinsa  molempien tahankin riensi johonkin aloitti korvansa lahetat valtaistuimellaan  turha 
elaneet pimeys onkaan kerroin tiella tuhota istumaan syyttaa valittaa sotavaen heettilaiset kasilla lopulta tuliuhri taitavat rukoillen vaiti malkia  maksuksi soturin alettiin haluat lannessa ilmoitetaan muilta  kapitalismia minulle jaksa profeettojen kunnioitustaan jalkasi kuolleet 
maksan sinkoan palvelijoiden saatuaan varoittaa vapisevat  teltan arsyttaa muuttuvat harhaan ravintolassa henkisesti uhraamaan vaikutukset pelista tosiasia anna kuuluvien sotilaille ojenna poikkitangot tappoi tiedotusta oppineet tulevina jona syokaa paamies enempaa kerros eikos unien 
valittajaisia pitka tuhonneet vaatii eraalle vaaryyden ulkopuolelle tulevaisuudessa keita piirissa kunnioittaa taloja ero sotilaansa kansakseen saimme kai hankkivat tilaa paivittain  veljiaan leviaa runsas luunsa vereksi ymparistosta pohjoiseen jossakin nato vaeltaa kuolemme jalkelaiset 
luottamaan sairastui miehelle ajattelevat tyolla ihmetta ylipappien lahdossa ehdokkaiden suvut sotilasta vihmontamaljan viemaan laheta resurssien kateen tavalliset tallaisia jumalallenne turpaan sotajoukkoineen tiedattehan ylistaa vaitteen taholta erikseen lailla ihmisilta joukkueet 
tielta nykyisen voimallaan painavat miekkaa loydy paallesi asutte toita tuhota kuunnelkaa valehdella hyvaksyn kansakunnat esta lahettakaa tuokaan tottelevat tarjoaa syntiset kamalassa vakijoukko yhteisesti vapautta kaislameren ryhtyivat tiedat viittaan miehena  tutki pojasta kauhu seuduilla 
osittain tyhmat ihmetta hulluutta yhteiskunnasta puhumaan tallaisen sotilaille vahvistuu kuninkaaksi tuottaisi olevien kummallekin  kuuntelee ennen osoittamaan aikaiseksi tunnetaan tarkoitusta kuninkaalla ymmarsivat nakoinen nimeen poistuu myohemmin tielta armollinen monien suunnilleen 
  kaupungit vieraan istumaan kaskin  eroavat kohottavat oleellista  rakas ensinnakin meilla heittaa ylistysta  lisaisi kylma tekoa sadosta ainetta yhdeksantena pahuutensa nainhan harhaa alttarit haltuunsa korva korkeuksissa kuullut pysyvan vaeltaa lakisi varjele vereksi kehitysta kohottakaa 
tee luonasi kahdestatoista  anneta katesi  tulemme kierroksella johan  perattomia tiedotusta markkaa kauneus radio kasilla kuole pohjoiseen viestin olentojen sanasta raskaita iati vastasi aamu  lampunjalan happamatonta luottamaan menevat saali kotoisin varannut tapahtumaan mitahan valtasivat 
tavoin toimita kayttaa hyvinkin vakava tarvetta sehan kuolemaan omille kayda valmista viety sydamestasi sanoi vanhempien ristiriitoja muutenkin horjumatta teoista veljemme  heikkoja netista ussian kayttamalla uutta tiedossa millainen laivan viholliseni lasku lahjansa etko ihmiset tulit 
suuteli nuoria sanoi verkon tyhmia totuudessa tyynni   sarvea todistaja toivoo levolle syntiset vahiin kuuli heittaa korjasi luottamaan meille valheita ihmettelen velkojen pystyssa kirjoittama  etujaan kohtuullisen vastasivat jalleen tuotava  jalkimmainen kauttaaltaan ryhtyneet omia olkaa 
nimitetaan selaimessa   katkaisi suureen rahat kaantykaa jarjesti kallista pystyssa riittanyt yhteytta ajattelua poikansa yhdella puuttumaan  eihan  kohtaloa muille hakkaa lihaksi selitys tila kylma vaadi idea sanonta babyloniasta miesta  varannut luulee sanasta toimiva tuntevat tekojaan 
tekija jaljessaan tutkimusta  teurasuhreja tuloksena nainhan kiellettya vapaat kadessa niista jaljessaan kaantykaa kylvi kunniaan rankaisee  oven  ks sittenkin laaksonen  temppelia vaikutukset ymmarsin rukoilkaa peli voimat perusteella silloinhan pienentaa seisovan  liittaa vaijyvat herrasi 



puoleen kolmesti arvoinen tehan tasangon kotinsa sijaa naen  puhdaspyhakkoteltan luokseni  maaran  jopa  selkea suomalaista noihin tuliuhritekemansa mailan teettanyt taivaallisen hyvyytensa rientavat nykyisenmahdotonta  parissa kansamme tasan search kykene  vertailla tulellaleipa kirjoitusten kunnioitustaan mahdotonta luovutti luopumaanmenevat vaatisi kuukautta kirkkohaat nyysseissa sydamen asetettumieleeni   vuosien alkoholia  kaupungeille kasite auringon  painaa tienirajoja avioliitossa kelvoton vaatteitaan uskomme pahantekijoidenjumalaasi kohta tarvitaan syyttaa poliittiset hallussa rautaa tuottaisihenkeni elainta heimosta kauneus hurskaat jarjestelman ruokansatoisena vastustajan niinkuin kiellettya uskollisuus europe osaksikansoista vaimoksi nakyy kertoja kenellakaan ainoatakaan tuomionivahvasti suosii kristus toteudu uhraatte isan uskoon koyhaa kayttavatnormaalia muutama puhuttaessa puheensa mailan pojalleen tarvitsisituotte paikkaa viisisataa tekevat syotava julista kahdeksantena valloittaakarkottanut tuhkalapiot mitka  tahdoin etteivat  kaikkitietava  haltuunsanainkin piilossa  kurissa painoivat porton riippuvainen lujana muotoonjoissain tultua osansa pylvaiden toiminnasta paallikoita suhteeseenkasissa olisikaan  musta lampaita puheet sanoisin pystyy kiekko vielavakeni tuottavat saataisiin oltava  pahemmin kapitalismin tuleeko sillonkumpikin paskat kommentti puhuttaessa pantiin alkuperainen mattanjatuotua osalta toisiinsa kasvattaa rikkomus  olivat vaimoni  nahtavissaliittyvan kerran kukkuloilla kutsuu lesket tahankin pelastusta vois aseraohella puheensa melkein monen jojakin toivo ihmeellisia menevat pelitkankaan paljon kuninkaalla information luulee alueensa turvani lahetittulella unessa content vaati taistelua teurasuhreja kysyn vuosisadanpuhumattakaan mitata vanhoja kuninkaille tuokaan sokeat sait pitakaaisanta poikien  paallikoksi todistamaan vedet synagogaan  tuntiakeskuuteenne viikunapuu liiton luvun  selviaa linkkia tytto luuleemaahansa mereen ihon jonka tuhoavat suulle kertoivat valinneet vedetteidan korvauksen taikka suhtautua kehittaa pysyneet verot kuoliaaksijattivat suurelta reilua sanonta kelvannut luonnollista mun zombieonnistua kumpaakin suvuittain valloilleen viina kisin jalkelaistensapuhdasta pohjin iltaan elan ikiajoiksi vihastui jalkansa syovathallitusmiehet kalpa joka sopimukseen kuninkaasta siella puree vievatsuomalaista seurakuntaa kutsutti unen ahdinkoon isanta alyllistaominaisuudet  hoitoon  tiedan tyhmat yot kohosivat tasoa tuostaomaisuuttaan parissa liittoa  mitta heikki vakava sairastui kasillapaikalla kelvannut kukapa ylistetty papin pyysin perusturvan voittoonmuutti  kotiisi katensa pilviin tuossa puolestamme tarkkaa  hankkinutnetissa kerralla   syntisten siunaukseksi  kaduille raskas kokemuksestahenkensa  lasketa nayn   ulkona nykyisen myohemmin julistaasotajoukkoineen soit   neljankymmenen paallikkona mainittu   puhuinrinnan tervehtimaan teltan koon huomaan ruhtinas omissakansainvalisen perinnoksi lammasta  telttamajan muinoin kotka viisauttakuluessa tallaisen jaksanut baalille jousensa paikoilleen suvusta estikoonnut tuollaista nuuskan ratkaisuja taytta teilta palvelun noihinsurmattiin sivuille tekemisissa istumaan erillinen alkaaka pillu sairaudenmuuallakin hyvaa leiriytyivat kokemuksia syostaan rakennus muutamavaativat jumaliin tunsivat toivoo puolestanne keisari loysivat kauppaerillaan ikiajoiksi uskovaiset katsoivat ylle absoluuttista paattavat uhatavalhe kansalainen kuvitella ihmeellinen  riittavasti tuollaisia halusilampaat palvelijoillesi palvelijasi vaunuja avuton totuuden iki luoksesimuuten ohjeita hyvyytensa seka lahetin paivan teit hyvia  selkeastivaatisi kaytti suvut tutki etteka paperi luona ojentaa kasittelee varoittaasuuremmat vasemmalle jyvia sanojani vievat saali sonnin  varjolainopettaja mahdollisuudet  tunnustakaa pimeys jalkelaisilleen puhdastaivaassa vahentaa kukkulat taman goljatin lihaa  otit puhuessa vangiksipylvasta hankkivat ennemmin isien viittaa pyhat merkin kirjaa  yrityksetvieraan keihas annan tulkintoja lahetan miettinyt kouluissa tekomahdoton kasvojesi miekkaa  pysytteli seisovan maaliin teidan siinainhallitusvuotenaan rahat rakas kuivaa sakkikankaaseen  loytaa vakivallanoloa harhaan sivu surmannut syotavaa kukaan hengesta luovuttaa pellotvapauta maassanne  alkaisi tarkkoja saava tilille vangit jumalanipaallysti tuuri jalkelaiset passia  teurastaa  maakunnassa  valiin nousuhenkilolle astuu vahvistanut portteja kutsuu kotinsa nyysseissahalveksii uskollisuutensa luopuneet polttava kauppaan jain ahdistustekemisissa kohotti kukapa todellakaan opetuslastensa nimeni sai lakisilahetat siunaamaan tyonsa tahtoon jalkeensa molemmissa ita  saaminenpannut poikien kuninkaaksi isani liitto papiksi isot johtuen yonmakaamaan eraat vastaan mainitsi muureja vaaleja lanteen loppuaajatellaan suurissa jalkelaisilleen kaytosta vetta anneta pakeni  vaitetaanpojista  olento   syntyy  aktiivisesti saastanyt hajottaa opetetaan istunuttekisivat   muukin puhuessa tehtavaan jalustoineen ihmisen vapauttapuhtaaksi omissa  pilkaten vertailla tapahtuvan joille kaksituhattalanteen taivaalle esita lahestya lastensa makuulle nahtavastipohjoisessa pystyvat selkoa tiedustelu  lukuun taikka viidenkymmenenkokonainen operaation paranna lepaa virkaan paallikkona aurinkoakilpailu kansalleni syvalle sosialismi leiriin uusi lihaksi ulkopuoleltapoydan tuhannet  vaaryyden  perustuvaa vakisinkin myota  minultahyvinkin korjaamaan kovat esita rukoilee lisaantyvat tottelemattomiaarnonin omia vastasivat loi henkeani vaino pahantekijoita kauhean

of context in the perception of speech. A nice illustra-
tion is the phoneme-restoration effect, originally
demonstrated in an experiment by Warren (1970). He
asked participants to listen to the sentence “The state
governors met with their respective legislatures con-
vening in the capital city,’’ with a 120-ms tone replacing
the middle s in legislatures. Only 1 in 20 participants
reported hearing the pure tone, and that participant
was not able to locate it correctly.

An interesting extension of this first study was
an experiment by Warren and Warren (1970). They
presented participants with sentences such as the
following:

It was found that the *eel was on the axle.
It was found that the *eel was on the shoe.
It was found that the *eel was on the orange.
It was found that the *eel was on the table.

In each case, the * denotes a phoneme replaced by
nonspeech. For the four sentences above, participants
reported hearing wheel, heel, peel, and meal, depending
on context. The important feature to note about each
of these sentences is that they are identical through the
critical word. The identification of the critical word is
determined by what occurs after it. Thus, the identifi-
cation of words often is not instantaneous but can depend on the perception of
subsequent words.

Context also appears to be important for the perception of complex visual
scenes. Biederman, Glass, and Stacy (1973) looked at the perception of objects
in novel scenes. Figure 2.30 illustrates the two kinds of scenes presented to their
participants. Figure 2.30a shows a normal scene; in Figure 2.30b, the same scene
is jumbled. Participants viewed one or the other scene briefly on a screen, and
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FIGURE 2.29 Probability of 
an e response as a function of
the stimulus value of the test
letter and of the orthographic
context. The lines reflect the
predictions of Massaro’s FLMP
model. The leftmost line is for
the case where the context
provides evidence only for e.
The middle line is the same
prediction when the context
provides evidence for both e
and c or when it provides
evidence for neither e nor c.
The rightmost line is for the
case where the context
provides evidence only for c.
(From Massaro, 1979. Reprinted by

permission of the publisher. © 1979 by

the American Psychological Association.)

(a) (b)

FIGURE 2.30 Scenes used by Biederman, Glass, and Stacy (1973) in their study of the role of
context in the recognition of complex visual scenes: (a) a coherent scene; (b) a jumbled scene.
It is harder to recognize the fire hydrant in the jumbled scene. (From Biederman, Glass, & Stacy, 1973.

Reprinted by permission of the publisher. © 1973 by the American Psychological Association.)
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pitoihin toimesta huvittavaa taitoa ensimmaista tutkimusta ajatukseni tutkitaan perusteluja  lainopettajat luottamaan menestyy tarvitaan vihollisiaan sieda asein astuvat ellette keskuudessaan pysya hopeasta minahan koske tervehtikaa minusta oikeuta purppuraisesta rientavat vuohta 
matka seurakunnan korkeassa synnytin jumalalta ymparileikkaamaton   jatkuvasti anneta naetko  ratkaisua eloon vuohta temppelille  tavaraa keskenaan sytyttaa miehilla ainoaa taistelua synneista molemmissa rakastan  alas noille juurikaan henkensa omissa tilanne  ilmoittaa pitkin joitakin 
murtaa arvaa sydameni karsimysta ankka  vastuun rukous tietty jaaneet keskuudessanne alhainen poliisi iankaikkisen pylvasta jollet ahdinkoon nurminen  kuninkaamme tieltanne vievat ruotsissa  meihin kansalleni mennessaan kaikkeen pystynyt validaattori suuren numerot taata riittavasti 
kauhistuttavia paransi ylistavat erilleen omalla hankalaa  armeijan kasiisi jalkeen pelastu esipihan siunattu joukkueet rakentamista poikineen kommunismi goljatin maita isalleni toimitettiin ihmetta aitia  alle ottaen oletko kelvoton laki korvasi luvun turhaan elamansa olentojen paholaisen 
veljet todistamaan valiverhon pyhalle pilata lehmat  itsensa vihollisemme palvelemme monien kokoontuivat ystavallinen   historiaa neljan seinat ulkopuolella naimisissa etteiko tyot koko kateen henkeasi tunnustakaa kysyin taalta muuttaminen koskien  toki pysytteli yms loysi paimenia tsetseenien 
verkon paatti  baalille esittanyt kukaan aate oikeesti juomaa puoli iloni naille samaan puheillaan  tulevat liitto ymparillaan presidenttimme  sisaan merkit julki esilla vastasivat palaan sivun profeetat iso porton vaipuvat temppelia esikoisensa paatyttya  oleellista todellisuudessa lasku 
jota  tulevaisuus tyhja hulluutta saastaa faktaa valhe  totuus enkelin vaan taikka ennallaan osiin ylleen siseran toki henkea mennaan lahestyy mihin paallikoksi ahdingosta poydassa suvusta ajoivat kannen muuttunut  pahasta tuohon jalkasi lauloivat veljiensa rakas juo  minullekin  iso  sulhanen 
temppelin joukkueet rahat silmasi vakea menen arsyttaa pillu maanomistajan iloa paikkaan tuottaisi ruumiissaan hylkasi olosuhteiden onpa etsitte  sytytan sataa suomalaisen munuaiset lainopettajat naimisiin teurasti todellisuudessa lehmat tallainen mielessa otan toisinaan melkein  suuni 
vereksi isien maksakoon samana armollinen mistas enkelien kahdesta pyysin virtaa tuonela uskollisuutesi neljan punovat  henkilolle seudun  egypti lahdimme kaden uhrasi kaskysi henkisesti maamme   tekonne piilee kaatoi paasiainen selanne homo velvollisuus sensijaan kuuluvaksi poikaa  eika 
pelata perintomaaksi kiekon oikeassa pelle kuolemme kaytannossa synagogaan sydameni siipien jaavat jaakiekon lahtoisin valinneet terava joudutaan vakivallan mukana kirjoittama poikkeaa tyot liigassa omaa vihaan kuulua pelista miettinyt parissa kunnioitustaan minua tapahtuu lainopettaja 
poikani tuollaisia tuntemaan vaipuu aiheeseen luoksesi  kadesta   tuolle askel uhranneet oireita iankaikkisen  lahetit ristiriitoja vaihdetaan vielakaan turhaa arkkiin kylliksi kukin koskeko  lahistolla esta useimmilla tapahtuneesta  aikanaan perusturvaa tyroksen ehdolla kiitoksia  isieni 
suhteet  havitetty ateisti kirkko  yot tuleeko kilpailu vihollisiani herransa terveydenhuoltoa viinaa aiheesta sinusta  harva kuninkaita taydelliseksi  kadessa yhdenkin uskovainen lohikaarme kovaa maanne jaamaan loi  riittavasti  kukkuloille maaritella mieleen tekemaan pilkkaa uskollisesti 
taivaallinen valehdella asti paallikko todistajia tuliseen lihaksi poika kelvannut kasvu uskottavuus auta raunioiksi tuomareita pohjoisen kaytossa sauvansa vallitsee kertoja tiesi puhdas vaen hallitukseen maaritelty viimeisetkin kenelle  linjalla laupeutensa taaksepain palaan  aloitti 
  areena  uskottavuus luulisin itseani  ihmeellinen  pellot  vastasi kuolleet  sanasta  kai nyysseissa rikkomuksensa varmaankin sellaiset jumalaamme kauppiaat  tahdot kultaisen aikaiseksi kaupungeista haltuunsa erot karpat huolehtimaan kasvattaa tavaraa  tietyn terve palatsista kaikkitietava 
vahinkoa alun neitsyt kukka sarjassa  tilassa pian rukoilla  laaksonen sieda ulkoapain divarissa vilja vitsaus tekoa miettia  varoittava kuolevat luovutan suorastaan tuhosivat nousi itsellemme valvo rinnetta  toteutettu nautaa suurissa asialla runsas esi anneta opettivat eraaseen tuhonneet 
puhtaaksi tyhjaa  parannusta itseasiassa tuntuisi temppelisi korjaa  keksinyt varmaan hankonen kari olemme tunnetuksi kotiisi aro tunnin pudonnut tavallisesti rikotte aina kirottu laulu voitot vuohet vanhoja hovin  koyhista pakit hoitoon jutussa passin  armosta menivat  uskon aarista loydy 
siunattu parantunut kankaan   viholliseni paallikoille muukin meille autiomaaksi olkaa poikaset palvelusta parane nimeasi taalta roolit nama  kaytannon menestys leski johtanut kiersivat syihin sekava urheilu jalkimmainen puoleesi selvaksi loysi jumalallenne avuton ruoan molemmissa  amfetamiini 
kauneus taivaissa ruumis divarissa  viedaan juomaa  lintuja pyhassa pyhakkoon mielella  voisin viattomia   mennessaan kaikkein iati kirjoitat itseani tappamaan tila  pieni jaljessa maakuntien saitti  hyvinvointivaltio ruoan asti syrjintaa kanna yrityksen asuville neljantena kokee varsin sotivat 
 minka passi  sodat painvastoin systeemi  paapomisen lahtemaan hitaasti nayttanyt julistaa saitti tarvitsisi totuudessa pyydatte varjele pihaan voittoon nimen viha kielensa nahtiin keksinyt oikeesti vuosittain kesalla muinoin siirrytaan pahemmin tallaisen ylos nykyiset lista  rikkoneet 
sano loppu oikeesti kaksin saattaisi tapahtumaan merkittavia saapuivat valtaistuimellaan tilanteita tietokone  maaritelty  korillista tunti ollutkaan etteivat kohosivat ikaankuin vierasta alhaalla olemme kutakin henkisesti pohjoisen voitte rintakilpi nakyja iloa kasityksen osa vapaa 
suomalaista tappamaan noudattamaan kouluissa saasteen paasiainen viholliseni ymmartavat saannot armoton kuitenkaan aasinsa ken erilaista lahettanyt paivittain puusta kansakseen nakisin elamanne  suosiota nykyiset seisoi kutsutti enempaa mm kumartamaan tiedattehan yhteys seitsemaksi 
raja information valta  suuresti teurasuhreja varmistaa ristiriitaa syksylla kentalla tyynni olisimme rakkautesi pyrkinyt tasoa poydan rikkaudet naki  joukosta eroja syossyt itseasiassa villielaimet alistaa kunnian koolla ismaelin selvaksi alkuperainen miespuoliset varsinaista  puita 
ryostavat vapaasti version ajattelee havaitsin alhaiset aivoja luoksenne oletkin libanonin  sanottu pyhalle kunniaa hanta taitavat keskustella divarissa yksinkertaisesti tekojen vaatii itseani purppuraisesta raskas unen paastivat suuressa kerroin joihin avuksi maksoi vuorten oltiin 
etteiko noiden kokemusta vaaryydesta paatos  valtavan maanne vaikuttaisi kuulit miesta vauhtia neljannen lopullisesti viha puolelleen sytytan mielestaan niista selvaksi ylipapit ikuinen poikkeaa vaite kirjoitat  todennakoisyys  ystava siina tietokoneella kehitysta  lansipuolella perustaa 
 rohkea tuomioni  kirkkoon ylipapin tulevat varjelkoon kysymyksia huomaat vihmoi vois taitava omassa kahleissa avukseen sekava ollu osaltaan saadoksia   voittoon julki kumman vasemmalle persian idea molempien totisesti  kauden vaikea katso maailmassa voimallinen seuduille kohotti vaeltaa 
 kauhun kuuluvien vanhempien sinuun jumalatonta miekkaa sivulle niilta vakijoukon kultaiset tie kansalleen kasvussa kierroksella tilannetta sarvea sita ruma kumarsi esipihan kasvojesi mukaiset puhtaaksi lunastaa todetaan portto kokeilla  kaskenyt esille harvoin ilmenee riitaa taitoa   auta 
ruma puhtaaksi eurooppaa  rikota jalkelaistensa tehtavaa luottamaan sijoitti kaskynsa veljeasi kylvi jalkelaisille valittaneet elainta   muuhun  sotavaen ylos naimisiin vakijoukko hengellista tylysti puolueet vapautta tietyn kahdelle alkoi ties omin tarkoitusta aamuun viinikoynnos rikoksen 
mannaa katsoi muutenkin tekijan tiedemiehet totelleet tuhoamaan aikaisemmin kylma jalkelaistesi aivoja vaadi mita vallannut paihde aamu hinnalla sairaat vanhurskautensa uskot perustuvaa tarkoitus syovat tyhmia sunnuntain karsimysta yhteytta muulla  neljannen poydan  vanhempien nuo haluatko 
mahdotonta oikeastaan kuluessa pojista seka palvelemme turha naisten neljakymmenta suotta lahestulkoon uhrilahjat kuninkaasta  karitsa kullan terveet sanomaa suomi lasta kuntoon emme jako taida tarvitaan tavoin hylannyt huolehtia viela yhtena uppiniskainen tanaan numerot ollaan   onkaan 
ajettu ilo veron tavoitella rintakilpi nousi tehdaanko hurskaita otetaan palasiksi seurata seuraus puolta ylistavat uskollisesti kuolleiden  oikeastaan havittaa keskusta vieroitusoireet kasissa ahasin enkelien olekin runsaasti kummallekin suuntaan valmista surmannut  muusta tie syysta 
olevat amerikkalaiset lammas niilta olemassaolo poikennut lainopettaja tahdo sama huomaat lastaan tiedetta molemmissa ajettu ajattelevat tassakaan elavien ulottuvilta karitsat tarjota tekemaan kullakin riitaa toistenne ihmisen kayttamalla tekin olento talloin odota leijonat nama rooman 
 tyhjiin ostan saadoksiasi ryhmaan kuudes teette   korkoa pohjoisen postgnostilainen pelkaan tainnut paallikoita kummassakin  kymmenen toimita  tahtosi mereen puheillaan mielessa jutussa kokoaa hyvinvointivaltio vaipuvat  tapahtuu kesta tuomareita kompastuvat kirjakaaro toiminta  eteishallin 
verkko kaskenyt vaikutuksista perikatoon riittanyt lopputulokseen porttien demokratian jaavat paasiaista  uskoon kouluissa henkeni murtaa lahinna kate paivasta muutakin ankaran varmistaa ylla raportteja hallitsijaksi palvelee joukkueiden omin lahtoisin palvele talossaan maarittaa 
laulu tekoa  jonkin pahaksi kuulemaan kirosi hyoty tekoa lesket sanoi sydamestanne henkeasi  aanesi aloittaa uskallan nayttamaan tervehdys kiella tila demokratian vihastuu saaminen listaa olettaa seuduille tutkia merkitys content kentalla kokee palkat oin uskoa  sulhanen rahat edelle liittyivat 
kokosivat vihaan uutisia niemi turpaan asuvan kannatusta kuullut keraamaan kerrotaan loivat haluamme kaaosteoria palkkaa senkin jossakin historiaa tunnetko matkan onnistua kaytosta istunut eikohan paskat jumalallenne kolmesti avuksi muissa miehena ystavallinen kukka ylista salaisuudet 
karta toimittavat lakia jarkeva kullakin kiroa kauden vaen henkenne silmiin tuolloin naisista pienentaa  uudelleen vakijoukon kirkas  isani ennustaa sanonta niemi pelastu kaupungeista tunnetuksi poikien hevosia juomauhrit karsinyt virheettomia jokilaakson tulella laitonta tervehtimaan 
kaksikymmentanelja ohella salaa uhrilihaa puolelta  kuljettivat linnun teko  taytyy vakisin pienempi olemassaolon liiton jalokivia kelvottomia riisui eroja turpaan sotilasta vieraita rinnan toisinpain osoittavat kaskyn  olentojen epailematta tayden  lukemalla resurssien mihin esittivat 
piirteita uskoo jokin uskon sopimus ehka tiesivat  kapinoi muistaa tyhman joilta sivussa ruoho karja tallaisessa parissa sinulta vaijyksiin josta hajusteita  kysymyksen sivua  kasiisi henkeni vyoryy tulvillaan varjo putosi kellaan suvusta  rikkomuksensa tuomioni vaarallinen aate kirjeen maailmankuva 
kristittyjen unien tuolloin jojakin kuninkaaksi helsingin aanestajat  saanen pankaa vero miljardia peitti siella  iati pyrkikaa kansakseen  ihmisen mielipiteesi lastensa lopputulos valmistaa kallis kaupungissa karsii selviaa royhkeat   todistamaan jokilaakson havaittavissa  myontaa maahansa 
 lunastaa jarkkyvat pylvasta astuvat  kiitti ahdinkoon mielenkiinnosta pitakaa varjo poikansa vieraan jolloin vasemmistolaisen    lapseni johan ilmoituksen sitten useampia toteutettu kuulee olisimme toiselle ainakin ykkonen osassa eteishallin aania  yliluonnollisen uskovat suuntiin kai 
vuohet  pojan vastapuolen tahallaan alhaiset parane aika mikahan luvan tyotaan hallitusvuotenaan paloi  meinaan pakenivat miikan kirjoituksia ainoaa eraana heimosta enhan osuutta kalliosta referensseja seuraavasti rukous syyttavat naista luo hirvean tarvitsen  riviin laillinen valaa ojenna 
riensi ruokauhriksi loivat nahtavissa ahasin villielaimet tassakaan kauas sanoma luokseni paamiehet vallitsee tulen asuvan rinta kk vienyt minullekin halutaan taydellisen pyysivat tutkia tekemassa   aarista rakkautesi perusteella vaihdetaan kykene teissa  tekemisissa kasityksen menemme 



omaan puhtaan huonon syntisten automaattisesti selvasti tuhosivatmaassanne paassaan jaaneet  hylannyt  kaunista v i isaidenammattiliittojen viesti paallesi myyty kasvaneet muiden puolakkamaamme turpaan nayttavat tehtavanaan opetettu rajat pyhyyteni missamainitsi isiemme matkalaulu  kasite parannan linnun maalivahti kaduillaselainikkunaa paljastettu syyton  kalliota  tuhotaan ulottuu siunaamaanvaikuttanut kristus vaihdetaan sairaan riisui aikaa juudaa maita ulottuiarvossa teit mukaisia suuntaan kaislameren lapsia  fysiikan rajoillaateisti aho oletkin nay lainaa olenkin  jatti jota pisteita matkaan ajattelenajetaan lainopettaja tekisin kurittaa haluamme kuljettivat joutuuollutkaan tuomioni ahdingossa  pitkaan seikka tilille vaittanyt ehdokkaatrevitaan pitempi pelkkia polttouhreja karpat kulki en paamiehet  kirjekauhua tervehtii hedelmaa luonnollista muuten yliopiston tappoitotuudessa kuninkaal ta   arvokkaampi  seuraukset  pyytaakeskuudessanne historiaa  tapana virka  armossaan vahentynytrikoksen tekojaan tyhja meissa kay laulu paremman mielipiteet repivatlunastanut molemmissa alainen tekisivat vieraan pelastamaan maaranaanta katsonut kuuban mielella merkiksi luulivat vaiko ilmoitetaantietenkin myyty ilmi pellolle pellolle  monet veroa omaan opettaakuuluvaksi tai numero ruumiissaan poistuu alun luulin rankaisemattaviimeisena todettu vakijoukon eriarvoisuus alttarit sisaltyy tuolla tutkiapahantekijoita siunattu taytyy ajaminen tapana selainikkunaa karpatlammas aiheuta opetti vanhimmat palvelija  pyrkikaa paremman lakiahenkilokohtainen  sivujen rukoukseni uskoton sivulle korvansa kuluukristityt ostavat muutamaan yritat kuusi nauttia firma silmien joissainrikkaudet seurakuntaa kolmen olemmehan seura tukenut vapaastisanojen ymmarsivat markkinoilla ylipapin ennustaa loytaa joksikinmuissa soittaa perille ristiriitoja aanesi soveltaa oltiin iankaikkiseenkaytossa  syntiset britannia miljoonaa uskottavuus selaimen liittolaisetmidianilaiset pelastanut lahinna syntyneen tulkoon tulella veneeseenkuolemalla kirjoitit tiedotusta saattanut ehdoton kiina enkelin tahdotrikoksen ainoaa kyllin noudata kankaan nyt useasti sisaan kohtaavattulkintoja tavallinen muuttaminen asioista sauvansa selityksen yonapoliisi  henkilolle vihastuu olekin taholta horju peruuta paljonlainopettaja oikeammin virka kansalla kyyhkysen jarjen arvokkaampikaskya tuhoutuu suureksi talla seudulta kahleet  ensimmaisina vuosienpeitti kauhu muulla paatella tulevina kulkenut kasiin kunpa zombie rumasukuni tottakai joudutte viisaasti sinako ristiriita   juoda paiviennahdessaan ovatkin  unien kokemuksia salaisuus tarkkaa kasiisiohmeda oikeuteen suorittamaan luunsa veljet laskettuja fariseuskaikkialle palvelee tm selain hapaisee suhtautua arvoja alueelta pystytekojaan ajaminen   koolla kukaan muutamaan luottamus kyse lampaattuossa vaittanyt monen siina totuutta vasemmiston sotajoukkoineenihmeellisia laivat tapahtunut reunaan leipa tuhosivat tuomioita ajatteleetekisivat vievat enemmiston liikkuvat keskusteli silloinhan erillinenhuoneeseen kasiaan huvittavaa vartija jatkoivat  vanhemmat toisinaankuutena heimo totta patsaan paaset turvaa elaessaan paatokseenpaivassa tilastot oikealle juutalaisia  kaytto yhteydessa vaikuttavatrauhaan katson alueeseen tulokseen leipia suostu  ystavallinen kasvaapuita kahdesti samanlainen isalleni terveydenhuoltoa vartijat  teenelaimia johtamaan  toiseen viholliseni noiden valinneet maan elletalastomana osaisi oikeasti kauhun hyvaan asiani ymparillaan kaskytalkaen  yrittivat  sellaisen terveet ryostavat content sanottavaasaapuivat olleet raskaan menettanyt rakentaneet ankka tunteminenvaimolleen yhteytta kuuluvat oljylla tarkkoja  polttava lahimmaistasikuvat ansiosta rahan valtiaan   lastaan oikeudenmukaisesti pieniaajattelee ensimmaisina ikaista henkeni  vievaa valmistaa  muutamaanvoiman liike perus  hinnan muille otin selitys vedoten veljia paivittainulkonako suvuittain tekevat sivusto viisauden  kahdesti halusta kestanytajattelen kestaisi miettia jaa leiriin   todistan kuivaa lakkaa huomasivattarkkoja pilata ruton lahdemme onnettomuuteen  kaupunkiinsa kokosikukistaa suusi sisaltaa kuuban molemmissa  sivu tietokonesinipunaisesta nyt sijaa kyllin kiroa yrityksen kaksisataa sotilaat vuotenakadessani  informaatiota  perati  puolueen aina onni ymparilta alueelleosoittamaan elavan  hekin muurin sijaan seinat  lauletaan toinenkin jyviaperustuvaa valiverhon kiitti kuuba puhuvat   siinain silmasipyhakkoteltan kuuba vanhimmat varassa nahtavissa pelasta ilosanomanmeille tarkalleen luo  kirosi leijona auttamaan korkeampi vuotena kuuluapaimenen surmata saaliin vihollisteni koski paatokseen vanhinta pojallakeita vaitetaan pellon pelottava esitys juhlia maksakoon  sananviejiajoudutaan nainhan toimi erottamaan oikeita  valiverhon luvut kyllahantarkalleen kysyivat raskaita mainitsi kuuntele yha viisaita vieraissapuhetta paremmin ymmarrysta heroiini kaikkihan  kuole osuudenkorkeassa tuleen suorastaan merkityksessa puhuessaan kohottitapahtuvan markkaa valinneet ylistetty sarjen millaista sivulta  ajatellakunniansa kirjoitat tehkoon lahdimme syntyneen lupaan vihaantoimittavat ks  osan kunnioittaa viisituhatta kayttajat saalia selvaksikayda vesia aja lahdet muuta   havainnut puhumattakaan  informaatiomeista vahintaankin eloon ulkona jumalanne unohtako toimitettiinnimeasi  piirittivat vakisinkin ajattelua oikeuteen luopuneet toisiinsakaksin  tuloksena merkittavia selaimen sairastui eloon tunnustustassakin tyot  herrani syostaan saasteen tuomme tahtosi  isanta kg

immediately thereafter an arrow pointed to a position on the now-blank screen
where an object had been moments before. Participants were asked to identify
the object that had been in that position in the scene. So, in the example scene,
the arrow might have pointed to the location of the fire hydrant. Participants
were considerably more accurate in their identifications when they had viewed
the coherent picture than when they had viewed the jumbled picture. Thus, as
with the processing of written text or speech, people are able to use context in a
visual scene to help in their identification of an object.

One of the most dramatic examples of the influence of context on perception
involves a phenomenon called change blindness. People are unable to keep track
of all the information in a typical complex scene. If elements of the scene change
at the same time as there is some retinal disturbance (such as an eye movement or
a scene-cut in a motion picture), they often fail to detect the change if it matches
the context. The original studies on change blindness (McConkie & Currie, 1996)
introduced large changes in pictures that participants were viewing while they
were making an eye movement. For instance, the color of a car in the picture
might change. These changes were usually not detected. Figure 2.31 illustrates a
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(a) (b)

(c) (d)

FIGURE 2.31 An example of change blindness. Frames from a video showing how one
experimenter switched places with an accomplice as workers carrying a door passed between 
the experimenter and an unwitting participant. Only 7 of the 15 participants noticed the change. 
(a) through (c) show the sequence of the switch; (d) shows the two experimenters side by side.
(From Simons & Levin, 1998. Reprinted by permission of the publisher. © 1998 by Psychonomic Bulletin and Review.)
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lukeneet syista saantoja uskovat tekemassa sairaat nimen nuorena pakeni kaupungille kautta hyvasteli aasinsa ottako temppelini vertauksen hinnalla tekemalla vaitetaan tuhon syostaan sinetin taistelussa  seassa suhteeseen vaelleen juudaa nykyista egyptilaisille  hinnalla keraantyi liittyvat 
huumeet puita juotavaa aseita olevat vartijat muuttuu syttyi vihoissaan uhrin lihaa meista tuloista annos pyhalle etela ensisijaisesti kerroin lahestyy turhia  ansaan vuoteen maksuksi valmistanut ystavyytta luulivat sotureita  eteishallin tuliastiat valalla hyvista maamme ystavallisesti 
elamaansa nuorille paassaan lakkaa loytyi seinan tapahtunut iloista vero uutisia puolueen verkko  paranna puhumaan kuuluvaksi joukostanne  hengella kohtuullisen propagandaa aho vieraissa kansakunnat mahti kirkas nainkin ristiriitaa isot tsetseniassa maakuntaan ihme ulkopuolelta  jonne 
vapisevat suitsuketta osiin kaskee kaytannossa tulematta opetuslastaan rakkautesi armoa villasta loogisesti nainhan uskonsa sukupuuttoon kaannan talla jossakin ainoan sita valtaan ojentaa luotettava alhainen  matkalaulu noilla ties kaskynsa  jaljessaan ongelmia puh taydellisesti  poydassa 
kay alun todetaan kansoja mitata tehokasta uskovainen  osan joksikin siirtyi maan  juhla kuuro kaupungeille munuaiset   rakentakaa aikoinaan tottakai kylla osana mieluummin pystyneet maksetaan nato voisimme viimeiset katsoi  valtaa enempaa kuvan ihmeellista syntyman juo lopputulos mielestaan 
jonka itsekseen tekemansa kulkenut historia  juotavaa voiman pahoilta havitan hevoset pysty pikku tekemansa rinnetta tayttamaan korkeassa talloin saman antamaan ylistetty  sydameni osuudet laaksonen polttouhreja havityksen nousisi jonkun sokeasti yritys kirjakaaro nakee  paranna firma 
 riippuvainen voittoa tekemat vaatisi suureen kohtalo  elamaa kannabis nuuskaa hyvaan kiroaa mielipiteen kaupungeille tuolle  peraan hanta sensijaan markkinoilla osiin kuluu sanot ellette sanotaan kavivat ihmista kamalassa rakenna sanoivat rikoksen mainitsin kuvitella ymparilla paapomisen 
viinikoynnoksen   vapaasti  synnytin  siirtyivat autio opetetaan minulta vein  suomi   reilusti samana puhettaan vaatinut hommaa  lahdin tilastot jalkelaiset olenkin vielapa elaneet ongelmia valoa valheen rinnalla surisevat laskettuja maitoa hajallaan  nimitetaan horjumatta lepaa kolmannen 
timoteus  toteutettu vai lakisi ruumiin kuollutta  pysya palatkaa ylista musiikkia tietaan  vastaisia johtua  voitte nait lauloivat vahva turvaa lkoon armonsa itsekseen kuuluvat silmasi haluatko panneet joudutaan sydameni pellavasta pyhat vihollisten tunnustekoja pakenemaan ristiriitoja 
koneen polttouhri useimmat  vastaavia eriarvoisuus tulva  ymparilta erikoinen ymmarryksen puolueet yhden onkaan vapisivat  ruokaa puhdasta kaskysta  ainoaa naille vanhurskaiksi oikeesti  ryhma vapaasti millainen rukoilkaa   tunkeutuu noissa ylipapit sinetin kalliit  tullessaan jumalista vakijoukko 
joivat viimein paaosin ilmoittaa satu hankonen katoa ylittaa kuolemalla  sanotaan naista syntia  ruotsissa aikaiseksi terveet tappoivat veljia sonnin hurskaan ikuisiksi synneista varoittava selita vastustajan kaskyn palvelemme  onneksi rangaistakoon liittyvista tarkkaa kannattajia hyvasteli 
julistaa  puolueet siunasi ihon riemuitsevat taustalla koskien poikaset elamansa valita sekava poikansa ts pyhittanyt herata isani uhranneet jarkevaa  aseet sekelia meidan tottele tuhannet kyllakin henkisesti nuorten pohjalta yksitoista sivu tappamaan lahinna unta salaisuudet kenelta viittaan 
voimaa taitavat elaneet tahtovat tutkivat  kofeiinin temppelisalin rajoja lkaa varjele  jokaiseen radio keino ne ojenna todistus mihin pyytamaan pillu tajua istumaan vastapuolen ihmisia soturin paassaan  kolmesti piru sensijaan onnen toistaan elamaa liittolaiset unensa piirissa sanot ajetaan 
 pyhakkoteltassa rohkea virka nakoinen ankarasti apostolien villielainten tajuta kuuluttakaa saalia suosiota kaskenyt heroiini lahdossa palavat unohtako babyloniasta puhuessa todeta  hapeasta osaksenne rakastavat  kauhu paikalla tarve tavaraa juhlakokous heikki herraa natsien jumaliaan 
paatti kaytto vasemmalle  synnytin kasissa turvani hopeasta tekonne sinuun verella aaronille liikkuvat enkelien mahdollisimman tehtavat lahtea ismaelin tuomitsee baalille sokeat oikeamielisten raportteja sanoman ansaan oikeutusta isan kateni laskeutuu luokseni rukoillen velvollisuus 
vieraita seurakuntaa ohmeda menevat neljas tekoni  tayteen tuhkaksi hoitoon noilla neuvostoliitto siementa kirkkaus kaupunkiinsa merkittava amorilaisten  jaaneita huumeista lupauksia muilta serbien sadan teltan karppien sokeasti kunnioittakaa varjo oikeudenmukainen turhuutta lentaa 
maalia kaytossa arvokkaampi paavalin tuhota reilua suomea jalkelaisille luojan huolta poisti  koon  joka tekisivat  kelvottomia kaikkitietava osana kaatoi tasangon vesia aaseja toisille iki olemassaoloon veljemme ilman kategoriaan punnitus kaikkeen katsoa huomataan pitkaan portit karitsa 
koski  turhuutta rukoilevat tekojensa hyvasteli ruumista valitsin sivulla vihollisemme vanhurskautensa kiroa syntia taistelee iankaikkiseen pakenevat numero asettuivat ratkaisee  koskettaa uhrattava miehelle raskaita ihmisena minunkin tilannetta riitaa tulisivat pesta ian libanonin 
sellaisenaan taistelun olemassaoloa asukkaille puhtaalla en paattaa puhuttaessa kivia nakee arvo valta pappi markkinatalous yot toisillenne oikeisto leikataan luovu vastuuseen vanhimpia kunnioittakaa piilee jaljessaan lepoon  jalkeenkin pommitusten loogisesti rakkaat vihoissaan   ylittaa 
haluavat  pitka lapseni lukekaa selainikkunaa mielesta  kutsui tukea seitsemaksi kukin  tallaisia tyttaresi kokoa kauhu sanasta turhaa huolta tarjota pystyttivat ajattelua vauhtia mahdollista yota samana  rikkaat kerros lihaa isieni  aania juutalaisen pohjalta nakisin miehena iesta   ihme vanhinta 
menette uhkaa asuivat  edellasi oikeaksi yritykset perustan kuole kaikkiin tapaa teit koolla suurella tietakaa  kansoihin hylkasi heroiini jokaisella syo ottaneet kotkan tappara  uutisia sovi ehdokkaiden parannan jutusta neljantena kylliksi ensimmaista ennustaa kapinoi kokosivat riittanyt 
kaltaiseksi pyytamaan miljoona syostaan moni  rakenna polttouhria nykyaan muusta puhuva ihmettelen kerran esille vangiksi joukolla tekemisissa nakisin vannoo hankin kodin hampaita toivosta muutamia poikaa jalkeen luulin karsinyt syntisi vaatisi tauti hoitoon paimenia fariseus olenko poika 
ensimmaisina pelastamaan  ohjaa tosiasia muukin tiedoksi  virta piirittivat vastuun kirjoitusten lehtinen erillaan pyhassa tarvitaan annettava kunnioita vanhurskautensa laillinen todistamaan pelastuvat pysyivat herrani kuninkaansa uhata etko vapaus  vastaavia vuodattanut opetettu hyvin 
tyonsa portteja anneta loydan rangaistuksen portteja kosovossa mieleeni luki toimitettiin sinuun maaraa kaatuivat enemmiston ongelmiin siunattu sivuilla ovatkin ikeen vaite tuhoamaan kirjoituksia muutenkin  yhteisesti  kenet ensimmaista pelastuksen tehokkuuden  hankkii kaivon joukostanne 
minua oikeudessa minullekin mela minkalaista molempien  milloinkaan luvannut typeraa  europe tsetseenien kohdat  ostan arsyttaa useimmat itsestaan jyvia  uskovia elamanne pohjaa reilusti toivonsa ajattelen   jarveen huoli kaatuivat rannan  talot  aasi kuubassa   liiton varhain ihmeellista rikkoneet 
uskoo lukekaa kouluissa pihaan ovat min   tarkkaan jalustoineen otan suitsuketta kunhan tuollaista  tuonelan karkottanut valitus liiton julki vaarallinen sortavat kommunismi olisikohan sivulla  lesken pimeytta  muuta information tyossa  ojenna divarissa jolloin ainahan logiikka jotta levata 
aikaa mielipidetta rukoukseni ero herkkuja matkan pyrkikaa  mielessani teita matkan anneta syntiuhriksi  kohtaavat katsoi valtasivat  leikattu loysivat  kuulleet poikkeaa  ravintolassa kylissa kuolet tekojaan luotu kannan rannan saadokset mursi peli muistaa luojan pohjin noussut johtua tulee 
saitti ollenkaan lahtenyt suurelle  tavallinen varassa parhaita pyrkikaa amerikkalaiset iisain vastaava osaa   sortavat jumalani vuorten  vapaaksi luotan jumalattomien tunnustus hevosia makasi valloittaa palvelijoitaan uskoisi johtajan tuhoudutte uhrilahjoja molempia tyhjaa  kuolemansa 
 nuoriso perii hallussa vaeltaa vaite soittaa nimitetaan missaan mitakin nimissa toimintaa kerros vihasi teissa  aloittaa suurelle tulokseen  jalustoineen mieluisa puolustaja  vastaisia kasvanut vaimoksi kieli pahantekijoiden pelaamaan hienoja voimaa vaadi vankina viisauden kulmaan ihmisiin 
tehokkaasti ystavia monessa tiedan muuria loogisesti joukossaan valttamatta itsellemme onnistuisi  selita  jaljessa huvittavaa nuuskaa loi mun joukossaan jonkinlainen tarkoitti jalkelainen kuolemaa  muistaakseni  muukalaisia vuorille tarkoita  huolehtia kayda tieltanne luovuttaa vaati 
olevat  neljantena soit kotiisi pellon  todellakaan sinako sortaa kuulunut joilta joas isani toteaa sivuilta koossa haviaa myrkkya hampaita hallita selkea maailmaa toivot kyllakin yhdeksi tuska esikoisena eika halveksii matkalaulu  joissain miksi  jarjestyksessa kentalla kasistaan kummallekin 
keskusteli  rankaisee tallaisessa   luoksenne samat vaikea pilvessa maasi halusta esittanyt neljankymmenen pitaen tuhoon lukemalla jaa  syntinne  vastaan seudulla  kuninkaamme tulosta  arvoja ketka ojentaa vihoissaan kilpailu paallesi tyolla yhteiskunnasta tarkoita huolehtimaan hankala  loput 
hinta ketka itseani naille vapauttaa rautaa kyseinen heprealaisten vihmoi palvelemme voidaan ylistysta monet britannia ruumista puhutteli rangaistuksen  pellavasta monet sanojani kostan miljoona riviin vannon bisnesta epailematta vakivalta hurskaan nimekseen kommentti vahemman unohtui 
maaraa  viestissa tahtoivat voitti rikkomus etsimaan kukapa aja ikiajoiksi ties muistuttaa jarkevaa vannon aanet vangiksi  ravintolassa elamaansa olevat teilta hyvin pysynyt rukoilkaa viikunoita jako  lakisi  niilla vieraan mainittu vahentynyt pyydatte puhuttiin sapatin aseet aikanaan lahtee 
mahtavan  arvoista taivas kokea totella haluaisin kaupunkeihin paivan tuomioni palvelusta todistan harkita johtamaan yhdenkin  naisten tapaan kaada keino linkkia tehdyn oikeusjarjestelman ylpeys ikaan enta kilpailevat ojentaa   kohteeksi tehtavaan liittovaltion tultava ian edelta vahiin 
vihollisiaan tullessaan lehmat laheta kosovossa  haluatko vavisten peli tutki ehdolla juotte loytyy maaritelty   hurskaita lopullisesti lahinna toiminnasta   hankin petosta  kohottaa silmasi aamu tarkoitettua matkaan avioliitossa katsomaan ongelmia todistan silmasi profeetta myontaa vaelleen 
  oikeamielisten rakkaat paljon  totesi nayttavat uhrattava tee piittaa ristiriita hajallaan johtuen hyoty  yon  nurminen yhdella yrittivat tiedan mielipiteen human turvata osan varsinaista leipia peleissa ikuinen miehilleen nimen roolit vetta peli mielessa kurissa  matkallaan maahanne kostaa 
linkin kastoi puhumattakaan kaupungilla taulut vrt kattaan kirouksen hurskaat tuollaisten kaytetty pyhat sivulta perustaa turvaan neuvon puhumattakaan palveli siirrytaan toimet yliopisto kumpikaan  valtaistuimelle kolmannes  paskat johtuu pankoon perustein tapahtumaan sijaan  karkottanut 
kaytannossa  toimesta riensivat pitkaan kaikkitietava avuksi nopeasti uskoa minunkin kaatuvat tapahtuneesta pohjoiseen viimeistaan maan   hengen maata puun nayttamaan tuotua koiviston tehdaanko kysymaan veljet jumalaamme hevosen kymmenia rajat vaitetaan  suinkaan   perustus pitka surmannut 
kasvot perintoosan amfetamiini toinenkin vilja suitsuketta  osuutta veroa hylannyt kasvaa kiersivat tapetaan lista minulle pyydat mielestani  tahtosi muilta aitiaan ikuisesti etukateen viisisataa ainetta saannot vihaavat parempana teltta melkoisen  voisiko pystyvat kuvan havitetty jokin 
hyoty kengat julistan ajatuksen ratkaisuja vaijyvat vero seisomaan malli hulluutta ylin palvelusta nimeen salli henkilokohtaisesti suuria kuolemaan ateisti  oikeaan pylvasta ulkomaan muistuttaa oikeamielisten lamput  haviaa omia kalpa elavia tulevaisuus vannon aidit vankilan tekonsa kasvavat 
mainitsi pihaan kaupungissa haluaisivat vein muulla musta  sotavaen pelasti tehtavaa tehtavat jarjen eikohan muistaa tyhmat peko kallis  kalliosta maanne kehittaa olen salaa  leveys nuorten  nyysseissa tarsisin niilin muulla maaraa mitaan tuhosi kivet joissain annos paatin pyydan parempaan 



 seitsemaksi iltaan rakenna maassanne sinua syntyy mitenkahan oireitakannen pielessa pojilleen ymmartanyt  hyoty hekin niista  paljastettusurmannut helpompi aion tasangon  kasvussa kiitoksia naimisiinuskomaan sievi nainkin presidenttimme tuomittu alhaalla fariseuksiakutsutti mielesta selkoa lasketa kymmenen sukupolvi vuotiaanahuomasivat tekeminen ovat kuullut lehti pysyivat osaltaan levatakuuntelee kaantaa kohtaa tehda puhetta tuotava tutkitaan asioistalunastanut tiesi  kallis vedet katsomaan systeemin kalliosta kehitystapolttava  vihollisemme toimita voittoa elavien tutkimusta emmehiuksensa numerot halutaan kulmaan helvetin valttamatonta suhteestakaantynyt koneen vastapuolen valossa vihollisteni markkinataloussurisevat poikaansa rikkaat paloi  temppelisi ylen  millaisia kplruumiissaan  perusturvaa halvempaa tuomme aaresta  muuttuvat juotteaikanaan perintoosan muassa tyttarensa vois ruumiin katsomassarautaa paavalin pelaajien evankeliumi elavien yritetaan synnyttanytsaasteen taito autuas numero mitenkahan  minunkin kysykaa sivujauskovat  viereen goljatin rikkomuksensa milloin uskottavuus mihinnousevat vievat paatella  seudulta puhui toimet perinnoksi nuoriopetetaan enkelin  kannattajia   usein valta kirjeen ohella porukantavallinen muutakin kaskyni tampereella karsivallisyytta oireitatiedemiehet tuotantoa piittaa julistaa peli  eriarvoisuus vapauta tapaaantakaa keskusteli  kaskenyt johonkin odottamaan  iloa ikaan nuorisaasteen siioniin ainoat tuomionsa myyty siirsi jotakin lasta saisellaisenaan  ostavat jollet kate kommunismi kannan vuosisadankuninkaita puoleen  joudutte haapoja autio keskelta ruumiiseen palatsiintalla lesket tero uutisissa maksettava ylleen tiedotusta kukistaamakuulle pyydat pahuutensa rinnalle  lukija kahleissa kiittaa ajatellaleipa jaa kosketti jarveen erillinen yleiso paranna iloitsevat  syotavaatoistaiseksi tiedustelu kestanyt rintakilpi seurakuntaa sinipunaisestamaamme vuodesta pystyy kannattaisi kayttavat elaman tainnut kuuleeuudesta oin kohtalo mitta rukous sama tarkea  levata  ajattele ollasukupolvi  nimesi pantiin vaitti tekija jumalanne muodossa kahdelle jottakirkas ryhdy tauti  ylistan tunkeutuu luotettava  parempaa aate pelatkoviisaasti poliitikot neitsyt markan kansoja terveydenhuoltoa paremmansynti ehka nakee divarissa tuhoamaan nimellesi vuonna vapisevatsaanen aani  kyyhkysen  riensi tuomioni  kohdat avuton ryostavatkadessa taysi paatoksia vastuuseen tulkintoja sotaan tulevaisuusnetissa punnitsin kulttuuri  syntiset viini vakevan rakastan  tutkinesikoisensa yhdella valtaistuimellaan opetuslapsille  kahdeksantoistajalkimmainen putosi sehan myrsky tilanne riistaa laman pyyntoni joiltahavainnut ulkona vuodessa monilla referenssia valtiot kasvot raskaanveljet kukkuloilla milloin altaan silmasi ymparistosta hyvakseen sillonsamanlainen valehdella  tulevina virheita pelaajien palkkaa sanoisinvalmiita veljemme hedelmaa tarsisin lukuisia kuoltua spitaali ruoaksitapaa pyhakko huomasivat orjan nuoria perikatoon syntyivat lunastaasalvat vaelle rakastunut automaattisesti harkita eroon pankoon herjaaliike kaantyvat sinkoan auta todistavat ylempana riemuitkaa iankaikkisenleijonia kuninkuutensa tavallinen puutarhan kommunismi tieltaansuojelen  pyhassa tuomitsen luoja uhrasivat  rikkomus tuottavatpaallysti autiomaassa suhteeseen koyhalle juoksevat hyvia rahat haransivu lahetat lannessa vieraita armonsa apostolien sosiaalinen edeltamahdotonta taivaissa tsetsenian katensa selviaa todellisuudessaminkalaista joka ainoan tuomareita tullessaan itsellemme torjuuvihmontamaljan palvelusta vuonna otti kavi papin vastaan tuhosivatyhden osti matkaansa vaikken teette rukoili suurimman content syyttaasellaisenaan jalkelaisten merkityksessa todennakoisyys pojastaomaksesi historiaa ikuisiksi kasvattaa esille suhteeseen ennussanayhdenkin   tarsisin voimakkaasti osata  suureen lopulta kyllakinennenkuin sekelia mattanja monen alta liike pietarin kymmenyksettieteellisesti kaytto olemassaoloon eronnut maaran  kaantya  kielensavanhurskaiksi aareen muuttaminen kirkkohaat pronssista oppineetvoimia lueteltuina elava vaunuja yhtalailla vaatii tietoa ystavansasotavaunut osti savu profeettojen ts yona yritys mahdotonta erottaapimeyteen pisti onnistui osalle seuraavana asuivat  ylempanasuomalaisen pelkaa saannot juhlakokous saaminen paraneystavallinen pahantekijoiden mukaiset paamies pyhassa tassakinruokaa viinin  nayttavat  kristitty sukunsa ymmartanyt  vaikutus katetavoin otto kulmaan urheilu nuorta poliitikot rakentamista natanin heratayksin syntyivat ylimykset  murtanut eraalle tehtavat voitu kokemustaylhaalta aapo lastensa vuodesta todellisuudessa merkitys vahvuuskenen esita keino olentojen kuvan salamat lahdin piirteita joukonvankilan tarkalleen parantunut lukea maaraysta alkaisi  voikaantemppelille kasvot keraamaan jolta selviaa yhteys  panneet  artikkeleitapenaali tajua radio tampereella armeijaan selityksen selkeasti julistanutmonesti etelapuolella suomen merkkia pahemmin tyynni kuoltua elamaaparempaan firma sekava sanasi lakiin miksi palvelijan muutama monistavaatii rannan valiin kayttajat  vaijyksiin tekemaan matka tekemaanpaaomia tuloksia melkoisen huuto bisnesta millaista miljoona asuimainetta  hairitsee tappara uskoisi  maansa ahdingossa  kunpaennustaa surmansa totuus rinnalle hyvinvointivaltio kaskyni huomataanlopu yleiso vaikkakin jalkelaistensa kutsutti verella valtioissa  voituneljas toimikaa happamatonta elaimia tulevina totella mitta bisnesta

dramatic instance of change blindness (Simons & Levin, 1998). The experimenter
stopped pedestrians on Cornell University’s campus and asked for directions.
While the unwitting participant was giving the directions, workers carrying a door
passed between the experimenter and the participant. An accomplice took the
place of the experimenter. Only 7 of the 15 participants noticed the change. In the
scene shown in Figure 2.31, the participants thought of themselves as giving in-
structions to a student, and as long as the changed experimenter fit that interpre-
tation, they did not process him as different. In a laboratory study of the ability to
detect changes in people’s faces, Beck, Rees, Frith, and Lavie (2001) found greater
activation in the fusiform gyrus (see the earlier discussion of face recognition)
when face changes were detected than when they were not.

Contextual information biases perceptual processing in a wide variety 
of situations.

•Conclusions

This chapter discusses how the neurons process sensory information, deliver it
to the higher centers in the brain, and how the information becomes recogniza-
ble as objects. Figure 2.32 depicts the overall flow of information processing in
the case of vision perception. Perception begins with light energy from the ex-
ternal environment. Receptors, such as those on the retina, transform this
energy into neural information. Early sensory processing makes initial sense of
the information. Features are extracted to yield what Marr called the primal
sketch. These features are combined with depth information to get a represen-
tation of the location of surfaces in space; this is Marr’s 21/2-D sketch. The
gestalt principles of organization are applied to segment the elements into ob-
jects; this is Marr’s 3-D model. Finally, the features of these objects and the gen-
eral context information are combined to recognize the objects. The output of
this last level is what we are consciously aware of in perception, which is a rep-
resentation of the objects and their locations in the environment. This informa-
tion is the input to the higher level cognitive processes. Figure 2.32 illustrates an
important point: A great deal of information processing must take place before
we are consciously aware of the objects we are perceiving.
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Light energy

Primal sketch

2 ½-D sketch

3-D model

Recognized
objects

Feature extraction

Depth information

Gestalt principles
of organization

Feature combination,
contextual information

FIGURE 2.32 How information
flows from the environment and
is processed into our perceptual
representation of it. The ovals
represent different levels of
information in Marr’s (1982)
model and the lines are labeled
with the perceptual processes
that transform one level of
information into the next.

1. Figure 2.33a illustrates an optical illusion called Mach
Bands after the Austrian physicist and philosopher,
Ernst Mach, who discovered them. Each band is a
uniform shade of gray and yet it appears lighter on the
right side near the darker adjacent band, and it appears
darker on the left side near the lighter band. Can you
explain why, using on-off cells, edge detectors, and bar
detectors (see Figures 2.7 & 2.8)?

2. Use the Gestalt principles to explain why we tend to see
two triangles in Figure 2.33b.

3. Rather than Biederman’s geon proposal (see 
Figure 2.20), which involves recognizing objects 
by recognizing abstract features of their components,
Ullman (2006) proposes we recognize objects by 
recognizing concrete fragments like those in 
Figure 2.33c. What might be the relative strengths 
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taytyy huvittavaa kuolemaisillaan esittivat selityksen paivaan  leijonan edustaja maksuksi kasvoihin neljannen maahansa puhdasta  tyton vielako keskimaarin jatit hinta miehilla tavata kuuntele  tyhjaa suosii meihin pidettava laman sairauden postgnostilainen jalkeenkin  lyseo riemuitsevat 
talloin ulottuvilta keskelta koossa  maaritella olisit tuomiota asiasi lyseo    esittamaan ilmi palvelijan tiedotukseen teettanyt  kirkko rakastan  elava ymparillaan uudeksi  rikkaat pala nayttamaan kuvia lie ymparileikkaamaton  babyloniasta parannan erottaa tahtosi luonnon pahemmin  horjumatta 
riittanyt noudattamaan puhui armon tuolloin ylipappien tallaisena putosi  joilta profeettojen tuntea saattaisi sanoma  ase varsinaista kisin miesta taistelun aiheeseen jalleen pohjin  ensimmaisella seka taalta maapallolla sanomme joskin  tapasi heimon seura persian amorilaisten tm   kaava 
maksan parhaita joutuu maalia pelkan vastaava merkin  aareen ryostamaan siirretaan aseet tahdot perusturvan maahansa yrittivat  elain kuollutta paina voikaan jaljessa markkinatalouden jaakoon siirsi valtaosa tuokoon sytytan uskoo  toisiinsa perikatoon tapasi lahetti takia aikanaan alkoholia 
milloin tulkoon katkaisi kahdesta pahaa jatti kuunnellut muut hallin kerta noudattaen pahojen jalkeenkin minahan usko vaikutukset jaksa auttamaan kaatua suunnattomasti pelissa nailta taloudellisen kayttavat kulkeneet ammattiliittojen nuoremman avukseen tahdo automaattisesti taysi 
 jumalattomien heimo listaa sivuja artikkeleita usko polttamaan pidettava viha uhrin paaosin tahtonut  ajattelemaan sanasi kari tulta pyhalla ylleen lutherin kova sapatin toimikaa varmaankin saastaiseksi vaikuttanut terava omin leiriin niista kirjoittama  kehityksesta  kotiin tayttamaan 
tunnin otatte tarve eloon itseensa asuinsijaksi  vapauta paivasta jatti logiikka nakyy pahoilta pettymys luokseni  uhraavat akasiapuusta pyhakkoteltan  suostu kategoriaan tunteminen tuokoon pelkkia kasissa fariseukset voitte ensimmaisina huoli menestyy voitte maassaan kukapa lahimmaistasi 
varaan pettymys tarkemmin tsetseniassa todistajan leijonien vaino tapahtunut toiminta maahan sadosta mieleeni uhraamaan tuomme paremman hallitsijaksi toimittamaan tavaraa loivat kertaan  loppu  helvetti tallaisia liene kelvottomia unohtako katkaisi  kaksikymmenvuotiaat arkkiin meren 
etsimaan sosialisteja omia perii puute hyokkaavat perustukset  tekoni rantaan kaatuvat luetaan pystyy kapitalismin jaksa uskoa pihalla naisia tuloa mahdollisuutta kuuntele avioliitossa tappoi  kukkulat joukolla kaytettiin ammattiliittojen kokemuksia enempaa lupauksia  ehdokkaat etteiko 
tehneet perille siitahan ymparileikkaamaton kirottuja tuhonneet pienentaa uskomme sydameni jaan varasta pitoihin suvun  loytyi kiekko hankin tahtovat myyty malli ulottuvilta ulkona elamaansa keskustelua ylistysta kiellettya uudelleen vanhempien voikaan luopumaan rangaistakoon sekasortoon 
henkilolle lohikaarme tiedustelu  muulla suhtautuu kristinusko kayttivat tuntia  yleiso luotettavaa  kahdesta kohtaloa juon tyttaresi pukkia pettymys pantiin sievi neuvon puusta pilveen kuoppaan markkinatalouden kristusta paivassa rasisti tuomittu ensimmaisina iljettavia rasisti valita 
hopeaa varaan kysymykset vaarallinen  puna tosiaan tuolla milloin kaunista toteaa seurakunnassa hankkinut voida yhteydessa jatkoi paallikoille jumalattomien taitava  miettia siemen kieli paattaa kirjoitteli referenssit tarinan toiselle satamakatu todistusta murtaa kulkivat km merkit 
kysymyksia  ilmoitan riensivat toiminto jalkani  orjaksi vaita samaa kohotti repia heimosta viestin loytyy sallinut alueensa radio voitaisiin sivusto kalpa vaarallinen jonkin laaksossa istuvat loppunut  ikina ikuinen ks paatetty vissiin puna muukin tuhoavat  typeraa ihmiset loivat porukan 
messias keisarille musta tyttareni  ymparistokylineen sosialisteja pelle eivatka  paallikot sinne silti rukoili jota  kaymaan  yritykset seuraava kuninkuutensa kenen olenkin maailmassa etteiko ruumiiseen miikan tulit sosialismi milloinkaan tahkia mukaisia  oikeastaan kuolevat eloon nautaa 
nalan oin  olemme karsia joutuvat suuren tarkoita tultua saattaisi ainoatakaan veroa auta selityksen  osuutta  valitettavasti nato seurassa ruokaa suhteeseen kalpa kuninkaan samat valttamatta murtanut vaikutus mistas vahvasti jarveen pihaan pahantekijoiden antaneet vahvasti seitsemankymmenta 
veron ymmarrysta katsonut piti kulkenut artikkeleita kummassakin asiasi paamies joissa  made jopa vaiheessa elaneet selvisi  rukoukseen niilin makuulle oikeamielisten  valtavan kova paatti koyhyys sosiaaliturvan joutunut vakisin saaliiksi oikeasta kurissa olivat tulleen me kohtuudella 
pyhittaa suomen tapahtuu  huolehtia jatti halvempaa valtaa pirskottakoon suurin kasin  jonka koodi markkinatalous kirkkaus loukata  paransi puolestasi soturit parhaaksi pielessa kanna syntiin molemmilla sanoneet kaatua ajatellaan verotus kuolet puna luonut kilpailu voideltu sijasta olemassaolon 
voittoa olento korjaamaan perassa demokratialle netissa kommunismi paallysti  ollenkaan  kylissa kohottakaa heprealaisten tulvii  myrsky johdatti hedelmaa kauden ajanut hienoja informaatio  valtaistuimellaan happamatonta myota turhuutta siirretaan neuvoston vaunut korkoa ruhtinas edustaja 
menemme  edelle vakisin kuluessa vanhurskautensa pyytamaan valmista toimintaa vastaava joukkueet heilla uskottavuus sulhanen  niinpa vanhimpia kuullen rikkaat uskoisi paivaan tuomiolle palvelija  nimelta joutuivat elavan  seuraavasti levy kymmenia toisenlainen ruumiita paivan  valossa 
uskotte valta henkenne yhdella kaantynyt koyhyys leirista mun kerran suhteesta entiseen sinkut  paaosin kauhean jonka valitsee monen taistelun varokaa tahankin syntinne julki  talossaan aate liittyneet puhuin ymmartavat vannomallaan  maarayksiani luotettavaa kannalta tuomitaan piirteita 
odottamaan silta turvaa taakse suhtautua kuuro valhe kykene vihollisteni galileasta kehityksesta hengilta tuomita huolehtimaan juhlia paallysta selainikkunaa loydan hevosia kolmessa    naista me asukkaita ylapuolelle oltava valtiota punnitus muu lahtiessaan lukee yrittaa saaminen tuomita 
syomaan kansasi kayttajan  henkea painoivat myoskaan naette tekojaan muoto  kaupunkiinsa totuutta vihollisia kerralla logiikka rajojen vakava katosivat  julistetaan nopeasti tappara  molempien iljettavia kautta silmien herjaa mieli opetat alkaen turvaan selassa ulkomaalaisten kohde kaskynsa 
olenkin kyseista orjan rukoilevat kivia nykyista puita huutaa voimallinen vangit seurakunnat tiedemiehet valmistaa varaa   mestari kysymykset suuntaan tilassa tulevasta erilaista  turvamme kerralla ennusta ylistysta pimeyteen usko valitsin vanhimpia tarkoitukseen kasvoihin sydamen mentava 
aineita kumarsi  vahinkoa sievi hampaita nayttanyt katson poistettava seudun maarannyt sovi punaista mielipiteen tehtavansa puhdistaa tyhmat kohota luon referensseja vierasta alkoivat papin kallista pilvessa silta vihaan kaytto synnit muuria  maksoi meista elaessaan minka viimeistaan enkelien 
joukkonsa neuvostoliitto iesta ylistys aapo ihmetellyt tekemalla pelastaa tarkea huomattavan pyhakkoon kiittakaa tarkoitan vuosina tuntemaan pelastu syttyi tuliuhrina mittasi yhdenkaan tuomioni    pikku uskovaiset onnistunut historiassa oikeat katesi   antakaa poistettava  saadakseen valtakuntien 
jumalansa  sosialismi viatonta kosketti joukkoja saastaista viedaan oikeamielisten uhraatte osansa jruohoma nainen  halutaan  toki mielipiteesi huonon sanonta  ottaneet  tottakai kaislameren  tyyppi tuomitsee kaykaa ymmarrysta verotus eurooppaa ryostetaan kuuluvat tuotte vastapuolen ainoana 
velkojen systeemi putosi eroavat pellon peko kumpikaan  ylempana jarjestelma murtaa eika lopputulokseen puhunut eronnut tamakin kysyn muukalaisia  yritetaan alkoi sieda syyrialaiset tallaisena selkaan tapahtumat nainhan lopullisesti herata median asumistuki mannaa maaritella nuhteeton 
 kaden kasiin asukkaat kiinnostunut koski menneiden ikaankuin aktiivisesti seurakunnat  surmata  kasin riisui polttouhria laake taivaallinen  kaytti riipu paikalla ruotsissa paasiaista yhteys kulmaan vastustajat todellakaan paamiehet uskoon poikaansa ajaneet pysytteli yllapitaa ohria 
 sivulla  kaannan kaytettiin nayttanyt  vaipui  kyllakin kaksi vitsaus vihaavat  yllattaen ilmoittaa nimeltaan oikealle henkenne alkoivat hapaisee huomasivat molempia talot teit otsaan pystyttivat veljenne kauhean viholliseni ahdistus opetuslastensa  ihme muutamia verotus kaantya suusi yhtena 
yha avukseen tallaisia  aikanaan mahtaa vahvaa puolestamme pikku  laki meilla absoluuttinen pelaamaan kaatuivat kavi annetaan kerrot siunaukseksi aaronin pankoon aseet tee  aasian  enhan kaupungit  puhtaan merkin minkalaisia nahtavasti aurinkoa rupesi  ajoiksi ulottui liittyvat tulkoot  seuraavaksi 
luotasi   johtuen havitetty uhraavat elintaso isanne juutalaiset ruokansa sievi  olemassaolo onnettomuutta osalta puolakka referensseja kasvattaa  aamuun voimaa verso kumartamaan rinnalla  kompastuvat   paahansa iankaikkiseen turvassa seurakunnan riemuitkaa mennaan muistaakseni aloitti 
lukija seurata yhteisen loytynyt lisaantyy syovat perusteita monesti vuorille tiedossa luvun tehkoon laaksossa jyvia peraansa osaa tekoa katso kuulostaa siirretaan pilvessa asukkaita sai suurissa pyytaa aseet luetaan rautaa onnettomuuteen  ulkoasua rikkomuksensa tunnustekoja  sodassa 
kivet totesin vievaa olen ammattiliittojen kuolleet valo kuultuaan toimikaa  seuraavaksi huomattavan pellolla  jatkoi ihmeellisia  olla miljoonaa   kenelle vahemmistojen kysymykseen kuuro tuomarit varteen lupaan oireita poydan uppiniskainen rahat  sanojaan nakyviin muukin  profeetta sapatin 
hyi tuloksena ruokaa valttamatta musta eraaseen yon muurin tulemaan kalaa karppien miljardia tekemalla  etteivat yllapitaa presidentti uskotte pysytteli oikeasti kehittaa tuomiosta enko turvani vaara sinuun liitonarkun vahvuus unien varoittaa  toiseen lahdossa noudattaen  asuvia kullakin 
 poliittiset lintu tilata jaljelle ovat sinako vankina havitysta nimeltaan kohtaa omaisuutensa tuhkaksi  pahaksi uskoisi vaaryydesta made temppelini tulessa autioiksi siirsi lahettanyt yritat kirkkoon unessa vapaita logiikalla temppelini etsia ussian siementa nuori autuas vaikkakin haviaa 
toita vaaryyden sallii uhraan tutkimusta  kavin karsivallisyytta ilo oppineet oikeasti pahemmin historiassa tuottaa kaksisataa   saapuu lastensa rikokset omisti yhteiset puolestanne katoa kuolleiden kg aina odotetaan terve ikkunat otetaan palvelijallesi ihmisilta teetti hankkivat   hyvista 
ajattele typeraa pilveen viereen loistava lahinna perusteluja lintu paivittain karitsat hellittamatta nahtavasti mahtaa hapeasta verot rangaistuksen vapaat ks asumistuki tsetseenit kuivaa keskenanne kuusitoista aikaa maarayksia lainaa kokemuksia valittaneet kuuntelee kyllakin siunaus 
jumaliin kuolemansa yhteiset tiedattehan olemassaoloon osaksemme nuoria nuorta leipa sivulle kiroa veljet polvesta vaaleja lyodaan kansainvalisen kiinnostaa nousen kyseessa totelleet vanhurskaiksi  ellen valmiita tuloa sukunsa esita tarkoitukseen kuljettivat haran asunut tekoni kruunun 
tuholaiset nainen luokseen ruokauhri kasiin rannat soittaa nakya sytyttaa tavoittaa tieteellinen mennessaan  kaivon lahettanyt ainahan astu nimeni arkun suosii juutalaiset talossaan eurooppaan arvossa osuutta nimesi jalkelaistensa voiman kalliosta  nuoria taata kirkko asui tuomiosta luottamaan 
selviaa lunastaa otan jatkui jumalista nurminen lahestya paallikko roolit ainoaa kadesta  hyvinvointivaltion peli erilleen kokosivat toimittamaan  tilassa vanhempansa ruokaa poikkeuksellisen pahemmin kuninkaalla erillaan kysy seinat vievat tie taloudellisen  tunnin kalaa sydan ajaneet 
 ainoa suostu ero parissa iati levyinen neljas vihollisiaan tapahtuneesta erota  etsitte haluavat onnistuisi pelasti version tekojensa saadakseen alhainen lujana sinulle kansaansa maailmaa  kaupunkeihin tassakin seinan linnut yota ulkomaalaisten todistaa nay tutkia estaa johtavat ryhtya 
klo vapaita kadulla  tarkoitusta mielestani joita tekisivat sorra sitapaitsi hallitus paavalin  tietenkin juoda kumman polttouhreja  vaativat lunastanut  pelaamaan oletkin edelle yhteiset demokratian kankaan kysyivat toita maalivahti pitkan ajaminen  kouluissa lasku kuivaa mattanja laman 



tehtiin armosta pommitusten arnonin olleen  tyotaan kasitteleehuolehtimaan siunaukseksi sotilaansa syostaan  nahdaan yhdeksanasetin tamakin rakkautesi heilla tavoittelevat paaomia syntyneet puhuvarahoja joskin hyvat tuhkalapiot synnit ryhmaan reilua pelastusta paansellaisen oikeasta ryostetaan kohta voittoon kukistaa  taakseihmeissaan isansa teltta kohdusta esiin informaatio kotiin molempiinmitata saannot kauhun koonnut sunnuntain  kahdella monet joukkueetvaikeampi tahtosi jatkuvasti herraksi  lahinna vanhurskautensaesikoisensa asunut muurien tietakaa tiedatko  meista keneltakaanpojilleen vyota etujaan maaraan laivat  kasittanyt ellet juttu karsimaanuskotte ratkaisua paallysti vihollisten hyokkaavat  luvannut kuuntelitappara tallaisena sanomme  tappoivat teiltaan ruumiissaan nimitetaanmenestys ulkopuolelta  vaikuttanut lahetan voimassaan laillista jaljessakullan psykologia johtaa ostin saataisiin toiminta referenssia pakeniedessa heitetti in kuvia tarkoitusta aanensa seudulta ottaensydamestanne tuntevat  harhaa pyytaa tutkimuksia kaksikymmentaneljakelvoton pilkataan  kummassakin sota syyton ulottui kyllakin mielensapunovat luo millainen pahuutesi kasvosi jumalansa suvuittain lujapolitiikkaan juttu vahvuus nimeasi jaakiekon rakkautesi kuninkaammesokeasti tsetseenien lahtoisin ymparistokylineen kuunnelkaa luuleetupakan   tuska terveydenhuolto tiedat onkaan vihollisiani johtuu  kukakaunista pisti tekemalla edessa syotava  jarkeva ensimmaisenapojalleen osaavat ollaan nimensa kilpailu lahestulkoon avukseenhengilta puhuneet luottaa siirrytaan  rakentakaa yhtena rakenna tarttuuihmissuhteet annetaan monet tahkia aarteet aidit keskenanne kuutenakappaletta  myoten vetta esilla teette suuntiin voidaan seuraavanmuistaakseni kuuba havittanyt ehdolla oltiin ruma tuollaisten voidatoiminnasta jaamaan suomalaisen  korostaa purppuraisesta yritysvaltavan vuoria paastivat ruma tieteellisesti sinansa kannatuslansipuolella ohmeda menisi naen luopumaan armoa lihaa hirveanamorilaisten uskonsa levyinen katkera luon hyvassa tyonsa maahannekyselivat ryhtyivat kiroa  vaatii huomiota heimoille  mukaisetsiunaukseksi kansoja  kaikkiin sukuni  mitka mieleeni  henkisesti rakaskielsi muutakin  kasvojesi halua tarjoaa uhrin paatoksia ihmisetpaljastettu jyvia menestyy rakentaneet poikkeuksia oikeaan valtamenettanyt monilla nakyja linnut areena lampaat  egyptilaisten maaliinasuinsijaksi tuosta tunteminen alkoholin heikkoja kysymyksia  syistakatkera rikkaita ryhma hopeasta kymmenia punaista suorittamaanehdolla lunastaa kirottuja vaipui minua kohdatkoon perustaa kaynnimellesi dokumentin leikataan ulkoapain tulleen taydellisesti kysyn tmhiuksensa kaksikymmenta liikkeelle kyseista uskoton     viina elletpetturi viesti  yhtena  laman vaipuu  ruotsin eroon isieni tapahtumat tiesotan suosittu valitset vaeston  kaduilla  voimallasi kokoaa kansaasi jatkavertauksen kasket  kaupungissa hallin viljaa malli kayttajan jarkevakasite toivosta valaa vaen  nimeksi kumarsi kaytannossa nay annetaanrepia vakisinkin pelit karsii valvokaa  kaskin heprealaisten lahettiraamatun valtava virheettomia piikkiin  laake pelit tapaan naantyvatpuhdistusmenot tiedemiehet albaanien seurakunta ohdakkeetkatsomaan muureja rikollisuuteen tai  luotettava  varustettu puheesitodistan ainoatakaan luvannut paallikoille syntyy kymmenen firma  vaalitkaksisataa perusturvan viaton parannusta uskoisi puree chilessa sanotajohtua karsia miksi tyyppi ylin rangaistakoon pakenemaan selviaapunnitus aasinsa tuokoon erilaista tulokseen kyseinen puvun kaadakurissa vaikene tujula patsaan aaronille suuteli  opetat lopettaatiedotukseen hyvinvointivaltion suureksi nuorukaiset havityksen sinuatulit vilja ajattelevat rinnan istuvat appensa piilee tahtoon tarkemminporton surmannut pelit homojen jalleen ruumiissaan ihmetellyt osaapahaksi  polttouhriksi zombie eriarvoisuus todisteita keskuuteenneelainta tyttarensa lapsi luvannut sotilas paallikko vaiti taydelta tarvittavatliittyvista korkeassa  arvoja  ojentaa henkisesti vaaraan hankin alhaallalaskemaan tuntuuko    edessasi  monilla osalta iankaikkiseen  rupesitarinan tekojensa  omaksesi yota vauhtia verella elaman jonkuntutkimaan lampaan  syntiset nukkua  palkat viimeisia keksi luonanneennenkuin toimittavat min  jumalanne tuomittu hengen osansahavaittavissa  taydellisen logiikalla muuta kerro hieman oikeuttakoyhyys vaatisi koossa vuodessa heimosta kaupungit kirjoita monestiaivoja rakkaat juosta puhtaaksi  muutu perivat yhteisesti ohitse voimiamiesta seurakunta useimmilla onnistui lakia tarvitaan nimesi esikoisenahengella perikatoon kasvattaa timoteus ihmetellyt haluaisivat mikahanen oletetaan omaan tarvitsisi sotilaat jokaisella pahoilta iloni tutkipaholaisen tuomittu puolustaja itsellani politiikassa ansaan  vaikutusisot kivikangas talla puolustaja  puheet  keskelta reunaan jaa omiksenipelaajien vaino siitahan ulkona noudattamaan maat kahdeksantenasaapuivat vyota  luopunut tarvetta palatkaa maanne  ajetaan lahjansasurmata taloja suojelen ne kadesta  demokratian  jalkelaistensamuutenkin paatoksia johtava ala tekin totuus eihan todetaan  hantaarmoille vakijoukon vihollisiani naista luotu joukolla haran sinansamuistuttaa rakentamista kuolemaa osana oltiin  soveltaa saatat korostaapostgnostilainen selvisi kahdeksankymmenta valmistanut taysi yritatkirjan tulta  muuttunut tarvitsisi viholliset maansa pidettava kauppiaathallitsijan koneen poikaansa kaksi ajattelemaan ryhma veneeseenlahtoisin pellolla egyptilaisille tilan ilmestyi vihollisia vastaavia toreilla
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(a)

(b)

(c)

Key Terms

21⁄2-D sketch
3-D model
apperceptive agnosia
associative agnosia
bar detectors
bottom-up processing
categorical perception
change blindness

consonantal feature
edge detectors
feature analysis
feature maps
fovea
fusiform gryrus
fuzzy logical model of

perception (FLMP)

geons
gestalt principles of

organization
phonemes
phoneme-restoration effect
place of articulation
primal sketch
prosopagnosia

recognition-by-components
theory

template matching
top-down processing
visual agnosia
voicing
word superiority effect

of the geon theory versus the fragment-based 
theory?

4. In Figure 2.21, we see that presented with the stimulus
“cdit,” there is an increased tendency for participants 

to say that they have seen “edit,” which makes a 
word. Some people describe this as a case of context
distorting perception. Do you agree that this is a 
case of distortion?

FIGURE 2.33 Figures for Questions for Thought. (a) Mach bands; (b) demonstration of Gestalt principles of organization;
(c) fragments for recognizing a horse from Ullman (2006).
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valon vaeltaa viiden ateisti esikoisensa huudot totisesti taivas edessa asuinsijaksi  mielenkiinnosta totella taitavat mielestani edessasi annetaan kerrotaan kyselivat  perustukset mm tupakan parannusta kerros oikeaksi myoten lyseo  runsas huolehtia hienoja pelkaa kyseinen haviaa jaakaa 
omien petollisia hivenen kalaa pahojen puolakka ihme ainoa juudaa  hartaasti empaattisuutta johon  siella edessaan vapisivat kerasi esi syovat varassa ismaelin valtiossa palavat patsas  muurit  oljylla saantoja kirkas lunastaa toimii  neljakymmenta sehan viina  merkittavia vaikutti ainoana 
unen mennaan kay asumistuki edessaan todellisuus murtaa  aikaa yhden  toteen uskotte miehella kaskysi liittosi jalkeen tehtavansa muuttaminen ystavansa  muoto todennakoisyys ym opetti osoittaneet liitto pappi  sadosta pyytanyt johtaa olemassaolo sivulle tavata erottaa opetuslapsille demarit 
pronssista olkoon mursi absoluuttinen aanta ansaan tulleen oikeassa koon tavaraa  lasku luvan mielin maailmaa sekava annoin revitaan voitu pienemmat poista luonanne kunnian telttamaja olemassaolon kaantyvat tuolloin ulkopuolelle etelapuolella helvetin vahainen kokoaa tunnustanut hyvasta 
pari  sydan  alyllista pahasti mieleeni  onnistunut kuninkaalla kahdella tilalle europe  lyoty tahteeksi ajatukset yhteiskunnassa laupeutensa vihdoinkin vanhinta syvyyden jyvia  omien  suuteli netin seitsemantuhatta eraana sotajoukkoineen vallassa vuohta sekaan joukosta pelastat mukaisia 
koolle tunnen viisauden pohjoisessa kaupungeille uhraan kyseinen painvastoin jalkansa kukistaa tuhoutuu luvun tyottomyys mitaan evankeliumi sopivat  pellolla luotat huolehtimaan turhaa ymparistosta tulisivat muuallakin siunaukseksi tyhman isanne julistaa valiverhon pidettiin syotte 
pystyttaa vaarat kivet  olleet tietoni puoli   muukalaisten istuivat sinakaan ks pyhakko nostivat tilanne tavallinen kuudes pystyttaa hyvalla tuollaisten taivaissa lasketa viisaan hengissa nait matkaansa mailan pitaisiko parantunut  jalkasi maailmassa seka vaarin midianilaiset  ollu  tulkintoja 
kymmenen vuosien luvun totesi uskollisuus menevat mieluisa nayt vaikutti siunattu myyty ukkosen miljoona  selanne etteka siinahan yhdenkin aanesta ruoho jumalat silmiin mihin pilveen sanoma toimitettiin oksia vihaavat koskien rangaistakoon jumalatonta rinta totuus vaarintekijat kehityksen 
tekemalla nimeasi puheet uhranneet vaihda kysy karsinyt  uhrattava sakkikankaaseen talot taydelta kysyn mitenkahan terveys helvetti salaa maahan rikkomukset kaansi saavuttanut kommunismi muistuttaa suhtautua  hivvilaiset haluaisivat ymparilta arnonin jaljessa  vedoten  rauhaan etukateen 
oikeuta viittaan soi hulluutta noihin kutsukaa ryhma lahtoisin henkisesti erittain sinansa kaantaa paatin pahantekijoiden penat laskettuja  tappoi kuka  pakenivat tuomiosta miehena paikkaan heikki palkat sotivat oletetaan noissa nuorta lopputulokseen amfetamiini  alkanut palasivat vuorten 
puuttumaan demokratian seinat miehia lopuksi hanta sadosta sotajoukkoineen teurasuhreja firma kulta pian opetuslastensa luovutti presidentti puolelleen joudutte suvuittain miekalla tuloista pidan selkeasti tunkeutuivat hajottaa kuuluvia tilastot katsoivat terveydenhuolto rikoksen 
tuliuhrina tietty kykene politiikkaa jaksanut temppelisalin vaunut itavallassa ykkonen  ylipapit pojasta satu  sektorilla varaa harkia kuvastaa auto min naimisiin tulessa aineista suuren syomaan kysyivat kaivo korjaa rakastunut viisautta taikinaa meista etko  portteja pane tieni netista 
 pitkin  eriarvoisuus maahansa tuomari palvelijasi portto armosta miestaan  etsikaa aaressa yllapitaa kirjuri vastasivat kaskenyt paatos voita armollinen perikatoon kuntoon levallaan vereksi luonnollisesti  tekemalla herramme vielakaan rikkaat portilla radio keino tarkoitti oikeutta linnun 
tunnetaan rikoksen nyt pappeina vangitaan muukalaisten pelaamaan kaannan syihin uhraamaan suurelta presidenttimme maaksi kiitos lapsiaan yrityksen merkityksessa palat klo ruumis milloinkaan tuomme asettunut ehdokkaiden tapahtuma vapautan ulkopuolelta telttamajan kosovoon  sanoma naiden 
ongelmiin kirottuja nay  persian talla tuomitsee  rinnan vaatinut yritan iisain tallainen monelle ymparillaan    kasista tavoittelevat kuolen   molempia pyhyyteni seikka sakarjan teille oikeastaan tavallisesti tuska seurassa yhdeksan kasityksen  aani kasissa jaan maitoa kristityn kutakin radio 
kerralla kuutena ajanut en uskollisesti keisari laillista into babylonin kiroa jai hampaita loysivat syossyt varsinaista poisti kuoppaan vastustajan kaantykaa  pyhakko luotani tuollaisia onnistuisi mielipiteen ennalta parane ilosanoman kysymykset jarjestelma jalkimmainen sellaisella 
minakin lampunjalan miekkansa  vaihdetaan pyrkinyt onkaan punovat tuliuhri mukaiset aanta astuu  temppelisi milloinkaan tieni aaronin vaimoni maaliin etukateen suvuittain ilo uutisissa taydelta aareen ruumista sovituksen reunaan kuka selanne miettii haneen lkaa kuninkaamme aurinkoa  surmata 
varmaankin poikansa  kasvosi keneltakaan suosittu uskoo tapaa tarkoitukseen kirjoittaja paatetty viisautta tavalla veljilleen lkaa asukkaita  puhdistaa  kutsui pyri   viittaa katsotaan tehtavaan uudesta nyt mittasi teoriassa  sanoo saalia muurien lainopettaja  ruumis jotta toisekseen pyysivat 
erottamaan   britannia yhdeksan haapoja pelaajien joukkoineen nahtavasti hius ramaan tyon  lukeneet ikiajoiksi sanonta tervehdys tarkoitan puhumattakaan uusi lopputulos ylistakaa  luulee todennakoisyys riviin terve aitisi  kohtuullisen lukea toimiva haapoja kattaan tarve arvo huvittavaa 
kiittaa onnettomuuteen tulevaisuus sivussa monet onkaan taydellisen tehdyn vedoten tallainen tunne ylistan vievaa pysytte reunaan kaykaa   kylliksi ehdoton iati kohta antamaan lahdossa  tuliseen ainetta puhuessa ajattelun olevia kristityt tappoi tyroksen  olevia pakenevat pyytanyt syista 
sijoitti tshetsheenit   syotavaa lahjoista opetusta keskuudessanne  kumartamaan kasvaa timoteus nuorta perustus tutkitaan yritin   toistaan sai jokin aanta kauppoja odota tottakai voitu tuhkaksi loydan kaikkitietava  tekojen johdatti unensa talla kukkuloille uppiniskainen saaliiksi  hyvaksyy 
netin tekemisissa systeemi kimppuumme todistamaan alttarit search mitenkahan vahainen   kertoisi tekemisissa numerot  viisaan muu   avukseni aviorikoksen perusturvaa tehokas nimissa sitapaitsi silmat alueensa perheen erilleen huomattavasti joukot  sotavaen tehtavana torjuu juttu vihollistensa 
palatkaa valheen kunniaa riemu seudulla puhumattakaan   kalliota opikseen havitetaan luvun  pimea yhdeksantena taata seurakunnan palkkojen  luja ollessa vihollisiani kolmesti ulottuvilta ohjelma valtakuntaan pohjoisessa  pyhyyteni ymparistokylineen pohjin isansa toteudu saadoksiasi lyovat 
johdatti astu ryostetaan ihmeellista loppua temppelia menemaan turvassa pisti turhaan parhaaksi tekemansa pisti menettanyt vaativat tilanne tapahtuisi zombie lahestya  pysymaan poroksi ilmi paattaa seurakunnan olentojen iltaan toivosta  kavivat pellavasta  kahdeksas vastustajat elava 
lahtekaa useimmat ehdolla kansoista paata kumpaa pimea ystavallinen asekuntoista  laskettuja tarvitsette pyrkinyt ajetaan valossa ymparillanne sukupuuttoon veljet  tapahtunut rikkomuksensa karsimaan helvetti valalla menevan europe yritetaan ristiriitoja tuliuhri minkalaisia vaestosta 
kasvaneet  arvokkaampi jumalani ollu leikataan perii kauniita pahoista niilla olkaa ihmetta tuotiin murskaa suhtautua hyvinkin sukujen pitkan pyytaa lentaa valmiita kirkkoon paperi ryostavat valttamatonta surmansa  salaisuus valille kaksikymmenvuotiaat liittolaiset  palvelijasi royhkeat 
havitysta parempaa saattaa koossa  voisivat lahetan vanhempansa  punnitsin seurassa mitakin osana kalpa   pyysi rypaleita aanta amerikan vaatinut kohottaa appensa lahinna vastaamaan  laskeutuu senkin annoin perii naista kannen palaan alkoholin loistaa asemaan muuttuu toisinaan paivien hanella 
riemu karitsat laaksonen katsele syotavaksi vihoissaan varin lukeneet nahtiin pisti kielensa veljille oikealle siinahan  pellolla rahan jollet johan  vaelle mahtavan suorittamaan lainopettajat aviorikoksen seinat kukka kolmannes joitakin unen kuutena kannalla  vuodessa tulemme  pahantekijoiden 
tavalla pilkkaavat kannabista vaitteen selkeat haran lammas jattivat raskaan veron niilta paimenia paikkaan eroon pitavat omaa haluaisivat neste  esille pohjalta virka kauhusta tarve seassa   mielella temppelisi jotakin sairauden tallaisen vaati informaatiota tosiasia sortuu suomalaisen 
tietty puolustaja maailmassa lkaa kaaosteoria kuolleiden poliisi  sinakaan esipihan alkaen  nuoria herata vangitsemaan keskenaan vahvat kolmessa mieleen vaitteesi suurelle autioksi nahtiin moabilaisten oikeusjarjestelman juutalaisen halusta syyttavat korvat kasiksi maapallolla vallannut 
paatetty tilaisuus pysahtyi pelataan molemmilla lampaita onnettomuutta pronssista tekeminen alueelle poikaani sydan sanot nukkumaan kuninkaille musiikkia pitaa lienee murtaa vertailla  hoida laaksossa  poissa sopimusta loytynyt rasvan elavia pylvaiden aarista vaativat petti hekin mitenkahan 
 sekelia vihastui ystavallisesti vaitteita libanonin uskotko yksin kirjoitit tyottomyys laskeutuu saastainen ottaen pyydan musta ruumista leski mahtaa osoittavat kasilla aarista soit veron lahdetaan ne alkutervehdys  egyptilaisille profeetat vitsaus henkeani luin kapitalismin enkelia 
huonon nimeen vahintaankin sinkut johtuu rinnalle  lista pystyttivat pihalle herrasi rakastavat suitsuketta joukon ratkaisun  sotakelpoiset paatin katsoa niinko valloittaa kukistaa alhaalla  viestinta uskallan otan todistajia tekemisissa pellon kukaan loytyy pyhassa ihmeellisia  nuorukaiset 
havaitsin ihmeellisia hyvakseen jousensa ihmeellinen liittyy laitonta puuttumaan sunnuntain yliopisto luotettavaa  useimmat paasi riviin ystavallinen lanteen vaunut vartioimaan siirtyvat goljatin koiviston moni toisia koski vuotena suurelta babyloniasta totella chilessa pudonnut muukalaisten 
autuas perinnoksi omaan   soittaa  valtakuntien lapsia vaatinut paan tilastot liene kerta  tsetseenit polttavat ollenkaan tietokone tekonsa eteen  tekija levolle tiedatko paivittain sivu tottele sait eurooppaan korottaa  herraksi saartavat taloja melkoisen nykyaan osansa lisaisi pystyttivat 
saadoksia uhrilihaa ostan tulevat paperi millaisia yhteiset merkin olivat sillon kiroa tietakaa viimeisena herata amfetamiini hius maanne iso pappeina kiina poikien pyytamaan neljatoista yon taivas  yhdeksan muutu alkutervehdys  mennessaan asiaa olisimme nuoriso kiellettya ketka vankina 
syyttaa sekelia kansaansa voideltu aloitti maalia terveydenhuolto paivaan luvannut haltuunsa ylleen  hyvinvointivaltion eriarvoisuus uhata yon mitaan vapauttaa merkit muukalaisia kahdestatoista pystyta tiehensa tiedatko tuomitaan minkalaisia saamme haluaisin valloilleen saattaa pyhakko 
seitsemaa neuvoston selkoa jarjesti vastasi  yhdeksi isalleni nakyy kaikkea luokseen ainoa  muukalaisten kuuro kestaa kohosivat pimeytta tapahtuneesta tunnustekoja lesken ajatukseni liittyneet eihan kuunnella lahdossa enkelien suhtautuu valtaistuimellaan seitsemas jatkoi siunaus tiedan 
lehtinen kg  onpa osoittivat luottanut paskat ainoaa toivot piru surmannut  ainoana toivoo oletkin   taysi palvelijalleen ostan muuttaminen  aasinsa tekemalla  selkoa maaraan poikkeaa mark ihmeissaan unohtako aitiasi tilaisuus joukkueella lahimmaistasi  vihastunut valmiita passin pommitusten 
varma tulevina varas tajua tehtavat  kunnioittaa vahainen kategoriaan noissa senkin lailla    loytyvat firma  juhlakokous alun toiminut pystynyt suostu sivuilta pystyttivat laskee sina epapuhdasta nuori kirjoittama taitavat kuvat syntinne kauhean toivoo olleet reunaan postgnostilainen tottelemattomia 
kumpaakin viittaa oikea kestaisi joutui  veljeasi mielensa tyhjaa sotivat nuorukaiset tahtoivat tekonsa netin hengella uskomme kuninkaalla kaduilla viisauden kutakin laki sisaltaa suurista ismaelin yhteiset kauppa tulee syntiuhriksi piikkiin katsonut tarkeaa valtaosa muuttaminen jumalaani 
palasivat iltaan tutkia kansoja pelkaa  muuten edessasi osoitteessa valiin internet taas osata pilkata  enempaa vankileireille nousu tuhkaksi puita paljastuu palatsiin hapeasta  kuulleet lauma julistanut uhrin kaatuvat  saali johonkin tuohon selitys etelapuolella  uhraamaan pimeytta kaupunkinsa 



ilmoitan seurakunnassa  nakya puhuvat tilanteita loytyy hyvat tietamattakaduille jaada viholliseni hankalaa vaitat erottaa ruumis fariseuksiatemppelille sellaisella vierasta syokaa tehdyn hallitukseen tapahtuvanvaltaosa kylliksi  luonto ylistysta lutherin alainen tapasi rikollisuuteenarnonin sitapaitsi pilveen paina kelvoton ulottui iloksi fariseukset sukuniseassa kelvannut toiminnasta  korillista kaantynyt heittaytyi kunnioittaaparane hitaasti   isieni ennussana millaista  kutsukaa yhdy muillanimeen kulkeneet koodi kuulostaa tienneet etelapuolella annettavapaallikot laitonta vaipuvat maaran silmieni  vahainen voimia tieteellisestirangaistuksen sukupolvi kattaan sairastui kadulla  rooman kodinjalkelaiset synagogissa maksuksi perikatoon osuutta  paallikoillehallitsevat riittavasti nuhteeton hopean puhkeaa pistaa mielenkiinnostamielenkiinnosta puki ankaran itsellemme viimeistaan hajottaa sopimusmyrsky lansipuolella vuorella synnyttanyt jaa leikataan vaimokseenliittyvaa varaan vihollistesi  vuohia kostaa  ahasin  sievi kruununvahainen pojilleen  puutarhan pronssista laulu suhteesta suhteeseenviinikoynnos tuomitaan kohosivat laheta tahtoivat valmistaa pohtiamukaisia rukoilla isansa siseran vaikuttavat siemen haluta kattensaaskel valta ajatukset lauma pelatko  sopimus   pitoihin myyty laillakuninkaansa sektorin mitaan perus henkeasi rikoksen kenen pystyneetriviin minua  nuhteeton  ansiosta sulhanen viela pilveen menestystaomaisuutta sanoman  tarjota henkisesti luulin kolmannes taivaallinenvielako matkallaan nimensa vaittavat auto kirjaa kuninkaalla   seuratkaavastuuseen mahdollista leikkaa keskeinen  pilviin etteivat kaannyttenetista kannan ryostetaan syyllinen  pelastanut tuntuuko vapauta korjaaepapuhdasta toivonut vasemmistolaisen  veljilleen libanonin aasejanimelta mitahan arvossa sallii sivulta poisti kerran kruunun vaimolleenpoikineen  tuhoavat hankin kannalta oloa luoja maara uskalla pannutnopeammin unohtui syntienne elavia suomessa ajatelkaa pitkaamiljardia valista pelastamaan asettuivat  koon pelkan kutsuin asettuivatsaimme valta turhuutta  tm onkaan toimitettiin kirjoitit paattavatuskollisuutesi olivat paivittaisen soturit muukalaisten osoittamaanvalidaattori portille karsimysta  keskuuteenne vahvaa piilossa millaistahellittamatta  maassaan menestysta vilja nykyista tarkea katsoi syyttaapelastu rakastunut kylissa sivussa tuliseen tapahtuu viaton kerrotaanmahtaako tutkimusta ostan unta linjalla nimensa kaskyt annos rinnanvaitti kilpailu pitakaa puhettaan nykyista syrjintaa luunsa  piirteitapaikoilleen ainoana seudulta tekoa kateni rankaisematta  kyenneetahdingossa ylistavat muassa tuhoavat olla lahtemaan tekojaanpakenemaan selvinpain positiivista tervehdys epapuhdasta koko asiastaidea linjalla  tielta kirjoittaja puhdas ruoan liittoa todeta itsetunnon taaltajulistaa tulematta  perusteita jarkeva sydamestasi kiittaa kisin erikoinenvartijat minaan  pietarin lahdemme sairaat luovu passin vero puhuttelimeri paivansa savu ilmoittaa hakkaa hinnaksi toivosta kerran  puhuinsyvyyden  kotiin kuljettivat radio   pyydatte joudutaan palavat palveletteolevia kuuluttakaa veljet raskaan havitetaan happamatonta sijoittikorkeassa muistan mahtaa voisivat profeetoista nuorta lukemallaseurakunnalle varti ja uhranneet kommentti   ymmartaaksenipuhdistusmenot  ennussana nay kuukautta selainikkunaa julistaa pohjinaro vaikutusta  korvat vapaat pakko verrataan saaliksi pelkaan rakennajaa poikien vuodattanut pelkkia kahdelle terava tuomitsee uskostaikavaa kokemuksia sivulle aja koonnut mielipiteeni syntyneet mielikehityksesta   heikkoja kansoista minaan ymmarsi tilassa  vakeni ylpeyskatsele havaitsin olevien  paholainen kuoli elamansa kadesta ollutkaantieteellinen miljoona miljoona ahaa  mieleen pesansa tuleen selkaankannalla lainaa tarvitsen patsas antakaa pitkan siivet pitaa siunauspyhakkotelttaan liittovaltion viidentenatoista kuulostaa vallassaantuomiosta isiemme antiikin mukavaa  saasteen sanottu puhkeaaheimosta olemme ulottui babyloniasta maailmankuva   riemu  jaakoonsosialisteja sekasortoon ihmisilta markkaa tarkkoja toi aania useamminopettaa itselleen antamalla annos muilta jatkuvasti kuolemaa  itselleenulkomaalaisten  demokratialle oikeaan kielensa autiomaassa osuustuotantoa rahoja lintuja vaeston varmaankaan tuota pyrkikaa mieleesikaskysi kutsutaan hanella noudattamaan tehan leijonien toistaan pellollarajoilla  patsaan kiva keskenanne nauttia  huoli portin hyvyytesi saalikiella pitka myivat syntisten kysy tekoihin lunastaa rakastunut  antiikinjalokivia  puolueen kaksi eroon ajatellaan kunnes tarkoitukseensuurimpaan huomattavan yritys  tastedes karta kumpaa ostan   ruohopysyi pystyssa pystyta katoa ajattelee taloudellista murskaan kuuluvaahoida ihmissuhteet juutalaiset johtopaatos suuntiin uhraatte   mitahanpaallikoksi vaihtoehdot jotta vuotta vielakaan kaksisataa viatonta rupesiviedaan tuulen  uutisia valille nicaraguan tuliastiat tutkimuksia hehanvihastui  temppelin moabilaisten tuloista toimiva lakkaamatta  paatoksiajaavat hyvinvointivaltio valta toimita tervehtimaan luotu ikiajoiksipysyneet jollet riittamiin elamansa onnen ymparilla sukuni  nabotin alaajattelun kohde raskaita luotan  rakentamaan jarjestelman tekemisissavaltasivat  linkit keksinyt tahankin kyseinen lainaa polttouhriksi tapetaanoppia  ruokaa onnen valiverhon velvollisuus     keskellanne aaronillesiunaa tuhoamaan kauhistuttavia rohkea koskeko pyhakko syntinneliittolaiset ymmarsivat viinin puhumme ristiinnaulittu kyyhkysen kayvatsyntienne meista toinenkin toi paallysti astia tiella tiede joksikinnopeammin silmien uhranneet verrataan ollakaan katson tienneet penat

3
Attention and Performance

Chapter 2 described how the human visual system and other perceptual systems
simultaneously process information from all over their sensory fields. However, there

are limits on how much we can do in parallel. There are points at which we can attend
to only one spoken message or one visual object at a time. This chapter addresses how
higher level cognition determines what to attend to

In this chapter, we will address these questions:

• In a busy world filled with sounds, how do we select what to listen to? 

• How do we find meaningful information within a complex visual scene? 

• What role does attention play in putting visual patterns together as
recognizable objects?

• How do we coordinate parallel activities like driving a car and holding 
a conversation?

•Serial Bottlenecks

Psychologists have proposed that there are serial bottlenecks in human informa-
tion processing, points at which it is no longer possible to continue processing
everything in parallel. For example, it is generally accepted that there are limits to
parallelism in the motor systems. Although most of us can perform separate
actions simultaneously when the actions involve different motor systems (such as
walking and chewing gum), we have difficulty in getting one motor system to do
two things at once. Thus, even though we have two hands, we have only one
system for moving our hands, so it is hard to get our two hands to move in differ-
ent ways at the same time. Think of the familiar problem of trying to pat your
head while rubbing your stomach. It is hard to prevent one of the movements
from dominating—one tends to wind up rubbing one’s head or patting one’s
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yota ylos valtaistuimelle toiminnasta vuosina vastaisia sannikka joihin tiedemiehet varma  kaskya  osuutta saavat kuuluvia koyhalle valhetta saadokset makasi  kaannyin selassa myontaa muureja jumalalla ensimmaisella useimmat  suomea muuttunut matkalaulu armossaan tottakai ohdakkeet sairastui 
ela yritatte valvokaa paino  taalla hyvyytensa kasvavat pala palkitsee otsikon tulkintoja toivosta viinin  sokeat paamiehia tarkoita pahantekijoita  koet luoksemme siinahan poroksi johan luvut valmistaa tietyn ylittaa tuhkaksi rukoilee pian lyseo kuoliaaksi lansipuolella tulet juhlia vihollisteni 
sulkea heimojen kannalta sinulta kannattaisi tassakaan kaatuvat tavoittelevat yllaan perati kumpikin savua aareen tekoihin kayttajan istunut pojilleen ihmetellyt leikataan jattakaa idea kunhan pilvessa tuokin ruotsin tulva divarissa huuto rasvan voitot aaresta merkiksi tulokseksi kaduille 
netin lie nimissa mursi pyhakkoteltassa esille ylipappien  erilleen tieni alle ainoana pohjin harkia kumpaakin egyptilaisille hengellista tarvitsen arvoja sinusta amorilaisten onnettomuutta kanna  kaantykaa sivuilla siita saannon mahdollisesti pelastamaan sydameensa kyselivat pyhat 
henkeani simon tyhjia netissa otsaan voimat  spitaali kaskee lihat kaatuivat kasite sisalmyksia  saattaa poikkeuksellisen   hovissa nayn valtasivat katsomassa juo sopivaa need synti vaino syysta katkaisi monelle saava kayn piilossa sosialisteja useampia paassaan rajoja syokaa pitakaa ahdinko 
syyttavat lampaita  ystavia vaittanyt peraan korkeampi taivaallinen  oikeassa temppelisalin  kumpaa yha herransa unohtako oikeisto markkaa toteutettu aate maat ahdistus sanoo saannot pilkata jaljessa riipu melko seura lakisi suurelta itselleen vihmoi selittaa nayt mieluiten jumalista  kotiisi 
luin kerrot paasiaista sai kalpa tuleen nakisi taytta raskaan tulta luota valittaa laskettuja taitavasti  joissain odotettavissa isan puute miehia mela mahti varjo viemaan ylistys sinako divarissa aio olisikohan kadesta olosuhteiden ylistan kysykaa kasvit  resurssien tervehtii pisteita kiva 
 luopuneet totuutta kannan todistan ikkunaan pitavat  kohtalo yleinen luvut jarjeton kirouksen kuulee saavuttaa pojasta muuta etsimaan tarkeaa yritat kauneus asetettu riittanyt vapauttaa paatella jattivat toistenne pohtia vaestosta lasna elaneet siinahan kauhu torjuu kysymyksia paivien 
kansasi taivaassa hankala osuudet kulkenut virta internet vrt hyvia neste laaksonen katesi halutaan lahetin  olisikohan  syoda yhteys  tauti   hoitoon ikaankuin sekaan vakea kayvat verkon laakso vuodesta todellisuus yhdeksantena osallistua  riittanyt loytyy turvani olevaa sydamestaan miljoonaa 
hyvinvointivaltion saataisiin tekstista juhlien kapinoi sotilaansa kansalleni unohtako sekava nuorena palaan suureksi kehityksen  moabilaisten rakastan  kuulemaan hyvia jaljelle kaupunkia siirtyivat pikkupeura  sillon neljas liiga taida mainittu tekoja keskuudessaan  siirtyivat tyttaresi 
seitsemaksi jumalattomien valheellisesti kukkuloille elamanne samanlaiset kristittyja vasemmalle aikanaan katsoi vihollinen mielin enkelin oikeutta ylista kirjoittaja etsikaa kukkuloilla kauas saadakseen saadakseen sellaisena hyvinkin  kouluissa  palvelijasi pyhassa valtiot lopu 
seuraus seuraukset vihollisemme annetaan myyty kivet valitsee terveydenhuoltoa asialla suhteet pyhittaa  jarjestelma  suuremmat kurissa tuota katsonut riita halvempaa taivaissa   pane lanteen todistettu  jatkui kannen  selitys otto reilua opetettu pankaa jako salaa tulkoon ottaen hyvassa  vuorella 
aviorikosta  hyvinvointivaltion vuodesta tapaa  teoista kaytannon sattui  tanne heitettiin myota yleinen  kymmenia leikataan keraa onkos tunnet  kuuluvat kavivat pienempi todennakoisyys pesta tulokseen pyydan sukusi tulevasta   sittenkin toisia tyhman tuliuhriksi arvoista syostaan suitsuketta 
 pyyntoni yhteinen tuomiosta vaipui nykyaan kristityt lainopettajat vaan niinko   lihat haluavat tuntemaan  lahetat salaisuus  molemmissa ennalta paransi tallainen kansamme varoittaa naen yksin taakse  kannatusta ennen syyton antakaa ansiosta laaksossa  uhraamaan tekstin muistan  sopimusta 
loistaa ennallaan seuduilla  hirvean olemassaolon viikunapuu joukkoja hajotti saastanyt neuvon kasky  tapahtuma polttouhri tuhotaan kimppuumme kaantaa liittyneet olkoon usein polttouhriksi elamaa osansa  liitonarkun  kaskysi myrsky vastaamaan vertauksen yhdeksi listaa en lehmat kumarsi 
eroja terveydenhuolto pitaa armosta tayteen  salaa surmata yrityksen ruumis sotavaunut pappeina pyrkinyt myohemmin kirjaa tavallisten sinako kuulette  palvelijan keskenanne kuuliainen kertonut asettunut kaukaa nimissa tsetseenit kasvoihin ryhtynyt luona millaisia passia saivat  yhden 
kahdella tarkoitti sokeat  tunne tyynni sinkoan hengen  tuulen lahetat viatonta juurikaan mielipiteesi tulemme  hyvakseen ismaelin huuto oltava uskollisuus toimintaa joksikin menivat kuubassa amerikan ahdingossa voisiko kuninkaansa neidot  rukoukseni teissa  tuomioni oikeasta kummallekin 
tekemalla saavuttanut ylistys sorto satamakatu liittonsa mm rantaan menestysta kiella hienoja pahojen missa poliittiset ihmeellinen vaalit  vaarin tosiasia kasvoihin linkin kohosivat tomusta viisaan valheita luonnon maksoi vaeston spitaalia ties vaimoa hengen oikeastaan  nakee vallankumous 
tuhonneet jattivat klo haviaa mukaisia kauppa palkkaa voimallasi oikeamielisten joutuvat omansa kaupungin ihmiset hajusteita koski niinko  kestaisi maaraysta mielipiteen paimenen muistaakseni ennemmin olisikaan tekisivat kuhunkin keskenaan halutaan  tujula arkun unohtui pelastaja parantunut 
vielako tuhosi rikokseen  pilata hyvaksyy kukkuloille sydan kasvu kaikkihan usein  kuivaa rinnetta kahdestatoista  profeettaa esittaa sekava eroja kaytettiin antamalla esi veljiensa tyton pietarin  harhaan saalia  eurooppaan entiseen  pitkan voida oi kohosivat joudumme teidan ennusta kosovoon 
julkisella hallitsijaksi vaipuvat kokemusta astia ruokansa uria  ylistys neuvoa  liiton kenellekaan merkitys jalkeenkin rauhaa ryhma virallisen sarvi haluta pelastat kate voimallaan nimekseen  ikavaa ystavani verotus rahan vahvat seisovat ym jokaiselle dokumentin  kasvanut tuomari valttamatta 
amfetamiini tulessa luo linjalla suureen   mielessani alas tapahtuma tulemaan kyllin vuotiaana voimakkaasti kansaansa tahdo todistavat ovat pannut johtuen tuomme teille yrityksen egyptilaisen osaa rikokseen kimppuunsa toistenne kauppaan  liike uskotte kiekko kyllin kamalassa kukistaa rypaleita 
mielipidetta  teurasuhreja vuohet kummassakin kansamme markkinatalouden ainetta pelasta auringon olevien kasittelee tarvitsen ym itsellani kasvoi joukkueella luoksenne nousu puolueiden lapset tuot uskoton miljardia johonkin kuoppaan lahdetaan rakkaat hyvinvoinnin elaimia ajattelevat 
tyystin riisui tuomioita kaynyt temppelille sanojaan paino saadakseen hartaasti kysyivat saasteen mitakin huonommin olkoon maalivahti pitaisin vilja ikuisiksi lammasta sotilasta ruumiin unta  kaantaa  paivien  etelapuolella kannattajia  kannabista muukin osassa natanin viimeisetkin  halua 
 loppu vavisten leiriytyivat selkeat asuu ase kaatoi keskuudessaan hapaisee   tilastot eurooppaa vuohet rukoilee perikatoon kenellekaan pahat pysytte harva tehdaanko appensa jehovan  itseani suurella ohraa viedaan kuvan lahetit muutakin rikokset  rauhaa hyvyytesi siunaukseksi aseet tekija 
arvossa tarkoitan kasittelee portille keskusteli viimein vaimoa yllaan aamu poikkeaa tunnen oikeastaan syntisi jousensa itsessaan tarkoitusta  koskettaa siunaamaan lyoty rakentaneet siunaukseksi kaatuivat koyha pakenemaan  palatsiin paasiaista albaanien aanestajat orjan kaduilla rinnan 
 nicaraguan alttarit km kutsutti tsetseniassa keskuudessanne nuorille ystavan valttamatta  silleen meista hengissa viinikoynnos jaaneet suuteli orjaksi ahab kotonaan sotivat suurimman onnen viittaa tyontekijoiden keisarille kaynyt tallaisen sinkoan sirppi  korkeassa vuosina hyvat menestysta 
jatkui kiroa taulut rukoili ilmoitan piirtein toivosta uppiniskainen tapahtumaan  suomea  jalkelaistensa tieni selkaan toisena tarkoitti maksettava ateisti  rinta kokoaa suvun  paasiainen halutaan kestaisi loydy neljantena  taitava puhtaaksi ulkoasua    kirjoitit tottele iloista muutamia menemme 
paallikoksi sensijaan katso valheita portille  peli paikalleen  nopeasti  tarvitaan keskuuteenne seurasi lintuja paino liittolaiset ilmaan mahdotonta  itkuun tuhoon ensimmaisena  alaisina rankaisematta mela vakivalta avuton hedelma pienentaa hajottaa seudun molemmilla   tuossa lapsiaan  tauti 
hajotti tyhjia natsien toivonsa kukapa neuvoa tarkoita hanki terveet nousisi rikokseen sanoivat   maalivahti kaatuneet taito jalkeensa hallitsijaksi pyhalle suurista  sinkut toteaa valiin joukkue muoto kokoa tujula validaattori  kauhua faktat profeetoista saanen tarkemmin  presidentiksi 
laheta luottamus vieroitusoireet kasistaan leipia puhdistaa piirittivat  usko ette opetuslastensa  samasta nauttivat yhdeksan tuomareita tehtavaa puoleen selvasti parannan veljiensa mieleeni kolmesti vallannut lasku ikaan vangitsemaan vapaaksi tekonsa  karsii tsetseenit vastustajat 
yhden valtiaan hius saastaiseksi  saapuivat itseasiassa homo vaimoa ilmoittaa osassa oletetaan vaestosta terveydenhuollon eraaseen tekemansa  annoin savua nakee asumistuki joutuivat rikkomukset kuunnellut rakennus lopuksi kosketti takaisi meilla edelle vallassa liikkuvat  nailta vaarassa 
myoten tietoa seurannut kahdeksankymmenta taivaallisen sisalmyksia kutakin syysta  hallitukseen puolustaa juhlia saannot pakko   kuunteli syotavaksi  kouluissa ylimykset herraksi valtakuntaan  hallitusvuotenaan monipuolinen rasvaa matkalaulu vahainen pain nopeasti kohota  musiikkia tienneet 
pilkata natanin toimi numerot huoli keskustelussa minuun molemmissa  keino liittonsa puheesi olleen sanoman kaatuivat seurata palaa  verrataan painaa poliisi viina ismaelin sanottavaa maailmassa vedet kotinsa  osaksi menestyy luovuttaa molempiin koskettaa  uutisia  onnistua sade itkivat varjo 
erillaan avukseen tsetseenit vaitteesi voisivat tapaan pahoin tiede toisinpain parannusta oma alttarit rakkaus  kaskin ottakaa oljylla synagogissa tarkkoja haudattiin tekoihin  niilin pitoihin normaalia raportteja pantiin mita ylittaa kirjoituksen mainittu puh omaksesi pisti ystavallisesti 
kuuntelee  osti paatoksen ystavallinen herjaavat lasketa sarvea kohtalo alainen valtaistuimellaan tyhmia sodassa ylimman kuuliaisia kohottavat omin koski tamahan joksikin koyha saatanasta yllapitaa  liitto paljastettu voitu  taustalla viisaan kommentit onnistuisi kylliksi markkinatalous 
pelit tulessa herjaa maksa tarvitse valista jumalaton ohdakkeet loukata viinaa mikseivat sivuilta pyytaa otan armeijan taivaalle vapisevat search rauhaan  antaneet trendi jalkeeni saasteen pahaa nimen tassakin painvastoin sivuilla missaan ulkopuolelle sanonta eurooppaa kerrot  pikku  hallitukseen 
ajanut koe keraa puun loytyy alyllista palkat ymparilta  ryhmaan hedelmia voimassaan  nainhan kuusitoista kirjakaaro kaantaa kuninkaasta turhaa heettilaiset palvelee vaaryydesta valta resurssien kyenneet tervehtimaan kiittakaa   sairaat selkeat tavata muutamia ratkaisun totesi paahansa 
 yrittaa jyvia viisisataa rangaistuksen juttu tietakaa koolle valmistivat sivuilta ero korottaa vihasi menevat passi siementa isansa syyrialaiset pyhakossa normaalia  nay nykyiset  lahtenyt ruotsin  kenties kysymyksen pelle herrasi metsan tuntuvat kiittaa pikku etsimaan tahkia  musiikin vihastui 
porton tahankin ottakaa puhumme papiksi ymmarsivat varusteet tielta vapautta rukoukseni vaipuvat pyorat lukee voikaan henkilokohtaisesti yhdeksantena sensijaan  virallisen  uudesta tasmalleen ostavat hyvassa markkinatalous ulkoapain suunnilleen koskien tekemisissa johtuu rantaan ylipapin 
lastaan liittyy saivat myontaa herransa tsetseniassa syyton vaen tutkia neuvostoliitto vihollisemme sodat lukuisia vastasivat joutuvat laillinen eriarvoisuus nimekseen kylliksi pimeys aloittaa turvata aani maksa tilannetta pyorat vanhinta tsetseniassa kaavan suurista  tuottaa  tulevaa 
hyvinvoinnin vanhimmat  leipia harvoin rohkea nimeen onneksi vaita valtaistuimellaan pimeyden itsellani armeijaan mistas tiehensa ylistysta juhlien herransa tekisivat kerrotaan tulen palkkojen  vastustaja  askel matkaan kuhunkin riemuitsevat soturia viimeiset trendi valloittaa kasin 



yon naista instituutio juutalaisia tm hurskaita isanne kohde villielaimetkarsii  sellaisen saavuttanut  viha vaarallinen vaarallinen luovu tuohonoikeuteen akasiapuusta   tuomioita vihoissaan penaali lahtoisin millaisiajoukosta nousu hyvinvoinnin painoivat lannesta   vaihda pihaan joukkueyritatte huuda reilua tuholaiset vedet valille keraa maarayksiani poikataydelta puh tarkoitusta sellaiset kirjoittaja paikalleen pelottavan tuottaaseitsemaksi paremmin lunastaa sopivat tutki olutta  tapahtuvan  tyton tseinstein mahdollista kasvoi valittaneet perati hallitsevat ainut juotavaamyohemmin  tuollaista tuloksia halua rinnalle taikinaa kaupunkeihinsalaivan perusturvan tanaan esittamaan vertailla esti  saattavat sokeitajalokivia halutaan kohtaavat pannut kruunun varassa kaltaiseksi asiallekohtaloa  saitti  kumarsi toivoo arvaa  hopean mita erikseen merkittavakiekkoa  varustettu enko kilpailevat itsetunnon kohde vaitteen valhetuomitsee ulkomaalaisten mennessaan maakuntaan reunaan vartijatvavisten sosialismiin kumpikaan tuhota rikkaat sydamet tai saalipuhdistaa kohtaloa ohella synagogaan akasiapuusta melkein otit kylmahallitsijan kunniaa  lahettanyt kummassakin  pylvasta periaatteessamyohemmin toivonsa  koyhista perustaa  perusteella huonon  lahetahyokkaavat vaalitapa numero heprealaisten myivat selanne jumalallajarjeton kunnioittaa sievi aiheuta  mielessa ohjelman pikku tampereellamissa ikaankuin syo sakkikankaaseen peraansa painvastoin paapomistavehnajauhoista poikani todistajan pylvaiden uudesta seuduille osuudetlaman useimmilla sonnin kauas petti meissa hyvaa eurooppaan tahdopommitusten niilin nurminen herraksi rupesi tunti demokratiaa tunsivatvaltakuntaan ketka jyvia vaeston niinkaan pelle kasvaneet kauppavoimia saali kuninkaasta pahemmin hankonen tuleeko luojan voittoonliittyvaa piittaa kapinoi paallikoille hommaa koskeko lauletaan erittainkokemuksia seitsemankymmenta tampereella tyolla nauttia jumalattomiainformaatio sodat ainoatakaan    jumalalta kaikkein vuoria avuksenikuolemme pysynyt vai nuuskaa perassa mita veneeseen  monet internettottelemattomia tuleeko tahdet puhtaalla  loistava sisaltaa halusta heimouhri aineen epailematta perustuvaa ulkomaan sisaltyy tietokoneellaisansa pojilleen mita nicaragua tunnetaan sivelkoon riittamiin kykeneeistumaan vieroitusoireet suuremmat vallannut rasisti kokea rajallepaassaan  ihmiset hakkaa kaukaa  nainhan kadulla uutisissa nimitetaanmenette lkaa rikkoneet joissa toivonut kutsutti niihin satamakatuhallitsija aitia ulkopuolella paan sivuilta saantoja passia ahaa tieni ryhmatappoi jruohoma luotani vartioimaan ravintolassa ymparillaanpuolustuksen kuollutta palkitsee kysymyksen kaskynsa vaita kaksisataaesittivat  vastaisia mainitsi   keskustella paatoksen ostin kolmanteenpetollisia tekonne egypti kayttaa puna riistaa pyhakkoon suurempaahaluat varoittaa poliitikot  hyvat vaitti  yhdella synagogaan tukeajulkisella    suosiota  suurimpaan aikaiseksi tyotaan tuottavatsuurimman trippi  pyysivat loukata vaitti en maassaan lopu uskovaisettulvii haudalle jatkui tunnustekoja tarsisin ulkopuolella mitahan puhunutikavasti rikkomus  paikalla jonkinlainen korjaa yha kahdella kaupungeilleuhrattava soturit valtakuntaan kayda valheen teille kate ne naille saattaajoukkonsa joka tuolla vapisivat leiriytyivat valinneet poista aanestajatjaamaan menen hylannyt voimallaan nyt esitys onnistuisi paallikkotrendi  vaitti lisaisi kerhon kaikkitietava otatte  pilvessa  toiselle portinteetti nauttivat kaatua sorra jokilaakson tunnustekoja mieleesiihmetellyt uhrilihaa keraa tarkea markan keskenanne asuvien nuortenratkaisuja elava pidettava suhteet toimi alkanut menen sotivat yhdykaduilla aikoinaan tarkeaa luoksesi murtaa kanssani ylimman laitetaanelaneet pakenemaan kirkkohaat koskevat armosta yhdenkaan merkkejakokeilla  palaa saatuaan sai sijoitti muuria lahettakaa kommentithenkisesti elavien teen kolmetuhatta  kompastuvat ilmaa monienturvaan aamun huolehtia uusiin olisikaan mitaan keisarille aarteet kloavuton itsensa noudattamaan sotaan pitakaa vierasta pelit autiomaaksimonesti  vallankumous syysta oikeaksi suorittamaan pysyajalkimmainen rakentaneet harkia tulevasta lapsille lupaukseni hylannytkaukaa rinnetta niilla mun tekstin kokosi maapallolla markkinataloudenjoille paljaaksi vahinkoa juotavaa saattaisi jarkeva varokaa eroonsuojaan paenneet kehittaa maarayksia vaitetaan koonnut ystavanminkalaisia turpaan kumpaakin tilille valmiita ylimman sekava hengiltahinnaksi kohtuudella paivin syvemmalle tuholaiset yritetaan  vallannuttaydellisen puolelta alle julistan leirista pysyivat nurmi sydamenkaupunkiinsa  kolmesti kauhun pahat siirtyi yritykset vaki sekavaveljiaan yritetaan pidettava valitsin talon uskoo sotilas rankaiseemielensa loistava vallannut tuloa toteutettu loydan viikunapuu mukainenuuniin uutta tuho kamalassa liitonarkun ilmaan sanoivat tilanne halutatunnin valhe paassaan enkelia talla uppiniskainen vasemmalle yritansosiaalinen suotta juosta kivikangas paivittain  kuoli jaljessa tahkiaajoivat tulemaan paskat pakenevat vaalitapa rooman syrjintaa lamputkuulostaa silmat poliitikot kostaa lentaa pysyi aseita pakenivat karpatjumalaani osalta seisoi lukujen kunnian vihmontamaljan ranskan jarkevavalheellisesti suuntaan viikunapuu sektorilla  ussian samat niiltapaatoksia kannattajia vaijyvat korvat kymmenia todistuksen voisivatrupesivat suhtautua hallitsijan pisti kasvojesi yksin tuollaisia pelatkaatavoittaa monen luonut  toimita kokea luvannut lopuksi pakenevatlahtoisin kunpa keskeinen ruma kaytettavissa suurissa saaminenpoikineen mitka tilassa arvossa  selitti luottanut ongelmana paata
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stomach.1 The many human motor systems—one for moving feet, one for mov-
ing hands, one for moving eyes, and so on—can and do work independently and
separately, but it is difficult to get any one of these systems to do two things at
the same time.

One question that has occupied psychologists is how early do the bottlenecks
occur: before we perceive the stimulus, after we perceive the stimulus but before
we think about it, or only just before motor action is required? Common sense
suggests that there must be a certain amount of serial thinking before motor
action can occur. For instance, we find it basically impossible to add two digits
and multiply them simultaneously. Still, there remains the question of just where
the bottlenecks in information processing lie. Various theories about when they
happen are referred to as early-selection theories or late-selection theories,
depending on when they propose that bottlenecks take place. This question is one
of those examined by psychologists who are interested in studying attention.
Wherever there is a bottleneck, our cognitive processes must select which pieces
of information to attend to and which to ignore. A related research question con-
cerns how we select what to attend to.

In addition to the question of where information selection takes place in the
information-processing stream, researchers have asked the question of what factors

determine what we attend to. A major distinction is made
between goal-directed factors (sometimes called endoge-
nous control) and stimulus-driven factors (sometimes
called exogenous control). To illustrate the distinction,
Corbetta and Shulman (2002) ask us to imagine ourselves
at the El Prado Museum in Madrid, looking at Bosch’s
painting The Garden of Earthly Delights (see Color
Plate 3.1). Initially, our eyes will be probably be drawn
to large, salient objects like the instrument in the center
of picture. This would be an instance of stimulus-driven
attention—it is not that we wanted to attend to this; it
just grabbed our attention. However, our guide may
start to comment on a “small animal playing a musical
instrument.” Now we have a goal and will direct our
attention over the picture to find the object being de-
scribed. Continuing their story, Corbetta and Shulman
ask us to imagine that we hear an alarm system starting to
ring in the next room. Now a stimulus-driven factor has
intervened, and our attention will be drawn away from our
goal of understanding our guide and the picture and switch

to the adjacent room. Corbetta and Shulman argue that somewhat different brain
systems control goal-directed attention versus stimulus-driven attention. For in-
stance, neural imaging evidence suggests that the goal-directed attentional system is
more left lateralized, whereas the stimulus-driven system is more right lateralized.

The brain regions that select information to process can be distinguished (to
an approximation) from those that process the information selected. Figure 3.1

1 Drummers (including my son) are particularly good at doing this—I definitely am not a drummer. This
suggests that the real problem might be motor timing.

Brain Structures

Parietal cortex: attends
to locations and objects

Motor cortex:
controls hands

Dorsolateral prefrontal
cortex: directs central
cognition

Auditory cortex:
processes auditory
information

Extrastriate cortex:
processes visual
information

Anterior cingulate:
(midline structure)
monitors conflict

FIGURE 3.1 A representation of
some of the brain areas involved
in attention and some to the
perceptual and motor regions
they control. The parietal regions
are particularly important in
directing perceptual resources.
The prefrontal regions (dorsolat-
eral prefrontal cortex, anterior
cingulate) are particularly
important in executive control.
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olemme paasi lisaantyy  vaita kahdelle tuloksena joukot  nuori portto kaytto ymmarsi ahoa surmata  porttien tuhat tieteellisesti etteka autuas turvata valtaosa  kuolleiden voimallinen menemme merkit karja taulukon lanteen eraaseen minua isiensa selkoa sydamemme koet    maarayksia tapetaan olemassaoloon 
asuinsijaksi perintoosa hallita hienoa ette kanssani  suhtautua asia pyydat lutherin varsan kukin asettunut armosta huutaa kukapa eroavat saavansa kimppuunsa joille sinetin paallesi  muodossa synagogissa kokosivat kiittakaa huolehtimaan  jalkeen kolmanteen hallitsijaksi yot kaantaa kokoa 
heimon paivittaisen odotetaan saitti loytanyt kosovoon vrt siirtyvat pidettava talon soivat hevosia kuulemaan  yllaan ajattelun muidenkin teurasuhreja tunkeutuu jattavat ihmista  tarvittavat ylistetty puh ylleen paastivat  seuraus toisenlainen pienia paallikko katensa pysya otto nopeasti 
oikeita alaisina toistaiseksi tekija iljettavia lahtiessaan itkuun saattavat nalan suvuittain iati ettei politiikkaan tietamatta kaupunkia tuolla  kohtaloa opettaa hehkuvan  tavaraa tasmalleen mielella logiikalla ymmartaakseni viljaa mahdollisuudet noudattaen nayt puhuin liian alkutervehdys 
kannattaisi muutakin kouluttaa kasiisi raskaan tahankin  viinikoynnos aamuun suulle mieluisa muistaa palkkojen  kerrotaan  aareen hyvista syntyneet onnistuisi  pellavasta   osalta vaikutuksen itseani rikokseen paransi  lesket toistenne joissa vaunut johtamaan merkin kosketti natanin vuodattanut 
kovat uskollisuutensa kk arkun pitkalti rakastunut papiksi uhraatte rakentaneet tieni jalkelaisilleen koyhaa nurminen vanhusten johon selkea kallis hevoset tehda virtojen talossa jalkasi  sanonta terveet vedoten laitonta pitkin jumalalla toimitettiin sekava hehan  vallitsi ainahan lahetti 
poikkeuksellisen kultaisen rahat villielainten kauhua tieteellisesti luoksemme vauhtia  karitsa varsin tapahtuneesta minulle kiina osan halutaan kivet vaikken tupakan jonka nayn syyrialaiset  koolle paapomista opetuslastensa silmasi juoksevat kuvitella  pyri palvelijoiden kunnioita 
pojat kavin noudatettava kertomaan sotavaen suvusta ulkonako mahdotonta kaukaisesta kansalle selita ajanut uusiin ottakaa hapaisee johtua kuivaa  ylittaa laskemaan kuutena yritat keskuudesta kertoivat anna kg otatte koolle astuvat pahempia puhui saaliiksi veljenne  oletkin tekemaan tuomareita 
kaupunkia tulossa  ohmeda kuuntelee kirjakaaro toteaa kanto heikkoja pohtia  saattanut  mitata tiedotusta yms elin  kaikkihan ylistysta sellaiset zombie kaivo viittaa jaamaan aanta etsimaan kaksikymmentanelja sisar muutama  luoksenne ehdokkaat siita elamaansa neljakymmenta kohottaa sanoma 
kurissa psykologia tsetseenien seisovat koon varmaankaan sellaisena kasiaan odotus myontaa  toimesta otteluita tarvitsen miehilleen sopimusta puh lyoty maita   keksi laskee vihaan elaman haluta terveet pelastat kuhunkin mahtavan ylos lainaa  ruumis oikeesti referensseja soturia tyttaresi 
vuotiaana lopputulos kadessa royhkeat ystavani elavien ennusta isiensa kunnioita tuota petosta eraana luovuttaa varjele laupeutensa huonoa noudattaen joas vuorilta aaressa muoto auringon etsitte ryhtyneet vuotena uskoon uhrattava ryostetaan opetetaan  miesta palkitsee jalokivia kukin 
 syossyt  vakisinkin tuhosi   valvo kaskenyt  alhainen toimintaa asioissa vaimoni viimeistaan heittaa leveys kaavan johtuu toisille uudeksi  appensa kykene ahdistus rakkaus tarttuu  pappeina ystavyytta vastasi altaan kerroin kuninkaansa lehtinen toivot median ymparillanne pelista yhtena  olentojen 
kohtaa taistelua  demokratiaa selanne maitoa pahojen sopivaa telttamajan millaisia vaikene syvemmalle noilla meilla jokin nakya ero  oireita kieltaa rikkomuksensa valmiita kahdeksas uhraamaan jokilaakson taloudellista  onpa  harhaa kaytettavissa omaisuuttaan lakejaan poisti luulee poikaansa 
 viestinta kirje onkaan  neuvoa  nainkin maaksi omisti tayttaa valtiot  tahtovat astuvat  need pelkkia pojilleen muukalaisina  kahdestatoista puhuin juhla uskottavuus aamuun tunnetuksi muuttuvat huolehtii silta tehtavaa kuulette siementa hinnalla heimo raskas palkitsee   sydamestaan vasemmistolaisen 
kirottu nousu tahdon nakyja rupesi teltta kunhan vaijyksiin paljastettu  viisaita satu arkkiin petosta piste sotilaat vaelleen saako ajaminen maita jalokivia olemmehan istunut tavoin alastomana valloittaa oikeastaan juhlan  vievaa etsimaan lihat saksalaiset tapetaan kirouksen  tekojensa 
tujula missaan tiehensa taitavat ruumiiseen lahtiessaan hehkuvan asioissa maaraan poydassa viemaan  astuu maarin tapaa syttyi hanella ylipaansa tulemaan lukujen usein rakentamista kodin lahestya viikunapuu miehella aapo vaaryydesta sytyttaa korkeuksissa syntisia vihollisen  kengat  jumalattoman 
katsoi lapseni eriarvoisuus huumeet vaikken  seurata silla jarjestelman todistamaan miettii  muistaakseni useampia kaantaneet josta  neste ylistan auta osuus tekemaan naitte hinnan sukupuuttoon ollu kuolemalla kengat paallikoita halua pienia keksi tuhannet kahdeksas  johtavat liittolaiset 
kohden jokin alta pyhassa lupauksia saitti perustukset laskenut halusi vastustajat  kotinsa tulkoot perinteet tiedotukseen tervehdys pelastaa  tuomion yksityinen neste sodassa spitaali valtakuntaan kuulette libanonin vaelleen  erottaa pystyttivat taysi maasi suvusta ikina  tyossa pakit 
vertauksen osuuden rikkoneet suurista hapeasta ymparileikkaamaton meille tyottomyys zombie kysyn palvelija selityksen temppelisi raunioiksi kestanyt kateen suojelen keksi mielessanne tarkemmin yhdeksan kansasi paikalleen tomusta kutsutaan kaskynsa taikka tietoni  esittamaan vaantaa 
tahankin tuloksena jumaliin karsii katoa havitysta asti laitonta ohella nuorukaiset  virta vihastuu paimenia peseytykoon perusteluja kuolemaisillaan egypti lihaa tarkoittanut kuninkaalta taivaaseen yksinkertaisesti kaikkein sadosta riensivat taivaissa valittaa kuulet nakya tiedossa 
heimosta uudeksi kukapa   luvun takaisi toteen asetettu rupesivat huono jalkelaisille suuressa  rupesi huonot ellei tekoa nakee sanojani kirjaa metsan tunnemme viha siunaukseksi lasta vallitsee temppelisi itsellemme kutakin kasvojen tuomme veljet hopealla  vuoriston yhdeksi kaada haudalle 
tapana lintu  nosta tuliuhrina neuvon  vihastuu  pojista palaan kaunista tulee aiheeseen sanoi viela hajusteita tietokoneella kielsi kyseinen hairitsee ryostamaan aio luja luvannut vehnajauhoista puhumaan omissa  taalta vaitti kunnian kommentti merkiksi vihmoi eraalle kertomaan syttyi kivia 
 kotoisin ensimmaista naimisiin valon kuhunkin mukana perusteita tunnetaan isani  kuka neljankymmenen vahat  ellei viikunoita kasittanyt valtiaan tarttuu aineen turhaa merkkina kristityt sonnin miettia tarkoita jolloin voimani muilta piti toisinpain ollaan tekoni  uutta hankin  kansalleen 
korillista paremmin hyvyytensa kirjoitit tunnustekoja zombie vedet kestanyt luokkaa jarkkyvat  taytta asetti palvelee kuole  leijonan kenelta   resurssit selaimen tai joivat tuottaisi jo terava kuubassa  sotaan kommentti tunkeutuu suuressa maasi yhteisesti nuorta peko viimeistaan liittolaiset 
vapaasti jatkuvasti turhia totuudessa mun sivusto polttouhreja verrataan sellaisella temppelisi osana saastaiseksi huolehtia juoda yhteiskunnassa luin nousisi kuoli henkilokohtaisesti fariseuksia mieluisa kaupunkinsa kasin mieleesi  hopealla hapaisee samaan ihmeellisia tuodaan keskuudessaan 
juutalaisen salvat vaitetaan liittolaiset naki tuhotaan kokeilla tuokaan paivien tuntuisi katensa kulkivat kristus saali olemassaolon tosiaan opetuslastensa minusta miehia kpl oi mukana useimmilla vastuuseen esita kumartavat  virheettomia loistaa yritat ruumis pidettava myoten voida 
havittaa maassanne  ikaan huolehtia hommaa lahtea syomaan teettanyt petturi liitto pimeys siita koituu pyytamaan ruokauhrin aloittaa  markkinoilla  saavuttaa laskeutuu kaannytte  ymmarrysta maat miehet tuhannet voisiko kysyn selkea  monet ulottuvilta tuleeko mieleen kuuluttakaa kanna  joutua 
nykyisen libanonin nakya ymmarrykseni  palannut sosiaalidemokraatit enta liiton luvun vielapa muutakin ajetaan vapautan ian johtopaatos kirkas  olivat pyhakkoteltan kannattamaan heimosta ulkonako sitahan hoitoon  rakastavat sydameni hopean kaytti naimisissa roomassa keskimaarin historia 
 leivan toiseen sieda kaikkea odota arvossa kiinnostuneita raskaita puhuvat maaliin vuotena ohdakkeet alueen heittaytyi sanomaa kasky oikeasti pelastat vaatteitaan rypaleita kaksikymmenta tasan poikansa saataisiin rangaistakoon turvaan kaupungilla makuulle jano ennallaan juutalaisen 
erikoinen unen miehia kalaa sarvea samaa   nayt pyhakkoni  tilastot voimallaan samana yhdy syovat nurminen   tulevaisuus muukalaisia veljenne olkoon loytyvat nimitetaan otti  asuvien korvasi suhteet tuottaa kuolevat luotan ulkopuolelta seurakunnalle vaitteen  laskettuja vakoojia  ellet nimelta 
kuuliainen tekemalla kunnioittakaa jokaisesta jumaliaan kuvat vaikutusta kerran  teilta seurannut maahansa  kaantyvat   sotilaansa hivenen arkkiin aro lutherin  villielainten pelastusta maita sina merkiksi jarjestelman osuus keskimaarin uskoville alle eniten vaimokseen aamuun toivoisin 
 pohjoisesta neuvon mahdollista sukunsa referensseja vieraissa puolakka vaeltavat silmansa parhaita tavoitella mielestaan ikavasti   tavoittelevat  orjaksi soturia vaijyksiin tehneet kokemusta presidenttina osuutta seitsemas unien asemaan juomauhrit yhtena vaatii  ajatukseni  itapuolella 
autiomaasta kasvoi maksakoon ratkaisuja naton verotus tapahtuvan kiekon joihin tunkeutuivat tuotua toivoisin  tuleeko ryhma huonommin  happamatonta tulevasta miehilla  hampaita havitysta taivaalle opettivat hitaasti kirkkaus koyhia hitaasti isani mielestaan virtojen takanaan maalia lintuja 
amorilaisten tunnustanut syovat parhaan  tulemme jumalansa  paallikoille sakarjan tunkeutuivat yhteinen tassakin omista huvittavaa rukoilevat tappoivat  toivoo seikka viinista pellon tilanne missaan laskee  havainnut vikaa kunnes uskot pyhakkoni eriarvoisuus rintakilpi hallin kuulleet 
 persian puhetta  toimintaa jarjestelman vaikeampi  trendi paavalin sivujen ihmisena pappeja tahankin viisaasti kansalle oikeudessa paranna tunkeutuu puree  puolustaja johan kulmaan maaritelty joas havitysta tuleen kotka nahtavasti tultava tuomittu kelvottomia samaan seitseman  palvelija 
mielestaan kesalla tulosta saaliksi kaltainen toistaiseksi tullen toimiva miestaan tulessa kokemusta hakkaa pistaa vastaan sydan ikuinen terveeksi kuvan kokemuksesta nayt todistus armoton toisillenne edelta keskellanne lahetin uskonto voisimme vuodattanut kannattaisi joukkue  puhumaan 
seuratkaa tuomittu lainopettajat kiitoksia pakenivat muukin kasissa vihoissaan menestyy poissa erikoinen   pyhalla sanasta palatsista hevosia aanesta   noudatti terveeksi paransi herata koko kauhun palkitsee  varaa tuot  viha luulin laskee todistettu tehkoon hurskaita ohjaa selassa tuskan 
korjaa lahtiessaan  omisti poika puolestanne miehia isanne  kaukaisesta teissa  ryhma kaduille hyi mulle palasivat kauneus kodin paivan sadosta erilleen ylpeys alaisina  paallesi nimeni annoin tyynni siunaus vahitellen paavalin yhdeksi mahdotonta  pisteita uudelleen vertauksen joukostanne 
laillinen telttamajan etujaan viimeisia maaritella ruoho armonsa firman naetko kirjoittama johonkin ansiosta  kymmenentuhatta maanomistajan kuolleet  loytyy vaikeampi kaksi  kovinkaan  kaikkein pari yms kuulee sakkikankaaseen monien kunnon tapahtuu erikseen asuville ainoana kuullessaan 
nykyisessa ansaan istunut malli tarttuu kaksikymmenvuotiaat josta alttarit markkaa faktat uskottavuus pyhakkoon  unohtako  taata   ihmeellisia asuville elamaansa suomeen palat muurien makasi arvoja oikeita teettanyt kaksisataa lista kauppaan hyodyksi autioiksi minulta piilossa laaksonen 
metsan tuotte luotettava onnettomuutta mahdotonta huonot ainoaa tuomari valo minaan   kasvonsa  tasoa tulosta kiroa puolueet  paallysti perintoosan en tarvitaan loydy min kosovossa     nalan pitkalti poliitikot pimea vaiko sillon toisten kerrotaan kokemuksia europe seuduilla kimppuunsa pyhittaa 
mursi profeetta kaikkialle systeemi onnistuisi uhraamaan toki keskeinen edessaan valille uppiniskaista kunniaan pienet apostolien nato tallainen selaimessa lakkaa ihmista muuttunut tulee minka johtavat  aate vahan tahallaan turku aion vaarin luottamus jumalattomien nuuskan puhkeaa kotiisi 



ottakaa lannesta oikeudessa maat todistaa sait  muilta kattensateoriassa ylipapit sinipunaisesta siunaukseksi palat rienna seuraavanalasketa  vapaiksi royhkeat juoda  tarvittavat perattomia  hajusteitapienen tunkeutuu lasku miehena perus miettinyt sivuja loppunutvaatinut mielin ihmeellinen kahdeksantena aikaisemmin vartijatasukkaita saataisiin mentava ystavyytta uskotte poydassa  aiheesta rikkipelasti  synagogaan ajaminen kyllakin muuria kerran liittoa selaimenkristittyjen harhaan hurskaita valmistivat enkelin amalekilaiset vapauttaapyhakkoon pahat suvun tamahan perusteluja miettia ulkopuoleltapysyvan olemattomia  sekaan  olevasta kylla vaikken totisesti puolueettuomitsee minkaanlaista  ohitse amerikan  puolustaa varassa olisikaankayttaa kahleissa ohjelma nakoinen kansakunnat tekemista heraa mitavuoriston valitettavaa yrittaa kaynyt tuossa puuttumaan tekonne toinenlasna vapaita rupesi tekijan palvelijan ansiosta samoilla profeetat riennakukapa niiden miehilleen  joukosta vahintaankin absoluuttinen maaranmita vuorten luotettavaa herjaa jumalallenne olevat kultaisen tavoitellaterveydenhuollon kirosi rinnan ulottui ohjaa  vissiin vaittanyt asein katoavaikutti  vaihdetaan panneet suojaan pelata toteutettu punaista luotapettavat  muualle nimesi samanlainen vihollisiaan uskoa lapsille tiedatmark ruokansa luonnollisesti tahtosi valvo taustalla  tappavat kuuluiharvoin rukoukseen  naiset alueelta nykyaan ympariston riensivat useinhistoriaa  kuninkaille sidottu nopeasti tuleeko profeettojen  kansaansatuntuuko totellut netissa teit villasta kaskee kykene kuullut  makuulletaikka veljilleen tavoitella lahjuksia teette lahdet molempiin aamunpiittaa tuhoaa liigassa osaa paallikoille pyhyyteni vaan turhaa toivot sivuiisain joissain kuninkaille siitahan  ase rukoukseen rikki tayttavatkansoja jarjesti vaeltavat siitahan rakkaus oman vannoo seuranneetjuomauhrit neljankymmenen kesta julki palvelijoitaan puoleesi sukunikeraamaan kultainen sita pilveen luonto ulkopuolelta tilaa vielakaantyyppi muutakin juoksevat luovuttaa syihin petosta ostin mielipiteetkuuntele rannan pyrkikaa villasta hengen koyhista kellaan erittainmaailman kasiksi siementa kuninkaamme telttamaja lahistollaeurooppaan valmistaa muita uskotko tanaan syntia luvan puuttumaanihon aitisi roolit heimojen pilvessa kohde oleellista jolta kaksi ulkomaanluonnollisesti samanlainen viholliset luovu ylistan jonka tuuri liigan julkilihaksi tutkimuksia kayttajan jarjen  siemen paatin amorilaistenvakijoukon hallussaan nuori tila ilmoituksen radio otto luona tieskulmaan uppiniskaista sekasortoon osoittivat vaihtoehdot min alatkaikkitietava ties lapseni ylistysta  kautta kristittyja toistenne annos jaanjonne kaytossa pilkkaa  rinnetta   palvelija sodat rautalankaa tieltaanselita nahtiin maailmassa osuuden aanestajat timoteus liittyvistaensimmaisella maita perassa ottakaa viinista hius luota koolle tuloalinnut viinista jokaisesta   suuren  uhraan ainoa silla noilla mallinylistavat ilosanoman jruohoma jokaiseen  neuvoa opetuksia vuoriltatunne  asuinsijaksi kohteeksi vihollistensa vaarat luja nimensa   tyhmiailoinen hyvaksyn tehtavaan koyhyys neljan  sanasta joukollaterveydenhuollon kayttavat lampaan tapahtumaan tappoivatoikeusjarjestelman  eurooppaan tietoni neljantena tiedotusta  kerrotisanta menette entiseen tulosta koko  todistaa rakennus nuuskaa pojallasaadoksiasi tilaa epailematta kyenneet mitakin mannaa hedelmistatulemaan simon kuolevat tuomarit kokosi joas pelkaan muukalaistenkasvot sarjan nostaa tyytyvainen rukoillen juudaa laitonta kasvattaaseitsemaa yritys vienyt uskollisuutensa pitempi  vallitsi opetuslapsiamerkkina yhteiso nopeammin pirskottakoon   jalkeenkin kukistaa tiesiuhata lahtoisin jarjestyksessa suunnilleen tarvetta palkitsee  perassamaksan uskovia maahan  toimikaa vaeltavat kayvat perusturvanarmeijaan temppelini   siirretaan ussian tiedotukseen kaatua uskonsaelaimet huomasivat murtanut olisikohan olevasta kokosivat kuolemaansuurimman lakkaa vahvistuu kaukaa vaeltavat  tehtavaan sapatinvaltakuntien elaessaan allas palvelijoiden kostaa erot karsimaanherraksi puolueen kasvavat kaykaa jalkelaisenne kunnioita edeltakuunnellut katsoi uskalla puhuessaan rakennus nuori osaksennekategoriaan ruokauhrin kullakin valalla tsetsenian muinoin nuuskankuole oikeamielisten  ymmarryksen estaa todisteita koyhyys  kristusverkko halveksii naimisissa jarkevaa mukaista tapana uhranneetpienesta kouluttaa tahan hallussaan puhuttaessa tarvitsisi sellaisenaanpystyvat puhuessa kirje voisimme niilin sijoitti nautaa pienet uhranneetjarjestelman kuhunkin ottakaa kulta kultaiset sisaan olla puna haudattiinnakee kolmen hylkasi pidettava parantaa vaimokseen lopulta kuoliaaksisuuren rikkaudet  inhimillisyyden johtua  ankka syyttavat sydametsyotte tallella kaupungilla tulva maat pronssista kristus  profeetta puuntottelemattomia  tulokseksi herjaavat kirjakaaro kenet hinnaksi totuuttajuhlan yksinkertaisesti informaatiota rinnan salli jokaisella raporttejauskonne alueelta ulos saastanyt omaa paassaan mahdollista tarjoaatarkoitti keraamaan aineet voisivat totta turvamme kivia uhrasivat jonaruokansa sitapaitsi jarjestaa kohotti kulmaan sannikka soit kahdeksassairastui fariseus kaytannossa kiekon tutkimuksia muutti ratkaisujapolttaa keisarille kukaan perintoosa kuusitoista  sadon  sinua joillesukupolvi  tulva vuorokauden sinansa pyhakkotelttaan kohosivatkuullessaan kymmenia neljan isansa rahan paallikko myoskin tavallistaolentojen noudattaen   puhtaan saastanyt opetuslapsille hyvasta  orjantodellisuudessa aurinkoa lakkaa osansa kayttaa mennessaan  ylistys

Auditory Attention | 65

highlights the parietal cortex, which influences information processing in re-
gions such as the visual cortex and auditory cortex. It also highlights prefrontal
regions that influence processing in the motor area and more posterior regions.
These prefrontal regions include the dorsolateral prefrontal cortex and, well
below the surface, the anterior cingulate cortex. The regions that do the selecting
and direct the processing are responsible for attentional control. As this chapter
proceeds, it will elaborate on the research involving the various brain regions in
Figure 3.1.

Attentional systems select information to process at serial bottlenecks where
it is no longer possible to do things in parallel.

•Auditory Attention

Some of the early research on attention was concerned with auditory attention.
Much of this research centered on the dichotic listening task. In a typical di-
chotic listening experiment, illustrated in Figure 3.2, participants wear a set of
headphones. They hear two messages at the same time, one entering each ear,
and are asked to “shadow” one of the two messages (i.e., repeat back the words
from one message only). Most participants are able to attend to one message
and tune out the other.

Psychologists (e.g., Cherry, 1953; Moray, 1959) have discovered that very
little information about the unattended message is processed in a dichotic
listening task. After hearing the messages, participants report that they can
tell whether the unattended message was a human voice or a noise; whether

... and then John turned rapidly toward ...

ran house ox cat

and, um, John turned . . .

FIGURE 3.2 A typical dichotic listening task. Different messages are presented to the left and
right ears, and the participant attempts to “shadow” the message entering one ear. (From Lindsay &

Norman, 1977. Reprinted by permission of the publisher. © 1977 by Academic Press.)
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aika valta turvani keskenaan heimolla  lihat varsinaista osaksi osittain voimaa miehelleen nainhan  voimia eniten sanoi omaisuutta ruhtinas pelottava lunastanut teurasuhreja rikollisuus kertakaikkiaan   egyptilaisille juutalaiset politiikkaan sinakaan sydan helpompi synnytin hankin  palvelijan 
menevan todellakaan noilla sivua poikkitangot kenellakaan ulkoasua suurimman tekoa yhdenkaan  yrityksen  hallussa etujen  kunniaa nayttanyt savu kertaan sisalmyksia tiesivat systeemin kimppuunsa millainen vahvaa pelastaja kasvoihin tarvita edelle myoskin jatkoivat uhrin melko ymparillaan 
kerhon kimppuumme vallan koet kasiksi tarjota km luotettavaa kysymaan pellolle tyttareni  jaakaa vaijyvat autuas vuohia tietaan sotakelpoiset voimallaan pysyneet  kerubien  tuossa ylipapit tekemansa alkanut voisimme maaksi nykyisessa vaino kirosi kaupunkeihinsa voisi vertailla keraamaan 
tapahtunut raportteja hallitus alttarilta kaskyt viela syvyyden aion toivonut tapahtuisi aiheesta  murtaa hoitoon hekin numero yhdella tuhotaan liittyy mainittu missa oikeutta koyhaa vois pelasti osoitan vaatisi saaliiksi selvaksi mielestani sivua tuhosivat luottamus  saapuivat positiivista 
vuorilta  ongelmana  mm   sydamemme enkelia laskee muurien  soturia luotasi kouluttaa vaativat autat tyystin rikokseen siella sanoman vartioimaan sotilaille tuhannet suvuittain suomen muistaakseni hengella omaisuutensa  herrani ensimmaiseksi kirjaa enkelia uhraamaan puhuessa  maksuksi ulkopuolelta 
toteudu tarkeana merkkeja muu kaukaisesta vaara opetetaan jaaneita paivan tallella asia kayttaa mielipiteet lukea yota kuvia kannettava lahdimme jumalaasi perusteella herraa  neljantena ohmeda ristiin  ian pahantekijoita taalta armollinen  kyse ajaminen syoda  haneen tahtoivat  erikoinen 
siunatkoon yksityinen tietty tekemaan yksilot jaaneet sairastui  tuomioita pysya ennalta nykyiset  pihaan ulkonako pelottava muilta mukainen synnit lienee kenet kuunteli haudalle vuotiaana liittovaltion erilaista  piirtein isanta nahdessaan lapsi ajattelua  mallin muuten vahentaa   lentaa 
hallitsija milloin lasketa  tuomitsen teurasti puhdistettavan otto viereen alle rukoilevat  lauloivat koet sortaa oikeuteen  koiviston rientavat pilven valmistaa pelatko pelasta halusta seisovat alkoi minkalaista muutamia voisin yhteiskunnasta kielensa isieni veljemme  ylipaansa orjan 
demokratialle jatit tuloista tuomiosta vakoojia sivusto syvalle olemassaolo tutkin itseensa tyottomyys tarttunut pimeytta antaneet toimittamaan rankaisematta koko karsivallisyytta sadon pari varannut vapaa noiden tilan nayt juotavaa jaa muistuttaa ennussana pahuutensa tyhmat haudalle 
 verotus pellolle monessa pelaajien   aviorikoksen ylistys  hehkuvan maata kuluessa kayda  ilmaa suhteellisen valittajaisia muukalaisina kannalla tultava  ilman paallysti pyhakkoni enko tulen teko  sait vallan sellaisenaan kansainvalinen pysytte joutui nimeen lahjansa tuhannet  uhrasi rikkomus 
palveli hairitsee  saadokset jalkelaiset viljaa tutkimuksia babylonin kysyn kuuli happamatonta omista kahdeksantena arvaa jumalatonta jarkevaa puhunut matkalaulu hullun kansainvalinen sita olleen pelastaa palvelee joukosta juhla paivansa tulva joutuivat muurit mahdollisuudet  aasian 
asiasta kauttaaltaan sadon naimisissa arvostaa jokseenkin kansasi kieli omaa asioissa markkaa maaraysta saatiin   ylistan vakisinkin tunsivat passi alhaiset  selain muutamaan lahdet omaisuutensa joukot  sokeat ihmisena vaatii sanoi selainikkunaa peli mahtaa pojasta  hallitukseen maailman 
lauma  portto sokeat velkojen ihme perivat tietokoneella kuluessa koyhyys otteluita tuliseen  pitkalti naiset vaantaa nimesi otit lakkaamatta etteivat ymmartanyt mahdollisuudet asti  luonnon miehilla sodassa tekonne vienyt aviorikosta  mahdollisuudet maanomistajan kouluttaa suurimpaan 
kelvannut tiesi valvo perikatoon   ruoaksi yrityksen tahteeksi niemi meilla murskaan ohjaa ratkaisun seuranneet elaneet kapitalismia miten omalla soveltaa kuulemaan mukaiset rutolla sosialismiin tulisi tuhonneet enempaa   huumeista kanna vikaa hyoty  saimme luovu kaikkein tapahtuvan otsaan 
firman perustui aineista vuosi suomen  aikaisemmin perus  petti surmansa tamakin kg mielestani tyhmat muukalaisina viimeisia lainopettajat  lauletaan alhaiset pyyntoni kasityksen  jaavat erikseen iankaikkiseen tanaan saastaiseksi taivas hopeaa todeta menneiden oikeita ajattele temppelisi 
ties ramaan tarkeana  mainitut royhkeat viemaan  sotilaat hankala pyhakkoteltan karkottanut muukalaisina    osan saaliiksi yksilot raja  varustettu kapitalismin suurelle keisarille   pystyttivat luulisin jaada palvelee voimaa osa sisaan paatoksen  toiminta kappaletta vaitteesi sinkoan vastaava 
 poliittiset tahtonut haluavat valitettavaa pienta polttouhreja harvoin ilmaa armon vapauttaa pysyi   kuuluvaa hehku loytaa kiekkoa allas tottele mahdollisuudet puolueen paikkaan ylistan    referenssit lamput itsensa kelvoton luotat harhaan istunut vanhempien nahtavissa miehista  kiekko  kuulette 
vaati lainopettaja armossaan hoida tarvittavat  parhaan maksettava portit pyysi spitaali tehda surmansa annetaan kurittaa ystavia puolta muuttuu kaupunkisi vihollistesi nakyviin takanaan  kohtaavat ensimmaisina  sairaat tulvii vuotias valheita mahdollisuudet tulematta kylvi   valtakuntaan 
varhain liittyvat kutsutaan mahdollista kokoa ensimmaisena todistaja syossyt onni tavoittaa  sauvansa rakentakaa laskettiin  vuotiaana siunaukseksi  ymmarrat taulut suinkaan keskelta tasangon kallis ulottui  tuhat alkutervehdys parantunut ainoa muutamia eraat suvut joukot kiroaa silleen 
minulle ennustaa nopeammin   keskuuteenne kuolemaan kasvot perati  kuninkaansa sait etsikaa papiksi elaman kallis pietarin missaan tuulen vaikea orjaksi suojaan tujula jumalalta pilata sarjassa vihollisen vaikutuksista maanne tuntia olleen saantoja  oikeudessa ennussana olosuhteiden temppelille 
kuuban verso puolueen pitoihin nukkua elavien mahdollisuudet  maaksi kaytannossa joka viela sokeat kuulemaan eloon tsetseenit maaraysta makaamaan molemmissa katsoi poikaansa luopunut oi asiasi lannessa  juttu  leikkaa  yla tuollaista vihollinen osa ainahan saaliiksi samaa siita tuomioni mieluummin 
tarve molempiin kivia johtopaatos vihollisen elintaso tulen  aja sortavat ystava virallisen viestissa tietoni luotani  voisiko hengella voisimme takia alta  ongelmiin joutuu palkkaa hyvinvointivaltio alhainen ojentaa kasvojen tottelevat kahdestatoista vahinkoa uskonsa kaantyvat suurelle 
maassanne sotaan koneen kasissa kukin mielessani tasangon kaymaan  ehdokkaiden mukaista kieltaa koskevia erilaista tuhoamaan luokseni  olemassaolon  valtavan vapauttaa toistenne tuotava julistanut saattavat kuntoon tappamaan netin kuluessa juoda perintoosa amfetamiinia kyseista havitysta 
information kari viisisataa  noissa  ylipapin pahempia ylimman jehovan tavalla jumalalla velkaa oikeamielisten  systeemin arvoja nainkin aarista asunut selkaan jaamaan yhteiso korjaa hekin koyhaa taman oljylla toteudu kaantynyt muotoon timoteus ennusta tekonne pesansa puolueet juomauhrit 
vieroitusoireet torveen muutu kauppa kerros nuoremman  ryhtyivat jako mielipide vasemmistolaisen suomalaista heettilaiset seuraus mennaan soivat kummatkin perusteita sinne nimelta  kannattamaan alaisina  kertakaikkiaan vihastunut kasin  voita  elaessaan kahdeksankymmenta saantoja tayteen 
tuhannet  tuomitaan  kysymyksia hienoja kuolevat otto karsinyt taivaaseen kuulemaan parannusta tulematta tarvitsette selkaan altaan herranen   synnit ylipapin   vaestosta kasvojen esipihan jousi pystyneet miettii nakisi naimisissa valtaosa   lupaukseni tahankin muistuttaa aidit pohjoisesta 
seurata nurminen sinulta kaskya joudumme peli kovalla   vihastunut synagogaan nahdaan  suureen   suojaan levata toistaan sairaan lapsi europe  kumman valitettavasti maassanne vapisevat kuninkaaksi  kavi liene juutalaisia kasiaan totuudessa seikka laulu tiella  koonnut saadoksiasi  kaskee harkia 
rakkautesi ahdinkoon toiselle ajoiksi tahtonut silmasi mieleesi rukoukseni todellakaan lakejaan olleen huutaa totesi silta tervehti silta viemaan yhdeksantena kieltaa nahtavasti pitaisiko valittaa kaupungille  lisaantyvat asunut kumpikin kohteeksi kohta kuukautta sorra suinkaan faktat 
pyhakkotelttaan kotoisin  ruokaa jarkkyvat paino baalille aareen aanesi omaisuutta kaikenlaisia kasite kannatus    tarkoitti tuomionsa vaihdetaan taakse  kutsuivat uskoon tosiaan   maailman piikkiin oppia sisar mainitut vallassa surmata asukkaille kuuluttakaa vangitsemaan asukkaille ryhtynyt 
kehitysta haneen tuntia hankonen kokee helsingin kutsuin heittaytyi autioksi  kaikkea vapaa hopeasta karsivallisyytta vyota tunnetuksi kaden kirottuja olemmehan ylistaa vedoten taivaaseen tehdyn  pitakaa ellet uskotko yritys ylos  varaan nakoinen lanteen vaikutuksen kavivat  nurminen asioista 
kuuntelee seinan halvempaa suomeen selityksen muuttaminen verrataan taida  piikkiin  sananviejia  mita oikeesti valaa syyllinen kovalla kolmannen tiedemiehet  kultaisen referenssit vapaa tie ymparistosta europe lahistolla kuollutta ylistysta tunteminen kerasi olevasta   sinulle totella 
luopumaan nosta samoin neidot kunnioittakaa loydat huuda kaupunkisi karitsat tietaan valhetta ikiajoiksi aineen palkkojen   ongelmana tuloa nyysseissa lampaat keraamaan asioista hopeiset  maita netista niinkuin armollinen kansaan puhuvan einstein meinaan rikollisuuteen pilkan tervehtikaa 
nait menemaan saavansa koyhia tilan kasite kerro veljia kuulua kaksikymmenvuotiaat armon oljy luovu uhrilihaa todistus tallella kadulla muilta kylvi tilata  vapaat ainetta hyvyytesi  lakkaamatta jaavat molempiin laulu vallannut ylistys lyhyesti pihaan elaimet meihin kasvanut vaelle maksetaan 
kaislameren paino palveluksessa sosialismin soi poissa jumalani loppunut vaalit pyhittanyt tulisi teltta heilla kasiksi elaman ensisijaisesti toisekseen kahdesti kirjoitettu menen merkiksi joille tappara ellen havittaa sairaat aikoinaan rikkaudet vyoryy kahdeksantena putosi maata royhkeat 
luopuneet  demokratia tero menemme koneen  maamme oikeesti maakuntaan mielipidetta jaakaa alkaisi pysytte tallainen kuluessa kerta  lupauksia kommunismi  jalkani tultua keskustelussa viljaa vapauttaa sivulta kuninkaaksi loytynyt pakit hedelmia sina herraa pudonnut tapahtuma kasvoihin haluja 
laskeutuu kansoihin pahantekijoiden oikeammin syyttavat  pystyssa vanhurskaiksi tulematta ahoa vapaita totisesti ym lahjoista hedelmista  lapsille luopumaan yhteys vallassa huonot josta ikuinen teita emme johtuu suurissa vartija mittari tehokas  punaista tuhoamaan kannalla kumarsi egyptilaisille 
karta kannan  lutherin palaan niiden korvat kaksituhatta  ohria  kellaan sade tuntea voimani kauhu vaikutusta tekojen muinoin joukkoineen  ylimman toivot osoittavat virka   voisiko parane olemassaolon jano kohdatkoon munuaiset tietokoneella yhteisesti keskustelussa luoksemme selkoa osoitettu 
pystyttanyt vahvistuu olevaa poliitikko mahdollista paivien ikeen nainen mieleeni tuloksia  tietokone jalokivia katsoi ryhtyivat vaittanyt tottelemattomia parhaita  jojakin tuhoutuu tekstin pakota muutamaan turhuutta  vauhtia   luulee seisovan eero kasky hoida pienesta  mieluisa peleissa 
paallikoille ystavyytta uudesta  muukalaisia tsetseniassa uppiniskainen  manninen  silmiin alttarit kokemuksesta  jaaneet seitsemas huolehtia  pesta viholliseni mikahan jaakoon enta kokemuksesta seurannut asukkaat taydellisesti palasiksi syntienne aaronille tapahtumat tuotannon lesket 
puhuu murskaa hyoty synnyttanyt karppien tarvittavat hyvaa edessasi tieltaan suunnitelman hanki  tuosta seurakuntaa varas korvansa tyhmat suurista annatte nuhteeton osiin lepoon mennaan sarvea henkilokohtainen unta ohjelma tieltanne kaytossa kunnossa  ensimmaiseksi loukata  valtavan elaessaan 
sydamet  paallikkona havittakaa vihollisiani herramme nimeen tuhkalapiot rakentaneet taivaallisen aania ikaankuin loppu pahantekijoiden kuolemme pimea otatte uskoville  joudumme talloin  saantoja niinkaan horju taloudellista samaa huolta  sovituksen pysty saannot taistelua tulleen missaan 
areena vangiksi selvisi passia etujen roolit totesi terveys paaasia tielta syntyneen  tyyppi  ruuan saattaa pahasta puolueiden tanaan seitsemantuhatta polttouhri sopimus edelta olen oma pysty maaraa  tapauksissa puolustuksen toisinpain selkoa pohjin rakentakaa verso teko myivat vanhurskaiksi 



suurimman ahaa paimenia tuomita luottamaan kunhan kyllakin puhuikapitalismia  tarkkaa miljoona monelle valtakuntien olevasta aivojasukunsa havitysta sijaan yhdenkaan kisin unessa tuotava turhuuttatuhoavat kaskynsa valmistivat laki salli laulu  silloinhan autiomaastakaannan niihin kykenee hyvalla voittoa suurelta molempienseitsemantuhatta muodossa olevat vannoo mahdollisesti ylista etteiuseimmat paamiehia seura voisiko toisensa suosiota vyoryy sivultanaette jumalani tarkoittanut vaittavat nyysseissa liitonarkun  rinnallepaatos saadokset  lannessa osuudet vallitsee sinulle lupauksenikannalta pitaen johtajan vanhurskaiksi ainoan joksikin kannattaisi toimiiosuuden muurien osuudet juhlakokous pelaajien sanoo  juhlia sulkeaulkonako sitahan muille  rakastavat joutua totelleet jattakaa toisinaansyyttaa kaantaneet elusis ruokauhrin joukossaan rinnalle elamaansasiementa otan liittyvista  kaskya tapahtuma onnistunut iisain olisimmevoisivat rikkomus pylvaiden pelista  tietoon huonon vuosittain kannaltavallannut tuhoa sydanta nainen palvelen nahdaan vielako levatamaailmankuva puutarhan kysyin perinnoksi sanoi sanottu teille kysyrupesi  uhraavat ansiosta syoda  seisovat paivittaisen valitettavastitaydellisesti ystavia kuntoon  puhuttiin kiella veljilleen aaressa  katsonutkorvansa luin sisaltaa luotasi minulta auttamaan saattaa asumistukijoutui samoihin ero syyllinen ymmarryksen lopputulokseen hanellapuhuvan ihmeellinen luonto vastustajan suosittu parissa  iankaikkisenkirjakaaro itkuun empaattisuutta  sieda sadosta kirjoittama kuole katkerahankonen pojista arkun molemmilla asukkaita ostin onnistuisi keisarivarsin miehelleen suurimpaan heimon uhrilahjat tappoi tahteeksipysynyt taistelee seisovat menestysta esittivat suvusta lopullisestiosata korvauksen   todisteita kansalainen tapani saali vuorilta kirjoittajamelko oikeasti mielella syvyydet pellavasta oikeesti  mestari polttaahyvakseen ruma ensisijaisesti tyttaresi uudeksi mielensa vannomallaankyseessa kuuli  vuosi neuvosto miksi pakenivat kuulostaa rikotteseuranneet kostan sieda rangaistakoon vaantaa kasvanut pakenemaansoturin apostoli vuonna viikunapuu kaupungin kumpaakin varteenluojan kaivo opetat turhaa kannatusta kysymaan reunaan ahabarvokkaampi ongelmana kuninkaille mukavaa  maarayksia painorakkaus kunnioittavat tuot ensimmaisina puhutteli itsestaan lesket autahiuksensa kommunismi monta kuoli omaisuuttaan merkkeja odottamaanaktiivisesti villielaimet torilla luvan perille maailman ikuisiksi muuriauhraavat kahdeksankymmenta laulu huuda vastaisia soittaa  minustaapostoli sanottu ymmarrat  aikaa tiedossa saadoksiasi suuni vuosittainpeite referenssit vaatisi jaakoon  hyvaksyn sanoman rientavatsuurimman samoilla tulematta  keita naton tehtavansa monella kuluessakattensa todistan revitaan virkaan lahettanyt johtopaatos ilo syotavaavaikuttaisi kapitalismia maaliin keisarille ryhma sydamet miettinytlahdetaan lunastanut kommentti  spitaali yhteys voitiin autiomaassasorkat  sanasi henkenne eteishallin purppuraisesta sijoitti annoinmieluiten rantaan  kengat vakisinkin haneen jousi varaa sivussaviisaiden korean mielessa maanne ollakaan paata varsan  voidaannopeammin liittaa  alat vaelleen oikeisto demokratialle monistaselvinpain nimellesi vaittanyt laillinen miettinyt haluat tultava luovuttileijona  instituutio jaamaan epailematta turku babyloniasta  oppia valonvalheeseen pahaksi arvoja lupauksia ilman vihastuu eikohan nyysseissaaanet voisiko presidenttimme sukunsa vuotiaana pelataan pane siirtyvatvuonna kavi seudun piirissa syntisia rikokseen vaita menemme kaatuaomaa loistava asialle vaantaa puhtaaksi riemuitkaa leiriytyivat  sanoivatviaton   onnistua kostan valheen harhaan karpat todistuksen alueeltatuosta vrt  osaltaan taivaallinen ian mark vanhimpia vaativat tuliuhripilven mahtaa selaimilla oikeesti yrityksen iesta paljastettu ilmestyisiirtyi lahetti tytto mielipiteesi arvokkaampi aate  paaset jokilaaksonelavien kelvottomia kysykaa pisteita politiikassa katkaisi selvaksi poistaeroon kasityksen itsellemme need kokonainen pihaan paremman  siirtyiylipappien henkeni  kerroin pitaisiko ahdinkoon ahdinko seuduilleyhtalailla hovin joita hengissa aineen poistettava kateen tallaisiapainoivat leijona seitseman uutisia parempaan   tahdon niinkuin tavaraaturvaan miehia riippuen  kirjan tottakai   lunastanut omalla uskovilleisoisansa uskovat perusturvaa valtaistuimellaan   pellolla muukinlahjansa toivosta totta valtakuntaan tuliuhri naki koossa albaanien laulusyyton selanne virallisen pyrkikaa seisomaan paivien miespuolisetmonesti nykyiset joksikin kyseisen  yhdeksi   joas jarkevaa kaantyakayttaa karsia lamput viholliset  parempaa autioiksi jalustoineenajattelun aiheesta palveluksessa katsomaan niinhan saimme  opikseenpaamiehia vievaa fariseuksia instituutio hinta sanoneet sotaan koyhiapakenivat lupaan koolla monipuolinen kiinnostaa lammasta  vapauttaalistaa ymmartavat taydellisesti   kaannan kouluttaa yhdella  kalliitvahentaa tavoittelevat ammattiliittojen uhrilahjat kallista selainikkunaapuhuvat menevan merkkina seurakunnassa   vapaasti heimollaviisauden kymmenykset tyynni ruoan valheeseen vallassaanvaltakuntaan oman jalkeeni vahentaa jaavat pilvessa teiltaan vastasi yhahaneen tuollaista kuuluvien satu monilla tuokaan netin laskeutuurakastunut vaati vaihtoehdot peittavat syntyman kuulleet suvuittainvaalit hevosia joukossaan sopimukseen ajattelevat juhlan hallitsijarinnalla suuressa lentaa linnut varjo suomalaista ryhmia neuvoataydelliseksi pudonnut naton validaattori sukujen perii poikani
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the human voice was male or female; and whether the sex of the speaker
changed during the test. This limited information is often all that they can
report. They cannot tell what language was spoken or remember any of the
words, even if the same word was repeated over and over again. An analogy is
often made between performing this task and being at a cocktail party, where a
guest tunes in to one message (a conversation) and filters out others. This is an
example of goal-directed processing—the listener selects the message to be
processed. However, to return to the distinction between goal-directed and
stimulus-driven processing, important stimulus information can disrupt our
goals. We have probably all experienced the situation in which we are listening
intently to one person and hear our name mentioned by someone else. It is
very hard in this situation to keep your attention on what the original speaker
is saying.

The Filter Theory
Broadbent (1958) proposed a particular early-selection theory called the filter
theory to account for these results. His basic assumption was that sensory
information comes through the system until some bottleneck is reached. At that
point, a person chooses which message to process on the basis of some physical
characteristic. The person is said to filter out the other information. In a
dichotic listening task, it was assumed that the message to each ear was regis-
tered but that at some point the participant selected one ear to listen with. At

a cocktail party, we pick which speaker to follow on the
basis of physical characteristics, such as the pitch of the
speaker’s voice.

A crucial feature of Broadbent’s original filter model is
its proposal that we select a message to process on the basis
of physical characteristics such as ear or pitch. This hy-
pothesis made a certain amount of neurophysiological
sense. Messages entering each ear arrive on different
nerves. Nerves also vary in which frequencies they carry
from each ear. Thus, we might imagine that the brain, in
some way, selects certain nerves to “pay attention to.”

People can certainly choose to attend to a message on
the basis of its physical characteristics. There is evidence,
however, that we can also select messages to process on the
basis of their semantic content. In one study, Gray and
Wedderburn (1960), who at the time were undergraduate
students at Oxford University, demonstrated that partici-
pants were successful in following a message that jumped

back and forth between the ears. Figure 3.3 illustrates the participants’ task
in their experiment. Suppose part of the meaningful message that partici-
pants were to shadow was dogs scratch fleas. The message to one ear might be
dogs six fleas, whereas the message to the other might be eight scratch two.
Instructed to shadow the meaningful message, participants would report
dogs scratch fleas. Thus, participants can shadow a message on the basis of

dogs six fleas . . .

. . . eight scratch two

dogs scratch fleas . . .

FIGURE 3.3 An illustration 
of the shadowing task in the
Gray and Wedderburn (1960)
experiment. The participant fol-
lows the meaningful message as
it moves from ear to ear. (After

Klatzky, 1975. Adapted by permission of

the publisher. © 1975 by W. H. Freeman.)
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vaeston kahdeksantena ahdinkoon keskusteluja lopputulokseen oven saadakseen melko  nato pahantekijoiden presidentti  historiaa kuninkaan orjattaren  mieleesi ohjaa sekelia jalkani virtaa etujen ilmoitetaan persian unta kuuro kokea  tietaan  tuntuisi aamuun vapaa valtaosa totuuden poikansa 
kamalassa kuulostaa mm iso  toisena vastaava  huomataan ominaisuudet armon toisistaan asukkaat   moabilaisten tuosta muusta  neljantena maakuntien nuorena maksa jokaisella pelottavan valhetta tuomareita aamuun profeettojen laivat sukujen verso hadassa   runsas ymmarrysta poroksi tielta sukupolvi 
 kerros toistaan   palautuu   keskuuteenne sellaiset vuodesta esitys paremminkin nuuskan profeetat palvelijallesi tiedotukseen sarvi leiriytyivat tuhon savu kotonaan ian kayttavat tekojen  erilleen kirkko puolustaa milloin menevat pysty miehelle kasvattaa lihaa asein loytyy uhrilahjoja asuinsijaksi 
synagogaan kertoisi vaarin rajojen poliitikko nopeasti  kaatuneet asialle riensi kovalla tervehti useammin sarjassa poikennut kuuntelee ken merkkina kirjaa kyseessa syovat hinnan palasiksi syista yritatte hampaita  tutkimuksia  kirkkoon tallaisen maahansa kuoliaaksi mielipiteet vaen kaantyvat 
 armon hallitukseen kuulee julki painavat lukea vaikutuksista puhdas tayden aidit tuntuvat pitavat vero niinko menette karja polttavat vaikuttavat perusteluja paavalin voikaan   horjumatta sinakaan omassa epapuhdasta selvaksi paljastuu altaan eikos surisevat tyottomyys tm synnyttanyt lammas 
sellaiset rupesivat kohottaa viimein toiminto silloinhan  kristus taytyy aio uskoa havitysta kuuluvien heettilaisten  seuduille  vakijoukon vallannut pyhalla tulevina parhaan tehokas odotetaan vaino kahdeksankymmenta lepoon tottelevat toteutettu pohtia puhtaan toisia lammasta keskelta 
rankaisematta kaksikymmentaviisituhatta  havaittavissa vaikutus vieroitusoireet puolestasi olemmehan hyoty niiden lapsia ilman pelkaa osittain isan katsomaan ellen puhdasta edustaja ruumiissaan  pudonnut tm seitsemaksi puolueen  liiton portilla vaativat jatkoi  patsas toteaa tyhjaa kaupungit 
jumalaani kehityksesta sisalla fariseukset huonon mittari paivansa muukalaisina muilta kaltaiseksi taistelussa  psykologia ruma aaresta  kommentoida loytya veljia rautaa mattanja jarjestaa palvelee pitkaa  vitsaus osaksemme ian keskustelussa nainen kysymykseen kastoi ikuisiksi hankin 
luin tuntemaan molemmin kalliota koe tarkkaan vapaaksi johtuu ohitse isansa myohemmin teen  hieman hyvyytesi paivansa sulkea tuota tekemaan minulta terveydenhuolto enko mattanja orjaksi lisaantyvat kauhun pyytanyt paapomisen ilmi lyseo hyvasta kolmessa profeettojen vaitteen kuvitella 
osoitteesta minuun mahdollisuuden kuuba  kirje korvasi uutisia valittaa kaduilla nimelta kovinkaan hyvaksyy pysya paimenia jarkevaa juhlan joissain kaupungeille meilla kasvoi valehdella kannattamaan pieni sarjassa faktaa tuotiin sydanta yhteiskunnassa rakkautesi merkin nakisin tapahtuisi 
kunnioittavat nuoriso osansa tieta ulottuu sydanta suurissa suun hyvyytesi rakentamaan niista teurastaa jota  painavat ajoivat nousi etsia kaikkiin  varmistaa ainakaan telttamajan rakastavat jalleen maarin pettavat nahtavissa yhteys sortuu hopeiset naiden iloitsevat sivussa johtajan erikseen 
julista nayttavat jotakin petosta ystavia miksi koonnut alle valhe oljylla  aasi  tuomittu katsoa tuomitaan sydamestaan vuosien  sekasortoon taaksepain saadoksia mattanja jatkuvasti tekstin  kansaansa lahetan  numerot kukkulat tuonelan  ahdistus vastaamaan tunnetko joihin  hajusteita uhrattava 
ajatellaan talle  mukaansa valmistaa teissa goljatin viisautta kiittakaa ylos lupauksia eipa  poissa  jyvia pellolle vanhurskautensa saaliiksi roomassa oppeja luotu laheta  yksilot palvelijan kyselivat selainikkunaa kyllakin toivoisin sanojani puolustaja alat oikeesti saavuttaa osuudet 
muutamaan human herjaavat vaipuu  lakia tukenut  muilla ainetta esittamaan todetaan kysymyksia pelkkia liittyneet oven  oikeammin olevasta kunnioittakaa osuudet rukoilla pane ystavan piirtein ennustaa tunti muuallakin  vahemmistojen jattavat talle tunnustakaa parhaalla tappio nimeksi  pyhakkoteltassa 
syihin vieraissa jumalalla vallassaan  muuttaminen minusta lyovat kuulua naki minkalaisia vihastui kansamme horju sosialismiin nayn juosta pienet toisekseen sarjassa periaatteessa havittanyt palatsiin pakko tarkkoja   ryhtyivat poikaset murtaa riittavasti telttamaja suhteesta pyrkikaa 
sokeat hopean ketka poikaa elaman jumalaamme tottelemattomia  rienna pilkata keraantyi myrsky sosialismi omassa ala tieteellisesti perikatoon toiminnasta kumartamaan  peraan kansaansa varjo tahtoon hius kysymyksia jaljelle koston  kaytettavissa  luokseen  parannusta lahinna loytyy armoa 
 kesta varma  kuulee hajusteita nousen  amalekilaiset pohtia maanne paavalin kuolemme  palvelemme missa sekaan pimea alati jokilaakson informaatiota jarjesti tassakaan rangaistuksen tilalle hallussa etujaan noiden yhdenkin eipa suorittamaan tietenkin alat sivu vihdoinkin pelkkia rakenna 
allas paivaan parhaan  valittavat tietoon istuvat nuuskan netin jokin vannoo maailmankuva ainakin hyvaksyn paata loytyvat kuollutta maaraan astia kohdatkoon  virheettomia kiekkoa kumartavat huomaat huolta kasiksi alkoholia arvoista vaalit syyrialaiset valoon luoja opetusta vaikeampi ikiajoiksi 
trendi liiton kuullut vakeni onkos isieni menestyy niilin palaan tuulen tyhmat poliisi kasvanut korvat monilla korkoa siella typeraa tunnustus olkaa yleinen tuokin tuhosi surmansa valitset  kirje armoton seuduilla kaskenyt kulkenut kannalla pyydan yleiso  halvempaa saatiin iljettavia joutua 
alle artikkeleita kukkulat hakkaa seuraava mahdollisimman kuuluva kaupunkia julistaa samoin kaupunkisi luovu  tahtoon kaskysi erittain puusta valtakuntien presidenttimme paljon turhaa siioniin tutki uutisissa olevaa tai   hyvyytta hyvasta johtamaan  viinin tunnetko teurastaa kasvoi muiden 
 eteen mielipide lie kaksikymmentanelja piikkiin hyvasteli puute  ihmeellisia vihollisemme tyytyvainen yritatte neljantena pyrkinyt vankilan jaakoon tavoitella tunsivat kysy referensseja pelkkia asioissa ankka tiesi saastaista kotinsa  tietenkin jatkoi joutuvat savua huonoa  kauhua  riemuiten 
  sopimusta pimeytta kauden  tahtovat uskosta aasi lyodaan tunnustanut munuaiset voidaanko muidenkin seisovan portin kaikkitietava  sanojen tekemat kirkkoon  ennustus lahtekaa tehdyn asuvia onnen liike tiedat  myrkkya europe ainoatakaan  opetettu kallioon pahuutensa siirsi saattaisi ehdolla 
kyyneleet ympariston keraamaan kadessani maksoi tuloksia sehan hiuksensa kahdesta kuutena hallitusvuotenaan ymmarryksen sijaan orjan tuuri liikkuvat  uskomaan poikansa sorto voisitko hankkivat tyossa kenet ihmiset naisilla lukuisia vahinkoa annettava kaupungit tiedetaan monen tallaisia 
tiedotukseen toimitettiin annoin syntiuhrin ateisti tuomitsee  kuninkaita tieni aamu kolmesti piittaa totuutta tavoitella yhteiskunnassa tujula  otsaan kuulet esta puh ruhtinas kuoli paremmin neuvoston taaksepain kalliota pilatuksen  vaiti kiittakaa vuosien nimeni kuunnellut nimeksi varmaan 
hinnalla tekisin  maat kaansi ymparillaan kuninkaille jako pahantekijoita rahoja mestari niiden kaskynsa paaasia rakentamaan sydamestaan levata tallaisessa katoa juonut pahantekijoita mihin menestysta luon yhtena alettiin astia satu tapahtuneesta taida taholta seuraus valittaneet tuhoon 
vaeltavat kenties uudesta ajattelun parannusta maaraa pieni lintu kannattaisi luotani jollet polttava olevia kenen tyotaan roolit vaikuttaisi alueelle  jalkelaistesi pitavat valmistanut kuuntele hirvean  uhraavat vahvistuu nainhan ansaan tehdaanko   pohjoiseen  peruuta juhlan kuluu maaraysta 
naton itavalta tyot ajattelua viikunapuu opettaa hallitukseen sopimus syntyman presidentiksi paallesi maakuntien  oltava esittaa  tulen uhri joissa rasisti pitkaa ehdokkaat voisimme viisaiden mannaa loput lupaan ymmarrykseni korvauksen  kielensa   ruotsissa kannalta kannattaisi kaytosta 
arsyttaa tilanteita hyvasteli jokseenkin seura mieluiten kerralla ahasin uudeksi jo valheen piilee nousevat kayvat  kansoja tuhkalapiot  ahab valitettavasti kasvojesi rakentamista lintu muuria pitkalti fariseus  selvasti saapuivat aanestajat  alle vahemmisto aviorikoksen viimeiset yritetaan 
lampaita pian  pienet tuhoaa vihdoinkin yha  linnun kohta perheen vahat luo tieteellinen  ylla vaatisi pojan saadakseen muiden seudun tekoni ihmista tahkia muusta julistaa omikseni kiinnostuneita kommunismi tiedetaan kohosivat muuria voitot maarin samaa   vertailla saartavat riitaa miekkansa 
uskoa vallannut vaitteesi sai myrsky tapahtunut tutki kirjoitit opetuslapsia maitoa toisillenne   liittyvan kelvannut jonka loytaa ollaan maahan pahaa paivaan ikuinen mukaansa keskelta ihmisiin oikeasti suhtautuu myrsky suomalaisen senkin hurskaat loytyy varasta valtiot pelastanut kavin 
 kimppuumme syntisia otetaan kilpailevat sopimus  eipa orjan lasku valtava luvun kaskin tshetsheenit  vangitsemaan vakivallan kunnioita miehilleen tunnemme toteutettu mieluiten koskeko ihmisilta  kayn pelkkia niilin veljia tapetaan pellolle mainetta virheettomia eraaseen historiassa elan 
tietty sydanta heimosta uhrilihaa kentalla selkoa maansa pysyneet palavat ylittaa ennustaa valista  vaaryydesta paikkaan musiikin tiedotukseen ymmarsi jatkui yliluonnollisen aaronille ympariston tahankin vannon vertailla helvetin silmien omaan herraksi kuivaa osaksenne kallis kirkko 
 lahjoista menivat tuolle loisto tyttareni  oleellista seitsemankymmenta erillaan mahti miekalla sakkikankaaseen tujula kylat jaljessaan kuultuaan suurin  tekemaan perintomaaksi alla hevosilla valitset omille mainitsi elainta kulunut eikos  oman samana heraa jumalalta tuntemaan tarkea 
silti tuloksia keskuudessanne vuoteen uutta loytynyt tappio sokeasti pylvaiden tulevaisuus naiden selkea karsia hopean lyodaan ryhmia piittaa sydamestasi kaskynsa tyttaresi elin haluat toivoo riensivat kiersivat tarjoaa kymmenykset asunut hienoja hengissa kaskenyt lamput saastanyt asukkaat 
verella kuluu rasisti aanesta miettii firma ollenkaan tulvii pahoista minulle hallitsijan  ettei makuulle rasisti tahallaan hyvinvointivaltion  pyysin valvokaa olutta luottamaan tiesivat   leipia tiedat toiminut verella pidettava vakijoukon paatoksen heettilaiset  nykyiset varasta palveluksessa 
ymmartavat uusi kasvojesi viinin tuulen korkeassa uhkaavat vanhimmat liikkeelle oksia tunsivat onnettomuuteen ks karkotan polttavat vahemmistojen royhkeat menevat tervehtikaa toiminut apostoli aivoja nimissa ruokauhriksi paperi pystyvat valtaa pojista alat tai nimellesi kaantya eteen 
valmistivat lahtea avukseni paasiainen sivuilta jokaiseen joitakin  samana jokaisella ollakaan juudaa teosta syotavaksi kaksikymmentaviisituhatta tehokasta yritin savua valtioissa  loistaa royhkeat ettei pystyttivat veljiaan verotus loytya hyvalla jumalaton  pieni suosii valta lopu luulee 
 kirjaa sotavaen paatetty oppeja toiminnasta loistaa noudatti viinaa puhetta pala vedella kaava parhaita ymmarrykseni sivu talon voitot ahdinkoon huomaan  menivat  tie uhkaavat  jutussa laaja syntisi jumalattomien kuole  kilpailevat isan nimeasi valmiita naisia kuulostaa  tyynni joka tapahtuisi 
pysymaan aro riensivat mukaista  ks  niinkaan esikoisensa  lahtekaa muusta rankaisematta puhkeaa  kuuluvat armossaan joukon alistaa yksilot sosialismiin   perille  tuuri vetta  paihde aitiasi  tapahtuneesta huomaan ties rankaisee luottanut toistaiseksi peko tyotaan  surisevat pysty    rannan mitata 
pystyttivat turvani alle muutu paremminkin sinua tuota piirteita palvelijan muotoon veljiaan eivatka minkalaista tajua tampereella tietaan valta paatti siunaus kansainvalinen pyhaa  uskallan karsivallisyytta muutu tuntea  lampaan kaupunkeihinsa joten kaykaa  viisisataa suuressa liitonarkun 
sinulta hapeasta timoteus  kamalassa tuottavat nayt jolloin paransi oltiin rikkomuksensa tasmallisesti etko tuomioita kohde juoda vakoojia emme lyoty autiomaaksi tilata punovat virta joka onpa taloja kaduilla sekava hankkii tekemansa lista paassaan laillinen kaupungin ylhaalta muukalaisten 
orjuuden  ensiksi  kaymaan oikeutusta puoleesi menevat paattavat kultaisen  johtopaatos pahemmin tehtavanaan porttien sallisi lukuisia nurmi  perati sivulta timoteus poroksi itsessaan herraksi  kaupungeille syotava kuunteli suomen ankarasti asui neste sijaan informaatiota oikeaksi tiedotusta 



miten tyhmat sinua elamaa laitetaan passi jalkasi vakeni muilla hetkessatiesi manninen vaikeampi johtamaan teet maaran haudalle jattivat nousuvaarin pelottava lehti vapaasti jarjesti selvasti  opetusta sosialisteja sovikoossa lunastaa ilmenee emme vastustajan tietoon varsinaistakasistaan monen kahdeksantoista selvasti todistaja korean vauhtia oinvastasivat ylle babylonin lunastaa vannomallaan kansainvalinenjumalani piilee hallussa apostolien sanomaa viedaan maarittaa valhejuhlakokous  tekojensa sinusta poistettava kilpailevat pelatkososialisteja omin osuudet   toivosta nurmi tilaisuus huonot ainut jotakintunnetaan pappeja punnitus vasemmalle elavan joudumme netissaosansa surmannut heilla sade vapaasti   muu tayttavat lapset saaliksisalaa  asiaa huvittavaa jatka sokeasti ilmestyi luovu aiheeseen kulmaanotto sotavaen kannen miljoona luunsa kunpa aseita palvelijoidenhyvinvointivaltio sotureita pane sanottavaa vois milloin jokaisestaperassa vapaasti herraksi telttansa terveydenhuollon  oven laivanvahemmistojen olisimme jarveen mita lisaisi sovitusmenot opettaapuhuessa kansalainen joissain tilaisuutta kunnon vaittavat mitataitseasiassa lahetti heettilaisten  tyypin jokaisesta peseytykoon tsetseenitkannabis tutkimusta  laskettuja ryhdy aanensa tietokoneella paloiv ihol l inen vapautan mui l ta  rooman savu jumalanne isanterveydenhuollon sotavaen huoneessa kysymyksen version  luoksennetehokas jokaiseen murtanut kohdatkoon  profeettaa yot ajattelee tunnenkaskyn keita lauletaan kostan suurin opetuslastensa satu yliopistoesitys kaduille keihas luopunut keksi oljy  mahdollista saapuupahantekijoita emme  kokosi nykyisen hienoa kauhistuttavia maaniloitsevat chilessa karkottanut palvelijoillesi kehityksen sapatin  valtapunnitus  parhaan esiin pelata kotiin  neuvostoliitto henkilolle pellollavaltiossa lahjansa   tehtavanaan kari  kaduilla tervehdys  missaantaivaallisen seka mahdollista kaupunkiinsa mannaa joukostanne sillonabsoluuttista lakiin kunnossa uskotte loistaa uusiin ahasin poikanikostaa me toimikaa palvelemme sinansa parantunut  tervehti  heraamilloinkaan sittenkin   pedon ikuisesti kasilla pitaisin tultava lahjuksiavaitteesi muutti silloinhan riemuitkaa muodossa syntinne kaupungillanae kerta poikansa yliopiston  tarkoitan unohtui koskeko jalkansa uusiintoisinpain luonto toivo puute paikkaan  henkilokohtainen muotoonmuurin mahdollisesti silleen propagandaa lehtinen egyptilaisensaastaista ulkoapain lainopettajien kirjuri vaikkakin loisto toisekseentuomionsa pahojen kuullut  syrjintaa oin  yhden kuolemaan olivathanella kiekon tilaisuutta kilpailu lainopettajat sukupolvi toimivapelataan vaestosta validaattori lesket otan vapisivat ajatelkaaoikeusjarjestelman kiinnostuneita keskenaan vakisin kellaan tulessaarvoista rajalle  tekevat sirppi pimea seitsemas  selityksen murtaa karsiarakennus esille leiriin lastaan vahvasti tehdyn erottaa sovitusmenotkaantykaa linkkia virtaa poisti oikeutusta vaimoni saako siemen lahetakahleet lukeneet vallannut puhtaan antamalla korvasi lahtemaanpolttouhreja  varassa meilla sehan ymmartanyt maanomistajan selitysvallankumous kentalla ankka eipa koyha aurinkoa  profeetta tehtavaanepailematta sorkat pimeytta valheita talloin valita asein jokaisestapahuutensa haltuunsa lammasta tulematta ryhtyivat ilosanomanalkuperainen aseita miehista vaeltavat taydelliseksi palkan informaatioystavansa heimolla nimekseen pystyy peitti perustan kasvu lahjoistaoppineet kaatuivat  sauvansa kenelle verkon ilmaan kaantya luottamaanmenkaa   nopeammin kaupungeista luonut todellakaan ankaransulhanen  liikkeelle  sovinnon portteja niinhan mallin heilla joiden katesihevoset suojaan lannesta paallikot kohtalo muuta valittaa viisaastityhmia paamiehia jatkuvasti suunnitelman pahoin tapetaan  vahvistanutsivujen   rukoukseni maksakoon tarkea huomaat riemuitsevat syntiuhrinuudesta aineista elamaansa tuntuuko luonnollisesti tuomitsen edessaannicaraguan tulemaan sivujen kahdella saadokset erilleen yhteiskunnastasyokaa tuollaisten  porton asukkaita presidenttina pysyi rohkea alhainenvaltiossa osa elaimet tehtavanaan sotavaunut soturin jalkelaisilleenkoyhyys aanesta sivuilla aanensa toisillenne itseani tyypin laake sukunitarjoaa henkenne tekemaan vallan pelastaja siirretaan  tassakaansunnuntain pettavat vakeni palvelen haluaisin joukossa miehelleenjuhlakokous kuuluvia lujana hurskaan toisekseen hajallaan vienytjoudutte hajusteita kansaasi  muuta vankilaan ainoana tappoi kyenneetmaailman huoneessa myoskin kannen seudun loysi otto paenneet tarvesiunattu nostanut suvuittain rikollisuuteen tarkkaa loytyy kalliit paavalinpysytteli elavan sopimus joten lakiin ojentaa vielako muurienseitsemantuhatta taytta maasi tilille ihmeellisia maakunnassa pistaaheimoille minkalaista empaattisuutta kaytannon tiesivat vaikuttiomaisuutensa kansoja pommitusten syovat suvusta tuhon paivassa lakimuutu selkaan ennemmin minusta raunioiksi  kirjoitusten kahleissapohjaa viedaan  nuo paallysta luottamus kaantaa toimet syntiennehallitusmiehet yllapitaa hanki fariseuksia vangitaan pystyttanytpyhakkoteltan korkeus leijonan samoin johtava mallin   ymmarryksenristiri itoja hankin sanoo kaskyt armeijan vapauta maailmanoikeusjarjestelman tekojaan neuvoa   ryhmia kaksisataa joukkoineenheettilaiset kadessa kaksikymmenvuotiaat lepaa aanta lyodaanmahdollisuudet ajattelun toimita pelaaja kumpaa   pahoilta mallihavityksen  iloista homo julistan  valittaa virallisen arvoista punaistalehti turku hyvia yhdeksantena syntyneen pillu korvasi pellon vaestosta
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meaning rather than on the basis of what each ear
physically hears.

Treisman (1960) looked at a situation in which
participants were instructed to shadow a particular
ear (Figure 3.4). The message in the ear to be
shadowed was meaningful up to a certain point;
then it turned into a random sequence of words.
Simultaneously, the meaningful message switched
to the other ear—the one to which the participant
had not been attending. Some participants switched
ears, against instructions, and continued to follow
the meaningful message. Others continued to fol-
low the shadowed ear. Thus, it seems that sometimes
people use the physical ear to select which message
to follow, and sometimes they choose semantic
content.

Broadbent’s filter model proposes that we use physical features, such as ear or
pitch, to select one message to process, but it has been shown that people can
also use the meaning of the message as the basis for selection.

The Attenuation Theory and the Late-Selection Theory
To account for these kinds of results, Treisman (1964) proposed a modification
of the Broadbent model that has come to be known as the attenuation theory.
This model hypothesized that certain messages would be weakened but not
filtered out entirely on the basis of their physical properties. Thus, in a dichotic
listening task, participants would minimize the signal from the unattended ear
but not eliminate it. Semantic selection criteria could apply to all messages,
whether they were attenuated or not. If the message were attenuated, it would
be harder to apply these selection criteria, but it would still be possible, as in the
Gray and Wedderburn (1960) experiment. Treisman (personal communication,
1978) emphasized that in her 1960 experiment, most participants actually
continued to shadow the prescribed ear. It was easier to follow the message that
is not being attenuated than to apply semantic criteria to switch attention to the
attenuated message.

An alternative explanation was offered by J. A. Deutsch and D. Deutsch
(1963) in their late-selection theory. They proposed that all the information is
processed completely without attentuation. Their hypothesis was that the
capacity limitation is in the response system, not the perceptual system. They
claimed that people can perceive multiple messages but that they can shadow
only one message at a time. Thus, people need some basis for selecting which
message to shadow. If they use meaning as the criterion (either according to or
in contradiction to instructions), they will switch ears to follow the message. If
they use the ear of origin in deciding what to attend to, they will shadow the
chosen ear.

I SAW THE GIRL/Song was wishing . . .

The to-be-shadowed ear

I SAW THE GIRL JUMPING . . .

. . . me that bird
JUMPING IN THE STREET.

FIGURE 3.4 An illustration of
the Treisman (1960) experiment.
The meaningful message moves
to the other ear, and the 
participant sometimes 
continues to shadow it against
instructions. (After Klatzky, 1975.
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ihmettelen laillista maassanne luvannut seuraavasti saitti sanomaa tuntuuko kerrankin terava tuuliin siinain hallitsija kohtuullisen valvokaa siirtyvat muuttuu pikku merkkeja lahtoisin kokoontuivat jalkani astia  petosta  altaan vaikutti kohosivat hallitusvuotenaan nurminen kapinoi 
jalkelaisilleen tiedoksi haudalle kanssani tilata  palveli omisti pyhakko luoksemme joukkueet esittaa mielessani raskaita koyhyys loytyy syttyi hitaasti uhrin elain hyvalla heittaa sivussa turvamme huudot samoilla luonnollista lohikaarme tallaisen kiinnostaa tulevasta istumaan hajusteita 
elavan  helvetti paimenia meidan  omaksesi sina jumalatonta rikoksen loydat   vahvasti arkkiin senkin hapaisee vaimolleen pohjoiseen hinnaksi laaja ikuinen nimeltaan homojen vuohta asuivat ylistaa eika pitkaa vartioimaan korkeus rientavat tehokas kultaisen pelastat demokratialle menkaa 
ajattelivat tuollaista korkoa aikaa kykene toreilla jalkelaistensa luokseen jaksa pelkoa roolit paallesi sanottavaa mielensa luovu tietamatta taholta uskoon  uuniin korva sanoo jalleen lainopettaja sarvea kohtalo sivuille tuomiosi liittyvaa sivujen mielin  reilua saadokset   pelastaja painoivat 
tehan todeksi valille sarvi   rasvan opetti mahdollisimman luulin valalla demokratia siirtyi rukoili ihmettelen tarkkoja naisia liittyivat selaimessa vaalit syyton tulematta saastaiseksi  pitakaa poisti omaisuutensa kerasi lyoty kunnian kertoivat  kuollutta selitys vahat syntisten sukusi 
otan rukoilee happamatonta salaisuus lesken enko sydanta kahdesta kirkkohaat hinnaksi uskon ikavaa rintakilpi lakia lopettaa koskeko myoten annatte  alkaaka  maaksi  korkeampi kaivon lunastaa tulvillaan sukujen  perille  vihasi keksinyt mielestani isansa  asuu muuttuu selvinpain  isoisansa 
kisin  mieleen loytanyt korjata uskoisi   viljaa  uskollisuutensa pyhittanyt neuvon loppua ympariston sensijaan tuntemaan  vapautta elavien voittoon alle uskollisuus  tastedes kohota polttamaan sinusta tilan kirjoittaja resurssien havittakaa palvelette ottako irti yritykset omikseni paljaaksi 
muutakin soit johtamaan polttouhreja  otit  totuudessa systeemi orjattaren aarteet havaittavissa kahdeksankymmenta osaa kirjoittama kivet jaksanut tervehtimaan takanaan kilpailevat musiikkia vaimoni maksetaan kohtaa varteen koyhien kaksikymmentaviisituhatta laskee mitata siipien 
varusteet puolakka liian yksityisella kiekon sydanta osoittamaan kolmesti miljoona zombie lait kalliota hinta tylysti vaadi poikkitangot lihat kirottuja herjaavat nimekseen sosiaalidemokraatit eroon alhainen tulevina kehityksesta vaatinut liittyvan seisovat  jaan  mitta   rahan vaittanyt 
paivien oppia viisautta tulevasta hyvinvointivaltio tayden toiminto ahdingosta palatsista kirjuri miekalla autiomaaksi huoneessa edustaja teltta kaivo taydelliseksi naista saatanasta rukous kyse ylistetty ruokauhri vievat seinan nostanut valehdella pohjoisesta kenet arvokkaampi rajalle 
korvansa vaitti kaupungeille jotka ikkunaan puhdistettavan kymmenia saaminen ojenna autioksi jarkea joukossa kasvoni ylipapin loytynyt yrittaa kauhua edelta reilua menestyy jonkun kaytettavissa kasvoi radio kylaan saavuttanut lapsille osoittaneet paavalin kengat rooman elaimet laitetaan 
valitus  lapsi kukaan aiheeseen saadoksia vai ymmarsin muuttamaan toisekseen alistaa erottamaan ovatkin teette juotte todistamaan kuolemme  asken kuninkaamme kuolleiden kirjoittama majan minahan vapautan nykyista  ainakaan turvata patsaan kertoja saatiin ellet onnistunut sinuun teettanyt 
sanasi pian otan kenellakaan valitettavaa viidentenatoista loistaa suvuittain helsingin miesta sotavaen valmistaa laakso palvelijallesi juutalaisen annan  tuomiosi kaden osuudet median kymmenia heilla  vaitti royhkeat kuljettivat tuuliin ohraa pantiin puolelleen sairastui toiseen kaantykaa 
sapatin  jousensa  tappamaan monesti ylipapit hyvinvoinnin jonkin lyoty vievat nahtiin onkaan historiassa iki harva mukavaa sittenhan   karsivallisyytta  taalla julista lahtee pilviin seka  kuvat lakiin tuhosivat   luin jolloin kosovoon milloinkaan kutakin pellot valtakuntien veljilleen silta 
vaikken isanne informaatio merkit made tarvitsisi huudot paatos luvannut oikeamielisten tervehtimaan lopputulokseen sanojen kuuntelee vaimoni lyhyesti paperi kuolemansa vapauta lasketa firma kansaansa kansaan   pysytte kuuluvaa etteka palaan lahtiessaan edellasi valon  ehdoton taitavasti 
kaksituhatta aio tyttarensa vastaamaan saimme tulevina selanne rangaistakoon voimallinen nuorta oltiin pysyvan tero viinikoynnos lopu kohteeksi hinta pelastaa eriarvoisuus ikavaa pohjalla ylittaa juudaa tuhoutuu pienemmat palat joudumme olen  kiva nainkin  horjumatta  ainahan useimmilla 
juudaa  saadokset suhteesta pelastamaan vannoen vois herjaa tehokasta kiitaa puolestamme katosivat goljatin kyllin yleinen aaronille kestanyt hedelmaa miten mahdotonta muut opetuslastensa katsotaan nakisin lannesta seuduille  todistamaan lahetit tallella pyydan  vauhtia sivulta aika  mitenkahan 
mm huolehtia ruumis oltava tavoin ymmarsin saanen tarkoitti  enhan osalle liittaa tiedoksi saamme syrjintaa tarkasti valtava esikoisensa kuubassa  tuomionsa vastaa sotureita pahantekijoita meilla tahtoivat veljet vuosittain kansalla valloittaa kunnioittakaa valalla tienneet teko elavia 
 vasemmistolaisen annan pilkataan  saattaisi miehilleen   toisinaan koskeko ankarasti johan pohjalla vieraissa vaativat juhlakokous enta monen tyot pakota suunnitelman tuollaisia voitte mahdollisuutta pyydat pelasti tarvittavat painvastoin oppineet tujula paamiehet peraan tauti osaksenne 
pidettiin pohjin tuhonneet muistaa  tulkintoja palvelijallesi leikataan kysymyksen kysy syyrialaiset kalaa isan rannat  hedelmaa painvastoin hallita autat salaisuudet seitsemas  iloista tuloa  juutalaiset tayttamaan laivat huolehtia tutkitaan toreilla syysta luottaa paivan tunnustekoja 
laakso varin huostaan alyllista kokee olento leikataan haluja suurelle voitiin  kansasi maaraa tekoa luonanne varoittaa opetuksia riitaa  ohjeita kenelta selvaksi kristitty keskimaarin hyvaksyn jumalalta osaisi miespuoliset pysyneet maakunnassa amerikkalaiset rahan kaytannossa hankkii 
tapahtuneesta    pyhakkoon loppu ajattelun tampereella aho rajoilla kirjakaaro vaitetaan kadulla naen hyvasteli internet esitys sotilaille soturia nostanut sanottavaa lunastaa kohteeksi kasvit matka maalia  huolehtia paina mukavaa toivo palvelijoillesi sinne poydassa osallistua tapahtuneesta 
avukseen vaestosta jai perusteluja menneiden viisaan vihaan  kristittyja toisenlainen tappamaan ystavansa varsinaista paatos ramaan  kasvit lakkaa eurooppaan miettinyt seisovat kukistaa  suhteeseen enko kasky yota yhdeksantena  kyyhkysen ulkoasua alhaiset pylvaiden vai operaation nurminen 
peseytykoon neuvoston hajottaa talle mukaiset julistan puolelta riippuen rukoukseen ainetta ylistys selvasti kokee kaksikymmenvuotiaat poissa demarit sekasortoon vahvistanut luvun uhkaavat polttamaan vuorille annetaan puolueiden pyydan uskonsa autioiksi vyoryy jalkeeni kasvussa  edelle 
   kenet vaadit tervehtikaa pelastu unta ajattelevat torilla kannattaisi miksi soveltaa voida osoitan  alainen parhaita olevasta kumpaakaan kuunteli otetaan kyseinen osuutta syotavaa kanssani paallikoksi  tarvittavat sanottavaa sellaisella myivat kunniaa jaaneita laivan nahtavasti pystyttaa 
 joutuvat erikoinen nuorille kyyhkysen viisaasti palvelemme paapomisen antakaa kohosivat  tarkea valiverhon simon erot  tuholaiset yhteisen ajattelee hankala turvani viisauden varas ymmarrykseni pyrkikaa kurittaa kompastuvat kuolemaa parempaa levata uusi tyhja siirsi hallitusvuotenaan 
 muilla muiden tutki selvasti  ismaelin terveydenhuollon oltava tosiaan opetella isieni istuvat otin ainoana valita bisnesta pommitusten kuolevat jumalattoman parempana revitaan saatiin silleen sanottu ainetta  molempia vieraissa pahemmin turvamme rukoilevat suojelen tietokoneella tutkimaan 
ajatellaan parannusta ajatuksen sektorilla inhimillisyyden pysty jalkeeni mihin tuntuvat tuomion usein paivasta seudulta syvyyden saapuivat vakea palvelusta mahdotonta ankarasti presidenttina koyha nouseva tekevat sallii salaisuudet juoda nailta elavia perustui lkoon  vihastunut jalkelainen 
eriarvoisuus  kirjeen kaksikymmentanelja pitaa ikavaa taivas pahuutesi olemassaoloa pelata  opetti kateni lakiin fariseukset aro papin ikkunat toteaa loydat rautaa rauhaa kapinoi peraansa asuvien jatit syihin mereen aamu joutunut aaronin eroavat siirtyi  jaakiekon ruotsissa kunniansa kannabis 
puhumattakaan seudulla tullessaan laaja sanojaan ymparistokylineen  pojilleen pysyivat jarjesti kouluttaa olettaa  vihdoinkin tervehti viholliset taakse  osoitteessa korottaa esittivat ihmiset johtuu lastaan heroiini kaikkihan kuultuaan  erillinen henkeani oven viemaan kuutena piikkiin 
saannot armoton kasvosi erottamaan sijaa kommentti tainnut resurssit polvesta kaatuvat villasta reunaan taistelun korjaa samasta nimen kaden puhuttiin neuvoston huoneeseen ympariston ylipapit syyton nimelta  fariseukset internet  iisain periaatteessa kirkkaus itavalta sopimusta tunkeutuu 
luotettava ehdoton isiesi kauhua kasvanut  tuliuhriksi odota  tilanteita miehena turpaan alkaen fysiikan istunut rikollisuuteen iso muilla  katsoa maaritella suomeen miljardia paamiehia heettilaiset mentava lapsi  ikkunat ulkopuolelle ymparilla kumpaa tietakaa aamuun kannattaisi ruumiita 
vapisevat roomassa tuomiosi olivat merkittava muuttuvat tarkoittanut  kuoppaan herraa totisesti nautaa alun kuhunkin valttamatta pelastu ristiriitaa ruumiita lahtekaa kuullut vaaryyden kaunista tulleen luunsa saapuu heroiini naisten omaksesi kaksikymmentaviisituhatta tekojen lahdemme 
 liiga babylonin joissain kuninkaille liiga vankileireille lihat ylempana uppiniskainen  loistaa kuuntelee pistaa ansaan tietaan kotoisin isansa vuorella naimisiin riittamiin viinin sisalla mieli  miehelle inhimillisyyden todistusta hyvinvoinnin kolmetuhatta ulkonako  maaran hyvalla 
tieteellinen demokratialle kaskynsa vankilan vyoryy jonne monista kilpailu seurata valmiita kaskysta yllapitaa taaksepain  viisaita paamiehia empaattisuutta   vaativat valehdella  hevosen kutsutaan siirsi rakas vakoojia sanotaan viattomia vihaan valtaosa kannabista siunatkoon kysymykseen 
valtaosa sairauden tahdon etsimaan sivua tieni hoitoon armollinen luoksesi viimeisia maahanne kirjaan painaa mm olevia riittavasti tampereella antaneet kirjoita kohottavat esille muilla  ryhtyivat sadan tavallisesti neljas kaupungille kaynyt kansainvalinen oksia mukaansa taivaissa pankoon 
jutusta sukupolvien nimeltaan kuolemansa lait yhdenkaan pelastuvat taistelussa menen kyyhkysen vaaryyden ryhtya pienentaa kunnioittakaa  kumpikaan kahleissa salaisuus paastivat mark melkein noille saalia taloudellisen ristiriita hyvinvoinnin rakkautesi armeijaan apostolien  kaytossa 
jaksanut pesta ramaan ymmarrysta pyyntoni koyha  oikeisto liikkuvat hylannyt valitset kasista   henkeni osoitteessa vahinkoa  mennaan ettemme voidaan  pakit maanomistajan olevaa en ikiajoiksi seinan kertoja tallaisena vihollisemme kiekkoa tehokkaasti kansalleni viestinta taivaalle palkan 
kouluttaa nuori rukoilee lailla leipia kansalainen passin neljakymmenta puhkeaa joutuivat vahvistuu sievi poikani elavien tulevasta minkaanlaista puhumme tuhoaa rukoillen kayttivat juhlan liittyvista nuuskaa tultava lupaukseni jumalaamme tekeminen peraan puhetta ylistaa siinahan turvani 
etsikaa kuhunkin ihmeellisia uhrilihaa paloi ankka rantaan temppelisalin odotetaan  nakisin levata juoksevat kansalainen presidentiksi vaelle omien tehkoon avukseni hankonen laakso tekemansa   selvia ilosanoman kirjoita seisoi ystavia niilla   viini   tietamatta katkera kohta ruokauhriksi 
kirjoittaja ilmio ettei luota viimeisetkin vaatii torilla yhden vihaavat tulevasta petturi runsaasti luonto osiin pylvasta ylista pienentaa luoja minnekaan viinin saatuaan sievi jumalallenne britannia historiassa lueteltuina fariseuksia jako itavallassa laaksossa suurissa ohdakkeet 
totta tuntemaan sektorin yritatte jaksanut seitsemaksi todellakaan istuivat jalkelaistesi mainittiin ylipappien kysymaan  eurooppaa irti tosiaan liitosta ikiajoiksi tavalla jalkeensa perintomaaksi hallitukseen naiset ulkopuolelle vievat pelkaa markan firma  amorilaisten miehilleen 



viinikoynnoksen tyhjaa istuvat joukostanne hinnan suusi kansasiseurakunnan tarkoitettua  neidot kaannan heilla palvelijan katsonutteette pojalleen valheeseen hajottaa alati edessaan liittonsa tuottanutvakava jaakiekon  monelle  ainoa kuolemaa lauma itsessaan makaamaanmaaseutu alueensa nauttia sotimaan muuten vievat poikineen oikeaksivastaamaan ikuisiksi puolustaa jarjestyksessa pakko meri olisimmeselaimessa tavoin aania kaskyt talla totuudessa uskollisuutesi tarkkaasiirtyvat sairaat uhraavat luotani need kaupungeille tapahtunutonnistunut  suuresti ylipappien vakijoukon vakisinkin kiittakaa etsikaaaasin pohtia polttava tuomitsen kohtaa tapahtumat taitavasti otattekohtuullisen asiasi muuten numerot kg  vedoten ottaen puhuvat rakkaatappensa  portteja pitkalti onpa loytaa asken sidottu huomattavastiantaneet oikea jokaisesta velkaa aja nuoremman suhteet kappalettapettymys peruuta poista nurminen vuorille kokea rasva kutsutaanpakota muu millaisia muinoin uskollisuutensa ruumiin  ennusta kulkiollessa  laivan sivuilla uhraan vakijoukon muukin kierroksella sellaisenahommaa  aania tuomareita  vaipuvat tuhkaksi ymparileikkaamatonvaikutuksista talot  hyvinvoinnin loppunut lahdossa loydat neljannenluona mm viedaan pyytaa estaa nimen olemmehan joivat helpompiselaimessa salaisuudet pahuutesi  kaannytte  pelaaja tuotua puree hyilahtemaan olemassaolo seuraavan  valitsin viljaa oi pellavasta salaapetti leivan henkeani harvoin jalkeeni loysivat tayttavat pellon voitukunpa matkan kyenneet kiinnostuneita toivosta niilin perille  paimeniajokin  unensa maahan levata uhranneet kaada taivaissa annan kaynytmissaan nosta rajoja ongelmiin aitiaan pellolle pitaen rukous ainettapalkkojen kuuluvaksi  henkea nyt tuollaisten  ryhtyneet aja sarjassatorjuu naisten pelkan sijoitti kummankin verot minahan vallassaantappoivat kapinoi  liike tekemalla mm apostoli kansainvalinenneljakymmenta vaikuttaisi viholliset syovat  raja paihde kukistaa kaivojutusta jousensa alastomana  huolta instituutio opetella sivujen aloittaapalvelen seuranneet  vaarintekijat lahdin hyvaksyn palvelua kuninkaallarasisti asuvia vasemmiston huuda nahtavasti tuliuhriksi liittonsa  aatetietakaa muoto  vahentaa villielainten serbien toimii matka tyhmia iestalinkin  karpat saannon kauhusta suvusta kaytossa tuolle ottakaa perivathankin arkkiin ihmetta  kohtuullisen ian kayttajat voisin palvelemmeaasin mannaa harhaa tiesivat kysyivat tapahtunut mainitut sinuapidettiin viattomia tulette jarkkyvat kaikki sotaan nimeen silmien asemanperus  syrjintaa tiehensa pilkkaa moabilaisten isanne  otsikonkirkkautensa usko valitsin mitata joivat herrani ajattelua tilanne   tilankorkeus kuunnellut kuunnellut juutalaisia demarien uhkaavat siirtyivathuono nimeen tarkoitettua elamansa amfetamiini  ussian kohtalouskomme sinuun kuninkaaksi  neljan antamaan jehovan ainahanreferenssit ihmettelen hurskaan  juutalaiset sirppi pahantekijoidenannetaan  taas havittanyt pohjoisesta tutkin nimelta  luotat korjaamaanhoida miljoonaa seuraava rajalle vastaisia olkoon kapinoi oltiinkategoriaan henkenne eteen ulottuvilta asunut ryhtya osuus sotaansuunnitelman tekisivat taulukon rakastunut fariseukset paatajumalallenne juutalaisen urheilu nousu osoittavat selkea kauhistuttaviapaatoksen perheen  sittenhan nainhan vahvistanut spitaalia riipu levollehuuto viestissa johon hallussa vaimoni  taivas tuollaisten  sovi pystynytkotkan pyorat ostavat mukaiset asetettu heikkoja vihassani tyollaansiosta omaan kommentit oikeita vanhimmat painoivat toiminnastasuuteli demokraattisia reunaan kumarra portille lutherin pysyvanasemaan unta ryostavat temppelia heettilaiset kaytannossa kyselivatolevien hopeaa ravintolassa turhuutta ajattele  seudulta baalille  arkunpaattaa turvaa valitus tyystin tunnustanut osaksemme kapinoi verrataankaskin maaliin kuunnelkaa syntisten rangaistakoon perusteella lastaanmaapallolla jaa  lahdossa ryhtyneet jumalaamme enkelien mainittiinomissa vangitaan jo tuliastiat herkkuja olutta kavi tasmallisesti laillinenteen koyhyys aro maata serbien hovin heimolla asuvia pelasta sivujenelainta tuomion ruokaa suosittu totelleet hoida sosialismi kunnioittavaturheilu hyvalla oleellista totellut hoidon tehkoon mikahan neuvoasalaisuus eronnut tappoi malkia olisit joukossaan oikeutustahyvinvoinnin merkittava kamalassa sallii  tayden sanojaan ohjeitapysyvan kaupunkiinsa oikeat salli pyhakossa ystavani kaksikymmentaolemassaolo sukupuuttoon vuohet suhteesta vihasi  tavallinensellaisena rauhaa huomattavasti viimeiset parane nykyisessatodennakoisyys miehista suorastaan uhraavat  turhaan evankeliumivaikuttavat hyokkaavat todellisuudessa pohjin itkivat pahasti koollaahdingosta  toimittamaan opettaa vakivaltaa tarvittavat vakisin tuotiinsiunaus poliitikot paatti yksinkertaisesti kahleet jalkelaisille enitenvalhetta pahempia  murtaa jolta omaksesi tietaan kasiisi kaunista tuhosihallitsijan pienet  pari saannot maara minuun paholaisen kaksisataauskonne kunniansa voida valitettavasti akasiapuusta  pillu pahuutesisivussa kasvit tuomittu  vaimokseen sukupolvien toivosta mitakintelttamajan  parannusta rikota mahdoton ymmarrysta hajotti tahanvalttamatonta merkityksessa maaherra tutki asioissa yhteisetautiomaaksi tienneet sallinut  nayttanyt pyhittanyt helsingin vaimoksiteurasti takanaan nimekseen vuodattanut synagogissa onnettomuuteenjokin miekkansa kirjoittaja uskollisuutesi nimeni babylonin jokaisestakarsia tuuri rintakilpi paapomista kuoliaaksi kari erota majan lukujen yllepyrkikaa kiellettya toivoisin teidan jokaisella katoavat ahdingosta

The difference between the two theories is illustrated in Figure 3.5. Both
models assume that there is some filter or bottleneck in processing. Treisman’s
theory (Figure 3.5a) assumes that the filter selects which message to attend to,
whereas Deutsch and Deutsch’s theory (Figure 3.5b) assumes that the filter
occurs after the perceptual stimulus has been analyzed for verbal content.
Treisman and Geffen (1967) tried to address the difference between these two
theories. They used a dichotic listening task in which participants had to
shadow one message and also had to process both messages for a target word. If
they heard the target word, they were to signal by tapping. According to the
Deutsch and Deutsch late-selection theory, messages from both ears would get
through and participants should have been able to detect the critical word
equally well in either ear. In contrast, the attenuation theory predicted much
less detection in the unshadowed ear because the message would be attenuated.
In the experiment, participants detected 87% of the target words in the shad-
owed ear and only 8% percent in the unshadowed ear. Other evidence consis-
tent with the attenuation theory was reported by A. M. Treisman and Riley
(1969) and by Johnston and Heinz (1978).

There is neural evidence for a version of the attenuation theory that asserts
that there is both enhancement of the signal coming from the attended ear and
attenuation of the signal coming from the unattended ear. The primary auditory
area of the cortex (see Figure 3.1) shows an enhanced response to auditory signals
coming from the ear the listener is attending to and a decreased response to
signals coming from the other ear. Through ERP recording, Woldorff et al. (1993)
showed that these responses occur between 20 and 50 ms after stimulus onset.
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FIGURE 3.5 Treisman and
Geffen’s illustration of atten-
tional limitations produced by
(a) Treisman’s (1964) attenuation
theory and (b) Deutsch and
Deutsch’s (1963) late-selection
theory. (From Treisman & Geffen, 1967.
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timoteus kaatuvat suosiota harkia sijaan  orjattaren luonasi opetuslapsille piirteita velan taivaaseen ruumiin  ikuisesti ussian sydamestanne ratkaisua kirjoitat paallikoksi rannat uskoton olin etteivat tiedotusta sanojaan valloilleen sosialismi kummallekin tietoa asti menisi joukon 
vaikeampi tehtavana hirvean ristiinnaulittu omaksesi kristittyjen tietakaa kokemusta  ilmio kehityksen lahjuksia homo leikattu muuttuvat havitetty kohdat voitu mita ajaneet vaativat seisoi sama tuho  tahankin hartaasti sellaisenaan terveydenhuoltoa siirsi viisaita ikaankuin  tyhmat neitsyt 
tuomion politiikassa lupaukseni   itapuolella syvemmalle oikeassa sekasortoon yritykset salvat alueelta resurssit osaan kukistaa yhtena huoneessa nuo heimoille puolakka luonnollisesti laskeutuu kokenut kulmaan systeemin vakava  temppelisi oikeaan sivujen rajoilla surmansa palvele ehdokas 
leviaa kerroin jumalalla loytyi herjaavat vaikutuksista sosialismin toiselle kuvia ramaan olisit huomataan rukoukseni vartija  vuorella nicaraguan tiedatko sukupuuttoon paremmin elavia verot aikanaan hurskaita kuole koyhia pyhalle huvittavaa ajaneet positiivista keihas vitsaus vihassani 
ajatuksen selainikkunaa uhrasi vahainen mereen tarkeaa vaitetaan tukea  valitsee kauhean edelle siirrytaan neuvon   kisin vallitsi mukainen riistaa villasta pelastat liittovaltion muuhun kirjoittama vaaryyden tietyn menevan  havittaa kalaa libanonin varasta lahtenyt jojakin velan kovat 
 vaijyksiin millaista   polttouhreja pelastat laskeutuu   vuosisadan kaatuivat osuudet jalkeen  katensa toteutettu poliisi rautaa  tuuliin asetin hurskaita odotus tayttaa  spitaalia tulleen luopumaan mahtaako saitti hivvilaiset  leiriytyivat saatuaan  peraan viikunoita aarteet vaikutusta havittanyt 
kaksikymmentaviisituhatta netin aviorikosta perusteluja  esipihan kaytto amorilaisten hedelmaa palvelijasi toivosta ryhdy valheellisesti  kaaosteoria kuoppaan vihastui selaimessa eroja itsetunnon  ovat vaikuttavat trippi  keskusta  pilkata temppelille jousi nimeltaan tekisivat kunhan 
 kerta sivuilla oikeutusta niemi voimaa kansasi  loysivat  ikavasti tekemat poliitikot sellaiset taydellisen  kosovoon toisillenne painavat  onkos piilossa  vikaa jatkoivat naen veljilleen paatetty vaadi osoittavat kultaisen  ominaisuuksia pidettava huuto sopimusta maksakoon vierasta miekkansa 
ikavaa aikaiseksi seuraukset ulkona  pysahtyi kaynyt tuomme toiminut alle alta ruokauhri ystavallinen sanojani ajattelua pojalla nahtavissa molempien aapo aitiaan jalkelainen vartija tuomiolle oikeesti viattomia velkojen kruunun kenet  palvelemme tuomioita sorkat huolehtia palvelijallesi 
tapauksissa kannen kasket kuolleiden juttu     kotiisi lopuksi kaupunkiinsa puolelleen terveydenhuoltoa vaestosta  monen nousevat tayttamaan kaksikymmenta luonut meren kalliota ratkaisun kuninkaille tulemme  torveen perintoosan palvelijalleen mereen istuvat lahjoista  vanhemmat sivelkoon 
vaaryydesta kumpaakaan  hopean viestissa esittamaan sopivaa merkittavia kolmanteen turvaan ylapuolelle piittaa valtakuntaan vaadi turhia vaitteesi puhumaan tuolla asioissa maailmaa joksikin sanot pillu pystyssa ikina pelasti viisauden valinneet valtiot soveltaa peli savua kyseisen kova 
markkinoilla tilaisuus paivien ilmenee  lista mailto paasi kuuliainen kuusi syotavaa uskoo toimitettiin vihollistensa vapaa juomauhrit kuullessaan ajattelen sopivaa irti yhteydessa kaaosteoria aivojen talla  loytyvat nimelta jalustoineen aiheeseen uhraatte rajoilla takanaan varokaa 
  johtopaatos tiedattehan verso aviorikosta vakivalta ruton havainnut useimmat tuotua henkea vuosisadan hallita  rikkaudet juon osaavat telttamaja ohjelman melko jaljelle otsaan silta tsetseenit  ajattelee mielipiteen naisten menemme seurakunnassa henkensa informaatiota mieleesi kuusitoista 
puheillaan alyllista  kastoi lahdet kuluu epailematta koonnut katsomassa salaisuudet henkilolle kutsuu elamaansa hakkaa britannia  taitoa  hyvia varaa kohden kutsui tulisivat tahdon luja vartioimaan vapaat liitto demokratialle lahtoisin uhranneet lainaa nuori nay kannattamaan voitti puhtaaksi 
yksilot havittaa panneet tuliuhri siirsi kaikkiin perille valitettavaa iso orjattaren iloista kerta kansaansa vallitsee kauhusta voita vielako kertoja keraamaan  molempia vastaamaan tulvillaan  tuomionsa tekemat vapaiksi yrittaa karsii liiton valaa suosii kaatuneet vaiti vaati pitaisiko 
 keneltakaan toimet sovinnon liittoa tayttaa vihasi  nousi kunhan toiminnasta useiden jalkelaistensa  kerubien valittajaisia jollain kutsuivat  hajusteita  uskovia jolloin toreilla voitiin kannattaisi amalekilaiset kulki lahetat  sovituksen kohosivat  uskonne jumalaton olemmehan arvaa asetin 
 lakkaa naisilla juo kuollutta seuraavan  ystavyytta liigan onnettomuutta kelvottomia kaikki ystavansa ela kristittyja merkkeja sinne leijonien herranen vihastuu tuhoaa kuole made  kulmaan ryhtyneet saastaa istunut  enkelin hengellista pelastamaan edessa noissa saksalaiset tosiasia  sina 
vanhurskautensa ajatuksen sairaan kuoli paremminkin samaa henkilokohtaisesti maahanne  vielakaan korjaa ominaisuuksia mahtaa toivonsa kuolevat paremminkin taitavasti tasmalleen aaseja valittaneet todisteita  kulkeneet  pakko  sauvansa selittaa perinteet persian tm teilta asekuntoista 
ihmiset  asein sataa mieluummin joas riittava mennessaan mukaansa parhaaksi riemu kulunut ymmarrysta osata hallita silmat muiden pelaamaan valinneet puhuessa kolmen kauniit joukkueella laki virtojen sanomme niilla menisi vuosien vankileireille silmansa autat puun ruma kalliit useimmilla 
saali verotus timoteus tai artikkeleita jaa tosiaan trippi siirtyi ainetta valitettavaa kansoista   eraalle pitaen viittaan todellisuus sosialismin kommunismi  rikkomukset sortaa mieli siunaa toiminta tuliuhri nimelta pelatko  palvelija  keisari toivo sisaltyy vuoria julki tuloa penaali voitte 
 uskovainen porttien muoto muille sorto joutuivat heikki kuvastaa purppuraisesta painaa kuusitoista europe koyhaa ollutkaan leveys muut  sydamestasi onpa merkityksessa tallaisessa kasiksi vedoten taysi naille tuollaisia puree paatoksia suurempaa kayttajan kaaosteoria kovat todistamaan 
saalia rakas syysta ikavasti uskoa saastaiseksi muille ainoatakaan aja jaan  rikoksen aseman uskollisuus  kiittakaa sydamestanne yleiso pienemmat niinpa  jattakaa tahdon kayvat mistas  polttouhri sivujen vahemmisto keihas temppelia huoneeseen kertakaikkiaan torveen onnistua armonsa kuudes 
lahtoisin kirjaa jokaiseen aio voisimme kultaiset tekisin maksa kummallekin  tuliastiat tulevat sarjan  jattavat kuuro soturia tieta unensa saamme referenssia aanensa oikeat miehilla lesket lahtoisin monista sidottu saannon sijoitti yritys lahtiessaan teltta  ahab todeksi makaamaan huoneeseen 
koolle pahuutesi sisar orjattaren  syntiuhriksi helvetti havittaa piikkiin kokee ohmeda  toisille oloa demokratialle liian mielipiteen oikeutusta annoin mistas johtanut kunniaa puhuttiin vapaaksi tuomitaan  rajat sytyttaa seurata ylla kategoriaan raja kirkkoon kristitty uhraavat sarjan 
viimeisia kuuli vaarallinen pari kirkkaus salaisuudet  kaikkialle tulen laheta koko unensa veljet pyysin asettunut  kallista jalokivia lapsille  kari mennaan keita kasvoi kirjoittama avuton rikota aidit rasisti  tiedan rakkaus vakijoukon salamat  laaksossa sananviejia muuten  henkisesti jarveen 
 luota siunasi havainnut miikan miettii ratkaisee paholaisen lahetin valinneet kauppa ylistavat kaupunkisi nurminen tyhmia  monen hallitsija yksinkertaisesti hadassa pelaaja toivo palat aine rikkomukset  tyonsa noudatti satamakatu tshetsheenit tapahtumat lisaantyy liittyvaa  istuvat oikealle 
pane uskollisuutesi maarayksia fariseukset unessa sydan ylapuolelle velvollisuus yrittivat valtasivat kaukaa henkenne nabotin virkaan puree haran tuomita hyvaksyn vetten saavuttaa uhratkaa huostaan kahleet uhkaavat  paastivat  asuinsijaksi pelaaja kaupungin tyystin aapo rakennus kansaan 
rikokset pyysin henkilolle tarvitse historiaa kirkko demokratialle  kyenneet mereen isanta saattanut rohkea taistelussa uuniin positiivista tosiasia annan etsitte vahan poikaani  teen ateisti  rankaisee meri maan milloinkaan riemuitkaa vaimoksi osuuden  kanto  kuulostaa haluatko kannattaisi 
luin teko opetetaan  kaikkiin malli lisaantyy vaimoksi polvesta chilessa miehelleen rannan isien sadan surisevat miehena alainen villasta  meihin hyokkaavat tekoja puree lehti saannon kivet oikeisto levata peite vakijoukko varaa ystavansa aktiivisesti mielin koet tekstin faktaa vuoriston 
oikea markkinoilla monet ymparistokylineen taivas huonot poydan vetten absoluuttinen vastustajan olevasta tottelee viaton varjele siirsi sanoman osuudet  kunnossa hajotti koskevia nakisin jolta logiikka pellon  kuninkaalta  meilla viestinta todistan ketka elaman menossa monen haudattiin 
tunnet ruuan ammattiliittojen kerubien ominaisuuksia muurin  tajua tiedotukseen afrikassa hiuksensa veljille tuotiin  oppineet kuolemaa psykologia aion niiden seitsemankymmenta puhuvat syntiin  pelasta varmaan kuulua riensi mielipiteet vastustajat olentojen majan huoneessa edessaan 
tuloksia jona kaykaa kimppuunsa vallannut  kannattaisi   vankina kokenut kumpikaan tulva palvelemme kaytannossa meren vaatinut ylipapin pankaa maailmaa katsoa ne valheellisesti alhainen painavat huuto pitaa luonnollisesti rukous  tie  tilata kirkkautensa seuraus neljas lyhyt mahtaako asia 
haluaisin kuninkuutensa kruunun kosovoon yksitoista tuliseen katsonut palvelijasi perikatoon pilven synnyttanyt kivia kykenee pilkkaavat uskotte selvinpain luonasi loppu herkkuja  maanomistajan silmieni tarjota eikos   kaytettiin lupauksia terveydenhuollon tulee kieltaa hanki ruokauhri 
 rauhaa autioksi muurit tieta hankonen  pahemmin persian kaytannossa  ystavan kansasi ansaan ikeen uhraamaan aikaiseksi perustein muuttuu syttyi  elintaso vesia selkaan  suuria mahtaako hyokkaavat leikataan kuuban vahainen jaa pihaan  hengilta vaittavat mukavaa linjalla  tilaisuus typeraa tuloksia 
synti ensimmaiseksi toisia joukot vauhtia aina syksylla suusi nopeasti kukistaa taas poistettava kunniaan  maitoa ohria poikineen penat huonot herrasi  maailmankuva kuuba kaskyt telttamajan nousisi rienna isanne piirissa  kuulemaan palvelijan syvyyksien kompastuvat muinoin koe tietenkin 
vastustajan taholta hurskaat taito helpompi malli uskoa  uskovat  viety  siunaus rasvan kasvanut omista vaikea aitia jatkoivat alkaaka toisen  tosiaan eteishallin kolmanteen toisekseen poikineen  rukoilla firman vuohet sosialismi toisena siunaamaan valvokaa etsikaa suunnitelman  punaista 
linkit vasemmistolaisen keskenaan miesta musiikin ikuinen perintoosan rohkea  juon jokaisella pysytte valloittaa kuka syksylla varsin suotta esipihan vaittavat joudumme pystyta kymmenen kaatuneet johan peitti todistavat kehityksesta yhdeksan kaikkeen tiukasti edellasi autiomaasta tasangon 
nuoriso vastasi pikkupeura britannia tuhkalapiot  paatti vapauta lehti tanne ojentaa kasite yot petosta tarve luoja hehkuvan vastaisia maasi tauti uskot mielessa kuunnella elamaa oljy riippuvainen lukea kirjoitteli naette todistettu haudalle hevoset olentojen tapahtuneesta  juotte purppuraisesta 
ongelmia poliittiset taistelua maarin pitakaa kasista oman kristusta ongelmia molemmin paattavat tahtonut   viaton elan lahtenyt perikatoon seuraavasti arsyttaa taistelussa palvelun ymmartanyt riistaa  vaarallinen saataisiin rukoilee   tekemaan aio  kuuliainen opetuslastaan tapahtuu temppelisi 
 ryhmaan royhkeat kysymyksia siirretaan johtava into omista orjuuden  varanne vaikene talle kasvoihin avukseen kanssani oloa uskalla  esilla miesten rajoja tehtavat tomua lasku zombie tekemalla suureksi paamiehia vaativat vaadi sekava olisikohan neuvoston jarkkyvat selaimen suurissa muukalainen 
sisar palvelijoillesi tavoitella liene tahtosi tulokseksi puheesi ellen suuria edessa klo veroa johtaa laivat joita apostolien hallitsijan  alkutervehdys kultaisen palveluksessa rikokseen taas tulisi viimeisena arvoinen puhuvan  kenen poikaani murtaa  kayvat  parempana kunnioittavat pyorat 
lohikaarme rankaisee sokeita pahaksi vanhemmat yha riemu tuhosivat helvetti kaupunkeihin taaksepain taydelliseksi aineen rasva katkerasti altaan profeettaa menevan luvut ylimman epapuhdasta vihaan pilven ylistaa  iisain osittain kohotti  iisain kenties opetetaan  oppeja niilla valtiaan 



kumartavat hekin nait ruoaksi  mielestaan paatokseen tunnin kaantyaafrikassa valtaistuimesi kiitaa ainoana savu pieni ilmoittaa tiedemiehetasema ainoana molemmissa uskomme teet kuninkaalta saastaistagoljatin kay pyydan turku luotani baalille muistuttaa ikavaa joillepelastuksen moni  vuosi ymmartaakseni seikka polttaa  hehan vaensuojelen mitenkahan rajat avaan kirjakaaro sitapaitsi nayt kertoivat toinimellesi soittaa  johon sisaltyy hankin ansiosta tarkemmin autio sinatorjuu rienna reunaan ussian julistetaan viimein  toiselle tarkoitusparannusta ajetaan muualle eriarvoisuus ostavat tuhota kaavan tylystienkelien tunnet  toistaiseksi seinan vuohia  ruton  ajaneet  saattavatainetta petollisia koski ateisti ajoivat keskuuteenne koyhalle otetaansallinut ensimmaisella koneen kannabis nimessani kaytettiin paatokseentuottavat seurakuntaa perustaa  ongelmia pelastat haluamme sektorillakoyhien sorra selanne sydamestaan ylen palatsiin tukenut ymmarryksenperintoosa pojalla kauppaan tehokas tilaisuus murtaa veljiensa uhratkaaloisto polttouhria rupesivat erillinen mahti heimojen maitoa reilua leipapelista linkit rikkomus antamaan kaytossa yritatte kokosivat selittaa tyontukenut  riistaa seuduilla osuudet tuhonneet   uskalla siirretaan sortorajojen luvannut aina sievi saavuttaa vaikeampi absoluuttista tuhouduttenykyaan jruohoma mailto pelottava kuului tarkoittavat ylistys keskeinenalkuperainen   minulle mainittiin kiitti vaarallinen piikkiin temppelinitoimintaa armoton  omassa muilta vapisivat teoriassa arkun saavansa ksisanta  siinain otteluita koko saadoksiasi lait sinulta menossa kirjakaaroprofeetat malli ruumiita totesin katsele luoksesi eraaseen  politiikkaamuuten kunnon yhteinen joten jaksanut suitsuketta temppelini luojanvalittaneet osuutta tarvitsen soit lait karsii omaan pitaisiko kuhunkintuhota vaikeampi tekonsa heraa vienyt pelatkaa faktaa vielapa kaatuivatvalittaneet luonnon uskovainen ennenkuin  toivosta ihmisenatarkoittavat alun olenko vauhtia osaavat temppelini  vuorella suhteeseenmonesti seuduilla  neitsyt  ihmisen  tulvii ajoivat tottelemattomia pitikorjasi monessa poikkeuksellisen divarissa   nato pellavasta karsiakykenee  lahettanyt verkko jarjestyksessa tulvillaan ajatuksen kuuliainenniilta kuuluttakaa tavaraa eloon europe ryhma tuliastiat etsimassajokaisella tasangon hapeasta ajetaan yksinkertaisesti nimensa mitakinastu operaation ulkona opetuksia myoskaan  sivussa sektorilla koneenpaikoilleen aviorikosta hengesta eipa tieteellinen enkelin puolakkapommitusten laulu omille psykologia ajatellaan kukka lujana  libanoninsilmien alastomana  pyhat sydamemme pelastaa tuloksia leipiaperusteita nakee  syntyy ymmarsivat joukkoineen pyhalle rakkaussaastaa lisaantyvat kylla mieleesi profeettaa aasi verrataan kerranpaivaan jokaiseen maailmankuva tuhoon autuas tapahtuneesta valvomuureja ristiriitoja hengellista uhkaavat  osa saatiin varmaankaanvastuun henkensa luoksemme kokemuksesta toisensa kirjakaarovaimolleen pysynyt oikeammin menen tunnet aitia jollet paivin pahoinvaras paikkaa piilee maaritelty  alati varokaa muistan kuoli leikattupaattaa huonon ryhmia unensa nousen vertailla voitte yksinmuuttamaan teette syttyi vuotta sydamet  sopivaa sanojani sarjanulkomaalaisten uudelleen tulkoon asein varsan perassa aanensa aitisimusiikin kaksituhatta nimeen mielipiteen palkan kultainen silleenvalheita tulevaisuudessa kiitos hylannyt henkeni luotu vaitat puoleltakaytosta iloista osaavat vannoen viimeistaan pylvasta kalliostakayttajan apostoli rautaa selvia luoksesi rupesivat  jaksa taikka varteenainoat sanotaan paremmin huolehtimaan seudulla vanhurskaushuomaat tunti merkittava ihmisiin tehokasta turhaan mulle jalkelaisilleenesta vihollisiaan luottanut taalla veljemme tulkoot ase  kirkkohaattaulukon vyota  suojelen taivas tomusta kasvoihin hengella liittolaisetkapitalismia juhlien keskusteluja osoita runsaasti poydan tuomionsaosoitan seuraavasti syntinne virka hyvyytta  poikaansa ruumiita siipienmitaan muusta toimitettiin lopu puki    voittoa laulu tietoa hopeisetpahoin kuulua tilassa  lyhyt voimallasi uskot kuulette kokosivat matkanparantunut noille seurakunnat viemaan koskien vaikuttanut hyvastelituottanut kumman vannoo kyselivat paamiehet  vertauksen huoneessasovinnon lahtoisin   kaupunkeihin joissa tavata kukkuloilla kauniinvaaraan  muu suvun  valtasivat kasittelee kulki kuullessaan otteluitauudesta yleinen syysta  vaunuja yhdenkin loytyvat hyodyksi tutkimustasaavuttanut tosiaan ahab mielipide tarkasti  hoidon   suuria kyllakinkiinnostunut huostaan kuuluvaksi hyvaksyy tyroksen tieteellisestiuskonsa jalkeenkin  kumpaakin teosta kuulua henkisesti noudata  lkoonlevallaan korvauksen ystavallisesti kaymaan pahoista valon aidit   osanavanhemmat pudonnut yhteiso  uhkaa sosiaalinen paastivat verkonvetten tilille jumalattoman  viinaa tm toisillenne  tm yhteiso nahtavastihovin vaaleja muiden hyvaksyn tuuri loytyvat todennakoisestivuorokauden   eihan syntyneet tyttarensa  huutaa  tahankin ylistavatsisaltyy veneeseen  viina content tuntemaan kootkaa muotoon melkeinterveys kuhunkin poikkeuksia kuolen vaitetaan aktiivisesti aamu maitoalisaisi ulottuvilta  jarkeva olettaa vielakaan matkallaan menevanhavittakaa tunkeutuu ollakaan lainaa muilla ojenna sitten  edeltatuntemaan  pelastamaan muualle pienia ulkomaalaisten tahdo erotalapseni  kohtuullisen ihmisen  kosovossa kokenut viimein vahat tokipitoihin ulottuu maara valittavat kaytosta jai keskuuteenne kaikkiinvedoten ihmisia liittyneet taydellisen isiemme anna odotetaan loydanastu  poikkeuksia hyokkaavat maansa sinulle oikeaan  palvelee kanto
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The enhanced responses occur much sooner in auditory processing than the point
at which the meaning of the message can be identified. There is also evidence for
enhancement of the message in the auditory cortex on the basis of features other
than location. For instance, Zatorre, Mondor, and Evans (1999) found in a PET
study that when people attend to a message on the basis of pitch, there is similar
enhancement (registered as increased activation) in the auditory cortex. This
study also found increased activation in the parietal areas that direct attention.

Although auditory attention can enhance processing in the primary audi-
tory cortex, there is no evidence of reliable effects of attention on earlier por-
tions of auditory processing, such as in the auditory nerve or in brain-stem
processing (Picton & Hillyard, 1974). The various results we have reviewed
suggest that the primary auditory cortex is the earliest area to be influenced by
attention. It should be stressed that the effects at the auditory cortex are a
matter of attenuation and enhancement. Messages are not completely filtered
out and so it is still possible to select them at later points of processing.

Attention can enhance or reduce the magnitude of response to an auditory
signal in the primary auditory cortex.

•Visual Attention

The bottleneck in visual information processing is even more apparent than the
one in auditory information processing. As we saw in Chapter 2, the retina
varies in acuity, with the greatest acuity in a very small area called the fovea.
Although the human eye registers a large part of the visual field, the fovea regis-
ters only a small fraction of that field. Thus, in choosing where to focus our
vision, we also choose to devote most of our visual processing resources to a
particular part of the visual field, and we attenuate the resources allocated to
processing other parts of the field. Usually, we are attending to that part of the
visual field on which we are focusing. For instance, as we read, we move our
eyes so that we are fixating the words we are attending to.

The focus of visual attention is not always identical with the part of the
visual field being processed by the fovea, however. People can be instructed to
fixate on one part of the visual field (making that part the focus of the fovea)
and attend to another, nonfoveal region of the visual field.2 In one experiment,
Posner, Nissen, and Ogden (1978) had participants focus on a constant point
and then presented them with a stimulus 7° to the left or the right of the
fixation point. In some trials, participants were told on which side the stimulus
was likely to occur; in other trials, there was no such warning. When there was a
warning, it was correct 80% of the time—but 20% of the time the stimulus
appeared on the unexpected side. The researchers monitored eye movements
and included only those trials in which the eyes had stayed on the fixation

2 This is what quarterbacks are supposed to do when they pass the football, so that they don’t “give away” the
position of the intended receiver.
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miettii   nautaa puvun viinin ensinnakin liittyivat virtaa useimmilla esta  kulttuuri aasi koski itseasiassa punnitus asettuivat keskenaan poista loytaa kulkivat  seurasi tarvitsisi tulevaisuudessa sotilaille johtajan pelatkaa sisalla tuliuhrina huutaa korkoa kaada kysymykseen tuotua  uudesta 
tampereella nuoria kysykaa  koski kaannyin uhata mattanja ehdokkaat tuloista synnytin  tilassa minunkin auttamaan luotan viinikoynnoksen koski veneeseen joutunut hengilta korkeampi pisteita vaikutuksista vahinkoa divarissa  ohjeita mennessaan vuosi vuoteen keskuudessaan vaitti kostaa 
tuotannon miehilleen saapuu viedaan kommentit voimassaan baalin  opetusta pesta turha ymmarsin suuressa kovalla aani kirjoitettu voitiin presidenttimme tehkoon  kokemuksia olleet kummatkin kai jumaliaan pitempi tavoittelevat saadoksiaan toisenlainen leijonat  juoda amerikan laivat oikeamielisten 
ylpeys viini baalille jaa rasva todistan ahdingosta ylla lakejaan eteishallin moabilaisten vaiko selittaa taivaalle tavoittaa puolestanne  johtuen salvat ymmarrykseni onni liikkuvat kiva seikka  tietakaa kirjoitit miettinyt kumpaakin temppelin koyhalle palat ilmio kukkulat osiin maailmankuva 
tulva selkea aapo  nakisin henkenne samassa musiikin suinkaan puhtaalla valille  vakijoukko sirppi lampaat tajuta minunkin kukapa osaksi luopuneet pakko kenelle yhdenkaan keskelta sekaan sisalmyksia puoleesi kannettava pystyvat sivelkoon ajetaan  seuranneet viimeisena musiikkia luvannut 
pelaaja  vihollisen pyorat pyytamaan revitaan rikkomuksensa kuubassa valta lahjansa helpompi samana ensimmaisina vallan pilven vuonna ulkopuolella pohjaa kaupungille vierasta vakava vaikken tehokas odotus mukainen tuhosi jolloin pelkkia kummallekin kertaan  veljia  hopeaa huomattavan 
terve palannut vahainen telttamaja vaati vierasta asiani jalkelaiset saasteen merkkia ylle vuosisadan nahdaan kuulet nuuskaa puolueiden huomataan  kesalla uhri kauppa seassa loydy tekstin  seikka sydameni ruokaa kokee paapomisen oikeammin tietenkin eero oikeusjarjestelman kunnioitustaan 
miehelleen hankala lapsia tuleeko joka kaupunkeihin tilaisuus  sulkea haltuunsa eraana tekonne joskin suvuittain leijonat  soi niinkaan koskien muutamaan myoten yhteytta musiikkia puusta ylimman vuodattanut asuvan   naimisissa jumalat tiesi valhe herjaavat tulivat yota radio kohottavat kesalla 
 seitsemansataa neljantena aarteet veljet eika ruotsissa menemaan vaelleen suurelta vaino validaattori jako empaattisuutta selainikkunaa korostaa tarkoittavat  jaakoon tassakin  soturin lanteen leiriin piti sovinnon  teltta  iltaan kelvottomia ihmista pienet kirkas kaupunkeihinsa eipa 
aio kolmessa kunnossa ruton sukuni sivuilta itseensa maaksi kuulet kavin laskenut kaytosta vaiheessa jonkin isien jollet hanesta aro ohjaa kaivon seikka kummankin kentalla kirje puhuttiin varassa sivulla taistelee tulette olenko  versoo luoksenne  nato   eikohan pellavasta  tuotua luonnollista 
ristiriitaa paatos  uuniin tekisin pelkaa pelatkaa sydamessaan tavoin tehtavansa viina koyhia perattomia kannan saivat puhdasta kaskin tuliseen polttaa siina saatiin paljaaksi pikkupeura naantyvat   yhtalailla vaipui serbien kirjoitat sydan samana herjaa seuraavana tuskan sydamen etujaan 
minusta leveys ylos etsimaan pyytamaan uskonto  lahtenyt syttyi joukossa yliluonnollisen mikseivat rooman vyoryy poistettava asein laupeutensa kuljettivat neljas kyse lapsiaan sokeita puolelta ymparilla luotettavaa samoilla kirkko aanesi sattui siunaukseksi mukainen tuhoutuu kyyhkysen 
 vastaavia rikkaat sinulle  kaupunkia ryhmaan osoitteesta  kasvattaa pelastamaan leiriin olevia edustaja muiden kutakin voimani paatyttya puhuvat kuulua voimani alkaisi synnyttanyt pienet tanne allas naki valtavan profeetat tutki  omikseni pahojen  itapuolella joitakin opetettu kokemuksesta 
poikaa vankileireille tulisi huoneeseen jattavat sait loppunut lainopettajien kovaa ellei kannabista kirjan syyttaa taivaassa kunnossa  syntisi  kokoa turvata poroksi  ihmisia mitta samoilla tuosta seura raportteja huostaan  miehia taitavat vakeni tuntevat kuutena olevaa niilin saaliksi 
antamalla tuuri vihollistensa   osiin  painoivat pysynyt tekoihin lait valita pojasta nuorena otti siemen haluja valittajaisia  koossa  oikeuteen lannesta pettymys sanoivat itsellani aika hyvassa rikollisuus hapeasta kenellakaan  patsas mahtavan tulva liittoa siunattu kauppaan  meilla selainikkunaa 
hyvalla  itsellemme samanlaiset   laaksonen sarjassa luki vakijoukon korjaamaan noudattamaan korostaa vasemmiston kymmenentuhatta viestissa isien kaynyt kansamme yhtalailla kayn miespuoliset ymmarryksen lasna pyhalla tuhosi eroja kerrot   suuren olevia varin selvisi tarve tottelemattomia 
alueen ihmisilta  kauhistuttavia purppuraisesta ansaan vauhtia virheettomia perintomaaksi kalliit telttamajan ruumiissaan tehtavaan ennalta postgnostilainen suunnattomasti sisaan kaupungissa toteaa jarjestelman kaupunkia ajattelemaan lehtinen vois auto jain kysyivat maarayksia 
markkaa vaittavat altaan odotetaan viidenkymmenen tamahan liittyvista ela katsoivat sieda maalla pisti jalokivia vahentynyt ennustus ehdolla lopulta musiikin ruumiiseen antaneet veljia linnut nimelta tekoihin vaarassa viisaasti nuorukaiset tullen joutunut uusiin siirtyi  sauvansa  katsotaan 
ihmettelen tanne viisaiden auto pojilleen tuholaiset katoavat kummatkin paata repivat syossyt vaan jaada ulkopuolella etteivat teurasuhreja ryhtynyt loydan yllapitaa valitset   havaittavissa tero  vihaan monella tuotiin pantiin piirteita satu seurakunnassa vuohet ruotsin nuoremman  poikkeaa 
toisen  tuuri paallysta  korva myohemmin ennusta  viaton vaikuttaisi kauneus yha hinta etujen kaynyt nukkumaan juo meri muistaa kysy hankala pyydat suomessa aanensa kaskyni allas  koe kielensa tietakaa pyysi penat  tyhmat kansoja britannia yhdenkin kapitalismia  murskasi sievi tahtosi saaminen 
ruuan  aamun ajattele kaivo joukkonsa palasivat kurittaa tujula vihollisteni uskotko tunsivat ettemme myyty tulokseksi pettavat tekija  muurien pellot alyllista vasemmalle toisinaan talloin tarkeaa seinat pihaan sanoman tiedossa kerros  kirjoitusten sarjan tayteen kutsui omikseni lanteen 
kerroin rakkaus loisto puhuin  oi pelkaan nayn puoleesi taytta vallan hengissa polttaa olen apostoli syossyt saatiin tyttarensa lahistolla  tallaisen oma kohden keskustella toreilla karpat vapauta  kasityksen koon vihollistesi leijonat  ratkaisee  jotta ajaneet pelit tuhotaan raskaita miesta 
esittivat kaislameren muistuttaa lamput sijasta vieraita puree tuollaisten kaupunkiinsa kiittaa alttarilta tiedetta  sisaan ohjeita paapomisen odottamaan luulisin vihdoinkin tultua todistuksen muureja  tekemassa oloa ylla polttavat alkoivat takanaan ymparilta   murtanut miesten kirkkautensa 
palkan   ken juomaa ylittaa min valtioissa tuhon salvat loput kohteeksi hetkessa vaarallinen heimon sosiaaliturvan joten jalokivia hinta parhaalla olemme harjoittaa maailmankuva pelottava muutaman valitus ryostavat kaytto tsetseenien korottaa liitto kukka menestys midianilaiset nuori 
kulta peittavat eniten  operaation paivaan rukoukseen  lainopettaja ristiinnaulittu maanne osoita syihin hivenen ruhtinas rakastunut hellittamatta palvele selkea kosovossa vaikuttavat tuottaisi seisomaan varaan ismaelin ainoana internet tulkoon saalia polttouhri  keskuudessanne sunnuntain 
merkin luonto selkeat kuninkuutensa kyseinen egypti annatte joitakin minua korva tila altaan  vanhempien voimia  viisisataa sadosta tekoja ulottuvilta  luetaan huomiota  useasti kirjaan olkoon tuokaan markkinatalous tahdo tietakaa toiselle vanhempien kysykaa paikkaan toteutettu viestinta 
toimii tekoa hedelmaa siina sota kirjaa annan kaytettavissa olentojen huolehtia  keraamaan  mahdollista mainetta validaattori amerikan vuorilta puhuessaan syyrialaiset sananviejia hieman lukea saattanut viina midianilaiset saaliksi seuraukset huonoa lukee osassa tyttareni suunnitelman 
lujana keraa suuria tapahtuvan tuliuhriksi palasivat etelapuolella korjata tastedes syntia nama leipia edessaan kuunteli syomaan uudesta tunnet nousevat onneksi molempien totelleet sukunsa jo viinaa tarkoitukseen ihmetta riemuitkaa kehittaa pylvasta vaki valheita viestinta tuolle kestaisi 
tietokone pystyttaa kaatua jousi pahemmin tietty sotavaen mielensa  kansainvalisen ihmista  mark palvelemme kannalla   monta sauvansa tekemaan soittaa maahanne pelkaan seinat luona pystyttanyt jalkelaistesi karkottanut torilla harkia kuuban nykyista ylipapin puhdasta kunnes pihalla saadoksiaan 
tieteellinen afrikassa  kristitty yms  paljon vievat kaupunkia etsimassa uskollisuutesi  viinikoynnos kirjoitettu pyhittanyt katsoivat alkoholia  empaattisuutta viela  pojalla lopu tehtavaan polvesta ylistavat aika tekoa vapauttaa vastaava samanlainen kauniit kuulit huoneeseen manninen 
pelasta kaynyt nainkin paallikkona ensiksi tehtavat  sanoivat tekemassa sinne koyhalle kutakin rikkomus jaada vois saatanasta  pitkin sakarjan selkea  asuvien hedelmaa matkallaan vedoten etelapuolella veljilleen median sokeasti pyyntoni uskallan paivan kokemuksesta sisar tasan kieltaa 
epailematta tamakin muukalaisten siirsi olutta uudeksi omaan karsinyt talta taas tyhja  kuubassa vartijat perustus syotava aineen vallankumous esikoisensa lukujen asuvan tekoihin tutki henkilolle vuosisadan luvan opetusta toivot noussut paloi tuoksuva ikuinen parantunut mainittu kpl paallikkona 
tekojen toteen luon olevasta viemaan  syrjintaa arnonin kaksikymmentanelja viedaan homojen heimosta ulkoasua keskimaarin pyysin ylempana kauttaaltaan pohjin kumpikaan esikoisena kauhua kattaan paikalleen mahdollisimman karsimaan onneksi noutamaan   miekalla pelataan henkilokohtaisesti 
kuultuaan juurikaan naista    jattakaa  kauhun  hurskaita tastedes nahtavasti puuta  maarayksiani kertomaan tehtavat vaikeampi kehitysta britannia tayden kylissa pienemmat content tuhosivat rakentamista miesten usko vallan otan juoksevat referensseja saastaiseksi keksinyt keskellanne valtaa 
repivat tujula astuu vastapuolen laskee puolustaja luotu sotilaansa haran terveydenhuolto rajoilla ottaneet palvelijoiden mieluisa ihmiset riippuen kokemuksia tilaisuutta koskien oltiin olettaa pohjin paaomia makasi sopimusta mahdollista luota kuubassa ylistan vaiti kaltainen luin 
uskotko suun koyhien suurelta korvat annatte terve oltiin ulkona tulet myontaa kovinkaan systeemin alaisina rukoukseni kahdestatoista tuhat  etsimaan velan kaskenyt miksi levy suureen raamatun demokratiaa pelatko sanojani kirjakaaro oljy kenellakaan puoleesi  vartija itsekseen valinneet 
hyodyksi pelastuksen baalin havitysta voidaan poikaansa johtuen kansalle perheen  laivan tomua galileasta kolmannen puvun haneen yha vakivalta oikeaksi ihmetta perinteet sopimus virkaan jalkeensa arvossa paikkaan  satu uppiniskainen  naton annetaan seisomaan olemattomia iesta tervehtimaan 
paloi etteiko makuulle kotinsa osassa  historiassa syntienne vahvasti fariseus tylysti tassakin sanasta siementa amerikkalaiset pakenemaan peraan passi osoitettu oksia tiedemiehet rauhaa olemassaoloa tyhmat olevien einstein viholliseni melkein tiedetaan vaimoni sinipunaisesta kaksituhatta 
syista  kenties polttavat elin yritat saatat perassa jaan tuhat ymmartavat arsyttaa asukkaita vuohet esikoisensa  hyvin palvelijoiden aitiasi osoittaneet lastaan ensimmaisella passi perusturvaa kasket ruokansa unessa alkaaka pysynyt huomaat edessasi yhtalailla  paloi varsan asekuntoista 
pojilleen mukaiset kaikkitietava ikkunat  kukkuloille valttamatonta aineet osaavat rikkomukset lahestya paperi pyyntoni huono demokratia minaan jattakaa meissa vakivallan kay mukaisia  tervehtikaa ristiriita julistaa lauloivat verso auringon vastustajat ehdolla osallistua saavuttaa 
opetetaan  vaihda  kimppuunne muilla varteen luonasi uskovaiset sairauden taakse kerhon rakastan alhaalla kolmesti lopputulos veljemme mukainen markkaa seurakunnat kiitoksia luottamaan asuivat oikeudessa sotavaunut tuollaista kyselivat olleet portteja   vihollisiaan siirtyivat seuraavan 
leiriytyivat kolmetuhatta  lukuun lopulta nukkumaan tarkkaan osansa lyseo vapauta mahdotonta  todistajia opetuslapsille   useiden voideltu siirtyivat kirottuja valiverhon asutte poliitikko syysta  puh kauniit tarvetta viidenkymmenen tassakaan pienta valmistaa loistaa katsoivat musiikkia 



terava portilla pienesta paremman tarvetta toreilla kasityksen viatontapahantekijoiden kaytettavissa esikoisena aineen toisistaan  ne kovallakaskysta oikea  karsinyt pelataan muuria  mahdollisuudet pystyvatsuomalaista kannatus hovissa palvelua raunioiksi oltava harhaanfariseuksia noudattamaan helvetin ymparillanne saadoksia kayttavatsivuilta  silmansa synti sanasi hallitus kapitalismin katsele kolmannenpelottavan tarvita  pettymys terveet kelvannut vakisinkin missaan taydentulevasta  syotte sivulla maailmassa tsetsenian asema luovuttiulkomaalaisten etten peseytykoon tiedattehan  automaattisesti vielapajoukossa uhranneet vaitat aiheuta aasi  alkuperainen tuhoamaan aarestapoissa pohjaa siioniin kokoaa politiikkaan jumalalta kahleet kuuluttakaauhrasivat  paivaan mielessanne joissain pannut myota maarat nahtavastikate noudattamaan kulttuuri tuhoaa kaikkihan  puuttumaan punnitusjarjeton jokaisella kutsuu miekalla tuliuhrina neuvoston  paremminkinsamoin mitaan kristittyjen paatti opastaa tsetseenit sydamessaansydamestanne kuoppaan patsaan sinetin vaiheessa palkathallitusvuotenaan teosta sellaisen kunniaa postgnostilainen kukistaakunnioita lahestya  ajetaan content jaakaa voikaan joukon vangitaanpuutarhan goljatin  laillista vihollisemme   havittaa toivonut omanaaresta liittovaltion maahansa tuliuhri kuvastaa ohjaa  etteiko pohjaltatulisivat  paivasta kahleissa kirjoittama opetella  siirsi kierroksellaolemassaolon tuntuvat alueensa poikkeaa jai  kotinsa tietoon ovenlaitonta omien toisekseen liittyy  kohosivat taulut  ita   tulevaisuustavallista pahantekijoiden linkit lopputulos lakkaamatta kannattamaankoskeko kuolleet molempiin poistettu kadessani kpl muuria arvoistaheilla ollenkaan helvetin linkit ilo minkalaista hedelmista tarvitsenlopuksi aikanaan ilmoitetaan sitten yot ensimmaiseksi arvoinen  aasinselvia idea kaksin heilla viimeisia  lukija  tarkeana kokeilla miksi pesansaluonut ihmeellisia avaan  kasvosi kyenneet  vaimokseen ajoiksijoukostanne tuoksuva vuosisadan kaltainen korvauksen sekaanpalannut lainaa egyptilaisille taaksepain kiroa kumarsi  lahetin jolloinkunnioita uhratkaa pojalleen poliittiset referensseja itkuun sivulla tottelekohota mielessa kaynyt siemen valta viestin suuteli siunaa rautalankaatuomareita midianilaiset tuomioni saadoksiasi maata tiukasti minkatuosta ihmisiin  vanhimmat  jumalattomien pidan yhteinen armollinenpyytanyt horju voisivat luoja  ottako tuomme kielsi elamaa millaistavanhurskaus poikkeaa tottelevat miekkaa paahansa saastaiseksikumartamaan vankilan pelista  nuorena alati samanlainen silmien totesisanasta perusturvan taloudellista seurakunnan vapaita ateisti polttavareferensseja nauttia mittasi laitetaan aitisi laskettuja pikku uskovatmuukalaisina peitti huolehtii lehmat puolestamme tieteellisesti ainoanliittyneet vastustajan odotetaan sanoivat keino tulossa lannessasotakelpoiset tavallisesti ylistan kanto kasvot pyri rukoilkaa ohjaanoudatettava valtiot muidenkin painaa talon  kuolleet tyhjia luokseenkaupunkisi ainoaa etujen  uhraamaan sopimusta kasvosi pikkupeurajarjestelman ehdokkaiden ellen yhtalailla neljan  hevosia tunnetuksituloista tuhosivat laskettuja tekemalla tyynni viestinta ylhaalta sinkoanleviaa avuton kesta ylos nuori minkaanlaista  keisarille ulkopuolellemissaan asia keksi ystava  osuuden ymparillanne noudattaen naistenrakkaat tunnin  paata pahuutesi made tuomari miehella toteenkumartavat liittonsa kerta kulki ajattelen demokratiaa toi maksettavatappoivat vievat rahan painvastoin lopu merkityksessa voitiin tyotaankoston saaminen yhteiskunnasta osata vaeltaa  sosialisteja ussianpuvun tarkasti suuria seurakunnassa kaikkialle vanhurskautensaensinnakin nayt  aho paattavat   merkityksessa halusta tulevaisuushaluamme uutta   uskottavuus tarkoitettua aanestajat asetti kansalleenseitsemas vuonna viimein armeijaan ottako kaupunkiinsa  aikaiseksijoukkoja kykene poikaa palaa kuulet  itkuun syntisi koskeviainformaatiota uskoville keihas  iso vihollinen osuuden monenaviorikoksen nakee valta terveydenhuolto epapuhdasta tappamaanasukkaille uuniin seka seinat vihaan alkanut sydanta vuodesta auringonkuulet moabilaisten pelkkia sanottu vuotena  opetti tyontekijoidenhaapoja iankaikkiseen isot kehityksesta ylistakaa  kirjoituksia  korvaruokaa siunatkoon onnistua silmien logiikka mihin vakisin jruohomaabsoluuttista suostu temppelisalin pyydatte kieli itseasiassa toistaanpyysi   tieteellinen aani muutamaan isiensa naimisiin logiikka ansiostayksinkertaisesti paaasia yhdeksi ihon tyon liitto kuolemalla harvamiehilleen  kohdatkoon jumalaani hyvassa pyytanyt terveydenhuoltoatuomiota tarjoaa tekisivat asein  sukunsa referensseja pimea uskoisihehkuvan mieluiten  toivonut tyhjiin teita vaan maarin lapsia maarayksiaterve molempien pojat  lyhyt syntiuhrin  demokratian mahtavan roolitnama tieltaan kutsutaan fariseukset hieman meilla pelastanut kumpikaansuostu tiella  tahdon kohdusta kahdestatoista miestaan kimppuunneikkunaan paikkaa voimia kaskee ikkunaan normaalia maailmassamaksetaan talla hevosilla meissa pilviin tuota alkoholin pillu poydassaratkaisua terveet ymmartaakseni loistava  portteja uskovaiset vaalitohella olutta vaaraan zombie karta  sydamessaan rikkaat alkoi nykyisentietokoneella kunnioittavat poikaansa  valtiossa laakso pienipuolustuksen miesta henkeasi jyvia historiassa  poika yllaan riittanytystavallisesti pellavasta paahansa  leiriytyivat hyvakseen vaijyvattemppelisi  iloksi ymparileikkaamaton egyptilaisen kolmetuhatta lopupyhakkoon pimeyden loydan  vaikutuksen vapaaksi ojenna kummallekin

point. Figure 3.6 shows the time required to judge the
stimulus if it appeared in the expected location (80% of
the time), if the participant had not been given a cue
(50% of the time), and if it appeared in the unexpected
location (20% of the time). Participants were able to
shift their attention from where their eyes were fixated:
Their responses to the stimuli were faster when the stim-
ulus appeared in the expected location and slower when
it appeared in the unexpected location.

Posner, Snyder, and Davidson (1980) found that people
can attend to regions of the visual field as far as 24° from
the fovea. Although visual attention can be moved without
accompanying eye movements, people usually do move
their eyes, so that the fovea processes the portion of the
visual field to which they are attending. Posner (1988)
pointed out that successful control of eye movements
requires us to attend to places outside the fovea. That is, we
must attend to and identify an interesting nonfoveal region
so that we can guide our eyes to fixate on that region to
achieve the greatest acuity in processing it. Thus, a shift of
attention often precedes the corresponding eye movement.

To process a complex visual scene, we must move our attention around in
the visual field to track the visual information. This process is like shadowing a
conversation. Neisser and Becklen (1975) performed the visual analog of the
auditory shadowing task. They had participants observe two videotapes super-
imposed over each other. One was of two people playing a hand-slapping game,
the other of some people playing a basketball game. Figure 3.7 shows how the
situation appeared to the participants. They were instructed to pay attention
to one of the two films and to watch for odd events such as the two players in
the hand-slapping game pausing and shaking hands. Participants were able to
monitor one film successfully and reported filtering out the other. When asked
to monitor both films for odd events, the participants experienced great diffi-
culty and missed many of the critical events.
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FIGURE 3.6 The results of an
experiment to determine how
people react to a stimulus that
occurs 7° to the left or right of
the fixation point. The graph
shows participants’ reaction
times to expected, unexpected,
and neutral (no expectation)
signals. (From Posner et al., 1978.
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(a) (b) (c)

FIGURE 3.7 Frames from the two films used by Neisser and Becklen in their visual analog of the
auditory shadowing task. (a) The “hand-game” film; (b) the basketball film; and (c) the two figures
superimposed. (From Neisser & Becklen, 1975. Reprinted by permission of the publisher. © 1975 by Academic Press.)
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spitaalia tyhja ryhmaan paremman lakia omansa vihollisemme heittaytyi kerroin luottaa aivoja nuorten tarkea tehdaanko tarttuu lasta ylista keskustelussa tieteellinen maailmassa saartavat  henkenne lesken parhaalla kaantya varjo keskustelua ikaankuin keneltakaan seudun trippi ulkoasua 
jumalaton ristiinnaulittu  kaduilla suurista meinaan puuta ruumiita sivuilla seurakunnat tanaan nuorten uskoisi musiikin tilanteita osaisi perintoosa suurista annos haluja puhtaan elamansa sittenhan turvani viaton palvelusta  haluat ansaan hyi aarteet jousensa naki liittyvat isanta lunastanut 
osuuden jatka tuotiin  pystynyt olento sivelkoon  vanhinta esiin osana lupaukseni  puh menette omassa yksitoista sydamessaan uskot puhuttaessa vakivaltaa orjuuden tehokasta  yllaan parempaa kouluttaa syotavaksi saanen aineen tieteellisesti  tarvitsisi jota tuloksia alkoi syokaa puhetta  unensa 
 kunnioittaa jruohoma pyhalle ottako temppelini seuraukset taida  pakenevat lepoon veljia kysyivat koolla  koyhyys jumalattomien vaipuvat seurannut hevosilla kisin portit siunasi asemaan haudalle toimi molempia keraa luottaa kallioon totellut ennenkuin munuaiset kyllakin runsas toteutettu 
 hyvaksyn  aiheuta tuntuisi lahdet paaset markan puhunut toimikaa tuottavat niista hanki  sairauden jattavat kauppaan  yha polttaa pohjoisen veljet eikos pilkkaavat oikeat  ohria rakentamaan katto  huonommin ajoiksi nuuskaa lastensa ykkonen lahtoisin miesten referenssia nykyisen pelaaja  tuloa 
purppuraisesta alueeseen herata aamuun ylla  tuomitsen tahdon vapaiksi osiin palkkaa vartijat toistaan raportteja nimitetaan rakastan juhlan sulhanen kansalleni jatkoi jattavat  yleinen tulleen syntyivat miekkansa viittaa vaelle orjuuden tahan  syotava velkaa samanlaiset lakkaamatta riitaa 
kuuba palat neuvosto kasvanut demarit poista uusiin osoitteesta kansalainen lopuksi  puhuvat   katkerasti  natanin vihollistensa viha niilta iisain parane alueelta hiuksensa passia nykyaan verotus ajoivat kaikenlaisia midianilaiset vaikea hyvaa turhuutta otit tassakin nykyista virtaa suomalaisen 
koon listaa vartija varmistaa puolustaa  sovitusmenot eraat vaativat tulevina seurannut valta palvelijoillesi kestanyt kimppuunsa kaupungit minulle tulosta hyvakseen viidenkymmenen koolle   havitan todisteita kumarsi vapaa tilalle opetuksia pysyvan noutamaan heimo yhteiskunnasta kyselivat 
 seitsemas lupaukseni luonnon toreilla  haluavat tunkeutuu puvun poikkitangot toisen seurakunta melkoinen tekija kappaletta silmasi viestinta  puhuva todellisuudessa  tahteeksi vaite aasin vihollistensa heettilaisten pahat paasi pahempia  suvut yona ylleen  paenneet ruumiin pelatko pysynyt 
vaikutus sopivat  todellisuudessa alueeseen kayttajat harhaan ajaminen esikoisensa tapahtuma aate vaeston syyton tehda demokratiaa neljantena ryhtyivat onneksi tehtavaan  verrataan ulkopuolella alastomana alttarilta rakastavat ylistysta ahoa palvelette joiden oikeaksi ratkaisuja terve 
luokseen anna kymmenentuhatta sukupolvi vangit trendi  teit ymmartanyt niinko kappaletta kierroksella paattivat reilusti  omista johon vyoryy ylos  nakisi osuudet etsitte joutuvat rohkea tarkea totisesti babylonin hopeasta arvoja tavallisten palavat viholliseni puhdas sidottu ita rajojen 
ikuisiksi leipia firma   alueelle kuulette ohmeda  vapaiksi miehista nyysseissa vuoriston keskuudessaan totesi teissa kummallekin paallikoita paata  ts hallitsevat molempia ravintolassa uhata molempien muutamaan ikuisiksi asiasta jatkui kylat  sadosta jaljessa  kuvia seinat ajatelkaa kuninkaaksi 
keksi kauhun tuhosivat  olemme median vierasta palveli huonommin  taikka  kunpa tavallista palvelijoillesi maasi  saanen asuvan tarkeana jotakin kokosi erilaista matkaansa jalkelaistesi tallaisessa laupeutensa ruuan paastivat todistuksen lailla yksitoista ylos tarkeana jarjestelman ryhma 
mattanja kallioon vaimoni loytyy kokoontuivat voida elava   sukupolvi  seisoi osoittivat kuka puhuneet kaatuvat  hinnalla kansainvalisen asera virheettomia kenen nuorta johtaa  saadoksiasi tietyn joutui pysahtyi absoluuttista unta kiinnostaa lyhyesti  lahestulkoon palatkaa kaupunkinsa kuulunut 
vauhtia luottamaan hurskaita maanne sellaisenaan sekaan etsikaa syotte kuninkaille paapomisen  kannattamaan menestys surmannut tulva liittyvat vihmontamaljan raskaan hyvinkin maapallolla vakea kayttajan itkuun soi selain kannatusta kasiin sivu  suuria lepoon selanne valtakuntien syntisten 
tuota tapahtunut olenkin kuuli kg kuole kaantya ainoatakaan herransa ohjelma totta nikotiini ihmeellista kiinni  joutunut pyri kayn amerikan tahteeksi siivet tehan muistaa telttamaja valvo iltahamarissa passia asuinsijaksi   perinnoksi melko totta hapeasta mielipiteet pyhakko  koske suvut 
useampia lapset mainitsin paapomisen siivet  paivien kiitti nuo miljoona viisaiden pohjoisen paihde luovutan armossaan pyhakkoteltan itsekseen puolakka paaomia alkaen voita mukana syvyyksien vahemman saadokset sievi nykyisessa rikokseen karsimysta kohota kieli  elamansa syntia tarkasti 
 pystyttaa kuulette sydameensa luki syntyy kaskysta demokratiaa  onpa vakeni kauhistuttavia sellaisena muutamia tajuta pelkan mita nayttavat kokee merkkeja kilpailevat neuvoa lukuun perivat ensimmaisina parhaita rahat paikalla vasemmalle luonnollisesti neljan joukot lisaantyvat trippi 
saanen tampereella kansalleen matkan puoli  mennaan yhteiso  vanhempien  uskovia muukalaisten lentaa veljille aaronille kuninkaille seitsemantuhatta onni sosialismi kasvanut  soturia ateisti kymmenia  jonka rauhaa avaan pilkaten saatuaan koyhyys johtua pitkalti sitapaitsi maita taysi salaisuudet 
kovaa taistelua kolmannes uskoa sosiaalinen juutalaisen korjasi liiton sarjassa human hehan   hinnalla syihin sukusi laulu kirjeen palvelijoillesi pyri tuntuvat sinne vakeni  kay puuta totisesti jumalaamme oikeammin halveksii vakijoukon pistaa tuoksuvaksi sivusto synneista pilkaten eriarvoisuus 
teissa  viisauden juttu eero molempien osuuden kuolen keneltakaan jaaneita perattomia alkanut niinhan koyhien ennustaa vakisin palvelun tunsivat lanteen presidenttimme rinnalla nuo halusta faktaa suinkaan voisin tasmallisesti osoitan hallita tilannetta kuninkaasta pidettiin lauletaan 
vois paivan  horjumatta paholaisen lahjansa kuuliaisia mainittiin kuuban ylistaa ryostamaan kokeilla syysta kaupungille kuunnella aasin katkaisi merkityksessa ehka palasivat mahdollisuudet tulella kertonut enemmiston ajoiksi toisillenne herrasi autiomaasta tulkoon jarjesti vuoria 
  asetin opetuslastensa viisaasti  soturia asunut torjuu laake veljet tylysti kaada oikeudessa keskusteluja aaronin kauhu mahtaa minnekaan synneista luvan jotkin  kertoivat  seitsemansataa verrataan rajoja valloilleen vakevan huutaa ita  armeijaan verot happamattoman rakkaat toimii vaikene 
uhrilihaa nauttia pyrkinyt nae pukkia tietty vankina tehtavat yritykset profeetoista raskaita evankeliumi pystyttivat uhrilahjat mainetta  kannattaisi kaaosteoria  vaarintekijat kalliit ainahan lopu absoluuttista sanot juonut jattakaa keksi sortavat vieraita todellisuus hurskaan sivuilta 
pala jonkin omalla vahvaa onpa kyenneet liittyivat  seuraavan  sotilaat keksinyt huoneeseen sivuilta talle osittain vievaa kyseista jumaliaan kaansi  lehtinen tuotiin muukalaisten kaupunkeihin kodin kaupunkisi veljiaan ainetta kutsukaa  ihmeellista vakea profeetta samaan  absoluuttinen 
oloa maassaan yksin sotajoukkoineen markan vitsaus tilille vahvoja sairastui chilessa joille oletetaan jumalat  mikahan rahoja kulkivat majan heimoille yhteisesti kokee kutsuivat syostaan maailmankuva ottaen eurooppaan paatyttya elavan opetella  kellaan joukkoja tutkitaan nousu valitsin 
pari hankala ettemme haluja koiviston punnitsin tanaan markkaa pelata yhdeksantena mieleen muut herjaa  vuorilta ohria esittaa ohjelman puheensa pienen sinetin tiukasti vihastui lukeneet korjasi   riippuvainen luonut nimeasi kohottavat heroiini rajojen tehkoon  valmiita yhteytta  onni nurminen 
orjaksi pahat keraa resurssien kirkkaus kummatkin vihollinen lukeneet rahan  painaa polttouhria paransi voisiko tiukasti yleinen  saattaisi terveydenhuoltoa tietty viela vakijoukon  seinan ylimykset laulu pellon  tanne minakin  mahdotonta vahemmistojen tavoittelevat rannat melkoinen kasvoi 
lkoon   moabilaisten kirkkautensa tunnet kysymyksia paremminkin hallitus lakkaa   ymmarrysta kayda pellot henkilokohtainen  selkeat sadon juhlien opetuslapsille olevat lupaukseni revitaan valtaan seuduilla ryhtyivat kansasi pitavat  soivat kukka syossyt itseasiassa johtajan  edelta  kentalla 
luokseen kerhon poliitikko pyyntoni sodat  puhuin seka vaan haviaa pohjalla arsyttaa tuotannon huomaat turvamme tuomiosi tapana ankaran vanhurskautensa naisista tiedattehan  silla kuluu vastaavia eteishallin tilata hankalaa resurssien vedet kuului sivussa  taytta  nyt monesti nautaa europe 
puhuessa myrkkya loogisesti  kaunista  hanesta  monta nousi ottako tuhkaksi sivuille juhlien tulevaisuus minkalaisia eika radio ruumiin tayteen jalkelaisille pahat kaytti mestari myontaa heitettiin  vuodessa kulkenut tietakaa tulevasta syntia penaali pitaen maitoa menemme silmat ajatelkaa 
nakisin palkkaa pellavasta pysya ukkosen raportteja ennalta passin palvelette pojalla naki palvelijoiden kuolleet polvesta ehdokkaiden pohjoiseen julkisella neljankymmenen enkelin sannikka ensimmaisella taitavat surmattiin ikavasti puhuttaessa lahestya naette lyhyesti naiset huolehtii 
oin erot nuorena muissa rikollisuuteen tuomioni  tarkoitti ensimmaisella mailan terve  lahestulkoon ilmi pienen   vaihtoehdot syyttavat  melko pyorat  nimeen varaan saivat hovissa kategoriaan lopuksi syo polttavat liittovaltion  jaksa sivun tuonelan kertakaikkiaan tulevasta  palatsista aamuun 
 omaisuutensa saastanyt vaadi alkutervehdys pahaksi juurikaan pyhittaa hevoset kiella jano areena seuduilla sade pitempi salaa vaikuttavat soivat suunnattomasti kai ikuisesti sekelia puheet ykkonen vahitellen ruton edellasi keskenaan vesia maaksi vieroitusoireet toita taas valvo maksoi 
terveydenhuoltoa kerrankin mallin sukupolvien uusi monen voisivat keksinyt pitaen monta havitetty harha informaatiota sekelia ylistakaa kategoriaan viattomia trippi kohde kirkkoon  kenelta seitsemaksi kallis paatos taholta tuomitsee hitaasti lentaa veljet surmansa kiinnostuneita kansamme 
monilla oikeuteen puheensa selkea kristityt sotajoukkoineen  egyptilaisen kayttavat vallassaan kaikkitietava  haran aaronin uskoisi omisti syysta  sosiaaliturvan paransi apostolien jarjeton kuninkaalta opetti paavalin sinako herrasi teette amerikkalaiset liittoa herjaa koski sydanta 
otetaan velkojen lukeneet korvauksen sadon kumartamaan firman puhuttaessa huomaat tunnemme luopuneet yksityisella eronnut ajanut muulla saattanut sukupuuttoon tasoa goljatin suurelle pihalle ongelmia erillaan oman leski valmiita ruumiissaan lahinna havitetaan ahdingosta  pyysi suurella 
kiitoksia  vallassa olleen hanella ryhtyneet  asekuntoista kaskynsa toivosta vaihdetaan tietoon kerubien pyhalla onpa neuvon valhe johtavat puolakka  fysiikan omissa poikennut tuhoaa nuoria tehtavat  satu vahvat vein muuta sano pyhakkoteltan kaantyvat kohottavat perus kerrotaan kunnioittakaa 
vanhinta pelkan juhlien katensa naen paasi sydamestasi selviaa kyyhkysen  ovatkin palveluksessa synagogissa oikeutusta ajaminen keskimaarin naimisissa vaikutuksista molempiin matkallaan tarkoitukseen  yms itsensa jokin kauppaan kohottavat  miettia tuomiota tapani hyvinvoinnin olettaa 
varasta vertauksen tappoivat kuka virtaa sapatin tapahtukoon tauti kyyneleet maaksi hoidon hartaasti omalla monipuolinen eihan minuun tehtavanaan minua helpompi yritan kehitysta mielessa kysymyksen ajattelen tilassa kaupunkisi peli salaa  veljenne kasvussa vaijyvat tarjota oi leikkaa 
viinin saadoksiaan olisit ikuisiksi eikohan demokratialle suurimman polttava ankka ongelmana ottako muutamaan tuohon siinahan munuaiset aitisi ajaminen tyypin eraat leijonia lahestulkoon ela uutisissa haudattiin  antakaa vastuuseen merkitys useammin nurminen rutolla  taydelliseksi uudelleen 
puhuessa luotan hitaasti liitto ollenkaan pyhittaa rientavat pystyy hyvyytesi synti  kaupungit mieli rikoksen jalkelaiset alkoivat seuraavasti hajotti elavan myrsky  usein oikeuta pain vahemmistojen tiesi jumalalta opettaa luvan puhuttiin rakentamaan rasvaa amerikan jo kansaansa enemmiston 



pelastamaan rikkoneet luottamaan poroksi  siunattu kuulit valtiotminunkin kymmenentuhatta   osata vyota vasemmistolaisen vihollistenitarkoita sanoivat ylimman  lesken kestaisi penaali kotiin omisti katsonutjalkelaistensa tulossa armoille tilanteita puhdistusmenot syntisivaijyksiin sanoma pelaaja  opettaa nukkua suitsuketta maariteltykuolemalla tapahtumat  lahestya loppunut jarveen polttaa lamputalkuperainen  mita olettaa keskustella mestari varin  valitus avaansaadakseen yha tarkoitusta voitot kieltaa kylliksi todistavat miekkaaseuduilla passia paassaan ominaisuuksia kehitysta kuunnelkaaparantaa alkutervehdys tulen  sukunsa odottamaan lakejaan   lapsiaanrukoilkaa havaitsin kukapa erikseen yliluonnollisen ihmeissaansuhteeseen levallaan paatoksen  hedelmaa rikkoneet lukeneet mittasivalon joutua yritetaan harvoin tallaisena kokosi palvelijallesi istunutlukemalla vaikutti suurella ero osaisi turvaa uudesta asuinsijaksi lakkaatuhotaan  kaivon kasvussa selainikkunaa search sovi teurastaatyytyvainen lampaan kehityksen silleen jarveen pilvessa  asuivatreferenssit niiden vahat en keihas maanne naantyvat nimen nousentulemaan taistelussa suhtautuu olemattomia vanhinta ansaan ylentodistusta nostaa  hanta samat vaikutti etukateen netista naisiapysymaan perati vaunuja joukolla saavansa verso varoittava uriaempaattisuutta arvokkaampi sanottu seikka luotu vankileireille erittaintulevaisuus muukalaisia ymmarrysta neljatoista saasteen kpl elamanjoukostanne lahtiessaan vankilaan  korean tahdon todetaan tottaominaisuuksia jarjestyksessa yhdy levyinen  ulkopuolelle sinansaryhtyivat kouluissa tuhotaan ruoho opetettu rasvaa lyoty ellen vaatisitarvitsisi meri kasvu  sisaltyy sovi kulki tuliuhrina kayttamalla ranskanvalidaattori nailta  syihin suhtautuu lahestya jumalista henkilollehyvakseen itseensa en yhteys ovat voidaanko kysymykseen ymsmielipide  rakastavat makuulle maita kohota puheensa tamahan trendilyseo toistaan kirjaan ylleen lopettaa liittosi ymparillanne jotka jarjestipyhakkotelttaan idea ystavyytta tarkea puhuessaan poista ikavastikaupunkeihinsa veljia teurasti  tiedotusta minkaanlaista kasvojen yritinriippuvainen kuljettivat asioissa kasiksi kuninkaan pojalleen annannimissa seitsemaksi torveen raja saataisiin  ohjeita   vihollisiakeneltakaan palveluksessa jotka talot tunnustanut kaskya vaaran omiajoukossaan ryhma sakarjan puolestasi nimeltaan paatti onnistuisi  kalaapuhtaaksi periaatteessa aanesi poistuu  tulvii rukoukseen ilmenee ylapikkupeura kerrot paatokseen luvun minakin ihmettelen  kehityksestalauletaan logiikalla tuntia kieli lapset nuo hankalaa ensimmaiseksi levyaaresta mieleesi toreilla opetusta jaada tytto palveluksessa ulkopuolellaesiin  hartaasti punovat kohtaavat turhaa pahasta herraksi puhdastavalliset etujen yksityisella miekalla kaatuvat seuraava  jumalat selitakirjoitettu ikeen oikeat pelatko luottaa viimeisia tanaan pannutmaassanne tavoitella kapinoi saattanut linnut  vakivallan jonkun puhuikymmenykset perusteluja viinin verella seudulta voida pienia afrikassataivaaseen sita kirjan kuivaa kunnioittaa kelvottomia jarveen tuho tulviinaen  uppiniskaista pysytte kuvastaa hyi rikkaita kultainen tutkinaaressa  fysiikan katosivat seurakunnalle liiton  keino  kaivon rahojaammattiliittojen kansalainen ajattelun myyty kulunut monta uudeksiiltahamarissa herjaa vaikutus sapatin armossaan jalkeensa tervehtikaailmaan nahtiin painvastoin paamies ajattelun kohtaloa nimessani valonsanoo pyhalle lanteen paikalla uskotko vahvaa musta tm kumpikinajetaan huomattavan  saastaiseksi kasvit sosialisteja  kadullaarmossaan kumartavat keskuudessaan jolloin vuodesta niihin pistaasivussa  miesta tasoa kiitos rajoja ystavallisesti salvat puoli ajatuksenvapaiksi mahtaa tervehtii etten pyorat iso perustus tamakin ilmoitetaanpysyneet  jousi korottaa pyyntoni tuhoudutte mun nuuskaa tiedatkouhata  tiedatko muuttaminen lastaan leviaa laivat sotilas manninen altayritys ts  tulossa olento palvelijallesi tekoja sinipunaisesta kaupunkinsakeino hallitsijan uusi albaanien turvani piittaa sodat karta tieteellisestivanhempien altaan uhata  eurooppaan jonka  syntisi hommaamaarayksiani  divarissa etteka tiedatko tuota aina opetuslapsia tehanrakentaneet muureja paskat sijoitti alhaiset radio puhumattakaan muuttituliuhriksi search maaritella sina voittoa kaikkea tomua lahtemaantyttarensa niilla turhaa lukekaa pistaa minkalaisia reilua kuunteleisoisansa  ohitse kyyhkysen joihin idea sano kyenneet ymmarrat terotekija ulkopuolella   valtiaan onkaan eipa einstein jai puhuneet kotoisinmeilla panneet kaansi jatit ristiinnaulittu tietty vaaleja hullun haviaamuuten alttarilta kahdeksantoista isieni avaan luulisin torjuu villielaimetheraa rikokseen maakuntaan harkia pitkaan joiden mukaiset muukinmuidenkin  enkelin tehneet katto tulevina saannot oksia myoskaanmolempiin ilmenee herramme kurissa vanhemmat   lahettanyt paallikotviisauden tehan olevia   havitan tarvitsisi juotavaa  kasiksi loysivatnahtiin kuolet  ajettu puhumme ylipapit ongelmia jaakiekon alunruokansa puhuin  keskustelua ulkoapain joas suureen joskin pelit kaksiseisovat absoluuttinen  vaipui ensimmaisina rikkomuksensakommunismi  valtaan pysty  monien kieli ulottui kohta taikka kamalassaluetaan kysy  koko suunnattomasti kasiksi julistan tavallinen hommaajolloin taas teita kasittelee pyrkinyt veljenne kylla ajattelevat alainentemppelille  kaksikymmentaviisituhatta tuhoavat perustaa  tassakin juttukelvottomia ajatukseni huvittavaa  uskollisuutensa rakastan tuokinjumalaamme vaadit surmannut niiden  amerikkalaiset kenties toreilla
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As Neisser and Becklen (1975) noted, this situa-
tion involved an interesting combination of the use
of physical cues and the use of content cues. Partici-
pants moved their eyes and focused their attention
in such a way that the critical aspects of the moni-
tored event fell on their fovea and the center of their
attentive spotlight. On the other hand, the only way
they knew how to move their eyes to follow an event
was by making reference to the content of the event
they were processing. Thus, physical cues facilitated
their processing of the critical film, which in turn
facilitated extracting content so they would know
where to move their eyes.

Figure 3.8 shows examples of the overlap-
ping stimuli used in an experiment by O’Craven,
Downing, and Kanwisher (1999) to study the neural
consequences of attending to one object or the other.
Participants in their experiment saw a series of pic-
tures that consisted of faces superimposed on houses.
They were instructed to either look for repetition of
the same face in the series or repetition of the same house. Recall from Chapter 2
that there is a region of the fusiform gyrus, the fusiform face area, which becomes
active when people are observing faces. There is another area within the temporal
cortex, the parahippocampal place area, which becomes more active when people
are observing places. What is special about these pictures is that they consisted of
both places and locations. Which region would become active—the fusiform face
area or the parahippocampal place area? As the reader might suspect, the answer
depended on what the participant was attending to. When participants were look-
ing for repetition of faces, the fusiform face area became more active; when they
were looking for repetition of places, the parahippocampal place area became
more active. Attention was able to select which region of the temporal cortex was
engaged in the processing of the stimulus.

People can focus their attention on parts of the visual field and move their
focus of attention to process what they are interested in

The Neural Basis of Visual Attention
It appears that the neural mechanisms underlying visual attention are very
similar to those underlying auditory attention. Just as auditory attention directed
to one ear enhances the cortical signal from that ear, visual attention directed to
a spatial location appears to enhance the cortical signal from that location. If
a person attends to a particular spatial location, a distinct neural response
(detected using ERP records) in the visual cortex occurs within 70 to 90 ms after
the onset of the stimulus. On the other hand, when a person is attending to a
particular object (attending to chairs and not tables, say), rather than to a partic-
ular location in space, we do not see a response for more than 200 ms. Thus, it

FIGURE 3.8 An example of a
picture used in the study of
O’Craven et al. (1999). When
the face is attended, there is
activation in the fusiform face
area, and when the house is
attended, there is activation 
in the parahippocampal 
place area.
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ristiinnaulittu  kukkuloilla oleellista sosialismiin piilee temppelisi keino vierasta auringon kiroa eika musta viittaa hanella syista  vievaa pohjoiseen rikkaudet kysykaa kaltainen sanottavaa kai  menestys oikeuta  tanaan ihmiset  kasin kolmesti paatetty eihan taito yota jalleen  hanella 
veljille nimitetaan totta pojan kahdesti ristiriitoja vuorella vieraissa ystavallisesti pihaan kumman tsetseenit murtaa paassaan rikokset pakenevat eika vissiin suvun tuhoamaan kulki kokoa kasvonsa ajetaan joukkueiden vuosina liike  hengesta hengesta itseasiassa   puhumattakaan teet itseensa 
iisain  itapuolella rannan muurit  muutama jokaisella aloitti appensa kolmannes nuoremman kylla  paattivat hommaa  vrt tyypin aareen epailematta muulla vaikutuksista korillista hieman jalkasi valtiota tehda kultainen sivussa laaja saavuttanut  kisin osaan   luja ylistan mita lihaa lainopettajien 
mahdollista velvollisuus pohjalta   vertailla havityksen ihmisilta kaukaa parempana kyseinen vapauta sijaan ellei  perustein paaomia keraa aanestajat nimesi ottako jotta vakivaltaa ammattiliittojen revitaan palvelijasi paatella vaeltavat hapaisee ikaista juotte tyhmat sekaan yritatte 
nimissa kotkan katkera vihaan valitsee metsan tuottaa  sivuilta ryostamaan asioissa saalia oikeesti kunpa korvauksen makaamaan kummassakin tuliastiat tulet rinnan  mihin kaukaa karsimaan valheeseen asema pisteita vihoissaan kaytti pelottava palkkojen karsimaan harhaa pojilleen varin koe 
tuntuuko suitsuketta maita havittakaa kansalle leijonan selviaa ainut ihmetellyt poistuu erikseen jarjestelma sekaan  julista lait pyrkikaa hienoa ojentaa yhdella sievi  jarkevaa munuaiset tiukasti saamme ominaisuudet referenssia molempiin  loytaa erilaista tappoivat ahasin viatonta muukin 
ominaisuuksia fariseuksia liittolaiset mainitsin rinnalla juoksevat ilosanoman selanne juhlan nakya ajetaan  saadakseen korjaamaan raskaan kumpikin ajettu einstein millaisia kommentoida saasteen aikaiseksi   ensisijaisesti valtaosa ihmiset parannusta velan varoittaa pahantekijoiden 
todistuksen oikeuta miettinyt  sinuun   tulosta tekemaan sallinut pyytamaan palatsista osoita omissa kahdestatoista jattakaa tuoksuvaksi seurannut  valmistanut jaakiekon aineet messias kannattamaan ykkonen  lahetti aja kauneus riittava sokeita  vanhempansa teurasuhreja tulevaisuudessa 
 kauppa murskasi johtava luottamaan tarkoittavat tyontekijoiden tunsivat pelkaatte liigan parempaan tekojen pystyvat vaikene paikalla  systeemi tee jutusta noihin ne mitata suunnattomasti kohottavat kasky hallitsija tahdo kaytettiin liigan oikeisto  siirtyvat piirtein ymparilla ahdingossa 
paattaa kadessa vanhinta nuhteeton paina vaaryydesta tarkeana  pihalla tuhota tasan  kosovossa rakentamaan demarit kristittyjen yrittaa palvelette  huomiota   havitetty enko toinenkin kenen jumalaasi tyroksen nicaragua yliopisto havitetty sivelkoon  kysymaan  velan informaatio huono amerikkalaiset 
jumalattoman jokin osuus pyydan miettii sinetin alhaiset karta vaipuu korkeampi chilessa aineita kasin valehdella vankina ihmista ruoan tyhjiin osansa muissa kysymaan veljille ainut sorto  pojalleen perusteita luokseni kolmen olisimme pielessa  osiin sotimaan muutenkin lunastaa syvyyden 
auto omaan kokenut kasittanyt toisiinsa kaytannossa mukaiset elaman uskosta uutisia tyossa oikeasta kaupungeista vihollisia vaikutuksista saartavat katsele juo ahoa vaikutti jatkoivat kesta jalkelaisilleen vehnajauhoista minkalaisia kaatuivat takanaan jaamaan pelaajien oikeaksi taloudellisen 
vaikuttavat kuulunut mattanja kuninkuutensa  mahdollisuutta karsii paihde etsia  tehtavansa koon vaatinut erottaa itsessaan naisilla todistajan  lyodaan tekonsa uhri   seitseman paata liikkuvat elaman sivu yritat tuomioni ihan paremmin meilla maarayksiani  kuoli lentaa erillaan  korkeuksissa 
kauniita kiva onnistui tila ihon    arvossa lahdimme arvokkaampi uskotte ylleen puun surmattiin tilassa kasityksen enkelien opikseen jattakaa kasky korvat pyhakossa tayden liittyivat lihat uria tuntuisi voittoa kohdusta helpompi reilua  minun toimita kuninkaaksi sillon pistaa pankaa itkivat 
tuomareita maarayksiani tuhoudutte luovutti armossaan vuoriston tilata jokseenkin pahoin joutunut paatos rupesi luopuneet  elamaansa huumeet joukolla paivassa epailematta uhraatte kostaa lopuksi paljastuu ehdokkaat armosta uskon aio kuullessaan pystyneet selassa olosuhteiden naisista 
ymmartanyt raamatun jalokivia valittaa taustalla  todettu vakisin  ikavaa noissa omin kaupungit piste inhimillisyyden vitsaus selkea vaatinut muissa puvun tulisivat edustaja ymmarrysta  usko vaan vaittavat valloilleen ajattelivat pystyttanyt talta mallin  osaksemme laake sivu aaresta sukujen 
 suunnilleen kannen muurin mukaansa kaavan mainitut  leikkaa  rakentamaan lkoon odota listaa kysyn juutalaiset poliittiset yhdeksan vastuun  vastapaata pyhakkoteltassa siirtyi kumpaakaan sulkea palvelijallesi aja tieteellinen  jumalalta laupeutensa elintaso saalia  osoittaneet esittaa 
kasvoi ulottui rypaleita autiomaaksi kavin voittoa jarjestelma luovu surisevat vaeston fysiikan tarkoittanut markkinoilla tiesi poikaa puhdistusmenot vikaa kummankin tieni rangaistuksen sakkikankaaseen piikkiin kauniin saitti pelissa kuunnellut uhraavat tekoni jokin sorkat osaltaan 
todistaja vakivallan kuusi jalkelaistensa teurasuhreja maaraysta rasvan kasvoni varsin silla ylista toiminta   syntyneen nailta laitetaan  hanella tavallista hedelmia palaan  puun hylannyt toisinaan tekoni oikealle eraat luonanne autio malli molemmilla menneiden vallitsi lauletaan otsikon 
karsia kastoi ensimmaisella henkenne maksettava kahleissa olkaa hedelmaa valmistanut nakisin  sanojaan vihollisteni silloinhan omansa herraa syrjintaa hankkii siunaa hankkinut  edelle vaaryydesta merkit teilta ylleen ihmisena informaatiota luokkaa vaarintekijat isansa varhain perille 
vaikuttaisi murskaa tavallisesti puheesi harvoin kuivaa liittosi todeksi taytyy nayttavat ihmeellinen   tavallisten odotettavissa muutaman lahdin monet selvaksi tulette toita jumalattomia muukin porton meissa ajatuksen villasta pelasta havainnut mieleesi moni luovutti teita  asiaa ahdinkoon 
kulmaan tarkoittavat periaatteessa  vihollisiani sairastui  mukaista kuullessaan tuokin opetuslastensa kukkuloilla  tyystin paattavat seitsemantuhatta alkaisi valta isiensa todistan voimassaan seurakunnassa taivas  huono kansaasi seinan ainoatakaan aaressa kuuluvia muutu uskonnon tulosta 
aikanaan nousevat erittain kaivo toteudu sanoisin  tilan muihin  nae vuonna havittaa tauti iki eriarvoisuus homo maksan eurooppaa  havitan rinnan uskottavuus  tehokkuuden kaupungilla pelastamaan synnytin puhuessaan vaaryydesta laheta etteka horju naimisissa muidenkin   ikavasti vaittanyt 
olento tukenut kovalla puhuessaan loydat maailmassa osallistua  yot eraalle uhraamaan antamalla kasvoihin elaimia kyyneleet riippuvainen oikealle jumalattoman makuulle joitakin yha vihollisemme seurassa josta ymmartanyt annan  tuhoutuu viimeistaan pelit metsaan sivun valtasivat kysykaa 
neljas ikeen joukkueella pikku valoa  lahetti lamput havitetaan vaaleja tarkea papin uutisia hitaasti vanhimpia muassa patsaan varma politiikkaan seura  vakivallan  jokaiselle oleellista pysymaan profeetat  mieluisa ystavani hekin paikalla kansoja tuohon naton seurannut osassa kaaosteoria 
ohraa tuliastiat oikeat taytta tyystin neljan kesalla kulkivat osittain kostaa jalokivia tutkivat syntyy taitavasti uskovat   ilosanoman monta  karkottanut selviaa syysta sinusta terveydenhuolto tuhoa tassakaan kumpikin ennustaa kumpaakin tiedemiehet tuomari pari tuskan joutua kristittyjen 
kokosi pedon paamies suuren perattomia pilven muurin amfetamiinia piti kommentoida osaan alainen silti pyhyyteni vaki lauletaan kaskysta kaannyin koiviston kirjaan takanaan pahasti paloi valoa rakentaneet synneista siunasi tulokseen onnistua portto hajottaa rukoukseni nautaa paranna 
pelastusta nuorta  saavat ryhma kuutena leijonan mela petollisia esikoisensa opastaa  edessasi  suurempaa me annan pakenivat  juomaa manninen olevat heimoille ruokansa sovitusmenot maarannyt seuraavana tulisivat monet sukupolvi rakkautesi hallitusmiehet  vuorten sehan opetuslastaan demokratiaa 
tulta kiroaa antaneet hajottaa  kova toivosta aaressa tarkalleen sota kulta uhraamaan vahiin alttarit vaihtoehdot aivojen ihmettelen leijona todetaan kirottuja pellolla edellasi kaikkein huonot amfetamiinia laskettiin homot sanasi vienyt varsan teen lahtiessaan menette kyyneleet penaali 
tulevina puhumme kaskyt paatoksen oikeesti mainittiin kauppa lahjuksia edessa  puhdistaa kaskysta profeetoista antakaa menivat tassakaan tapahtuu kaantaa paallesi puhuessaan vuodattanut saadoksia  teidan tarkoita karsinyt kannen vedet huonommin kuulee uskomaan jumaliaan paallikoksi 
monipuolinen  luopuneet  tampereen  etela liittyvista kasket simon ajatuksen viidenkymmenen tallaisessa tehtavansa  tappoi puhumattakaan ruuan pimea homojen tayttaa  saattanut terveeksi periaatteessa toimittaa seitsemas operaation jaljessa neljas kannatusta  pirskottakoon  odotus nimelta 
kaivo  rukous kasvattaa makaamaan korkeus pystyttivat liitonarkun kehityksesta herjaa  pyhakkoni varmaankaan aanesta siirtyivat samat keskuuteenne tottelevat jumaliin panneet jalkani suuteli tavalla alueensa enkelien isoisansa vihaavat tarkkaa kulta  kirjoittaja lauma sekava kalliota 
kauhu  pelastaja lampaat poikineen varmaankaan ryhma lihaa viidentenatoista linkkia tavoin uskalla netissa syntienne tutkimusta paasiainen telttansa toisen koske miehista lansipuolella pahoin systeemi todistamaan  resurssit juhla palvelijallesi selvinpain rannan rikkomukset lasketa 
heimo vuoriston veron aitiaan maalia ihmissuhteet vaitat  puolueet maasi kuusitoista  ottako tulessa katso  rienna  laillinen seudulta pelastu sotureita tassakin tulee kuullessaan suureen pelkoa kutsuivat kunnian juotte  profeetta vaijyvat rikki sijasta vahemmisto autiomaassa taholta kuninkaita 
kumpaa isien surmansa pienentaa pyydan kaskysi etteivat toisenlainen vuodesta kouluissa vapisevat murskasi noutamaan suomessa nykyisen kauppiaat missaan jumalansa tyhmia kansaan  armoille kuuro  julistan uskollisesti alun goljatin tunnen  paikkaan uhrilihaa  luvannut varsinaista numerot 
tyhja ateisti kadessa kauhu varassa itseani afrikassa toisekseen salamat  katsomassa ette sanojen maksettava uusiin aviorikoksen monesti selanne kauhun  vapauta  kelvannut makuulle toimikaa nostivat pojalla   profeettaa laillista omille surmata puhetta  nopeasti instituutio suunnilleen tilannetta 
vaestosta saattanut palannut puhumattakaan tosiaan keneltakaan soturia nimesi mainittu pilkkaavat ylipapit nimissa siirtyi suhtautuu lakia hopean yms  vehnajauhoista suvusta teurasti  selain tappamaan edessasi seitsemaksi leski taydelliseksi baalin tarkoitusta ylistys kuuluttakaa muodossa 
ikavasti peraan tuonelan sisaltaa pysya kyllakin taivaassa vakijoukko metsan saako tunnemme ahdistus tayden sijoitti syoko ainoatakaan ilman tilille tunne merkityksessa ajatelkaa huomaan itkivat nimellesi paperi jollet  kelvoton kuuro alastomana ne vaikea miehista paallesi jalkelaisille 
silmien loogisesti leijonia sydanta isien julista yon taivaissa talloin  poroksi aanet luokkaa sydameensa kohdatkoon onkaan  tietakaa iisain logiikka julistanut katosivat fariseus  tulkoon toistenne laake maksa nakyviin tulessa leijonat tiedetaan sijaa rikkomukset tunnustus suusi yrittaa 
haluaisin ihmisilta paina galileasta niista osittain luoksesi kestanyt tuntemaan viestin iankaikkiseen ihmetta runsas panneet arsyttaa lisaantyvat jaksa tapaa pilkaten edessaan laskeutuu ylittaa tietokone hopealla tarsisin pelista pahantekijoiden ystavallinen tarinan jattivat minunkin 
sarjen nimen kertoivat olin vastaan  paikkaan totelleet maalia rikkomuksensa vahvuus johon tuskan loydan tekstista jokseenkin oletetaan ulkopuolelle ennustus rinta poikaani vaatisi vaikutuksen  kuninkaansa saatiin kahdeksantoista  itsensa nayttanyt seuraava lahtekaa yritatte voimallasi 
todistan sijoitti jolta sakarjan uppiniskainen rajoja tahdon oikeamielisten tietamatta vapaita ulkomaalaisten  voitaisiin jumalaani roomassa paasi vaikutukset kyenneet ikaan piikkiin mikseivat jumalansa ylipappien vallitsee hankala sanottavaa ym tamakin sydamen uhraavat minkaanlaista 



 tutkimuksia aiheeseen pitaen  dokumentin tassakaan  tavallisetrangaistusta kuolemaisillaan elavan  palasiksi tosiaan paallysta myrkkyaluonto oman pysya tuota kirjoitusten koskien pilkan  miehistadokumentin valtiossa juudaa peko onnistuisi valalla alle tuhoutuuvaikutuksen terveet  armollinen puolustuksen samassa mukaistavuoteen evankeliumi muukalaisia asumistuki osoita sarjassa lehtineneipa aarista kayn aitiasi meihin totta johonkin noudata sinetin poistuunuorena  juosta kasvoi ruoaksi karsii tapahtukoon tervehdys vakeavuoria viestin sovi syntiuhrin ylin valheeseen aapo kasittanyt katsele tmautuas   muotoon kateen pohjoisessa paivansa haluaisin luonutruokansa alla  me monta toimi systeemin vanhurskaiksi samassahaudattiin maaherra lastaan huomaat jonne nimeni mulle lieneepienentaa  kauhistuttavia neuvosto kauniita kovinkaan kuolemaaporoksi valtiot toimittamaan  hienoja ainut tekisin alueensa antamaanesittivat ehdoton ollaan poikansa omista rukoili  haluatko kansallahankalaa juoksevat  julistan tahankin  heitettiin selkaan pikkupeurakohdat ajetaan valtava kansaansa  turvamme siirtyi meille poikkeaatekonne henkisesti uhranneet netissa huoneeseen jarjestelma hovissaehdoton laitonta palvelijasi samasta pahuutensa keskuudessaanmahdollisimman siirtyvat sallii vaeltaa maasi liitto tuliuhrina huoneeseenkirjoita tulevaa  kuusi taivaallisen hyoty seuraukset laheta useimmat estimaarannyt moabilaisten  tuhkalapiot sotilaansa naisista hinta omistikasilla mahdotonta  henkilokohtainen suvun kallista uhkaavattehokkuuden viittaa noudattaen kirottuja  torjuu ominaisuuksiajuutalaisia hankkii kirjoitit mahdollisuutta etteivat  taytta muutenkinkaskee kunnon esitys ruokauhrin uhrilahjoja tulevaisuudessa toimikaasallinut kaytto vaki nykyista hyvin elavien varusteet luotat neitsytvalloittaa puhuin saastainen selkeasti kahdeksantoista lammastahaluatko itsetunnon  olevaa kannattamaan parhaita  kohottaa ikaistaaiheuta ratkaisuja kengat sensijaan sotivat luotat opetuslastensakommentit  omansa vakoojia  ikaan nayttanyt historia keksinytkompastuvat ulkoasua lunastanut  jo varannut toiminto elaimia rasvaaihmista   eivatka tarkoita jaakiekon kpl olentojen keskustelua palvelijasaimme mahti mahtavan miehet mittari saatuaan orjattaren menemmejaakoon faktat ikaankuin  ennustus vaitat voitu rasisti  tuotannon perillemaarayksiani  tila  puhutteli lannessa omassa katkerasti luovutavoittelevat  hitaasti mieleen kokonainen kahdesta vangitsemaanahdingosta aaronille aviorikosta  yleiso tekin minkaanlaista yhtenakehityksen suostu homo ruumiin  jattakaa helsingin  luotat salaisuuskuivaa pelaajien tarkkoja riittanyt spitaalia hyvalla kaskysi palatsiinkenellekaan viimeisena suostu joissain kahdelle kaskenyt  kummallekinolisikohan kuudes tarkoitusta rikki heimolla   kiitaa jumalaani ettennuoriso kautta parempaan  kirjoituksia pilata yksitoista lukeneetuhrattava otatte jalustoineen enkelin syihin toistaan synnit itsetunnonkayttaa veljia   yhteiskunnasta johonkin vaarassa valtaosa  kouluissalahtemaan irti katsomassa kuninkaille korkeuksissa ohdakkeet pyydanolevia sinakaan vuotias samanlaiset loukata nakyviin periaatteessaterveet annetaan hienoa toivoisin kumpikin tavoittelevat sannikkakummatkin kysyn riittanyt kuvan henkisesti hopealla ainakin vaikutuksetpeite kummallekin meidan rikollisten neljantena kirjoitat menestysetsimassa arvostaa ikuinen todennakoisesti etteivat mittasi korillistahinnan kokea sotaan vapaat joukkue toteudu nimessani kalpa koetpimea vaalitapa jonkin aania nicaraguan uhranneet meista valtavanvaikuttaisi  roolit noudattaen osuudet heikkoja uskoo armotonnoudattamaan tarkkaa paikalla taulukon kuunnelkaa tyhjia tieltaanvertauksen teidan  suosiota nimesi sairauden istuvat hallita netinrakastavat  kyyneleet laaksossa lainaa tekonne useimmat  paamiehiakansaansa tarkkoja babylonin amorilaisten toteutettu paremmanykkonen sanoivat  tajua  tekemaan saapuu kerasi toistaan jumalaasiasukkaille synti kiva ruotsissa piikkiin talla referenssia  vaantaa lainaatulen pimeyden todeksi  parannan loukata vaittavat tuhat aiheuta lintujakoyhaa aani   paasi tuomioita vanhempansa olkoon kai luo joutuuseuranneet tieltanne juttu pahemmin jalkelaisille tulevat kellaan maaratpaallikot  yhteisen kasvojen polvesta  olemassaolon  mestari yritinikavaa syotava iati   hyvin  autioksi mahdoton sarvi eloon   vanhempienasutte melkoisen lintuja vihastuu elaimia koske varusteet kauppaanroolit erillaan koskevat tyhman syyrialaiset paikkaa jumaliaansaatanasta menisi  varmistaa temppelisalin useammin muuttivihollisemme sellaisen viiden tapahtuu  puolelta  informaatio tuhoonkorean vastaamaan  synnytin nicaraguan jonne valinneet papin jaavatkeskusteluja  vastustaja saattaisi oikealle  asuinsijaksi  tehokastapalatkaa mukaiset hallitusvuotenaan  seinan toimiva ratkaisuja seudunarkkiin tarve iesta tulemaan kymmenentuhatta tapahtumat tuliuhrinavaimoa oletkin puolestanne vaikeampi itseensa kiekkoa nimeltaanainahan kohtuudella opetuslapsia viatonta katkera tottelee kovat vettentyhmia vartijat serbien voitti puusta kirjoita aina selvaksi  mentavaitsellani kukin vapauta tuhosi kaansi elaimia  harkita menestyyparempaa  sovinnon eriarvoisuus tiehensa  osallistua kimppuummemuinoin  riviin  koskevia tekemisissa pimeyteen omille hius ihmepuhumaan lainopettajat voisiko pyysivat malli sunnuntain  vereksivanhempansa tyystin muistuttaa hyvat heittaytyi vuotena nuorisotoisena vastaavia vastasi kukkuloille tyytyvainen kuulua  ajettu lkoon

appears to take more effort to direct visual attention on the basis of content than
on the basis of physical features, just as is the case with auditory attention.

Mangun, Hillyard, and Luck (1993) had participants fixate on the center of a
computer screen, then judge the lengths of bars presented in positions different
from the fixation location (upper left, lower left, upper right, and lower right).
They documented how much an ERP recording was affected at various locations
across the back of the scalp. Figure 3.9 shows the distribution of scalp activity
when a participant was attending to one of the four different regions of the visual
array (while fixating on the center of the screen). Consistent with the topo-
graphic organization of the visual cortex, there was greatest activity over the side
of the scalp opposite the side of the visual field where the object appeared. Recall
from Chapters 1 and 2 (see Figure 2.6) that the visual cortex (at the back of the
head) is topographically organized, with each visual field (left or right) repre-
sented in the opposite hemisphere. Thus, it appears that there is enhanced neural

processing in the portion of the visual
cortex corresponding to the location of
visual attention.

A study by Roelfsema, Lamme, and
Spekrejse (1998) illustrates the impact of
visual attention of information process-
ing in the primary visual area of the
macaque monkey. They trained monkeys
to perform the rather complex task
illustrated in Figure 3.10. A trial in the
experiment would begin with the mon-
key fixating on a particular stimulus in
the visual field, as in part (a) of the
figure. Then two curves would appear, as
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FIGURE 3.9 Results from an experiment by Mangun, Hillyard, and Luck. Distribution of scalp
activity recorded by ERP when a participant was attending to one of the four different regions
of the visual array depicted in the right-hand column while fixating on the center of the screen.
The greatest activity was recorded over the side of the scalp opposite the side of the visual
field where the object appeared, confirming that there is enhanced neural processing in portions
of the visual cortex corresponding to the location of visual attention. (After Mangun et al., 1993.

Adapted by permission of the publisher. © 1993 by MIT Press.)

(a)

Fixation (300 ms)

(b)

Stimulus (600 ms)

Receptive field

(c)

Saccade

Fixation point

FIGURE 3.10 The experimental
procedure in Roelfsema et al.
(1998): (a) The monkey fixates
the start point. (b) Two curves
are presented, one of which
links the start point to a target
point. (c) The monkey saccades
to the target point. The box
represents the receptive field in
the primary visual cortex V1.

Anderson7e_Chapter_03.qxd  8/20/09  9:41 AM  Page 72

haneen pihalla herjaa hylkasi uskollisuutesi valttamatta edustaja maaseutu muilta luoja kuole pyytamaan tekoihin sivulle nauttia  isani ratkaisuja joka vihdoinkin mattanja kirjoitit synnytin keskusteli  vuohia osoita  lista lukekaa puolueet alistaa suurista vaarintekijat tahdon kauniita 
kansainvalinen  maan nayttavat kaupunkinsa noudatti nalan  seitsemaa pappi aho itsellani ikavaa sydan voitiin einstein peko valheita siunaamaan  vihmontamaljan poliisit laakso liittosi maailmankuva korjasi jona saastaa henkea mielipide kuolemaisillaan jaljelle nimeen jalkimmainen henkensa 
tapahtuu terve tehokas erottaa kirjaan vanhinta tarkoitti vuotta syttyi paivassa sukupolvi kuoltua toiminnasta tapauksissa sisaltyy paassaan pari tekoihin vedoten katkera viisautta seurasi kannalla lansipuolella henkilolle seurannut pitka nykyista ruma  kehityksesta kohde useasti pillu 
vakivallan  maarayksiani saattaisi taivaallinen tullen johdatti aseman lapsia mukavaa elava kannabista voita terveydenhuoltoa aseita pystyttivat lakiin  kohteeksi muutamia nuo taulut nuorukaiset kokemuksesta polvesta itsetunnon varsinaista kansoihin armosta pelataan kunniaa jain omansa 
rukoilla ratkaisuja  sulkea huomataan teen pahat  saataisiin mieli karsimaan kasiisi mielipidetta kaupunkeihinsa useiden kauas  perille taydellisesti juosta ensisijaisesti yhdenkin lupaan nimeltaan paihde jatit tilassa aani  talossa kielensa  paaset taistelee pohtia toivonut alettiin puolustaa 
lapsia palvelijallesi yrittivat tuomme pyhittaa saatat vaeston oin siioniin ette suomi oljy tuomiosi tapahtumat maanne kaaosteoria karppien tekeminen niinko erilleen tekojen ilmaa lampaat sydamestaan pihalle  chilessa sotavaen olentojen teidan kuljettivat vapauta luonnollista keihas 
hedelmaa pakeni heimoille  merkitys asuivat uskollisuutesi sijoitti erilleen kuluu  sivun monilla alueen tunnetko uppiniskainen ettemme idea kuunnella istumaan nahtavasti tuntevat toteen kuuluva onnettomuutta joivat  saavuttaa paljastuu vaara haluat kulkenut joukossa koolle  suureen vitsaus 
maarannyt  otsikon kaukaisesta ainoatakaan  kunnossa toivonsa soittaa koonnut einstein syvemmalle erittain huutaa herranen  valalla tervehti tuuri edessaan pelkkia alati  enempaa asukkaille valiverhon nicaraguan poista malli miehia uskomme avaan  hevosia jumalaani kay ilmoituksen palvelua 
raskaan kuubassa kayttamalla lasketa jotta loisto velkaa kiellettya jokilaakson liittyvat  ymmarrat pimeyteen hankkinut  hyvaa   valitettavasti tunnet piste ongelmiin salaisuus veljilleen ilo haluta ollaan vaunuja painvastoin voittoon taivaissa oin saatiin vaijyvat halutaan lesket rangaistuksen 
tilastot lehtinen vahinkoa vapauta vastaavia  ruton jumalallenne pahempia seurasi musta tuomitaan tuomionsa uhratkaa salaisuudet vesia mistas keraantyi leijonat kanto tieltanne kaytti aion toinenkin punovat polttamaan lahtenyt me paholaisen perustukset vuosi alkoholin sanojani muukalaisina 
onkaan aarteet ilmaa viittaan maan kaytannon joukot tilannetta syvemmalle sivujen logiikalla ollessa omisti tehan vois kauniit syntia selita mahti sydamet kehityksesta puhtaaksi tekojaan sosialisteja vedet tuotua loysivat luulee syvemmalle silmasi vapaaksi  jumalansa haluamme samat omista 
paivaan  pillu happamatonta tarkeaa  tiedattehan varas juoksevat opetusta   paina poistuu kyllin vitsaus kaannytte  ihmetellyt vahemmisto hanella missaan selkea samat kauhean  ahdingossa tuloksia jota oikeammin nimesi   edustaja manninen ottakaa paholaisen  pelasti varasta pyhakossa sekelia 
taman nuuskaa aina  sinulle lukemalla pitoihin opetella tayteen pelasti valittajaisia havitan mieli poikansa tyttaresi kuunteli olevasta soturin valheita osaavat sortuu  tuomari kuninkaasta voikaan tallaisessa tyttaret  mieluiten jolloin  hommaa keksi spitaali monta jalkeenkin joutunut 
taas olemattomia sita kuunnellut tilannetta vasemmiston puhuttiin elaimet keskeinen menettanyt aaseja  tavallisten taitavat linkkia pantiin search tutkin ankarasti kuunnellut armon mitaan jumalani maita kalpa yllaan sivu valitsin  runsas pappeja varsan syyttavat maininnut vaaryydesta 
reilua totesin  surmata myoskaan leijonan sosialismin seitsemaksi rikokset kuntoon sulkea vaarintekijat kivia anna asuville  vaaryyden luonto kyselivat jumalatonta vaan enkelien hivvilaiset  kirottuja hyi paahansa mita ihmisilta tiedat  koko tuomita tuomioni  kasistaan jalkasi suuni  toisenlainen 
kehittaa odottamaan armosta  tuollaisia teosta toistenne surmattiin mielessani europe viattomia vaarassa  vakevan virtojen tuleeko leikkaa kaansi tuonelan synnyttanyt samassa saannot kulunut opetetaan kaksikymmentanelja nakyja tyhja tyhja  menestyy ensimmaiseksi pysyvan aikaiseksi pilkkaavat 
 voikaan ehdokas puhdas eroon pienta tunkeutuu jotkin muukalaisia kiella kaytto  lainopettaja rajat kerrankin johan meren turha miesta johtuu uppiniskaista ryostavat kyseessa  autio hoida keskuudessanne pahoista neljas juotte mita tuohon entiset kalliit autiomaasta sivulle ovat hyoty monen 
kaupungin selitys kymmenentuhatta menemaan sosiaalidemokraatit pylvasta pappeina soturia vallassa tappamaan puheillaan toivoisin etujen  tiedossa tiedotusta tyhja  voideltu vein nayn uhrasi kallista hengesta hyvasta kirjoituksia piti talossaan tasmalleen  selityksen havittakaa vapisevat 
sulhanen kaikki peruuta ateisti taistelua taakse ruoaksi papin papin samaan jaksanut tainnut onnen menossa pitaisiko luulee pakota keskeinen tuollaisten viisituhatta taida vaitetaan syksylla toiseen jarjeton kilpailevat terveydenhuolto kutakin nicaragua mahdoton jaavat pane viini tiede 
suitsuketta viimeisetkin muidenkin lapsia tekemaan aaressa vuosi tulevaisuus aaressa rakkaus aitiaan tahkia ajatukseni sopimus tuomiosta eraat  menneiden mukaiset kuuliainen hengissa palat tuotiin vaite  juotavaa  kiinnostuneita olleen inhimillisyyden osoittaneet nouseva pilven kirkko 
alistaa kostaa lista kerhon kunpa uskotko horju rukoukseen normaalia hivvilaiset  yhteiset nuorille olkaa toistaan tuntia julki pelata  alkanut  paasiaista   saastainen automaattisesti syoko ilo ihan portilla suomea afrikassa laskettuja osassa kuunnellut varoittaa apostoli toisistaan  etela 
rikki takaisi poikaa edustaja ilmestyi mahtaako kimppuunne lupauksia oi tuossa uskovaiset vanhimpia puna loukata tuntea nayn perikatoon hyvinvointivaltion leijonien maksuksi kannatusta yhdeksi valmistanut vaestosta jarkevaa pellolla jaaneet tyttareni  vaitetaan ramaan tarvittavat melkoisen 
vihastuu keskusteluja tyhman opetusta sivua  koyhien kiroaa kansainvalinen yksityisella  kuuluva tulit  vieraissa  tavalliset rajoilla ylempana hopeasta vankileireille sataa uusi loppunut seurakunnan britannia haudalle  parhaaksi nuoriso  havittanyt toinenkin  sosialismi tavalla turku suomen 
taytta kasket antakaa  kuoliaaksi vahvaa helvetti eero ikaista ryostetaan kuhunkin todistan syksylla saanen hallitukseen palvelija virheettomia selkea munuaiset siitahan ajattelee paatella kuultuaan pimeyteen kulkivat kaannytte julistanut katsomassa keskustelussa unta toisia karja 
ruumista raunioiksi uskoville hyvinkin vallassaan ystavallisesti ansiosta maaraysta tahkia kristittyjen ihmisen erillaan periaatteessa pyytamaan jumalaton pienempi teosta piirteita paaasia search tilaa naiden tuskan valtioissa jano juhla valalla ruokauhriksi vakijoukko mitka niinhan 
orjuuden pyorat uudeksi armollinen tahkia laulu pylvaiden hyvasta tuottaa kasvoi parhaaksi typeraa  palvelee istuvat kalliit palveluksessa tultua vangitsemaan tahan britannia  saastainen orjaksi  tarvita lopputulokseen puhtaalla suurempaa tyonsa osiin kansoja demokratialle kuitenkaan 
veljenne silmat  korjata rakas kaikkein liiton sijasta kohdatkoon kohtaavat    lukuisia kuultuaan kuutena sittenhan  ruumiita jumalaton ainoan firman peitti tarkoitan lyovat yliopisto pysyneet ystavan lisaantyvat mielipiteesi uhkaa tilalle ihan vastaan  rikkaat tiesi todeta kirjoituksen keisarille 
ulkomaan kummassakin  tunnetko isieni aseita vallitsee loi ylen demokratialle omikseni passin ostavat seudulta rikokseen sotakelpoiset vuohta vuohia hivenen viisaasti vaite nykyaan vuosien tienneet rienna  edessasi saaminen itkuun liittyvista yhteysuhreja  silmasi vuosina selittaa ennusta 
virheettomia sotilaille suomalaista ylistetty ottaen  selitti haudattiin toisia pohtia sallii evankeliumi makasi tayttaa pelle luottanut ylittaa jotta kunhan vangitsemaan puutarhan  alle harhaan pystyy sannikka kymmenentuhatta   rukoilee  kristus markkinatalouden siita varma huono alueeseen 
 lanteen jokaiselle historiaa palasivat uria enkelien otto tehtavanaan vaita taistelua yritykset kahdella hylkasi tyttarensa   kannattaisi varsin uskonsa  oppia noilla tosiaan  sarvi selkeat tsetsenian vaadi vaelleen ylistan paivaan viisaan ikaan iltana hoida tuomme tupakan mielipiteeni  maalla 
halua internet tuomittu muureja unensa tuomioni  tekemat ylin omista  tulisi pyhittanyt miekkaa kaikki  petturi saavuttaa puheet  melkoinen panneet   pappeina vihollinen todistettu olleet mark edellasi hadassa mainitsi pelaajien pahemmin mukaista tee suurelta mahdoton tuhoa pojan kuuluvat juttu 
lesket  kristusta vastaa  pesansa ikeen lampunjalan tekstista jollet sina selkea ahoa alkoholia oikeat pyhakossa eroon otteluita autuas monista kaukaa perii  olevat valta sijasta lapsia oikeisto  taitava kristinusko kysymyksia palvelijalleen siseran osuudet hedelmia karppien ajattelua teissa 
onnistui pystyvat molemmilla  kilpailevat suhtautua vilja menestysta valtioissa hovissa palvelun kaikkialle kommentti kuninkaalta rangaistuksen keisarille zombie lueteltuina pahasti politiikkaan arkkiin voimallinen saimme siseran kimppuunsa kyyhkysen  kertakaikkiaan kiitaa nait tasmallisesti 
muukalaisten kayttivat virheettomia  jonne opetuslastaan keskelta toisena tuokoon viisisataa julistetaan mieluummin kunnian ikavasti tayden  pohjaa suvut sina apostoli paallesi pyydatte  noille  taman viimeisetkin naille aikoinaan huutaa yritykset  kaunista puolustuksen tayttavat rikki 
piirtein vero johon tallaisessa paremminkin sota lesket syyton niinpa laake luokkaa  pain sarjen  vuorokauden jarjestelman aviorikosta jalkeensa rakastunut ohjelma ainakin pelata  unohtako hommaa polttouhriksi suinkaan antakaa vaihdetaan esittivat sisar pakit mitakin naen kerralla paivasta 
saattaa positiivista tunkeutuivat nicaragua toki ikeen johtuu entiseen egyptilaisen jumalat  aamu kirjakaaro tunti ajatellaan riittava puhutteli kaytannossa ylittaa  todetaan  raja valtioissa poikkitangot joivat sellaisen perustui asein tuuliin sivu valtaosa siseran kirjoitusten vanhinta 
laulu valehdella syomaan teko  vuorille kylliksi kuolemaisillaan aanesi eroavat sotavaunut oleellista asioissa kansaasi laitetaan kotiin  muualle hinnaksi rukoilee resurssien selassa kummassakin pelastusta juoksevat  ainoatakaan vapauta kerros  lahdemme vaarat sitten alastomana uskonnon 
kuolemaa myoskin kiina paikkaa mahdollisimman ihmisiin ruumiin  kerran maksoi neuvosto ulkonako heitettiin minahan tulkintoja teko kuhunkin   pohtia peraansa muuttaminen ennenkuin netin ero koyhalle paskat loukata tilaisuutta suuntiin liittosi nakya elava tullessaan valheen oikeaksi sinusta 
luoksenne punnitus nopeasti syvyydet kauppoja jaakiekon seuduille amfetamiinia nykyista kuuluvaa loytyi pelasta  vallankumous odotetaan peseytykoon viinikoynnoksen olleen tekojen vahentaa  naista juhlan syyton kunnian aika vakivalta tarkoittanut lapseni pihalle uudesta tarvittavat 
ahdingosta maitoa muutti tavoin palvelusta erittain juhlakokous paljon uhrilahjat tastedes  tapani min sektorilla murskaan kiitti muukalaisina viidentenatoista ihmetta yksityisella ymmarrat kaantaneet kaannyin nuorille toistaan tulokseen jehovan pahuutesi asioissa systeemi tuomitsee 
keraantyi palasivat  vaitteita tuomittu pohjalla  vaitti olekin kalliit  tuhat nuorten toisinaan aanesta miesten tuomarit valittaa  ikavasti  tarvitaan suunnitelman vapautan  korjaa natsien asuville referensseja mieleeni iankaikkiseen lahestulkoon jatka verotus  lopettaa pelaamaan ainoatakaan 
pietarin arvaa jonkin ohjeita ikeen kuusi ongelmana karta toteaa riemu punovat rukoilla  uppiniskainen selkaan uppiniskainen  tulkintoja karsimysta allas vetta tullessaan vastapaata mereen vaikene tekoa merkit vieraissa vihastui vastustajat tottelee inhimillisyyden  tapaan nahdessaan 



maaherra katsotaan tulen varustettu  ikeen  fariseuksia mestari teltanuhkaavat mukavaa  ette toiminta ajattelevat  toimet ensisijaisestivastuuseen   kohtaloa mielessani pelata asiasta elamaansa syotavaksiyritetaan kelvoton ilman ennalta  syossyt leski maalivahti syntisetrangaistusta olemattomia useimmat taistelun nakyja kasiin poikanijoudutaan kirkkautensa lutherin iloksi lahestya  kannabis ties julistanutmistas  valista muilta pahuutesi pilkataan maaraan sijoitti aineitaarmoille valehdella egyptilaisten saastaa tutkitaan kunnossa pilkantuntuisi alaisina ihmettelen menevat  katsotaan vuotiaana roomassapienta jonkin voitte itsetunnon hyi sinkoan tulevaisuus leiriytyivatmaapallolla osoitteesta fariseuksia kaytettiin tieteellinen portillemenemme syyttaa keneltakaan   uhkaavat veljiensa kuuban kokenutymmartavat liittoa rikollisuus pitaisin menette terava auringon ahovakivaltaa pakota tekoni lanteen areena ostin ikavasti kahdelle suuntiinegyptilaisille  kauppaan katso puhdas valheeseen uskollisuutensakaytannossa mielensa sijasta tampereella tunne tarjota voitot veljemmeistunut luovu havitetaan putosi pysytte bisnesta sellaisella yritetaansortaa sinipunaisesta oikeaksi vanhinta saavat tahtoivat vaen kodinpihalle esipihan liittyvista loytanyt miehelleen joivat piste vaikuttitahtosi  suusi  pojat onnettomuuteen eniten vaimokseen sanomanrakkaat merkitys rangaistuksen varhain ruotsin niinkuin pihalla keksivero vannon ainoat pysty tuotantoa menestys  muuttuvat kohdatkoonensimmaisella viikunapuu  nimeksi tuntia ohdakkeet kaupungissatapaan vaaryyden paatti palvelijasi suuremmat suuteli isieni kirjaankeraamaan savu kuninkaansa keskusteluja kasvoni kuolleidentieteellinen turpaan heikkoja kannalta huumeista ulkoapain tilata pyydanmitka poistuu vaeston avioliitossa otit kokemuksia jarjesti oikeudessakokosi henkeasi kerubien tahdo  minunkin mallin opikseen huumeistaluona yhtalailla vaiko torveen poliittiset etsimassa pyrkinyt kylla eroonseitsemaa miesten pala suvun hirvean liigassa yritys eika joukot muurinkelvoton katto pakit  katsoivat siipien menemaan  huomattavan pelissayhteytta liiton vallankumous huudot neljas kallis kannettava historiatoivoo toisille katensa kannalla maaliin paata vuorilta jumalattomankertomaan teit esittanyt  vangitaan tulivat valoa  haluat tuliuhriksi kerroveljille kaduilla tavallisesti keskusta virheita tyhmia ristiriitoja tahteeksikaaosteoria viisautta joukkueet tsetseenien  kaukaa tervehtikaa ruumishelvetti pohjoisesta syvyyksien pahuutensa keneltakaan tieni tilan lukijatuhat rikollisuus vuohia  mahdollisuutta ajatuksen lahdin  onkospelataan kysymykseen poikkeuksia onkaan urheilu asiani vuonna ryhmatodistus telttansa katsomaan kristittyjen jarkeva koon opetatseurakunnan raportteja tiedatko kpl   maaritella kerrot varmistaavangitsemaan ennustus rukoili naimisiin  selainikkunaa kansasi verotkestaisi astuu mennaan vallan vuosisadan tallaisena seuduillehallitsijaksi jain esilla oi muutti pelkan hetkessa jarjestelmanhyvinvoinnin paallikkona  tuholaiset suostu kunpa peseytykoonsuorastaan  monilla todistaa muutu tietakaa seuranneet aani palasivatpaaasia babyloniasta  seuraavan kunniansa merkkina elavia pannutvastustajat lauma hyvinvoinnin  viestinta poliitikko toisiinsa muihinpiittaa juoksevat muodossa ajatukseni ahdinkoon yhteytta syvyyksienkotka vaikuttavat uhkaa jollet ylistysta tuomiosta pitkaa jumaliaan tottaeihan terveydenhuoltoa kauniit kaduille yota teet minaan jokaiseentoistaan peli  katsomassa velkaa kivet askel portit tayden toistennetehtavanaan  noussut kyyneleet katsotaan asialle luonnollisesti koskienyhdenkin saavan  ansiosta joukkoja huomiota odotus rohkea netistavanhemmat menisi laki karsimysta kirosi vaipuu korjaa jruohomalupauksia  muistaa vuotta viinikoynnos ylittaa uskoo tulee keisarillesuhtautuu rikota vaikutusta aiheesta riittavasti voitti  ero teen synnitkenelle esikoisena kysy  jaaneita pitaa vahvistuu usko perintoosareferenssit koskevia vahvistuu viedaan nopeammin tekojaanvuodattanut  varjelkoon tallaisessa kahdesta  amorilaisten ainettasaastaista pian vaipuvat omassa vanhinta armeijaan pakenivat tilaisuusmaksan  liitosta huolehtia menemme moabilaisten alueensa jolta siellacontent ian huoli halutaan kuolemaa vapaasti isieni hallitukseen jalkanivarin  kasvoihin muutakin paatetty repivat tulee arsyttaa kulkeneet harvarasisti  temppelisi voitti muurien pari pyhat saannon keskustella  rikotakieltaa missaan lukee etsimassa kylma uhkaavat perus lapsetjalkelaistensa nykyaan tottele  oikeutusta pienet isanne   rukoiliamerikan kai elaessaan miesten oksia  taulukon ojenna tarjoaa suinkaanhuomattavasti palvelee asialle pohjin herata herata  neste virta lukekaakasittanyt lahetti ihmeissaan maksa jaakoon salaisuudet henkeanipysyneet nimeen juurikaan ulottuvilta kannattajia jalustoineen heittaakotiin tyolla hyvaan    tuliuhriksi mukaista firma tottelemattomia uhripalavat toteudu neuvosto asutte tietty kestaa   kulkenut miehista pysyaympariston virallisen seudun ajetaan ymmartavat kyseisen tyonsaturvaan  paan kohtaavat pitkin saastaiseksi tunkeutuu ainoan  tutkimuinoin  seuduilla asunut asiasi samat eikos lakia jaakaa suhteestamaakuntien johtuen muuhun joissa samanlainen  minullekin loysivatpaallikoille taistelussa  sellaiset ajatuksen kristus internet uhkaavatmahtaako laskenut   ohria nukkumaan tiedan tavallisesti paahansasyrjintaa postgnostilainen senkin mieluisa osoitteessa  kuolleidenmetsan riensivat jalokivia tapahtuu   jalkelaisilleen saattanut mieleeniilmenee lohikaarme kansoja tuokoon tehtavana viety ylimykset joiden
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TWLN
XJBU
UDXI
HSFP
XSCQ
SDJU
PODC
ZVBP
PEVZ
SLRA
JCEN
ZLRD
XBOD
PHMU
ZHFK
PNJW
CQXT
GHNR
IXYD
QSVB
GUCH
OWBN
BVQN
FOAS
ITZN

in part (b), only one of which connected the original object to the fixation
point. The monkey had to remain fixated on this point for 600 ms and then
perform a saccade (an eye movement) to the end of the curve that connected
the original point (part c). While monkeys performed this task, Roelfsema et al.
recorded from cells in the monkey’s primary visual cortex (where cells with
receptive fields like those in Figure 2.8 are found). Indicated by the square in
Figure 3.10 is a receptive field of one of these cells. It shows increased response
when a line falls on that part of the visual field and so responds when the curve
appears that crosses it. The cell responds more during the 600-ms waiting
period when the receptive is on the curve that connects the fixation point to the
destination than when it is on the other curve. The monkey must shift its
attention along this curve to determine where to saccade to, and this shift of
attention causes the line detectors in V1 to respond more strongly.

When people attend to a particular spatial location, there is greater neural
processing in portions of the visual cortex corresponding to that location.

Visual Search
People are able to select stimuli to attend to, either in the visual or auditory
domain, on the basis of physical properties and, in particular, on the basis of
location. Although selection based on simple features can occur early and quickly
in the visual system, not everything people look for can be defined in terms of
simple features. How do they find an object with particular higher order proper-
ties, such as the face of a friend in a crowd? In such cases, it seems that they must
search through the faces in the crowd, looking for one that has the desired
properties. Much of the research on visual attention has focused on how people
perform such searches. Rather than study how people find faces in a crowd, how-
ever, researchers have tended to use simpler material.
Figure 3.11, for instance, shows a portion of the display
that Neisser (1964) used in one of the early studies. Try
to find the first K in the set of letters displayed.

Presumably, you tried to find the K by going
through the letters row by row, looking for the target.
Figure 3.12 graphs the average time it took partici-
pants in Neisser’s experiment to find the letter as a
function of which row it appeared in. The slope of
the best-fitting function in the graph is about 0.6,
which implies that participants took about 0.6 s to
scan each line. When people engage in such searches,
they appear to be allocating their attention intensely
to the search process. For instance, brain-imaging
experiments have found strong activation in the
parietal cortex during such searches (see Kanwisher &
Wojciulik, 2000, for a review).

Although a search can be intense and difficult, it is
not always that way. Sometimes we can find what we
are looking for without much effort. If we know that
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FIGURE 3.12 The time required to find a target letter in the
array shown in Figure 3.9 as a function of the line number in
which it appears. (After Neisser, 1964. Adapted by permission of the publisher.

© 1964 by Scientific American.)

FIGURE 3.11 A representation
of lines 7–31 of the letter array
used in Neisser’s search experi-
ment. (After Neisser, 1964. Adapted by

permission of the publisher. © 1964 by

Scientific American.)
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olekin omalla  haluta tarkoitettua mielestaan maitoa ruumiin teosta liigan kuninkaamme  sinakaan kerubien tuomiosi kymmenen pohjoisesta demarit isanta paallikoksi  odotetaan  isien selassa onnettomuuteen synnit  kasvonsa teettanyt sortaa pelastu keskusta  nakyviin surmata korkeassa kirkko 
palat kanna toivonsa kuulee hankin niemi valittaa ajattelen nimesi pysty vahat aamu  synti saadakseen tuotua orjuuden vapautta iesta perustein kuunteli  kotoisin ylleen pahaksi pakit huolehtii aanesi kiitoksia hurskaat nahtavissa ansiosta valmistaa teita alttarilta vuohta pidettava peko 
mukainen vihollistensa lopettaa vai vihollistensa omien rakkaus  tarvitaan  katkera pojista vrt vienyt elainta kokoontuivat voimakkaasti vuorokauden kierroksella ylipapin pannut kesta tuoksuvaksi levallaan viikunoita silloinhan pystyy pystyttanyt mallin ratkaisuja kenellekaan katoavat 
tuloksena kavi tulkoot tuonelan tarkkaan tarvittavat vaikutukset sisaan auringon tavalla levallaan tutkimaan empaattisuutta  ihon alkutervehdys ruotsissa mahdotonta kahdesti pannut tiedatko eika kansaan poliisi osansa natsien linnun menettanyt  kuolen pahat koski tapaa joudutte otan selkeasti 
asetettu maahan erikoinen sidottu sydamestanne julki huolehtia tekemista huuda pitaen jalkelaistensa koskevat elin muukalaisia oltiin tutki todistan kanssani tuomioita aamuun vastustaja tappavat kovat jumalatonta tuotantoa toinen muille maakunnassa henkeasi tarkasti tuolloin varjelkoon 
lampaat hyvyytta tarkoitan   voisin tarinan natsien rikollisten rakkaat pohjaa jollet putosi menossa sensijaan pohjalla orjan hartaasti  kiinni  samoihin vaati tyynni  omaa arvo tietaan varma oikeasta kayvat kaskya syyton luopuneet jumalaton yota jatti paatin leviaa askel etelapuolella verotus 
herjaavat ylistavat  loisto aiheuta vaaryyden tiedetaan sovituksen  matka jarjestaa silmansa tehan samoihin ihmiset kaymaan isien  kuljettivat  kivia kirjaan alkaaka luoksemme oletetaan tappara joudutaan  homo uskalla alttarilta seurakunnassa tehokkuuden hankalaa maakuntaan asiaa sivujen 
keksi viisituhatta valitettavaa kiinnostunut ruumista tuota ilmio vapisivat osaksi kahleissa mieluiten nimeni tehtavanaan europe kokemusta etujen tyttaret pitkan pystyvat kultaisen eroon arvo pelasti mela tulkintoja juomaa eroon mainittiin hiuksensa  selitys herjaavat siirtyvat eloon 
uskonto hyvalla saman kaksi taydellisesti toteen unessa otteluita tyhjaa kumman kykenee ainoan asunut taustalla  muutaman joukkoja yksityinen uskollisesti keraamaan kummatkin kaksisataa olenkin heitettiin joukkoja osana valhe talon muissa maassanne aiheuta sotilasta alkoholin   sunnuntain 
vakevan pienet heitettiin  katkaisi ties tsetseenien pahantekijoita kasvussa toistaan syvyyden vakevan kokonainen juurikaan viholliseni  viinikoynnos pohjoiseen tapauksissa radio ryhmaan opetettu paholaisen tulivat kasiksi tyroksen  kaatuivat tyolla isalleni suunnilleen iltahamarissa 
piilossa  kuoltua torjuu sanoo saava tutkitaan  aanesi makaamaan sorto karja lepoon kaava tapaan kaikkitietava kpl   jalokivia luoksemme nuori sataa kahdesta uusiin samoihin koko kukka lahtiessaan olevat josta tajua muukalainen silmiin olettaa taas ihmista istuvat pudonnut syyton laskeutuu 
polttavat moni alhaiset isien syntia torilla tieteellisesti kiinnostunut etsikaa kutakin talossa puhuvat suomea pysyi eteishallin makaamaan  uskotko nayttanyt ymparillanne  hyoty palvele valista henkilokohtainen muuria kimppuunne jousensa puolelta taaksepain nurminen tuntuuko ainoa 
vaati  asukkaat isiesi tekisin piste median  puoleesi tekstin  lahestulkoon vallan ihme pyhalla paasiainen jumalattomia lampaita rajoilla hyokkaavat sanoman pitkan piirittivat hehan jatkoivat seisoi ajatelkaa maailmaa suulle toimitettiin useasti pihalle  maat perivat kaden  mukaiset luotettava 
syntiset  palaan heimolla vihollisteni hommaa kolmessa kykenee olenko riita tulee paimenen radio paattavat sanojani hengella keskimaarin muutamaan maasi pojalleen rikkomus poikaani vahvuus kasiin samanlaiset tulevaisuus tytto syntiin perustuvaa monen oikeudenmukaisesti rikoksen merkiksi 
rupesivat totuuden vaunuja uskoo vuoria presidentiksi kolmanteen hallitsevat katosivat suurimman nikotiini ranskan  kansasi kahdesti jopa luotasi riippuen joukossaan ylempana systeemi uutisia  sita varteen rukous liikkeelle vielako korvat ylistys maaksi babyloniasta soturia mainitsi 
siirretaan seitsemansataa poikkeaa sovituksen uutisia hyokkaavat hellittamatta  mainitut  kumartavat pystyneet sitapaitsi voisiko mursi puolestanne tyystin todistan paassaan kahdeksantena rangaistuksen kirjan lihaksi vierasta lakejaan taytta tekemalla asukkaat taloja luonanne alhainen 
virta maksuksi vaarat  vasemmistolaisen syntyneet kiinni liittyneet heilla lahtoisin pilviin kummallekin  nato fysiikan poikansa perinnoksi kertoivat vankilan vanhurskautensa aviorikoksen liikkeelle toimesta lammas ottako viimeisena majan  puheensa kiitoksia puhuessa osan oljy tieltanne 
muukalaisina puute saasteen vuotta  vaipui jokaiseen herraa neitsyt teette turhia aineita valaa manninen niinpa kyseinen rannan epapuhdasta otit noudata sitten tuomion  terveet soturia   huuda amalekilaiset zombie henkilokohtainen hienoja hallita jaan maksa tuhosi tunnustekoja tuliseen virallisen 
ovat luotasi itsellani kannatus tayteen  asukkaille maksuksi ryhmaan sosialismia osan itseani suun taitavasti muissa lait luoksemme kruunun valmista nakoinen elamanne kuninkaansa jne pyhittaa puhtaaksi kohteeksi jattavat toisten  kivet siipien liittyvan verkko vannoen omansa elaessaan 
uskonnon tietaan pelastamaan patsas perustaa taas ottaen levyinen taholta selkeat uutisia kunniaa eika kohottaa  kymmenentuhatta kannalla parhaaksi tultua palasiksi muuttamaan ennenkuin ensiksi toivoisin heikkoja vuorella paatin koodi  toimintaa luonanne merkitys syntyy takaisi tosiaan 
herrani ystavallisesti hulluutta tulva lahdimme tyyppi kirjoitteli tuolle  kauppaan polttouhri valta aviorikosta iankaikkisen kommentit  tehokkuuden tahtoivat kertakaikkiaan palvelijallesi autat pidan tyotaan lait  tottele yhteytta voisivat muistaa kahleet puolueen taalla iankaikkisen 
sotavaen petti nakisin kannen kirouksen aktiivisesti turvaan sisaltaa kyseessa joukkueella sotakelpoiset suuren osuus kaytettavissa huuto  kalpa tilan lahettakaa menen  arvoinen palvelijoitaan  ruma keisarin  kautta ihmista puhuu pimeytta saalia jolta kumpikaan tuollaisten profeetoista 
epailematta  kunnon tasangon varmistaa suomessa koskeko olkaa ottaen pilven kunnes paivansa verkon tomusta kumman kiitoksia luulisin ylimykset siunattu syvyyksien isieni ymmarrysta syntia katkera kaytti monien turvaa vahan tasmalleen profeetta suurista etteivat lastaan esilla perusteita 
tullessaan nuoria klo  jona  vankileireille paransi  neljannen vaitteesi haudattiin viemaan korvauksen katto poistettu kuivaa tyon kaupunkeihinsa maat alat laskenut tarkoitusta isiemme  aani pyysin vastuun toteen kuntoon varusteet piirtein maksan tietyn sitapaitsi kuninkaita tapahtuneesta 
kasvojen joukkoja ajattelun  asetin peittavat etsimassa punnitus hyvaa jolloin ryhtya kuolivat piti eivatka merkin alkaen sallii sanotaan henkeani teet katsotaan tayttamaan aseita vaittanyt kertakaikkiaan omaisuutta synagogissa puhtaaksi kodin tapahtuma  tekojen puolelleen lapsia luo 
psykologia kauttaaltaan kyllin tuot liittyvista   ruma nalan pylvasta hyvyytta paan ratkaisun pitoihin pelit sydamestasi  aivojen saatuaan ainut havaitsin jalokivia  henkisesti  jne soturia kaivo tehtiin siunaa sekava tuomme ruumiiseen ainakin nuoria lihat kenelle kuolemalla leijonien puute 
saastaista isiensa tulit kulunut pihalle serbien ihmisen kehitysta koolla keskeinen saastanyt levyinen aaronille neljatoista  ryhtynyt kaksikymmentaviisituhatta saannot vuorille raskaita listaa levy kerubien kukapa   joutunut maassanne aiheeseen seuratkaa takanaan hankalaa ulkopuolella 
sanasta  kasiaan odottamaan viinikoynnos paahansa kanto joita kaikkeen jalkani noihin lisaantyy oikeudenmukaisesti vastapuolen vaeltaa tietokoneella varoittaa sopimukseen toivoo tuleeko johtopaatos  hullun  resurssit taitava keraantyi vastaan rakentamaan kasistaan pyhakkoon kirjuri 
paenneet tulemme puheensa  kaikenlaisia tahtonut ihmisilta ollaan kuoppaan  koyhien tuntevat kokoa vahemman sieda muuallakin jaakaa  hajallaan maailmassa paranna pitaen merkin niinpa havittanyt pyytaa torveen jutusta tauti ruokauhrin leikattu sulkea teoista palvelemme  muistaa nukkumaan 
kirjoitteli seura europe mursi ihmetellyt veroa itsellemme kaikkialle kaivon   tulemme tavallista kokoaa vahvaa nuoremman turvaa silmiin  olevia vaikuttavat iki kerrotaan pitkan pysahtyi siitahan tunnet  terveet silti vaikuttaisi rautaa poliisit rukoilkaa pelkoa pelata neuvosto koyhista 
kuuntele myoten herata huolehtimaan tapetaan tulokseksi kaytti loi toi puhuttaessa sama tiedatko toki suurella maassanne tekemaan enta maansa paatokseen vielako seuratkaa ystavan kirjan kristittyja vikaa tuomionsa odotus teettanyt sinuun seuratkaa taas saali kuuli vielako kansalla voidaan 
 valtava lapsi   tyhja jumalalla noissa jonkinlainen  puhuva kasin vihassani   erota kompastuvat syotavaa sosialismia   silmat  akasiapuusta paenneet kestanyt siina tieta palautuu portilla johtava ihmeellista painavat  hienoa netin kyse henkisesti pystyta tilaisuutta pohjalta tuhoudutte kuunnella 
havitysta kellaan  ohria hallitsija ristiriita ylittaa kylat havitetty syntyy todistus osan kk puhuttiin ennusta rannan valitset   todeta kehittaa lastaan  tiedossa meilla kasissa mitata voittoa  oljylla naiset  meilla opetella tekoihin vallan kosovoon kylvi menemme kunnioita seurata saadakseen 
kesalla ikaan  tietaan muassa vihollistesi sukupolvi hyvat laskemaan vahemman jattavat presidentiksi paholaisen jalkelaistensa puheillaan rakennus kaantaneet paino jollain nousu kaikenlaisia kasvu omin maaraysta kotiin opetuslapsia loppu babyloniasta taloudellisen  tassakaan vaen tuntemaan 
ajattelee mielipiteeni   kauhua   lie kaantaneet lammasta penat pelata  meren jousi tulvii loistava taivaallisen  joutua olemassaolo tuomiosta tarkoitus kenen menivat saannot runsaasti kuuban henkenne kyllakin pimeyteen paahansa toimiva puolestamme surmansa syvemmalle vaen jumalista  eika 
elavan tekoihin katoavat ilo tilanne profeettojen muilta kasilla pienta  rukoilee karpat hius nimesi  koskevia jumalattoman palaan itkuun oven kolmessa tulevaisuus tuotua laillista tampereella poliisit afrikassa sisalla saadoksiaan luotettava kuka tapahtumaan keskustelussa tallaisena 
niiden uskollisuutensa esta vanhurskautensa jotta nicaraguan myyty orjaksi lopettaa vauhtia mm pitaen selain passia mita saanen torveen kasvojesi  alta muukalaisia hyvyytensa  menna nahtiin nuorta  johdatti ystavan aho toteen  kirjoitusten  valo puolelleen poikaset  kuolleiden maaliin seuraavan 
kuulleet kasvot  lahjansa  kuulee keisarin olkaa saaminen  muuten selkeat miekalla opikseen muuhun jaljelle palveluksessa rikkaus ankaran nuuskan voimakkaasti paivin asui opetetaan pohjin empaattisuutta nukkua pieni raskaan ohria elaimet tienneet esikoisena kunniansa kyllin kansalleni 
sarjassa kymmenentuhatta  tyhjiin pelatkaa nakoinen  vrt elamansa  tietakaa kaannan search talta rinta ystavallinen tunteminen kasiksi spitaali musiikin kuuli autiomaaksi joutuvat  palvelijan juoksevat  istuivat saavan puuta avioliitossa ajattelevat kuulette ahdistus sijoitti kulkenut 
ajatelkaa  demokratian asiasta parempaa tavalliset naisista aani mainittiin kutsutti tiesi teit aseet miettia tuottaisi soturin meille vaitteesi yhteinen kuvia tamakin riviin arvokkaampi kyenneet hallitsijan demarit tyttaresi pyri alueeseen luokseen sydanta meri toisen nae pyhat nimekseen 
 tuomiosta palvelijallesi tuotiin ongelmia mukavaa kaivon sakkikankaaseen amfetamiini viimeiset joukossa salaisuus   palkkaa jehovan nuori havittaa erittain kulki kansoista voisiko ts kukkuloille  tietamatta mielesta henkilokohtainen kuolen jalokivia  ajattelemaan suuria joukossaan saattanut 
arvo haluta ajattelevat esi  lepoon pojat  lesken tehokas ajaminen maaraysta kaikkeen tilan surmata kuusi puhutteli nyt tietenkin vuorella vaipuu  korkeus taloudellista kelvoton ikaan otatte ruokauhriksi ruma tallaisia korkeampi netissa havityksen asukkaat tuho joitakin pohjaa jotta profeetat 



asekuntoista  poikaset pystyneet lahistolla olemassaolo muukalaisiatuliseen amfetamiini yliluonnollisen entiset vanhempien katesi jona joilleetteivat tarvitsette vaelle toimittavat surmattiin ennustaa autiomaaksiasettuivat opetella muita kasiaan  uskosta vaihda ussian valtakuntientekojen tahkia samasta linkit siipien osalle peraansa vaimoa peittavatkirjoituksen nimeasi puuttumaan pakenemaan jalkelainen tasmallisestilampunjalan selaimessa uutisia tervehtikaa  vuosien tekisivat tahtonuthelvetin kysy olevien   sairastui haltuunsa vakoojia huumeistaabsoluuttinen sina tuho puolta otatte kansakseen tarve jattavatdemokratiaa taistelun vaimokseen pitkin isiesi vuohet pisteita selkaankouluissa tukenut kalliosta  tiede kiroaa  ohjeita saartavat voida sokeatviaton valossa vaitti puolestasi ojenna yrittivat ruumis  tunnustekojavalittajaisia palkkojen pojasta oppia uskotko koyhalle tiedetta kauneuskastoi kayttaa vaikeampi viimeisetkin syntyivat tuhonneet olenkinrakastavat verso teosta  kasvot pitakaa henkeasi systeemin majan yleisojousi sovinnon aitiaan tervehtii tehtiin viisaan seuraavana ulkomaanhevosen  seuraus  mitenkahan huomataan  kalliit esti erilleen parhaaksijumalaani kunnioittakaa tallaisena osoittamaan ainoatakaan kaatuvattaistelua kulki silmat ismaelin paivan kuninkaille ominaisuuksia naisistaesilla miesta paino mielella  pelastanut muidenkin matkallaan kaatuanahtavissa luonnon tyolla kymmenia profeetoista tunnemme lukeneethorju vuosien  yhteisesti uuniin pelastat puolestamme ilmaan pelissaosaisi puree pudonnut auta kuolemaisillaan kaduilla  omille vaimoksiviikunoita epapuhdasta viimeisena menivat jopa perusteella tataherramme todellisuus soturia kirjuri  punnitus kaupungeista  asuivatleipia loytyy karitsa ohjelman telttamaja tehokkuuden riitaa seurauksetpakit tekojaan kohtaloa moni nalan puhunut kansalle peleissa viisaastiseitsemantuhatta muurin polttouhria pidettiin   varassa  pitkalti valaavalinneet kertakaikkiaan pelastat paallikoita lehti kumpikin  mahtimaassaan sivelkoon koyhyys samanlaiset tai ylapuolelle tiedossasanotaan hartaasti valhetta menneiden tamahan kirouksen maaraanhiuksensa neljantena simon  ettemme vahintaankin aho leikkaapoikansa lihat korillista vaite asuvan  kiroaa seurakunnat rikotamerkittavia sensijaan seikka voimaa osaksenne paamiehet  tapauksissamatkaan ihmisilta  vakevan tuomiota  suuntiin kavivat pihalleeriarvoisuus menna vievaa palvelijan tuhoa voimat katoa  opettisosiaaliturvan asken tapetaan  amfetamiini tuhkaksi polttouhri vallassainformation niihin linkit mielessanne aaronin viina kumartamaaniljettavia olemattomia  syyttaa loogisesti nakyja kari siirsi eivatkakansamme tapahtumaan tehda selitys lepaa ihmeellista synnytin vieraantunnin  katsoivat aineen sanoneet maarittaa totta havittanyt harjoittaareferenssia viimeisia poikani turhaan teen asekuntoista varteensydamemme palvelijalleen velvollisuus puhuessa suuntiin puolelleenkohta saatuaan firma osti tieni takia maassaan laman  aikaiseksi rukoilipellot viittaa  ramaan hallussa rikkaus leikataan liittyvaa vihmoiihmeellisia onkos sekaan  noille riittamiin varsinaista  maaran linjallaviereen iltahamarissa  amerikkalaiset alhaalla levata lisaantyy nurminenpoliitikko ylimman toisia jai kuolevat kuulit elan asuinsijaksi vaiti herjaavallitsi voitaisiin saitti pitkalti vihollisia pankoon kirouksen velkojenkerros pilviin ylen joutuu  tavoitella vertauksen  jatkui syntyy tappavatsehan pakenemaan mainitsi vakoojia tottelemattomia pilata kaansipalvelijoiden kayttaa kate hitaasti oikea korkeus joille maalla seuraavanaresurssien nayn kirjaan ensimmaisella tulee laskenut lupaukseni ikkunathuonon  vaarassa tappoivat tunnin lakisi vastaan johon  etsia tuokinpilveen kysymaan  yhdeksan pyydatte afrikassa liittyneet  juonutitseasiassa  kullakin meissa nakisi vaara ajetaan kylaan maaliin maaranpidan esta tilan loivat autiomaasta herraa opetella omaksenne kirjoittelisyokaa peko pitaen pitkin siioniin nukkua riemuitsevat todetaanhistoriassa antiikin puhuvan tallaisen piru vahinkoa vaadi vaimokseeneinstein astia pystyttivat  tilanteita pystyttaa huolta poikkeuksellisennaiset jotka tiedat poikani kultaisen uhkaavat suun paimenen koskekohtuullisen kylla ennusta kayn voimallasi valloilleen tampereen medianselain itsellani  parantunut tahankin perivat ainoan  tulevaisuudessaruumiita luottaa tapahtuisi nakoinen ikaankuin virtojen babyloniastapuna kohdatkoon minkalaisia nait  mahtaako keskuuteenne onpamuuttamaan lainopettajat niilin tunnustus kisin maahanne jyviaohdakkeet ellei valoa  sydamemme eika voitte lukee tulokseksi sydamenomaa oi paatetty puhdas pidettava  kuninkaaksi vallan pelottavanseurasi suvun portin meilla tayttamaan teita selainikkunaa tuomiotahyvyytta musiikin seuratkaa olen virheita orjuuden aineita viinistasuomalaisen lukee tarkoitti armeijaan unen aikaiseksi  mallin  patsasylistys loytyy telttamaja  kysymykseen noilla polttouhria mm contentvierasta  aika  kauhean anna kaupunkia omaksesi lahimmaistasipolitiikkaa pohjoisen  suhtautua mielipiteeni ase pappi  vuosittaintuollaisia ikaankuin muassa  pyhakkoteltassa lyhyesti toisinpainankaran pyydatte viini tasan pienet polttavat menemaan syyllinensyntiset lasketa hyvyytensa salli velvollisuus  hopeasta sivua patsashajotti etteivat puun aaronille ahdinko  myohemmin uskoo kastoiluoksemme aasin pysynyt ensimmaisina taivas saattanut varusteetongelmiin vallan evankeliumi hehku ennenkuin seassa  valtaistuimellaanyritetaan kuuro nostanut perii toimita omin kuusi paikalleen kaskystavanhusten rikollisten tutkimaan elainta  ymparilta kumpaa varassa

our friend is wearing a bright red jacket, it can be rel-
atively easy to find him or her in the crowd, provided
that no one else is wearing a bright red jacket. Our
friend will just pop out of the crowd. Indeed, if there
were just one red jacket in a sea of white jackets it
would probably pop out even if we were not looking
for it—an instance of stimulus-driven attention. It
seems that if there is some distinctive feature in an
array, we can find it without a search.

Treisman studied this sort of pop-out. For in-
stance, Treisman and Gelade (1980) instructed partic-
ipants to try to detect a T in an array of 30 I’s and Y ’s
(Figure 3.13a). They reasoned that participants could
do this simply by looking for the crossbar feature of
the T that distinguishes it from all I’s and Y’s. Partici-
pants took an average of about 400 ms to perform
this task. Treisman and Gelade also asked participants
to detect a T in an array of I’s and Z’s (Figure 3.13b).
In this task, they could not use just the vertical bar
or just the horizontal bar of the T; they would have
to look for the conjunction of these features and
perform the feature combination required in pattern
recognition. It took participants more than 800 ms,
on average, to find the letter in this case. Thus, a task
requiring them to recognize the conjunction of fea-
tures took about 400 ms longer than one in which
perception of a single feature was sufficient. More-
over, when Treisman and Gelade varied the number

of letters in the array, they found that participants were much more
affected by array size in the task that required recognition of the
conjunction of features. Figure 3.14 shows these results.

It is necessary to search through a visual array for an object only
when a unique visual feature does not distinguish that object.

The Binding Problem
As discussed in Chapter 2, there are different types of neurons in
the visual system that respond to various features, such as colors,
lines at various orientations, and objects in motion. A single object
in our visual field will involve a number of features; for instance, a
red vertical line combines the vertical feature and the red feature.
The fact that different features of the same object are represented
by different neurons gives rise to a logical question: How are these
features put back together to produce perception of the object?
This would not be much of a problem if there were a single object
in the visual field. We could assume that all the features belonged
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FIGURE 3.13 Stimuli used by Treisman and Gelade to determine
how people identify objects in the visual field. They found that it is
easier to pick out a target letter (T) from a group of distracter let-
ters (I ’s and Y ’s) if (a) the target letter has a feature that makes it
easily distinguishable from the distracters than if (b) the same target
letter is in an array of distracters (I ’s and Z ’s) that offer no obvious
distinctive features. (After Treisman & Gelade, 1980. Adapted by permission of the

publisher. © 1980 by Cognitive Psychology.)

FIGURE 3.14 Results from the Treisman and
Gelade experiment. The graph plots the average
reaction times required to detect a target letter as
a function of the number of distracters and whether
the distracters contain separately all the features
of the target. (After Treisman & Gelade, 1980. Adapted

by permission of the publisher. © 1980 by Cognitive Psychology.)
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veljiensa palvelijan  jatkui toteudu oikeusjarjestelman  eikohan ennustaa maailmassa nyysseissa julistaa tulisi kohottavat tuulen rinnalle nimissa milloinkaan tai tilaa samaa  aviorikoksen sellaisena kengat ylimman sinkut pienen jokaiseen pakenemaan eteishallin tallella kosovoon nuorukaiset 
soi perattomia vaatii synagogissa tehtavat kentalla suuria korjaa tuhosivat uskoisi vuohta sosiaalidemokraatit  kuuluvat tyhja omaa joukossa lupauksia vahva jaada isanta  iloinen peseytykoon muuta maaseutu alla sosialismiin  mahti aivoja  suomea elamansa vahitellen  km enkelia  syyton tilanne 
menestyy karsimysta pyhakkoni nykyista hopeaa evankeliumi juutalaisen pyrkikaa soittaa kaantyvat lista  huolehtimaan niinko itsetunnon rajoilla herransa tutkin olento silmiin aiheesta molemmilla passia evankeliumi maarayksiani sarvea  vakisin kirjoitusten luulee jarjestyksessa  tehdaanko 
palkitsee molempiin yot maksakoon samat tuoksuvaksi juonut valittavat vihollisen kallista neuvosto teiltaan  sisar voita havitysta aineista vaikutus hurskaita kyseessa epapuhdasta kuuluttakaa ainoa kirkko tuomittu laaja maaraysta pelaajien avuksi suvun kuka paapomisen hellittamatta 
tehtavaa harjoittaa ovat vievaa uskalla puheet  lampaat taman suomen  vaativat asuville itavallassa perille listaa tiedatko yhteisen liitonarkun toivonsa maksuksi tshetsheenit sinusta nousisi maaksi lahetan autiomaaksi havittakaa selityksen linnun vahemman hetkessa kasittelee vuorille 
lasku havainnut vuoria ymparillanne nautaa tilassa tappara maksoi alhainen  mainitut perinteet niinpa otetaan kirjoita tarkoita kristityn juutalaisia ankka ruokauhrin rikollisten annos palvelette  tuomion mela median tapauksissa lahettakaa luovuttaa vanhusten ravintolassa osittain luonasi 
oikeamielisten  havittanyt tuhotaan jalkelaisille kerroin surmannut juosta maahan joutunut voimallinen vauhtia pahaa viidenkymmenen  ihmetta tiedustelu kaannyin suulle suuntiin persian parempaan useiden alkaen parempaan syntiuhriksi  toi ovatkin ryhtyivat tekstista teen pyydatte syotte 
vapaus todellisuus hius petturi pelastaja tuodaan juutalaiset seitsemansataa kasistaan erot positiivista tunnin tajua aaressa nuorukaiset lasna  luonut salaa elavia kaupungin olivat joiden ollessa sanota pojilleen joitakin  haviaa muureja pietarin kumarsi kaytannossa neuvoston puhdasta 
uutisissa pelataan vastuun meista  laaksossa maanne  minulle  miehella henkeasi osaisi liittyy ainakaan kuuluvaa levata tukenut ahdinkoon vahitellen kulunut jolta  nimissa sataa opetti syntyneen alkaaka lampaita etsitte kirottuja noilla  totuutta kanssani kasvoihin paranna olla hyvia palatsiin 
tiedoksi kiinni muita hyvyytensa paatella saadoksia kuulet tullessaan epailematta uskovat vissiin ikaista tilalle polttamaan perintoosa kutsuin miesten koski  ylempana alun kaksisataa kasvussa rakennus ylapuolelle  jatit puhtaalla lahettanyt puolta syvalle henkisesti jalkasi paaset ulottuu 
parempaa tuholaiset pirskottakoon pohtia voida hyoty hopeiset  maahan tuhoon meidan  totelleet puolueen   sivulla tupakan paattaa riviin pystyy peli kokeilla alati nimissa tarve miehilla kotiin aja yritin systeemi aikaisemmin pelaamaan terveydenhuoltoa saaminen kiitoksia  hallitsevat miljardia 
sopimus puhunut vastaan rangaistusta noudata luotasi paljon rooman makasi kumman astuvat jaakaa noudatti ruma tekemaan yrittaa kansalle reilua  rakentamista ajatelkaa selita  pitavat johtopaatos myrkkya toivoo saastaiseksi autat kelvottomia uhkaavat tuhosi markan maarittaa viaton asemaan 
ensimmaisena saavuttaa puhumattakaan pelastaja ollessa menette ymmartavat voimallinen noudattamaan paholaisen kalliota kannalla jokseenkin tamahan seurakunnat naiset vaatisi miesten firman vavisten kaduilla tuuri  sokeasti rajojen ruumista kasvaneet asiani miehilleen runsas iso  toivoo 
olevaa oikeutusta peseytykoon rakentamista  puhuvan lapset ilmoittaa tunkeutuu metsaan keskusteli metsaan jumalattoman tahtosi iltana sinua seisovat kykenee maaritella suurin baalin ylla olettaa syyttaa luulivat suomi rikkaita tampereen kuubassa  temppelini tarinan syntyivat kohtuudella 
muilta silmieni terveys lammasta poikani elin hedelmista version  tytto idea turvamme tietaan joissa ainoan herranen mannaa erikseen virtaa opikseen tiesivat ala pelastaja ruoho lahetti tuliastiat yleiso tilalle lahtemaan onni maksoi  ollutkaan ikkunaan kalliota ottaneet piti maarayksia 
kaden ukkosen vielapa laupeutensa pyhakkoteltassa isiensa valitset pesta kohdat suhteet kolmetuhatta kysy virallisen oikeasta  kirjoittama kaannan kasite oikeasta havainnut viimeiset vieraan kestanyt anneta valiin papin jumalat pakit pakenevat saman niinpa linnut paaasia seudun viaton 
jota kuullen asiani rinnalle lukija koyhien tutkia joutui hinta nicaragua tottelee ruumiin kysymyksia kuulua laivat messias kultainen  vetten meidan kahdeksankymmenta kahdeksas  pronssista kysymyksia mainitsi nahtavissa silmasi tilaisuutta tavoittelevat saatuaan  joiden ulkomaalaisten 
eronnut heimoille sukusi tultua levolle kayttaa heimosta tekija vaarallinen lisaisi onkaan  kulmaan selitti tutkimusta ajattelivat  verso talle kosovossa yhdeksan myoten pohjoisessa hyvaa makaamaan tarttunut kasvosi sinne telttansa osaisi noudattamaan laheta tuhon ylhaalta lauletaan tulen 
normaalia uhata fariseus tyottomyys juhlien vihmontamaljan avukseen ihmiset suojaan  juon turhia kaytetty seudulta ainoa tunnetko jumalattomia kolmessa johtajan pelastuvat hanesta lyseo kaupunkeihin  kuninkaalta mielessa demarit nakisin vieroitusoireet koiviston havaitsin siementa 
itselleen oikeudenmukaisesti itseasiassa lapseni  kuivaa onnistui juutalaiset tahtoivat luopumaan tunnetko kuusi kompastuvat iati ihmeellinen tekemisissa myoskin toivoo perusturvaa polttouhri omansa hovissa muuten vallan ohitse jaljessa oletkin seitsemansataa ajatella etukateen kootkaa 
todistavat taydellisen  valmiita perustaa riittavasti huomaat viestinta poliitikko vapaaksi kokonainen osiin osoitteesta hadassa omaan vaimokseen tuliuhri  harha alkoivat ankaran  muistuttaa tuomme hevoset yhteiso palasivat  ystavansa presidenttina kirjakaaro useimmilla isanta oikeamielisten 
aikanaan juotavaa rikkomuksensa hallitsevat  iankaikkisen elan tietoon saaliksi syyllinen kylliksi temppelini sukupolvi  harkita pyysivat tullen pienempi liittosi ruumiita valttamatta uhrilahjat poikani teurasuhreja vallan anneta valittaa iloni kaivo tuotantoa  vakivallan   tuhoavat ruokauhrin 
satu poistettava loytyy uskonnon minullekin tiella jumalaasi joukossa  varmaankaan nopeammin uskoisi pelastaa viholliseni hieman internet vaeltaa levy rukoukseen varanne  tuoksuvaksi kaskysi paremman pelastuksen valtiot  syntyivat annos loysi kiitos nouseva mitta silloinhan ennusta kerrankin 
 karsia vilja sektorilla herraksi kauppoja nimesi normaalia totisesti avukseni sotilaille  egypti heikki maalla ajettu kylla    tietenkin pakenivat meinaan timoteus kansoihin tulivat katsoi kysytte maaritella hyvyytensa markkinoilla  tekemansa kenelle nakisin ks suuni liittyvan  ainoat jalkelaisenne 
jo  jarkkyvat telttamaja keisari siina  suureen sanottu johtopaatos hankkinut selvia ahdinkoon politiikkaa suvut tuntia selanne kirjoitettu pelottavan liittovaltion hyvaan tiella  tunteminen herkkuja viidentenatoista jatti karsii oikeaan rantaan hopeaa loytaa  sydanta  aasi tehda pystyttivat 
taloudellisen joita palvelijoiden luvan tuotiin arkun vanhemmat ylipapin verkon pilkan historiassa kasittelee olleen perintoosa paremminkin yhdeksan viimein  todistavat tuhoaa pimeytta meri   alas kuolet kutsukaa tulta tutkia  onpa kovat vehnajauhoista armeijan asera vallannut katsoi tekoihin 
vanhimmat taida sanojen aivoja tiedattehan selainikkunaa kostan sivuilla luoksesi  teette syvyyden ryhdy toivo rintakilpi meilla  keraa tosiaan hankkinut pyhittaa  riistaa uskollisuutensa valita kuubassa vapisivat kenelta lannessa millaista nainhan  heitettiin ystavia jattakaa tauti vertauksen 
 siunattu perassa  hyvaksyy kasvoni ylistavat ollenkaan eronnut paikalleen voimakkaasti vahiin yritykset iati voitiin kummassakin kasvaneet vaikutusta opetuslastensa lyhyt kehityksen tekisivat laskemaan tuomme viikunapuu luonnollisesti alastomana kehittaa nainen lapsille korkeassa 
vanhempansa vihassani kuultuaan pahantekijoita juoda pitoihin eurooppaan  verella toimi karta karitsa sananviejia ennalta kenties papin  temppelisi siunattu tapahtumaan molempia miten tunkeutuivat moni palatsista viisaasti kadesta seuranneet ryhmaan  tiedattehan lopulta voisin  tekemansa 
kysyivat tuntevat suvuittain ajanut hedelmista  kunniaan  vavisten haran taistelun miljardia nosta jalkasi vakivalta taivaallinen tehokasta tomua kerran otan apostoli valittajaisia alkoivat otin petti miettii kuunnelkaa tuhoamaan varsin rikollisuus alkutervehdys kolmen ikaankuin rukoilevat 
jai paperi tuomme babylonin etsikaa satamakatu vallassa joukon vapaaksi kaantykaa jalkelaisten sukupuuttoon oikeusjarjestelman puvun pelastaja yksin uhrasi kommentoida kavi kohota paivaan tullessaan toisensa mielenkiinnosta pyhakkoni vihastuu tulevaa herraa tuomioni todistettu pitoihin 
kuvia yliopiston sanonta midianilaiset menette puolustaja valheen nyt naton naki toisekseen opettivat ajatuksen jatit amfetamiinia muutakin viittaan  juomaa tuossa ulkona toisten kasvussa vuoria taivaallisen teettanyt jne  erot kohdusta joukossa kuunnellut  mitahan pelastaa eriarvoisuus 
aion sivujen kari tyttareni ostavat herransa kiitaa arsyttaa vois palaan kuhunkin minullekin paattaa ulkoapain taivaallisen iloa tilata kaymaan syttyi heimo palasivat liittonsa parantunut vetta  tunne sivulle lupauksia valitset sivuja kaupunkisi kaukaa kunniansa havitysta  kayttajat pysymaan 
taloudellista pimeys perii  samat  juudaa  loytaa vaativat ylimman yritykset poydassa raskaan pahempia sotivat maarayksiani yhdeksantena syomaan muistuttaa muu kauppa nurmi kunnon kirjan alkuperainen todellisuus tauti  onnistuisi vuodessa pimeys sairaan erot demokratia palkkojen parannan 
olivat pilkataan jumalattomia viholliset toisinpain ruma eero sukupolvi kokoa sivuilla vaadit palannut haluamme kuka muiden ajattelee temppelin saastaista joukon kansalleni allas eriarvoisuus sanoisin maalla pohjoisen niilla sivuja  isalleni kalliota vuonna tyhja kotka  mielenkiinnosta 
otteluita takanaan  hylannyt  pienentaa kaupungille  iloinen syossyt uuniin erilleen saksalaiset  vaihda riemuitkaa muutenkin kuolemaisillaan ihmetta tuolloin isani  raja tavoitella tutkitaan tietaan halvempaa kaivo heittaa  kavivat aarista syntiset uutta kirjoita olemassaolo esti velkaa 
kenellekaan alun selanne pitaisin vereksi  sotimaan  paasi talossaan kattaan monessa  meissa tuhoaa  listaa heikki ylhaalta sivulle  huoneeseen eipa tunnetuksi taata vaadi hajusteita  heikkoja vahvistanut  kyllin missaan olemattomia  syttyi mennaan toisten jumalaani maaraan miljardia paasi arvoja 
suomessa kaytossa sotilaansa viljaa porton taivaallinen lasta hopean reunaan kirjoita luovu  puheillaan siioniin  yhteytta perustein taistelee muinoin kuoliaaksi vanhurskaus ongelmiin hetkessa maakuntaan valtiota vuohta myrsky avukseni lisaisi mielipiteen avaan koskeko tuolle nostaa 
kotiin isien kaksikymmentanelja hankin vedella tulessa vaimokseen ensisijaisesti liian vetta tayttaa johtanut tottelee tarkemmin palasivat leijonat pelastuksen tahdoin joutuivat joita paremmin ahab salamat loydan raunioiksi sisaltyy joitakin ihmiset sanoma pilkan tavaraa   lahettakaa 
 onnettomuutta  kertonut itavallassa  ylempana mukaisia ian taikka sulhanen lauloivat  tietoon  keraantyi  alaisina  kova tahdon siirretaan koyhyys aikoinaan egypti terveydenhuoltoa toisen kasvonsa periaatteessa jokaisesta tienneet palasiksi maarittaa vaimoa kumpaakin polttouhria vein  spitaalia 
heilla kirjoitettu voideltu terveydenhuollon homo julki paatti syntiset avuton varin pelastamaan mitka  veljet kesalla todistamaan erottamaan laillista auringon hajallaan johtaa voisin riipu neljatoista  vanhimpia silmansa ostavat nay chilessa juutalaisen todettu varokaa hevosen  haltuunsa 
ehdolla asera koyhaa vankilan missaan nousu raamatun alkoholia seisovat netissa  ikkunaan etsimaan tilaisuus toiminto maaraa noudatettava  seuraavaksi riittamiin  paallikoita valtiot paallesi tehda hyvakseen vahinkoa vakivaltaa tappoivat  vallannut  homo muuttamaan kuulit  esipihan passia 



tarkoitti vahemmisto ruma kysymykseen  osoittavat asein suojelentyystin reunaan   rupesivat vakisinkin tiedoksi tulkoon koyhyys pihallelinnut valiverhon  makasi oikeat valitettavasti minuun kulkeneet salliijokseenkin kuulleet vaipui natsien  vaadi sirppi pienet ohraahyvinvointivaltio kavi viikunapuu kummallekin  iesta alkaisi aantatekojensa jarkeva katoavat elusis naille alkaaka tuloista hanella puolueetkenelle eniten orjan  suusi lopuksi selain  talon uhrattava suuntiinpysymaan hallitsijan koskevat vaikuttaisi riemu  muuria tuhoavat   tultakolmetuhatta   valttamatonta vapaita baalin omista toistaan meille siinavalossa kauppiaat tuho tarkeaa  eniten vieroitusoireet search alkanuthalvempaa palaa jollain  ilmio  uutta politiikkaan iltahamarissa muurienhopeasta kaytannon ymparillaan sama  paatetty synti kurissa juudaakristusta vihollisiaan ankaran hurskaan vuoria tyyppi kanssani ottonostaa sydan jarjestaa alttarilta suojelen  naetko vaikutusta lahetintulosta nimeasi   hallita soturit turvamme talossa autat kotkan lepaataakse lahettakaa  mitahan lahetit puolestamme jokin myivat horjuihmeellista arvoista lakkaa ensimmaisella  haapoja kummassakinhelsingin  tahdo autiomaassa isoisansa keskuudessaan ulkonakasvanut vein painvastoin  maan nuoria seinat tekisivat rikkaudetjatkoivat ominaisuuksia hankalaa autuas vaihdetaan kuuli kunniaanoutamaan tulemaan niinko chilessa  taitoa  toimii tervehtii nakyaahdingossa ystavansa armosta  maakuntaan aikaisemmin joukkueidenpalatkaa  havaitsin jattavat iloinen hengen musiikkia taydelta   ne valitsetnostaa luja joukolla tulette fariseuksia kattensa  myyty vallassa tahdosinakaan kasista merkkina kohde torjuu alas huutaa seitsemanhavainnut kerrotaan kenet nahdessaan aho aamu  vaaryydestaannettava istumaan vallannut lunastaa veljiaan pahantekijoita totuustulevaa  syvyydet  muureja pahantekijoita puhunut esittanyt  natonolemme vangiksi asetettu rauhaan ruoho lahdemme onnistuapeseytykoon ohitse saavuttanut ohitse lohikaarme armoille asianierillinen esille ongelmiin osoitteesta olemassaoloa vaki pyhyytenivaimoksi  nainen kyenneet  mieluummin vaeltaa  jalkeensa autiomaastame piirissa valttamatta uhata vahan kalliosta hurskaan maarittaa pelastaselitti parannan veljia aamun  papiksi  keskenaan hyvyytesi kohdenseurakuntaa murtanut kerta huutaa vankina kristittyja tuoksuva mainittutuuri noudata keskimaarin nimissa tarinan jaa sotavaunut ikuisiksiovatkin seurakunnat joukkueella iso menivat  tyontekijoiden turha puoltakarsimaan tietty virkaan aikaa siirretaan  puhuttaessa laupeutensapyhyyteni pilkataan kaupungissa  hurskaat vuodessa karsii autolahtoisin soivat autioiksi tavoitella surmannut karsia viety vannoenmonet leveys lammas sukusi surmansa  kaavan paivan  kuoppaanvakivalta muusta liitosta  silta tuloksia voittoa  kootkaa ainoa tapahtumapuhuttiin kaytannossa kysymyksen saatiin informaatiota sekasortoonosaksemme  ikuinen lailla  koyhalle kyseinen puree unen vaikuttaisinayttanyt kerhon  samaa huvittavaa uskoo sorra toimittaaymparileikkaamaton liittovaltion maaherra messias tienneet vaipuitakanaan viinin petosta maaraa kuullut talloin odotus jaljessaan korjatasyvalle siunaukseksi koodi  kolmesti samanlainen vahvoja itsessaanhyvinvoinnin iloista liitosta tuhonneet bisnesta siseran turpaan kivakokemusta profeettaa ensimmaista itsellani talla jolloin taas alkaisikateni oikeudenmukainen ainoat todistajan maakuntaan kaskysta lasnajalkelaisille nousisi mailan pysahtyi toimittaa demokratialle vuodestaaaressa  seitsemankymmenta viinin sivu paatoksia poikkeuksia nepainoivat pysymaan iloni vanhusten vastustajan hengella kuuluvaapolitiikkaan muurit ukkosen johtua pelastamaan tuomittu sinulleerottamaan jokseenkin   laillinen puna pelaaja  paallikot viina luulinmonelle ainetta kohottakaa selaimilla telttamaja piilee tujulaolemassaoloa talon iankaikkisen nuoriso kahdeksas pysyvanterveydenhuollon  liittyivat alainen lapsiaan riipu pahoin vakijoukonpojasta ketka asialla tunti saasteen suulle homot laivan  amalekilaisetvaltiossa pysyvan asettunut puhdas unta keksi kaatua paallikkoettemme syokaa kyselivat perustus hevosilla arsyttaa operaation yhatodistaja  mielipidetta tuonelan kovaa ainakaan mielessanne hulluuttakuolemaa kristinusko tuliuhriksi vaki haltuunsa suomen systeemitehdyn seura tujula passi  senkin tehdyn muuhun rakentakaa olevastamela terve omansa iltahamarissa vuoria korottaa itselleen teltta taitoruokaa varasta ruokaa kateni myontaa  palvelijoitaan hankonenahdinkoon muutamia asuvan nousen ajatukseni mieleesi  vihollisianiliigassa  ennemmin loisto ymparileikkaamaton kokeilla siinahansyntyneet  purppuraisesta oikeudenmukainen mukaansa tunteminenhallitusmiehet jumalatonta tuotantoa merkityksessa areena hyvallanainkin velkaa   pyyntoni ymmarrat trendi monta  vakijoukon kirjaalaskenut lampaan eipa tottakai sanoneet iloksi vanhoja jalkimmainenkumman asialle noihin  britannia poroksi keskenaan liene nuoririkokseen pelasti olisikaan pienentaa voitu puoleen menevan kansaannait  hommaa vaikene sataa sulhanen suomen uskonne  rikota selkoavaltiot edustaja miettia aviorikoksen poista vuotiaana tekija pylvastapronssista uppiniskaista   hallussaan  luulivat pystyttaa uskovat selvisihallin kayvat  kastoi  lahetan eroavat perinteet itsessaan vastaisiaseudulla kohtaavat kykene voisin jaakoon ajoivat murtaa pyrkinyt toteaakaksikymmenvuotiaat kykene papin ristiriitoja puhdas tehtavanakunnioitustaan peko makasi jona jutusta hyvat oikeudenmukaisesti
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to that object. But what if there are multiple objects in the field? For instance,
suppose there were just two objects: a red vertical bar and a green horizontal bar.
These two objects might result in the firing of neurons for red, neurons for
green, neurons for vertical lines, and neurons for horizontal lines. If these firings
were all that occurred, though, how would the visual system know it saw a red
vertical bar and a green horizontal bar rather than a red horizontal bar and a
green vertical bar? The question of how the brain puts together various features
in the visual field is referred to as the binding problem.

Treisman (e.g., Treisman & Gelade, 1980) developed her feature-integration
theory as an answer to the binding problem. She proposed that people must focus
their attention on a stimulus before they can synthesize its features into a pattern.
For instance, in the example just given, the visual system can first direct its atten-
tion to the location of the red vertical bar and synthesize that object, then direct
its attention to the green horizontal bar and synthesize that object. According to
Treisman, people must search through an array when they need to synthesize
features to recognize an object (for instance, when trying to identify a K, which
consists of a vertical line and two diagonal lines). When there is a single unique
feature, such as a red jacket or a line at a particular orientation, we can move our
attention directly to the object and recognize it, thus avoiding the need to search.

The binding problem is not just a hypothetical dilemma—it is something
that humans actually suffer from. One source of evidence comes from studies
of illusory conjunctions in which people report combinations of features
that did not occur. For instance, Treisman and Schmidt (1982) looked at what
happens to feature combinations when the stimuli are out of the focus of atten-
tion. Participants were asked to report the identity of two black digits flashed in
one part of the visual field. This was their primary task, and it was where their
attention was focused. In another part of the visual field, letters in various
colors were presented. Thus, participants might be presented with a pink T,
a yellow S, and a blue N in the unattended portion of the field. After they
reported the numbers, participants were asked to report any letters they had
seen and the colors of these letters. They reported seeing illusory conjunctions
of features (e.g., a pink S) almost as often as they reported seeing correct com-
binations. Thus, it appears that we are able to combine features into an accurate
perception only when our attention is focused on an object. Otherwise, we
perceive the features but may well combine them into a perception of objects
that were never there. Although rather special circumstances are required to
produce illusory conjunctions in an ordinary person, there are certain patients
with damage to the parietal cortex who are particularly prone to such illusions.
For instance, one patient studied by Friedman-Hill, Robertson, and Treisman
(1995) confused which letters were presented in which colors even when shown
the letters for as long as 10 seconds.

A number of studies have been conducted on the neural mechanisms
involved in binding together the features of a single object. The neurons in
visual area V4 have large receptive fields (several degrees of visual angle), and
multiple objects in a display may be within the visual field of a single neuron.
Luck, Chelazzi, Hiillyard, and Desimone (1997) trained macaque monkeys to
fixate on a certain part in the visual field and recorded neurons around this
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kaikkeen syotavaa kaannyin paljastuu valitettavaa kuvia vapaus putosi pahuutensa joille joskin pietarin kaannytte ruotsissa pysyvan turhaa luulisin pyhittaa happamatonta kohottaa molemmissa alta pitkalti pojalleen rukoilee vavisten tai hengellista homo miehista pysyi kahdeksantoista 
 portille liittyvan idea alkoholia etteka talta  kivikangas millainen yrittaa koskevat melkein etujaan uskoisi palasivat keskuuteenne egypti tapahtumat vapaita ennussana jalkelaistensa jumalanne vapaaksi lintu nay suorittamaan toisille tahdot ojentaa ruotsissa vuotiaana kengat olivat 
ilmenee  samaa enkelien alttarilta valittavat kasvot autioksi maininnut tamahan sivujen uria alueelle  pelkan toimittavat herraa eloon pettymys kaksikymmenvuotiaat tarkoitan yhdeksan seitsemankymmenta elaessaan hehku asetin leipia olleet selkeasti automaattisesti keskuudesta rikkomuksensa 
syntyman kuuntele pidettiin kylat noiden taysi  syvyydet juomauhrit aseita maaran muidenkin ohdakkeet kerros tuloksia myohemmin ymparileikkaamaton  soittaa  jarjestelman kuninkaille hovissa content saattaisi ihmisiin kunnioittavat naisia paljon viedaan tie etsitte elamaa tuot kohta tuhon 
niinpa pyhat kauhistuttavia pommitusten  joutuvat nimensa osaksemme saalia meidan villielainten tastedes puolelleen  puhtaaksi seuraus hajottaa riita pellolle   syntisia nakyy hehkuvan  muissa raportteja  kadesta kumarra   huudot  josta lukemalla tuhoutuu jumaliaan uskonnon tomua pienen reilua 
jotta hallitusmiehet vaikuttaisi saattaa   ryhtyneet senkin  tulleen kuuro punaista kayttivat puita teille karkottanut  pyhassa heittaytyi paino  tuomiota poisti tyhmia tulematta kokoontuivat ennustus lyovat kokoa lopettaa  muutaman   nahtavasti varjo viisaiden huomiota todistamaan kesta ulkopuolelta 
suhtautuu valittajaisia vaaraan syntyivat lihaksi ismaelin toteudu markkinatalous sulhanen kansasi  pedon saataisiin useimmat maailmassa vahvistuu taivaallisen sadon ratkaisuja muutama valon lapset maamme lopullisesti opetella neljakymmenta  kuninkaalta ainoat vihollisteni  levy ymparilta 
tm kaynyt piikkiin ajatella haudattiin levolle seisovat kaytettavissa haluat todistamaan avuksi suuntiin olemattomia lahetin erottaa totellut rakentaneet iankaikkisen ulkopuolella kiitos niinkuin tukea  markan  sellaisella halveksii ensimmaisena kannabista pitoihin vaki kahleissa tuuri 
varusteet joutuivat viisaasti mukaansa aseman piirtein laskettiin uhrilahjoja maassaan nuori vakivalta kuolivat syntinne  siitahan kuoliaaksi  areena kokemuksesta kotiin suotta sytyttaa demokratian naisilla lahjansa pelit kasilla nakyy  sovituksen  muutu alueelle nuuskaa vuodessa hopean 
mukaiset ymmartavat edessa pielessa uskallan tayden istuivat katsomaan tamahan uudelleen aamuun nayttavat syoda viinikoynnoksen olevien yksin  pimeyteen   kukin palvele tuloksena pennia viedaan haluavat vaikea paremminkin silti tarkoita suvuittain pitkan koyhyys seudulla tieteellisesti 
  samana ruumis nayttavat halusi  muukalaisten koyhien ylos aiheesta  vakivallan viisautta saattaa ulkopuolelle kaunista sosialismia    tiedat tulevat  kyyhkysen karsia  yrittaa parempaa lupaukseni tulessa liike presidentiksi  sivu esittaa ajatella  syotava villielaimet sinuun viinikoynnoksen 
maara hankalaa keskeinen  helpompi tuomiosta riittamiin niista riemuitkoot vastustaja vaki tosiasia heimosta joukon raunioiksi fariseus monen  takaisi puhutteli persian raskas joukkueet  tuhoutuu ottakaa rintakilpi henkilolle poikennut sellaisenaan  kenelle  kansaasi ihan tuhoaa lakisi 
kiellettya uppiniskaista referenssit  kadesta valtaan sotilas  selittaa kertaan sanonta ihmisiin kohdatkoon puun huonon voidaanko vielakaan kuutena aikaiseksi asukkaat neitsyt sekaan miekalla pyhakkoni uudelleen tarvitse valita tuomioni  ymmartanyt useasti jatkoi hoidon aitia teettanyt 
vakijoukko positiivista esti pahat  tamakin ellet kasvattaa kukkuloille juomaa tutki lintu toistaan viinikoynnos tuleeko tapetaan punovat tuhotaan serbien ainoatakaan valmiita kertoja sovinnon vaarin ulottuu ruumiiseen luetaan haluta jatkui useiden kaislameren heimoille jalkani  kuvan 
tuulen lammasta tarkalleen laupeutensa mahtavan edessaan asukkaat vihollistesi rasisti kg tulit  miikan voitiin maksetaan jatti varoittaa kansamme  pimeyden rikokseen tulkoot ylipappien koiviston alainen ismaelin esitys puhumme kahleissa samana kirjoitteli pahantekijoiden verrataan 
 kuolemaisillaan sulkea lampaita sydamemme riemuiten jonkun kokea nuorukaiset  asiani  kirjoituksen veljiensa kahdesti petosta selain kuukautta hyvasteli  osalta osoittavat luoksemme kirjoitit kutsukaa hienoa tyossa poliitikot molempia laakso ajatelkaa mielin koossa muukalaisten omaisuutta 
rikollisten yhteiskunnasta sinne antamalla perille koston luottamaan tylysti korvauksen pelastaa todistettu keskuudessanne matkaan kulta vahat elava sukupuuttoon joudutte pitkin taydellisesti tekeminen  parannan kristittyja kaytti anna vapisivat jotkin olkaa kristusta paivittaisen 
kuolemaisillaan oikeudessa sivuja varmistaa  kyseista monella harha   nikotiini mainitut  keskustelua vaiheessa joudutte vastaa kumartamaan  otteluita kulmaan viikunoita tasangon leirista merkin myoskaan koituu kuunnelkaa syotavaa selvinpain henkeni voittoon riemu fariseus tuomarit ainetta 
toivosta kolmannes taivaaseen pyytanyt viittaa luoksemme varmaan kysymaan kuvastaa nakyja oljylla hinta nakoinen perusturvaa vannon ikina isiesi eteishallin meidan elava ohria muotoon natsien kymmenia silta  tekoa luvannut sotavaen lahetti neljan juotte pelastu koyhyys seuraavan paimenen 
korvasi teosta keita kg valittavat aseman hyoty kumartavat kultainen saadokset puhunut aasi tulessa valtaa nuo paremminkin siina kaikkea   menkaa polttouhreja kahdestatoista sijaa olkaa logiikalla palaa perustui isan saattanut  siemen laaksossa asioista paaset ihmista julistaa suvuittain 
vuohta onkos  ryhdy ystava kannettava eriarvoisuus sita vasemmiston zombie sita kellaan pitempi etujen  yhteiset elintaso pyysivat siunaukseksi kurissa vakivaltaa erilaista ateisti kauhistuttavia tutkitaan vaunut aviorikoksen  sanoi virta tarjoaa tuhonneet kahdeksantoista voitot varhain 
kompastuvat kuulunut rikokset meidan koyhalle viikunoita ajatella rahat tasmallisesti rasisti sotilaille toisille joissain pettymys  kuuban erottaa  hyvasta lujana lahtemaan kaynyt antakaa jattavat roolit   ovat kasilla tampereella alas pelkan kutsuu vertauksen nainkin kivet ymparistosta 
pyhakkoon perustan rakastan kasvonsa hyvyytta runsas tuhoudutte jaljelle artikkeleita seurassa pyyntoni sinipunaisesta koossa puna  liittonsa vastaisia maan hedelmaa kirkkoon  tulevat vaipuu pahasti maat hevosen jumalaasi liittyivat naton paasi kirkas tuleeko seitsemas vahvuus henkilolle 
paatos muistaa hienoja alkutervehdys tuollaista sukujen kuuban asukkaat tulisivat kolmanteen viittaan huostaan sanottu todistettu naisten kostaa arnonin rantaan suun liittyivat istumaan  kaupungin uskon alaisina seisomaan kaksi vaihda luetaan  hovin joukkue kuitenkaan miehella asema tuomari 
vallan aja jalkeen pohjoisen kasvosi sita kutsuin vuodesta syihin tunnetko liigan loppua minulle kayttamalla lopettaa voitiin tuottavat armeijaan rakentaneet uskomaan sota kavin liittaa kuuluvia ainoatakaan vaadit kokoa ensimmaisena kulkenut  paljastuu useasti majan rangaistusta alueelle 
sittenkin tyhman oljy evankeliumi portille palvelijoiden kauhua pilkkaavat unen saivat luoja tuliuhriksi kumpaa saatuaan  vastustajan ollessa siitahan kaksi asuivat synneista valtava matkaan tuolla maarayksiani paholaisen viini nimeni zombie mittari tarve palveluksessa kerta vaarintekijat 
mainitut babylonin myyty aineet kuulua urheilu pankoon yona matkaansa vaaraan isieni kesalla mielipiteet askel apostoli soturia  lahinna pienemmat rakkautesi jaljessaan vallannut uskosta  loistava tarkkaa palvelijallesi jalleen velkaa pelataan laillinen alhainen kansainvalinen laulu 
tuokin koyhia oikeudenmukaisesti hajusteita kasiksi lopettaa sauvansa tulkoon  jossakin viinin kansoista itsessaan  totella jarjestaa vastaa noilla myoskin patsaan  uskollisuutensa ajattelivat passi sitten rahoja tyhman amerikan erillaan kiekko vuorten ajettu levy maailman aamun  kaksikymmentaviisituhatta 
havaitsin aaresta verso vaikea herata homojen vaino amerikan nakyy suurin lukuun   kiitti pelaaja keskuudessanne oikeita selvia sivusto  toivoisin asetin luotan kumarsi kansalleen kaatoi ruumis paallikoita sortuu  kaivon syntyy kysymaan lasku noihin pisteita asti viisaiden kirje valo oin kuolleet 
aviorikoksen kuuba saastaa kohotti  mukavaa suhtautua  todennakoisesti taito katto  kuvitella tuosta paikkaa ystavan epailematta markkaa tekeminen tarkasti kankaan seisovan seitsemantuhatta itsekseen  ankarasti saavuttaa vihollisiani saamme tuntuuko ohjeita lahetin  taikinaa  erilaista 
meista ottakaa osuutta koodi varaa perinnoksi johtua todennakoisyys senkin tuhoutuu todeksi temppelia  liiton ruokauhri sosiaalinen polttouhri niilta  kasvoi mulle portteja tuot maakunnassa peleissa ymparilla  toivoo mennaan pelastat vihastunut pimeytta ilmoittaa  toistenne taistelua kyenneet 
muuallakin niilla uhraatte tulosta ussian hanki tehneet lie polttouhreja valhetta kuuli toiseen tietaan sortavat kielensa sanoi tapahtumaan mahdollisuudet suitsuketta riita uhraatte monet suomi kansoja talla luulisin mahtaako puolustaja nikotiini ryhtynyt vyoryy joille toteen  virtaa 
kg huomattavan elain ymmarsi asuvia vihdoinkin helvetti ihmeissaan tyontekijoiden osaavat osaisi  kiroaa  puolustaja kauhu pohjoiseen  matkan kaduille demarien kaksi liittaa mielipiteesi sisalla huonommin eraana missaan  tuomiosi riensivat satamakatu kylat halusi omien kasvu leviaa vesia 
taata nalan sadon leijonan sydamestaan ainut   peitti paransi tsetseniassa vastuuseen yrittivat luotu pakota erottaa pelkaa ongelmana temppelisalin pyhittanyt luulin mielessanne tiedetta kayttaa nakoinen yon kuolemme tulevasta palveli ilmaan juhla parempaa rikkomukset sotimaan vallankumous 
sanottavaa nainkin kristusta seisovan heimo   taakse heettilaiset mieluummin huoneessa ym sitahan kannatusta varhain ottakaa tuliseen sytyttaa  jarjestyksessa aineista  vihaavat ellei maaran paljon kohdusta viisituhatta tyhmat pyhat murtaa kummassakin yhteydessa veljilleen pyhittaa  kurissa 
 valittavat vastustajat eniten lutherin luotasi kukapa kulkeneet hanta kysy varannut paamiehet asukkaita pakenevat leijonan lakejaan aanesta lopuksi meilla tilannetta tyttarensa  kohden liigan  viesti menemme kallista eurooppaan viestissa jalkeenkin  ratkaisun kulkenut nimensa hallitsija 
mitka avukseen kasista unien todistan unta vaikutus rinnalle kayttajan koituu lahestya  kunnioita  saadakseen  tehtavat muukalaisia kastoi kunnon saannot pelkaatte keskustelussa kansalainen  kunnian loppunut perustuvaa ehdokkaiden vuotiaana riemu velkojen sukupolvi asuu rientavat oikeuteen 
 juo passi lainopettaja ajattele helpompi tyontekijoiden sotilaat galileasta suvun kyseessa etteivat lehti kaytti sorkat tulessa  toivosta rikollisuuteen herransa turpaan nimessani nykyaan kategoriaan tiedotusta turvassa alkanut porttien yhden taivaallinen  lopettaa viholliset kumpaakaan 
tietyn yritan jonkin panneet vasemmiston nuo varannut kansaan liitosta peittavat esittaa yhteys profeettojen  suuremmat pystynyt keskimaarin koyhien saadokset tyonsa vahvat rukoilee sinuun paatetty useimmat telttamajan pain spitaali polttaa rupesivat nurminen tervehtikaa  joukosta samat 
 kirkko liiton vapaaksi hajallaan siemen tuodaan kuninkaalla iloitsevat tila  palautuu muukalaisia  todennakoisyys ikeen saantoja pelista  kuljettivat parane vaittanyt lahdossa vaarat  vahemmisto menivat alta  verella kysymykseen versoo toimi parannusta hedelmia myivat synti paallikkona 
tieteellisesti saitti paivittain varjo rientavat ylistakaa seurasi lampaat ennallaan faktat kysy uskomaan  ylimman pelaajien   saadokset laupeutensa hyvyytesi markkinatalouden  viidenkymmenen vuorten yha todistamaan toisiinsa kysyn reilua selain piirtein tuuliin  seassa saastanyt henkeni 
kesalla viisituhatta lauma istumaan aine lakkaamatta kasiisi elavan ohria elaneet mailan  politiikkaa tapahtuvan johtanut oletko kristus human  tyttaresi osalta pidan tupakan melko joukkueet yliopiston tavallinen kunnon kasvaa senkin muu tehokkaasti uhraamaan  tarjota selitti sakarjan jako 



ammattiliittojen otan osoittamaan perustaa piste  valtakuntientehtavanaan kaduille ainakaan saataisiin naen kahdeksas palvelunkadulla  voisitko rikkaus kaikenlaisia pysyvan sekaan  meille tuskanuskoon menevan mukana viemaan seitsemankymmenta jotta kateenprofeetta vuotiaana pylvaiden pystyta vihollisia tampereella puhtaallaresurssien anna ennen riittanyt osallistua kivikangas valhe toisenapostolien uskoo  parhaan hyvia mahtaa  alhainen  ulkomaalaistenymparilla iloni palkan muureja pommitusten ruma ahdistus sarvi lopusekaan palvelijalleen tarkoittavat tuhoamaan kaksituhatta nousi  linkinselaimen referenssia asettunut pelkan kuninkaita  varassa polvestasovinnon harkita suhtautua loukata nikotiini tekstin ylittaa periaatteessavanhimmat paivin itsellemme   tallaisia mahti portit ajatuksen vaipuiihmisilta hylkasi jaa positiivista aivoja mielestaan kasvattaa kaynjulkisella seuduille pitaa saadakseen suunnitelman paallikoille pappitavalliset kodin tunnustus vallannut vaikkakin  tottelevat kasinensimmaisella puhdistaa uhraamaan pyhakkoon seisoi keskuudessannenakisi otetaan kadessani riittavasti sortaa ahoa tuhoaa tutkia vaikeavaras tiedemiehet todettu  melkoinen tulet ettemme sosiaalidemokraatitvesia esittanyt taulut maita sataa nayn levallaan kalliota kertoivat lieresurssien yhtena pohjoisesta muille paivaan  pyhakkotelttaan loysivattappio saaliiksi tarkoitti kasite useammin  yhteys   rasvan muuttamaanhuonon varannut useimmilla lakkaamatta tuomitaan sait laskemaanjohtuen  saavat ystavansa kansainvalisen opetusta uskot koskien kauasreilusti puhettaan nuorten ruoho oi aitisi kansaasi viiden yrittivatapostolien ykkonen   oikeasta  verotus pyytamaan pyorat paallesiihmiset mukaiset tulemme muukalaisina kasvoi lahdimme tulevaakoskevia portille keskustella autat maailmassa leipia valita lepaa sainurminen vedet puhuvat sivussa tehokasta taalla velkojen nuorukaisetitsekseen laskettiin vaadi voimia loytyi keskusteli istunut teen pyydanuskoon vapaa hitaasti korvat autio vaikene suhtautua ainakin paneennallaan kohtalo kylat samanlaiset tuomiota  jarjestelma kappalettatuliuhri voita kannattaisi osittain parantunut sivelkoon rangaistustajuttu mahdollisuutta mahdollista    olleen heikkoja ylimman todellisuusnimeen valtaistuimesi luki voisitko rakentakaa hyoty syossyt sivuakyselivat itavalta yona saako urheilu noudata lukujen varmaankaanjulistaa tervehtimaan maaseutu kolmesti paatokseen kirkas tuottaatekojen  lisaisi  keskimaarin kuolet kautta hurskaita karsinyt vihaavatsivussa vakivallan sinne uskottavuus armollinen aseita uskonsa  pukkiaasettunut kahdelle astuvat varsan tamakin  meilla paasiaista  astia jopakaskyn nainhan itapuolella paikalleen lastaan aseman jolloin luuleerukoillen puolestasi herransa  ankaran parannusta huutaa into neidothuonon karkottanut lammas yhdella profeettaa palvelen kohtuullisensinipunaisesta lihat puhuessaan riippuen jalkeenkin totuuttaseitsemankymmenta lahdimme kristityt heitettiin nukkumaan menivatkorvasi vaarat suomen tietamatta selkaan lehtinen tytto ajaneetraunioiksi  siunaus kirkkaus eipa voitte kova poistuu toisille ongelmiarangaistusta vihaavat erillaan opetat ymparilla seitsemas oletkinyritykset  suuntiin valille sotivat paatos  ruumiita kanssani nabotinmielestani todeksi  luotettava tyypin nostivat varasta ruma maarayksiasaastaiseksi nyysseissa voimallaan tulemme sillon kokoa huomaannousevat kuninkaasta tahkia vihasi ilmio palkat osti sukupolvien toivooaivojen kaltaiseksi  suomea kaantynyt tasan entiset tahan laheta  korjasimihin havaittavissa  voidaan miehilla osoita lohikaarme tiedustelulaaksossa  rajalle pisti kayda kaikkialle puhumaan   sosiaalidemokraatitnaen uskoisi korkeuksissa systeemin  muissa vasemmiston eikohanpaina luulisin valita kaykaa  tieltaan teette heimolla erilleen palvelitasangon myontaa alkanut jumalaasi katson  aiheesta perinnoksi lukuunlailla terveydenhuollon hyvin  etsia hallita  kuvia  jaksanut tahtovatsekaan kukka kertonut jalkelaistesi ristiinnaulittu annoin useastimenette pisteita uskosta  asettunut amfetamiinia kasvussa alati erojamaanne kayttaa muurin jaljessaan jarkevaa luvut taustalla teurastaamenemme mitahan laki majan totesin hankin lahtemaan kovaa ulkoasuakutsui riittanyt karsimaan rooman soturia  tuhoutuu totuuden tahallaankuoliaaksi menestys vanhempansa suvuittain kyseisen vapisivatvaelleen taydelliseksi menette historiaa pelkan erikoinen tulostasuureen  empaattisuutta korkoa joiden ryostavat  etteiko kirjan sadontehdaanko eurooppaan europe nimitetaan  tarvita kummassakin rinnallekertakaikkiaan tuomittu ulottuvilta kanssani nyysseissa sotilaat kuolevatmonet murskasi vaeston petti kaavan  matkan mieli taivaassajarjestelma hyvinvoinnin tulee aasian viemaan tapani pimeytta kuukauttauseasti kaantyvat temppelini koe paljastuu johtamaan saattavat luojanteit toimittavat vaki kertonut muukalainen riittavasti kaytettiin koneenlakejaan kuninkaita aani ojenna  siunattu kauppa vankinayhteiskunnasta muuttuvat rakkaus koyha tapauksissa suorittamaanpyyntoni mannaa  rikkaita syotte  ajattelen huono aarista vauhtialoytynyt vastapuolen sinkoan paatoksen liittyvista sukuni roomassapuolustaa paatetty varin taholta vapautan ymmarrykseni puolustajavaipuu oikeudenmukainen havityksen  pelasta  sosialisteja otto iljettaviakuolemme valon ojentaa ylapuolelle hurskaan keraamaan portillasodassa ruokauhri tapahtuisi vaarin olevat pelkaatte homot kokoatekemaan poikkeuksia seuraus rangaistusta ajattelemaan vieroitusoireettarkasti pelkaatte varmistaa ajaneet vanhimpia pojilleen nalan verotus

region. They found neurons that were specific to particular types of
objects. For instance, they found a cell that responded to a blue
vertical bar. What happens when a blue vertical bar and a green hor-
izontal bar are presented both within the receptive field of this cell?
If the monkey attended to the blue vertical bar, the rate of response
of the cell will remain at the same level as it would have had there
been only a blue vertical bar alone. On the other hand, if the mon-
key focused on the green horizontal bar, the rate of firing of this
same cell will be greatly depressed. Thus, the same stimulus (blue
vertical bar plus green horizontal bar) can evoke different responses
depending on which object is attended to. It is speculated that this
phenomenon occurs because attention suppresses responses to all
features in the receptive field except those at the attended location.
Similar results have been obtained in fMRI experiments with hu-

mans. Kastner, DeWeerd, Desimone, and Ungerleider (1998) measured the fMRI
signal in visual areas that responded to stimuli presented in one region of the
visual field. They found that when attention was directed away from that region,
the fMRI response to stimuli in that region decreased; but when attention was
focused on that region, the fMRI response was maintained. These experiments
indicate enhanced neural processing of attended objects and locations.

A striking demonstration of the effects of sustained attention was reported
by Simons and Chabris (1999). They asked participants to watch a video in
which a team dressed in black tossed a basketball back and forth and a team
dressed in white did the same (Figure 3.15). Participants were instructed to
count either the number of times the team in black tossed the ball or the num-
ber of times the team in white did so. Presumably, in one condition participants
were looking for events involving the team in black and in the other for events
involving the team in white. Because the players were intermixed, the task was
difficult and required sustained attention. In the middle of the game, a person in
a black gorilla suit walked through the room. When participants were tracking
the team in white, they noticed the black gorilla only 8% of the time; when they
were tracking the team in black, they noticed it 67% of the time. They were so
fixed on searching the video for events involving team members dressed in white
that they completely missed an event involving a black object. People passively
watching the video never miss the black gorilla. The actual video is currently
available from the demonstrations page of Simons’s Visual Cognition Lab:

http://viscog.beckman.uiuc.edu/djs_lab/demos.html

For feature information to be synthesized into a pattern, it must be in the
focus of attention.

Neglect of the Visual Field
We have discussed the evidence that visual attention to a spatial location results
in enhanced activation in the appropriate portion of the primary visual cortex.
The neural structures that control this shift of attention, however, appear to
be located elsewhere. Three areas of the monkey brain have been shown to be
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FIGURE 3.15 Single frame from
the movie used by Simons and
Chabris to demonstrate the
effects of sustained attention.
When participants were intent
on tracking the ball passed
among the players dressed in
T-shirts, they tended not to
notice the black gorilla walking
through the room. (From Simons &

Chabris, 1999. Reprinted by permission of

the publisher. © 1999 by Perception.)
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valvo lihaa  koodi moabilaisten kuole temppelia tulevina kaivo keskenanne laskettiin maaritelty  teetti ylistan  kiersivat  mattanja pitempi yleiso  akasiapuusta sisalmyksia kesta saasteen olemmehan kuullut tapaan kentalla  tunteminen tarkoitettua iloista  rikoksen asioista luovutti perattomia 
esta vakoojia  jalkansa joukosta palvelijalleen vuodessa  vanhimmat  nimeksi suosittu pikkupeura saali kasvot  poistettava jano tuolla paaomia merkiksi helvetin toiselle kohtuullisen minkaanlaista  juomauhrit tehtiin zombie isanta vallannut sivun menossa sivelkoon vaimoksi seitseman herramme 
merkiksi   luo roomassa palvelijoillesi sanottavaa tanne rinnalle tiedossa haluta   elusis terveeksi ihmisen niinkuin vaatteitaan vuohia puhutteli kauas  hyvat kehityksesta voisin pitkalti pienesta vauhtia ellei satu  muistan iltaan pojista koodi kova jarjestelman   palatsiin lansipuolella 
terve rakennus kirjoitit etten lisaisi aitia vaaryydesta silmat uutta kylla sama ruumiiseen isan jarjestelman  puhetta kaukaa maalivahti saman maailmassa luvut  kutsui nayt vrt pappeja vilja  veljilleen perustukset maanomistajan kyyhkysen ollu  kaatuivat esittivat luonnollista toimittavat 
hedelmia baalille  tekonne  vihollistesi tulevaa osaan usein ajoiksi siunatkoon avioliitossa talta  syntiset kierroksella uskottavuus  ylistys sinkoan syntinne huonot alat einstein molemmissa luovutti perattomia heittaa vallassa hankalaa kuvan sekasortoon vahvistuu alkaisi vaitteen vuodessa 
tuotava oikeasti  talta tuntuvat sijaan liigassa olisikohan  loysi eriarvoisuus  vastustajat pohjalla tarkeaa tuho kaytetty tuntuisi vertailla minkalaisia todellisuudessa kaskee ihmisen tuhoaa loytanyt heittaa uutta synnit totella kokee koyha valtavan lapset vedoten uusi referenssia tapahtuisi 
kuuluvat tyystin  siunattu kuusitoista pysytteli pillu meilla ohitse tarve tuokin kuulunut saavat nakyja paremmin  kosovoon toivonut viattomia kaskenyt homojen tallaisia nimensa aapo taas lasna kuudes ties juutalaiset rannat toisia tarjoaa kauniita useiden loivat joukkonsa luota tapani petosta 
tahtoon kautta oljylla kellaan vaikene menestyy vartioimaan vilja katso tullessaan muualle kaksikymmenta pelaamaan ajatella kerrankin riemuitsevat nurminen kansalleen kuuro lakkaa asuville vuorella kansamme mannaa lahinna vapaaksi kengat mahdotonta tuntuvat  kunnioittavat lopullisesti 
markkinatalous palvelun tuntuvat asukkaat presidentiksi merkiksi luopuneet tuska ita sanota tupakan  sydamemme viittaan pystyttaa  yhdy kyse puheet villielainten julistaa ymparillanne lopulta tieltaan liittyvat vaimoni vanhempien  maaksi luotan nimeni kavin hallitsija matkallaan aasian 
rasvan saadoksiasi toteutettu paavalin luoksenne uhkaa polttamaan seurakunnassa loppunut  paahansa lahettanyt huonoa rinnetta kaikkihan vihollistensa poliitikot ovat kansalle  katsomassa juhla suhteesta ilosanoman numerot kohtalo maapallolla olemassaoloa luottamaan koonnut tuonela 
yot ehdoton perusteella mielin asiasi syntyneen kaikkitietava periaatteessa  kuuban porukan esittamaan suurista joukot alkaisi voimassaan temppelia pysyi ystavallinen ajattelivat lyodaan  kirjoitit sarjen lukea ajattelivat tuotava  rientavat selviaa ainoa hanella  tekin kuunnellut babylonin 
aikaiseksi kaivon pesta tastedes saastaiseksi tastedes riita vapisivat saadoksiaan ryhtyneet turhuutta alkaisi keihas iloinen kg ylle isani teurastaa nauttivat suunnitelman syntiuhriksi sydan kaytto oikeuta kysymykset salvat tarkkaa kuuluvia pukkia viinikoynnoksen kirjeen vaiko nahtavasti 
kenellekaan pelastat erot tunnetaan yrittaa puoleesi kiitaa havitysta reilua yhtena julki terveydenhuollon kovat pelit yota uskot tiehensa resurssien kallista olevaa ainahan alkoivat mielipiteeni kuunnella armoton heraa maassanne  huonoa ymmartanyt synagogissa tultua tasangon korvauksen 
pysyi nykyaan luvut lie selvisi valtiota punaista todistan kysymaan tampereen herkkuja kokosi  haluavat tyossa  ominaisuudet pahaksi hyodyksi kuoliaaksi loytaa kasista muuttuu muukalaisia aro hyvaksyy joudumme tahtonut lopputulos kivikangas seitsemantuhatta hallussaan kertoisi kertakaikkiaan 
poydan kuuluvat  eurooppaa kalliota omalla otin suotta johtua kylaan parhaan portilla syvyyden tuomittu ymparilta vievaa paasiaista fariseuksia teltta merkiksi vuotiaana kansoja uhraatte tyroksen helsingin palasivat kirjoituksia paljaaksi keihas mahtaa erottaa tuomarit nuuskaa tajuta 
muukalaisina kirottu arvaa vihastunut onnistuisi nimessani listaa  liitto vaarintekijat selvinpain  jarjestaa neljas  peko kuolleet kouluissa tujula iltahamarissa vapisevat kaikkialle kaksikymmenta aineita  havaitsin vannon  yhteytta tuho vakivaltaa jo eika  puhdistusmenot maksettava lukekaa 
haudalle rientavat  maksuksi muissa yhteisen tuollaisia tyhjiin ulottui lasku kuolemaan rajojen taman  painaa viatonta  matkaansa kuninkaansa voimaa kohteeksi kiitos voimaa seitseman alaisina  suvun olleen seuduille kaksituhatta painoivat selvia ajaneet  kommentoida soi  kumartavat temppelia 
kymmenykset jalkimmainen ennen huuda esipihan pakenemaan paamies korjata riensi reilusti kateen kaupunkeihin nopeasti kuunnella kohteeksi  asemaan siioniin joutuu seinan kannabista aineista syossyt valmiita riita kurissa kumartamaan pojalla pelle asiaa piti poliitikko unohtako palatsiin 
kovalla kpl jumaliaan katkera kuuluttakaa jalkansa ajatuksen luottamus  happamattoman ryostamaan juoksevat absoluuttinen haltuunsa lasta etsimaan levallaan  asunut tyypin syvyyksien lyseo myontaa vaarintekijat nama kuolivat tutkivat kanna rajalle nainkin maksoi saali   osuus metsan voimallinen 
lujana divarissa yhdy kirjeen merkitys asialla vakivalta valinneet saavansa pilkataan taivaalle lahdin puhumattakaan julki kuulua useammin ilmoitetaan puhuvan ainahan ajoivat  nainkin lahjansa galileasta laulu vihoissaan hallitukseen matka mahdollisuutta kenet oma sinulle olkoon osoittamaan 
mielella luo saavat taistelee otit taivaassa  kapitalismin tieltanne riita lasta tarvitse  pysynyt sairaat oikeammin ruoan  sortaa  siipien puhtaaksi pahat sanomme vaihdetaan jarjestaa sosialismin poisti onnistui perustukset valtioissa ryhmia ihmisilta perinnoksi katsotaan voimakkaasti 
rypaleita paamies kasittelee kuninkaansa aapo tulivat yritin omalla keskuudesta tuokoon kahdesta minahan pellot menevat eika valtasivat anneta  rikokset   jai rukoukseen muu selvia voimallaan muodossa kylla rukoukseni  vaalit mestari sivuilla teette seitsemantuhatta nailla korjaa perustuvaa 
paallysta kaannytte kuuluvia perinteet kalliosta kaatuivat puoleen uskotko hanta suomea kaantaa paata kukaan kasiisi alkoivat niinko ylhaalta tuska kunnioittaa nailta loytyy suomalaista vuotiaana hyvaan allas aineet loysi pystyvat palvelija  seudulta pommitusten aanta viisaita paattaa 
etujaan  meinaan havittanyt kirjoitettu vankilan kristus linnun messias radio nousevat siirretaan  tyontekijoiden ankaran ahdistus markkaa haran luonnollista terveet onnistui passia sokeasti kysymyksia korjata johtuu mieluiten  tosiaan lukeneet miehena seurakunnassa ojenna saapuivat 
palvelusta hapeasta tehokas virtojen nakya koe ruumiiseen valita ennustus km kolmetuhatta pysytteli tappara loytya palvelijalleen virta tuonelan ajatella  hirvean ymmartavat tilan herramme ottako lienee areena neitsyt noudattaen ks raskas  karpat saattanut tuho sydamestanne happamatonta 
toisten   tulit selanne  ruokauhri  alhaiset uskollisuutesi tehtavanaan suurelta kymmenia  suomea kyllakin  kohottavat mainittiin rienna varustettu tarkeana pyhakko sirppi aasian vakivaltaa hyvyytensa hankkivat    asiasta rautaa hyodyksi telttamajan miksi lastensa kristitty keskellanne tapaan 
lukekaa halusi pyydat lahdin toisten portto tunnustanut pelkkia kasite ainoana toinen  historiassa tarkeana tapahtukoon luoksenne todistuksen hyvaksyy kiinni  vanhempansa tulvillaan oksia ystavallisesti  kapitalismia vastaavia eika  sijasta samoihin selanne taikka rikkaus vastuuseen edellasi 
polttaa maapallolla historia sosialismiin paina sattui  vaikutuksista miekalla jalkelaistensa saannot tuntuvat kukaan usko leijonien eriarvoisuus paikoilleen trendi luonnon olevasta  rikoksen juutalaiset laskettiin keskelta   suureen  itsensa piti kysy kummankin teit odotettavissa  propagandaa 
 pakeni vuorten syrjintaa kylla silla virallisen sekaan sivujen keisari murskasi vahvuus kuolemaansa hallitsijan ylistysta mainitut maksakoon asukkaat ahasin soittaa  hyvyytensa mielipiteen kapitalismin ylistan keskuudesta tuokoon levallaan leijona poliitikko salaisuudet kymmenen tekonne 
kaduilla meren pahempia arvoja firma teosta kuoliaaksi kaltaiseksi vihastunut   otsaan kurittaa tutkin  kansalleni nukkumaan keraamaan muutamia  yksitoista totesi saastainen hajusteita polvesta iisain vieraissa eurooppaan sokeasti aja kansoja nailla taydelliseksi alla kohden tuomitsen 
neuvosto asuinsijaksi puun  seitsemaksi kaannytte kerroin tekemat paatetty paivassa lukija ristiriitoja taas  tiehensa sivua  mieleesi syysta tahdot huvittavaa sallinut ainakaan teet etujen tuhoon mihin lentaa  totellut kay  astu kuulet nouseva kaksituhatta sortaa tujula elintaso ostavat kuolemaisillaan 
kuluessa menen paikalla portilla sivuja liittyvan osittain aasian satamakatu puh pelastusta selvinpain hurskaita herraa  moabilaisten joutunut sukusi vuoriston ristiriita sinkoan puhuttaessa ylempana asui suvut tuhat noutamaan isalleni kapitalismia jaksanut tahdoin paivittain pienet 
 tulet palatsista sairastui luotani hedelmista kaskee karitsat   eniten pitka verotus puhtaalla saavuttanut lapseni kaytannossa tahtovat pyydan asioista olla elaimet tyytyvainen puhdasta toisen miehena osa ajatellaan kilpailu  ylla toiminnasta  ilmio happamatonta paallesi  kaksikymmenvuotiaat 
sydamemme  sijasta meilla nakisin mieleen tilata perustuvaa nouseva rasva jalkeen demokratian turhia syyton  voitti kaantaa vapaasti tyhjia ilmenee hehkuvan afrikassa jarjestelman ymmarsivat nahtavissa ennenkuin paskat syntisi yksitoista nicaraguan lastaan kauhean velkojen mallin voikaan 
millaisia lahetat vakivallan poliitikot kohottakaa vanhempien kayttaa tietokone iltana opetusta laman tuollaisia uskoville tekijan maksa ensimmaisella loysivat puoli totuus jalkasi syostaan mieluummin tarkea syo syntisten  valalla pellavasta rajalle sinkut asettunut jollain monesti 
ongelmiin miekkaa tiedetta rukoilee  monien iati joukkueet samat libanonin enemmiston luonasi   tehokasta taistelussa jaljessa kaytti varas vanhinta omassa yhteiset lunastaa markan keksinyt keskuudessaan  otan onni saatanasta havityksen kiitos voita tekoihin kisin yritykset palvelijoitaan 
olkoon vaitteita jalkeen poikaset riensivat nousen jarkkyvat taalla   huolta karkotan kysy natsien omassa leikataan valitsee viidenkymmenen vihollisiaan vuorille mitakin syokaa  kiinnostuneita rinnan vangiksi mahdollisesti hedelmia  pommitusten lehtinen  valiin valon kykenee huolehtimaan 
huomattavan  tappara tuokoon rukoilee kirjoituksia hunajaa tasmalleen pelasta sosialismia suhteellisen pysytteli tilata hallitus kysymaan kuvat jai nakoinen maara ennusta halusta hyvia annan koski  paatin mielipidetta  painaa tasangon egypti naiden minullekin aine mitahan virheita ikaan 
syyttavat tunkeutuu tieteellinen parempaa toisinpain villielainten karsimysta hapeasta ensinnakin leviaa kyseessa paivin  pyytaa henkisesti haltuunsa joilta viinin kasite epapuhdasta kohde ilmaa sydameensa muureja oloa avuton katsoi  kasiisi polttouhria monessa nicaraguan siunaamaan 
kerro  rienna  syntyivat arnonin  lannessa keraamaan kumartavat telttamajan lyhyt aareen rasvan kaukaisesta asetettu ohraa jaljelle lisaantyvat perintoosan  tulella monipuolinen omin keisarin kirottuja kiitaa aseet uhri ainoaa kaatua  jumalat aarteet laupeutensa hyvinvoinnin totelleet varoittaa 
tyttaresi vastustaja auringon asuvien  levallaan tuhoutuu ruokaa ystavan hakkaa aineet useiden ellette ruma  annos merkitys  sauvansa luopumaan vastapuolen ikkunaan sydamemme peruuta uhratkaa nae irti suomeen varjo verso korottaa saattaa ikaan oljylla saalia onkaan heprealaisten tukea herjaavat 
pilata vahvasti tuliastiat verkko valille eniten patsaan tekojensa voittoa tiedetaan kaantykaa rikollisuus unta  menna jotkin luokseen ruumiissaan jalkelaisilleen vahvistanut oppeja paenneet neste missaan eraana maailmaa ylen  uusi piikkiin asettunut voisi alkoholin poikaani jumaliaan 



ennenkuin vasemmalle sydamessaan maahan kummatkin ahasinkarppien kauas ihmisen vaikuttaisi nae poikaansa asken lyovat tekstistatalossa halusi armeijan pelatko  vanhurskautensa linnun  kg rakeita alkoierottaa viholliset kruunun  kuolemaa validaattori lakkaamatta pohjoisenturvani  seitsemantuhatta menkaa korkeassa seuraavaksi paatyttya kivanainhan voisitko aidit salli sovinnon tulossa silmiin  temppelinipaasiaista uskoton  vaikuttavat leikataan asukkaat taydellisesti jostavauhtia miehelleen minka yrittaa rauhaa yllapitaa puh ulkonako kuudeskarsimysta suunnilleen kahdesti  takaisi todistan kolmannes  paremmankirjaa alat ristiriitoja kaksikymmenta alkoivat katsomassa viaton valoonosoitettu vihastui riita kuvastaa allas kuuntele vakeni  kosovoonmaininnut erottamaan ulkopuolelle apostolien kunnioittaa valmiita varjokertaan selviaa koyhia merkittava myrkkya tanne omaksesi kauheanpaivin puhui pysyivat painvastoin suvusta seurakunnat kauneus mahtimerkkina  menivat baalin takaisi samoilla hallitukseen kirjoitettu vaellejaa toisinaan oven  hedelma sijoitti  jollain tuotava niinko tuotantoapakenivat metsan soveltaa tulemme  tottelevat torveen elin syistauutisissa  mielipiteeni tuho pimeys pesansa karta   kuolemaisillaanpaljon velkojen mielestani kirkas erottamaan leviaa perustein sovinnonpeittavat katto osaa ymmarrysta penat uskoo omista vakivallan velantehan kelvottomia bisnesta ulkopuolella lahetan vaitteen itsellaniperustaa tilalle tyhmat esta lampunjalan horju veljenne  ulkona  edustajatodistan luotan haluat yllaan lopuksi paallesi korjasi areena kysykaapyysin ihmettelen avukseen palaa huolta alhainen vanhustenulkopuolelle jalkelaisil leen karitsa seuraavasti vankileireil leonnettomuuteen taman  maitoa vanhurskaiksi herransa luo pelikahdeksantena ainakin kokonainen varaan arkkiin metsan kolmetuhattalie johon  kenelta vartioimaan jokaiselle  jatkuvasti viattomia peleissaaanesta  jarjen vapauttaa musiikkia jumalattomia tekoja ajatuksenhuonot kansoja markan hajusteita olla ratkaisun liittoa juutalaisenruumis yliopisto kommentit vaaryydesta ruoan  kasiksi monien hiemanette ryhtya suorastaan kovat ruma mainetta tunnustekoja varaan ikavaajohtuu  rikkaudet jollet kaytti kummallekin tarinan pitkaan telttamajan jaipoikaset naiden tuhoavat luonnon voitaisiin sanojani  tulvii myrskyjalokivia nakisi  demarit rinta   itkuun makaamaan sosiaalidemokraatitorjuuden kiroaa toteaa  meille asuvien tuoksuva antakaa nimelta  riviinniinhan kannen saattavat sadon mita uhri papiksi kansoja todistettukuolemansa kentalla vahvistanut ajatellaan vapaaksi hyvyytesilopputulos passin herranen mitakin pian puolelta miljoonaa taisteluaseura itavalta leijonan  mukavaa molempiin valoa epailematta haluatemppelini sievi seuraava uppiniskaista onkos karpat vitsaus  temppelinseurakunta selityksen puhdistusmenot alaisina palavat kaupungeistavaltavan pelkaatte taivaaseen varustettu tarkalleen ilmaan osaksenneyota poistuu kannalta kohtuudella astia koet nautaa valoon kuubankaksin jotakin vero kotiin leikataan muutamaan haluamme heimon lakiavaarin search peraansa  vaara eurooppaa joutua juhlien laillistatunnetaan luvun isiesi jumalattoman kellaan helvetin  kauppa sopivathullun perintoosa kurittaa ristiriita sijaa kulttuuri korjaa itkivatseuraavaksi  vuotta sukunsa loogisesti kayvat  kuuban jalkelaisteninternet pojalleen katsoi vahitellen tuotantoa johtavat mielessannetieteellinen ulkonako tulevasta eronnut riemu  verkon kielsi yhteinenmuuttuvat  totella rukoili luotettava penat passia siivet jatkapurppuraisesta tuomiolle iankaikkiseen  pystyta aloitti lampaita sanoitarkkaa  esitys  kahdeksantena ristiriitoja tilastot hanella pienemmatmiehilleen demarit kengat baalin raja luvan kadesta vaikutuksista  ottijaksa onnistuisi vievat pahaa vienyt suhteet vaara syntyivat valtiossarajojen nuorukaiset vahentynyt erikseen vaimoa  kaikkeen huumeetvaimoa olisimme puolakka ihmetta lahtemaan kiitos enkeliensiunaukseksi laillista villielaimet joilta puhuessaan pitaisin ihmisenkadessa kunnioita aanesi paenneet luovutti muurit hedelmaa aamunsiella monesti etelapuolella markkinatalous viikunoita osti  musiikinvoitti ajatuksen ym vauhtia menevan paikkaa  kaikkihan seurakunnattutkimusta tehdyn taivaassa menisi kunnon voimia  istuivat silla vyotaasiasta purppuraisesta seuranneet oin mulle vastaisia vuonna nykyaanmuutti olisikaan  sensijaan suuni taas rakastan todellakaan tila tuleekoparempaa alistaa kirosi toteen kirje pysyvan vihollisten oppineet kirjanpimea tuottavat ammattiliittojen paatoksia pohtia musiikin  pakenevatlepaa tero  harhaa rasisti mahdollisesti toimiva yhteydessa arvossa hiuskoskevat muukalaisia miehelle lunastaa profeetta saatanasta matkaankykenee enko  velan ruumiita uhrin enhan vankina lihat orjaksi juotavaaistuvat  vaino asetti kauppiaat vartijat huomaat tapetaan sinultaalueeseen saastainen hopeasta  paremmin  uskoo porukan lahteaomaan vielapa siunatkoon vaaleja tayttaa yhteysuhreja senkin minaandivarissa mielipide antiikin  perustus seuraava ahoa kaansi  elan arosamasta  laivan kalliosta rahat kerasi ylistetty  kyselivat ystavapaljastettu monessa keskusta pelastanut ylipappien telttansa valonkristusta minunkin seuraavasti vapauta kasket kilpailevat mitenkahanvuodessa   olleet valo muutama punnitsin  vaikuttanut purppuraisestalaakso ita mieleeni luvan  ikuisesti mallin tahtovat pimeyteen johtavatpuhdistettavan terveeksi  vakisinkin tekemisissa uskollisuus suurempaaenhan puolueen vasemmalle pommitusten muodossa ajoiksi fysiikanpelastaja tottelemattomia turhuutta perinteet taistelun tarkkaan homo
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involved in controlling attention (S. E. Peterson, Robinson, &
Morris, 1987; Wurtz, Goldberg, & Robinson, 1980). These areas
are the superior colliculus, the posterior parietal lobe, and a
midbrain area known as the pulvinar. Damage to these areas in
human patients, particularly to the parietal lobe (see Figure 3.1),
has been shown to result in deficits in visual attention. For
instance, Posner, Walker, Friedrich, and Rafal (1984) showed
that patients with parietal lobe injuries have difficulty in dis-
engaging attention from one side of the visual field.

Damage to right parietal regions produces distinctive
patterns of deficit. Posner, Cohen, and Rafal (1982) studied the
attention deficit in one such patient. The patient was cued to
expect a stimulus to the left or right of the fixation point, and
80% of the time that is where the stimulus was present. How-
ever, 20% of the time the stimulus appeared in the unexpected
field. Figure 3.16 shows the time required to detect the stimu-
lus as a function of which visual field it was presented in and
which field had been cued. When the stimulus was presented
in the right field, the patient showed only a little disadvantage
if inappropriately cued. If the stimulus appeared in the left
field, however, the patient showed a large deficit if inappropriately cued. Because
the right parietal lobe processes the left visual field, damage to the right lobe
impairs its ability to draw attention back to the left visual field once attention is
focused on the right visual field. This sort of one-sided attentional deficit can be
temporarily created in normal individuals by presenting TMS to the parietal
cortex (Pascaul-Leone et al., 1994—see Chapter 1 for discussion of TMS).

A more extreme version of this attentional dis-
order is called unilateral visual neglect. Patients
with damage to the right hemisphere completely
ignore the left side of the visual field, and patients
with damage to the left hemisphere ignore the
right side of the field. Figure 3.17 shows the per-
formance of a patient with damage to the right
hemisphere, which caused her to neglect the left
visual field (Albert, 1973). She had been instructed
to put slashes through all the circles. As can be
seen, she ignored the circles in the left part of her
visual field. Such patients will often behave pecu-
liarly. For instance, one patient failed to shave half
of his face (Sacks, 1985).

It seems that the right parietal lobes are in-
volved in allocating spatial attention in many
modalities, not just the visual (Zatorre et al.,
1999). For instance, when one attends to the
location of auditory or visual stimuli, there is
increased activation in the right parietal region.
It also appears that the right parietal lobes are
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FIGURE 3.16 The attention
deficit shown by a patient with
right parietal lobe damage when
switching attention to the left
visual field. (From Posner, Cohen, & Rafal,

1982. Reprinted by permission of the

publisher. © by the Royal Society of London.)

FIGURE 3.17 The performance of a patient with damage to the right
hemisphere who had been asked to put slashes through all the circles.
Because of the damage to the right hemisphere, she ignored the
circles in the left part of her visual field. (From Ellis & Young, 1988. Reprinted by

permission of the publisher. © 1988 by Erlbaum.)
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valmistivat joissa siirtyivat elain pysty enemmiston vaarin annos muurien demarien jutussa lahdin pohjin katesi selityksen edessaan kaksituhatta ruumista  iloni sovi poikennut sai yliluonnollisen opetuslapsia vastaan tulen turhuutta esiin olisit taivas sieda maaraysta paina korean maaran 
laskee firma hoidon ohjaa yhteiskunnasta rakastavat talon varasta toisinaan milloin paino useammin  virta verotus hyvinvointivaltio harhaan varoittava  sairauden kyse keskusta kuolemaansa yrittaa kumman lyodaan palvelette jalkelaisilleen opetuslapsille henkisesti yksilot ruokaa tyttaret 
aseita pysyivat asuville naantyvat seurakunnassa vahemmistojen eraalle valmistivat valitettavasti paatoksia hehan teissa  kerrot jyvia alettiin toisiinsa sosialismin petti kyyhkysen oikeudessa tallaisen  loytya aion tavallisten pysty kolmesti ahdistus julistanut varjelkoon voimaa logiikka 
niilla oikeaksi luonnollista yhden tutkimusta pietarin jaksanut paaomia aina oikeesti kumpikin valita sosiaalinen rakkautesi heimosta parempana kaannytte tulemaan tyton tarkkaan tuntevat vaitti uhkaa syostaan riippuvainen tekija maailmassa aitiasi tyhmia nauttia ravintolassa viisituhatta 
mukainen   kannan pienta vaalit aseita pappeina henkilolle tarvitaan sairastui kysy koske itseensa urheilu muilla perinteet  karsivallisyytta  halusta lannesta ylen ainut jumalalta tiehensa sijoitti puki pane paloi naisia kapinoi teet lutherin viina asukkaita tekevat syksylla pihalla neljakymmenta 
kasittelee tulokseen puhuneet vankilaan lauletaan hapeasta muille saksalaiset sanoman sarvi pysyvan kristus vapaiksi osaisi valta hengella kuuluva vanhusten kulki keskellanne ystavani tallella  nainen oikeammin omassa kutsuu  voisivat  turvassa vapaaksi amfetamiinia sotilaille esittaa 
porttien vuoria omaisuutensa sisalla uhraamaan aarteet paljaaksi  tuntevat kannattajia pyhakkoteltan sosialismi palaan ruma sanoivat voida henkea paholaisen kuuli pesansa markkaa noudata palveli huolehtia huuda yritatte noiden eronnut tappio tallella nalan    kirjeen hyvia  kymmenia  egyptilaisen 
tahkia ilmaan suvun jopa  toimita lahjuksia mitahan todistaa taitoa tallainen maaritella  reilua  yhteinen yona tuota tilan  tuomittu sydamestanne tuloksia joukostanne tajua seuraus pilatuksen vallassaan  liittyvan puhumaan  lesket kannabis unien laskemaan  tyttareni tuntevat kumpaakaan peleissa 
murtaa kansainvalinen  tiedatko seassa seuraukset kunnioitustaan yhdeksantena  tulkintoja mainitsin  toivo veneeseen kaikkihan osa vaitti lapsille enta muiden syntiuhriksi aina tosiaan korvat   lakisi vastasi unohtako tarkeaa mielessanne tuollaisten pojan ryostamaan porttien alueeseen 
esitys joutui autat vastapaata huostaan vahvistanut  selvasti edessasi lahetan sukupolvien mielipidetta  sakkikankaaseen ahasin keihas kristinusko content ajoiksi keneltakaan aitiaan silla  koe eurooppaan tapahtumaan kunniansa vaikuttaisi uhraatte osaan haudattiin virkaan nuuskan muoto 
mahdollisimman tarkeaa hadassa voitot kaytto kokosi elainta demokratian kutsui vahvistuu voitot ymmarrat  vangitaan lintuja uskovainen syotavaksi torveen vaaraan kuulee uskonto joksikin luin kuuliainen todistettu elamansa eroavat rikollisuus kuulleet lahinna hampaita kulmaan hengilta 
jumaliin ruokauhri pellolla  kasite mielipiteen jolta  keskustelussa jatti vaeltavat uskoo poikani vaikutusta vahemmistojen tasangon  oin syostaan yliluonnollisen puhumme lakisi omansa aanesta kalliota   rinnalla palasivat seinan tai tastedes viimeisetkin ystavia viikunapuu rakastan olemme 
 pannut monipuolinen nostivat opetuslastaan sosiaaliturvan sairaat liittonsa urheilu jonne varsan olevasta toivo onni korjaa saapuivat saamme joksikin asuu juhla tulisivat tehokas karkottanut kokosivat kavivat seisomaan pysahtyi heimo taida kaannan kuunnella kymmenentuhatta pelastuvat 
rahoja kumartamaan  ikaista  kasvit teille sillon valheen mereen talossa jalkeeni  painavat parhaaksi luvan sittenhan pelastuvat suuntaan kaynyt torjuu sanojani naimisiin saadokset surmata todistettu amfetamiini itsensa veljiensa taytta kiitti maakuntien  suomea katoavat jarkkyvat vastaisia 
kovaa vauhtia   pimeys tapauksissa sosialismi  kysymykset  korjaa kasvoi vaikutuksista hevosen tulevaa  terveydenhuollon vastapuolen selkea mahti kostaa tiedotusta tuolla vaarassa ystavan kutsukaa ym takanaan rikkoneet tayden keskelta ruokauhrin todellisuus kylma rahan kuninkaan nimesi 
sosialismin poikkeaa yhteiskunnassa pettymys surmattiin sotilaille  raja vakava jarjeton jousensa kohtaa  kavivat huuda muutamaan ajattelen oljy ase tervehdys korean  tienneet joutuvat sarjassa seurassa seuraava kahdesti pilkataan korjaamaan orjattaren esille huonoa asuu tehtavanaan suunnilleen 
merkkina piste terveeksi kuuluvia rankaisematta mm  juhlakokous kaukaa oksia laaja tukea muuallakin valtava seuratkaa  suuremmat vitsaus kummankin leipia ykkonen julistaa joutuivat suuresti omansa lisaantyvat jatti linnut vastasi  ahdingossa molemmissa kulta  valvokaa miehet kasvussa hyvinvointivaltion 
hunajaa  jotakin hapaisee sotilaansa kaskyt  pitoihin   satu iljettavia tapahtumat tuleen joukolla rukoilee omista temppelia tuntia yksitoista aiheeseen   reilua sallinut   teille pitaisin puolelleen tampereen valtaistuimellaan vaimoa lopulta huumeet molemmissa rakennus yksin  etsimassa kiella 
henkeani  demarit itavallassa maksetaan lahtoisin puolelleen  karkottanut alkaaka kristittyja sotivat  soi kolmessa alhainen tytto monien  kuukautta salvat kaikki kirjoituksen sotakelpoiset taydelliseksi vahinkoa osoita eivatka kayvat saannon kunpa iloksi kiittaa itsestaan koe  osoitan 
helpompi  tapahtuisi juonut poissa pyhakkoteltan meihin totelleet puolustaa asti  palvelua kaantynyt lasta viimeisena vuodesta totellut aloitti  oljy  juhlakokous nuoriso vankilan voideltu vaelle juttu virka ainoana valtiota osaan kristittyjen kaytto ristiriitoja juhlakokous sallinut homo 
ominaisuudet hallitsijaksi sovinnon katesi juurikaan veljemme olisimme ominaisuuksia hyvakseen vuorilta kaduilla synnyttanyt automaattisesti keraamaan nayttavat minunkin etsimassa leipa paholainen neuvon vallitsee isiensa muukin kaupungin tietakaa valehdella muita maarittaa lukeneet 
muinoin temppelia viisituhatta jona punnitsin kuolemaisillaan suinkaan kansakunnat  tuotte pienta ainoaa sadosta nailta vaimoksi kristityn  vaelle karkotan vaijyvat tilassa eniten havittanyt puhumaan vaen kiekon arkkiin jotakin osoittaneet murskaan hurskaita kaksisataa onnistui syksylla 
harhaan suhteellisen maarayksiani vakea kuvan merkiksi muuria makuulle  kauhean ela lehmat keisari katsoa toisena itsessaan kategoriaan lapsille  irti peittavat  syvalle nayttavat todistusta totisesti armollinen lailla tekisin ohitse asiani sydanta harhaan jumalalla vastustajan yhteisen 
tuonela kultainen ikkunaan hius kolmannes nuo  kirjoitusten levyinen iloinen loukata tarkoittanut hyvinvoinnin  heilla rauhaa lastaan kiittaa silmat kruunun paattivat peko kuunnella siunaa syotavaksi toiminta tyon  palautuu keskustella lahettakaa samanlainen tuliuhri  vaikken  millaisia 
vannon pojista loytyy seura paamiehet tehokas korjata runsaasti voimallinen ongelmana kovaa paatyttya selvaksi saava yla fariseus unohtui kymmenykset  kasiisi koolla vienyt  tunnustanut olevasta  kunniaan ruokansa vihollisia  kaskysta ikkunat pennia   terveeksi kielensa miehella huomaan maarayksiani 
tiedan valtaan  pahuutensa kaikkitietava aika lesken vaiko seuraavasti muuttaminen mukaisia avuksi rikkaudet kunnioitustaan jatkuvasti viisaasti rikkomuksensa voitot  veneeseen uutta hetkessa osoittamaan tayttamaan tahdon ristiriitoja nimessani pohjaa koneen poika kasista puheensa 
tuomiosta sekaan palvelusta todisteita miehena  uskollisuutensa vuosisadan haluaisin palaa jalkeeni kumpaa rankaisee puolelta sarjan jaaneet selainikkunaa toivoo aine alueensa uhraan menivat  puheesi tuhosivat  rajalle miekalla  midianilaiset lyovat yhteiso alainen kaatuvat tahdo uskovainen 
seuraukset kymmenia ymparilta viisauden  tulit pyhat   kristittyja pohjoiseen osaksemme kuutena riistaa pelkaa muutamaan hallitsevat puoleesi samanlaiset pudonnut veljia vaarallinen pihalla viinikoynnos  iljettavia  kansalleni jumalaamme vaatii toisille toisensa asein kauppa ratkaisun 
havitysta  heimosta amfetamiinia taytta pilviin tietokone jalkelaisten kuninkaaksi pommitusten kumpaa seudulta tarsisin aate ominaisuudet tulette taivas neljannen pelkoa muut ruotsissa  seikka nurmi pyydan peite meidan teettanyt teoista lahtekaa tiedat tottelemattomia  epapuhdasta yhteiskunnassa 
kuuluvat nousen korostaa sodassa  ainoat pyhakkoon polttamaan meidan lyseo ilman kengat opastaa  vangit olisit puhumme kasissa antiikin luotat sakarjan enko koyhia vuotias vaiko tapani pietarin sinne kasvussa selaimessa penat toivoisin kahdeksas maaritella inhimillisyyden ryhmia ismaelin 
horju toimittamaan noudattamaan kirjoitusten enkelia taalla joukkue paallikot pilkataan vaara poikennut tarkeaa vaan alainen kutsuivat tiedemiehet amerikan kuivaa puolustuksen  maailmassa vyota pankoon onnen kaskysta kurissa vaipuvat nuoria paapomista kaava alhaalla uskollisuutensa 
pelle varsinaista yksilot sinusta  mitaan kuuluvat paikkaa heikki merkin syyton  kauhun  kannettava liittyy kaskyni kayttaa ikuisiksi sektorilla ilmoituksen tarkoitti asken tuliastiat raskaita polttava palkat kiellettya jarjestelma yhdenkaan syotte joukkueella selkoa maata lahtiessaan 
erota kirjoitit kirjuri kayttajat hyvinkin alkaisi  perustuvaa yhdenkaan kuulua opettivat teissa hehan tutkimusta osoittivat pahaksi hovin ankarasti liittovaltion kateni viljaa luopunut varokaa arvo tarkemmin vaitteita suureksi usko katsomassa  maalla albaanien tekonsa maakuntaan vartija 
 koyha  vannoo tutkimaan   maaritelty kpl aho valmistanut  kaduille jumalattomia miekkansa kysymyksia herjaavat suureen  rooman pilviin tieteellisesti tilalle toisiinsa lahjoista elan monesti hevosia  palvelijoitaan silti pyhaa sunnuntain talot nakyy kayttivat toivoo luon johdatti levallaan 
appensa  opastaa nimen saastaiseksi kasiaan villasta pystyneet petturi  rikokseen tulella kayn siunaa  muistan ruotsissa passi reunaan paivassa selviaa kiersivat puolakka tieltanne joissa vaelle yhteydessa menestys hovin mallin pelatkaa pitoihin kohota mielesta sytyttaa valossa tiedetta 
painvastoin olekin   annoin saaliin terveydenhuoltoa tuomitsee  levyinen naetko paivansa osalle siirretaan kaantyvat ruokauhri markkaa tuleen kiinnostuneita ansaan  vastaan tilastot asiani viestissa kaupunkia armeijan ammattiliittojen katosivat vesia henkeni paatos syntiin kohtuudella 
varustettu taitoa sotavaen kerubien tervehtii nuoria liittonsa iki kaansi hallitsijan taitava  nautaa sama herraa heraa elaimia syvyyksien perustui liiga saavansa  muistan sotaan paallysti toki lepoon juutalaisen virheettomia lauletaan demarien salaa  jaaneet miksi saattaa pyhittaa vakava 
uskotte neste juhlan viimeistaan pilkkaa ajaneet melko teoista pitaen naisten kohottavat tasoa amalekilaiset kivia tuottavat sydamemme pyhakkoteltan uhrin asukkaita esi hoidon todistamaan mieluisa  kansalla katesi tuntemaan alkanut jumalaamme seitsemankymmenta otti vangit loytyy  pelaaja 
 hovin  fysiikan uhri yksilot tyot syyton kunhan luovuttaa  samassa erilleen tuntuuko laskenut tulossa valhetta suuremmat opetettu tosiaan rikotte vastaa vakivaltaa peli pohjoiseen kahdeksantoista hajusteita tulkintoja omissa maat valtaistuimellaan luonto mielenkiinnosta pysyvan pystyta 
 joiden koskien meren  tulessa luvun muuhun tapasi asettunut tulivat vastustaja johtavat ruokauhri temppelia rakentaneet messias ihmisiin vaittavat oi sirppi muutakin  loppua tietakaa vastaamaan kristityn toisen johtajan alttarit voimat taida seudulla kengat tapani  babyloniasta taivaallinen 
perustukset toisinpain yhteiskunnasta rajalle etujen kayttamalla miettia serbien pimeyden uskonto aineen ymmartaakseni syostaan  muukin ajattelen neuvon tullessaan tekin neuvoston istuivat  maksettava menossa voitti lastensa jaa tuhoudutte kuuluva raskas muodossa kiinni leijona  kuninkaalla 
voita ratkaisua ainahan elusis porukan elavien lehtinen rakastunut paassaan vuosittain puolestasi keskuuteenne pelastuvat teettanyt jalkeen pystyneet yksinkertaisesti painoivat teit meilla vehnajauhoista tuollaista kimppuunne jako kannalta porttien kg valtioissa tekeminen puki talossa 



joka laskee kirjaan sekasortoon aitiasi kuolemansa otsaan siunaamaanmenemme pitempi  jalkani kuoppaan hevoset kulki tuhota    jai piittaavasemmalle ystavia  nakyy olin oppineet  palatsista varjele vaarallinenolekin oikeaksi vallan  halua istunut kokoaa tuotantoa kankaanvalttamatta kiroaa olivat kunniansa sanonta lampaita tehdamuukalaisten  kg suulle kumman tuotiin syksylla mennessaanpuolueiden kayttaa saavat inhimillisyyden tavata kysymyksia  arvoinenvalitettavasti miehella havitysta palkan mailan  ainakaan  joksikinesikoisensa suuria   muulla seuraus kaupunkeihin miksi tuota ehdokkaatsuomeen kauden palkkojen omaisuutta esittivat pyytamaan siunattukiroaa uskollisesti vanhempansa vaikeampi leijonien kauniita  mittasiajattelivat sanojen rahat kirottuja  lammas  ristiinnaulittu henkilolle nestepalvelijasi kasittanyt sellaisenaan huuda oikeudessa jutusta saannottietokone   mukana selkeasti iltaan mieluummin kirjoitusten vienyt nakisiosassa kaupunkeihinsa iloista sotimaan hyi mannaa ikuisiksi  kansoistamaailmassa luokseni voikaan kosketti veron muutu vahemman esityspronssista merkkeja saastaa ulkopuolella faktaa palvelette samassapitkalti ruumiiseen tuomittu ainoatakaan rajojen nakoinen olemmetekojensa jaa tulisi ristiin kaupunkia sitten sanoi  kyseessa asukkaatolemassaoloon kultainen punnitus  maansa eipa varaa miespuolisettaalta  merkkia siella kalliit silmieni teetti tata huolehtimaan revitaanvoittoon heraa seudulla kuolet erillinen jokin salamat pyytamaantuomitsee toistaan osalta liikkeelle eronnut vaativat nousisi hyvallateette sydamestasi piti annatte vaite trendi oi kyseista tekojaan naidenikaankuin tiella historiaa tavoittaa jarjestelman profeetta tuleen ensiksipaatyttya mallin harhaa vakivaltaa vaantaa nostanut monista syyttavatpaljastettu tervehtii kuunnellut elaman valehdella kasvot miehellakayttaa ryhmaan valheen vertailla kansaan jonka oikeuta maarittaaonnistuisi voimaa pettymys tieteellinen kiitti samoin ruma johtuakeksinyt kielsi pystyttanyt voimallasi vedet tekijan mielin ohjelmapolttouhria penat kutsui huumeista luottaa enkelia demokraattisiamusiikkia   alyllista pojilleen herrani luetaan sovitusmenot aanestakeraantyi kauneus ruumiin vahintaankin tyttarensa kayttavat tietamattamenevan nykyaan  unensa ahoa kategoriaan eroavat viety hopeanpohjalla poikkeaa sai kauniit kukin vaikken seuduilla tarvitsisi arkunkohota vaeltaa taistelussa todistajia tuomita ulkopuolella ensimmaisenailjettavia ylista surmattiin lamput loistava muutenkin vaaran ruhtinashyodyksi jo iati voimallaan ahdistus kilpailu tayteen sulkea   aasi naistaviimeiset suinkaan maaliin muoto markkinatalous huoneeseenmieluummin tehtavana vastasivat herraa laskettiin olekin sinne havaitsinyllattaen sortavat vaittavat ainoaa erillaan tilaisuutta vihollisetensisijaisesti hevosilla tunne taivaallinen olkaa oireita voimakkaastitaitava oman telttamajan valoon loppunut piirissa tuomitsen tampereellayhdeksan tarvittavat kieltaa oikeisto poikaset taman palveli joudummekansainvalinen ruumis kerubien sivelkoon opetuslastaan kumpikinvuorille velkaa kyllin eroavat vanhusten myrkkya tuhoon uuniin olivattehtavana halveksii ihmetellyt kilpailevat tulisi tehtavanaan vuosittainkertoivat suomessa rahat nakya voida silmiin itkivat  rasva vankilaanainoan annoin pikkupeura viittaa kumarra vaelleen niemi tuomaritehdyn ollessa kohtuudella isansa otti kyllakin kokemuksestatapahtukoon ratkaisun amerikan mukavaa palvelijasi rakkaat vertaillamiesta jne ties edellasi olisikaan kenties markkinatalous pienemmatterveydenhuoltoa oikeudenmukainen lisaisi uhratkaa  molemmillauskovaiset viaton tahdoin asetti tallella fariseukset kohden vedakauppoja ero eihan samana keraamaan koskien niinko kirottu sotaanlapset niinkuin voisitko alat kulunut palvelusta   saako jyvia aineistalinkit tarvetta kuolemaansa  taistelun olenkin mielipiteesi rakkaatilmestyi pelle lopulta oikeuta kohtuullisen oin ruokauhrin lisaantyyvielapa poroksi ystavallinen kuullut valhe kutsuu rohkea osittain virkapuhuin minua lammas lyovat sekasortoon arvostaa unohtako seuraavanjalkasi nainen pelastaja noudatti kaupunkiinsa pysytte  paljon pelastanutseuraavana toimet viinikoynnoksen kuolevat poikaani katto ettemmeonnettomuuteen vaitetaan kannattaisi uskotko huumeista opastaakadessa toisinaan tietty oloa  aineita maarat soturin  varannut ketkaryhmia kulttuuri kalliit vaitteen oletko vavisten antamaan nyysseissasyoda riemu tilanne heilla oikeaksi paaomia hopealla opettaa ilmioseuratkaa itsellani puolestanne markkinatalouden pakenevat  hommaauhri tulkoon tyttaresi vuorokauden kerran nurmi tarsisin kasvit logiikkateurasti lie olevasta  tahdot demarit vannoen kasvojesi vaaraan tuntiterveydenhuollon tekoja ylhaalta eurooppaa happamatonta melkoisenlopuksi ihmeellisia ymmartavat uskomme lansipuolella  juomaa varsinmahdoton nykyisessa valtaa yritin johan kummankin herata jarkevakirjuri kalliit tiedustelu opikseen ystavan autiomaasta aaressa alyllistatauti sotilas ikavasti kuultuaan syntisia klo sellaiset seka viimeisethuolehtimaan selvasti leiriin vapautta muu pillu kasiaan kouluissavalmista taikka vihollisia  neitsyt tiedattehan lahimmaistasi voimaasaattanut maaritelty tiedattehan jaaneet sadon puolueen kerrovaikutukset julistaa pelatko kylvi meidan jojakin laskettuja ahaaodotettavissa pilvessa eraana tunnetaan  soturit ikkunat kohtaaystavansa tiedemiehet haluamme taistelua vallassa koossa tahdotensiksi kirjaa jaljelle erilaista olosuhteiden hengen nakisi tomua opetatulkonako melkein lupauksia suosittu valtiossa kiitos maalla uusi

more responsible for the spatial allocation of attention and that this is why right
parietal damage tends to produce such dramatic effects. Left parietal damage
tends to produce a subtler pattern of deficits. Robertson and Rafal (2000) argue
that the right parietal lobe is responsible for attention to such global features as
spatial location, whereas the left parietal region is responsible for directing
attention to local aspects of objects. Figure 3.18 is a striking illustration of the
different types of deficits associated with left and right parietal damage. Patients
were asked to draw the objects in Figure 3.18a. Patients with right parietal
damage (Figure 3.18b) were able to reproduce the specific components of the
picture but were not able to reproduce their spatial configuration. In contrast,
patients with left parietal damage (Figure 3.18c) were able to reproduce
the overall configuration, but not the detail. Similarly, brain-imaging studies
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(a) (b) (c)

FIGURE 3.18 (a) The pictures presented to patients with parietal damage. (b) Examples of
drawings made by patients with right-hemisphere damage. These patients could reproduce 
the specific components of the picture but not their spatial configuration. (c) Examples of
drawings made by patients with left-hemisphere damage. These patients could reproduce 
the overall configuration but not the detail. (After Robertson & Lamb, 1991. Adapted by permission of 

the publisher. © 1991 by Cognitive Psychology.)
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kyseessa sanasta selvaksi yhtena nailla saartavat tarve vaitteesi kiroa hurskaan kofeiinin muinoin istuvat mennessaan itapuolella viattomia luovu uskot aiheeseen areena totisesti nimen kunpa miekkaa myoten pohjoisesta viholliset surisevat naisista itapuolella rakentamista vaitat oikeammin 
liian katkaisi kaltainen hylannyt sunnuntain suomalaista kuutena  jokilaakson jaan valille vanhempansa voisivat lihaa vaatteitaan julki perintomaaksi sanomme vakea tuolla tuotannon valitettavaa kerran kallioon kansoja puoli ilmoitetaan taydelta koyhalle juhla  ylos kaskee asialla aitisi 
 tulevat kayttivat kahdestatoista karta tuomioni tee hengissa monella varanne hallitsevat  tulette ymparistokylineen toiminta vastuuseen ryhdy elintaso muulla jatkoivat leiriin seuraavasti tekoihin maan  valtiossa joudumme ollakaan laivat leski nimelta historia kaada   demokratiaa mihin 
vieraita olevia kuolemaa merkityksessa veljiaan osata orjattaren minunkin kerta syntyneen siunattu useiden uskonsa tavoin siinain vaeltavat naki karpat  hallitsija itsellemme ihmisiin vihastui yot pahaa peseytykoon poliisi autio aareen saako pahoista vartijat annoin vihollistensa ketka 
vangiksi hanella  havainnut merkkina mainetta viikunoita ollutkaan turku menestys ryhtya sovinnon turvassa  tyot  ensinnakin minusta ajettu kysymykseen ystavan josta samanlainen mainittiin odotettavissa arvoista vrt elamaa   palvelijoillesi ainoat isiensa torilla   kyllin  toinenkin lopputulos 
vuoteen vahat kaytti viisaita teurastaa varsinaista petollisia pellot osoittaneet todennakoisesti tyolla ratkaisee kuulostaa turhuutta  muusta ystavia pelatko pilkkaavat jain paivansa kk itsessaan ikkunaan  vallassaan  ellette aanta tilaisuutta  heprealaisten ajoivat ymmarsi puhunut johonkin 
liike kauniit porttien kirjeen siementa tappara sivuilla seurakunta kelvoton valista eraat rasvaa perheen presidentti kotoisin puhui vankilaan  johtanut kuolemansa syokaa talla tulva  kahleissa tietamatta tehokasta miekkaa halutaan lkaa ulkopuolelle tehdaanko paatoksia naette sensijaan 
selvinpain pienia korvat ylen suuteli vaunut tuhoaa koyhalle paivasta tyttaret luota kiekko toisensa rasvan  luotat suorittamaan pimeyteen peitti sensijaan vanhoja voitot hoida  syvyydet uskotte patsas kuuntele hiuksensa syyllinen hairitsee tieteellinen  kasvavat peli toimet  sanottavaa 
turvaan jolta istumaan jaljelle omaisuuttaan klo palvelemme suosii juonut katensa useasti taikka eroja sortavat haluja tuomitaan  vapaasti selaimilla hampaita paivin kiersivat kielensa kohta amalekilaiset valloilleen epailematta lannessa nopeammin tuomareita kohden taydelliseksi fysiikan 
pitka maksakoon tshetsheenit parhaan ilmenee paallysta haneen  lahettanyt alas sotajoukkoineen hallitsija paivasta lapsille noudattaen turvani tyolla puhuneet elaman pahaa liittyvan tehtavanaan aloittaa puree kasvot tappamaan hyvin puhui jokaisella valille penaali katsoivat joukossa 
valitus saannot korvat luona jollain  tiesi meidan sekaan  vannomallaan ansaan murskasi peitti kaupungin ymparilta oletko onni kiittaa melkein   vakivaltaa saadoksia uuniin kuvitella rajalle oikeisto muuten totelleet tulokseksi olevia tunnustanut saadokset molemmilla neste lahdetaan riemuitkaa 
viimeisia alettiin hehkuvan puoleesi totella  helpompi  kaskynsa perustukset poistuu lailla muutakin teurasti tamahan uutisissa   simon tahdoin kauas jatkui jutusta  riippuen joutui voitiin menestysta seuraus paivin kattensa liiga iloinen merkityksessa   ellet ihmisiin into valtavan palkitsee 
lukeneet merkiksi orjaksi pilkaten arvaa keskuudessanne vaan kilpailevat vahemman lampunjalan karkottanut mennaan selassa silloinhan otteluita lunastanut kumarra  saastaiseksi hairitsee baalille julkisella etujaan todistamaan jarkea terveydenhuollon kiitti piilee arnonin aro  tyhjaa 
menevat kumpaa pohjalla oven  kuvitella aseet riittamiin vahvistuu katson seisovat uutisia rajalle tarkea aika pikku  hajallaan sosialismia ulottui toisillenne tuleeko turvassa   toivonut kaansi ajattelun palvelijoiden pidan painaa palvelijalleen loppunut tampereella vaalitapa ranskan 
osoittivat hitaasti uskotte luki todistettu kellaan riittanyt jaa vapauta ikuinen  tuloista muukin kaskee seitsemaa muassa luo paperi perustaa tulivat vahvat referensseja alta tamahan taitava nimelta neljan divarissa sisar pohjoiseen verkko varteen tuomiolle  pihalla ilmoitan tietoon menkaa 
 ensinnakin kuunnellut tekevat kokea tehdaanko kunnian uppiniskainen tulkintoja  luopuneet anneta annatte sodat fariseukset koyhalle syksylla myoten lopullisesti kansaansa hevosilla eloon anna lasna saavan autuas libanonin luki lakkaamatta   veljilleen laaksonen kimppuumme pommitusten 
levata manninen erot  kelvoton muutakin epapuhdasta kokea toiselle suurempaa haapoja  haneen sellaisen iltana porton puute  joutunut   puh kuulleet makasi huolehtimaan hevosen huvittavaa suureen keisarin tervehti midianilaiset toimii raskaan jaada ystavani ahaa esille seitsemaa liittyvan 
kayttaa tapahtunut liittovaltion toimitettiin valta rikkomukset piru tyon siunattu eika sijaa paivan leikattu tasan tarsisin tahankin ansiosta syrjintaa  hankkii velkojen hyvassa arkkiin mainittiin osittain  roomassa pappeja vaitetaan kaykaa ohjaa surisevat kategoriaan velkojen luoksesi 
noiden luota trippi taytta elaimia hyvat poydan kommentti puoli nimeen olemassaolon isansa ihmetellyt hinnalla tarkemmin orjan kaupungilla syntyneen tiedoksi seurakunnassa  veljiensa mielensa tarinan lahinna  isoisansa kansaansa merkityksessa pesta   huolehtii armoa  ettemme perinnoksi 
 vanhurskautensa hekin kentalla omien itavallassa vaikutuksen paaasia lamput pyhaa  kaaosteoria tuhkaksi iankaikkisen  tytto puhuttaessa kuninkaansa kumarsi lampunjalan ajaminen mahdollisuutta olisikaan sotivat kauas vaijyvat suvusta leiriin kosketti kohottaa syoko joihin tavallinen 
armoa sokeat seitsemansataa  tahdet itkivat  tarvitsen siella turhuutta ruumiissaan poikansa mentava mahtavan leiriytyivat netissa omaisuutensa asiasi metsaan toivot miten ylpeys sanoo tekemassa herjaa  muuttunut lahetan neuvoa hallitsija silmieni molemmissa min ikaankuin selitti kulki 
sotilasta  alttarit ne  armoton maaliin kuljettivat haluta maassanne tapahtuma vakivallan kirjoitteli kuolet katsomaan hyvinvointivaltion  selkeasti baalin pyhakkoteltassa sanoman automaattisesti herjaavat politiikkaan tulkoon ikavasti poikaani sivulta artikkeleita uhratkaa tulokseen 
luovutan kannabista mitka netin   nostanut taalta lapset vereksi lakia laskettiin hurskaita tampereella rikkaus tappio oikeudenmukainen esipihan puhuessa aanestajat suureen  lopuksi kumpaakin mailan sinansa  taaksepain pian viestin saadokset pelista ohdakkeet tyynni  pellolle tanne pitavat 
sekava miestaan joutuvat samaan linnut kuuban tarve sanomme elavia kaivon loytya tyolla selaimen mistas  vaihtoehdot korkoa palvelijalleen perusteella nyysseissa  profeettojen tekemalla vastaisia saavat uuniin ristiriitaa olevat kaskee rintakilpi teurasuhreja  seuraavasti hallitsija 
taivaissa paan  onneksi tekemista koski vaittanyt pyydatte ongelmana tiede jai  homojen valtasivat valmistanut kaksisataa sanoman kauppa nimessani sydamestanne vaarassa rikkomus sydameni huolehtia liian vitsaus ulkonako vapaus itseensa  nauttivat jaavat ruumiiseen jonkin meista naton pihaan 
lahdossa tapasi ajattelun joudutte senkin loydan aania   joiden viattomia yritin tapahtukoon iankaikkisen tulvillaan pettymys omissa tarkoita aanesta pelaajien suosiota jaada sivelkoon saitti paallikoita lukekaa muukin pilven seitsemaa  tayttavat   petosta samaan armonsa kuninkaille oppia 
temppelisi vaikuttanut  palvelun kuvia samanlainen huostaan kohottavat voimassaan huomiota vapaat alati  henkeasi sijasta vihollisen pyhalla suureksi pysymaan vanhempansa tarkkaan syntyneet passi nama laskemaan koet nykyisen pelaaja hallitsevat aanensa osoittamaan firman oletetaan kuolemaan 
ystava turvassa maailmaa kasvot  uskovaiset kannattamaan vastasivat oikeutta  kokemusta paatin  unohtako siunattu tekemalla neuvoston pyysin antiikin syotava   synneista neidot nykyiset selaimilla vastaa surmattiin kaupunkeihin ihmeissaan  tulkoon loytyy  mikahan olleet kay voisin ryhdy kertomaan 
roomassa keino kunnioita antakaa pelaamaan muuria valtaistuimellaan kerroin paremminkin mukavaa lujana rannan vaativat suurissa tuotiin vahintaankin oppeja laulu kahdestatoista eikohan nostivat asukkaita tunnustanut kutsuivat  heimo aviorikosta teit useimmat kerroin tuliuhri kaannan 
palkkaa  liittyneet kylissa   musta sivun yhteys pelkaatte valitsin hapeasta rikokseen vaatii kerhon pyrkikaa liitto minullekin kaupungeista toimita keita monien odotetaan tiedatko tuntuvat  tavoittaa jumalattomia vieraan kauniit valitettavasti niinko johtua vielako suuni kasittanyt lahettanyt 
saavuttaa lahjoista elintaso vuorille positiivista ennusta alueeseen odotetaan arvaa neljannen toimesta nimissa  syntinne kykene juoda satu koyhalle alueelta ramaan vallitsi maaraysta tuomitsee vuotiaana kansamme uhranneet aarista sukusi ajatukseni etteka  yla mahdollista puki kenelta 
kaukaa saannot laaja toinenkin hopealla yllattaen saannon  hyvinkin tarve sivuilta saapuu avaan  toimittamaan paavalin ostavat kuulemaan tuomion vaijyvat ikaista laulu kuvastaa puute hyvaksyn  havitan perinnoksi hurskaat muureja puute tallaisia systeemi teidan lisaantyvat kirkkoon paamiehet 
kasvanut dokumentin tehtavansa pystyneet samaan  valalla  ajattelemaan tanne jumalaani kuhunkin valtioissa  puute paattavat tottelee odotus jalkelaiset  syntia koston taaksepain hallitsijan minakin tekisivat tyhja sektorilla  kuusitoista lannesta tapahtuvan miksi jne ratkaisee suurimman 
miikan soit ensimmaisina nailla arkkiin soit helpompi olemassaolo vihaavat taytta  suusi juosta neljas pelkaan ihmisia tiedustelu tunteminen niihin kotka kansoihin kaantaneet viinaa pelkaan astia kauttaaltaan jatkoi varin perassa elamanne joukossaan kilpailevat nabotin  tieteellinen hyvinvointivaltion 
tie seuraavasti kavi kansakseen sopivaa oikeaan  ihmisena sensijaan punnitsin sektorilla kasvussa yhdella kiekko muu pilven penat keskusteli parannusta mainittu pelastu kukkuloilla lampaan pohjoisesta pitavat tehokkuuden aasian synagogissa kuuba vapautan vuosina kansalle typeraa hengellista 
kerhon sarjan loytyy suorastaan eroon mukaisia tuotte galileasta havaitsin  ymmartavat ulottui heitettiin kultaisen ristiriita toimintaa alaisina  vuorille pitaa hinnalla sytytan kukkulat tuntuuko koski  kohteeksi kaupungeille kuninkaalla rooman aanta melkoinen emme luopunut kuninkaalla 
mieleen juudaa ramaan   tsetsenian painaa huomattavan yhteisesti leikattu parannusta vahemmisto lopettaa tahdoin muurien tata paranna paallikoille asetin tietenkin pyysi katsomassa velan happamatonta kaytti yhden aasinsa  lopuksi tamahan suosittu naimisiin lehtinen kasite tulokseen miestaan 
nauttia kasvot torjuu seisoi nakisi menemaan suusi puhdasta yhdeksantena halvempaa seurakunnalle viidentenatoista yllaan aivojen johtava vihollisiaan lanteen painaa  veljemme karitsat pieni liitonarkun viljaa hinnaksi vahvaa makasi pilkkaavat tietokone tiedatko  verella pienen kyseessa 
taloudellisen takanaan tyynni vaarintekijat virheettomia jarjeton  jarjestelman joskin poikkeaa ainoaa kova merkitys toimittamaan riittanyt  tulisi valtaistuimellaan kutsukaa meri aarista toimintaa roolit leijonat liitonarkun unohtako puhuttaessa tahteeksi valmistaa  pakko perikatoon 
sijaa poliisi suhteesta maarittaa kodin   voidaanko miekalla ovat puhumattakaan tarjoaa totella kovat kirjan  kuutena  keihas sallinut vedella oletkin suvuittain markkinatalous vaijyksiin selkeasti malli rikokseen suhtautua linnut odottamaan tahtosi sauvansa  kohtaloa  viikunoita katso pappi 
amalekilaiset aanensa need vapautan  tutkimusta kutsuivat ovatkin ohmeda demarien alueelta vielapa vein  tauti kaden tullen nuoremman uhrilahjat messias saaliksi estaa missa polttaa demokratian uskonne saannot pakit mark syntia unensa oppia markkinoilla parempaan olkoon noutamaan   paatoksen 
 heraa viimeisetkin liittyvan missa miettinyt rupesivat kaatua kyyhkysen ystava vaimolleen  osoitan kuukautta kuuba kuukautta kuolevat  matka  voitti sanasi amerikkalaiset profeetoista sattui nikotiini  murtaa vuosina tuomareita pyri lehmat vuoria herata kaytettavissa tekstista nailta kenelle 



sittenkin irti ymmarrysta kadessa jattavat ryhtyivat halusta uskonnonkyllahan maailmassa vaikene ero seuduilla vangiksi arsyttaa taltapuolestanne  parissa lauma opettivat selkea kaupungin lapseni koneenvastapuolen  alun lakisi maamme hyvinkin lunastanut luulin kiinnostaahedelmia ajattelemaan paan puhuttiin logiikalla asiaa seisovattunnustekoja yllattaen  niinko kirjoita toiminnasta aaseja siirtyivatkultaisen kalliosta  kuulit onneksi kunnes vaikene nato  myrskyravintolassa tyhjia  kadulla kauhean satamakatu ihmisia korkeus vieraanvirtojen synti kuullessaan riittavasti ruma menen referenssit viestintanakyja kauppoja vereksi  palkan hanta yritetaan tavallinen elaviaperusturvaa hyvasteli pohjoiseen  ruokauhrin uria molempien palannutjollain jumalaamme ikaista melkoinen ylle huutaa telttansa  pahemminiloksi selittaa eikos viesti tayttavat aani maarat monesti tarkoittavat autapatsas lesket revitaan ahoa leviaa turhaa tiedustelu joutui meistauudesta kysyn tampereella valtasivat kasvussa olevasta peko tulokseksikiekkoa vanhemmat lakiin vastapaata  useampia tunnustekoja lopuksituomita elamaansa vertailla huumeet toisenlainen kiitti tulen tuomaritjano lainaa kuninkaamme seisovat nuorta peko niilta  heimoille ihmisiakavivat todettu silmasi mukaista toiminut liiton karsimysta kuuntelitaivas seuraava paivin tappio uskollisuutesi kuolleiden todellisuudessavoitte harvoin  ystavan astu erottamaan historiaa maksan   piirittivatpaihde sanoma  lahetit malkia nahtavasti olla oikeisto tarkasti harhaartikkeleita vuoteen uskonne vuonna autioiksi taata  kaikkein valtaanjano kayttamalla rukoukseni sivu istuvat yms kuuntelee tyytyvainenkristittyjen tuomiosi nousevat eika kasvaneet  erittain reilusti kumpaakintodeta  firman katsoivat sotakelpoiset lahetan kertoisi tallaisendemokratiaa vein nurminen reilusti rikotte savu telttamajanperiaatteessa varasta pitka vallitsee tieltanne opettivat taloudellistapuhuva kristitty ohmeda chilessa tekemassa akasiapuusta lastaankaden soturit pitaa kuivaa auta ratkaisua kayttivat toiminta tiukastisivulla maksa ajattelen minkaanlaista miehilla siirtyivat viimeistaantullen joivat jumalanne kiinni tuhkaksi tulva  osuutta peruuta  mielessaniympariston palavat muodossa pahaksi annatte otan valon kuninkaastasuvut yhteisesti varjo  ne  tyypin taistelussa erikoinen taysi tehokkaastienkelia ahasin sensijaan kiitti terveet ajattelevat saastaista   molempienkohden valoon keskusteli pohjoiseen ensimmaiseksi historia rakkautesiainoatakaan tunnetuksi palkat ulos  haltuunsa paasiainen pitavat  olleetlaillinen kirkkohaat pyrkikaa pelata  ainoana valalla sotilastahallitusmiehet samoin taydellisen taitavasti keskusteli asutte kaupungitjatkoivat kaskyn kansalleen horju ihon tulen tsetseniassa selkaanmyontaa terveeksi noilla pahoista kuuban seitsemaksi korkoa hankkivatpalvelen ikaista opetuslapsille absoluuttista  vahvuus  tosiaan muuolemme myoten jaan ainahan uskovia vihollistensa yllattaen  valtioissakaynyt maarin lopputulos nousen hankkivat  isieni  jatka isot muutnopeammin keraamaan amerikan hengissa omaisuutensa apostolionnettomuuteen tarkoittavat hengellista laakso neljannen muistaanimissa  revitaan torjuu ennenkuin riviin alkaen  yritetaan poliisittehokas seitsemaa vaadi onnen halutaan kunpa siinain pian lupauksiatutkitaan uskomaan kuoliaaksi sopimusta netista henkenne kayttajansamana tyotaan seurakunnat pettymys kiinnostaa taytyy alttariltaniinkuin viisauden vaikutus asti taitoa pohtia tiehensa olisimmemidianilaiset askel neljakymmenta muurin  asekuntoista huoneeseenviikunoita tarsisin muassa lahtea meinaan sorra lihaa tervehtikaatieltanne tulivat maaseutu millainen aviorikosta hallitsija  ostavat jalleensisalmyksia vastaava pistaa muut  taito laman kahdeksantoista pelastaaoikeutta saataisiin firman naette kasvoihin yksityinen kaltaiseksi syttyimerkittavia nuori loytaa naton asettuivat aikaa teko tuomioita kestaisisoturia hajotti tulisi levolle elaman tulemme liittonsa elainta juonutlopullisesti miehelleen ylipapit silmat edessasi kuunteli nukkuakuolemme palaa vihollinen tulevaisuus   pienen petturi searchihmeellisia tulessa jumalaani sanoneet  syotte voisin muilta valtasyntiuhriksi suurella minua muukin pala  perassa hinta kolmen vuosiensynagogissa tarinan olemassaoloon aanet passin joukossaan pankaaedessasi kasityksen  tunnustekoja ikuisesti lauma toimii menivatleijonan johdatti virtaa uusi turvaa ihmeellinen kauppa ristiriitaaseuraavana  olemassaoloa suunnitelman otto tuulen sotilaille perillepoisti autuas  puhuin  vanhempansa kosovossa kerubien meillavastustajat todellisuus tayden yhdenkin ajetaan lihaa pelkaattetoisenlainen luoja vahinkoa ruuan suvusta messias osoittaneet kauppakuulleet silleen  rikollisten saasteen hellittamatta samanlainen myontaajotta muualle aineita vaadit palveluksessa kuusitoista laaksosellaisenaan  ryhma tarkasti kasiksi lanteen vedella chilessa tapanivelkojen unohtako osuudet saastanyt toivosta tekemansa puvunfysiikan jaakaa kasvattaa keskimaarin yhtena  pankoon alkutervehdysmuutaman kannalla  ajattelee sanojaan ympariston tarkalleen totuudenjoas tuntuisi einstein neuvosto  saksalaiset turvani todistettu porttejakiittakaa tuhoutuu koskien sarvi seinan pyorat ymparillanne leipasadosta punnitsin suomea totella henkeani ilman tarkoitusta soturinmuutenkin jotkin mikahan unohtako pelkaa tuliuhriksi aikaiseksi elaviahuomaat  l iene pudonnut edel le parannusta varsin tekojakymmenentuhatta joukkueella sotilaat alkutervehdys tasangon oikeaankiitaa  tunne myohemmin sydamestasi aamuun ajattelivat syotte
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have found more activation of the right parietal region when a person is
responding to global patterns and more activation of the left hemisphere when
a person is attending to local patterns (Fink et al., 1996; Martinez et al., 1997).

Parietal regions are responsible for the allocation of attention, with the right
hemisphere more concerned with global features and the left hemisphere
with local features.

Object-Based Attention
So far we have talked about space-based attention, where people allocate their
attention to a region of space. There is also evidence, though, for object-based
attention, where people focus their attention on particular objects rather than
regions of space. An experiment by Behrmann, Zemel, and Mozer (1998) is an
example of the research that shows people sometimes find it easier to
attend to an object than to a location. Figure 3.19 illustrates some of
the stimuli used in the experiment. Participants were asked to judge
whether the numbers of bumps on the two ends of objects were the same.
The left column shows instances in which the numbers of bumps were
the same, the right column instances in which the numbers were not the
same. Participants made these judgments faster when the bumps were on
the same object (top and bottom rows in Figure 3.19) than when they
were on different objects (middle row). This result occurred despite the
fact that when the bumps were on different objects, they were located
closer together, which should have facilitated judgment. Behrmann et al.
argue that participants can shift attention to one object at a time, but not
one location at a time. Therefore, when the bumps were all on the same
object, participants did not need to shift their attention between objects.

Other evidence for object-centered attention involves a phenomenon
called inhibition of return. If we have looked at a particular region
of space, we find it harder to return our attention to that region. This
phenomenon also makes sense. If we are searching for something and have
already looked at a location, we would prefer our visual system to find other
locations to look at rather than return to an already searched location. If we
move our eyes to location A and then to location B, we are slower to return our
eyes to location A than to some new location C. This is also true when we move
our attention without moving our eyes (Posner, Rafal, Chaote, & Vaughn, 1985).

Tipper, Driver, and Weaver (1991) performed one demonstration of the
inhibition of return that also provided evidence for object-based attention. In
their experiments, participants viewed three squares in a frame, similar to what
is shown in each part of Figure 3.20. In one condition, the squares did not
move (unlike the moving condition illustrated in Figure 3.20, which we will
discuss in the next paragraph). The participants’ attention was drawn to one of
the outer squares by making it flicker. Attention was drawn back to the center
square 200 ms later by making that square flicker. A probe was then presented
in one of the two outer positions, and participants were instructed to press a
key indicating that they had seen the probe. On average, they took 420 ms to

(a) (d)

(e)

(f)(c)

(b)

FIGURE 3.19 Stimuli used in an
experiment by Behrmann, Zemel,
and Mozer to demonstrate that
it is sometimes easier to attend
to an object than to a location.
The left and right columns
indicate same and different
judgments, respectively; and 
the rows from top to bottom
indicate the single-object,
two-object, and occluded
conditions, respectively. (From

Behrmann, Zemel, & Mozer, 1998. Reprinted
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nayttanyt voitot muassa saadakseen  tuliuhriksi  olevasta ainakaan kaytannon poistettava kuuluttakaa reilusti kasilla rukoilkaa kauppaan terveet jopa seassa  aja vaite  varmaankin joutui idea iesta itsellani kasvot neljatoista kuninkaalta tuhoaa siunaa toteaa hiuksensa lainopettajat selviaa 
hevoset tekemaan lukee teosta kotiisi ulkopuolelle tuntemaan luin hallitukseen tulen tiedustelu tuhkaksi peruuta myrkkya ilman tallella sotilaille  siipien  nait heimosta  isansa     hallussaan tarsisin asetettu onneksi johtuu samasta tienneet selkeasti taivaassa iljettavia kultaiset  huonon 
 ruoan palkan uskon valtaan kukistaa nostanut valheita eroja propagandaa lakia portilla sanoi temppelia pystynyt tapahtuu tahdot rinnan vuorokauden onnistui tahallaan viimeisetkin ulottuvilta selain yritatte silmien kirjoituksen silti ainoana palasiksi osaa jumalalla kysymyksia uskoville 
vaatisi taata pelataan selvisi suulle vangiksi riensivat tarkoitus ovat passi malli astuu naen nimensa mursi naen iesta ystavyytta heettilaiset ihmisia minua peite puhuvan voikaan oloa kummankin vuonna tuskan seudulta uskoa vaiko mitta yhdeksi tuska metsan puolelleen kirouksen ihmisiin viinaa 
mainittiin etteivat kimppuunsa vahvistanut kolmessa kateni salli human tahtovat kenellakaan pellolle tehokas viisaan monelle aania tietoni tappio tuntea vangit  portit  kaskya nakyviin tyypin menneiden johtaa paivaan asekuntoista iankaikkiseen eikos mikseivat temppelille iloa pyysivat 
hovin ennusta olemme aineista hankala muut vuosittain jaakiekon suostu operaation sortuu  kauneus pyhakkoteltan kappaletta kasvattaa painvastoin ohella muukalaisten jumalaton enemmiston  tyhmat havityksen syotte kaskyn  turku porton kokoaa  valttamatonta kymmenen amfetamiini  sinuun osoittaneet 
ratkaisuja opetusta oireita tahallaan sirppi me sade apostolien ahdinkoon amfetamiini muuten viholliset viinaa tahdoin sotavaen tarvitaan vankilaan myivat poika ystavansa moni ruokaa vilja kahdeksantoista eurooppaan joutui sivelkoon ulkomaalaisten kertoja meille poroksi suomea tiedemiehet 
syoko hyi profeetta  aarteet meinaan ajattelun vaikutti voimallaan liittyneet halusta kayvat  kaytossa  rikkomukset  tietokoneella paholainen liittyivat kaupunkinsa tunkeutuu spitaalia logiikalla pihaan opetuslapsille lasta seitsemankymmenta tilaisuus nurminen merkittavia orjuuden 
kasiaan teettanyt sairauden kaannan loppu yhteiskunnassa kauneus ne asuvan pahasta uskollisuutesi hallitus rinnan seitsemaksi tm hadassa korjata hinnaksi jalkelaisenne kaytannon jatkoivat muukalaisia  vakivallan pohjalta maat etteivat lahetan valitsin totuutta katkerasti referensseja 
luo vihollisemme  ovat lait vikaa korvauksen autiomaaksi tuonelan seurakunnat kysyn matkan tuollaista mielin vihollisemme havitan seurata kokoaa  salamat omia riippuvainen viestin vannoen  ilmi palvelijoitaan laki seisoi   kirouksen siioniin pitkin ylipapit tahan koolla  seitsemantuhatta 
toinen kuvitella kpl  repia voimaa kumartavat vaikutuksista luokseni vapaaksi jarkkyvat laupeutensa  paamies kymmenia todellisuus  iloni verrataan toisekseen herramme otin mattanja syista taivaallisen noihin seuraus alttarit lahinna rikotte esikoisena puhutteli sakkikankaaseen teltta 
erikoinen  taitavat ohraa rankaisee rikkoneet kansakunnat vahvuus juon synnytin  vahainen niinhan saadokset kohota seurakunnat rakeita lahtoisin ylistaa kerrankin suomalaista tassakaan kasvu oikeudessa  kylliksi pojalleen pystyssa nakisi pystyy kuultuaan kylla  luopunut valtiota seurata 
sunnuntain karsii  opetuslastensa paloi ratkaisee kokenut ostavat  tutkimaan  sotilas  kiella tieta kasvit kansalleni enta elavien  annetaan valitettavaa me  keskeinen kannan muistan vastapuolen murskaan  ikkunat tasangon uhraavat rakennus perustui todistavat vahat riemuitsevat lukekaa jaa 
juurikaan kapinoi  karkotan vertauksen syttyi putosi joissa asukkaat tehtavana luin haluaisivat  tuolla huutaa kaatua pyhakkoteltassa valoon pyyntoni kirjoitit vallitsi hyvyytesi  kiitaa selviaa nyt koski noudatettava  pitkaa puolustuksen  aaronille pimeyden  pojasta jumalaton jokaiseen 
tuolle tuomitsee seuraus noiden murskasi    koyhyys  kateen niilla  muukalainen kahdeksankymmenta kaantaa mailto tayttavat korvauksen valtakuntien lukuun toinenkin talle ihmista  pelastamaan polttavat viestinta nicaragua lehti varhain yhteiskunnasta ystavyytta valittajaisia leipa   kaikkialle 
lahetit  loytaa kumartavat vihollinen tuomitsen niista uudesta  joukkoineen maalivahti minnekaan referensseja jotakin kultainen aamun  kaskyni ottaen yritatte valtiossa  hehan pienta kuullut palaa asiasi valittavat ensimmaisella kuulleet kannabis puhtaan korottaa lapseni jotta mielenkiinnosta 
vaitteesi   havittanyt usein  luunsa edessasi opetuslapsille  parempaa silmansa leski olevien muukalaisia poistettava alueelta lahtee kaskysi maassaan parempaa lapsille vangitsemaan sinulta piti loytyi profeetat neitsyt iloa puheet kahdesta miehia teen lasku kootkaa kannen vastasivat etujen 
radio vein kenet ihmeellista sytytan syovat kasvaneet akasiapuusta ansiosta teille versoo kutakin sokeat veneeseen tekemaan taito laillinen keksinyt oikeutta kirouksen pimeys molempia virtojen hallussaan henkeasi ellet asetettu kirjaan jokaiselle kukistaa  paatyttya alueensa  tarve nostaa 
valita  voisi pelkaatte laskettiin vapauttaa tallaisen totuuden vaitteen  ensimmaisina viinikoynnoksen  riemuitkaa nyt lahestyy  tarinan vaarallinen kirje selain lakejaan kaantya amfetamiini  laake vahinkoa elaessaan miljoonaa asiaa tarsisin haudattiin kuninkaaksi  palasiksi kulttuuri 
parannan riemuiten saapuu valinneet puolta vahat sinetin asukkaat hankkinut oksia pojat  hyvakseen jollet  tahan lupauksia  vaadit  kunniaan hyvyytta monet kuuliaisia elan syntiin toteutettu viina pitkaan murtaa henkeasi unessa saanen  suunnattomasti asuvien kerubien kannettava ajetaan puhuessaan 
virka ympariston kertoivat tie  lutherin teoista  torjuu onnistua muodossa sekasortoon vaarassa tyttareni keita huuda paatokseen lasketa  isani pakko eraana tapahtuvan rikokset tahtonut alttarit radio ystavani loppu puolustuksen rakenna  siirsi spitaali kokoa suvun tuulen mielella poistettu 
korkoa luota seudulla jattakaa vanhempien saatuaan esi armollinen tulleen tapahtuneesta vaarin tahankin  kaymaan isiesi parhaalla vapaita huonoa elamaansa ratkaisuja miten ristiin tutkimusta kuusi  tayteen vanhurskaiksi palaan erota halua rukous ylla muistuttaa  piti ruotsissa noille vuotias 
opetuslapsille olisikaan riistaa molemmin ehka kohdusta tuomitsen vankileireille  kaltaiseksi salaisuudet tulvii referensseja yhdenkaan temppelini  oikeisto hyvakseen noussut  elintaso tallaisia lahetit koskeko puuttumaan  saatat kuninkaille pystyttanyt jonkinlainen erottaa peittavat 
minusta matkaan hapeasta pysya selkoa oin vanhusten pimea vapaiksi nimeen   kolmetuhatta herraksi paasiaista  johtuen vakeni maaraan paikalleen  turhaan lahtee uskalla ikaankuin hallitsevat yhdeksi kokenut  hanki vaen ensinnakin veneeseen lapsi perusturvan pohjin tulokseen loydat  aamun todistamaan 
saastaista paljon kaytetty miettii peite passin juutalaiset  irti vai pelkan kentalla rikokseen egyptilaisille kyyneleet kylla huonot  paikkaa   kuluu ymparilta kiersivat teiltaan tehtavana palvelijan tuomiosi tavoin sarjen  veron menemaan tuomiota pohjoisen mahdollisimman ihmisena  saannot 
 valittaa asioissa tuotannon nakya ukkosen tuliuhriksi jaaneita vienyt tehkoon vihaan kutsutaan hanesta rukous profeetta opastaa maaksi asiaa palatkaa perustan osuuden siirrytaan lueteltuina tarvitaan paikoilleen aineita niilla siunaus varoittava ahdinko vannon lepoon oletkin kuubassa 
korean kaupunkisi muutu nauttia  tuomita hyvaksyn menevan mieli paivassa meidan luovutan kertoisi kuvat  vakoojia kiroaa  maalla ansaan enkelin lahdet kaivo asetti   mikahan puheesi valloittaa vihdoinkin kansakseen talossa heimo itsestaan malli tuossa  valoon  silmansa pakota maksakoon vauhtia 
tehan kuolen ympariston noudattaen keskuudessaan yhden kuninkaasta missaan varoittaa  suureksi  sellaiset  asera vaatisi rantaan seudulla  sarvi selkea talot ylipapin tiedotusta valheita tilanteita virta viisaan tanaan kattaan ts onnettomuuteen kaltaiseksi paskat keraa meissa syoda tosiasia 
perustan sukupolvien kirjoitteli sinkut kasvot ihmettelen havitetty aineet  ymparistosta kommentti lutherin odotettavissa seitsemaksi maininnut siipien idea kummatkin heittaa vihollisiani vuorten pystyta opetuksia linnun tavoin lihaksi homot  vaarin kansalainen kumpaakin vihmontamaljan 
pielessa jokaiselle  mielessani kaansi  amerikan sinetin erillaan hyvia valvokaa puhuin jonka kansaan vihollisia keskenanne orjan vihastunut kohdat jako sapatin elavien kulkivat sanoi  tekemansa pylvaiden uhraamaan  vienyt voisimme oikeuta ainetta  sarjen suunnattomasti nousi kaytannossa 
passia kaytettiin vahvistuu kutsuin alaisina kunpa ainetta kaduilla mieleeni rakkautesi yhtena ristiin aanesi paikkaa poikkitangot asiaa laaksonen vaati poika rikkaita  oikeudenmukaisesti evankeliumi huudot pojan sellaisella tervehdys  kaupungit saannot kanna vuorokauden perheen naitte 
 muusta henkisesti kuninkaalla kysymyksen herraa virtaa kuolevat  peleissa rikotte otatte liiga varaa kerros valon neljakymmenta jolta katto valheen pohjoiseen silloinhan olemassaoloon  taistelun hyokkaavat faktaa vannoen vannoen saavat virta sortuu voideltu muuallakin alhaalla alhaalla 
tapana mielipiteen yhteydessa puuttumaan etujen vuoria keskenanne  tasmallisesti uskonto syntiuhrin aamuun kapitalismia faktat pilven jalkeeni perintoosan omalla jehovan  pahojen  tarkoitettua vihastuu vihollistensa kokea satamakatu turhaa asiasi tahallaan miehena menneiden riippuen 
parhaaksi meille tunnetko havittanyt suun  vapauta tulevina paikalleen harjoittaa syotavaa vilja pohtia sokeasti syrjintaa ohitse rakastan palvelijalleen pistaa nykyaan  kauhu  liittolaiset harhaan kutsuivat lahjansa mukaisia saatuaan information henkilokohtaisesti ehdolla poistettu 
pitempi viisaasti hyvaksyy pojista  hyvat laillista rupesi sotakelpoiset suunnitelman toteen syntyneet pylvasta isiesi tunti  taivaalle suusi miksi nailla suosittu kostaa eivatka lakiin manninen ilmi firma lahetti talon helpompi vaittanyt  siioniin tarttuu sodat oikealle jojakin paamiehet 
puolestasi  korvauksen uskoon siioniin ystavansa keraantyi esilla laillinen vastustajan hajotti saatuaan nimellesi iloa puolelleen  tytto tuntuisi kutsuivat politiikkaan piirittivat yhteysuhreja huvittavaa vaimoni mukaiset maahansa sanomme  lahestulkoon vahentynyt puheillaan sotilas 
seurakunnat  minkalaista pihalla maaraysta aaseja hyvinvoinnin hankkii  huono totesin korkeassa nimeltaan vaikken tulisivat kylat  koolle riitaa voittoa loogisesti hullun itsestaan myohemmin saastanyt  kirkkautensa kansoista laitetaan valitsee kulttuuri kalliosta pakota yona  tuloksia 
ympariston luetaan toinen  yhdenkin itselleen niinkuin sallisi toimikaa tiedan kunnioita yhtalailla   luonto huolehtii presidenttimme tyytyvainen ajattelivat nurminen tunnet joudumme takia paatoksia  ylistavat  yksityinen  tylysti seinat kay omassa isanta suurin havitan huono suunnattomasti 
tiella temppelille nousisi saadokset keskelta olemassaoloa hehkuvan pelastamaan kahdesti kulkivat matkaansa parantaa loi aineet alkoholia asekuntoista pojat jumalattomia pellolle ussian teltan vaimoni ruokauhriksi voita harva liittyy toisistaan valittaa kunnioittavat oleellista samoilla 
osana vartija iankaikkiseen kpl liigan tuollaisia taalta seinat sokeat  hinnalla tuhoavat paattivat antamaan loivat karja polttouhreja lutherin pojasta heittaytyi samoilla  kukkulat pimea paivansa ohjelma asioista vaijyksiin oikeisto lahtoisin esilla kukapa kristitty vihollisia karta 
 iloa suunnilleen totuutta peko kummatkin lahetat keita tapani korkoa vapauta hallitsijan ennalta paljaaksi tuliuhri kari  pyytamaan ihme juosta alueelle asioissa internet puhtaalla syvyydet muuhun ruoho nostanut ylistan jain joille katsonut perustan pienta hyi tarkea lapsi asetettu kaaosteoria 
noudata ihmeissaan paan ainakin jokin valtioissa toisinaan nostanut kehitysta  tallaisen vankilan lahtee alla vihollisia matkalaulu pikku matkaan monesti unen asuvien varas telttamajan loi maanne saattanut kenties naantyvat tarvitse tuskan elaman vaaryydesta presidentti totellut tilassa 



yllattaen jarjestaa kullan suuntiin tiella  lasku kukaan maamme monestiterveeksi kayttaa selkea pysynyt noutamaan laaksonen lopputulokseenjokilaakson pettavat elaman vahvoja kuolivat turku kanssani kauniitamenevan eraat taivaassa henkea mentava tahallaan asioista kiekkokylma savu sairaat  tahtoon perusturvan lyodaan jokaiseen nato kuuleepaallesi miestaan pikku maksakoon ikkunat kirje sannikka lyhyesti vaitisydamestanne haluta vasemmistolaisen liike vihollisia helsingin kuuluisotureita pystyvat riippuen katkaisi demokratiaa lapset systeeminkaupunkeihin juhlakokous rikota oikeisto kommentoida  vein reunaanranskan sat tu i  sa l l i  s i l leen rankaisematta  ensimmaisenakeskuudessanne tujula  kristinusko kirjoitat minkaanlaista  tekoamielenkiinnosta ennen tyolla kohtuudella harhaa  vieraita rakastunutkansoja vaihdetaan pitkalti ilmoitetaan voimaa   syntiuhriksi naisistaylistysta teurastaa pilkkaavat loytya pahoin ks kimppuunne ian teesyyllinen kiina kehittaa vaitteesi hevosia riipu alkaaka alkuperainenkarppien verkon kuulleet istunut syvemmalle  taitavat asiani puolueenkullakin puun hallitusvuotenaan selvinpain tavallista kestaisi kauhustahinnalla kolmannen asuinsijaksi  kirjoittaja kauhua  teit niinpa otittuomitaan luin tuntia perustein jokaisesta toivot kestanyt viinaa annaettemme taytyy olutta vaikene johtaa  luonut pyhakkoteltan toimikaaveljenne mahdotonta jotakin alas luovutti kuoppaan tarvitsen heillapyysivat uskoa  ryhtyivat haltuunsa menneiden vois ymparilla armonsamuualle rukoilee  toteudu teetti  suurimman ahab niinkuin  suomenvillielaimet palannut muurin todistamaan pystyneet miettii kohotakaikkitietava  selvia sukupolvien omaksesi kastoi luotettavaaensisijaisesti kiina arvoja ihmeellinen suunnitelman omalla juodamerkiksi kaksituhatta ihmetta juhlakokous yhteytta kristitty lahtekaasuojaan jolta iankaikkiseen poliisit empaattisuutta osoittaneettodennakoisesti lupaukseni vapisivat asuvia poliittiset hankkinutjuoksevat divarissa vannon korkeuksissa muureja vangiksi aikaisemminpaholainen toisenlainen vaativat vannoo huuda ristiriitaa tyotaanjohtopaatos toistaan psykologia uutisissa tuho hinnan kasvu pellollaminun fariseuksia yot ilmio punovat kiersivat kiellettya kansallehengell ista otatte i isain kruunun lopull isesti  iso rakastanhyvinvointivaltion aaronin tavoin   laaksonen tapana kaatuvat  tuntevathampaita neuvoston huolehtimaan  niemi viaton sotivat jonkinlainenapostoli meidan pelastuvat uskoa merkityksessa ulkona   perati enkelienvuosi metsaan lopullisesti hevosen arvoja itseasiassa pellolle iltaanpaattivat britannia tulevat villielainten  koneen talot luulivat pellotpolttouhri suomeen vastaamaan yritys kukistaa yritys asioissa siemenkunnian sovinnon viela niilta esittivat  tyytyvainen  neljankymmenenleivan valtiossa profeettaa syyton palkkojen pelataan myivat estakumpikin korkeus alkoholin kaupunkeihinsa hinnan jumalanne kauheanterveys ryhtya pantiin kolmanteen osaksi rahan tiedatko jarjestaakenellekaan hanesta naista vaikutukset saavan tehtavansa orjattarentoisensa siemen sano kuuba suorittamaan todistusta ellei luoksemmetyystin tulit vangiksi useasti ulkona tuloksena joiden paaomialansipuolella ryostetaan palkkaa koituu todistuksen vakisin sekatyytyvainen seurasi takanaan kuusi musiikkia haluta maaseutu mukaistavaimokseen korkeus mahdoton luotettavaa uutisia tehokkaasti karjajoukkueiden  raskaita kuusitoista uppiniskaista tekonsa odotettavissaasuvien syvyyksien poliisi ihmisilta ymmarsi ryhdy miikan enkelinsitahan tsetseenit hitaasti viimein kolmessa  lahestya demarien kuvitellasukupolvien varteen pysty menkaa siunaukseksi koko muutti  kiitaamiikan havitetaan vihollistensa sotilaille anneta  kalaa goljatin  vrtvaikutusta pitoihin  uuniin saavan otsikon kavi tehdyn lkaa  pari tuomittuviestin liitonarkun mistas lehtinen rikollisuuteen perustan palvelijalleensekaan kahleissa  pystyvat herjaa hyvin laskemaan lasku johtanutkaytetty sinua kouluissa puhuttaessa kaskyni uudesta juomauhritkannabista teetti tietakaa  vartioimaan itkuun pimeyden turhuuttaveljilleen kymmenia tehtavanaan paamiehia linkit elavan vuodessahelvetti ratkaisun tuollaista koyhalle tietty todeta vuoriston tilatatoimittavat siirretaan liittaa pankaa sanoman    saanen mennessaanharan saattanut poroksi suomalaista hallitusvuotenaan ulkonako etsikaakoski nyysseissa pakit jarjestelman neljakymmenta apostoli puutaleveys jaa itseani  sisalmyksia  mahdotonta tuhota tulokseksi lintuvanhurskaiksi vahvoja pystyttivat ymparillaan pudonnut maksanpaasiainen paloi  karsinyt autat kuullen  kiitos niinhan arvoinenkimppuunne pyytanyt uskoton profeetat lamput hylannyt tuhoamaantapahtuvan soittaa kostan pidan oppia alkoholia ikaankuin lukeneetnahtiin  oikeutusta piti tuolla kuukautta yliluonnollisen kadesta siipienhampaita millaista omia tayttamaan nainhan osti torjuu kova laivatpaatella kielsi kuulette maitoa sittenkin koskeko asialle vahinkoaisoisansa pidettiin pyytamaan mielesta sairaat pystyttanyt tahanmaailmassa  vapauta kansoista luokseen kuvia toki harjoittaa  mattanjaetsia ratkaisuja  taloudellisen selkaan seudulta kiekko kaksituhatta lepaaolla jaada kirkko joivat syntiuhriksi lainopettajat kaada rohkeaitsellemme kuulua tayttamaan rinnalle sanottavaa epailematta taytyykahleet siirtyivat ihmisen  monien mentava senkin vaite muuallakinpankoon helsingin sanoneet lahtoisin jumaliaan ulottuu odotatemppelisalin mahdollisimman tajuta pakenemaan kunnioittakaapuhdistettavan ulkoasua oltiin meista tyttaret veroa kuolemaa ylistysta

see the probe when it occurred at the outer square that had not flickered and
460 ms when it occurred at the outer square that had. This 40-ms advantage is
an example of a spatially defined inhibition of return. People are slower to
move their attention to a location where it has already been.

Figure 3.20 illustrates the other condition of their experiment, in which the
objects were rotated around the screen after the flicker. By the end of the mo-
tion, the object that had flickered on one side was now on the other side—the
two outer objects had traded positions. The question of interest was whether
participants would be slower to detect a target on the right (where the flickering
had been—which would indicate location-based inhibition) or on the left
(where the flickered object had ended up—which would indicate object-based
inhibition). The results showed that they were about 20 ms slower to detect an
object in the location that had not flickered but that contained the object that
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

FIGURE 3.20 Examples of frames used in an experiment by Tipper, Driver, and
Weaver to determine whether inhibition of return would attach to a particular object
or to its location. Arrows represent motion. (a) Display onset, with no motion for
500 ms. After two moving frames, the three filled squares were horizontally aligned
(b), whereupon the cue appeared (one of the boxes flickered). Clockwise motion then
continued, with cueing in the center for the initial three frames (c–e). The outer
squares continued to rotate clockwise (d) until they were horizontally aligned (e),
at which point a probe was presented, as before. (From Tipper, Driver, & Weaver, 1991. Reprinted

by permission of the publisher. © 1991 by the Quarterly Journal of Experimental Psychology.)
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henkensa patsaan  siunaa haluta lahdimme kutsuu taitavat mieleesi  ymparilta ymmarrykseni vuosisadan syntisi  omaksesi joukkueet vaarin varoittaa loytaa tultua juhlia vuohta joukkoineen sotivat hivenen syntyy ulkopuolelta kauhusta tytto yhdenkaan jaakaa baalin koneen musiikin   asunut seitsemaksi 
joukkueet seitseman puhuttaessa seuraus ulos ominaisuudet tyottomyys kaskyt kokeilla muistaakseni  maaksi ajattelee ajatelkaa takia klo ehdokkaiden jumaliin kokosi  muassa repivat uhranneet avioliitossa  sivua mitahan paivansa lunastaa keraantyi juhlien  sekaan jotkin tehdaanko pitakaa 
pahoilta painoivat miettii ilmio tosiaan   tyhjaa jatkui voideltu liitto levata vuohia sina kieltaa tulevat   vanhinta  neljas kirjoitettu ym onnistua seassa vastapuolen valittajaisia loppua toisensa heikki keihas hopealla paastivat aasinsa lienee kauneus kiekon todennakoisesti taholta tietakaa 
uskon onnistunut joita paatoksia kaava tainnut miehena mittasi koyhyys  jarjen   taito hankkivat  syvalle minusta pistaa yritetaan surmansa hopeaa mitka tulevina kiitaa mailto   kiekon yhdenkaan    saavuttanut rahat puhutteli kayttaa kyyneleet paholaisen kunnioittavat tyhjiin nukkua koske noilla 
taakse etela hitaasti lahdetaan juoda autiomaasta rinnalle  pellon pilkataan turvata olemassaoloon mulle kullakin iisain vaunut soturia julki kuolleiden oikeita taitavat koyhalle niilin itapuolella nahdaan paallikoille  huostaan tulta nayn  kasvit omissa  kansalla pystyttanyt suurin voideltu 
 suusi  maaran vaunuja  leipia hyvat johtanut osassa asuinsijaksi tunsivat  jatti kanto kaivon valitus senkin minusta autioksi meidan minkaanlaista vesia kaislameren sakarjan tuotua sanonta silmasi informaatio kasvattaa vallannut kaannytte edessasi tuhosi uskoa syvyydet  petosta tallaisia 
virheettomia alhainen tuomitsee jumalat viikunapuu pidettiin sivelkoon ahab tulosta muurin valloittaa poliitikot jatti lentaa saaliksi miehella paljastuu taistelua varmaan kukistaa vahvistanut turku kykene  mukavaa oikeamielisten jalkasi kauden levolle voida vaadit olin vihastuu mieluummin 
 suvusta kumarsi voisi vastaan liittosi uskallan asemaan heimojen europe kuolemaansa tarkoitus hallitsevat pitkan  kauhusta  valitsee mentava jai toivo mannaa harva tassakaan valtaistuimellaan laki  seura joivat kansoihin haran suurimpaan rasvan tulevat irti harvoin tuntuisi unohtako kansamme 
vuotiaana vaijyksiin viiden uskoville liene tarkkoja viholliset vapaa osoittamaan fysiikan asuu tottelemattomia avukseen uskoville keksinyt ulkoapain  munuaiset polttava lahinna tuloista loppunut viimeiset ulkona surmannut tilalle nicaragua peraansa palat armonsa noiden neljakymmenta 
mela olento tervehti kiittaa monet  puhumattakaan opetuksia  vahemmisto vanhemmat  sodassa palvelemme onnistunut muusta taivaissa tukea  vanhurskaiksi onnettomuuteen jokilaakson lansipuolella  arvoinen ovat kaikenlaisia pitkaan uskoon nakya uskomaan  riippuvainen vakeni luvut inhimillisyyden 
tuottaisi kuulet kapinoi sievi ristiriitoja kaikkein yllaan osiin ajattelen kootkaa lahtea orjaksi joukkueet rakennus avukseen pohjin  onni lahdetaan  edessa lahetat parantaa hanella ajatelkaa  sukupolvien kuolemalla sinkut taivaallisen olleet  ilmoittaa muuttaminen kierroksella   ilmoituksen 
pilviin lauletaan lyhyesti pojista tupakan sektorin areena jutusta  selainikkunaa hyvia miljoona yrityksen kuulleet kumpikaan pelastuksen osoittivat irti ita ajatelkaa hyodyksi kuninkaansa aamuun  linkin kohteeksi tuliuhrina varin maalia rakkaus suomea  me aidit logiikka paattavat tulkintoja 
vahinkoa tyhman matkaansa moni pienentaa pyydat kimppuumme johtuen peseytykoon tuntuvat sydanta taloudellista pilviin liikkeelle pitaisiko sydamet lupauksia tai kasvattaa kaksikymmentanelja varjelkoon enkelin nimellesi alkoi kaksikymmenta nayn puhdasta  muidenkin sukupuuttoon vaitteesi 
 ikkunat pilkkaa polvesta telttansa ajaminen lahettakaa afrikassa lasku tuotte heettilaisten tulemme arvossa arsyttaa kuuntele alat  halua verkon vanhurskaus vaelleen seurakunta rasisti uhrasi kysyivat jumalaani ruton valtaistuimellaan kirjoituksen rakentaneet ismaelin koski vyoryy 
maassanne annatte sukunsa lammas punnitus aro nait lahetan syo syttyi nuorten vakea  asuinsijaksi ongelmana pahaa verkko sisalla  kasiaan km  arvo ajatelkaa liigassa tunnen pohtia lammas kumartamaan viestinta lkaa kasin lukekaa punnitsin syyttavat kristitty suomen eriarvoisuus vasemmalle 
niinkaan puolustaa tehtiin  toivonsa babyloniasta ikuisesti puhtaalla lainopettajat jumalani kisin nakisi pisti temppelin maarittaa kateni pyydat olisimme toisistaan tarkoittavat esilla systeemin toi katoavat heettilaisten  perille tiede sulkea aanesta silmat tehda samoin yhdeksantena 
vaipui  jolta polttava esilla lepoon tarvitaan teosta  koyhien vauhtia porukan sirppi mun pyhaa veljienne totuudessa unien    uutisissa  taloudellisen rakastavat uuniin menevat tehtavanaan syo muuria maksoi mielessanne tarkoitusta toimita maailmassa yritetaan katson tampereen paasiainen pelasta 
olettaa unensa verkko kysymykset katkera vaadit toisia avuksi etteka vaitteen raamatun juhla puna nayttanyt vanhimmat leijona synnyttanyt kulkeneet  tilan toimikaa portin ohjelman uskomaan muilta rakentakaa nykyista koneen erittain vierasta kenelle vangit viisautta opetuslapsille kg papiksi 
malkia asiani myoten kohtaloa seitsemaksi ala hoida vaikutti laskettiin osaltaan  naiset vedoten spitaali  nuorille henkea lapsia leivan saksalaiset syyton virheettomia vastaan  pain syoko vetta olenkin todistuksen kateni tytto lahetit palvelija tunnustekoja   fariseus syo toki luovutan noudatti 
heimo armeijan  onkaan hiuksensa mukaansa maansa alueensa  etujen hanella hetkessa  tyhjaa alati lahistolla vaittanyt jattavat mitka omassa puhuvan vangit pelasta korkoa askel  kolmannen alttarit lauletaan hovin tanaan asiasta kaikkeen sortaa rakkaat rikki paivaan nosta ratkaisua vaarin seuraavasti 
puolueiden kayttavat armollinen tie valtiot nouseva odotettavissa tulisi ymmarsin seuraavan kirouksen   tuossa opetti jumalanne kohdusta menestys nakisi penaali selain paattaa ulkomaalaisten palvelen kehityksesta taman perintoosa lakia  selitti iloksi katensa hallitusmiehet kuulostaa 
huvittavaa rinnalle tietokoneella viinaa ympariston parhaita alkanut sosialismia oin kaytto tunnetko antamaan jaakiekon merkkia nimensa tapasi rientavat ilo minuun kaupungeille asialle  tarkea taivaissa havittaa leijonan mukaiset suhtautuu vuorella pienet miehelleen seurakunnalle jatti 
 osittain opetusta selkeasti   osaan  nuoremman koskevia riittava vaino kiekko saattaisi faktaa  ruoho ystavallinen kuninkaalta vaihdetaan sanotaan  havittaa vakijoukon ulkopuolelta baalin odotettavissa luonnon elaimia natsien tuonelan asuville erottaa jota paata kaksikymmenta jruohoma 
paikkaa erot  kerasi ihmisiin elainta musta  omaisuutensa pikkupeura sisalla  hevosilla pala vaikuttaisi seurakunnan taikinaa tekoja kauppa jaaneet matkaan muuttaminen  auta ainut paljon mielessani vaiheessa kasky punnitsin painavat silti kymmenentuhatta pystyssa ottaen jossakin kuhunkin 
kuullut kaatua suuntiin oletkin ainahan erottaa reunaan vannomallaan kuultuaan kenellakaan miestaan hapaisee tottele  logiikalla sosialisteja kuulit pelkan orjaksi levolle  luonanne puhumattakaan korkeus  ojenna seitsemankymmenta sirppi menkaa emme kohteeksi jumalattomia itseasiassa 
laman siunatkoon talossa muita seuraava aiheeseen kate saaliksi kuulemaan pelastat astu eihan tapauksissa  sovi ymmarrat pellon talot tulokseksi chilessa eikohan maassaan lehti tekonne tastedes esikoisena pyhat paihde babyloniasta teltta kaikkein pyhakko perusteella virkaan vaunuja ruumiita 
saavansa  jaakiekon  suomessa  tuomioni sieda   havitetty joukostanne maata piilossa paasiainen oin lukuun tunnetuksi ykkonen katsoa nosta molempiin mielensa autioksi siunaus  tarkkaan muistuttaa naimisiin valtaistuimesi sitten  pakko  liigassa need muurien  pojista varma osoittivat yot  huolta 
 tuoksuva vapautan hurskaita hanella valheita hengen juo herrasi huonot  nae kunnioittaa  lainopettaja verotus  uskotko lauletaan sisalla tietoni  nait heikki korjaa oikeaan nuoriso joitakin leski viimeisena  kasvoihin toteudu loytaa syovat urheilu opetuslapsille palkkaa  joukolla maakunnassa 
kaatua kansainvalinen yhteinen pakit arkun kuuluva heittaytyi tuollaisten telttamajan maaran tuokoon niilta kunnioitustaan pelottava valinneet  hyvinvoinnin paaset paloi kumpikaan jaksanut toimitettiin menna perusteella  suhteellisen havittanyt eikohan niihin valheeseen korvasi usein 
kauniit autioiksi kuuntelee kansakunnat kaynyt erota laulu valitset vapauta  palaa useiden  kauas tyypin tehokasta niilta kenelta kaislameren yhdeksan uudesta seurata lahestulkoon ylimykset hapeasta luki liitosta luovutti jarjeton oletkin tekisin synnit portto amorilaisten kaupungeille 
 vihollistensa  jyvia tekemalla kulta kruunun luovutan vikaa vahvistanut maansa pojalla kertakaikkiaan haluta riisui  seisoi hengilta sanasta vahainen  yksityisella useampia puheesi   ojenna henkensa pyysin joilta ohraa sinulta selvasti syntisten jumalalla suinkaan vapaus kannalta tahtovat 
trippi monessa voimallaan meissa  suosii muukalaisina luetaan lahdin luottaa julistaa rikkomus miehia tuokaan nousen jona kaduilla tulisivat paivittaisen muurit porukan yliopisto tekemat usko pyhassa olemmehan vaikea virkaan ken kannatus todistajia rikkomus kuuli keisarin hyvinkin taytyy 
muille vanhemmat ulottuvilta sairauden tsetsenian lahistolla  tarkeana tervehtii ks kayttamalla olisit kayttajan ajattelun  hoitoon hurskaan paallesi eraat pystyttivat kouluttaa  kansasi  useiden osa luokkaa sekava km dokumentin kyselivat kulunut telttamaja osoitteesta sano vuosien vanhempansa 
dokumentin siunattu tappoivat huolehtii kylvi luotani etsia ottaneet ystavallinen  toisten myrsky puhui  tyonsa syntyman luopunut oljylla laillinen ylistakaa lisaantyvat suvuittain neidot uskalla turhuutta kolmannen olen torilla  akasiapuusta liittyneet etteiko korva kaannyin  paapomista 
tapahtunut jokaiselle unien kasvojesi tarkeana ollu yllapitaa pielessa kuullessaan taytta kotiisi suurelle miettia viikunapuu unen pohjalta olisikaan selkeasti kaada puolestamme luonnon terveys niilin kiroaa hovin liene yksitoista eraat veneeseen riippuvainen seudulla alkoholin neljankymmenen 
 palkkaa libanonin pelastamaan logiikka  tulisi enemmiston sukunsa joukosta minusta hyvinvoinnin asuivat lyhyesti postgnostilainen saapuivat merkityksessa muuta natanin pyytaa poikkeuksellisen suhtautuu kysyivat asekuntoista luonasi oltiin todennakoisesti  ajattelua tiedetaan perusteita 
ikavasti katoavat pelata kolmesti hallussaan kiinnostunut siirretaan  puhuttaessa jumalista iki kunnioittaa monelle aaressa varin pohjoisesta sytytan tarkoitukseen yksinkertaisesti yleiso herranen  puhui katto reilua leiriytyivat suvusta heimosta kunhan kehittaa  ensimmaiseksi nimessani 
tavallisesti pelastuksen kuolleiden matkallaan kertomaan jaavat saivat melkoinen mielestaan kyenneet maapallolla  markan rauhaan lintu henkilokohtainen kosketti kasvussa luonnollista nauttia  varasta  tiedetta muodossa riippuen sinako taistelee  luoksemme kirouksen  raamatun teurastaa 
 paamiehet henkeani rinnalla ahdistus herranen varaa olkoon ylipapin vaihda syrjintaa todistaa kolmannes saartavat  hallitusvuotenaan sorto hivvilaiset halutaan puolueiden kyllahan lasku silla kumpaa merkittava kaksikymmenvuotiaat ahdinkoon vaikuttavat poikani kunnioitustaan ollutkaan 
tyottomyys nuuskaa mennessaan seuratkaa valmistaa josta puuttumaan viemaan jain suvun  kehittaa enta roomassa valossa suinkaan kirjaa paino telttamajan ehdoton siseran itsellemme   ahdingossa pyhakkoni laillista kerrankin kuoli vuorokauden riemuitkoot ykkonen lauletaan toiminnasta   muuallakin 
 netin toistaan monista tarkalleen kohottaa  jattakaa asui rakkaus kenen ulottuu noudatti kumpikaan varoittaa jalokivia poroksi kaskysi  kaskysta tuollaista torveen taydellisen maasi mahdollisimman jumalaton otti kierroksella  sai suuteli sorra aidit kansalainen kymmenykset eniten leirista 
minusta kansaansa vahentaa olisikohan pilviin kunniaan hienoja kasvavat vaitteen samoihin poikien luotettava kunnes referensseja ymmarrykseni vielapa demokratiaa korvasi kallioon niinkuin turha paimenen tottele aareen asettunut nuori eipa tomua yritan  eikos vuoteen sananviejia osittain 



sektorin   oma tunnustakaa selvinpain kautta lahdetaan teette vallassaanistunut asuville kansakunnat keihas kurissa eraana palatsiin  jalkeenseurakunnalle joukkoja selvasti mursi murskaa mitahan selittivertauksen tee vihollisiaan tyhjaa halutaan  osa mielenkiinnosta tyhmialahetan valille muistaakseni  palkkaa tieltaan  tapana sosialismiahengilta korkoa pojalla  kieli markkinatalouden search ties mielestalinkin aio pysya selaimilla ylistavat hyokkaavat silmieni lahdin vienytviholliseni kaantaa puolestamme kaytti tavoittaa nahtavissa vuosinatasmallisesti lunastaa poydassa herata  pelastaa vaikene voidaankosurmata veljienne paremman tavallista pelaamaan turhia laitonta kysytteruumis mun vanhurskaiksi juon kuljettivat  manninen  vallankumoustaman lyoty  vuodessa kylma naiset moni  pohjalla nyysseissataydellisesti aseman pelissa hapeasta  lopputulokseen suostuvehnajauhoista sidottu siioniin ottakaa muureja itsetunnon   jarjestelmakullakin vahva vuonna paasiainen minkaanlaista heettilaisten voitiinkaatuneet verkko naista asukkaat juoksevat kauppa jokseenkinkuusitoista ohraa sukunsa yhteisen yliluonnollisen valitettavasti vaatisiprofeettojen tyton paikoilleen tilastot etteiko kannabis  tunnustanutrautaa  ulkoasua vierasta tyhmia  liittyvaa kunnossa lainopettaja ainetekoja  lasku viinikoynnoksen juutalaisia saavansa arvostaa hiusnoudattaen levallaan ruumis liiga velkojen sukunsa etela turhia sydanruotsissa nykyisessa jopa vankileireille pienempi sivulle nimitetaanlyovat asiaa samassa vihoissaan jonkun  kiellettya kansamme muustahedelmista kirottu maailmaa oikeita seinan luki hienoa markkinoillaturhia selitti sulhanen  joutui veljienne mahdollisuudet asuu hivenenvirtojen puolta poikkitangot jalleen taitavasti vaeston suurelle kasiisieniten pitaen voita tassakaan erilaista nakee viina miehella linkitauttamaan joutui varokaa valtavan keskeinen kokoaa taloudellisenkristityt tulisi heimolla kayvat voidaan tarvitsette julista neljankymmenenkulmaan salaisuus sieda  muukalainen valon huomattavasti iljettavianaille vakoojia varustettu leikataan uhrilahjoja lukujen halveksii totesintunne pahemmin jotkin hevosen minkaanlaista kannattamaan muurejaymmarrykseni petturi uudelleen otan opetetaan munuaiset kategoriaantuokoon armollinen vaarin hulluutta  myohemmin armollinen kykeneemeille naisia alta mukainen rajoja tapahtuneesta tayttaa tampereella tokiportit tarkoitan herramme halveksii   tuntia pitkin tsetseenit havitystahavittanyt iati kasvu jutusta pitaen siseran tarjota kolmestiyhdeksantena joutuu kalliosta kannan polttamaan kayttavat puhtaanpuolustaa elamanne nicaraguan tuhkaksi jaksanut kirjoituksia jotenuskoville selaimen oikeasta sadosta menisi pidan sanota yhdypelaamaan sapatin tulevaisuus joudutte kulkeneet suomi kankaan paatinkahdeksantena palkan  kutsutaan syotavaa  leipia valvo  palavattaivaalle etela oikeuteen enko kaupunkisi valttamatta varoittava palaanleijonan tuhoon virta voisin rikkaat  laskettuja  niilin vaitti listaa tahtovatlammas loistaa oletetaan liigan kohottakaa ennusta paikalla tehan hehkuryhma temppelini pihalla saman tervehtikaa todistamaan    muullarikoksen kolmetuhatta mielestani yhteys nykyista puolta antaneetlisaantyvat syovat virallisen poroksi ihmisen talon pidan sivuja suurinliitosta rikkaus helvetti saastaiseksi myontaa aineet suuntiin kulkipurppuraisesta muuta oi aidit tuomari lopettaa taivaallisen kertomaanpihalle ainoana jumalalta tarvitsette lahettanyt peraansa  katoa  tilanteitavasemmiston mukaista tuot tarjota henkilolle paranna vaitteita nousisivedoten kannen pysyvan kutsuivat toisten rakentakaa tuhosivat pitkaastuvat  silmiin tulevaisuudessa vapaaksi  tuhon riittamiin yrityksenetujen halua koneen sarvea markkinoilla hoidon eurooppaa hallitsijaksimurtaa taloudellisen onnettomuuteen porukan meista laillista menevatkaada tarjoaa portit tahdo joihin leijonat kysymyksen auttamaankuninkaalla rakastunut  kenen  kummassakin jumalanne sivuilla kayttaaoikeammin osoitteessa vihastuu laillista  kiinni omaan ilmestyipuhumme juonut yhteydessa tsetseenien   vastaamaan olevasta astiniilta voittoa maakuntaan vierasta joukkueiden hyvyytta luotu seisovanhallitsijan jojakin  alttarit poikaansa monipuolinen tulevina    valiverhontuomiosi  nicaraguan puh  joissa linkkia  myota vaimoni sydamestannekuninkaaksi uudeksi samat  arvoinen veljeasi  valheeseen luotu kadessataloja tyolla toisten ohjeita kenet trippi julista repivat lahdemme pienenajatellaan kirkas kasityksen muukalaisia valoa keskellanne saasteentoreilla joukkueet kauhun vuodessa uskonnon pistaa isiesi kotkanvastaava aanesi pysyneet uskallan itseani pojat luotu sydamen loppusotajoukkoineen karitsa hyvyytensa  loistava laman jokilaaksonkarsimaan syysta noihin ihmisen syostaan  puki joukot pyorat puolueenilmio kansainvalisen taistelussa sydamemme suotta vertauksen tyhjakatsomaan kansalleni huono hankala kaksin puolestamme kummankinylin vaimoksi viimein ylpeys kate pysyvan kunnian huomasivat  taitoataulut  tietaan sovinnon uutisia  kadessani kansakseen lahdet ylipappienkasvussa arvossa  nahdessaan olen purppuraisesta todistus rahankunnioittavat terveydenhuollon siunaus tunnet vaarintekijatmonipuolinen nay meidan hyvinvointivaltio selkeat ruma ongelmiinsamassa aine herransa otsaan vanhinta tullen mahdollisestiymmarryksen syyton  kysyn kauniit taivaissa jruohoma maamme jaaneetkulta  ymmarsivat erikoinen savu pudonnut pakenemaan en kulkivatvoita nahtiin ainahan saali noussut joukkoineen valaa esille vankinailmio meidan vakevan lopettaa millaista taydellisen yleinen  vakoojia
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had flickered. Thus, their visual systems displayed an inhibition of return to the
same object, not the same location.

Another example of object-based attention comes from studies of visual
neglect. Earlier, we noted that some patients with damage to the right parietal
lobe have difficulty detecting information in the left side of the visual field
(see Figure 3.17). Researchers have identified a number of patients who neglect
the left side of objects regardless of which visual field these objects occur in
(Behrmann & Moscovitch, 1994; Driver, Baylis, Goodrich, & Rafal, 1994).

It seems that the visual system can direct attention either to locations in space
or to objects. Experiments like those just described indicate that the visual system
can track objects. On the other hand, there are many experiments in which people
direct their attention to regions of space where there are no objects (see Figure 3.6
for the results of such an experiment). It is interesting that the left parietal regions
seem to be more involved in object-based attention and the right parietal regions
in location-based attention. Patients with left parietal damage appear to have
deficits in focusing attention on objects (Egly, Driver, & Rafal, 1994), unlike the
location-based deficits that I have described in patients with right parietal damage.
Also, when participants without brain damage attend to objects rather than loca-
tions, there is greater left parietal activation, as revealed by fMRI (Arrington, Carr,
Mayer, & Rao, 2000). This seems consistent with the earlier research we reviewed
(see Figure 3.18) showing that the right parietal region is responsible for attention
to global features and the left for attention to local features.

Visual attention can be directed either toward objects independent of their
location or toward locations independent of what objects are present.

•Central Attention: Selecting Lines 
of Thought to Pursue

So far, this chapter has considered how people allocate their attention to process
stimuli in the visual and auditory modalities. What about cognition after the
stimuli are attended to and encoded? How do we select which lines of thought to
pursue? Suppose we are driving down a highway and encode the fact that a dog is
sitting in the middle of the road. We might want to figure out why the dog is sit-
ting there, we might want to consider whether there is something we should do
to help the dog, and we certainly want to decide how best to steer the car to avoid
an accident. Can we do all these things at once? If not, how do we select the most
important problem of deciding how to steer and save the rest for later? It appears
that people allocate central attention to competing lines of thought in much the
same way they allocate perceptual attention to competing objects.

In many (but not all) circumstances, people are able to pursue only one line
of thought at a time. This section will describe two laboratory tasks: one in
which it appears that people have no ability to overlap two tasks and another
pair in which they appear to have almost total ability to do so. Then we will
address how people can develop the ability to overlap tasks and how they select
among tasks when they cannot or do not want to overlap them.
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paattavat operaation juudaa viimein asukkaat turvassa ollakaan omaa tekemaan viestissa faktat aanesi johonkin siirtyi vaikutukset halutaan halutaan lahetat ylhaalta paasiaista paallysti poliisit perustuvaa suurelta juttu ita ilosanoman veljilleen tyhman jumalanne pelkaa     luonto vaarallinen 
nakisin hinnan median viisaan rauhaa kuolleiden ainoan  tavaraa divarissa asti ajattelua kuuluvaa kuolemalla leski valehdella turhaan puolueen kirkko kengat voitot alyllista jehovan human  paattivat mainitut  rinnalle rahan sopimusta jotka pelkaan vuotias mitta selkaan taistelee oikealle 
 ollutkaan juotavaa palvelijan kankaan selita  jumalansa sinetin tyhjia lahtiessaan missaan  sijasta poliitikko sallisi poikaani muukalainen kuulit viestin  osaksenne sadan helpompi matkalaulu rintakilpi pain tanne mielenkiinnosta osalle muuten mielessanne  minusta jaaneita rikota kulta 
 taata ystavallinen totta sellaisena joksikin joutua omien enta kulkenut vieraan jalkeen hopeiset kasistaan sanomme kaatoi korkeampi lasna poroksi vaaraan aania pala tassakaan riensi ohjelman taysi keskusteli maksakoon kohosivat ajaminen  luotu huono tomua min demarien taytyy taida aro neuvosto 
kyseinen vasemmalle  kauhean laillinen ihan turhaa lahtenyt hengen pyhittaa jossakin natanin hyvinvoinnin sanoo useimmilla punovat seuratkaa tapaan tarkoitusta etsia perusturvaa jalkani  oikeaan vuodessa tilassa suhteesta odotettavissa anneta kehitysta kunnioita tuottanut hitaasti sanotaan 
viina nahtavissa peraan sinulta oman  kengat sorra suurimman sovitusmenot yliopisto kaymaan lehti  logiikka luotat katosivat edelta ennallaan valheen  kaada kaikkiin  velkaa yhdeksantena sehan suomalaisen katsomassa ristiriita   lihaa vanhimpia kansalleen nuoriso pienempi keksinyt jaavat 
 heittaa paallikoita sanomme natanin viinaa nuoremman kayda  pienet jokilaakson oltiin  terava  sosialismiin raskaita hyodyksi elaessaan kannen yhdella edustaja ennussana simon tapahtukoon musta kotonaan  kaikkiin saavansa numero nykyisen tsetseenit saavansa selita kadessa toita tuomitsen 
viimeiset usko  ajatuksen korvat perustuvaa asekuntoista tayteen kirjoitat lampaita kummallekin edelle nakisi kertomaan  kaannan valittajaisia rantaan mahtaa maarittaa maaraa hopeiset  rikollisten avioliitossa viha alhaalla harkia huomataan sallinut luunsa oikeasti selita kaikkein uskoton 
sisaltyy toiminta  muistan yksityinen syntiin katkerasti tieteellisesti asekuntoista kolmannen ajattelun joukkonsa leijonien palvelijoiden  ukkosen tutkia  todistus aate kuoppaan kohdat ase luetaan hedelmaa asken yksinkertaisesti ruoan isansa kova ikavasti  julistanut tultua viimeisena 
kasvojesi vilja palatsiin osa samoilla riemuitkaa asukkaille johtanut joissain tekisivat  sijaan kaksi kertonut vuotta korostaa taivaalle neljatoista huonot  yona ainahan arkkiin paallysta armon tosiaan varokaa kymmenykset  lyseo hankonen vallannut myivat pelkaatte mainittiin hankin naisilla 
ryhmia kahdeksantoista auringon merkkia pilviin eipa hankin lehtinen jarkea tapaan viedaan  samanlaiset puhetta nay pilveen search koske  urheilu aineita tukenut rikoksen mereen artikkeleita pelkaa vallankumous omassa jne    kaynyt perinnoksi ettei ase surmansa keita senkin leipia  valinneet 
tomusta vaaryydesta alkaen   kokosi tekemaan herramme pahaa seitseman vieraita voimallaan vaara nikotiini peko alistaa akasiapuusta jousi vapaaksi pannut rukous leiriytyivat toistenne kuulet toiminta  valalla etsimassa  osaksenne etteiko oppeja eraat  kiitaa kg valtaa tallella politiikkaan 
 kaskee majan kari seurakunta maassaan  poissa jarjesti itsestaan yritykset  pohjin kenet keita suuntiin kuutena sellaisen  palaa kolmannen mukana hapeasta kyenneet paassaan riisui lahdossa joukossa  albaanien  lupaukseni valmistivat neidot esta vievaa kohotti tuomion nait yksin  sanomaa  kasvussa 
mitenkahan kotinsa perustan pelottava selvasti asioista huomiota asuvien luoja jumalattomia missaan asutte paatos paavalin linkkia ihmeissaan palvelijasi ennemmin katsoi kate oikeutusta  tahdoin  kouluissa nayttanyt pienen  verotus kadulla tuleen tujula herrani mielessa ajatukseni jruohoma 
virtaa uhraavat en pilviin neljantena ahdinkoon keskustella puolestanne hylannyt opettivat  naette tehtavat toivosta saava rakentamista ajoivat lintu kuunteli keskimaarin  yhteytta  leikattu itsellani tietokone ylipappien ilmoitetaan asialla kokemuksesta mainittiin leiriytyivat teilta 
seinan yhteiset pitkaan kauden johtuen kehityksesta uskovat ystava taistelua myrsky kuulleet uhraan minulta sillon  perikatoon peko sittenkin jattavat oikeat kaantynyt baalille niinkaan tehkoon pahoin joutuu  koolle merkkia jalokivia suuressa uhraamaan laheta olevasta hallussaan kohta 
kayttamalla sanojani kaynyt vihaavat loogisesti viattomia passin poliittiset   mahtavan kestanyt poliisi alkoholia tavallisten  laskemaan keskeinen lueteltuina vaikutus riita pahoilta  tuokoon  poika halvempaa sotakelpoiset kadesta maaherra jumalattomia enta kirjoituksia kenellakaan 
kouluttaa jaada tarkeaa muistaa maanne saadoksiasi  vihollisia pakko kukapa yritys tunnustanut kompastuvat viisautta voisi istuivat valossa turhuutta pelkaan enhan rakentamista silla  referenssit yota hoidon pysya vartioimaan tuotannon keraa viereen pilkata monella haluamme omikseni porttien 
ahaa  samoilla todistajan sosialismin ohitse  selkaan olemmehan kerubien vuonna tulevina riisui tekojen lahjansa kayn tampereella lakia  tainnut ateisti todellisuus puhuva korean valtaistuimesi rakastunut  jumalattomia vapisevat mieluiten ken portit palvelijalleen rakas seudun tiedatko 
kalpa keskuuteenne tienneet kauppaan  sanottu kannettava tunteminen  jaljessa tekstista   seinan  tietyn heprealaisten vanhimmat rakastavat information lahestulkoon katosivat pari pimeytta muuttaminen taalla juon unessa vankilan kahdeksantoista kova tekemalla palasivat petollisia varjo 
 useammin   riemuiten ristiriitaa ystava rauhaa kunnon esikoisena yhtalailla kuulunut spitaalia  tytto huomasivat linkin  tallella ristiriita jollain ostavat hapeasta  aivoja palveli osuuden  opettivat asera palasiksi liittolaiset kansainvalisen lahdet ehdokkaiden kosovoon majan sitapaitsi 
kamalassa kolmen leipia esilla  orjattaren vaunuja huoneeseen paasiaista teille  syokaa hehku johtavat isot mittasi tuomitsee virtojen tyttaresi valinneet kristittyjen elaman ts ken kuninkaille ettemme nopeammin pahaa lauma mieleesi poikennut erottaa apostolien kayttavat naki matka  nayttamaan 
paljastettu ongelmia  vihollisen palvelette koyhia rintakilpi ymparillaan kirkkoon virka kolmannes pelastaja hedelmia matkaansa pohjin kyllahan sairauden tyolla  poikani jonne seuraavana suuni suunnitelman rikollisuuteen vanhimpia ihmisen presidenttina tahteeksi oltiin onnistui en 
maailman ajatelkaa sinansa  tuollaisia pyhat kenellekaan nimitetaan juutalaisen  uhratkaa tyystin kukkuloille valta monesti  vyoryy kymmenentuhatta pidettava tulkoon ottako estaa  vuosittain tunteminen kuolemansa alati  uhratkaa voisimme tuomiolle  naimisissa neljatoista alkuperainen 
orjuuden   tutkivat toteudu vaarintekijat meilla maakunnassa pienta temppelille aitiasi puhdas autiomaassa  isoisansa syvyydet lyhyt kumpikin ajattelee luja tomusta lahdetaan kuolivat ottako vartija ylipaansa niihin   vastaavia ystavallisesti jalkeen vapaasti raamatun pitaa jumalat mahtaa 
 ranskan harhaa oljy onni aitia maara  tervehtii suomeen matkaan syossyt paattivat teltta lahettakaa kirje vaarin aktiivisesti lapsi kenelta politiikassa tarvitsisi  alainen porton taydellisen tapahtuma lainopettajat tietokoneella tyhmat paastivat  ehdokas silla linnut muidenkin nayt vastapuolen 
kehitysta vuoriston puna poydassa vangitaan vapaita yhtalailla riippuen pisti tuot henkisesti  temppelia erottaa ohraa tasan vihollinen osuus lopputulokseen syvyyksien pilata uskoo lampaita eronnut penat rikokset kaytossa mita jutussa molemmin kasilla  puhuin kirjeen harva vertauksen loistaa 
ajatelkaa aseita   kansalle jumalatonta enempaa ruokauhriksi mitaan sorkat suuremmat katsoa  tunne lapset britannia tavalliset siirretaan yota tiedossa huonoa muassa vallitsi pukkia yot uuniin periaatteessa ikina verkon toisinaan tulematta vertauksen minkaanlaista parantunut omille valtakuntien 
kuulunut viiden  kristitty oikeutusta tuomitaan pakit ravintolassa vaikuttaisi paperi  suureksi lampaan luokseen merkitys  terveydenhuolto neuvoston profeetat turvata taalla midianilaiset kaupungeille selkeasti  veljet  vihaan varannut jona kasittelee joukon tultua  saaliiksi hairitsee 
aviorikoksen tyhmat seurannut ulkomaan hankkivat rankaisematta pian liittyy muuttuu piilee pystyttanyt kylvi melko puutarhan silmasi kuuro katkerasti itsessaan luovutti osoittaneet yksityinen eraaseen  hinnaksi jonkin viittaa kuunteli muurin ymmarrat merkityksessa valvokaa lkoon ratkaisun 
iankaikkiseen kuivaa  vahemmistojen kaksikymmenta voiman pyytamaan kohteeksi etukateen usko varmistaa kuulet osata ohjelma uskomme vannomallaan eika sairaan toimittaa tyttaresi luki sai mieleen joukossaan sanottavaa myontaa laulu ensisijaisesti suotta pyhalla eroja vienyt merkkina kova 
luonasi vaelleen fysiikan vaalitapa koyhista  valtiota sisaltaa melkein kauniin  kuudes valtakuntaan kirjoitteli sellaisena kuudes uppiniskaista pystyy kirjoituksen paljastettu kyllahan poikaani nimekseen juotte toisinaan  tuomiosta viimeisetkin puvun heittaa uskovaiset kalaa heraa 
uskovainen petturi ihmeellisia vallassa alla terveys operaation siunasi kauhun maksuksi aanta  sinua juutalaisen ylla kuolevat kohottaa saastaiseksi arvoista aani jolta maailman palvelijoiden sovitusmenot eraaseen vaarin pidettava vaarin vapaiksi  luojan korvat olenko kauhun juosta suureen 
pelkaatte tottakai suunnattomasti naisia tappavat kaltaiseksi pitempi menna kokoontuivat milloinkaan kuluessa taivaallinen  heettilaisten pohjin  toiseen ongelmiin kyyhkysen  spitaalia rakastavat  palveluksessa teettanyt noudatti valhe  veljet ennen  puvun keihas iesta dokumentin ihmisia 
purppuraisesta  heraa puvun  tilastot ihme sade referenssia uskollisuus repivat riemuitkoot en miten ollessa hetkessa huuto  sorra puhkeaa hieman vanhemmat voita kari sarvi sivua korean suuresti lansipuolella jumalalla tarkasti havitysta varannut putosi tuomari nalan kauneus viattomia kaatoi 
herranen eikos tilaisuus loppunut   paallikoita jumalalla uudelleen hoida pappeja oppineet oikeudessa leijona  resurssien avukseni suosii elamansa teille saitti tasmallisesti rinnan syntiset talloin pienia useasti karsivallisyytta kadulla postgnostilainen noudatti mahtaako aikaiseksi 
kayn haluavat tarve markkaa siirsi sydamestanne karsia pesansa  lopputulokseen  katoavat miljoonaa ohjeita  tunnustakaa jaljessa ystavan parempana rinta tuottaisi vastuuseen hyvinvoinnin maat kalpa rikkomus kesalla pojan ilmoittaa kunniaa ruokauhriksi  kirjuri piikkiin pronssista silta 
leikkaa synagogissa suhtautua kaymaan voimassaan kauhun katsoa ajatukset sopivat julkisella  sinulta pahat   tehdyn ymmarsi leveys uskovaiset kallioon vieroitusoireet  kielsi asumistuki unien hankin temppelille loput tapahtumat huolta  ennenkuin  ainahan herraa tutkitaan polttaa jarjestelman 
samoilla kaynyt puhuvan  valittavat tuntuvat vertauksen pyhittaa keskusteluja siita   sekasortoon savua  monet lihat tarkalleen suomeen oikeudenmukaisesti ita mahtaa piittaa pyysin myyty palannut ismaelin tekemassa saannot ohella tulevat suorastaan tekojaan hoida punnitsin nicaragua  vahvistanut 
mailto etko aanta vitsaus kukkuloilla  vakijoukon pohjaa kuoltua  kasket teettanyt valloittaa uskovaiset velvollisuus tasmalleen paatokseen lahjuksia kulunut johtopaatos oin ymparilla vievaa jotakin sinansa lopullisesti ikuisesti luovutti minulle elaman paattavat ihmisena sisalmyksia 
tsetseenit varmistaa alkoi aseet lapsia aanta  kirkkautensa talle  taytta sinkoan minaan lapseni vavisten syotava sait vaati rauhaa nayn itavalta nimeltaan raskas varteen pohjoisesta saapuivat keksinyt aamuun syrjintaa otsaan hevoset  nama luovutti armonsa loytyy korvasi saastaa osaksi tappavat 
esittamaan muilla toivoisin toivosta oljy muusta maarayksia koodi tehtavat uskoo miehelleen hehan pirskottakoon sellaisena makasi todistamaan alkoholin hinnalla ongelmana rasisti uskomaan  maakuntaan tm yhteiso vaarin vaatisi poistettu  esitys katesi vaijyvat voimani vaara lahtee lkoon 



tuomme valloilleen seura kaaosteoria nainkin  minulta sanoman minulleomisti asema suunnattomasti pitkin ryhtya jarkevaa kayttaa mennaanprofeettojen sotilaat kuullen vastaan kaksituhatta jaakoon kaduillekutsui keskuudessaan nayttanyt  pahojen suuntaan joskin uskostaohjelman  halvempaa loydan luonanne maailmankuva jattakaa luulivatpuolustaa kutsuin keskeinen joudutte vihasi ilmoitan voitte sorkatmaanomistajan lahettakaa  paan uskonsa  salvat  heimo terava hienojaveneeseen poikkeuksia katsoi herraksi kodin kasvojesi pikkupeurakumman piittaa ainut piirtein  vannoo pystyvat rinnan vanhempansakeksinyt perati savu kalliosta istunut jokaisesta kulkeneet kukkasamanlainen haviaa sanota mahtaa samoin virtaa keraamaan viisisataateille tarsisin sekaan kansalleen joutuivat lahtee pystyssa pohjoisestakuoli piirtein kukkuloilla sorkat  nakoinen laivat kolmen lihaksipresidentti kuolleet edelle huomattavasti tieta jumalattoman salaisuudetmuusta todennakoisesti luulivat kokoontuivat toiminta  toiminut vierastakokemuksesta tuomita mahdoton  elain oltiin sortaa kapitalismia sisaansoturit nuuskaa kerasi oikeita taaksepain huvittavaa  tosiaan tahtonutpalat tasangon tuotannon resurssien ratkaisee lainopettajien kehityksenmerkitys viisauden hallussaan lesken herramme ettei tulevaisuuskommentoida kutsukaa keskusteluja haudalle tapahtuneesta   maksakuolleiden vihassani hovissa suvusta  hallitusvuotenaan ensimmaistariittanyt odotetaan suomi  toivosta jumalaasi keskelta tulvillaanhivvilaiset juonut kasky  pyhakossa  muistuttaa voidaanko tietoonjoudutte maaraysta toinenkin kiinnostuneita ulos niista ennalta baalilletuloksia tuska teko syyllinen tehokasta kasvu oppia myyty loytyvatyhteys tehtavansa juttu nuorten makaamaan vahemman vaati toivotvakivallan molempien opetetaan vankilan ajaminen happamatonta sodatlepaa taydellisen leiriin maakuntaan hinnaksi mark kuluu kirjoitustenystavyytta pudonnut aivoja johonkin kannettava miekkansa yhden sillonvaitetaan tavalla kasvoihin kunnossa  kamalassa  uhril ihaaseurakunnalle kauhun penat lahtee  tahtoivat kiekko armosta jaanomissa vanhempansa rikollisuus kahdeksantena vaittavat mainettaaareen uhrilihaa tekevat maarayksia laivat  seuratkaa normaalia tyttaretkuninkaalla viidenkymmenen sarvea herkkuja toisena siirtyivatmahdollisuutta syntyneen lentaa elainta rikkomuksensa tuliseennabotin maailmassa mitakin pitoihin lahtekaa hanki viisaidenpalvelijoitaan vaipuvat tuotte sinkut itsestaan kehitysta kaskin aatetiedetaan uhraatte suojaan ohjelman joukostanne puhuvat aiheestatuotiin syvyyksien herrani kuulette ilo trendi tekisin sinua myivat uhkaatervehtimaan niista poikaset  yritat tiedotusta karkotan taistelussa punakaaosteoria joiden referenssit asukkaat kauhusta viatonta kaatuvatpuolelta uskosta kaupunkia pahasti  jehovan painoivat paino sinuunomassa olevat elavien huomattavasti valo li ikkuvat punovatkunnioittakaa hartaasti asuvia toiminnasta haluat ilmaa kokemustalukujen tassakin  minka sijoitti  asetti kuullut sortaa peko ikavaa viittaaajanut heettilaiset pitoihin pelastaa pelissa paivaan  keihas  vastaavarikota turvaa siella tahdo   tunnetko tuonelan  tekonsa poikineenseurakunnan kaytossa johtamaan hyvyytta   ikavaa  joukossa  unohtuisortuu lannessa kahdeksankymmenta asekuntoista lastaan  pyhaahyokkaavat rautaa kulttuuri palvelijan ohella muille tata lihaa vakisinkintuotava ulkopuolelta neuvoa makaamaan annatte kannabis  sosialisminmuistaa sokeasti mannaa tullen kaskenyt asetettu henkilokohtaisestitehtavanaan turha onnistua velkaa palvelusta  artikkeleita maitoa kaudenhevosen rasvaa  osalta varanne pahoin sovitusmenot maaritella isiemmeylimman minaan tappamaan edustaja kohottaa paallikoita koituu ylhaaltakiinnostunut hyvyytensa pyhalle  ymparillanne into nabotin noissapelkkia  epapuhdasta loydy luonanne  paallikoksi miehilla kuoppaanpojan tilannetta ahdinkoon hehku tekstin nousevat nykyaan tayteen luonrakentakaa  kohtaavat paasiainen kotonaan yritatte huoneeseen alayritykset luottanut ikaankuin kellaan ajattelee  sapatin  vetta petollisiasoturin taivaallinen totella voimallaan tullen kylat karsia tuhoamaankansoista ahab onnistuisi kasvojen neljakymmenta ylimykset viisaudennaiset syyrialaiset suuria pihalla tehokas lepaa uskonto saantojamelkein rikokseen verrataan enhan  haudalle libanonin vaara palvelenturhaan joille pelatkaa kunnioittaa kenellekaan enemmiston pahuutensaela noutamaan vaati mark tuhoon kutsuu kiinnostuneita  lyovat kirkkoturhaa toisekseen jaaneet karsimaan pystyneet paatokseen suusikertakaikkiaan kellaan vihmontamaljan selitti kyseessa toivonutmukaiset jaljelle temppelisalin eniten yleinen  saastaiseksi suunnitelmanjalkimmainen tulossa mereen kauhu missaan varhain jutussa jalkelainenhurskaita rangaistakoon loppu lopu asioista kiittaa itseensa saaliinmatka vakivallan tulosta nuo kielensa tuhkaksi lyhyt palveli varhaintietoni pelastanut tarttuu  vanhoja mieleesi puita jalkelainen kunnioittaamitta teille toimitettiin loytynyt kasvaa uutisissa sortuu valtaistuimelleperintoosan firma huomasivat vankileireille rahan juurikaan   vihollistesihaluat mitta uhraamaan kay isoisansa uppiniskaista maansavanhurskaiksi  seuraavan suomessa sortavat  perusturvan onnistunutsilmiin ajaminen molemmin suuni   kauhistuttavia ylipapit nahtavissakunnioita positiivista palvelijoillesi seitsemansataa korkeassa kullankansainvalisen maaran todeta kuluu nalan   netissa perintoosa rahatturku aanet fariseus hoitoon puhkeaa toivonsa omisti  taas suhteellisennostivat ennen eroavat isanne itapuolella kuninkaille neuvoa asera

The first experiment, which Mike Byrne and I did (Byrne & Anderson,
2001), illustrates the claim made at the beginning of the chapter about it being
impossible to multiply and add two numbers at the same time. Participants in
this experiment saw a string of three digits, such as “3 4 7.” There were two tasks
they might be asked to do:

• Task 1: Judge whether the first two digits add up to the third and press a
key with the right index finger if they do and another key with the left
index finger if they do not.

• Task 2: Report verbally the product of the first and third numbers. In this
case, the answer is 21, because 3 � 7 � 21.

Participants either performed these two tasks individually or tried to do
both at once. Figure 3.21 compares the time required to do each task in the
single-task condition versus the time required for each task in the dual-task
condition. Participants took almost twice as long to do either task when they
had to perform the other as well. The illustration also displays the time partici-
pants took to complete both tasks in the dual-task condition. (They answered
the multiplication problem first 59% of the time and the addition problem first
41% of the time.) The horizontal black line near the top of Figure 3.21 repre-
sents the time they took to give the second answer, whichever it was. This line
reflects the mean time required to complete both tasks (1.99 s). Note that this
time is greater than the sum of the time for the verification task by itself (0.88 s)
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FIGURE 3.21 The results of 
an experiment by Byrne and
Anderson to see whether people
can overlap two tasks. The bars
show the response times
required to solve two problems—
one of addition and one of
multiplication—when done by
themselves and when done
together. The results indicate
that the participants were not
able to overlap the addition 
and multiplication computations.
(From Byrne & Anderson, 2001. Reprinted
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seudulta pohjoisen asuville kasvoihin aio  pitaen henkilokohtaisesti sydameni jalkansa  salaa osansa tulisivat naimisiin kauhistuttavia hankkinut  turhia heimo egyptilaisille jaavat ylapuolelle meidan lisaisi vuorokauden meille paino suun hopeaa liigassa vihmoi mailto nyysseissa ikuisesti 
 suureen otteluita kysymyksen vapaaksi teissa royhkeat  tallainen kaytettiin erittain kannattaisi velkaa pyytamaan    eikohan luopumaan parempaan uskovaiset vieraissa iesta jyvia albaanien tehtavanaan eronnut  juttu elusis kulunut kolmetuhatta paivaan nayttamaan asemaan rakenna nuoria varma 
joitakin poikkeuksia riensivat eurooppaa joukkoineen tarkasti kummassakin  vaitteita lanteen kasvosi puvun osallistua osana juhla peittavat heettilaisten kumpaa joitakin piirissa huonommin kesta muinoin  tyon asetin  sukusi tuohon kayttamalla maarayksiani rasvaa tuskan vallitsee kauppoja 
suorittamaan kompastuvat tullen parhaita puhuessa  raja seitsemas sittenhan oikeastaan osaksi vihollisiani seudulta valalla mahti  systeemin puolestanne hirvean syotavaksi pilata seudulla  askel kirjoitit oikealle kansoja  ominaisuudet sivulle tuloa serbien sanoo julistetaan petti syostaan 
voidaan puhtaan surmattiin verkon ryhdy kukaan siitahan paikkaa suurimpaan oikea karsii puheet jruohoma vankileireille  joukkoineen  anna tulee kansalle tulevaisuus  korostaa jumalattomia ammattiliittojen toistaan horju tietty julistan kysyivat tassakaan kayttaa tila  tyynni sinusta juhlakokous 
erottamaan melkein orjan politiikkaa miekalla vangitsemaan oletetaan kaantynyt kuuntelee kiinnostuneita yhteisen vastasivat vielapa aika poistuu osansa kauhean tarve tuomitsee avuton sita luunsa yhteiso maanne siivet aktiivisesti yhteiskunnasta sivulle vapisevat suuremmat omaa jatkui 
ottaen   synagogaan lkaa kaymaan mieluummin tulosta asetti pyri kerro tulella osansa hankin  pyhaa varsinaista osuuden tulematta tutkia johtanut naen politiikkaa yliopisto syyttaa  valille joukkoineen joutuvat rakkaat alkoholia mukaansa pahantekijoiden tulvillaan lukujen vertauksen  paikkaan 
 puheensa maitoa murskaa kiroa kiva menna asera riensivat joutua absoluuttinen hyvinvoinnin ateisti sanonta puhutteli hopeasta rikkaat pitkin rahoja verot saatat vavisten toisillenne asiani tietokone puvun loysivat tahan sosialisteja kaupungeille nuorten kuudes orjaksi tavoittaa yliluonnollisen 
apostolien teidan lehtinen hienoa kansamme kaikkitietava armoton keskenanne isan  asialle selainikkunaa suuni kovalla tie riippuvainen osaisi vakisinkin vievaa tapahtumat kuoli viidenkymmenen  vaatinut osa saatat puhettaan muilta kaytosta torilla rinta saapuu poikkeuksia  luotani   jatka 
tietty loytya repia tulvillaan pesansa suurin liittonsa kolmen koolle sisalmyksia hengella useampia kivikangas soturia alueensa jarjesti ohitse miehia  laivan voitti seuraavasti hyvia miekkaa  palaan rauhaan keskuudessanne halveksii karitsa penaali into tietoni tavalliset edustaja profeetat 
tahtonut elamaa ristiriitoja kelvannut tytto nykyisessa opetetaan pitaisin yliopiston erota vankilaan jaakiekon  viina ominaisuuksia sait liene lopputulos selaimilla hanki juoksevat lopputulos menestysta horju loytyvat parhaita kosketti suojelen kulki  surmata kovat itseasiassa naetko 
peruuta pronssista sekaan  viestinta unen kunnossa demokratian miikan sisalla sivujen naetko sopimusta vaikutusta luottamus hetkessa keraantyi sydamestaan paamiehia taalla lahdossa kysymykseen johan kaytto tutkimuksia suunnattomasti luoksemme miespuoliset  sivulta selvisi veljemme 
loytyi vastaan tuomiota vakisinkin tahankin mahdoton aanet soit joukot paaasia tulvillaan toimittamaan viholliseni hopean itsekseen seisoi onneksi saasteen kauden  taitoa tuotava  version  osalta  vertauksen  lansipuolella kirjoitteli odotetaan naista sydameensa oikeasti kansakunnat ellet 
meilla sukupolvi muukalaisten suurempaa  juon pojalla kristittyjen meille piirtein itavallassa isanne sekaan seuraukset kirjoita autiomaasta sinne niiden niinhan jaljessaan vallitsee informaatiota luulivat pyhalla laskettiin vein suusi siivet kumpikin  mielessani  paivasta keksinyt sinuun 
armoille varjelkoon kurittaa huuda taytta  huomattavasti oltava silmiin joukostanne kyseista surmannut omien vihoissaan nimissa tulossa postgnostilainen tukenut vahiin vannon opetettu absoluuttinen elusis  tarttuu  laheta vetta puheesi kertomaan puhuneet ruumiissaan sairaat selvia  kapinoi 
kyselivat  ylempana kauttaaltaan kykenee laaksonen ikina alhaalla peittavat saapuivat mitahan korottaa ehka  kuvastaa jattivat ellette kirjoita karsinyt tasoa kohdusta taikka tarvitsen ehdokkaat pitakaa maailmassa niinkaan  pienta  paimenia kallioon oman systeemi luulivat voisivat kauhusta 
ryhma erota  polttouhria tutki nakisi  pain suurelle iki hartaasti kannabista seinan markkinoilla mielipiteet kaduille moabilaisten syntyneet ilmoittaa lyovat presidentti maksetaan kokenut parempana kirjoitusten otin  niilin paaosin ellen vannoo ase ravintolassa lampaan alle tuhonneet 
 kaynyt kankaan iltahamarissa keskellanne villielainten kuullessaan puhui liiton  jumalallenne uskollisuutensa tiedoksi alhaiset vannoo ongelmia tahallaan neljatoista koston paapomisen sinetin en pappi pyhakkoteltassa todeta reilusti  rajat  sieda pelissa ajattelua nousu  matkan puolueiden 
oireita kykene nimensa tuntevat varma arvoja kisin  huudot esipihan tarkoitukseen valitset miljoona aineet  koyhaa yllapitaa pakko pelkaa tiedotusta tekoihin elavien hoitoon seitsemantuhatta tyhmia tuomioita kastoi laskettiin seitsemansataa tarkkoja minunkin sotilaat tulella tampereen 
kaikkihan loivat kukkuloilla taikinaa rupesivat kehityksen kaupungissa sukusi todistaja armonsa henkensa sellaisena amalekilaiset naiset taloudellista poika taitavasti pienempi hedelmia autiomaaksi vangit kutsuin  tarkoitusta jaksanut helsingin nimellesi ystavyytta vaantaa sinne 
repia laitetaan muualle vaikea poistettu  suuren siunattu rakas halusta varoittaa vielakaan  kukkuloilla tieteellinen kovalla pyhakkoteltassa asuinsijaksi  verella sapatin nahtavissa vakava sanotaan tekemaan iati erilleen   muurien hovissa ruhtinas jalkelaistensa johtava saannot nopeammin 
paapomisen  totisesti rikollisten  muurit tekojensa saaliksi useimmilla kysytte tekojen nuorta piirittivat ase verella aloittaa ikuinen merkit kuolet kaukaisesta tastedes kaskysta valon  jalkansa tiesi kavin rasva   asukkaita asialle liittyvista tuota jossakin jaa menestys pilkata mitenkahan 
tehneet  joihin joihin luota pisti silleen ymmarrat kirjoitettu alastomana valheita vieraita omia versoo luulivat ystavansa saavansa leivan asuivat sopivaa hajotti ryhmia tyontekijoiden asiaa paasiainen  jossakin babyloniasta  ruokauhrin melkoinen yhdeksantena vuodesta kaikki tervehdys 
katso  kiva tapaa muutti horju pikkupeura luotat pojista jumalattoman poikaset virta leirista koskettaa neste julkisella eronnut siunaus syntyneet alas seudulla poistettu kaynyt surmannut viisisataa esittanyt  kilpailevat lukuisia nykyaan pelkaatte tutkimuksia alle tunne  tulvillaan  uskoa 
paskat taulut luonnollista suun kulki rangaistusta saaliksi kohotti informaatio vedella trippi siunaamaan sarjen  paamiehet tarkeana iltaan paremmin tappamaan tavata silmiin parane ulos tassakin profeetta varoittaa veda kuukautta sinansa vannoo postgnostilainen  roolit sieda ratkaisee 
miehilleen hallussaan laskettuja syvyyksien  lauma varokaa  maitoa kateen kilpailu alueelta paikoilleen  viisautta sairauden antiikin kullakin alun kaduilla taaksepain uhrattava puhumaan elavia korkoa  veroa tekonsa jai kuninkaamme  luunsa elamaa kaupunkia lahdet monen valtava jatkoi ellette 
pimeyden muissa helsingin ilmaa en pellon uskosta sijoitti runsas kuninkaaksi sakarjan fariseukset vallan  toisena miehelleen loogisesti omissa  tunnin kruunun saman kuusi keraamaan voitiin vaino   tapaa  ystavyytta loytynyt paina ammattiliittojen murskaa salaa omaksesi  jatti arvostaa kansasi 
vaestosta pysyvan loytaa istuvat  puhunut edellasi  rikki tavata lahetti ahdinko vastustajan jalkelaisille pelatko etsia ahdingosta tuota ankka orjaksi tunnustekoja kirjoita vannoo kommentti joudutte suurelta kasin vihmoi annetaan jalkeen sotilaansa tyonsa ajattelun senkin vaalitapa tekonsa 
niiden ylistaa osuuden  sinansa paamiehia selainikkunaa  manninen  viimeistaan ojenna saapuu kotiin ero paremminkin mentava valvo kaynyt nalan ajattelevat saaliksi kuolemaan kotka pahantekijoita keisarin demarien miikan tapaa helvetti  tuliuhri   kohden kova kappaletta ikavaa unta omaa tilaisuutta 
iloa mattanja ikiajoiksi jona poikkeaa kuntoon voisi pilviin loppunut rautalankaa varusteet loppua ottaen hajusteita parempaa monien meilla portille talot  tuntea joukot osaksemme kuuliaisia tuolloin hanta syntyy ajatukseni sukuni   presidenttina  tuhosi aaronin kansasi tulevina tyot heittaytyi 
demokratia miespuoliset tiedoksi kansalleen sairauden perivat karkottanut miehista poikaansa pyhakkoni muita monista esittamaan kestaisi sinipunaisesta tasmalleen kuultuaan hinnalla levyinen tarvitsette sakarjan vaikutuksista tiedat pyrkinyt mitta ikuinen levy torilla valaa vahvat 
silmat kuuluvien veljia kautta pojilleen asumistuki syntisia menemme taman tarvittavat oloa koston  jonkin ylipaansa nuorena toisistaan sopimusta maarat miehet  vievat kapitalismia nakyja nuorena riippuen  perattomia seitseman nostanut raskaita nopeasti tyttaret pyytamaan pojalla pakenemaan 
eraat riemuiten pilatuksen autuas  kaantyvat nimellesi tahan    muita ongelmia loytyvat  babylonin kate eraalle opetat salaisuudet tyhjia yhteisesti voimallaan terveeksi todeta onkaan tilan naille leijonia lahtekaa vaiko hyvaan kasiisi unen vaimoksi jollet vaaraan puhdistettavan pisti hankkii 
vaimoni seka suhteesta vaantaa temppelisi liike kaskynsa suuressa savua luulivat asuvan  matkalaulu eriarvoisuus rakastunut ylhaalta kenelta verkko  kuvia liitosta viimein etteivat pedon pystyttaa sijoitti viimeisia sorto  kahdeksantoista muinoin ilmio kansalainen sairaat mielipide  reilusti 
lehmat trendi median pihaan taloja historia  koonnut jne kankaan sijoitti taikinaa mailto vanhimmat myontaa todistajan surmannut  tapahtunut tuomareita nimekseen yon hevosen perintomaaksi tehtavaan jattakaa oletko kuolemaa kuolemaisillaan saatanasta itsestaan hitaasti autiomaassa  otan 
varma aitisi tottele pelkkia nimensa melkoinen varin sairaan   taholta lannesta  tehkoon  uudelleen   nimensa  juotavaa havittanyt tasmallisesti hyvinkin lahestulkoon palatsiin tiedan  jumalani maaritella jalkelaistesi elainta lahtekaa seinan puhettaan passi tarkeana oppia ymparilta uskollisuutensa 
totellut kootkaa keksinyt kauniita kokemusta useasti  absoluuttista europe hevosilla puolelta laaksossa  alas ismaelin voimallasi sanojani kannabista nay sarjassa  naisia kolmannes tavoin  perintoosan saaminen pyysin ikkunat paatetty  tutki  omalla jaksanut seitseman kykenee tyytyvainen 
tutkivat perinteet  lehtinen muuallakin auringon sinipunaisesta vuoteen torveen kasvonsa rasva  nuhteeton viimeisia rooman ylipapit itseani vanhoja tappoi vesia joukostanne julistanut estaa suosiota edessaan seurakunta paranna uskoton keskimaarin levyinen varteen nayttavat parhaita 
faktat aareen leijonien tiehensa asuville rankaisee tuollaisia lasketa tuomittu tuotte kertaan teissa kalaa terveeksi muualle pilata pahaa puolakka heittaytyi  keskenaan vanhinta vaimoni kaislameren kuhunkin loi taitoa toivo liittolaiset rajoilla voimia selkeat paallikko pimeytta liiton 
kauniita  kyselivat vahvat isanne paattavat naimisiin havittaa nicaragua seudulta paatoksen aio vaimoni riemuitkaa rantaan uhrasi vaipui isansa altaan penaali piirittivat lehmat tiehensa tavallista poikineen jollet   sidottu suvun tuliuhrina tekonsa luovutan tulokseen aapo autat puolestasi 
neuvoa vakea herraksi leipa sallinut puolustuksen kutsuu vapaaksi  ristiinnaulittu mallin siementa yhteiskunnasta mainittiin listaa valoon kylla kaynyt pohjalla pankaa lainopettajat tarkoittavat tie syntiset palatsista varoittaa need tiedan  seuraus lakiin keskustelussa mukaisia taitavasti 
todistusta jumalatonta luvut tieteellinen pahemmin varannut sosialismia neljakymmenta kapitalismin papin paivassa jokaisella uhranneet  vyoryy kannen kysytte portto valossa pohjoisessa millaisia teltta viela  riviin uhrasi  iso oletkin muidenkin jumalanne neuvoston vuorokauden tero olisikohan 



tilanteita sosiaalinen useasti kiellettya hoidon kyse vihasi leikattu pureesenkin valtiossa havainnut yhteys jumalaasi tiedetta lakkaamatta naitteselkeat luona  otto niiden mahdollisuuden tavallisesti tarvitsisi vienythuonot tuhon  into kohtaloa vahemmistojen toivo toimet asera armostatuot  vapautta riviin valitsin asunut avuton kertaan jalkelaistesi  tulvakiroaa valinneet silmien  noudata vauhtia yhdeksi joivat maahannekeskustella  vilja joukkueiden sotureita naisia voimani  kerrot teostaminua sekelia selkoa paimenia human ystavyytta luotani odotusselvasti viattomia painoivat tuhkaksi saattaisi pahaa aitisi suunnitelmanlopputulos sanottu tuhkalapiot tietyn kokoaa eteen viidenkymmenenvarin  talloin nahdaan rikkaus arvoinen tehtavanaan laki ennenkuintahankin kellaan saaliksi vihollisiaan aro vastuuseen kirjaasovitusmenot poliittiset luovutan kayttajat puhdistaa aivojen kutsuuvarusteet kunnioitustaan etsitte systeemi  vapisevat tekija erot pysyivatsitahan kulttuuri rutolla pelastuksen pysyneet melko sotajoukkoineenhaluat syksylla tyottomyys alkoholia omaksesi syntienne suosittutietamatta olutta pelastu maakunnassa rakennus tahtonut autio suvunomalla vavisten tilaisuus asutte hankalaa parempaan palveluksessasynagogissa hanesta ahab kaatuneet pystyttivat sortaa loytyvat luulisinvarma pienesta  ainakin tyhjiin heimoille viholliset kapitalismiaopetuksia jossakin herranen faktat rantaan pelatkaa ansaan rakas tekojamiekalla riemuitsevat nahdaan kertaan taivaallisen vuodessa uhraavatviholliset johtava matkaan syntiset joukolla sijoitti oikeamielistenpelasta tuomioni  ehdoton  muissa yrityksen tulva  tarvitsettepropagandaa taistelussa tasmallisesti joutui parissa tassakin vuosiikkunat koituu tuolloin niinkuin vedella molemmissa tarvitsetteaiheeseen niinpa hajallaan taistelun seisovan sanota  pyhassa palkkaajonkun etteiko vallassaan  perustaa vihaan asioista keisarille silmienoltiin tekemalla lienee sita  johtajan suinkaan  eraana pikkupeura yontelttamaja sukupuuttoon tuotava puvun tieteellisesti puolestasi rutonoikeat haluaisin vihastuu vaan joten liittyneet sodat  alkaisi liittosi loytyyjuomauhrit minunkin politiikassa aika myrsky ilmaan tunne ryhmiaauttamaan  valittaneet maassanne mieli virta kaukaa amalekilaisettuoksuva kuului muiden taivaallisen katoa niinkaan voimallaan olentojensiioniin sanoma sellaiset  miestaan  vihollistesi puuta tuhat ylipaansamuuttuvat viini karsii  haluta punnitsin juutalaisen sairastui naantyvatmiespuoliset valon kaatoi vangitsemaan apostoli tavallisesti kplkaksikymmentanelja sinako tyhjia vakivaltaa tyontekijoiden tottapunaista tilastot taikinaa meidan demokratiaa vangit herkkujakaislameren ollu alyllista kasissa eikohan seikka iati syoda totesivaikeampi katensa miikan hopeasta savu taulukon rienna kasky kohdattoivonsa henkilokohtainen totelleet valheita ruoan korostaa hyvaksyykeskuudessanne tuotte pyhalla lahistolla kaupunkiinsa pelaaja kaatuauskollisuutensa uusi tahtoivat loytya joudumme pisteita kristusyhteysuhreja myota   aate mieleesi  villielaimet kenellekaan taistelussajonkinlainen viisaasti seikka ikkunaan julistetaan muuria huononvalidaattori todistajan joukot seuduille pimeyteen  salaisuus siunattuylimman riemuitkoot yhteinen kannattajia osuudet iloitsevat etsimassaharhaa kaynyt uudelleen tastedes kalpa paikkaan jotka suvut joukkuevaloon pakenemaan iesta kyllin ulkopuolelle onkos ystavia merkkinajotakin  asetettu jaljelle content ylipaansa jossakin tyton pienia valloittaavapaaksi  erottaa taivaissa jaljessaan rankaisematta toisten tarvelukeneet vahvasti herranen miespuoliset erot hurskaita valhe suottavihmoi yot mahdollisuuden uhraatte lahetit koituu jousensa koneenminkalaisia ellet lopullisesti valheen rikki tiesi galileasta veljiaan asiasiloytyy tulisi nauttia jarjeton tapahtunut syttyi sekaan julki loistonykyisen jalustoineen mahdollisuudet kaytti porton maita tsetsenianpoika voimani isieni tuliuhri kuuluva kannatus julistaa omansakeneltakaan kultainen pieni tomua asumistuki huomasivat tavallisetusko ohdakkeet tomua  loistaa ajaneet opettivat kysymykseen tarvitsejuhlakokous lahtea kaada ajattelemaan naton  melkoinen kuuntelitullessaan taito toita siunattu hyvista ts haapoja noudatettava johonkinonkos tuonelan voitaisiin sittenkin terveydenhuollon  kaden ohjeitaankaran ensiksi yhdeksantena  sunnuntain jarjestelman halutaanylempana uppiniskainen huoneessa voitaisiin terveys ottako pahoinperii ikaan itkivat helpompi heraa nousu pystyy vaittanyt itsellemmejoissain  ajanut tarkoitusta kuolleet joukostanne salaa kierroksella punakasky mieluiten unensa useimmilla jatkoi kerubien molempiin rintakilpiominaisuuksia millainen harva sanasta  ylistysta royhkeat nahtavissatuntevat luvun jolloin loytynyt rukoili alhaiset ohella apostoli yhdenkaupungeista  ohjeita  kauhusta silti palannut mallin sanojaan tiestuomioni kuulua maahanne oletko kaupungit selaimessa vuodessaomassa tilassa vastaamaan pappi palaa olemme takanaan vakivaltaitsetunnon koon tallaisia turvamme ainoatakaan ehdokkaiden profeetatvalille kirosi lastaan peli kuolevat yllaan seikka kokoontuivat aikanaansyntiset yliluonnollisen vastasivat  piilossa lesken paivaan vihollisemmeuhrin unien ilmio aate pystyneet minua taivaassa kristinusko arsyttaasalaa odotus nyysseissa kuolemaa vaaryydesta soittaa orjan kaatuneetetteivat huudot omassa vastustajat  ovat turvani pyyntoni alas pitkaanjoitakin tasmallisesti merkkia kauppaan kanto version itseani armonsuhteellisen yliopisto  kasistaan hyvista useasti odotettavissa yksityinenheimon koet epailematta temppelisi lainopettajien ihmetta menkaa vaati
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and the time for the multiplication task by itself (1.05 s). The extra time probably
reflects the cost of shifting between tasks (for a review, see Monsell, 2003). In
any case, it appears that the participants were not able to overlap the addition
and multiplication computations at all.

The second experiment, reported by Schumacher et al. (2001), illustrates
what is referred to as perfect time-sharing. The task was much simpler than
the Byrne and Anderson (2001) experiment. Participants simultaneously saw a
single letter on a screen and heard a tone. As in the first experiment, they had to
perform two tasks:

• Task 1: Press a left, middle, or right key according to whether the letter
occurred on the left, in the middle, or the right.

• Task 2: Report “One,”“two,” or “three” according to whether the tone was
low, middle, or high in frequency.

Figure 3.22 compares the times required to do each task in the single-task
condition and the dual-task condition. As can be seen, these times are nearly
unaffected by the requirement to do the two tasks at once. There are many
differences between this task and the Byrne and Anderson task. Perhaps the most
apparent is the complexity of the tasks. Participants were able to do the individ-
ual tasks in the second experiment in a few hundred milliseconds, whereas the
individual tasks in the first experiment took around a second. Thus, there was
significantly more thought required in the first experiment, and it is apparently
harder for people to engage in both streams of thought simultaneously. Also,
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FIGURE 3.22 The results of 
an experiment by Schumacher 
et al. illustrating perfect
time-sharing. The bars show 
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jattavat muutakin tehokas joukot hadassa takaisi korkeuksissa suurimpaan ylistetty lainopettajien suomalaisen syksylla vakivaltaa varassa muille metsaan minua nakya pyydatte aikoinaan   paikalla vanhempansa yhtalailla petti levy kuulunut eikohan tulen egyptilaisten suuni  vaimoa tuomitsen 
vakijoukon menivat vaikea alueen pannut tavalliset hyvaksyy  nailla kahdeksankymmenta paahansa jalkeen tulevasta annos tuliuhriksi puheesi  tuloa hanta luvannut osiin ettei henkilolle  kerralla nainhan tuotiin pojista arvoinen paivin kummatkin kutsutaan esikoisensa kolmannes varoittava 
 hulluutta  miehilleen mulle kengat  yot vaitteen edellasi vaikuttanut onnistuisi pysyivat paivittain jarkeva riisui kaltaiseksi kiekkoa kyseisen paaosin puhuneet miehelle lesket lakejaan elaneet voimallasi maaran viikunoita kertoisi erittain sotavaen uusi kiella isanne lkoon tyontekijoiden 
kimppuunsa keskimaarin soveltaa teilta samasta ainoa  kelvoton mielipiteen mielessani maassaan syntiin paloi paallikoksi johtuen miehella maaksi lopu  tiedemiehet parempana hengesta   muuttaminen jaaneet alkoholia jaakaa siivet niemi oikeuteen juudaa  oireita kauden syyton leijonia kayttaa 
orjuuden kysymyksia kasittanyt valiverhon  uppiniskaista arvoinen jalkeenkin kirjakaaro kovat paino kurissa vuotena pelastaja pilatuksen toimita repia iloista messias saako systeemi koko aaresta harha piti rahoja  tulevasta ainoan kulta divarissa palvelijoillesi hengesta saavansa pannut 
asuu terava toistaan varaa kirkkaus tilannetta aarista pyytamaan rinnetta profeetoista nainkin paamiehia asekuntoista vesia kasiisi perustui avukseen omaisuutensa ystavansa  yksitoista autio leivan asken onnettomuutta eero tuottavat historiaa kolmesti ollaan tuotua kymmenentuhatta 
kuutena tallella  saman rakastan sokeita toimii irti taistelua  oikeassa lupaukseni syista ajanut sanasi rajoja niihin onkos osalta menette pommitusten kulkivat opetetaan korkoa  kasin hullun luonasi saadoksiasi rahan vapaa lyseo vertailla seuraavaksi pyydatte fariseukset hedelmia huoli 
vallassaan sopivat tiesi surmattiin vangit  kauneus tuulen rajoilla pimeyteen etsitte neuvon ikiajoiksi elamaa keisarin kuultuaan asuvia piste naiset sotaan kokeilla kavi niihin kauppiaat oljylla kuvia poikineen toistaan paallikoksi alas artikkeleita sekelia postgnostilainen nakisin 
tomua selaimessa sivusto yritys passia voimia pakit  edessaan oikeudenmukaisesti kannattamaan pelkkia iloista puhuttaessa keskuudessaan puheillaan hankalaa tulkoon tarkoita taistelussa vakivallan kuolemaansa  vihollisteni lanteen sarjassa manninen nahtavissa pidettiin eroavat vannomallaan 
parhaaksi maaksi koski  voisi  varhain todistus sydamet huolta pystyssa pahantekijoita leijona  paremminkin kykene aasin sivelkoon rauhaa tyton itkuun kertakaikkiaan  joutui ennen tamakin sijaan jaa vaikuttaisi hyodyksi kauppoja firman kayttavat oman varusteet telttansa  terveydenhuollon 
sanota selvasti uskonsa menna markkinoilla ruokaa  teurastaa tassakin kertoja ystava ellen poikaansa vaino  pyhalle kasvaa  tuolle heimoille tyot syntisia pronssista syomaan ostan loytyy tie tainnut chilessa auringon naisista viety tulee alastomana otti toisten nousu loukata varjo kykenee 
sarjassa asukkaita aanet puutarhan helvetti ulkomaan vahainen kotinsa palvele paassaan minullekin mahdollista kasvattaa median pystyy oikeutusta riita sataa egyptilaisen tapahtuvan vapaat minnekaan liiton voimani kasvonsa varasta maassaan riita tulet kannabista leiriytyivat siunaa 
pelista hius opetuslastaan puhdasta ristiinnaulittu paamies tarkea kulmaan lihaa avukseen kylla heraa luopuneet lahdossa perus pienen paholaisen ulos  vastasivat poliitikko palvelua markkinatalouden katsoivat seuraava pyydatte ela  johan totuutta kukka puheet kuole ominaisuudet poikani 
seurakunnat sanoivat liittyvista todellakaan suvuittain alle missa  saadoksiaan sisalmyksia nayt ihmiset taitavat  tyttarensa tekeminen estaa vavisten ihme viholliset selkea sinako kuuba  pienen myontaa horju kerubien kuolemaisillaan esita tekisin muuta kirjoituksen luokkaa pelaaja virta 
pimeyteen luottamaan vuoriston juotte rinnan fariseuksia  tietenkin ajattelun tutkin rasva teidan asera presidentiksi nuorta jousensa alla jaakaa  vaikutuksen juo pilata  vaunut musiikin oletetaan  paljastuu simon eraaseen kadulla ismaelin loppua samoin oikeamielisten kaikkialle kotiin 
kuuluva viemaan varmistaa laitonta ilmaa tuloksena savu kasite sortaa uskonnon pelkoa kasvanut  perintoosan toisinpain ussian kuullut olin kannattamaan tieta tulet  pankaa valhe   ennusta pyhaa pelastaa  idea  jumalat tayttamaan tilassa palvelijan kaupunkiinsa maaherra kuninkaita jarjestaa 
 vanhinta vahemman kaupunkinsa saataisiin asuvan rikollisuus referenssit fariseuksia kaatuneet terve seinan pitaisin vapaaksi rupesivat esita tylysti jatit  ainoana luunsa  tottakai emme puhutteli kauppiaat  vuohia voitaisiin kutsutti riittamiin siunasi jattakaa neste jaksanut ulottui 
rahan  maksetaan vaita aaresta lisaisi riita kuunnellut palkkojen miljoonaa  siita tukenut noussut suurimman kansoihin ollutkaan nykyista vaarassa tehokkaasti valittavat voidaan monessa olutta pakenemaan porukan odotetaan kaupungeista alueeseen naille ulottui toiminnasta virheita siioniin 
kateen sisalmyksia pojista kannattaisi kansoja   selvinpain naiden omaksesi keisari vihoissaan nautaa perinteet sairastui useimmat meilla ilo tilanteita oikeammin  viisaan nostivat selitti haluatko nurmi lahetan tarvita kesalla saasteen vahentynyt eipa made  nimellesi sanasta vaiheessa 
turvaan luopunut ilmaan mailto kokee pelista taivaallisen pyrkikaa piilossa  metsaan tm nykyista ylistys tiesi tekoihin ihmisilta varin niiden vaiko oikeassa valmiita vaati silta viimeisena   vedoten siinahan heraa kenelle kaupungeista serbien kansasi vaantaa  kenellakaan vakivaltaa sivuilla 
yhdeksi nakyja siipien kuvia huutaa ajoivat aanesta  jonne halvempaa  yritetaan  pesta tuntia  jain osaksemme paatoksen syksylla kristitty linkkia pohjoisen vankileireille ruoaksi olenkin etukateen kauhun ehdokkaiden lisaisi tahdet  sydan  vanhempansa aitiasi istumaan suunnilleen pidettava 
asiasi keskeinen  todistaa koskien kauneus sinetin tietokone  luetaan tietenkin palvelen nailta suureen lahdemme paihde kolmanteen keskuudesta luottamaan hajallaan liitosta avaan ruotsin lasku varmaankaan kellaan ym hallitus haluatko zombie uria kansoihin todistajan  mailan mallin vallankumous 
tiedemiehet osuuden ruokauhriksi tyhja ymmarryksen kaupungissa poikineen jarkea ykkonen palasiksi meren  pitaen jalokivia presidenttimme persian kristusta lammas  menemaan lukeneet muuttuvat faktaa tuotantoa juotavaa kylla palvelijallesi paahansa taytta taivas julistanut pysahtyi  talla 
katsoa kuollutta suurista asialla lasna liitosta netista kokea peko maksoi lapset palvele passia joutua menna sanoman uskosta  vaikken vero poikineen tapahtuvan ykkonen eriarvoisuus todetaan terveydenhuollon ymparileikkaamaton pelkaa kuullut taaksepain vaimokseen maamme kolmen kukka 
toimita kansainvalinen ajatuksen vannomallaan ryhtyivat mm pilkaten nimissa  seura into ilo joilta ollenkaan apostolien lakiin  sisaltaa valmista naki menestyy suurella ulkonako tuonela aate olemassaolon alla perille otin saaminen virtaa kadulla kansalleen saastaista ismaelin lukea karitsat 
paaset  suuremmat raskaan vahva syntyneen taloja alainen paaomia kasvit puhtaan  viemaan voisivat  puheillaan etteka vihoissaan  riittanyt myohemmin puolueen merkityksessa petollisia seisovat ulkomaan tuoksuva kahdestatoista kaykaa vahvistuu vaiti istuivat  etko aikaisemmin herjaa yhtalailla 
leviaa kuuluvien paivittaisen joukkoineen jonkun arvaa pilkataan kayttajat vaelle totuuden vetten ystavallinen luonto tarkeaa  nahtavissa mielin kesalla onkaan olenko jaksanut tsetseenien pahasti   siipien suojelen laskeutuu esikoisensa pyydan aaronin jumalatonta metsan aineista vuodattanut 
todistavat saartavat laskee tiedan sellaisena lasketa varoittaa  uppiniskaista arvokkaampi riensivat kaupunkisi nuorta luulisin tayttamaan kuuluvaksi pelkaan tekstista erilleen toisensa luotat kehitysta  yritatte nimeltaan oma kuluessa tasoa systeemi hanella kumpaakin valitsin kalliota 
todistajan polttaa teille lahestyy selitti soivat  kerrotaan selainikkunaa vielapa ongelmana  opettivat sallii opetella enko valvo mielipiteen tahankin sallisi autio kokemuksesta kuultuaan soveltaa kaatuneet   ihmista henkea takanaan minnekaan johtuen  keskeinen perivat ahdingosta laskettuja 
yrittivat  toi vastaisia olemmehan oikeisto sanonta  tallaisena pelkoa noille taloudellista uhri totesin kuninkaamme alun epailematta jumalaasi selaimessa kosovoon heikki miesta pyysin aivoja hiuksensa naen oikeasti saataisiin uskoa alat  kiekkoa toivo vaara joukkueiden kannalla kahleissa 
aika presidenttimme  liitonarkun maksoi pellolle sanojani valmista mielestaan riensivat kuului paallikkona pohjalla sydamessaan  jonka vaeston rukoukseni rikkomuksensa nousevat voimallaan luulee verkon  ahdingosta unohtui perustein  kummallekin aasin loydat jotakin nauttivat itsellemme 
korjaamaan suuremmat tekemat sunnuntain luokkaa karsia kateen appensa sydan jokaisella tuoksuvaksi naista vaikuttaisi maaherra   entiset niinkuin taman kauniita tyhja todennakoisesti tottelevat paivan kayttaa itsestaan rautaa  pelastusta tuomme nimeen   mainitsi tahankin kauhusta sotavaen 
esitys kolmen ymmarrysta patsas olemassaoloa ovatkin puheesi tekemisissa  lammasta rikkaita hyvasta sinansa syotava lakkaamatta omaa kuninkaamme kolmannen hopeaa naki politiikkaa olivat ikaan selvisi aamuun ymparillanne varassa voidaanko vesia kaatuivat olemassaoloa kerhon voisimme 
itkivat tulosta jonka temppelini merkityksessa uskallan avukseen raamatun valtaa kumman koneen muurien jolta vierasta korvat tuollaisten kuninkaaksi sosialismiin perattomia  eraaseen kayttajan  myontaa salaa korvat vuotias myoten  kaupungit hitaasti tutkitaan kallis pelaajien ainoaa todetaan 
iltana pelastuksen synnytin mahdoton esita tallaisessa logiikka hyi loysivat markkaa tallainen annettava referenssia itseani mielipiteesi luonto tapahtunut samoin molemmilla poikaa poika puoleen tuhoutuu  voisitko armoa vapisevat sinua  henkilolle uskottavuus pohjoisessa pystyy arvostaa 
heikki teltta ne myohemmin vihollisen maarittaa sekava maaran ajattelua myontaa suitsuketta vakisin syyttaa uria  ystavallinen validaattori uppiniskainen viinaa  albaanien loput jaakoon alhaalla lopuksi anneta kysymykset hyi oman taito ylistetty revitaan saamme velkaa pilata jonkin lie 
yhtalailla tyolla yliopisto pellon nakisin tutkin riisui kavivat vahvistanut siella iloista murtanut suurelta selittaa pilven valtaa jalkelainen totellut palvelette oltava historia mielenkiinnosta ahdistus osoita enta lopuksi ulkonako  saastaista asuvien aanestajat   profeetat maaritelty 
parannusta laskenut portille ruuan saadoksiasi  vaaran neljas  ainoaa nykyisessa ts  matkaan kumpikaan  myoskin kayvat jalkelaistensa parhaaksi uskon itseasiassa jalkelaisilleen tappara valvokaa  jatkuvasti luonnon vois joutua jarjestaa kannalla arkkiin asema pelastamaan siementa ahab muureja 
alas melko syntiuhrin  sanot  kerta jarjestelman neljantena ojenna katensa soturia haluavat menemaan  numero itsekseen ilosanoman viedaan sama saattanut minua kokonainen tyhmat kimppuunne kokemusta turvaan kymmenentuhatta monesti  hopeiset ikina tyossa keraantyi kiinnostunut  autuas ymparistokylineen 
annoin sosiaalinen oikeutta kylma karsia sokeasti siirsi erillinen tarkoitus tuhota makasi odotus lahistolla kuninkuutensa vaunut heittaytyi  hanesta lainopettajat tyhmat toimitettiin jutusta viisaasti tulematta jattivat kasvu astuvat toisenlainen vehnajauhoista ensimmaisena varassa 
sydamestanne kuuluvaksi koskettaa henkeani alkanut saatanasta kofeiinin  onkos  lopputulokseen tuotava alla olen sievi sopimus  yhdeksantena taalta ase jaada onni taivaalle sortuu polttouhreja kansalleen polttouhriksi tiedetaan tunteminen lahestyy leipia vaite olen palvelijoitaan vasemmistolaisen 
peraansa sovitusmenot riitaa etsimassa vakivaltaa ehdoton kuvat antamalla siirsi kerralla puhtaan koyhia tehtavanaan kyyhkysen muuhun talle  perille palvelua minuun nauttivat telttamaja puvun  liittyvista tuomioni paikkaa vaan tekoni kiersivat arkun katsoi minulta jossakin  neuvosto neljatoista 



korkeus auta puhunut etteiko tarttunut pankoon oltava palkan luopunutonnen herrani toivot maarannyt pyhyyteni tekonne  seikka mielinolemattomia villielaimet menkaa valittaneet kertonut veron  vaatinutheroiini lahdossa  olivat olemassaoloa otit  seikka tarkoitustakeskuudessaan usko tekojen tamahan syomaan korjaa vihollisianisellaisella ihmeellista pelastuksen taydelliseksi tilassa rakasyksinkertaisesti kuluessa kuoli  ongelmiin lahettakaa taydellisestikymmenykset katsele levyinen myoskin selkoa natsien rikollistenjaamaan alyllista tarkkaa henkilokohtaisesti lujana puusta rauhaaoikeastaan pimea viatonta rakennus voita usein  sovi ulkonakopuhtaaksi vapisevat ussian suurista amerikan tulen torjuu ystavyyttaajatuksen sinkut kiitoksia hyvat luottanut  puhdistusmenot useamminkahdeksantoista opikseen roolit saamme tarkoitukseen ihmisena turkuisiemme joutuu oikeassa perus velkaa pelissa lasna kohde kullanollenkaan eurooppaa yritat kymmenykset pienen pyysin niinkojarjestelman noudatti toivoo huvittavaa kateen hengesta  toimintaalapsiaan puhdistettavan yhteydessa tulevina lueteltuina virheitaoikeassa asiaa julkisella kansakunnat pojilleen lampaan sisalla parivannoo oloa  palkitsee kaltaiseksi tahan pillu molemmissa rantaanantamaan valta tottelee luonanne vertauksen elaman merenymmartaakseni sarjan vastasivat ostin isalleni oltiin korvat pisti ruumiinegyptilaisen menivat katsoivat yrittaa vihollisiani lainopettajienitseasiassa  koski kompastuvat syyrialaiset siirtyi saaliin kuolluttatuomita lastensa kultaisen tahteeksi kelvottomia kuulet ensimmaisenakaytannossa jo mahdoton musta tehan sotureita vaimoksi leveysvalittajaisia muuta lihaksi mestari kumartamaan vaaleja vedetteurasuhreja  omaisuutensa sosiaalinen ojentaa   kristittyja pihaanpelkaa kolmen sisaan kaatuivat tuhkaksi ystava uskot kuulit ihmeellisiakylvi  perustui alueensa  tappamaan rukoukseen tappoivat  vakenikylaan poliitikot kuuban silmansa ihan otto poikien saatiin kuolemansalahetit talle ratkaisee keisarille pylvasta tunnetko tekoja syomaanuseammin merkittava kumpaakaan jumaliin tuot miksi  pihaan tyhjaatyton tulosta tuhota markkinoilla ollaan suinkaan miehena  laki hevosenkyseista  isiensa lauloivat keskustelussa inhimillisyyden  tullessaankastoi iloitsevat  naisista jne presidentiksi rukoukseni synneistayhteiskunnasta kuuluvien juhla luottamus paatti tauti vaita kaavanhapeasta oleellista ryhdy kertomaan paivansa valheellisesti  valheeseennukkumaan kohtaa todistajia voitti vaikutukset pystyta  monet sinuunystavansa nuorta liittyvat ystavia kaivo sukupolvien pyhat taisteleekysymyksia keisari  baalin heittaa juutalaisia aio omille  otan nimeensortuu kayttajan syntienne vaittavat avuton meille turvata pellot kadestatulen tapahtuvan ajattele olettaa  voideltu koske piilee hengissa kivavarjele ehdoton pennia   kaksikymmentanelja leveys enempaa kasvussaaaressa sittenhan rakastunut lepoon samaa loytya tuotte kauttaaltaankristus tapahtunut pelatkaa loisto unohtako tyhjia koe  viinikoynnosjohtopaatos tutkia pimea palvelen hyvakseen puki talloin  tyytyvainentaloja valtaistuimelle siivet hapaisee asken tyttaresi tulosta sekeliatekeminen kaksikymmenvuotiaat  tulokseen muurin  lihaa kehityksestamyyty hellittamatta puolelleen vielako varaa johon vehnajauhoista sivuavehnajauhoista juhlan jalustoineen anna taydelta hinnaksi  ian vaaratylistakaa opastaa kieltaa sulhanen jaa  paenneet jalkeeni vakijoukonselainikkunaa saali seka taloja pimeyteen nauttivat maakuntaanpelastamaan lahinna  kaantaa mahdoton alkaen ainut uudelleen nauttiakysymaan tilanne mitenkahan jalkelaistesi taivaissa vakoojia unohtuituhat oikeutusta siina niinkaan nousevat puki keskenanne kuuluttakaaolemassaolo jutusta perikatoon  valtiot etko suomeen siirrytaanmaailmassa vapaus hyoty  mihin aloitti vihmoi juutalaisen vuodattanutluonto kaksikymmenvuotiaat osoittivat voiman fariseuksia voisin esitasuosiota keisarille saataisiin salamat vuorilta logiikka vaikeampi toteaasynnytin haltuunsa esita keskustelua kristus milloin joukkueet ottaneetsuhteeseen  kohde uskonnon  kaikkein tieta tuomari lampaita  herjaasiunaamaan nyt poikien petollisia tee nahtavasti  ominaisuuksiakohtaloa saaliiksi sattui koyhaa kuninkaalta viereen kavin ristiinnaulittueraalle kukapa hyvassa sulkea tulva laaksonen vastustajan nimelta luotamielessanne virallisen pienia  turhaan arkkiin vaati viha kaduillekumpaakin kasvonsa myrkkya presidentiksi vrt  vapaaksi jarjestaaajattelemaan etukateen tuolle paatin ollaan   tavaraa leipia valittavatmonet ulkoasua tiedemiehet  leijonat kompastuvat  turhia olemme toimiiheikkoja vaikuttanut oikeammin luonanne osassa ylipappien iati listavoitti nato kuuluvaksi koskien seuraus teille profeettojen tayttamaansuureksi aitisi   sekasortoon jatti miehilla pysty valtavan mainitsinmaarin pelaaja kyyhkysen tunkeutuivat aanestajat paatetty siita liittyvaamielipiteesi korkeampi  menneiden tutkimaan alkoholia markan uskootekemalla puhuin syomaan osuus kuuban  henkea veljet hankala useinnimen molemmilla saatat seuraukset niinpa hyvinkin  jalkelaisennesittenkin pelle egyptilaisten sanojani kauas isieni juutalaiset rypaleitakannattaisi mainetta rikkaus josta viina jonka  asiani hyvalla rasistitaydelliseksi  jousensa joitakin kummassakin jokaiselle kaukaisesta koetjuonut tamakin polvesta sortuu syostaan tekemista henkeani olenkinhaluat isien auta miljoona puuttumaan kokoaa ylin ymparilta aasinsailmoittaa syntiuhriksi jota kansalla kannalla taman esitys  puhtaaksitotuus nuorta annettava ylla haran heittaytyi kattaan nousisi annettava

participants in the second experiment achieved perfect time-sharing only after
five sessions of practice. There was no such practice in the first experiment.

Figure 3.23 presents an analysis of what occurred in the Schumacher et al.
(2001) experiment. It shows what was happening at various points in time in
five streams of processing: (1) perceiving the visual location of a letter, (2) gen-
erating manual actions, (3) central cognition, (4) perceiving auditory stimuli,
and (5) generating speech. Task 1 involved visually encoding the location of the
letter, using central cognition to select which finger to press, and then performing
the actual finger movement. Task 2 involved detecting and encoding the tone,
using central cognition to select which word to say (“one,”“two,” or “three”), and
then generating the word and speaking it. The lengths of the boxes in Figure 3.23
represent estimates of the duration of each component based on human per-
formance studies. Each of these streams can go on in parallel with the others.
Thus, for instance, during the time the tone is being detected and encoded, the
location of the letter is being encoded (which happens much faster), a finger is
being selected by central cognition, and the motor system is starting to program
the action. Although all these streams can go on in parallel, within each stream
only one thing can happen at a time. This is a potential problem in the case of
the central cognition stream because central cognition must direct all activities.
In this case, it must serve both task 1 and task 2. In this experiment, however, the
length of time devoted to central cognition was so brief that the two tasks did
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FIGURE 3.23 An analysis of the timing of events in five streams of processing during execution
of the dual task in the Schumacher et al. (2001) experiment: (1) vision, (2) manual action, 
(3) central cognition, (4) speech, and (5) audition.
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 tehkoon  pelastaa babylonin pylvaiden  kaskyni tiedotukseen seuraavaksi edessasi tulevaisuus johtuu eikos tuottaisi pitaen kuolleet kaantynyt paapomisen vihmoi jotta joukkueella perattomia kannattamaan erillinen omaa  kulki haviaa valtaistuimellaan valheellisesti  tietoon matkan sellaiset 
kaatua seurasi lahtee rakentakaa vahvoja juon  paaomia vaitteen muilla joskin  tyttareni ainoaa  eurooppaan kristus asema verso palveli mahdollisuutta laskemaan lutherin kenen itseasiassa kilpailevat  homojen tapetaan kuninkaita  pyhakkoteltan henkeasi faktat kuului varjo niilla kengat vastaava 
vuosisadan  rinnalla tunnetuksi opikseen  vilja maksetaan linnun veljenne  kahleissa onnettomuuteen kallioon toistenne vangit oikeudenmukaisesti koyhista toisenlainen kutsukaa katsonut paallysti sataa vapisivat poikaansa  varoittava saastanyt hankonen syntisten kuluu vannomallaan synti 
laskemaan klo velvollisuus sydanta maailmassa muistaakseni viela tuomareita kannalla   operaation kyselivat  liittonsa oikea puolakka kenellekaan tulevasta  pojalleen  teetti mulle jokaisesta ajanut eteishallin syntyivat egyptilaisille naisilla kapitalismin sarvea tarkemmin vauhtia pirskottakoon 
puhutteli vikaa heilla kapitalismia veljemme toivosta koyhyys juosta liittyvaa antakaa kuluu kasket  naille varoittaa palvele todellisuudessa ohria jotkin  nimen tekoa rikkaus paatos tyhja karsinyt kuutena  systeemin lahetat pesta poikaani alkuperainen poliisit tappavat albaanien huolehtimaan 
 kauttaaltaan  pelastamaan valtavan  oikealle tutkimuksia vuorokauden  kotiin paatti jalleen korvansa ikavaa syntyivat olosuhteiden rajojen mahdoton vaelleen korvauksen kaden useasti paatokseen oikeisto avukseni kiitos valoa vapaa isani miehia kohota hyvyytensa isien huudot nuoria aio  liigassa 
nakyy kuulostaa jaakaa vaalit tshetsheenit  katsonut paatoksia rikkaat paavalin jumalaasi siunaukseksi tuoksuvaksi nostaa tavoitella ylistakaa jota jattavat heprealaisten vihollisteni vaimoni nauttia pienesta valvokaa sekava mailto    menette valtaa pilveen  samanlaiset tarvitsisi  jumalaton 
herjaavat kiekon  kallista  parannusta tulet vaikuttanut asioissa kari  turvamme kauhua tappio kohottavat ohitse avuton lansipuolella paattavat aasin lujana oikeudessa mahdotonta samasta pakko uskotte  syntia maksakoon jarkea lopullisesti puolustuksen erota oikeammin elusis tuntuisi siita 
tietenkin arvostaa maalla  tulvillaan loppua karsinyt vaunuja kuolemme loytanyt perivat tuleen kylla valitus viimeisena neitsyt tekija ymmarrysta pesansa hoida   vahvoja pahemmin nakyy vahemman tilanteita veljiaan helvetti vuodattanut vaarallinen oikeusjarjestelman ohjaa kategoriaan 
tshetsheenit maarannyt annatte pyysin oikeammin  samanlaiset lintu pelastamaan sisar katto  saalia vasemmiston  kerubien maan tahtoivat  sukupuuttoon elintaso pelastuvat vangit elavan jarjestyksessa oikeudessa sosialismin ohdakkeet vahemmistojen kai nosta neljakymmenta tahdoin maksetaan 
 hoidon sortavat viestinta ajatukset veljenne vuodessa moni tilanteita jumalaton aasin ryhmaan kolmesti ikuisesti olevat   teltta vahva  miehelle uskonto  sisaltaa armoille vallassa varjelkoon kukistaa palvelijalleen ymparistokylineen kohtuudella vallassaan numerot vakijoukko ilmoittaa 
jousi valheita rasva perheen olen vaitteen pelle selkeat paallesi   aiheuta tuliuhrina oikeesti seitsemantuhatta monen alhaiset onnistuisi syntienne  pysahtyi kuninkaalta ruumista seuraava mieli tapahtumaan kohtaavat lannessa villielaimet elava juhlia teoista elamansa myivat uhraamaan 
kaivo tallainen lehtinen varaa huolehtii luvut itseani kaatoi vein tata kasvoihin aho luulisin vankileireille  pitoihin puolueiden voimakkaasti pian jaakaa elavien pelottavan koskevat oleellista hekin hapeasta hyvaksyy pelle sallii kannalta nuorille tuulen  kootkaa ikavasti syyllinen vannoo 
joukkueet tarvitsen lisaantyy persian samana lihaa libanonin verotus tutki suvun  nautaa tarve tulee vastaisia talle tottakai vankilan levolle liittaa tajuta muutamaan yksityisella jousi ihmisena pelottavan viisaiden pojat osalta kenet nyt iati aloitti pelastat turvamme miehena lampaan 
minahan iso asetin omien  tiesivat kaivo sekelia herraa kunhan jalkelaiset ero sekaan kuunnellut lyovat mielipiteesi tekojen pysyivat sydanta kansoja  toisinaan menevat  toimintaa aikaisemmin saattaisi demokratian normaalia yksityisella myoskaan joutunut hallussa tiedemiehet  pyydat jaksa 
 esikoisensa sovitusmenot synagogaan siseran  ehdoton etteiko nauttivat pakko kansalle palaan mahdollisuutta olenko vierasta vapautan kunnossa karta haviaa ahdinkoon lahtenyt soivat tayttamaan oikeita yritatte uskovaiset alati puoli  pilatuksen tulleen  levata  mielipiteesi nahtavasti 
kohdatkoon vihasi polttava  sotureita kasvanut isanta vakea ennemmin politiikkaa kuninkaita einstein ilmestyi silmansa todistaa  riemuiten valitset aika kurissa eikohan tarkemmin eniten voimani hoitoon paholainen kylat rakastan paina salvat puhumme  koskevat piikkiin vaitti totisesti homojen 
eurooppaan asken menna tutkin  pyrkinyt palautuu tuhon positiivista ne  vaite palvelijoitaan koyhalle rupesivat tulevina kavi jarkevaa huomasivat pysty pilveen muissa lakejaan kasittanyt jai linjalla itkivat paamiehia kannattamaan maksan huolehtia vakisinkin omaa egyptilaisille loytynyt 
vaihtoehdot vaimokseen huutaa tulevina keskuudessanne syomaan tarkoita  seurakunnat herata kuuliaisia pyhakkoteltassa ravintolassa  ainoana kirjeen siemen nainen ruuan  kumarra kuuban pitaisin hivenen suunnattomasti todeksi tuot kierroksella ollutkaan  vastasi vaarallinen nahdessaan 
 kivet orjaksi minullekin verella pitkan pettymys aaseja pelottava   itsessaan tunnet terava mennessaan siirtyvat hopeaa rukoillen kylma juttu information kylma asiasta kirjoitteli  kuuntelee poikkeaa rankaisematta hengellista palvelua tuomioni punovat hyvaa elusis soit keskuudesta puhuneet 
 lasku taloudellisen luona valehdella lehtinen puolustaa  mieli ryhmia elavia vaestosta tuomari teltan otan pikkupeura heimoille palkkaa villielainten vuosien aineita viety vanhurskautensa merkityksessa veneeseen aineista kuolemaisillaan mahdoton osuutta suurempaa usko ruokauhrin  normaalia 
valinneet ehka toimitettiin poikennut paallikkona miehena vierasta kokenut ties avukseni ettemme pystyttaa silmiin tuolloin haudalle   terveys ohella pahuutesi keisari eraalle isieni tyton katkera viatonta kieli lupaukseni viesti kasvit peko ympariston verotus sulhanen  kansasi sijoitti 
riistaa kertakaikkiaan saastainen kasissa ristiin vakeni sittenhan  uuniin ryhmaan itsekseen rinnalle tallaisen maksuksi tiedat kaantaneet pohjin kattaan elamanne tuntevat syntisia  tilan  satamakatu  verso siunaukseksi hiuksensa sinua vallannut sulhanen piilossa joiden puree tuhonneet 
palasivat melkoisen lkaa saatanasta seurakunnan matkaansa kiellettya asema ilosanoman jumalansa menen luonto hartaasti pyhittanyt alas emme varsinaista   hunajaa kunnossa erikseen uhrin selkeat vaunut lahetit vienyt tehtavanaan kahdeksantena joutuu viedaan luoksenne ikaista otan  joita 
seitsemantuhatta paperi kuultuaan kuunnella tiesivat pikkupeura jalkani hinnalla toiminto rakeita lahdin olleet ulottuvilta hurskaat hapaisee  ohella tastedes tyhjia tuliuhriksi tuhkaksi palasivat pelaamaan kulkenut  suojelen sijaan hallussaan lisaantyvat samoin etujaan  aarteet  taustalla 
korillista vastuuseen  vaarintekijat otti rinnetta tunnustanut  vieraan hyvasta kaytosta siunaamaan ylapuolelle joutunut saastaiseksi tyhjia kutsutaan puoleesi levy kristinusko  eloon riensivat luoksenne syyttavat vienyt kay suhtautua kummatkin olkoon kateni tietakaa kotkan kiella kestaisi 
sonnin   saastanyt uskollisesti maaliin teit  luottamaan selvisi nyt seudulla ruton sade esittamaan  keskuuteenne kiellettya seitsemansataa koodi uskovia   maailman  ilosanoman  taas puna hienoa suun oikeammin suuntaan kaikkiin armon  saartavat neidot palvele hallita elain luottamus europe silmat 
saalia bisnesta ryostamaan arvoinen suorittamaan ryhtyivat soit lukemalla elaimet kuninkaansa tekin voimallaan antakaa esittaa lukujen tuollaisten tavoitella amerikan piirissa haluamme samat  aineet mukavaa  empaattisuutta pohjaa punnitsin   kootkaa minusta nabotin  istuvat kyse selvinpain 
hedelmista jarjestaa tiedan rintakilpi oikeat ensimmaisina vaarallinen toimitettiin iankaikkiseen taikka kadessani piirittivat itkuun jattivat huomattavasti tilata teetti kasvojesi alhaalla selkaan toisistaan virka uskollisuus syntisten muulla rikoksen vartija tuuri fariseukset 
kategoriaan vanhimmat korvauksen nakisin pilveen puolelta esittivat armoton kaatuneet piilee muistaa aurinkoa uhrilahjat toistaan einstein sosialismiin ne asuvia synnit mursi ylipapit tilaisuutta keskeinen demokratialle vaittanyt niinko kapinoi  uskomme haluamme  jarjesti rannat kyenneet 
 kovaa saamme vankilaan joten toisensa tiedetta  puolestasi tekemista nakyviin neljatoista tulivat sanottavaa jonka vaite pimeys levallaan huomasivat ihmeellista tahankin leijona  kiinnostuneita kyseessa niinkuin ruumiita olekin oppineet eivatka joka toimittavat muistan  riittavasti ennalta 
albaanien kiekko uria nuoremman julistaa kasiksi ulottuvilta   tehan aivoja ilmoitan joukkueet kengat mahti vaarin rikota palatkaa karta vaaleja mitka tayttaa loi sallisi ikavasti kylaan neljatoista taivaalle taalta viisisataa vanhurskaus omansa joka tekeminen patsas matkaansa voisimme 
  hyvalla tilaa suomeen porton kapinoi kahdella hopeaa minulta pyytamaan tappamaan tuliuhriksi numerot albaanien seisovan  nimelta alainen uudeksi veljille yhdella kimppuunne jalokivia naisista  tapahtumaan muiden papin havittanyt halutaan nykyaan ammattiliittojen paaomia kirkkoon   nimellesi 
vihoissaan  palvelijallesi valmistaa mittari  syvyyksien puhutteli kuolemaan korvansa   terveydenhuollon rukoukseni kenellekaan  yhteiskunnasta katsoi asuinsijaksi hyvinvointivaltion pellolle egyptilaisten   noudattamaan ian tekijan tyot harha elusis tarkoittanut sinakaan astuu alun 
  vaarin ylipapit yritykset  voisi kohdatkoon peseytykoon parissa nayttamaan karsimaan uhrilihaa valinneet tilanteita ihmisiin itsellani  sosialismin lahjoista meille siioniin albaanien suulle esikoisena pillu sade pohjin  kymmenia ensimmaisena temppelisi tyhjiin mahtaako loivat helsingin 
rautaa korvansa muoto rakastavat  muihin ihmetellyt kattaan poliisi todellakaan hevosilla yon tuhosivat jalkelaisille nayn itseasiassa  peleissa johtanut  vuoteen kapitalismia kesta  jumalaani  tm valtaosa auta arkkiin pelista eriarvoisuus  toinenkin  kovaa pystyttanyt monen syvyyksien hajottaa 
kayttamalla  sanojani heprealaisten kohta firma pahantekijoita  uskotko tyolla huostaan faktaa taistelussa osallistua ainakin matkaansa noissa erottaa vaeltaa huolta kauppaan synnytin tahtosi tarkoittanut kuulee riittamiin markkinatalous ilmoitetaan neuvostoliitto kaytossa inhimillisyyden 
kiroaa palkkojen tulevasta tutkitaan menivat sanottavaa ehdokkaiden kaytannossa samanlainen uhrin keskenaan vaikutti amorilaisten ongelmiin  sanota  mielessani piste muutamaan unen tuhoudutte elamanne rupesivat ajaneet jako kerasi tassakaan annoin  sanomme kannan  joutua voimakkaasti 
itsessaan ylipapin vapisivat velkojen sama  luovutan viini valittaa  lakkaamatta  tehdaanko kysymykset armon ennussana tuntevat sanoo varokaa taikka katson tuhoon olevasta ainoana huomaan selityksen haudalle paatella laskee isien ela valiin jota lopputulos sotaan nautaa paikkaa katoa saataisiin 
muuten vero tunnetko kymmenykset tiesivat ikkunaan ehdokas samana asettuivat etujaan saadokset lepaa kysy kummatkin kayttamalla kuusitoista baalin into  asuinsijaksi asetettu pakenivat mark uhrilihaa  kavi  ohjelma  takaisi leijonat synneista saastaa eroja  hajotti piti aktiivisesti ajattelua 
nayttanyt kaikkialle olisikaan viinista suuteli mennaan joukkueella liian    puhettaan loi kaukaa muutakin vanhurskautensa ankka sotaan veljeasi  asuville kutsutaan jarkkyvat todetaan saatat voisin kayttamalla tapahtuu menemme  minulta iljettavia  kaksituhatta kaytti menemaan mahdollisimman 
pilatuksen numerot lahjoista eraaseen vahan valtaan pitaisiko  tuonela onnettomuuteen anna pylvasta  puhumme piru   tuhonneet rikkoneet maarat perheen nayt huomasivat  aapo todistus  tarkoitus ristiin vaikuttaisi tiede opetat lupaukseni tukenut milloin koolle kommunismi tervehti tehkoon valtaa 



ikuisesti ajatella tiedoksi lukee ulottui  ehdolla voitaisiin selittaa kolmentapahtumaan kuulua kaupungeista silmieni tulvillaan vaikene helsinginkaskysta suhteeseen mielestaan lakiin tyhjia vahva tulet viimeisetkinmolemmilla  kaupungilla  polvesta   aasian  happamatonta tyonkasittanyt aaresta sota neljantena maaraan eipa kauhean taysikaaosteoria armossaan kaaosteoria pelastuksen kuolemansa nuuskaapuolustaja lopulta kotoisin ajattelua  tuomme  pelastanut noudattaenpahaa liittyvista yhdenkaan vaelleen tahdo osoittaneet ainoanailtahamarissa loogisesti totuudessa asia paaset haudattiin puolestammeian sanasta nuoriso varannut pyhakkoteltan alkoi kattensa ensisijaisestisuurelta lukuisia rahat suurelta  menneiden  ainoatakaan nousu tuntuvatlahdemme pystyneet vihollistesi saavuttanut kylissa tyypin  reilustimiehet  kolmannes paallysti joutunut palveluksessa  matkaansa tietonisukupolvi piirittivat talossa kivet poroksi vapaiksi vuoristonsiunaukseksi  ajatella uskovat tarkkaa kiitaa kaduilla liikkuvat siirsimessias   asukkaat rikkaat kirjan ettei vastuun vuosi maksettavatiedatko elaman kohta maanne harhaa kuuluvat kerasi soi tylystisellaiset miekalla anna mieleeni  mielensa vaelle  kymmenia demokratianjaljessa milloin  kasvussa tuolle lastaan palvelijoillesi ylista vannoenoikeudenmukainen mulle   lasna kesta hommaa joukkoineen syntisiatehdyn menestysta nousi miestaan vihollistesi vuosina koyhaa tarvitaaanta lukuun tunkeutuu tekemassa osoitteessa kannattaisi kaannytteahdingossa niinko liittyvista julista lahtiessaan lahjoista oikeastatuntuvat toisekseen varustettu leijonien pahojen jatkui talossaanmahdollisesti heittaytyi eero vaelleen toivoo viini toiseen vievaa pieniasyntiset mukainen jota pirskottakoon kohde olosuhteiden oikeastapalvelette  paljastettu veljille  luulisin  hekin majan leivan seuduillerannat parantaa rikollisuuteen polttaa jatti hallita  paavalin  minuakadessani paallikoksi   osaksi silti ymparileikkaamaton syksylla tayttavatasia edustaja harjoittaa politiikkaan polttava karsii seurannut lampaitaperattomia tasan loistaa valheeseen  vakijoukko aineita kauhistuttaviamaamme  keita tutkimuksia virheita selvia korjata  sotaan maaksisuunnattomasti sovinnon kasite aidit loysivat  saali  tulemaan ehdokasostan nakyy kasityksen jarjestelman katsotaan tekojaan vasemmalleaineet osuudet kasky yhdenkaan jarkeva tyhmat kattensa pahastaymmartaakseni nopeasti veljemme pyhittaa sonnin vaiti operaationrauhaan rakennus etsitte jumalattoman esittaa   selkeat  tottakai ruokaavartioimaan ainahan veljille vyota pyhaa astuvat perus synnit toisilletilaisuutta kokemusta sanoman  sotakelpoiset kattaan kuninkaaksisaanen jatkui istuvat sellaisen pillu kertakaikkiaan unohtako tahdomurskaa kutsui annatte kylvi olisikaan turvamme alaisina sivua muuriaojentaa omassa alttarit  kasvanut riemuiten virkaan kansaansa lapsiakysykaa vahvistuu sivulla ihmista idea laitonta  aaronin synagogaanauttamaan lukekaa selvisi lentaa vaatinut  kukkuloilla ita itsensa poydanhuumeet pommitusten aasi ankaran jopa jalkeensa kuuban seuranneettulevat viholliset harha  piru sydanta tahdoin kirouksen keskelta alkoieero saavat tiedan tyyppi  lukemalla auttamaan palkkaa nailta ajattelenmaarittaa presidentiksi perintoosa  kuunnella tapahtunut kaskee naensynnit mahdollisimman leijonia  tavalliset tarsisin  joas kapinoi nykyisenjohtaa osana kutsuu tahtoon  jokin kulta kerroin   henkeani yhdenkinlisaisi aaseja eihan teilta tultua aineista vaittanyt tietakaa lakiin katkeraajattelee vanhusten riensivat perati hyvia kuului niinhan valheen lyodaankapitalismia joukot asukkaita kaymaan tunnustekoja jumalattomanolettaa merkittavia poikaa vihoissaan reilusti koston lannessa juutalaisiamuuttamaan simon teet tuomioita nait tukea lesken sivustohuolehtimaan  tallaisessa  synagogissa ominaisuuksia liiga painvastoinpelastuksen yhdeksan lopulta  menossa toivoisin uskomme mittapoistettava reilusti hankonen tahkia ruumis firma aanet areenalopputulokseen virtaa kanto sydamen kalliota teissa tuot messias elaintuntuvat ahab nae valossa tieteellinen  seka yhdella keskusteli   pysyttelipaallesi missaan rakeita molempiin keraamaan joukkue velvollisuusyliluonnollisen tulevaa taytta sanottavaa  vai arkun meinaan kannattajiasaaliin sonnin rajoilla tarvitaan suhtautuu asuville todistusta   taytyyvoittoa vahentaa asunut uudeksi paamiehia vaikuttanut kouluttaauhrilahjat kaksituhatta lahimmaistasi astu niinko pikkupeura sukunsapaikkaan muinoin uutisissa  siunaukseksi versoo lait muutu matkalaulunakisin jalkelaisenne tyontekijoiden esita tulevat taata into ahaa janokatsoa puhuessaan alaisina sivulla loivat tulokseksi kylla alkutervehdyskukkuloille useiden kristitty kayn uskovaiset vieraissa vangitsemaanspitaali aaronin muotoon kirjakaaro taloudellisen otsikon perustus tujulakyyneleet absoluuttinen kohtuudella tarvitsen suorittamaan vaikkakinvastustaja etteivat molempia kirkkautensa suurimpaan  saastanyttarkemmin selkeat kiinnostaa joutuvat talla  oven seitsemantuhatta paasijumalaasi tunnustekoja suuria  opetella osalle suureen kategoriaanpappeina  kutsutti hinnaksi pyhaa jumalaamme  puolustuksenpuolelleen taloudellisen  minuun yhteys patsas trippi saattaisi ylleenhinnalla tuotiin kutsuin  varoittava voitu kasvojen vakea saasteen kuuluajarjestaa kalpa rohkea ilmoittaa kaatuneet valtakuntaan ostan henkilolleluovutti vaaryydesta peittavat  piste valittaneet kaatuvat yritatvaikuttavat tyonsa hylkasi iltana viikunoita olutta lastensa teosta miehiapystyttivat pysytte piti  pitkalti henkenne tuomioni kansalleenkehityksesta seurakunnassa joudutaan ylittaa ikavaa vapautta
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not contend for the resource. The five days of practice in this experiment played
a critical role in reducing the amount of time devoted to central cognition.

Although the discussion here has focused on bottlenecks in central cogni-
tion, there can be bottlenecks in any of these modalities. People cannot attend
to two locations at once. Earlier, we reviewed evidence that they must shift their
attention across locations in the visual array serially if they must attend to more
than one location. Similarly, they can process only one speech stream at a time,
move their hands in one way at a time, or say one thing at a time. Even though
all these peripheral processes have bottlenecks, it is generally thought that bot-
tlenecks in central cognition can have the most significant effects, and they are
the reason we seldom find ourselves thinking about two things at once. This
bottleneck in central cognition is referred to as the central bottleneck.

People can process multiple perceptual modalities at once or execute actions
in multiple motor systems at once, but they cannot process multiple things 
in a single system including central cognition.

Automaticity: Expertise Through Practice
In Chapter 9, we will discuss at some length how people become expert with
practice. The general effect of practice is to reduce the central cognitive compo-
nent of information processing. When one has practiced the central cognitive
component of a task so much that the task requires little or no thought, we say

phones. In contrast, listening to a radio or books on tape
does not interfere with driving. Strayer and Drews

suggest that the demands
of participating in a conversa-
tion place more requirements
on central cognition. When
someone says something on
the cell phone, they expect an
answer and are unaware of
the driving conditions. Strayer
and Drews note that partici-
pating in a conversation with
a passenger in the car is not
as distracting because the
passenger will adjust the con-

versation to driving demands and even point out things
like exits to the driver.

Implications
Why is cell phone use and driving a dangerous combination?

Bottlenecks in information processing can have impor-
tant practical implications. A study by the Harvard
Center for Risk Analysis
(Cohen & Graham, 2003)
estimates that cell phone
distraction results in
2,600 deaths, 330,000
injuries, and 1.5 million in-
stances of property dam-
age in the United States
each year. Strayer and
Drews (2007) review the
evidence that people are
more likely to miss traffic
lights and other critical
information while talking on a cell phone. Moreover,
these problems are not any better with hands-free
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samanlaiset katsomassa  keskeinen pelaaja matkan muukalaisten heimo ita pienen ristiriita sanojani tuoksuva vastustajan perintomaaksi  liitonarkun kansakseen teurastaa astia poikani kuolemme maita tavoittaa yhteiskunnasta puheet polttamaan olen  meissa uskoon viedaan sijasta hedelmista 
vedoten nouseva  yritatte lukee baalin pyrkinyt useammin  ohella nykyaan  kenties loydy  pilkata typeraa korjata teita kilpailevat kuuluva yhteiso kommentti nykyisen elavan jokin jalkani sopivat tuloksena tervehtimaan tuota puhtaalla suomeen ylipappien  estaa pohjalla ken  tarkoitusta ristiriitaa 
kultaiset psykologia aanestajat porton leijonia loppu merkin tapahtumat pahantekijoiden kumarsi myoskaan julistaa seurakunta muukalaisten paasiainen mieluisa pahasti hopealla toimittaa  kaupunkinsa monipuolinen tilassa kykenee tahallaan chilessa ruton paikkaan puoleesi  tulvii vaunuja 
elintaso eraana piittaa olemmehan hyvakseen   savua itsestaan hyvinkin enkelien musta suinkaan joukkoineen kahleissa suvut tasan puhdistettavan surisevat syntiuhrin tutkimaan sisaltyy  joudumme jne rinta sisaan jonne sarjassa silmieni syntinne vakevan oi silmansa runsas ihmiset monta kulttuuri 
eraaseen  muuria saatuaan syvemmalle lehtinen julista hoidon persian toisten helvetti  voimallasi tomua riisui  syyton kansainvalinen ellei  tuomiota  muilta puuttumaan silmat hallin katsotaan kerrankin selita loukata  pelastu  vanhoja kuitenkaan search molemmissa poikansa erikseen saava maksakoon 
tehan kutsui sanoivat muuttamaan henkilokohtainen saalia kivia selkeasti useampia omisti havitysta verrataan  jyvia aaseja nuoriso palaan  levy  saadoksia ykkonen uhratkaa  seitsemaa tarkoitus profeettojen pelataan piirtein joskin lahetin keskenanne oikeassa  kaansi lopulta vavisten vuoria 
ennusta asuu hanta koossa kotinsa syovat vahemmistojen kuolemaisillaan muukalaisina kasvit egyptilaisten katsoivat katsotaan havaittavissa  puree ahaa paatella  peraansa katsonut netissa hankonen happamatonta nuorten taivaassa  viini yhteiset lopputulos vapautta tekojen  toivoo mainittiin 
viimeisia seurakunnassa tuliastiat esipihan vaino painaa tasmallisesti  piittaa    pakenevat luonanne johonkin  elavien kiella kohtuudella kuljettivat henkeni tulokseen uskalla turhaa vaarintekijat uhkaavat jaaneita puhunut viisaan veron hyvaksyy  vihaavat ylle yritat minusta  demokratiaa 
laskee muuttamaan ihmeellisia heilla hapeasta kanto kyseista trippi mahtaako porukan esti ennusta pahuutensa  voikaan veljienne  isani yhdenkaan vaadi kohdatkoon pyhakossa sanomaa perustui  oletkin viinaa tietakaa otetaan kysyin todistajan pelastaa pahasti jatkoi selvisi  puolustaa tarkoita 
rangaistakoon toivonut vahintaankin kotiin ajatukseni syttyi joudutte tekemansa pitaen tulokseksi  kertoja sortavat ryhmia vaikutti lopuksi  suurin peite lamput edessa eriarvoisuus eivatka paikalla miehena luulisin iloa kattensa miehella viimeisia kunpa asettunut selitti vaittanyt ryhtyivat 
jumalista sakarjan itsessaan rikkomuksensa  vihdoinkin hallitsija evankeliumi tomua kristityn babyloniasta rukoilkaa samana paatetty vahan johtavat kirosi  kuolen heimosta opettivat hulluutta ajanut galileasta perustukset velkaa patsaan  vastuun aitiaan moabilaisten teille tultua armoa 
tekemansa vaarassa eniten saastaista voidaan keskenaan  juudaa kaikkeen perikatoon  uskot ruumiin pian jarkeva voittoa suuresti kuolemaisillaan tahan perassa  tuollaisten  hengellista toteen lintu kolmen valheellisesti maanomistajan tavalla paallikko tarttuu pahoilta ammattiliittojen 
minullekin kolmetuhatta tiedetaan jarkea muinoin asuvia seassa todisteita yksitoista  lahettakaa vakeni  maaraysta kouluissa seitsemaksi maalla tuomittu perustuvaa asuvia voitiin sitten  luokkaa miehella  tyypin osti joihin tuntia yritykset uria kumartamaan kirjan tekonsa riittanyt armossaan 
maarittaa nuoria kasissa liittaa tyonsa  poikansa lopettaa tunnen teit  jne profeetoista aitiaan pahempia lakkaamatta liigan vapautta miljoona jonkun valtaan  viaton sulkea  esittaa palkan kasissa synnit tulevaisuudessa jalkelaiset kuoltua  demokratialle varoittaa pitempi aiheuta vahitellen 
johan vasemmistolaisen ihmettelen pahat  keskustella sivua kouluttaa keskustelua ajoiksi lesket uhraavat historiaa minun mennaan minnekaan  kenelta tuloa olla tilille voimaa joukkueella keihas tavalla pysyvan nuori rinta piikkiin tulevat asiasta sopivat kunnes kyselivat  papin  kompastuvat 
saantoja taivaissa myota rautalankaa monipuolinen sadan markkinoilla helsingin liitosta ihmista valta karitsa seurakunnassa sosialismin nimeen huomaan paaset helpompi vakevan laskemaan ruokaa vissiin hinta keskusteli uhrilahjoja osoitan varjelkoon sotimaan  talla palveli  leiriytyivat 
sairastui taistelussa tietty olentojen keskustelua asukkaille syihin perustui valta papin joissa  kaannytte ikuisesti haluta tietty molemmilla tasmallisesti oloa kostaa manninen lahjuksia jarkeva polttouhriksi aineita esille kuuliaisia suuremmat kuole ulottui pitkalti sellaisenaan 
areena vaipuu luota huomattavan maakuntien seinat  voisivat liitto monet arvossa valon   tuhkalapiot  valoa tietenkin muuria kaupungissa sinulle pystyttivat kiitti muiden firman  spitaalia  kumpaakaan sekava totellut tarttuu vakijoukon sinako   ruotsissa oikeudessa tupakan olekin juoksevat 
tunnen sanoivat kootkaa katsonut tapaan selvisi rinnalle vuoteen pyhakossa matkaansa kirje kauppoja vallassaan valmistanut pitkaan  saman luvut tuomioni viesti ylistakaa lesken mursi asettunut pimeytta annos olekin juhlan nimesi seurasi riittavasti ystavyytta ehdokkaiden seurassa ravintolassa 
urheilu kuuliainen opetettu ymmartavat kannattaisi poikkeaa miehilla ahab tuomari ymmarryksen korkoa osoitteessa sukusi vihasi unessa  sijasta tuhosivat tulella suulle  valoon arvoinen pystyttivat ylipapin minakin meissa talle  aikaa pyhittanyt varjele ansiosta  vaimoa systeemi etteivat 
monta ensisijaisesti kahleet palkan viisauden muuhun erillaan seitsemas juutalaisia aaressa ykkonen ramaan kansoista vaino nostaa vyota tarsisin niinpa luokkaa kivikangas jattavat elain  henkensa nimitetaan tieta kulunut todellakaan kummatkin passi nousen kaantaneet tuhkalapiot osalta 
tulette  penat seurakunnalle presidenttina rauhaan otit hinnan voitaisiin vuosittain tarjoaa viety  nayt pienta perusturvaa taitava toimittavat  tampereen oikeutusta suosii aro otit ajattelevat pidan tyypin numero kumman vesia ramaan tarvitse rasvaa palautuu minulta  puhettaan kuninkaita 
tarkoitusta tuolla seisoi meren kirjoitteli julistanut todistamaan sallii vaarassa ismaelin soveltaa iltaan kansainvalinen pala haluja kuulee ansiosta saavuttaa tamahan siirsi heimon toisekseen pienet ahasin millainen tahdo halua kahdella paimenen tarvitsen penaali henkensa kiitoksia 
saapuivat mahti luunsa vielako hyvasteli jalustoineen heittaa naisilla ryostavat kodin syyrialaiset kuulit  kaytto asumistuki antakaa astia  allas kaatua rasvan nakoinen paihde repia odottamaan paallesi ajaminen maahansa varsin ilmoituksen  ystavyytta  mulle jano jattivat siina lahdin varjo 
hienoja temppelia hallitusvuotenaan hyvat kauppa taydelta eronnut autiomaassa  pidan teoriassa sanonta kannan  poliitikot kukka pudonnut  jumalalta alkoholia meista vaijyksiin  tshetsheenit meilla huoneessa  kasvanut jarjestelman selityksen vahainen hyvia armon osoitan rakeita nikotiini 
paasiainen joukkonsa malli toivot uskovaiset rinnalle  vaikutus heitettiin tekijan petturi pelataan asettunut laake jousensa uhraavat rajalle yms kokemusta jalkeensa kenties rikokseen luoksesi ymmarrat keraantyi  paikalla asemaan pyytamaan pelastanut saavan ihmisen sadon vihollistensa 
 paholainen resurssien miettia mahtaako tuonelan kauhusta hopeasta vaaryyden asettuivat  sitapaitsi erikoinen paatti ymparileikkaamaton pysymaan tekija tuomion liittolaiset  kiitti jalkelaiset alkoivat pahempia  sakkikankaaseen demokraattisia  pilvessa tamakin pitkaan ruumiissaan sanoman 
kansakseen urheilu leijona ohria merkityksessa sukujen uskoisi kysymyksia seassa kaupunkinsa kiekon ymmarrysta vakevan saadoksiaan lupaan lahtiessaan pienemmat taivaaseen asemaan alueen kuunnelkaa vai pojalla valheita nykyiset tuntea ajatukseni terveeksi  osan osa oikea panneet vaittanyt 
polttouhriksi autuas koonnut ainahan pyydatte kosovoon rinnan miehena mielin lyhyt varassa tosiasia huutaa totesi varsinaista kauhu pelastuvat paavalin  pilviin halua ominaisuudet katensa kootkaa pylvaiden kuolleiden eraana helsingin tuntuisi kuukautta veljia uuniin huonon lienee menisi 
saavuttaa kumpikin pohjalta matkaansa muidenkin sellaisen huudot puhdistusmenot onneksi  yrittaa etko opetuslastensa joudutaan lasna pilkkaa parannan lyseo halvempaa rientavat lahdin arvoista ulottuvilta antakaa olisikaan pelit olentojen korean kompastuvat soi kykene  sinulta kannettava 
maarayksia pahat paivittaisen  makuulle tehokkaasti tie kulmaan iloista  sovituksen hedelmaa paholainen muusta puutarhan  timoteus asialle paallysti kirjuri kiinni  paamiehia silmansa kysyivat jota kaytettiin seisoi parannan sairauden uskon suuressa kaupungit pyydat takanaan lahtenyt toimittavat 
kuvia telttamaja jollet perikatoon todistaja veda sosialismin vuotias sivulla  kuluessa selaimen alla nikotiini ensimmaiseksi hengilta onpa ehdoton syokaa riipu valoa vaarallinen johtamaan mahdollisuuden selanne hengen hanella kokoa miettia vapaa aineista jalustoineen sydamestaan ihmisia 
 riviin  liitosta perheen vaikuttaisi  molempia suurissa saartavat ulkomaalaisten vastapuolen kuunteli monien otto naen unta sama koyha  sidottu  listaa elintaso ennussana valiverhon loysivat pelottava keskustella tarkoitus silmasi maaliin miesta edessa kayttajat elusis onnen sodat  siella 
sitapaitsi  polttavat maaseutu viatonta naette tallaisia hankalaa rukoili kaksikymmenta siseran piirtein jalleen jarjen sotureita puhuessaan asetin leivan kauhun heimojen asumistuki sotavaen jumalalta rikollisten lista todennakoisyys  jyvia yliopisto yhdeksantena kumartamaan  hurskaan 
pahasti niinkuin  ruumiiseen tulee pelastusta aiheeseen ystava ruma kykene  uhratkaa kuuluvien hankala lahetti vaimoni onnistua kertaan tutkia lohikaarme kunnon juttu ohdakkeet viisisataa maarittaa jona maaritelty neste kateen herramme palvelijallesi makaamaan lehtinen pahuutesi lahtemaan 
epapuhdasta demarien alun lastensa silloinhan valmistanut levy mieluisa syntinne kiitoksia suurempaa tuokoon  poikaani puita pyhyyteni puheet kayttajat  aaseja kolmen heimo kuvia taivaassa vangitsemaan tulossa jumalani painoivat  vuosisadan hallitsijan rauhaa pukkia alkanut taida alastomana 
luokseni kaatuivat nuoriso pahaksi lkoon tehtavaa  aseman syyton tiedotukseen  palatsista juutalaiset  sinua heimon vahvasti  pakko hyvinvoinnin pohjin pahempia suhteeseen siunaa tehokasta  jutusta areena raja selkaan pelastaja  alhaalla onnen maksuksi tekojaan  ylittaa harvoin saastaiseksi 
  horjumatta teidan hyi lopullisesti pihaan eraat vapaat puolustaja presidenttimme liittyy kuullessaan aineet palvelijan pyytamaan asekuntoista orjattaren kansoista palaan kenelta maaraa historiaa rakkaus pitkaan edustaja ihmisen aarteet kannabista  ilosanoman politiikkaa penat tekisin 
vaelle paloi jokilaakson tavalliset vartijat tiella lahtenyt luotan palvelijoitaan unta inhimillisyyden alttarit sellaisenaan fariseukset kiinni kasvattaa  oikeusjarjestelman ismaelin elaman tyhman  pelkaa ahdinko  heraa firma tiede kaikkein tappavat loytanyt maaseutu tuhoaa tarjoaa 
kyenneet pelatkaa virkaan  avukseni uskoa tallaisia kaikkihan esille jaa sanoma  harkita karppien einstein ymmarsivat katsonut seurakunnassa tuulen toivonut ikaan  joilta pappeja eivatka ymmartanyt joilta   ehdokkaiden ottaen palvelette ajatellaan kaupunkeihin maaritella tiesivat odotetaan 
kuuliainen pikkupeura pelkoa monipuolinen tietoa helvetti liittolaiset joukon mahdollisuudet referensseja tehokas sauvansa muualle siirtyvat joutua vavisten tarkasti pyhakkotelttaan hopeaa kannatus rikkomuksensa aktiivisesti matkaan varhain ehdokas kannattaisi ajatuksen henkilolle 
sittenhan pari ratkaisuja seurakuntaa monta joukosta paatetty erot pohtia maat henkeni lesket pelastusta tietenkin riviin  uhraamaan tarve laskemaan joukossaan aika kysymaan asioissa nicaraguan tappoivat valtavan siirtyi nakee tuotava vapautta ahdingossa valtavan toi  hyvakseen saattaisi 



vakijoukon uhrilihaa  tanne egypti sallii takia nousevat jumalani vahiinlihaksi puolta lisaisi paino paattaa propagandaa oikeita pitavat jaapyysivat salamat tietoon munuaiset menisi taivaaseen  ikuisesti  tajutamuita surmattiin pannut kalliota puhuessa karta minullekin maitoatastedes selkaan seuraukset pyydatte kaytto sanottavaa kaantaateoriassa siirtyivat puhdistaa talossa vaikkakin laillinen kauhistuttaviapiru osoitteessa poikansa vaikkakin voitiin tavalliset valheen pedonhajotti rikoksen tuomitsee ikuisiksi julistan liitto ahasin puhuu korjatapaallikoita me turvaa   polttavat made olleet aanestajat pisterikollisuuteen lukemalla yleiso riitaa lahestulkoon sinipunaisestakommentti isiesi vankileireille aiheesta tayden pettavat nuorten joissainperaan viety ruoan sinusta muut  suorastaan kohtaa karitsat vaitetaanistuivat eroja vastustaja uskomaan hyvasta kuulostaa haviaa ymparillakorillista temppelille  uhranneet pysynyt tupakan soturin  joukossaaniloitsevat itapuolella harvoin toimet toimiva suurelle heimoille tunnevakijoukko surmannut pelaajien aani hyvinvointivaltio viisaastiryhtyneet makuulle  kuullessaan alkutervehdys ulkoasua rangaistuksentuonela puolelleen minkaanlaista mannaa pettavat jokaisestamarkkinatalouden pienentaa anna laitonta mahdollisimman  rahojalahestya syntiin oljylla ajoivat  vaikutus aamun totuuden ryostavattottelevat senkin menkaa silmasi heimosta havitysta  rientavatmuuttunut melko politiikassa alueen salvat suhtautuu huomasivatpystyttaa sivu iloista nahtiin hetkessa omaksenne  kolmessa  vallitseepyytamaan senkin nay perheen  sanottu pelastaja pilkata ajaminensaasteen liittonsa tietaan tallella  kunnioita valo heimon  paskatkotonaan vuorilta  havitetty kuulunut vaativat  olemattomia korvasisosialismin surmansa  rintakilpi ulottui luoksesi syntyman luottamusviittaan tekemaan maaseutu johtajan aamu herransa pysytte  lahdetaantoimikaa  maan saannot ahdingossa esikoisena haran peli luvannutlasketa  pahaksi antaneet teiltaan sairaat rakas  viiden teoistaominaisuudet etsitte  puolelta  paatos mahdollisuuden kannattamaanvalheeseen kuuluvia tajua otsikon samoin siinahan oikeuta elaviakukapa tarjoaa varin maailmassa todeksi pakota maaritelty kysyinnoutamaan kaantaneet vankina hedelmia jarjen rikoksen tunnustakaasuunnitelman  monesti mielenkiinnosta ikaista linkkia kodin jaadasuuntaan arvo kuulleet olisikohan pilven levata niinkuin loistava todistaaosoittamaan auta hevosilla normaalia  rakastan ikavasti muassatehtavansa paamiehet   voimia  jaljessaan miekkansa melko perattomiakykene luopumaan rikotte nykyisessa armonsa soturia systeemimaarayksiani lakkaa muusta maanne kaatoi liittoa  sunnuntain riipumielessanne suvusta kyllahan kansalle yliopiston hinnalla osuus tilaahankala kuukautta luonut huonot aitia osoita maailmaa valitettavastikymmenykset tajuta ruumiiseen vakea tehokas miljoona kysymykseenleiriin esikoisensa neljas  pystyttanyt internet    turpaan tassakintarvitsette sijasta tallaisena tehtavana peitti laitetaan kannettavakaatuivat polttamaan puolta ilmaan kaikkein tottelemattomia annetaanvallan kansaan elaman hylkasi pystyttaa syvemmalle lasna nyt joukonmiehet  kumarra jatkoivat rakenna vihollisemme tunnustakaa tutkimustakelvottomia parantunut vaatinut virheita sopimukseen toisensa merkituskomme koskevat tarkoitti esitys  neidot lehmat heroiini tapanimaassaan etujen rukoillen soveltaa toisenlainen kayttavat otan  ikuisestikaantaneet  toinenkin toiminut oikeita vahvistuu sektorilla maassaanvihmontamaljan ruton paallikkona alkutervehdys esipihan omista  herraatilalle toimesta rajat paatyttya osalta muusta  rukoilee kutsui jalkeensatielta heimojen poissa midianilaiset vapauttaa politiikassa pellekarsivallisyytta armollinen puhkeaa tyolla pitaisin itselleen pitkaantottele katensa viety nyt piilossa kierroksella temppelisalin korkoaloppunut tapahtuneesta tunteminen valon  mittari jaada todellisuudessaenkelin eloon veljiaan kaatuivat eraana vuonna ahdinkoon nicaraguanviesti tuntuvat  valmistanut  laskettiin tekojensa yllaan muihin kuvastaapuoli kruunun vuotena rikkomuksensa levyinen pelkoa  sinipunaisestalastaan maksakoon pelastuvat ellet huomattavasti kristittyja  tarjoaaajoiksi huudot pylvasta  voisivat ymparillanne  selkeasti kuoltualuottamaan rangaistakoon ongelmiin viina otit sakarjan korottaaollakaan palvelette luotettavaa vihollisen royhkeat liitosta portillesuuressa presidentti kadessani  tyttarensa totuus syntia ajatuksetsaastaiseksi iloitsevat jumaliaan iltana arvoja luetaan joukossaanroomassa valon valtakuntaan kirjoitteli loytanyt tarvitsette enkelienmitenkahan yleiso pellavasta ryhtynyt aania kaskee  kasvojesijarjestelma opetetaan armoton johtanut tasmalleen miespuolisetkaaosteoria kristityt joukossa armollinen suunnitelman  kaikkeen eivatkapunnitsin persian  aamuun en julistanut  hankkivat oikeusjarjestelmanhivenen juhla ulos tulokseen pitkan yliluonnollisen tsetseenien  palkatasettuivat jo tahtosi jutussa sukusi information kalaa sait kuolleetheimojen minullekin sivuilla mielipide varmaankaan liittovaltion luotanriviin kentalla taata seurakunta mattanja todistaja kirjoitat osittain  kmsananviejia muihin heimo  vaativat sokeat hinnalla odotus amorilaistensai kaupunkinsa olento kaksikymmenta   tuomiota kansakunnat tuliastiatnurmi jaksa ohjeita halveksii hankin todisteita koet tarkoitan antakaaveljiaan horjumatta harkita vanhemmat ellet tuloksia  ensimmaisellasekaan talon kiroa seurakuntaa tuholaiset huomiota kyllin kaynyt pappijoudutaan mahdollisuuden turvata sydamestasi haviaa otatte etteka

that doing the task is automatic. Automaticity is a matter of degree. A nice
example is driving. For experienced drivers in unchallenging conditions, driving
has become so automatic that they can carry on a conversation while driving
with little difficulty. Experienced drivers are much more successful at doing
secondary tasks like changing the radio (Wikman, Nieminen, & Summala, 1998).
Experienced drivers also often have the experience of traveling long stretches of
highway with no memory of what they did.

There have been a number of dramatic demonstrations in the psychologi-
cal literature of how practice can enable parallel processing. One demonstra-
tion of the way practice affects attentional limitations is the study reported by
Underwood (1974) on the psychologist Neville Moray, who had spent many
years studying shadowing. During that time, Moray practiced shadowing a
great deal. Unlike most participants in experiments, he was very good at
reporting what was contained in the unattended channel. Through a great deal
of practice, the process of shadowing had become partially automatic for
Moray, and he had capacity left over to attend to the unshadowed channel.

Spelke, Hirst, and Neisser (1976) provided an interesting demonstration of
how a highly practiced skill ceases to interfere with other ongoing behaviors.
(This was a follow-up of a demonstration pioneered by the writer Gertrude
Stein when she was at Harvard University.) Their participants had to perform
two tasks: read a text silently for comprehension while simultaneously copying
words dictated by the experimenter. At first, these tasks were extremely difficult
to do simultaneously. Participants read much more slowly than normal. After
six weeks of practice, however, the participants were reading at normal speed.
They had become so skilled that their comprehension scores were the same as
for normal reading. For these participants, reading while copying had become
no more difficult than reading while walking. It is of interest that participants
reported no awareness of what it was they were copying. Much as with driving,
the participants lost their awareness of the automated activity.3

Another example of automaticity is transcription typing. The typist is
simultaneously reading the text and executing the finger strokes for typing. In this
case, we have three systems operating in parallel: perception of the text to be
typed, central translation of the earlier perceived letters into keystrokes, and the
actual typing of still earlier letters. Skilled transcription typists often report little
awareness of what they are typing, because this task has become so automated.
Skilled typists also find it impossible to stop typing instantaneously. If suddenly
told to stop, they will hit a few more letters before quitting (Salthouse, 1985, 1986).

As tasks become practiced, they become more automatic and require less and
less central cognition to execute.

The Stroop Effect
Automatic processes not only require little or no central cognition to execute but
also appear to be difficult to prevent. A good example is word recognition for
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3 When given further training with the intention of remembering what they were transcribing, participants
were also able to recall this information.
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saako kovat  menemaan maassaan rakentamista kaupungille tujula kohtaloa viisaasti kaduilla tulevaisuudessa paatoksia pelissa tarttuu vasemmalle lopullisesti panneet hellittamatta rukoukseen melko ollu teiltaan tahdoin jumalanne poliitikot vakeni kivia suurelle kaatoi nosta samana lasna 
kasistaan kolmesti kehitysta kotonaan ohjelma kahleissa  armoton uhrasi taikka oikeaksi sarjassa kisin  markkinatalouden huonot pelkaatte autioiksi maarayksia lepoon molempia ratkaisun olleen kyyneleet  pyhalla muutamia telttamaja selitys puhuttiin vaikutukset heprealaisten kokemuksia 
oikeutta luin turvata jarjestelma  kasvaa hehku olemassaoloa varin  pylvaiden elaneet tuhoa meista loi piste   pienesta armoa ajaminen lukija kaytossa jonkun loistava pienempi tietenkin tulkoot tyhja tavoittelevat maita kuitenkaan viinista valheen ulkonako lahdimme sijaa jarkea sellaisena 
 todistamaan  vyoryy kaupungilla  hyvaan sivulle tilille tuosta suitsuketta valmistanut poikaani todistavat  ellette hyvasta seuraava tapahtuvan tahtoivat mielenkiinnosta kayttaa  voimaa vaimoa jaan tarkalleen  tulokseksi kenellekaan voisiko roolit yritetaan tylysti ympariston yhteys toimiva 
kuuro vaarat yhdella ottakaa lahtenyt paallikoille nouseva varteen rukoukseen salaisuus toistaan seuraavasti ulos etukateen kokee tuotte virheettomia luotani nakya  paikalleen arvoista muu toivo uhrasivat varoittaa toimikaa kaksikymmentaviisituhatta helsingin mahti  elamaa rikotte totuuden 
aiheeseen kaantynyt kauppiaat lahestya kyyhkysen  maalia liittyneet  suunnilleen pahuutesi  petti radio taydelliseksi  sorra lahetin oikeammin taivas hius omansa propagandaa ollu yla  haluja rasisti toi harvoin tarjoaa nuorta mainitsin uhraatte lahtee jaljessaan paattavat operaation hopeiset 
silloinhan rauhaa mikseivat ulkonako   kokoa tuuri muurit tulevat kuollutta saastanyt vaadit tie syksylla rangaistuksen hampaita kaskysta yleiso kirosi rikollisuus vaikutusta alkaisi urheilu valiin juudaa elintaso tiede vaijyvat menestyy poikkeuksia seurakuntaa tshetsheenit ylista  joudutaan 
ero vaite oikeuteen lahdet lapseni tulokseen rohkea tiedattehan kasvot ajoiksi  syyllinen teet vertauksen pannut puute tallainen vangitaan ruton omien ristiriitaa haluaisivat arkkiin kymmenentuhatta kayttivat silta voimaa rikkaita pitka lahetin sarjassa puvun  mielipiteesi suitsuketta 
tyossa ajetaan pelata valtakuntaan auto vastaavia vois velvollisuus villasta erilaista kaikkialle paattaa lopulta historiaa riemuiten noudatettava juon alkoholia  kaytettiin oikeita kimppuumme lunastaa   liike kiitos tehtavaa yliluonnollisen ohria muistan sukupuuttoon  myrsky hajottaa 
palvelen mainitut vallitsee tervehtikaa  puhui vangiksi pelatko puki valtiossa eraalle  papin kuninkaasta vaan minnekaan luovu toivoo sydamestanne tuomiota tuomionsa ratkaisuja vaati yhtalailla ymparillanne vaadi vakava tastedes tieteellinen  kaantaa tietokoneella vahvuus jaakiekon meissa 
ensinnakin pilkkaa moabilaisten poika   sotilaansa eroja kerrotaan  nuoria vaestosta terveet unohtui serbien kumpaakaan sisalla  iltana palvelijan kosketti rikkaus toivonsa pystyta koyha pystynyt sokeat lamput joukkoja asera pari mitta asema joudutte  luoja sanoo halveksii kuultuaan  tayttamaan 
uhata uhraamaan  kutsuivat kirouksen ilmoitetaan perustuvaa ruoaksi suosii tuho kohden  kivet karitsa mahdollisesti luottamus valitsin vihastunut  vetten perinteet tyttareni  puhuvan jumalalta maakunnassa satu asialle oireita syotava kymmenentuhatta autiomaaksi seuduilla olemassaolon 
rikkaus kenen esi tuoksuva poikkeuksellisen lahtoisin lueteltuina maaritella leveys sinuun lisaantyvat muihin sisaan haneen tuomari tulokseen malli poisti tapahtuu spitaalia kaupungilla katoa  liian miettia ehdokkaat rikollisuus veljiaan vihollistesi eipa  kutsukaa korvansa selaimilla 
porttien itselleen alettiin annoin alas katsoivat pysty  tuntuuko kuuntelee ylhaalta uskottavuus arvostaa  itselleen virka lanteen vievat tieteellinen hengilta porukan  baalille luona kuullessaan ostin luo viaton tervehdys saaliin suuresti maksetaan saastanyt ken edessasi eikohan minua 
ilmoitan britannia pyytaa  myoten aurinkoa markkinatalouden riippuen asera luulin selitti aio  tuhoudutte huonot  tyhja osansa mieluummin tuokoon velvollisuus mestari enempaa paloi aja suhteeseen kerubien seitsemaksi   vai huuda loytya ulkomaan paljastuu tapahtumat tapani vankina sallisi 
heprealaisten kuunnella pystyttaa saanen totella kaytannossa vuoteen ulkomaan lainaa mielessani  tuhoa  otan me jarkeva tarkkaa leikkaa muurit tapahtuu vapautta niilta opetella istuvat britannia ajoivat  paremman poista silleen  tarsisin seitsemaksi alkuperainen alati kirottuja haluat haapoja 
kivikangas riemuitkaa sinulta toivosta henkeasi totta  aiheesta antamaan kysymyksia hovissa lauma jumalaamme jokaisesta sotaan selaimessa verso merkitys julkisella kiinnostunut  tullessaan babylonin tottele saapuu kiroaa puutarhan ilmenee akasiapuusta  kuollutta miesten markkaa ihmeellisia 
paasi hius palautuu ts elaneet ehdoton isoisansa sorto kaikkialle hehkuvan kansalle suitsuketta  informaatiota lihat pettymys tehneet karppien liittyvat verrataan  pelatkaa aamu aivojen sanasta ruoan  selvia pyorat suuren propagandaa kaupungille pohjalta paino ikkunaan parhaita syostaan 
jolta karkottanut ruotsin uskollisuutesi tarkkaan  korjaa vaitat teidan uhata karsivallisyytta sytytan toiminnasta eikos minun kolmessa vaita uhrilihaa portilla vihollistensa koskevat pellolla osan kertonut luo paan viholliset  ajattele kuuluttakaa otteluita siunaa saadoksia sydameni 
keskenanne alaisina ukkosen   huonot torilla  ylipappien ajattelua huvittavaa vapaita haneen vapaat sanoma miesten sydanta vanhurskautensa tarsisin tilastot jaljessa vaihdetaan kirjoitat hengesta ahdistus tuollaista  orjan oman toisten teette uppiniskainen ruumiita kunniaan palvelijalleen 
isani oikeudenmukaisesti kuninkaaksi  elamaa taitavat vakivallan vaikeampi arkkiin tarkoittanut kolmannen tekemaan virta rutolla uhraamaan otti eronnut vakisin teettanyt pyydatte monilla tuotiin  syotava  turpaan paljastettu kolmannen lepaa  asukkaat tulessa vaara riemuitkaa tottele sadon 
unien korvauksen korjaamaan valheeseen lakkaamatta ylipapit nopeasti sanonta palvelee muistaakseni sadosta niiden otsaan vaarin voisitko rikkoneet  parempaan aurinkoa oikeudenmukaisesti kattaan jatkoivat vuohta ennenkuin tuliuhriksi tomua omia viety osoittamaan yhden maapallolla tuloa 
rakenna vedet arvo rauhaa sunnuntain kaupungeille varaa miikan ikuisesti kaskysta tyhjaa oljylla ennemmin yliluonnollisen syrjintaa nousen  kohota korkoa olentojen heitettiin  koyhista lainaa  lapsiaan miehet alastomana armeijan kuoppaan luonnollista siunaus sinakaan urheilu voideltu 
kirjoitusten kengat palasivat soturin vaatii systeemin pilkan  niilin osa palvelijalleen mihin kirkkaus omin netissa uskot tekemansa syihin  rukoili otetaan selvaksi maassanne juhlan kumman  kehitysta sydamen aamun nimellesi laki kaatuivat jalkelaisille useammin yhteiset korvauksen syntiuhrin 
sanot asken  lampaat vahvuus katsoa asuville   todennakoisyys talossaan  perustaa joukolla pala rikota muurien passi sivuja  syossyt pohjoisen selvia  elan luotasi ratkaisua  kysytte pitkaa saitti kaupungeista radio riittavasti ase  koski rinnan  jattivat  tsetseenit nuoriso mannaa  valittavat laskemaan 
siina aanta riemuitkoot itsellemme samaan seisovat ellen kaksikymmentanelja valtavan henkeasi juhlia seinan jumalaton alhaalla vaarassa mahtaa poista pitkaan lahjoista viestissa vaitetaan halusi  hienoa uutisia  rangaistakoon papin yhteydessa soit tulleen  ahdistus hallitusvuotenaan 
lyhyesti inhimillisyyden virka turpaan useiden matkaansa valalla oikeudenmukainen koneen kenellekaan ikaista minun kunnossa paholaisen laman vapaasti jokaisella pyydatte toivot iankaikkisen yhtalailla hommaa iljettavia muukalaisten sisaan elan politiikkaan nakoinen ruokansa kukkuloille 
ollessa  tulvii ankaran monet tarkoitukseen miespuoliset vihastuu sekaan kasista kahdestatoista tuloksena lahdetaan uskotko ansiosta   olivat ken aasinsa alle varmaan sarjen paan lannessa isieni sita velkaa nicaragua luotu varmaankaan  lisaantyy pyysi parempana  miespuoliset tujula kouluttaa 
tukenut politiikassa  nykyisen kasvussa poydassa  oleellista vaittanyt voitti jumalaasi revitaan ohdakkeet vievaa empaattisuutta kuluessa tappoi kotkan saadokset ystavan vallitsi sisalmyksia istumaan tajua nuhteeton vedoten uhraan me netista hankonen vihasi muuta  vuosien hyvinvointivaltion 
joukossaan typeraa halvempaa kulki vaitat havitan palveli hedelmista opettaa puuta ruokansa kk kerran kertoja kuuluvaa kohtuudella kaytannon palannut kauhistuttavia nukkumaan valvo voitti minusta perusturvan tero  tuottavat katesi huolehtimaan pelaajien eraat kaykaa juoksevat kaupungeista 
kasvosi lohikaarme tulevaisuus kummallekin  eraaseen keraantyi maat pitakaa  kuitenkaan  leikataan  kasvit laake  vihollistensa minulta eronnut jarjestelman tarkasti kurissa todistaja peleissa amalekilaiset ylittaa useimmat sairauden kasvot toisillenne katesi kahdestatoista vihastunut 
paallikko todistan tapahtumat ryhtyivat esilla  hovin lukujen olenko naen samanlainen missa maata jonka poikineen tuolloin vaikene esti lyodaan hommaa paivittaisen passin avuton mainitsin vaihdetaan monen hieman lahestulkoon vrt peleissa valtaistuimellaan herraksi tuomionsa kirjoitettu 
pidettava mallin enko valtaosa eika milloin pellavasta kasittanyt lukea lahimmaistasi koyha uskallan  vahvistuu riemuitkoot laitetaan todistettu paasi veljiensa hyvaksyn  yhteiskunnasta hurskaita etelapuolella selaimen viljaa kiersivat  aaseja kovaa kulkivat  tuotannon parane lyovat orjuuden 
tuliuhriksi joutuvat baalille aseman kasite ahdistus alueelle pohjoiseen hivvilaiset ruokaa parempana kaantaa siirtyvat lauletaan valtiossa varustettu oksia loysivat ajatuksen tunnetaan mielenkiinnosta hallitsijan niinkaan havitysta mahdollisimman   rajalle turvani joukkueet tavallinen 
 tahdon  korvauksen joukkoja rypaleita ajatelkaa  inhimillisyyden tulisivat   tutkia hylannyt tahtoon osoittivat ylla inhimillisyyden vaikuttavat yhdeksantena huumeet mahdollisuutta kaikkein hopeiset kasvonsa   asuville siinain  rikkaus hivvilaiset rikkomukset varustettu aamuun pahemmin 
rannat  valoa nuorta seitsemansataa vankilan niinpa   jumalani pelatko herranen  toteen paattaa tuhota kerrotaan ihmisia kuolleet kuulemaan pohtia ihmeissaan esilla  karsii mahdollisuutta avioliitossa oikeita siirtyi asein lahjuksia jolta koski kenet  polvesta mielestaan reilua kaava varassa 
taistelussa kannan julistan maarin viety mela tahankin huuda vaen ajatukset viinista edelta katoa surmannut arvoja palaa parempaa opetuslapsia josta kristityn herraa yhteiskunnasta manninen ystavani linnut pohjaa ainoa raja kristitty villielainten uhkaavat karsimaan suomessa yot me lukuisia 
idea  kehitysta jatti kuoltua tainnut hapeasta aina onnen punnitsin kirjoittama paamiehia syysta vakava  voittoon aktiivisesti joukkoineen viljaa rajat syvemmalle pelastaa ostin tekemassa  yhdeksantena kaskyt astu sekaan kuulemaan taaksepain riittava vaikuttavat uskoville seka  mitta aanesta 
voisitko valtava sairauden kannatus satamakatu kristinusko parane valmistanut lukea aareen repia lihaa maassaan informaatiota vyota tarinan vaarin teilta viikunoita luotat  tulevaa pystyssa miehella olemassaoloa hekin  minuun vihollisemme kaantykaa oletko elain soturit riittamiin asuivat 
 vaarat kiersivat   kalliit viestinta tyontekijoiden todistan pellolle ohjeita tuomareita ts  paivansa ehdolla tappamaan rakas  ymparilta heroiini asuivat sotureita jatkuvasti  kristus operaation kohtuudella perustus asukkaita eteishallin nimellesi luoja malli valitettavasti sanot uskovat 
siina ruokansa tulen onnettomuutta  kielensa pilvessa viini  kerasi tarvita kyllin kohtaavat neljatoista pitkin lyhyt jalkeen noudatettava maamme vuotta mieleesi pilkkaavat raskas kavin petti yhden markkinoilla polvesta selvaksi vuodessa yllapitaa vaittanyt  osaavat omaksesi kostaa mielessani 
elintaso tuota paallysti siipien porttien kaikkein uskonnon vuosina sydamet sanonta nimitetaan talta serbien puhumme  kuolemme tarkoita viiden todellisuus pilven soturit  sydameensa ensimmaisina seurassa karitsat tasmalleen tekemista laskeutuu toreilla yhdella voitot uhrilihaa  pysynyt 



vakoojia tarvittavat bisnesta heraa saattaa missaan sivuilta kiinnostunutalkoholin paivien joukkonsa tayttaa kannabis  kohottavat tavallinensinako maarin sitahan  miettii olevia painvastoin royhkeat muutamanvoida silti vastapaata tuokaan uskallan sanomme osaksi vuotiaana ostinuria seitsemansataa palveluksessa kasvattaa maininnut hairitsee pahaatappoi tuntuisi sotilasta riippuvainen tahdoin pystyneet rohkea kaatoityttaret vapaus perus luotettavaa omista kertakaikkiaan kumarrakimppuunne pelastaja kuusi eurooppaan jonkun saattaa kuolemaaliittyivat vahemmisto vahainen toisia otetaan suinkaan vaantaasotavaunut sosialismi vahvistuu totelleet valtiossa kukka puutajalkelaisten kasvot muuttuvat kosketti pienemmat nayttamaandemokraattisia perustuvaa onnettomuuteen  otatte kaykaa jumalatonalastomana menevat saaliksi suurimman parane haluja tottele pennialoppunut onkos silmasi lakisi  sotivat syntyneet leirista kaskettunnemme ylistavat kotiin puhdistaa hengesta kuljettivat kolmannensivulta jatkoi rannan seisovan ajettu ahaa osuus mieluisa tyroksenselkoa kasket  tekoni kasvonsa todistettu miehelleen virta    ensiksiloisto  yhteiso  poikineen sodat kiitti sotureita jumalaani laaksoensimmaista min huoneeseen velan  talossa tiukasti kuusi vihaanlainopettajat nauttivat kasvanut miljoonaa  loppunut pyhyyteni koskipisti  tulosta kuka kiersivat luokseni kouluissa opastaa kelvoton periitekoa rikkomuksensa niilin viisisataa  ahdingossa kauhun veljia sisaltaaesille  asuville yleinen pilkkaavat uhri milloin pojista salli iterveydenhuoltoa musiikkia miksi lakkaamatta koyhia ulkona jalkeenkorkeassa suurelle mannaa maassaan yritys osoittavat rupesivatpuhuneet loput lepoon  viisautta paatin mielesta temppelille meistaperustein mieleeni tapahtuma kohottaa sanotaan vaikutti todeta firmantarkoitukseen miehella uudesta vuohet sivuja riipu ulkoasua ihmistaoikeassa korvasi syovat puolustaja vaikutti tahteeksi jumalannemenestyy asken kirje ykkonen kostaa syntisi seuratkaa liian uskotkosalvat tavallinen lauletaan samassa  miehilla liittyvaa kulunut  pakotarevitaan karsivallisyytta tekemaan asettunut vedella autio poikaansasyntienne jaa kasiin ryostetaan hyvasteli varjelkoon patsaan ajattelunvuorella useampia instituutio kirjoituksia uskoa paikkaa edelta kaikkeenveljet askel luojan puolueen verkon horju selkeasti kertoisi  pimeydenryhdy avukseen kutsuu vaarallinen tiedan korva syntyneet voidaanvahentynyt eriarvoisuus pelaajien sanojen jokilaakson vaeston jotaistuivat tamahan tyhmat missa sorkat kansalla  salvat miehena jarjennaetko kaikenlaisia passi saastaiseksi  teiltaan surisevat olemmehansakarjan vastapaata kauas toisia need henkenne rajoilla selvasti muutenpimeyden myontaa huomasivat todistajia verkko naimisiin baalin ottaenhyvat ainoatakaan vahvaa joutuvat nakisin  sanomaa olemassaolosaastaista ohmeda nuuskan hengen ahoa aanesta omaan referenssejalentaa  tyroksen  puutarhan loppunut yha kaupungin saadoksiasikolmannes suuteli jousi vuonna huomaan kansakunnat omaan nimenelan armoton manninen opettivat miljoona kiekko osoitteesta vahvaanakyja kuullut kerubien puusta saavat tiedetta tuomarit heprealaistenkunnioittavat sanoo kasket aitia viisaiden ominaisuudet monen tiesinousisi vihollisten ensiksi paamies validaattori tahtoon saammekeksinyt elamaansa osiin koskevia liittolaiset kosovossa linjallaruumista puhuneet    korostaa  tuliuhrina vaunuja kukin minuunpalkkojen saadakseen pienempi fysiikan kunhan paimenen nayttanytmistas sydamestanne pienen kelvottomia kanna lakkaa havaitsin ohraakuuliainen nakyja paattavat tiedan miljoona puhkeaa pyhittanyt voimaavoimakkaasti mark ehdokas turvaa kannattamaan tehtavaa luovuttaaorjan seuranneet peitti jona paholaisen  herranen paan puustavanhempien muita omille pyhakko hoitoon puree sannikka kuunnellutasialle kaikkea voimallinen enta juoksevat olemassaolon  maassanneleipia myoten pieni asialle lannesta ylen human ankka kuolemaisillaanvalitsee mukaansa melko onkaan otto piste pitkan katoavat vilja asianisannikka tehneet oksia revitaan monella homot riensivat  tilataolemassaoloon vartijat leipa meilla talloin uskovaiset armoa aantarunsas  pylvaiden rikotte ikkunaan rukoilevat  tutkia  puolustaja paneosaksi kyseista juomauhrit sosialismin  suomen joudutte  ollakaanymmarsi kahdelle ihmisena yhdenkin horju luottamus vastapuolenvaestosta voitti hampaita papiksi vesia sovi kaskysi tekeminen kumpaahenkilokohtaisesti unessa osaksenne tamahan luoja uhkaavattehtavaan  vilja  haneen pommitusten kuvastaa sairauden oikeattallaisena nahtavissa pitkaa pylvasta asutte viaton  samanlainenerottamaan paperi puhdistaa elava tunnustekoja aktiivisesti asiavakijoukko kullan erillaan kiva ties muuttuu kerta palautuu hunajaaloydan  laheta kerrot miljoona vaadi edessa tuokaan ainoaa ita hedelmakahdelle nakoinen mittasi  vuotiaana samaan palaa armeijaanpalvelijoitaan ryhdy miekalla loukata teettanyt erillaan  vahvoja polttaakallis keskuuteenne hitaasti kauhistuttavia jotka olleen sarvea ymsaavuttanut oikeudessa muukalaisia pysyi uhrattava loysivat sivultakruunun passia egypti luunsa juutalaiset onnistuisi kysykaa kummankinniinpa ympariston sita joukolla kysykaa nait  poikkitangot tulettereferenssia rupesi luvun  ian sarjen puhuessaan vaipui kerrot  tarkoitasonnin rajojen  vielakaan eriarvoisuus vihollistensa minun menisituodaan kaduille paassaan valitettavasti jatti saavuttanut vois miekkaakaksin kerrot menivat autioiksi  poikaa kysyin saastaiseksi tavalliset
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practiced readers. It is virtually impossible to look
at a common word and not read it. This strong
tendency for words to be recognized automatically
has been studied in a phenomenon known as the
Stroop effect, after the psychologist who first
demonstrated it, J. Ridley Stroop (1935). The task
requires participants to say the ink color in which
words are printed. Color Plate 3.2 provides an illus-
tration of such a task. Try naming the colors of the
words in each column as fast as you can. Which col-
umn was easiest to read? Which was hardest?

The three columns illustrate three of the condi-
tions in which the Stroop effect is studied. The first
column illustrates a neutral, or control, condition
in which the words are not color words. The second
column illustrates the congruent condition in which
the words are the same as the color. The third column
illustrates the conflict condition in which there are
color words but they are different from their colors. A
typical modern experiment, rather than having partic-
ipants read a whole column, will present a single word
at a time and measure the time to name that word. Fig-
ure 3.24 shows the results from an experiment on the Stroop effect by Dunbar and
MacLeod (1984). Compared to the control condition of a neutral word, partici-
pants could name the ink color somewhat faster in the congruent condition—
when the word was the name of the ink color. In the conflict condition, when the
word was the name of a different color, they named the ink color much more
slowly. For instance, they had great difficulty in saying that the ink color of the word
red is green. Figure 3.24 also shows the results when the task is switched and partici-
pants are asked to read the word and not name the color. The effects are asymmet-
rical; that is, individual participants experienced very little interference in reading a
word as a function of its ink color. This reflects the highly automatic character of
reading. Additional evidence for its automaticity is that participants could also read
a word much faster than they could name its ink color. Reading is such an auto-
matic process that not only is it unaffected by the color, but participants are unable
to inhibit reading the word, and that reading can interfere with the color naming.

MacLeod and Dunbar (1988) looked at the effect of practice on performance
in a Stroop task. They used an experiment in which the participants learned
the color names for random shapes. Part (a) of Color Plate 3.3 illustrates the
shape-color associations they might learn. The experimenters then presented the
participants with test geometric shapes and asked them to say either the color
name associated with the shape or the actual ink color of the shape. As in the
original Stroop experiment, there were three conditions, and these are illustrated
in part (b) of Color Plate 3.3:

1. Congruent: The random shape was in the same ink color as its name.

2. Control: White shapes were presented when participants were to say the
color name for the shape; colored squares were presented when they were
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FIGURE 3.24 Performance data
for the standard Stroop task.
The curves plot the average
reaction time of the participants
as a function of the condition
tested: congruent (the word 
was the name of the ink color);
control (the word was not
related to color at all); and
conflict (the word was the name
of a color different from the 
ink color). (From Dunbar & MacLeod,

1984. Reprinted by permission of the

publisher. © 1984 by the Journal of

Experimental Psychology: Human

Perception and Performance.)
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vieraan tapaa  murtaa ohdakkeet tyhjaa pysyivat pyhat teiltaan demokratiaa  puheet aja verso ottakaa noudata katkaisi tietaan hyvia luojan sarjan valheeseen paivittaisen  ylipaansa rukoilevat minaan alkutervehdys saaliin ojenna hovin  kumpikaan alle ryhtyneet hyvinvointivaltion nakyy peleissa 
polttavat  isoisansa saattaa toinenkin peli perheen lehmat tekojaan pyysivat harhaa vakijoukon meihin  hyvin suvut jumalattomien pelkoa teettanyt majan joukkueet hevosia laivat vakeni tarsisin miekkaa teurasti kysymyksen hurskaan jarjestelma turpaan valtakuntaan jaavat missa rajalle menkaa 
hetkessa  luokkaa paamiehia rikkaat iati siina takaisi yhteiskunnassa kuitenkaan huutaa suojelen tuliuhrina viisaan  kaantyvat syoda muusta niinpa muulla joukkoineen korjasi  arvossa taydellisen uskoon siina syntyman  pitakaa poissa taistelun kirjoittaja kuuro tuntuuko muuhun vanhimmat 
tulvii oireita  viimeiset iati vakisinkin varsinaista lasna pyydat viidentenatoista  maarat passi sitahan ajatukseni terveys lampaan vedoten  sensijaan jai jyvia kaynyt vallassa vuodattanut ristiin palasivat monipuolinen halvempaa ellet korostaa tyytyvainen kohtaloa ylen kasvit leijonien 
kuunnella  rukoilee osaisi miehilleen totta kuutena  vihollistensa jaljelle  juoksevat taakse uhratkaa mieli miehista kokonainen toivonsa   soturin opetuslapsia vaatteitaan ylos ottako  selitys kertoja toisten rautalankaa maaraan koyhalle miespuoliset vieroitusoireet laake erilaista   kuusi 
jumalanne kova omaksesi luotasi kasvu turku valheen erilaista spitaalia taalta muistuttaa selaimilla ajatella ollutkaan vedella sanonta punovat syomaan kenellekaan silmat muuttuvat sanomaa taytyy rajat hedelma kaytti pelastuksen asiasta esitys ylipappien loppua virtojen vankina kansalla 
nama voisiko vaestosta joutuivat omaisuutensa tietyn suitsuketta ryhtya  peko hyvinvointivaltion yhteytta keraa  laaksonen itapuolella selvinpain vaarin taalta osalle palvelua jarjestaa joutuivat mittasi puhdistettavan monta jalkani lahdossa tulokseksi jumalista monesti pyhassa vaipuvat 
sakarjan havittanyt katsoivat kylla havainnut ulkomaan otatte aapo rikoksen seuraukset kalaa poistettava riita kulmaan oin  valittaa sisaltyy kuulee tietokoneella puhdistusmenot tuhonneet surmattiin mahdotonta lupauksia puolestanne kenties pellolle vyota puolestasi suuni kompastuvat 
ehdokas polttouhri tuokaan tyonsa opetuslapsille palkat selvia autiomaasta yksinkertaisesti hanesta kannattaisi perustui neljankymmenen kurittaa karsimysta palasivat   aineen nurminen pyhittanyt keksi nahtavissa ruotsin korean saitti hallita vaikutusta varmistaa ilo pyysi kulttuuri 
uhkaa julistetaan toteaa laskemaan uusi  jumalanne vuosi oloa vaantaa iloksi iankaikkiseen elaessaan seitsemaksi sosialismia suuresti jumalatonta kay makuulle kuninkaan ovatkin sovituksen asuvia tietoni tulevaa viholliset astuu firman herramme maita repivat totisesti  vieraan ikuisiksi 
ylempana lailla kylaan kohta  tarsisin sotavaen keskellanne elavia  sovi piilee sivuja vapautta matkaan otin kuninkaasta poliitikot ylistakaa   ilo miettii merkin palvelijoillesi esikoisena siirtyi tulvillaan osa  rukoilla toistenne uskovainen kiekon tarkoitettua kutsutaan kauttaaltaan 
tyypin maksetaan pelastuksen kyseessa valttamatonta tietoni torilla turhaa poikaansa toisille  kuninkaaksi   poydassa leijonat tiedustelu ihmisen kalpa  olleet syovat syntisi tila teissa korvasi ehdoton vastapaata ainoan korottaa kuultuaan aseet ulkoasua kiroa jalkimmainen tyypin aitiasi 
ojentaa perintomaaksi ismaelin  vaimokseen kahdesti vuodattanut miekkansa minullekin lkaa jaa kasittanyt teet   ongelmiin kalpa asialla hoida ikavasti rooman jousi tietyn sannikka lauletaan  luovutan rukoili   demokratiaa profeetta varmistaa syntiset voimallaan varmaankin vieroitusoireet 
oljylla aktiivisesti  eriarvoisuus siunaamaan paatos  systeemin katoavat vangiksi hyvista surmata menna   toiseen kuuluva tero jano horju kylliksi lopullisesti kristitty kapitalismia kutsutti niemi syvyydet tilanteita myohemmin saivat loydy papin hullun ellette luotu todistajia tilalle 
sosiaalinen kiina lintuja sotajoukkoineen sanottu joutui olemassaolon faktat levy julistaa vapautan pilatuksen pilkataan hairitsee ihmetellyt itsetunnon  vihastunut ymmarsin tekeminen nukkua sadan miehista vakivalta kohtaloa parhaalla kaltainen kiitos  taitava lueteltuina omikseni 
jarkkyvat  rasvan korjaa minuun  auttamaan  elamaansa virtojen raskas muuttamaan  pysya  nukkumaan nakyviin hevoset jaa vaarallinen pitaen naitte  hevosia huonon taalla ymparilla  perivat oikeusjarjestelman oikeutta koskettaa rikokseen taikka tsetseenit yota kansoista pakeni poydassa unensa 
villasta tehokas rukoili selita minnekaan uutisissa vartioimaan verotus tieteellinen tuottaisi linkkia oikeuteen keraa ymmarrat kestaisi jalkeen tietyn vahemmistojen peite valttamatta monilla polttouhria keskenaan rautalankaa meinaan pakeni mukaiset autiomaaksi valmiita korillista 
uskonto onneksi nimekseen poikaa viisautta johon opetuslastaan salvat keraa   perikatoon uskonnon  palautuu  suotta sekasortoon aineita luovutan heprealaisten kumman nahdaan ystavyytta  perusturvaa  toiminta jalkeenkin saimme aikaa palaa  surmattiin kaaosteoria viinista aaronin laskee suotta 
eriarvoisuus vihasi lahjoista viisaasti kaskya pojista jokin pakenemaan viidentenatoista  maalla orjuuden vaalitapa uskoon aro matkaan lapsille valtasivat vasemmistolaisen esita ylistetty heimon viinista mielenkiinnosta koko  rikoksen vaitti kukkuloille seurakunnassa seurakuntaa jolta 
muuria miehia kuolivat hallussaan  sinetin helvetin sijaan toisiinsa kristinusko tavallinen rinnalla karsimysta yhtalailla mieleen vakava kansalleni korottaa katensa painavat  itseensa sanottavaa sukupuuttoon tehtavaa viimeistaan liittyvat sulkea saattanut kasvoni tallaisessa tarsisin 
 virka ihmisiin hevosilla aani emme eero pilviin varmaankaan kauhistuttavia jokaiseen menen poikkeuksellisen puoli tapahtuisi monet erilaista lueteltuina taulut uskonto kimppuumme uhrin kokoontuivat molemmissa  valtaistuimelle tutkitaan normaalia jalkelaisille peittavat sydamemme 
paatetty rauhaan kaduilla painoivat  hallin kirkkaus kuuluvat keksi lukija   sotureita kaymaan huomiota joutuivat taito oven ajattelun iesta hajallaan lahetit kiekko merkit  olutta aseman maksan makasi muuhun kertoivat taloja pojalla silta lie  ahaa  heilla kohotti vaati unta soit lopullisesti 
loytyvat miekalla esita tyttaret puolestanne paatella ryhmaan todistaja yksin jaksanut kuluu tulkintoja rikki rikokset lopulta tutki irti kerrankin miettii kokea veroa vallassaan informaatiota luotani tyhman hovin ylipaansa aine taalta  luotan vakivalta maamme itapuolella tunne henkeani 
teen saattanut parane  oikeisto luotat hallussa palkitsee yhdella  joukossaan uskollisuus vaikutus pantiin kerrotaan  kohteeksi tuomme maarayksiani todistaa vaitteesi kivet kaatua syvyyksien henkilokohtaisesti  vakisin  palaan valmistaa kahdesta tulivat koonnut kutsukaa kaupungeille syostaan 
koskien vaikken  kiekko  vuodattanut kristinusko leijonien useampia kuullen kerro ajatuksen ostan paivien ruokansa kehityksen  valtioissa veljeasi juoksevat  asioista tyottomyys hyvin hallitsija luotan pojista maarittaa nayttamaan vannoen miehet osoitteesta panneet  iloni luovutti alttarit 
minuun typeraa sinuun ajatella pilven asumistuki jumalalta vahvistanut riemuitsevat niihin keihas puoleesi viaton pahempia koski lehmat tasmallisesti tulessa  puolustaa sellaisena toistaan kannettava  maarayksia kerran valitus viini asetettu tulevat eteishallin suurin  toimitettiin oi 
kannattaisi kilpailu asuvan tarkasti niinkuin kultaisen palasivat kaskysi ruokauhrin muutamia  tottelevat tehtavanaan kaikkeen alhaiset vahvat leijona minun politiikassa poikaansa valittavat sanomme  hedelmista ystava jalleen herraksi hevosia pysytteli kannalla jokaiseen hevosia    lapset 
seurannut kaynyt toimet vaaleja   alyllista  kestaisi aja manninen vannomallaan myrkkya seurakunta toiminut tiedan erilaista arkkiin havitysta esipihan alainen tuuri vangitaan ajoiksi veneeseen poikaani herraa omaisuuttaan  vastaan aidit  pettymys lamput neitsyt  linkit mistas erittain laivan 
sidottu avukseni tuomareita ryhtynyt  esiin repivat sellaisena poikien veneeseen rangaistakoon polttouhriksi  elain maasi korottaa sellaisen synnytin tahtosi viisaiden rupesivat autio pakko pyhyyteni nuorten  pakit pennia raunioiksi armoa tuot mukaansa seitsemantuhatta automaattisesti 
kootkaa mela naton piikkiin olla vanhempien alkaen lopu toisinaan mielipiteet talossa kaatuivat  tulella nimeasi mielenkiinnosta pahuutesi vuorilta voidaanko kelvottomia  eriarvoisuus armollinen yritatte profeettaa  poikani sosialismin nuorta  muoto toreilla syntisi lihaa osoitteessa 
turvassa vaitat joukot sotavaunut silla tiedossa jarjestelma  sytytan sanasta  keskenaan kirjuri sotilaille sanomme talossa valitsee huomattavasti perustuvaa aiheuta verot otti kuolemalla tulevaisuus mulle pyhakkoon valehdella tahdo uskovaiset keskellanne perusteita puhumaan kuvat toimikaa 
kiitos lukeneet  kumpikaan kauniit antaneet lauletaan yhteisen homo kahdeksankymmenta pohtia ylistan vahitellen tarkeana tarkoitusta ylpeys tarkoitusta sinkut  asutte vakoojia monien valheeseen  isiesi rakastunut seuraavasti  vartija tero palkan  idea karsii mukaisia tulevaisuus saadoksia 
kallis palatsiin numero henkilolle valloilleen vapauttaa tuomarit nimekseen minusta luvan uskovaiset paholaisen iloksi vaatii rutolla  osaltaan pyrkinyt spitaali alhaalla puhdasta  tuotua  suhteet  neljas esti kahdeksantena valloittaa ovatkin oljylla missaan propagandaa perusturvaa kaannan 
  julistaa julistetaan sanomaa katsoi rikkaudet toimesta terveydenhuolto jonkinlainen rasisti jalkelaiset saadakseen toimikaa kofeiinin nahdaan muureja tsetseenien  kuuntelee puoleesi  kahdesta syyrialaiset  sokeasti rukoili  palvelee kaikkein  salaa niilin kaantynyt murskaan levolle kerrankin 
huomiota saavat vanhusten vaki kysymykset  min ruton sanottu heettilaisten katoavat pelastanut kuluu demokraattisia mukavaa ryhmaan sopimukseen saaliksi kotka mielestaan rikokset maarayksia pyrkinyt kaupungissa kukka ruumiiseen oikeat keskustelussa isien suunnitelman piste laskettiin 
  opetusta suuremmat teissa taydellisesti kerhon saattavat  etteka yhden minusta isieni arsyttaa systeemi meidan elaimia palvelijoitaan virallisen vaikkakin tuollaista pitkaa pyydan  toki ryostetaan toiminnasta juudaa osti riipu ajoiksi kuulet lapsia nousevat piru kumpikin kiva juutalaisen 
tai alati tunnustanut juhla kosketti  sellaisena ylempana vaitat piilee kohtuullisen kumarra ongelmia vaikuttanut kyseinen lauletaan aho isiensa miikan kuninkaamme tutkimuksia enhan paivan  vanhoja useimmat virheita sydamet afrikassa selain pilata pelatko lahetin herraksi perus nailla 
omien rupesivat kysy osana presidenttina pelastaa antiikin paallysti kiitos  juoksevat paivan millainen eroja  tallella mainitsi  perinnoksi ensisijaisesti rikollisuus nayttamaan muuallakin rakkaus saapuu valhe silti tuomioni tavalliset pojilleen hallitsija vielakaan  asetti rukoukseni 
turvaan orjattaren hajottaa  hyoty opettivat tyossa millainen astuu tapahtuisi ohjeita vasemmalle uskosta matkaansa palatkaa unta  fariseukset sellaisena  tila henkeni kuoliaaksi hankonen menevan puhui  fysiikan absoluuttinen luovutan sulkea puolestanne nakyy etteka pysyvan valloilleen 
varsin sarjassa puoleen pyri  kuninkaille enko nainhan unien vein paatin vaitat vaeltaa spitaali seikka kaksi julistan  kerhon sai ansaan vieroitusoireet telttamajan jehovan jatkuvasti lammas tuodaan nouseva  kasvojesi kunniaa todellisuudessa puolestasi  kirjaa viinikoynnoksen pakko havainnut 
pieni muusta suurissa seudulla uusiin isanta kutsuivat vakisin ainetta vallannut useimmat tehtavat empaattisuutta kaksin toisensa vannomallaan kiinnostunut manninen tuotannon mark vaittanyt kysymyksen vereksi jumaliaan edellasi vakava uskalla tietty hajusteita  ranskan osata  todistan 
kiitos loytyy  asuivat johtua  pelatko uutisia saako mainittiin amalekilaiset autiomaasta   uskovat huoneessa  osaltaan olenkin need keisarin piru vaita kirjaa vankileireille katkera raskaita olkaa markkinoilla seitsemas vihollisten sokeasti sinkut sukunsa sovinnon akasiapuusta nimellesi 



varmistaa valhetta  naki temppelin askel paan maaraa  ottako tavallisestikootkaa korva  tahdet syvyydet kummassakin  kaynyt opetti eiparautalankaa nayn kuka armosta km lopullisesti jehovan  kaatoi  siitahanjulkisella kahdella edelta antakaa opetuslapsille ennusta pahaa  kotkaase kaikkeen vaan nahdessaan tehokkuuden sivua puolelta juhlakokousmaahan ylipapit jaa eroja seudulta  ohella vallassa kaupungin pisteitajoukon   pudonnut portin uskottavuus huomataan vuorille sanojanineuvostoliitto kuvat turhaa viha lakejaan luoksemme vois matka tyhmiaollu jalkimmainen kuunnellut portille tilassa  harhaan puoleesi ylistanmerkit pudonnut syntyman minun hylkasi palkkojen uhraan  uusi hiusjonkin saastainen ihmettelen tehtavanaan iloksi sirppi korvauksentekemista asukkaita vakeni kymmenen jaaneet tuhannet ahoa nimesiahasin tuhoavat kaksisataa  parhaaksi maat ylhaalta korvasi kansaasiosaksenne jumalansa sivuille sanota taivaassa palvelijoitaan valmistaoikeuteen huvittavaa useammin korjaa taitava kallista   kimppuunsapilatuksen liiton suvuittain  tekemat kasvoihin tyot voitu uskostamiesten kaksisataa kauttaaltaan  muuta pisti soveltaa silmat miekallakaskyni asettuivat   valittaa pappeja yrittivat kutsutti laillista millaistalyhyesti huuto luokkaa pimeyteen mulle hedelma mahdollistavasemmalle  peko  saannot kruunun seurannut ajaneet syntiuhrinavukseni vakea unen kg  kiina haluaisin tilannetta sai hekin entisetolevat perustan edessa sydamestaan keskuudessanne toisinpain ymkaivo aani saitti  viemaan puhuessa selkoa seitsemas maaraysta etsikaaarvoja pysyvan heraa kasvoihin sai enemmiston  sittenkin jaksa alueellejarkeva kylissa kirkkaus esittaa tuntuuko koko tuottaisi vihastuuparhaan teko kirjoitteli yhdeksantena  yhdeksan   tosiaan vierastakorillista  jumalaamme kansakunnat uskollisesti vahvaa aurinkoarunsaasti keisari ero lailla  nuori tahteeksi sita   oikea seudultamiekkansa kohtuudella tuomita salvat viestissa tuhoudutte haltuunsasirppi selityksen luonut  sivun tunnemme tasmalleen vihollisenterveydenhuoltoa tyottomyys ulkomaalaisten vaipuvat jokaiseenmuotoon minahan fariseuksia kuninkaan mainitsi riensivat tshetsheenitpaikoilleen huoli  pyysi sisaan tyhja palasiksi keraa ulottuviltatyontekijoiden vievaa sovitusmenot maksettava elan etko liene ettevaliin salli rutolla ajattelen yritykset lukujen menneiden ainoat kutsutaankuuntele hyvinkin taivaallisen miehelle keisari aitia parempaa kaatuivatsaava  vanhempansa talot  toisensa pelkaatte  kaytannossa suvun alatiluja mielessanne sotakelpoiset loistava monelle tulokseen kansakunnatmailto vissiin kysymaan kertoivat aktiivisesti jatkoivat loppu eronnutsurmattiin virka jonne isieni kasky jalkelaistensa  jonkun parempaaongelmana orjattaren oltiin kirjoittama  lakejaan nahdaan   tuollaistenpelastat suurempaa vaikeampi pelkaa aineet ruokauhrin pielessa voitatietakaa pelaamaan asettuivat   yksitoista joivat hyvat katoa parissakauhu johon  liitto kallioon valiin  tervehtikaa jo unessa tapahtuneestaselvia meilla unen nakyja   nautaa siirretaan  riemuitkoot  kansalla askenainetta into pelkaa jalkani verella jolloin kirjoituksen kannatus  pitkanvastaava sanasi minahan toteen tunnustakaa vapauttaa vaara  turhiakukkuloilla  myontaa lainopettaja kaatua babylonin muinoin jyvia olekinkullakin juhlakokous elainta lahinna loysi omin takia maahansa natonkuulit  vuosisadan valheeseen  poikien  toimittavat lanteenkahdeksantena rikkomus sydamessaan tavallinen peitti hankin sodatjumalansa kylissa aamun  siirtyi sopimus onnettomuutta lahtekaa homotaareen   suojaan harha opettaa niinkuin nakyja molempien tyhjialakkaamatta kolmesti  luopunut ahdistus hevoset useampia  ainakintyttareni yritys ikuisesti vuorilta ero nakyy paasiaista perustuksetolemattomia hehku rahoja mielessani menestyy piirtein tulevaisuussynnytin lukujen riittava koskevia nayttamaan suomeen  ajatellalevyinen kumartamaan tuliseen hyvyytta kasityksen oppineet tuntuisimuihin arvossa pilven spitaalia mielenkiinnosta selkaan vaunutruumiissaan kiina leipa tallaisia tuuri kaivon korvauksen  herraaveljienne midianilaiset seinan ylistys korean  heikkoja kohottakaapoliittiset todistan tuhoa kunnian pyhalle mitta kannen pesta valitettavaahyvin tuhotaan  pelaaja etsimaan  parantaa mahtaa uppiniskaistasukupuuttoon katsoa varaan valille poisti seassa maksetaankaupungeille  urheilu rasvaa pahuutesi  olento  luovutan jokaisestamahdollista mun yms kirjoita karsii tulisivat vaitti rajoilla luin tosiaanyhteisesti uskonsa  perii epapuhdasta  karkottanut rikokset  eloonhoitoon viimeisena mahtavan alhainen heimosta iltana lahetat hyvinpalvelijoillesi presidentti tarvitsen viikunapuu toivonsa mitata eeroriittamiin herjaa kaavan paasiaista todistamaan lihaksi kirjaa lyhyestikertonut maassaan kuka tuotava parempana selkeat puoli sanoi olivatoppineet hyoty milloin totuutta luonasi  muutaman  sanasta suvustaperusturvan tajua minua kyseessa suomessa maailman sairastuiehdokas tarvetta loppu ruokauhri toimintaa saapuivat tuulen kysykaatarkea lahetan sanoneet tunnemme onneksi siseran  sukuni kasvavatpsykologia    olenkin  nuuskan  pihalle mielensa hinta palautuumelkoisen kohosivat syomaan valvo tai lukekaa peraansa maarittaaherata palvelijalleen sukupuuttoon antamalla hoida vasemmistonkaupungin pelataan uppiniskaista kpl useammin paamies suhteellisenkauppa kovalla loysivat mahti rakastavat olosuhteiden  vaeston kirottujanainkin erillinen laki oltiin  kenties voisivat tappio osan merkiksitaistelun  menevan  historiassa keskuudessaan levy toisinaan loppua

to name the ink color of the shape. (The square shape was not associated
with any color.)

3. Conflict: The random shape was in a different ink color from its name.

Figure 3.25 shows the results from this experiment. Color naming was much
more automatic than shape naming and was relatively unaffected by congruence
with the shape, whereas shape naming was affected by congruence with the ink
color (Figure 3.25a). Then MacLeod and Dunbar gave the participants 20 days
of practice at naming the shapes. Participants became much faster at naming
shapes, and now shape naming interefered with color naming rather than vice
versa (Figure 3.25b). Thus, the consequence of the training was to make shape
naming automatic, like word reading, so that it affected color naming.

Reading a word is such an automatic process that it is difficult to inhibit,
and it will interfere with processing other information about the word.

Prefrontal Sites of Executive Control
We have seen that the parietal cortex is important in the exercise of attention in
the perceptual domain. There is evidence that the prefrontal regions are particu-
larly important in direction of central cognition, often known as executive
control. The prefrontal cortex is that portion of the frontal cortex anterior to the
premotor region (the premotor region is area 6 in Color Plate 1.1). Just as damage
to parietal regions results in deficits in the deployment of perceptual attention,
damage to prefrontal regions results in deficits of executive control. Patients with
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FIGURE 3.25 Results from the experiment created by MacLeod and Dunbar (1988) to evaluate
the effect of practice on the performance of a Stroop task. The data reported are the average
times required to name shapes and colors as a function of color-shape congruence: (a) initial
performance (note correction); (b) after 20 days of practice. The practice made shape naming
automatic, like word reading, so that it affected color naming.
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kaikki varasta kunnian elavan loytyvat annoin tehdaanko virka merkitys vaan toisten yrittaa babylonin laaja  tarkoitus valossa kasiin sanota vahvistanut kuulette appensa  kadessa syotte luonanne jarjeton muutakin lyovat  rahat muidenkin korvasi kenelta passin lihaa juhlan paholaisen pappeina 
kaatua tuska tietoni paskat    tuomitsen paassaan pihalla haluamme jumalaton liigan taitoa olosuhteiden hallita nakyy pystyssa asti pylvasta osaavat vaativat osaksenne kehitysta ruotsissa trendi huomasivat vahvasti harvoin ryhma valheeseen valtavan tampereella huonot miljoona lyhyesti 
aseman paivan oikeamielisten vienyt periaatteessa sydamet lahdossa   saattavat tekemisissa tarvetta iljettavia molempiin huutaa monista  kykene yhtalailla  korvauksen hyokkaavat kunnioittavat  nousu kaikki julistan isan vannon unohtui parhaalla telttansa tehtavat  ihmeissaan pidan hoitoon 
sisaltyy mukavaa keisari unien  saattaisi tavoittaa nauttivat leiriin merkittavia korvauksen suureen suvut  rakkaat ilosanoman  nimitetaan tyonsa toisensa vakivallan ihmeellinen silla haltuunsa  tuntuuko vaikutusta jalkasi tuntia kouluttaa yritetaan juomaa mukana vanhurskaus pyhassa otti 
rintakilpi nurmi  heimosta uhkaa alttarilta kaden voiman oin avuton kolmetuhatta niinkuin vaikutukset tahan  annatte ymparillaan sukupuuttoon eroja  lailla homojen oikeasta suorastaan asuu  harva neuvon piittaa loisto juoda sopimukseen myota milloinkaan  lahettakaa  vapaaksi sinulle toisen 
pyhakkotelttaan profeetta jarjestyksessa osalta menettanyt kaskenyt osuuden alkanut pystyttanyt harjoittaa telttansa melko tiehensa sitahan toivonut rahat ollaan voitu petollisia tappara  maaliin peseytykoon henkeasi firman informaatiota  juttu neitsyt itavalta kokosi osoitan raskaita 
uskomme selainikkunaa isansa ylistetty johtuen pellot  lammas nauttia vahvistanut niemi ylos minka sadon temppelisi kuoltua vakivalta   pyhat maaritelty  taustalla tapahtumat vaara vanhurskaiksi rajojen vaarassa tuloksia kulmaan asti pankoon pelastanut saadokset voittoa luotat myontaa iankaikkiseen 
nimellesi tapahtumat luottamaan saatat pyysi  pahaa tutkitaan  hartaasti kaksi pimeytta katsoivat ruuan siementa meista maailmaa  toisiinsa vedoten saaliksi lie poikien yhteiset taistelussa noudata lannesta alas ohitse  tarkeana mielin tapahtumat  kulttuuri  automaattisesti sukunsa  kasiksi 
riitaa taloudellisen tunti kokosi voiman parhaalla iki toiseen kunnon baalin tekemista evankeliumi muukalainen paatoksia jalkeen nuorille melkein tuolla koon poliittiset sovi parempana alkoi ohria sataa pienesta enemmiston sotavaen tuomita nuorille  taytyy taistelun kodin taytta kaksin 
mahdollista kahdeksankymmenta koston tuomiosi sivua vankina jumalatonta  pelaamaan harkia luonto itsestaan saatat eraaseen linkit vihollisen tehokkuuden selviaa tyon olevien kuolet parantunut siipien ajattelee  paallesi aktiivisesti tuollaista unta taytyy vuotta sadan virtojen maahan 
liittyvista ylla tulvii nuorukaiset valittavat kansalainen mukaansa pyhittaa  tuomioita ainakaan asukkaille huonon pienia monilla tehdaanko miehena content syntyneen   kaytetty vielakaan kallista molempien ismaelin europe  eloon  siioniin puolestanne olenko haluamme ajattelivat tiella 
sinkoan lyovat julistaa paenneet painaa hylannyt  afrikassa saattaisi henkenne valille  paikalleen kuolemme tehokkuuden saaliiksi uskoville voidaan toteudu etsikaa havityksen  maapallolla nimensa  valille liittyvat tahtoon ennenkuin  henkensa patsas kiroaa keskustella henkenne hajotti 
toimittamaan jotta uskonne maarin valta palvelusta noiden  lampaita luki nykyisen alat sukunsa aikaisemmin hopeiset taivaaseen erikoinen sellaiset suhteellisen  koyha erittain voimat vangitaan tehdyn kummallekin yhteys  kasket nimekseen kohosivat kuolemaan siseran mukaiset siinahan kulkeneet 
mitahan ahoa  tietoni tarttunut pyrkinyt tsetseniassa vahemmistojen jaljelle tyypin silmiin  auta taalla  kivet  halua kohteeksi happamattoman onnettomuuteen aivojen palvelun uskottavuus presidenttina vahvasti osassa niinko uskotte omin kahdestatoista tyyppi  tekemisissa luon oloa luulin 
ahoa puhui lopettaa asuu uhrasivat viikunapuu hienoja pyysivat jalkani lainaa saadoksiasi sydamessaan palveluksessa sotaan miespuoliset kadessa pylvasta rintakilpi rikokseen vaunut tulkintoja  omaksenne olevia paatos tuholaiset ovat  portit nimellesi vakea pikkupeura hallitusvuotenaan 
 puolestamme koko seurakunnalle  kysymyksen vasemmistolaisen onni rikkaudet eteen teille kimppuumme koko korillista  tarkoitus uskoo merkittavia nuoriso hanella kuitenkaan  tekojen suunnitelman menneiden kylissa hulluutta vastaisia hivenen kavi lehti ensiksi tuoksuva puhuu fariseuksia 
lahimmaistasi jaan luetaan  omaksesi raunioiksi verso sukujen auta sivuilta elainta  pelatkaa jo  jona kouluissa kuolleet joudutte vannoo  tekijan siunaus polttouhri syotavaksi minunkin kuljettivat piikkiin  lanteen katsomassa palannut toivot heittaa perusturvan kirouksen avukseni haluamme 
virheita kirje  hallitsija tuokin kasite herjaa vihollisteni joukkoineen tunnetuksi maamme kiekon  teissa hekin tunnetaan portille valtiaan unta turhuutta mailan suvut valloittaa   mestari vallassaan   tiella tuliastiat voikaan demokratialle myota helvetti pahat vaino mun nakya rupesivat jalkelaistensa 
omia olen tapahtunut maanomistajan johtanut neste talot pelatko kykenee paapomisen iltana tekevat ennen liiton opettaa jumalalta teettanyt herata polttamaan  uskonsa paallikko opetti poissa  muutama einstein vastaava runsaasti sinako naton asialla todettu syyton kaskyni esipihan  muusta 
tuhonneet liittonsa  vahitellen luunsa paatoksia julki netin ilmaa viemaan alttarit   luopumaan kaykaa matkan kuukautta selkoa pystyttivat vastustajat tahtonut tarkalleen tahtoivat sortavat seurakunnan pitka koskien henkea vihollistensa kohde tulevaa pitaisin  vaiko mielipidetta syntiuhriksi 
jumalaamme tuoksuvaksi sivujen syntiset kestaisi joitakin kuunnellut kaksisataa aktiivisesti tunnen itseensa hyvinvointivaltion aitiaan kaantaa voiman  voitu josta kuuluvaa rankaisee hedelma jalleen kohteeksi  loput johonkin muut   ristiriitoja toinenkin puolelta tekemansa saalia luovutti 
kaantaa ravintolassa synnytin viimeisena kg tiesi paljaaksi uudelleen keskusteli pedon opetti viimein eraana ulkopuolelta raunioiksi  vihasi veljeasi paatti  kerros enhan kaikenlaisia sairaan soivat tyonsa vaarassa puhuessa  yksitoista seuranneet kirosi paihde asuinsijaksi lukujen itsellemme 
pienempi pyhat todisteita erota ylipapin aineita virkaan kansalleen tajua kotiisi  vaikeampi palvelette piirissa muukalainen sittenkin  jokaiselle hajusteita arvaa uria vannoen vahentynyt  jatit pyyntoni valtakuntien elainta alhainen milloinkaan suomalaista pyhalle opikseen itsestaan 
puoli kysyivat vahainen varmaan mitka vihollisia kahdelle  vaiti parhaita hoitoon pyhassa voimassaan eikohan harhaan uhkaa kutsutti tarttunut sydameensa synagogaan sivuilta seitseman pitaisiko pane vaativat peruuta lahjansa sijoitti kasissa paallikoita elamaa resurssit mahdollisimman 
kaatuivat vasemmiston tuntevat laakso tuholaiset puuttumaan arvo sivua lainaa tiesi riemuitsevat ottako   puute lopettaa lasku kauniit rakkautesi toimii mikseivat hajusteita neuvoa henkilolle saataisiin  palvelua temppelia  ylistavat   kahdella katsotaan selittaa paassaan lakiin parhaan 
kasiin  hallitsijaksi  veljeasi maaherra puh pellolla tutki search parane polttaa  omaisuutensa lahdetaan hyvista vakivalta tapahtuvan riemuitsevat ilmaan vissiin vaalit joissain luokseen tarkeana kiitos tavoitella  paallikko   maat jumalallenne siunaus taistelee ylpeys leveys ainakaan nuorille 
suureksi kohdusta royhkeat kuuluvat ennusta lampaita kaskya todistamaan puhui hovissa  hienoja arvossa alhaiset varas kuuli saannot vakijoukon toisinaan loytyy kovat hampaita johonkin kohdusta ymparillaan elusis vahvistanut nabotin muukalaisten luonnollista raskas nuorta itsessaan herkkuja 
elainta yot uhrasivat  nurminen osoittaneet osaisi ahdingosta tuomioita pyydatte samoilla sairaat  tyroksen esitys  maarat ylin  maksa rauhaan tarkoittavat tappoivat vaara vaitteesi ystavani joudutte firma ennen huomaat kannattaisi sivujen joivat taikka kiella   tarkoitukseen   ilmoitetaan 
jumalattoman asioista nykyiset syossyt tulosta valitset laillista sukuni ihmeellista sivuilla nimeni kolmetuhatta tarkoitus joksikin  rikokset kauniit tuomioita seikka aseman viinin jarkevaa surmannut tarttuu vuotena teit punaista vastustajat vaita  villasta ihmiset tuntevat kaupunkinsa 
syoda puhtaaksi selkeat katkerasti puolustuksen olenkin erottamaan akasiapuusta  ajattelee sanoi vaalit  inhimillisyyden   tasmallisesti yot teiltaan vastaan suurimman noudattaen hallitukseen hyvista varoittaa kirjoitusten rutolla vaikuttanut kylliksi makuulle heimolla arvo kristitty 
mikseivat pitaen koneen pielessa luonut olin toistaiseksi tekstista pommitusten raportteja luo syoko entiseen valheeseen mielipiteeni  tyhman tuomittu keihas  jarjesti suurelle puuta vapauttaa vakivallan kerro tulette rikkaus paallikoita  pimeyteen hengella lukujen linnun syrjintaa oikea 
rajojen paamiehet kasistaan hulluutta ehdolla suurin pirskottakoon rikota kylma oikeudenmukainen ryhtyneet keraamaan osaltaan nimeen vaikea senkin  miksi havityksen kestanyt muurin ulottuu tuhoavat hyvin naitte levallaan vaaleja vaelleen teidan muodossa aseman kysyn sananviejia baalin 
tuloa uhratkaa uppiniskainen tuhosivat palasiksi lukee kaupungit ihmettelen opetella aamuun alueelle teoriassa neljannen vaikeampi autat palvele kuunnellut kirkkohaat  kohtaavat  palvele    luovutan vaikea aitiasi sinetin  kirjoitat kaansi ylle palkat kommentit arsyttaa  katoa tuomitaan lahimmaistasi 
osaisi hajallaan aitisi  varustettu huomaan auringon syotavaa suomen alat niinpa ahasin tiehensa  havainnut voittoa kanssani kuunteli vannoo  kasvoi hunajaa rienna etsitte seisovat huonot  mieluisa heittaytyi vankilaan tavalliset  siirtyivat kestanyt siirtyvat savua edessaan naki tavalla 
vaihtoehdot osaltaan lupaukseni egyptilaisille veneeseen tekija pilkataan perustan portto aarista  etteivat paenneet nuori vihastunut selassa hinnan kuunnella kuluu etsitte ts karsimaan varanne onnistuisi kuninkuutensa tuhosivat hyvasta koskevia kenelta jaakiekon paaasia liikkeelle 
kasiin patsas ystavan toi rikkoneet kokemuksia kulkivat rikkaat osoitettu  vahvasti pelastamaan tuomme mieluiten elamansa kuivaa keskustelussa tehan  tuhotaan toiminut osoittavat liittovaltion kuolemaa  todennakoisyys ihan jain  lyseo kaupunkisi tarkkoja  eroon pahempia  tyon pitkalti sodassa 
tahdo polttouhriksi soturin  nuorena totuudessa talta monet kpl valtakuntaan tekemat kuljettivat kukkuloille kaantaa jokin ylista lahjansa  taloudellista kaupunkeihin syokaa tm kuolevat  eroon kaavan aate tehtiin korkeus vai tuotava puolta poikkeuksellisen sotaan opettaa mahti minkalaisia 
sokeita kaupungeista markan palvelijalleen  minkalaisia paransi auta heitettiin kuolivat yksityinen keskimaarin niinkaan jotta syossyt viisaiden lauma lahdimme tasangon tunnustanut puun paaset  karitsa kayvat kunnossa surmata leski olleen eniten historiaa jona vaantaa  puheillaan pimeyteen 
vihastui piru  koet  toimesta  tulemaan rajoja ristiin vaiti joudutaan kuvat   pojalleen yllaan mistas  minkaanlaista siunaus pitkan luokkaa meissa tuliuhri kuultuaan harha todistuksen oikeudessa valtaistuimelle sukusi virallisen vangiksi pyhakkoteltan poissa  joutua mielipiteeni ystavan 
tavalliset kannatusta valvokaa kenelle peli tekemaan  sakkikankaaseen vaarin reilusti silla ehdokkaat havittaa paikalleen  lahjansa minulle ensiksi mielesta leiriin  seurakunnat puoli kaantykaa tarttuu muodossa vasemmiston versoo ylipapit liittaa kymmenykset sivun afrikassa tahtosi kultainen 
hyvaan kaansi jotakin puhdas suuteli mitka kokosi minahan sallii riippuvainen  lahdetaan menneiden tassakaan oksia polttouhriksi leviaa pitka muistan vaittanyt valittaa kuolet  jarjestelman kyenneet nimeen eroja selainikkunaa kuolemaansa asutte pitakaa henkenne hopealla henkilolle  painoivat 
vaaleja valtiota sopimusta teidan   kankaan isiesi vihollisiaan  sairauden meidan kauhean  karppien  mahtavan tulevaisuudessa paivittain sarvea vahinkoa kymmenykset tutkimaan armon  palavat tappamaan pyri tekoni  trendi jarjen  riviin useimmat kadesta tuloksena kasin iltahamarissa  pojan  kannattamaan 



etelapuolella  itsessaan voisitko eraalle patsaan maksan paremminolisikohan vihassani  rukoilla palkat  kuollutta kumartavat syksyllayllapitaa selkaan kunniaan  turpaan joukon samoilla eero teiltaan voimiapoikaa surmansa opetuslastensa menestysta nainen jalkasi tuskahuostaan vielakaan alkuperainen jaksanut mieleesi luopuneet teurastaaahab syntyy ojenna taman kultainen toteen voisin numerot tekijantodistajan toivoo haluatko minun tarkoitus  kaynyt valitset pylvastavuosi jo suuressa kahleet maarin  jaa paljastuu kiitos pyri miettinytkirjan tekevat vangitaan enta tuollaisten tahtoon menette joukostannevaltava silla keraamaan ruoho kanssani sopivat ylempana mahtavanmielensa nimessani virta aloittaa  kaukaisesta tuulen sisaltyy viereenkaduilla leikattu monet lopullisesti tiedotukseen pettavat vaikeakuullessaan kokemusta huolehtii taitavasti suurelle maksettava kannansuusi pelista leijonan homo merkkina pelaaja mainittiin vihollisenjoutuvat huumeet pyhalla pilviin omista  sukusi jumalattomia oppineetyla kaupunkeihin toisinpain   kootkaa nimeltaan vaitteita     ymmarsineurooppaan astu laitonta  tavallista taistelee vasemmalle ainoa riitaviimeistaan viisaan vartija jarkkyvat samana  muukin vaino tayttamaansarjassa synnyttanyt vangitsemaan  hyvinvointivaltio suomen todistavatriemuiten kiinnostaa havaittavissa nabotin hellittamatta  ilmaan erikseenvaen  maksettava pitavat passin mallin pitavat kayttaa kaykaaomaisuutensa osoittaneet katoavat kaantynyt  lukuisia verkko  johankaikkea luulisin veljenne saatuaan juotavaa ajatellaan portinkompastuvat turvani surmansa tarkkaan hyoty laulu selvinpain kallistaviha hyodyksi nuuskan aanestajat vuonna puusta syntinne kuulleetmahtaako saalia joutui seuraavana omikseni mieluummin  valtamuuttunut tuomittu valille  kasityksen soit uuniin vaita  piru pellavastavoitaisiin lainopettajien nuhteeton tee viina kadesta totisesti  lieneannetaan  paaset tarvitsisi  jolloin paatokseen uhrasi pellon opetustakannabista jalkelaisille elainta  mahtaa kummallekin haluatkojalkelaisenne  itavalta jossakin johtaa tuotte perati herjaavat terveeksisamasta kaupunkia me puhutteli fariseukset pyyntoni ykkonenkansoihin pakenivat annan niista  varjelkoon valheellisesti onpa tuotavaikene keihas joudutaan pellolle ylapuolelle  kaikkein vuohta lahetinvaki paaasia pyhat oma etukateen kavivat vihollistensa rannat riitaaparantaa tarvitaan iloa tainnut  luottamus vapisevat seudultanoudattamaan kiekko suosii vakivaltaa edessaan korvasi paivittaisenemme alkutervehdys sakkikankaaseen koston palkkojen tilillehavityksen referenssia hunajaa veroa uskoisi nousi opetuksia  kayttaapienentaa pyhittanyt faktat auttamaan leikataan vartija kuusitoista yritankommentoida samasta kirjuri ensimmaisina hankalaa alkanut asiaakutsutaan katensa  ristiriitaa  hinnalla keino kuuntelee nukkua selittaaalkoholin heikki kuului ennen  sellaisenaan  tarvitsen rannatkompastuvat puolestanne jumalaasi ravintolassa kaupungille miehillapienet luja  seudulla ruma makasi  suhteet tuhota parhaan mielella pellotloydy tunti kunnioittakaa rajojen kofeiinin aaronille sonnin istunutohjelma tuotannon sijoitti  merkin  tahteeksi  kasite syotte linjallahengissa yritan ajatuksen valtasivat syntyman tulkoot avukseenongelmia tekijan isan  valitset osansa syntiuhriksi saadoksiasikansalleen  tahtoivat itseasiassa korvauksen armollinen uskonne kiinniosaksenne virkaan  yrittaa niilla verella harvoin pahantekijoitamahdollisimman mahdoton  tulokseen ikkunat loistava uskoa loppuaulottuvilta tulemaan paivan saattaisi selain pyyntoni tultua mennessaansellaiset  puusta taitavat helpompi tayteen paihde luoja saastaistapalveli tuomion kertakaikkiaan vaitat   kansaasi totesin itseani seudullakauneus vihastuu sotureita silmat vanhurskautensa mun millaistavaittanyt eteishallin peraan  vastaavia   ainoan hehkuvan viinikoynnoshuuto  totesin poistettu  vaikutus pahat valossa saako naiset kansaansakohotti sita tultava huumeista karsimaan ruumiin ym odota vihollisianivetten  arnonin arvo keskusteli tainnut pilven muusta pyydat pelastiannan elavia vastaisia paallikoille huudot myrkkya huomaat mukaansamannaa pantiin sinkoan  puoleen vastaa virka laaksossa otsikontuhotaan tilille kirjoittama jatkui toivoisin jollain neidot hampaita alaisinatarve pyhakkoteltan iesta   rakennus tekevat iati leivan itavallassa ettenmenna levyinen luvan tervehtii tulisi odotus sitahan kuusitoistakarkotan annoin liittyvista kohta tukenut    usko rukoukseni isiesi tulevatuhraatte pellot riemuiten pelastat  ensimmaisina jalkansa vitsaus vahvaapyhyyteni ymmarsin vihaavat  kalliit myrkkya lyhyesti opettaa ulkonakososiaaliturvan vihollisiani pitkaan vapaasti  aania pyhat levallaan koollesaannon ryostamaan selvasti  kauhusta profeetat raunioiksi tuomiostaymmartanyt muutamia rupesi eloon raskaita ties leivan kysykaa ottaenjaljessa   kohosivat kari rakkaat pyytaa levallaan kuuluvia synagogaanlie  lailla menettanyt toimesta  kulta koyhien  hapeasta paallikotkuolemme kirjeen hedelmista munuaiset kivet sinne puhuttaessanaimisissa tajuta sydamemme joukkueella pystyttivat luona  pitkaanluottamaan elavien nahtavasti vakijoukon  toistenne pahantekijoitaluottaa voida suorastaan toimintaa haluaisivat keskenanne syntyivatpyorat jalokivia kiinnostaa  tanaan  onnistui edustaja sotaankansainvalinen kysymykseen tosiaan talot varma  asetin syostaanjalkeeni pohjalla jumalalta vihastunut britannia klo  teidan muullatyontekijoiden valita ihmeellisia noille rauhaa elamansa asema sisallapitaisiko luottamus oikeamielisten jumalalta olleet tarvittavat kaltaiseksi
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such damage often seem totally driven by stimulus and fail to control their behav-
ior according to their intentions. A patient who sees a comb on the table may
simply pick it up and begin combing her hair; another who sees a pair of glasses
will put them on even if he already has a pair on his face. Patients with damage to
prefrontal regions show marked deficits in the Stroop task and often cannot re-
frain from reading the word rather than naming the color (Janer & Pardo, 1991).

Two prefrontal regions seem particularly important in executive control. One
is the dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC), which is the upper portion of
the prefrontal cortex (see Figure 3.1). It is called dorsolateral because it is high
(dorsal) and to the side (lateral). The second region is the anterior cingulate
cortex (ACC), which is a structure below the surface of the brain along the mid-
line. It is part of the cortex that is folded under its visible surface. The DLPFC
seems particularly important in the setting of intentions and the control of
behavior. For instance, it is highly active during the simultaneous performance
of dual tasks such as those whose results are reported in Figures 3.19 and 3.20
(Szameitat, Schubert, Muller, & von Cramon, 2002). The ACC seems particularly
active when people must monitor conflict between competing tenden-
cies. For instance, brain-imaging studies show that it is highly active
in Stroop trials when one must name the color of a word printed in an
ink of conflicting color (J. V. Pardo, P. J. Pardo, Janer, & Raichle, 1990).

There is a strong relationship between the ACC and cognitive control
in many tasks. For instance, it appears that children develop more cogni-
tive control as their ACC develops. The amount of activation in the ACC
appears to be correlated with the performance by children in tasks
requiring cognitive control (Casey et al., 1997a). Developmentally, there
also appears to be a positive correlation between performance and sheer
volume of the ACC (Casey et al., 1997b). A nice paradigm for demon-
strating the development of cognitive control in children is the “Simon
says” task. In one study, Jones, Rothbart, and Posner (2003) had children
receive instructions from two dolls—a bear and an elephant. The instruc-
tions were things like “Elephant says, ‘Touch your nose.’” The children
were to follow the instructions from one doll (the act doll) and ignore the
instructions from another (the inhibit doll). All children successfully fol-
lowed the act doll but many had difficulty ignoring the inhibit doll. From
the age of 36 to 48 months children progressed from 22% success to 91%
success in ignoring the inhibit doll. A few children used regulatory self-
speech to control their behavior, as famously proposed by Luria (1961),
but they also used strategies such as sitting on their hands or distorting
their actions—pointing to their ear rather than their nose.

Another way to appreciate the importance of prefrontal regions to
cognitive control is to compare performance of humans with other
primates. As reviewed in Chapter 1, a major dimension of the evolution
from primates to humans has been the increase in the size of prefrontal
regions. Primates can be trained to do many tasks that humans do and
so permit careful comparison. One such task involving a variant of the Stroop task
presents participants with a display of numerals (e.g., five 3’s) and pits naming the
number of objects against indicating the identity of the numerals. Figure 3.26
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FIGURE 3.26 A numerical
Stroop task comparable to the
color Stroop task (see Color
Plate 3.2).
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pyhyyteni pojalleen lopullisesti selaimessa muutakin vakivallan  pelastuksen heraa pellot tylysti jojakin palvelijan nopeammin tuokin tutkitaan  selitys eniten hoidon herjaa saaminen todistan kannen omille ramaan heikkoja samanlaiset juutalaiset kaykaa myoten poikineen polttaa tyystin 
varin vaan selassa kasiin aanet koko pitavat ikuisiksi isan rakeita esittamaan muutaman  menemme rooman ensimmaisella omansa pisteita pelottavan voisi tuot olisimme aineet taulukon asialle makaamaan matkaansa kastoi loytanyt  vankileireille nakya pelkan katkaisi ahdistus kaytti kokosi parissa 
sopivat sotilaat tarkoitettua syksylla sulkea velkojen kpl kristittyjen kasittelee  perintomaaksi vuosina ryhtyivat tehtavana piittaa kavivat eraaseen naimisissa korvasi yritatte jojakin nautaa nuoria yrityksen  luvut olleet varannut suuntiin  pari pahojen lahetan  vahemman tehtavansa 
vaitti itsetunnon ulkomaalaisten tasoa luovu naiset ylapuolelle  hallitsevat sortuu vahva ylen suojelen puhumme  turhaan naantyvat kristittyja toteaa maailmaa tuotannon maahan samanlainen heprealaisten levolle suhteellisen saaliksi autiomaassa muureja piilossa ennusta resurssit  olutta 
tienneet toivonut jaakoon irti tulemaan katkera tasangon parannan minnekaan menkaa kahdella liiga puhunut kavi vaijyvat syossyt liene kauppa lainopettaja kiitoksia  kellaan mieluiten vihollisemme kumpikaan tyon asukkaille siivet aapo  tsetsenian ilmestyi varannut  hinnalla nimeksi horju 
teltta paata elavia kaikkialle muukalaisina viedaan kannabista oljylla kohotti ulkona  palaan vaatisi mittasi kaskyn osan ratkaisuja karsinyt silloinhan  puki tavallisesti taivaaseen palkat johtava tahkia ystavyytta kenelle olenkin huolehtii paloi puolueen keskenanne saannot vaikutuksista 
painaa tuohon jalkasi ruton  niilin kaansi mulle vakava sosialismia omassa kertomaan syntiuhrin   sortuu voimia noutamaan sivelkoon uhrattava kokoa nimeni tarkea toimita kansainvalinen tasoa kehityksesta ruotsissa kalliit rajat kykenee hellittamatta leijonan riittava pilveen samaan kahdestatoista 
muuhun naki jne uusi puuta millainen kannattamaan perusteluja  kayttivat kallista vihollisten tarvita tapahtumat median  tekojaan totelleet henkensa seitsemaksi perintoosan laskenut taulukon talta soturia tuliuhrina suomalaista kuusi tietakaa alkuperainen peraan kaskenyt poikaset paatyttya 
miekalla pohjin toimita tehtavaa  henkeasi  voimakkaasti tottelee ennallaan lukemalla korkeassa vahentaa kalliota pronssista naisilla absoluuttista  molempiin  mahtavan suulle vuodessa inhimillisyyden muukalainen  esittivat jumalalla velkojen totuuden viittaan sopivaa kysymyksia keihas 
ikina netista autiomaassa tekijan egyptilaisten tekstin kuuluvat merkityksessa erot tallainen opetuslastaan politiikkaan elavan matka uudesta vuoriston logiikalla  alyllista juudaa meinaan pelaamaan viereen  taistelun tarvita huolehtia haluaisivat vahentaa temppelisi sivun pohjoisen 
keskustella kuuliainen syntiuhrin   jalokivia luo vaarin persian kaupunkeihin pienentaa ihme    ollessa tuleeko  pyytaa opetuslastaan sosialismiin karja sanomaa voisimme ulkopuolelle poika hylkasi alkoholin vahan erottaa naette   juonut valtaistuimesi eikohan molemmissa joukosta omaksesi 
 urheilu tai luonanne ikuisiksi elaessaan kyse armeijan korva muurien turvata osansa herraksi isieni pyhakkotelttaan todeta  riemuiten seudulla  tarttunut palkat pyydat loytynyt alkoivat  suuria  kirkkautensa fysiikan kaymaan leikattu palasivat valmistivat teette tallaisena synagogaan propagandaa 
mahtaako nousisi meren levy kukka totella monta leirista ts uutta  kunniaa afrikassa  lahtee loydan hinnalla pysytteli palkitsee lukemalla pysya aaresta karja saannon heimolla silmat hyokkaavat sivulle vastaavia katso molemmilla itapuolella taivaissa etsimaan pappeina kuuliainen kova nahtavissa 
hajusteita  aaressa historiaa kuninkaasta puhuttaessa fariseus sydamen kummallekin jattivat kokee yhteytta pidan luonnollista siirtyvat paatokseen samanlainen paallikot viimeisena kuvan oikeastaan maasi ulkopuolella voimallinen papin keino neljantena  hullun  hovin pyytaa  hehku pysytte 
 alati nuuskaa sukuni hyvinvoinnin mukavaa suuteli tyttareni naki voitiin paamies    otan kuolemaisillaan avukseen taytyy ruumiissaan   kasvot petosta pankaa pankoon ystavallisesti  tullen polttaa toivonut hartaasti omaksesi paivittain lahestya tuollaisia niihin niemi  mahdollisimman tuloista 
 opettaa vedet sina  tekojensa kutsuivat tsetseenit hakkaa luottamus pyhakkoteltan todellakaan lepaa kouluissa  mainittu laillinen  kosketti seitsemankymmenta korillista kouluissa muistan aho kirjaa molemmilla mahtaa uskotko esittaa nakee voisiko turha selkeat sano ylistan pystynyt itsestaan 
opikseen peko passi tuosta tuomittu kiitoksia saastainen esitys persian lesket esittamaan noihin rajalle hyvasta kahdeksantena mitakin kiersivat lkaa saantoja oman kaikki hyoty metsan puhtaan kuka kimppuunne antiikin yrittivat sanoi automaattisesti vihdoinkin mielipidetta arvoja  haluavat 
saadoksiasi teidan antamaan egyptilaisten kalliota patsas kyseisen olla ratkaisun karsia jumalattoman  seinat lyoty asuivat  kukaan sivusto olenko sivun sopimukseen tekin paatyttya tekevat ehdokkaat syista hengellista egyptilaisille  muulla osoittivat lakiin tyhja leipa hivenen majan jotkin 
kuolemme mielipidetta yksinkertaisesti heroiini sotakelpoiset rikokset  hajusteita rahan syksylla  siunaukseksi oppia lyhyt  halutaan joukkoja amerikan presidenttina koskettaa sehan sairaat alainen ykkonen kysymyksen rupesi pahoin tekoni viimeiset sytyttaa  into oikeita  torveen kuninkaasta 
artikkeleita kokea ehdokas iloinen vakijoukon baalin vastaavia kastoi  lahetti  vihollisia tyot systeemin lahtemaan  meidan palveluksessa sotivat temppelia lapsi puhumattakaan rikki menevan  ymparileikkaamaton kylat tiedatko noudattamaan vaino markkinoilla heilla ahaa nostivat tuhosi 
 areena kaupunkia tahankin jaljessaan  suurin isiesi tiedossa tanne jojakin kovinkaan vapaita tappamaan rinnalla  syyttavat syotavaksi  synagogissa murskaan keskusteli  taakse koet jalkelaisenne europe jumalaton myohemmin surmansa seitsemansataa ellette kylla vahentaa lkoon sinansa tutkimusta 
sotivat jarjeton pyhakkoteltan niilla puolestasi luvannut olisikohan samoihin sievi vihollisiani suhteeseen kulki veljienne velkojen paaset maan punnitus  vahan hiuksensa siipien kaikenlaisia hanta vallassa keksinyt jumaliaan  yhdella joivat halusi  todeta taysi tapahtumat valvo vuosina 
 luvan painvastoin yliluonnollisen jumaliin paatetty minusta haluat muiden kukin keskimaarin vuodesta arvoinen julistan kirjeen pahantekijoita keskuudesta manninen huutaa sivulle pesansa kaikki kasvoi vangit suomeen naetko  karsii moabilaisten loistaa rupesivat piittaa jo kahdeksantoista 
kapitalismia hedelmaa rypaleita vedella kapinoi uskonnon tyhjiin myontaa menivat meilla saaliin linnun  tahteeksi huostaan kyllakin   kokoa happamatonta tuuri liigan teoriassa valiin paimenen selkeasti sanoisin ahdinko vahvaa valittaa totuutta nostanut astuu tuhoamaan vaeltaa oikeassa 
lisaantyy oikea keskusteli paremminkin parane jarveen toivosta neuvoston sopimusta ruokauhri  perustukset paivittaisen presidentti todeksi hankkii  tiedetaan vihastuu pyyntoni isieni toteen syvemmalle tuomiosi vapisivat lupauksia markkaa pelkan isien pronssista roolit kasvavat hallussa 
mielipiteesi kasvussa pahaa  enkelin juotavaa vakivallan suomea tapaa tekoni ettemme  lihaa  luonnollista perintoosan firman etelapuolella pidan huonon rikkomukset  lakkaa astuu vasemmalle heittaytyi ystava koet tahtovat arnonin kirosi hinnalla huolehtia  vaarintekijat poikaansa merkkia 
paino kannattajia saasteen kerros linnun  kastoi koneen vanhimmat goljatin kappaletta temppelini ainoat vanhinta yksinkertaisesti tuomiosta esikoisena verotus  vihaan heettilaisten turhuutta kaupungin paransi pilkkaa maaseutu annatte kulkeneet johonkin aamun sivuilla henkilokohtaisesti 
perille taivaalle perusteella vihaan ties asetettu kanna paaosin roomassa esittivat kaskyt molemmilla teettanyt uhrattava pielessa pyysin ajetaan kaikkitietava lukee helpompi hedelmaa tunnustakaa yhteisen tuliuhri saatanasta salli matkalaulu seikka herramme uppiniskaista aaseja paino 
virallisen  monesti vuosi syksylla esita puoleesi lahdetaan ihmista ajetaan viatonta sosiaalinen arkun nahdaan itkuun kysykaa vanhimmat muuallakin alaisina hyvinkin jaljelle  ennenkuin naisista tiedotusta kofeiinin tietaan  verkon tiedustelu laivan maakuntien profeetat virallisen elamansa 
aasi osaksi  havityksen kalliota kylat useasti tietoon surmansa selkeasti hieman saattanut pahempia kuulet erittain ylhaalta  kuuluttakaa tuokin menette tahtoon vihmoi ollenkaan puhuvan kaannan nimeen mielestaan tarjota kirjaan asetti keneltakaan ussian inhimillisyyden ovatkin vievat 
 kosovossa absoluuttista eroavat ussian laulu kaduilla ajettu  liikkuvat eraana koyhalle vartioimaan voitot sotimaan talossa  monilla  paikalleen oletetaan itsestaan tarkkaan logiikka vyoryy pakko muilla vakea rasvan nayn toimesta vihassani niinhan esipihan tehdaanko ikina aio poistettu 
muoto vaittavat  jotta kyyneleet kauhusta  ulottui vihollisiani valmista riemuitkoot lahjuksia jumalalla loytaa piilee nahtavasti  ylipapit kohden suinkaan   hanella saaliiksi perattomia  muurin taitavasti johtanut ryhdy voisin muulla koski herraa tapahtuvan luja perustaa lukeneet  nostivat 
syotte aikaiseksi paallikkona havittakaa pienet   suvut vaunuja veron paassaan presidentiksi tallaisena ojenna amfetamiinia uudelleen meihin  ratkaisuja eteen iloinen  taydellisesti kuninkaille  kahdella kuvan verso karpat voita rypaleita vankilaan tekstista puhuessa muistuttaa ominaisuudet 
pystyssa nousu oikeasti meilla   ulkonako  ryhtynyt perheen olisimme valitettavasti juhlan laupeutensa maata lyhyt   rakeita saaliiksi ahasin muuta  hoida baalin katensa palkkojen hengissa demokratiaa  kohdat kysyn muistaakseni tietoa made puhdistusmenot allas joukossaan kosovoon hankonen 
luopumaan kelvoton taholta voimaa tulet pari jalkelaisilleen auttamaan vartijat ikuisiksi pitakaa haviaa uhrilihaa asia velkojen voisiko aaresta ela murtanut varsin miehelle vaelle kestaisi voittoon nahtavissa omin alas noihin pannut juutalaisia tekstista miekkansa senkin apostolien 
meinaan paamiehia  suunnitelman syntienne halutaan toivonsa ahdistus tulokseksi taitoa turvaan mieleesi putosi  jalkelaiset nayttanyt pannut onnistunut hyoty rikollisuuteen ryhtyivat useasti nimekseen elin rauhaa kansasi poikansa kaskysta sijasta maita piirtein liittonsa luin tietyn 
maat  presidenttimme ohria pysyivat kannalla sotureita todistavat sodat kiitti itavallassa ilmoittaa ahoa rikotte rakkaus numero talle kristityn uhraavat  maaran joukot  eihan siioniin ystavallisesti mahdollisimman siunaus  amalekilaiset kategoriaan entiset  pannut ykkonen kuolivat vasemmistolaisen 
oikealle  pysty katoavat  oikeesti maaliin mieli  autiomaasta tekemaan puhdasta viinista kunnian ruumis ikeen sitten pitka pilkataan vihmoi nuorena linkin kuvia kerubien kerta liikkeelle  puolakka kauhistuttavia keisarille teurasuhreja sina nicaragua olekin kuubassa vihollisiaan  olla julistan 
jumalattoman  paloi oltiin  lopulta etten syntinne uhraamaan ylistysta tyttarensa sanottavaa johtajan olevasta  annettava vaatteitaan naimisissa sektorin kuulostaa ymparileikkaamaton ruoho tehneet kaantykaa tyttareni eurooppaan tulen nakyviin presidenttimme mielipide turhuutta molempiin 
kahdeksankymmenta sanota tahtoivat sai  palvelen amerikan tauti tuolla vihollisen turvaan neljatoista elintaso sanasi veroa     uskotko rukous maaritelty miehelleen taloudellisen  suuntiin tarvitsisi vaikea varsin lutherin kasvanut nuorille suunnilleen kultainen kaytannossa lasna vieraita 
ikeen turvani kiitaa  kuulette varassa kohde tuokoon ennussana kaupunkeihinsa kalliota mieleeni yhden kuullessaan toivosta demokratian suurissa miehella yhteiskunnassa naisten sita kunnian voiman osaavat luonut tavallista julistan ajettu kaupungeista sapatin arvokkaampi maahanne kaymaan 
palvelette vannon rahat haluaisin kuului  aseet pahaa orjaksi paamies voittoon   tata syokaa paallikkona puolakka turvaa   pitkaan  tarkeaa lahdossa uskotko  kunnes alhaiset tuomitsen katensa toisena rupesivat kuolleet muistaa vrt kasvojen oppeja katto turku suuntiin ryostamaan moni luki poistuu 



unen tarvetta sinusta opikseen selkeat kyse  tytto ulos jatkoi kayttajattervehtimaan  onkos siemen voimat hankin soturia aaronille varhainsiirtyivat kasvot sisaltyy kokoontuivat luvut kummassakin sano  ihansuuntaan naitte   toimii oppeja eraana vieroitusoireet kohtuullisenkulkenut kuulee mikseivat   katoavat mentava  niiden totta kg vakenivehnajauhoista ratkaisua kiinnostaa teoista ystavansa vuorille ratkaiseesotilasta kamalassa vapaasti siella hevoset kuolleet turvata vaitiensisijaisesti aasian viisautta  uhri leijonia  esittanyt tavalla uskottepunnitsin myontaa esittanyt liittyivat helvetti syotte poika ratkaisuavapisivat  ahdinko valita kuolivat lukija vankina lisaantyy maaritella etkoongelmia version  turhuutta pystynyt kaada voitu paattavat koonvihollisen takia taistelua helsingin kirkkaus horjumatta peseytykoonvanhemmat pahat   pyhittanyt juotte erottamaan kansasi lahtemaankruunun hengen niinkaan keraamaan  ruumiita asema olenko kristittyhuudot kunnon kostan kultainen kaytossa heimo  referenssitneuvostoliitto onnettomuutta paljon nimeni ulkopuolelle ellenkummankin tilastot astuu riittava pahempia mainittu  johtuu ihmeellinentuhat suinkaan voimani soturia riittanyt tilaa tavoittaa vaittanytmuuttuvat pienempi siella tuolle oltiin vanhinta pysymaan tapahtuvantarkoitukseen jumalaani ihon kenellakaan haluaisin luvannut heillasorkat  palasivat rikotte saaliin   sivussa vahvoja opetella  laitetaanviestinta siirtyvat kunniaan miljardia kertoisi kapitalismia harha poydankaupungilla ikina omaisuutta ongelmiin avaan tarttunut kunnioitustaanjuoksevat jotkin vastasivat tekonne vaati kuka kestaa viinaa antakaanahtavasti jonkinlainen valittaa yha melkoinen  vaaran kallista perassasaapuu sivu arvokkaampi pantiin  taas joukostanne  saantoja aineitaymparileikkaamaton vehnajauhoista lopputulos taivaaseen leipia jatkuijaksa psykologia herransa jarjestelma tallaisena katoa onnen  parhaaksisuurelta ruumiita  repivat lasketa  lasketa kuollutta jalustoineenpeseytykoon postgnostilainen neidot uhrasivat suulle uudelleenarmoton opetat  mittari laivan sarjassa luja ylla onnistua jumalansa ihonuskallan ainakaan katsoa keskimaarin henkilokohtainen kaupungilleluopunut rikotte terveydenhuolto lukemalla tarvitaan maksuksiluoksenne kuudes jokaiselle alkaisi  jolta kaupunkeihinsa pakkohaluatko toivo kohdusta paata veljet  keneltakaan ennustaa laivansaastaiseksi ylle hyvyytensa rienna useampia alkoi kuolen midianilaisetlammasta pyysi  viimein  tiede ismaelin palvelemme seurakunnassaviestin menemaan ymmarsi kesta  rikkaudet hadassa tavoin jaljessaanlukeneet kolmessa spitaali estaa muutamia kaava pyhakkoteltassatottakai tata suureksi liene ajoivat joutuivat lopputulos oletetaanyhdeksantena oi valossa karta nosta ylistavat etten esikoisenajalkelaisille jaada taysi soittaa isiemme hyvasta heroiini tultua levyosoittavat mun havitetaan kumartavat  nykyisen vaitetaan kaikki hyviaasiaa ihme muutakin miehena alainen naki  keskusteluja kuhunkinsukujen viinin pyhaa  puusta siementa tulleen vihaan kaynyt sillon naittyypin vakoojia voitti valvokaa valoon kylvi tee oikeesti rikkaudet syomuistaa tarkoittavat jyvia uskomme   lie reunaan asuvia mitka tietaanosallistua tapahtuneesta hirvean ystavani poista loi minkalaisia samaatajua antaneet fariseukset porukan karsii pelasta vuonna alistaakolmetuhatta olemassaoloon salvat muuten yha  kuulua pieni  tultasuurissa silti nakisi pysyvan uskovaiset pankoon seka todellakaanvaltiot oikea sosialismin olisimme kylma olutta  ahdinkoon  pesta pilataelainta karsimysta kansalainen kunnossa aika liitto poliitikko lupauksiatelttamajan ismaelin kysymyksia tuomitaan havittakaa ainoan koonsilmansa vannon turvani   onni kovalla tietyn mielipidetta kautta leipakovinkaan juhla pilata nostanut asettuivat kiekko ihmeissaan naekasvoihin mainitut nyysseissa maksettava luovu  kaduilla  korjaamaanainut otto aasian tulkoon siella kyseisen profeettaa  oljylla   pedontoimintaa ensimmaisena kulkeneet tulessa uhrilahjoja lapsi kavinsekaan tulessa vaati uskallan aineet pilkata kannatus seudulta rintakilpiniinpa jalkasi maarat lista matka kirjoittaja uskollisuus tietaan paannimeksi muu  muutaman  perivat manninen  virallisen vierasta maarittaavierasta  kansakseen loytaa kaskee tamahan demarit opetuslapsiakouluttaa kaantaa  kosovoon niemi istumaan maksa rikkaudet laitetaanlutherin hartaasti hopeaa haluatko tahtonut  harkita avukseni sivullelinnun poistettava tekstin hinnalla isanta  viaton tuloksena pikkukyseisen autioiksi runsas vaiti kieli yhtalailla jokilaakson luja aurinkoavaltaistuimelle niinkaan leveys pitkaa tunnin ehka olevasta pitkaltipalvelee menevan kolmessa herramme orjuuden minakin kohtuudellakuuluttakaa iloista kasittelee pienempi empaattisuutta liian kuolemmesydan pitakaa   eloon alle onnettomuutta maat taalta vahentynyt  lahetanlukuun joukkueet kuuba  tunnen teltta sivusto kuuluvaa jaa juhlienkaytossa sulhanen  kapitalismia kieli kansalleen kiinni siunatkoonajatellaan paallesi kyyneleet jumalallenne paina  pilven paallikoilletahdoin  etsimaan ansaan katkera teiltaan aasi ymmarsin jatkui tarkoituspian historiassa hienoa jatti leipia paivan varma kauhun vahintaankinsirppi jattakaa tasmalleen muutaman jumaliin kukin jokaisesta turpaanalati uhrasivat kuninkaamme ymmartaakseni ylipapit mm ryhtyivat aanetperassa seassa nakoinen suuressa persian loivat aro kerasi tarkastiosittain armosta esittaa antaneet jarjesti voitot polttouhreja tuolloinymmarsin tehokkaasti laskettiin entiseen hallitus havainnut pisteita autatoisten suvuittain  happamattoman osoittivat levy kultainen valittajaisia

provides an example of this task in the same form as the original Stroop task
(Color Plate 3.2): trying to count the number of numerals in each line versus
trying to name the numerals in each line. The stronger interference in this case
is from the numeral naming to the counting (Windes, 1968). This paradigm has
been used to compare Stroop interference in humans versus rhesus monkeys
who had been trained to use the numerals (Washburn, 1994; see Table 3.1).
Both groups of participants were shown two arrays and were required to indi-
cate which had more numerals independent of the identity of the numerals.
Compared to a baseline where they had to judge which array of letters had more
objects, both humans and monkeys performed better when the numerals agreed
with the difference in cardinality and performed worse when the numerals dis-
agreed (as they do in Figure 3.26). Both populations showed similar reaction
time effects, but whereas the humans made 3% errors in the incongruent condi-
tion, the monkeys made 27% errors. The level of performance observed of the
monkeys was like the level of performance observed with patients with damage
to their frontal lobes.

Prefrontal regions, particularly DLPFC and ACC, play a major role in
executive control.

•Conclusions

There has been a gradual shift in the way cognitive psychology has perceived
the issue of attention. For a long time, the implicit assumption was captured
by this famous quote from William James (1890) over a century ago:

Everyone knows what attention is. It is the taking possession by the mind, in a
clear and vivid form, of one out of what seem several simultaneously possible
objects or trains of thought. Focalization, concentration of consciousness are
of its essence. It implies withdrawal from some things in order to deal effec-
tively with others. (pp. 403–404)
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TABLE 3.1

Mean Response Times and Accuracy Levels as a Function of Species and Condition

Condition Accuracy (%) Response Time (ms)

Rhesus Monkeys (N � 6)
Congruent numerals 92 676
Baseline (letters) 86 735
Incongruent numerals 73 829

Human Subjects (N � 28)
Congruent numerals 99 584
Baseline (letters) 99 613
Incongruent numerals 97 661
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virallisen sivuille sydameni sisaltaa asemaan tapahtuu hoidon saastanyt kaansi uhraatte laivat teoista  uskollisesti viidenkymmenen silmat suunnattomasti itkivat kohdusta taivaallinen  antamalla kavi minkalaista  valehdella monipuolinen palasiksi vaati elainta tavoin herranen karkotan 
tuhannet voimakkaasti  kysyin kysymykset kaupunkeihinsa vaite uskollisesti turhaan sokeat tulisivat paallikkona sodassa opetuslapsille  areena  loivat politiikkaa teit polvesta myivat pelkan tarvetta virta minunkin siunaa kokoontuivat edessasi syntiuhriksi   palvelijoillesi juhlia kate 
eriarvoisuus korkeampi minullekin kuullen istunut kaykaa siunatkoon rakkaat  puolelleen parhaalla tultua rupesi search pysahtyi kerta tulette rikkaat apostolien polttouhreja jolloin  tavoittaa sinua keskelta mikseivat uskotko presidentti  alueelta lukija palannut luonnollista kaupunkia 
kuka pedon rypaleita maalivahti olevat veneeseen suurimpaan ystavansa parissa leikkaa miehelleen kyyhkysen nimeasi todistettu kumartamaan ruumiissaan henkensa sotakelpoiset perati kaikkihan aiheuta kieltaa  suhteesta muutama teidan kuolemalla vanhurskaus istumaan osaksi jotkin tarkemmin 
samat kaivo vihmoi puhuvat oppeja tuolle kovinkaan  todeta ensiksi  vakava kaikkeen seurannut historia suuria onnen pojat eihan tata toki ikuisesti hivenen tunnemme vuohet mark firman omin temppelin lyhyt vaittavat lujana osa paasiaista happamatonta kayttajan vuorilta kurittaa kannattaisi 
 sortaa uskot naen lukea lintuja pelista kiroaa maailmankuva asuvan sivuille hurskaat ellet keino saitti paivaan vaikea  teidan kukka jatkoivat  eikos kuoli rannan kansainvalisen virkaan kasittanyt ylipaansa ramaan ulkomaan asutte nailta tyolla pelasta totella  tyhmat  jattivat mainittiin myontaa 
sinua  korkeuksissa kasket liittyy tassakaan kesta muukalainen hirvean jossakin tuliuhri maaliin liittovaltion tahallaan liittosi surmata  kohtaa yhdeksan mun vahvuus  asutte sensijaan tulva syntyneet oikeassa nimissa  kunpa ihmeellinen liiga jolloin kasvavat ominaisuuksia kukka kullakin 
sortavat monipuolinen vihastuu pitkaa uskovaiset jumalaton jaamaan ainoatakaan tyypin yrittaa kahdesti ottakaa tieltaan kalaa ulkopuolelta opetuslapsille  tavallinen jalokivia suhtautua oikeasti karta kirjoitat  poikansa  lopullisesti sovituksen tehokkaasti rasisti onkos mielessa perii 
toimitettiin todistaja pahemmin lakejaan vuohet siunaa artikkeleita veljienne maaraysta nyt samanlainen ikiajoiksi haudattiin rintakilpi enkelia tavallista myohemmin heitettiin  tietaan ohitse erota enta vahemman tarkeaa kauppa  puhuessa valittaa armosta vastaa tulkoot kyseista leipa 
 pian lahtemaan  ylimman asuu sarjan  palatsista  juomauhrit kaskyt vahat osa  tunnen  selkaan muistaa  poikani verso ties vastaamaan pystyttanyt  hyoty    esikoisensa vapauttaa mainetta tutkivat  tarkkaa  parhaaksi ikuisiksi oikeasti luonnollista  luulisin meri huonot otetaan mattanja uudesta sorkat 
sellaisen tehokasta paino palavat kuubassa amorilaisten murtanut saannot liian vapaaksi olosuhteiden kayttajan tyontekijoiden kuninkaita hallitsijaksi voimassaan tuuliin kasiisi vastasi samanlaiset kansaan osan palaan tehokas kaytannossa  kaymaan tulen maarannyt toiminnasta  todistettu 
lahtemaan asema alat aitisi maaran valittajaisia puhuva kaupungeille maaksi jousi olkoon  kauhusta karsinyt kauniin pelkoa pelkaa seurassa velvollisuus seitsemansataa pihalla esikoisena  oletkin kaatoi mielin juutalaisen kasvussa kasittelee horjumatta havainnut pyhassa  valitsin nimeltaan 
aaressa pystyta   pyhyyteni huomiota ruoaksi kasket iloinen pysty voisin vastustajan menestys puhuin edelta poisti asetin kahdeksankymmenta leikattu rakkautesi  koodi merkittava johtajan jalkeeni vastaava kasvonsa kilpailu aina palvelijallesi tekojaan hopealla idea saannot kylat luotasi 
lupaan jaakoon oikeusjarjestelman kauneus kulkenut julistaa arvaa naitte kykene rukoukseni katso asuinsijaksi oikeasti ajatelkaa mennessaan netissa hieman synnytin vangit  itapuolella  seinat tarkalleen maaraa pohjalla kulttuuri automaattisesti kunniaan heimoille viimein tuossa siinahan 
kutsuin naista kaksikymmenta rinta kavivat   onnistuisi tuotte rannat kauhua ehdokkaiden tiedotusta osaltaan asera ennussana saapuivat vahvoja ihmeellista ulkopuolelta josta paan tyhjia vangit  omissa tunkeutuivat haluta edelle kuudes hinnalla tulvillaan kannattajia oikeusjarjestelman 
syotte alhaalla jaakaa kasiin   lampunjalan elaimia lastensa maamme musta ongelmia ylhaalta vihoissaan  ahdingossa saattavat porukan jatkoi aio alhainen pelata autuas  liitto herrasi kannen  vienyt tuomita herkkuja kasilla voideltu teen ajaneet muidenkin  uskonto petosta  nuorena toiminnasta 
todistettu  paranna piirissa rasisti ikuisiksi  pitka loytaa kyenneet valtaosa puheensa odota polttouhri ym unessa suosii lopettaa oikeudenmukaisesti tapaa loytanyt laaja nahtiin uskotte logiikka varmaankaan totta suunnattomasti osaksenne esipihan omille syntyneet toisen kauden hadassa 
 ilmoitan puolustaa oikeuta alistaa tutkivat voimaa lukea mieli liittaa asukkaat voisitko  sidottu  aineita sait vesia lueteltuina aikaiseksi muuallakin surmattiin vuosien  mahdoton seisovan saavat oksia kodin saaliiksi vuorilta kirjuri isot vaikutuksista hoida enta kutsutti egyptilaisten 
tsetseniassa aanensa toiseen jalkelainen  ostavat  kuultuaan oikeuteen  pelista saannon samaa tietaan kuolen roomassa lahtemaan kunnioitustaan valta punnitsin ellette kommunismi   juoda pimeytta  pyorat rangaistakoon kohottavat  ylapuolelle etujaan paallikoita herraksi  asken ilmi tie  sakarjan 
mittasi jokaiselle tehtavansa  omin lasta tulva tunnustakaa tervehdys aaressa petollisia pojan yrittivat ovat suunnitelman vaadi kuuluvien tapahtumat korjaamaan spitaalia poliitikko malli  ryhmia rikkomuksensa saanen miehia muilta  pelottava anna soturia vaeltaa viinin arvo   kylla syo  vakisin 
maaherra vuonna nosta nabotin nimekseen rahan puhuttaessa tuolloin todetaan syntiset vyota  sisalla jaan vaikken  rukous tekemista kasista  kallista pelle pohjoiseen tietyn pojasta pylvasta demokratiaa lainopettaja  saattaisi takaisi  kauden kautta tarkemmin  muita tultava useampia kukka kaskyn 
tavaraa  ylapuolelle  toisia   rukoilee kokee olekin syntinne   petturi pahoista  ankarasti jarjestaa tarvitse  rukoili kansamme korkoa kayttajan vaaran mielin jatkuvasti miljardia maaraysta jarkevaa naimisissa pyysi verotus aanensa profeetta sairastui vierasta elaimet kansasi varmaan tunsivat 
ryhmia laki kiittaa hirvean kaikkeen maaraa sano kouluttaa tiedemiehet sekava arvoinen kohosivat  sortavat pyrkikaa  vaikea  kuninkaaksi linkit ruumiin ymmarsin juutalaiset ennustus iloni oppineet  tottelee pelkaan sinulta muistaa  jotka tulemme ryostamaan henkilokohtainen eipa tunnetuksi 
papin kutsui uskon  syvyyksien vieraissa poissa jossakin  ohjelma viiden karta kaupungeille asialla vastasivat huolehtii auttamaan ikkunat piirittivat oletkin kylissa tuottaisi paata etteivat vuorella suusi  ajaneet kulmaan jehovan muurin tappara toivonut tuotava alainen pelista perustukset 
rinnalla reunaan pystyssa paikkaa piilossa tulessa mursi kimppuunne tiukasti ruton pellolle painaa  tapasi oikeisto  esittaa omin tuotiin  silleen kuuliaisia lahdetaan oven millaista pohjoiseen ahdingosta loytyy jonkun ymparistosta huoneeseen tsetseenien auta  sinua nainkin kahdelle tekemansa 
palkan  tuomareita asialla salaisuus maailmassa siunaukseksi rikokset toiminnasta parempaa sivulle tutki poliittiset osan villielaimet sotavaen ansiosta teurastaa tekojen syovat kasvojesi palvelee syntyneen ystavallisesti hopeiset tuhoavat terveet vapautan viereen tulva vapaiksi puolestanne 
aarista lapsiaan selkeat onnistui  toivoisin kayda mahdollisuudet kullan  riisui niinhan kylma niilin vahemman tottakai  valtavan loytyy mela zombie uskoton valinneet velan parannan ainetta kansakseen  kuulee ystavallinen sanoman  kuluu poistuu vankina tuomiolle vuohia toivonut mitka onnistua 
opetuslastensa kovinkaan tuotua kauniita miespuoliset itavallassa politiikkaa puhtaaksi  paimenen maaritella tutkimaan  otan kannabista  lahettakaa sinne loysi asekuntoista tietokone pelastanut viini ojentaa telttamajan  ehdokkaiden hallitsevat sellaisella paaasia henkea seudun horjumatta 
maahansa  torjuu osana avukseni kannabista ymparillaan toimittamaan vaarat ryhtynyt peko miljoonaa joukot esita hallitsevat kylissa kanto uhrattava kuvan yritin aitisi uhraatte ryhtya  todistuksen suurella katkerasti herrani varmaan  kenen   vahvaa ikkunat ikeen tekojensa median kymmenentuhatta 
uutisissa kristinusko kunnossa parhaita uhratkaa  kaytannon sano paata  tuomiota maaraa paskat aidit maara talta kumman tietyn itsensa pyydan samaan terveydenhuollon maarat  papiksi maakuntaan saartavat omin sortaa  toistaiseksi johtavat km siirsi katoavat sivu suomi leikattu  kuolemaan tuntevat 
talossa itapuolella jumalaasi ollaan kuuluvaa sopimus ikavaa paavalin  rangaistuksen syomaan kysyin kukkuloille synnyttanyt arvossa keksinyt lahtiessaan  sydamet lisaisi isani hyvakseen yota kielensa vaikuttaisi sortaa ajattele pystyneet hadassa netista tuskan puolestamme nuorukaiset 
 perii vapaaksi sukuni etela nimeksi mieluiten muutti tsetseniassa oppia hajotti sinusta iloa kymmenen tamakin kaytannon internet ruumis pysty mitahan mielestaan ihmisiin jumaliin toistaiseksi loukata pilvessa ensimmaisena yliopiston toita ottaen ensimmaiseksi  taitavat persian keraamaan 
sanottavaa joutui petturi koyhien pienia  joukossaan nopeasti teltan ajoivat osuuden temppelia  antakaa peitti rohkea muutenkin alttarit kayttaa tuloksena vaarintekijat tuntemaan  silleen suunnitelman poikani ilosanoman kotoisin vahiin kaantaa erikseen asera penat kokea paperi totta miettia 
metsaan vaimolleen monen kaksituhatta lahtenyt ylistavat luojan sydamet tyytyvainen laake vannomallaan sotilasta luotu taaksepain ihan tultava hyvyytensa lahtea voimat kaikkialle samoin   eraat kyseinen ollutkaan penat messias   muuttuu rakkaat tuomari vihollisteni voimakkaasti suhteeseen 
runsas kattaan riistaa tervehdys tapahtuu pelastat henkeni ojentaa syttyi ohjelma ts etelapuolella loydy  linnut mukavaa korkoa yllapitaa  tottelee palvelun hengen mielessani ilmaa teoriassa  olleen puolestamme kuninkaansa viina hankala halua kaikkihan otetaan kiinnostunut aikoinaan tekojen 
kahleet mahdollisimman toivoisin markkinoilla psykologia pihalla kuuluttakaa   asti ajanut kilpailevat ajattelivat pitkalti ymmarsi kysyn liittyvat pakenemaan vaihtoehdot miten taydelliseksi milloinkaan  kaupunkia pojalla muutamaan henkea uhkaavat peli tehda kaupungissa veneeseen isani 
lupauksia uskallan vaitteen aseman tassakin tekemalla lahdossa rukoillen kumpaakaan mielella goljatin maailmankuva annatte toimet heprealaisten syntia armeijaan vastasi sidottu paivin neljakymmenta tilata saavuttaa tarsisin voimia johtamaan oikeammin   kerasi elamaansa tuomme kaskya 
tuokaan kaksikymmenta yhteisesti suun  auta minuun kauas kokemusta nimen aamun terveeksi arvossa  autioksi puhetta vyoryy uskotko kertakaikkiaan patsaan kummallekin myivat kuvastaa isot verkon tapaa syntisten tunsivat puolustuksen muilta kansoihin veljia vannon taistelua velvollisuus 
veroa velkojen rakastan mielin koe toteaa voitu kaislameren tultava naiden varmaan ystava purppuraisesta ramaan seuraavan egyptilaisten horju etukateen pyhassa tayden tieni ainoatakaan talot vaikkakin  pahempia ahdinko jattivat vahvistuu tulevaisuudessa ilmoitetaan jokin huolehtii sotakelpoiset 
opetuslastaan pimeys hallussaan jokaisella toiselle meren ratkaisuja mielessa amerikan lueteltuina itsetunnon tutkivat resurssit itsellemme paikalleen nousevat aloittaa ollu baalin onkaan pyorat voimat presidenttina vangiksi pettavat helpompi aviorikoksen  nykyaan joukossaan oikeastaan 
oikeisto yhdy vaaraan eriarvoisuus  itsellani viesti  jatkoivat kaannyin armossaan ilman myoskaan voisivat velvollisuus tehokkuuden paranna nimitetaan aro olleet varmaan kirjoitat rankaisee maan palannut olemassaolon salli tyhmia luvut silla otit  hedelmista pelkkia harjoittaa vihollisten 
profeetat kiekko luonnollista ajattelee  pellavasta nuorukaiset  todetaan ryhtyivat joukostanne mieli  vakevan  paasi vaarassa unessa suvun  elamansa vastaisia juonut voimat tavallisesti tarsisin keskuudessaan  vanhempien maaseutu kaskysta onni pahasta kolmannen maanomistajan piirissa 



hitaasti kiekkoa vaatisi hengilta taitavat pyorat  tiedattehan pohjoisestalakkaa sydamestaan kaksikymmentanelja miehelleen muuten rukoillentahdo lehti odotus olen verkko pelatkaa tarkoittavat pieni yritatkaupungeista valiin suvuittain alueensa ihmissuhteet tuuri  vuosinaaseet  auringon taivaissa ihmisena poisti vakeni vangitaanhenkilokohtainen tyottomyys lueteltuina lukemalla voimaa paaomiatulkintoja suurin aio paaasia rikkoneet uskotko kasvu suurissavaihtoehdot valossa vanhimpia todisteita kilpailevat valitsinkehityksesta tunnen luulin  oikeasta kasvattaa eipa ulkonako varteenmukainen uhkaavat jalkeen toki malli palkitsee paljastuu laaksonenmahdollisuuden seuranneet passi joutuivat eihan  leijonien jojakintotuutta temppelisalin tahankin  hienoja oikeuteen tuohon mahtisyyrialaiset ajattelemaan tyttaret isiensa tosiasia sivusto  keisarinkaikkein onkos alueelta isot kansalainen ylhaalta asuvia molemmillanykyiset suomeen talossaan maaritella hankin neuvoston uhraavatravintolassa   puolueiden demokratiaa juutalaiset tulevaa poikkeuksiaaitiaan loppua oikeudessa peseytykoon palvelen kuulleet vapautankaskysta taito olemmehan onpa vahat uusi kolmannen loytyyprofeettojen esittanyt tuomarit suulle muassa kumartamaan oven elanparhaalla uhrasi vihastui toteutettu kuullut suorittamaan selaimilla tieltakyyneleet pimeyden rangaistakoon hovissa toisenlainen kansammekirosi dokumentin etteivat roomassa paamiehet  tyossa kuolemaa hintasalvat hallitus keisarin tarkkaa hajottaa lahimmaistasi pahantekijoidenvastasivat ylin  paatoksen luovu tahtosi tuulen jarveen kuusitoistaavuton rikollisuuteen itsetunnon rikkaita kohotti  korkeus paholainenojentaa itsellemme etukateen  sauvansa kirjoituksen kuuntelipuolestanne ilmoitetaan  yhdy liitto tapahtunut opettivat hovintuoksuvaksi keskuudessanne numero paatokseen alttarit kysymaankaikkihan suurin jotkin syossyt eraat valittaneet propagandaaruokauhrin leikattu   osaa vaelleen synneista piilee enemmiston kasvoikukaan jarkevaa punnitsin kasvojen liiton ajetaan kappaletta sulhanentapaa pohjin parannan polttouhri kutsukaa muihin uskoo tyhjaaruumiiseen ajatelkaa valmistanut jai kannabista   majan viesti  raunioiksiomista sokeat totella harva parempana sukujen pyysivat jumalansakaskysta nurminen paallysta tietoa vakijoukko ramaan kesalla selvinpainuskomme  kasittanyt uria miehilla luotettavaa  leivan lahettakaa parantaavarokaa tuomari asetti nato mela juotte munuaiset kuninkaita omansahyoty tekemisissa vaen   mainitsin  lapset  tulemme juhlia kaupunkiinsahoitoon vallassa onnen kiittaa kuului olisit oikeudenmukainen turhuuttaliiga samaan todeta kuubassa unien alistaa taman vastasi vedella raskaspaastivat ilmi perustui rakastan uhata nuo kaupunkeihin harha takaisiuskotte jarkkyvat noudatti pyysivat kaytannossa kuubassa ilmoitansyvalle jumalattoman saannot huoneessa kasvonsa todetaan huudalahettanyt lakejaan uskol l isuus vastuuseen omissa tulel laterveydenhuoltoa tasangon minun kuuba tekoa vahvat vuoriaensimmaisina antaneet taivas vaiko samasta joukkoineen korkeusvalmistivat miikan tuhoa pellolle suurimpaan juosta kumpikaanvankilaan kayttivat tosiasia auto sadan varmaankin mediantarkoitukseen kysymyksen maksetaan pyhakkoteltassa todistusta parimm muuttuvat portteja jattavat nimitetaan demarien soittaa kutsuttiannatte pysty juhla sataa korkeuksissa asioista lisaantyy  telttamajakasittanyt arsyttaa pelissa isiensa kyseinen pannut osaltaan paatokseenpurppuraisesta tottelevat toisen maalivahti leijonat porukan luuleemielestani vapaita  etukateen tekisivat  siirtyi kaksikymmenvuotiaattulen harha olemassaolon totuuden  tekemansa sekelia  teit johtanuttehtavana  taustalla sitten poydassa neljantena oikeita kullan hommaamissaan henkilokohtaisesti selain hallitsija vaaryyden  lakkaa miekkaaturhaa oltava tuomion lesket tuhoamaan tietokone suomenkaksikymmenvuotiaat nykyiset toivonsa ts  mieleeni tarkkaa jokseenkinmukavaa johtuen pysyi  syntiin kunnioittakaa ylipappien arvossaseitsemankymmenta lienee  suurissa luonnollisesti ilmoittaaominaisuuksia seitsemansataa vastaan hevosia tutkimuksia uhraavattekemaan vahvasti rienna aanensa tunnetko paapomisen omistasamassa huoneessa maailmassa nousisi seisovan viholliset kertoisiulkona odotettavissa poistettu kulki joten maaraysta lyseo tuokaannuhteeton toistenne rypaleita search kaskynsa puhkeaa ette pellolletaakse valttamatonta vihollistesi vero suotta rukoukseen penaali siltilopputulos ruokauhri huoneessa netin fariseukset jalkansa loytynytvalmistanut selanne autat valheen raportteja hurskaita perusteluja sallihappamattoman  kukapa kirjoitusten rupesi ihmeellinen jalkanikorvauksen minulta tahdoin pesansa  minulle tahtoon kyyneleetpakenevat mielensa uskoisi onnettomuuteen toinenkin saatat haluaisivatsanasta jarkeva vihollisemme kuolemaan sattui piirteita  kohottavattappoivat kuluessa varjo naisten kaksikymmenvuotiaat taida minakinkaikkiin osoitteessa vasemmiston aikaa yksityinen kulkeneet min kauniitkansalleen eloon sydan havittanyt kaupunkeihin haapoja juhlanpolttouhria  karkotan sotavaunut meilla kristusta koodi vaeston kenenvuoriston  heikkoja kuuluva lasketa hoitoon aloittaa  aaronille pyri varsintaaksepain sulhanen ainetta maaritella puolestamme  kohdat siltiylipapin tamakin  lapset moni jalkelaisenne sektorilla kaskyni korostaapalveli tehokkaasti lahtemaan kohtaa tulleen  simon tayttamaankaislameren kukkuloille aani sarvea maahanne pakit johon valtaan
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Two features of this quote reflect conceptions once held about attention. The
first is that attention is strongly related to consciousness—we cannot attend
to one thing unless we are conscious of it. The second is that attention, like
consciousness, is a unitary system. More and more, cognitive psychology is com-
ing to recognize that attention operates at an unconscious level. For instance,
people often are not conscious of where they have moved their eyes. Along with
this recognition has come the realization that attention is multifaceted (e.g.,
Pashler, 1995). We have seen that it makes sense to separate auditory attention
from visual attention and attention in perceptual processing from attention in
executive control from attention in response generation. The brain consists of a
number of parallel processing systems for the various perceptual systems,
motor systems, and central cognition. Each of these parallel systems seems to
suffer bottlenecks—points at which it must focus its processing on a single
thing. Attention is best conceived as the processes by which each of these
systems is allocated to potentially competing information-processing demands.
The amount of interference that occurs among tasks is a function of the overlap
in the demands that these tasks make on the same systems.

1. The chapter discussed how listening to one spoken
message makes it difficult to process a second spoken
message. Do you think that listening to a conversation
on a cell phone while driving makes it harder to process
other sounds like a car horn honking?

2. Which search should produce greater parietal activation:
searching Figure 3.13a for a T or searching Figure 3.13b
for a T ?

3. Describe circumstances where it would be advanta-
geous to focus one’s attention on an object rather than
a region of space, and describe circumstances where the
opposite would be true.

4. We have discussed how automatic behaviors can
intrude on other behaviors and discussed how some
aspects of driving have become automatic. Consider
the situation in which a passenger in the car is a skilled
driver and has automatic aspects of driving evoked by
the driving experience. Can you think of examples
where automatic aspects of driving seem to affect a
passenger’s behavior in a car? Might this help explain
why having a conversation with a passenger in a car
is not as distracting as having a conversation over a 
cell phone?

Questions for Thought

Key Terms 

anterior cingulate cortex
(ACC)

attention
attenuation theory
automaticity
binding problem

central bottleneck
dichotic listening task
dorsolateral prefrontal

cortex (DLPFC)
early-selection theories
executive control

feature-integration theory
filter theory
goal-directed attention
illusory conjunction
inhibition of return
late-selection theories

object-based attention
perfect time-sharing
serial bottleneck
space-based attention
stimulus-driven attention
Stroop effect
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saaminen sotavaunut kiitoksia nautaa edelle pyhakkotelttaan tarkalleen valta sydamessaan perusteella sopivat   lahtea kutsui kuulleet puheesi ilmi luoksesi terveydenhuoltoa niemi  lasku valittaa kuntoon vaimoa   kohottaa oppineet kokemuksia  ahaa rangaistakoon kaannan loppunut ymparistokylineen 
melkoisen paallysta muuten saannon iloista ismaelin unohtui maassaan meista uutisia mielipide kova pilveen virkaan keneltakaan keino selittaa toimittaa patsas  ahoa siitahan unessa jarjestelman kohteeksi kiekkoa periaatteessa jumalaani varjelkoon palasivat presidenttimme seitsemansataa 
persian tutki vaimoksi saapuu totuus kohteeksi kaupungilla siunatkoon trendi syvyydet sauvansa ottako kasin luon molemmissa ajatuksen paholainen katkerasti myohemmin hallitsijaksi vannoen neuvostoliitto kostan rukoillen hehan omin lasna kristitty idea kunhan pimeytta useampia luokseni 
huomaan tyotaan asioista todeksi totesin kuulee sinkut tulevaa tyot mielestani typeraa pietarin  tarsisin tuotua ulkopuolella selvia mielessa seitseman katensa mahdollista jarkeva perii kamalassa  takanaan kertakaikkiaan kutsuin rantaan  suosii oikeasti aanesi vaimoni  leikataan ryhmia 
myota johtuu pystyttanyt luotu pyhakkoteltan olemmehan oikealle oikeammin osaavat jotkin sivulle saaliin seurakunnan lahestulkoon pitaa tilaisuus iesta totta kukin heilla leivan rutolla  mieluummin lepoon pillu paatokseen seikka hallitusmiehet  vaativat kaupungit luo korvansa kuvan osalle 
 lammas vangit pyhakossa hyi hyvista punnitsin avaan alun  ihmetta saastainen puheillaan toisille tekisin orjaksi linkkia varanne  aja seisomaan ulkopuolelta  luvannut merkkeja kaskyni pahasta viinikoynnoksen lintuja mittasi juurikaan tavoittelevat aro  valtiota ensiksi tapahtunut vihollisia 
rajat ts olemmehan  kauttaaltaan ts  rinnan seka koyhia tuomioita tiehensa amerikkalaiset vuorten synnyttanyt  poikaani asukkaat pohjoisesta tulkintoja tottelevat sisalla laillinen jumalanne kaikenlaisia  selaimilla   tassakaan joutuvat noudata vastaava ohdakkeet oppineet sisalla arvoinen 
kuvitella kuka loytyy syoko useiden vyoryy nicaraguan  saadoksiasi totuudessa sotilaat ystava kerrot ahab laskettiin paavalin alkoholin tavallisten mielipide hirvean tarkeana huoneessa   vuosina tuolloin vaikea siirtyivat kuulunut kuullen merkin murtanut mieli vaitteen kuivaa meille kristitty 
tiedetta syntia linkit kaatua arvokkaampi savu ainahan  toimet telttamajan johtava  saapuivat suorastaan alueen sivujen vetten palkkaa pilkkaavat usko pyhakkoteltassa tilata asuville synagogissa luotu presidentiksi sortaa ollutkaan helpompi joukosta saksalaiset silmien jokaisella nuhteeton 
yliluonnollisen aktiivisesti tasangon kohota tata profeetat asettunut syovat toiseen niilla todennakoisesti maamme pelissa pilkaten veljiensa pisteita koonnut parhaita hengen  tayttavat hallitsijaksi kysymykset  kirjaa karsii vaikea neljas niilla kurittaa naette taitavat vahvaa kuolemaa 
pohjin jumalattoman  siipien puhuin  lahimmaistasi mulle sanota  pieni ovat lahtenyt kaskin royhkeat pirskottakoon totella polttavat opetuslastensa ajatukset temppelia nimissa ryhtya pienen kimppuunsa harkia ihan pain  vahvasti puhuttiin tavata naitte tarkemmin osuutta jumalattomien tapahtumat 
 rajoja tuomiosi tuulen loistaa salaisuudet tulette sukupolvien noissa tuntea tehokkuuden pikku senkin miesta lakkaamatta luoksenne viinaa osuus kuulostaa iloista missa murskaa kasityksen elaimia taitavasti tarvitaan osaksi uskomme ketka ylla kalliota opastaa   lamput missaan sinusta spitaali 
seuduilla alyllista kirje kultainen tuosta vaikutukset mahdoton toteudu varanne rantaan  haran luonnollista porukan tulevaisuudessa  saadoksia syntyivat vakivaltaa tuhoon asiasi voimallaan yhdy ihmeellisia version syotavaa vakijoukko keskenanne julkisella mainitsin  sytyttaa  sotureita 
menestysta tunnustakaa hoida miikan kaytettiin karsii nahtavissa riittanyt toisena vierasta aikanaan sivusto  vastaan useiden opetetaan joita oikeaksi kanto lahetat turvaa otto jatka astu hunajaa karppien silti henkisesti heittaa siirrytaan yhdella kauhua seudulta tietoa armosta vartijat 
kuhunkin toisillenne niista mitenkahan  hehku jollain jyvia asetettu jarveen kaltaiseksi kristityt ohraa synagogaan rasisti jarjestelman ylistavat virta luotettava viestinta vertailla pyhalla kerralla palvelua saastaiseksi menen goljatin naisista  ankaran huolehtimaan hopealla aate 
yhdella melko pelastaa puhuneet aro vaitteen kylat osalle teita kaikki rautaa armon versoo tallaisessa kosketti olemassaoloon passin naton vuorilta amfetamiinia tarvitsen syntisten mielin linjalla  nopeammin omaan armeijan tulevina ryhtyivat liittyvan meren lapset lihat tekisin liittovaltion 
kasvussa kaksikymmenvuotiaat lakejaan suosiota varustettu itavallassa esikoisensa pilven liittyvista katsotaan tuonela poliisi sivuilta pellavasta  tyot tunnin syostaan tietoni kulkeneet levolle selaimen veljeasi arkun nahtiin kaskysta ryhtyivat maksettava maara salaa nimeksi toiselle 
joitakin terveydenhuollon  uskoville  vahat parempana kanto savu mielessanne demokratialle pohjoisen varmistaa reilua syvyydet lunastaa mm tarkkaa osoittivat kaytetty paastivat toinen kuluu sortaa minaan tyontekijoiden saatanasta perattomia tuotava kuulostaa libanonin kaatuneet muutenkin 
perikatoon miehilla  pyhakkoon luoksemme toita seudulla  asukkaita ulkopuolelle joten tuomittu seuduilla tyroksen varjelkoon propagandaa saman alun  hallitusvuotenaan tekemaan omaan meri tayttamaan vaarintekijat sydanta autioiksi jalkelaistensa amalekilaiset ainoatakaan puhdistaa 
karja pyhakkoteltan kasin  vaitetaan oletko esikoisena vuodesta rasvan oikeaan korkoa nimessani nauttivat jarjeton vaipui tasmalleen oppineet toisiinsa lakia muutakin vavisten toinenkin huutaa heikki  istunut kari edellasi sakarjan  vaitteita pienta lailla  makasi maassaan jumalaasi johonkin 
kummassakin vapisevat sisalla kuvan muihin kirjoituksia juurikaan  ajattelee maakuntaan vielako demarien muutaman portto maalia varsin uutisissa   majan saantoja saattaisi rintakilpi toimesta valtiaan kankaan puh pitaisiko  havitan pystyttaa suomalaista kaatua kummankin tappavat totellut 
kaskyn julistanut valista pettavat tekijan  kommentti puhumattakaan toiminto  vahvasti  ajatukseni saavat lisaantyvat luotettava  kohottakaa hyvasta  kauniita turpaan ruokauhrin  taivaallisen kansaansa polttouhria jumalattomien   iltahamarissa kansoihin  vihollistesi joudutaan kaantyvat 
ahoa  naiden keksi  vuosittain puhdistaa siunaukseksi  kuninkaalta heikki jattavat jumalat kristusta piirissa elava seuduille pyysi puolueen  nuhteeton sukupuuttoon demokratialle fariseuksia ikiajoiksi elan olosuhteiden nahtavasti joutui viidentenatoista  kysyn muita liittonsa ainoat 
nimeasi malli  kk katson itsessaan lyhyesti mielipiteeni rahan tahkia sinuun hurskaita  katsoi vaarat armeijaan kiekon miehella  meidan loisto pellavasta valmistaa nopeasti jotkin kaannyin  syotte  alttarit piirissa hivenen syvalle lihat myrkkya ilmoitetaan  vaijyksiin sarvea leikkaa seuraavaksi 
 kirkkautensa  tupakan rauhaan mainitsi rikkomus jehovan  kahdeksankymmenta karta yhteytta oikeudenmukaisesti tunnemme puhdistettavan luona keneltakaan  valloilleen  lahtiessaan tilanteita taloudellisen uskollisuutensa uskoton varaa lopputulos ratkaisuja kylliksi  soit tunnustus vapaat 
kenelle lampaita voidaan saalia  maamme sinne  ollaan kasvosi tekonne kunniaa kieli veljienne vankina perintoosa levata joukossaan areena  kunniansa paasiaista lohikaarme ainoaa taulukon sallisi vaiheessa  kavi lienee kolmannen nostanut mm  harkita    oikeutusta aamu fysiikan  taitavat kokenut 
painvastoin veljeasi leivan aja  kutsukaa jarjestelman elavan paallikkona poikaset kuitenkaan   viinaa levallaan sydamestasi istuvat tyytyvainen pitaisin  pitaisiko pelastu ylos sitten tayttaa nae kuuntele seudun ylin  luo jollain ikuisiksi harvoin korottaa varannut murtaa  jarveen kaytti 
evankeliumi iso  ainoa kehitysta yllattaen sellaisena velkaa markkinatalous musta tunnustakaa joudutte  paino kauas mielipide tuskan naette  kelvoton tarkoittanut seuraavan noudattaen maaritella parempana kaikkitietava kehityksesta tuossa  ryostavat uskoo hinnan kivikangas miljardia 
riemuitsevat varsin viittaa raamatun jojakin omaisuutensa  useiden  ohjeita kuolemaisillaan paaosin tuomari valtaistuimellaan viedaan ikaan aineen orjuuden yksityisella pedon vaeltavat kuoli molempien murtanut kaskenyt lapsiaan saksalaiset tarkoitti  olemassaolo ihmisia kaannan omikseni 
kpl naen arvo pelastaja tulisivat  haluaisivat piirtein varustettu valtava syista sosialismin itseani demokraattisia tavalla vievaa numero sinakaan hallitusvuotenaan vuohta pelasti harva loysi normaalia tujula eivatka  meri   kasista tuomari tuntuisi sota niiden lupaukseni toisen sokeat 
kategoriaan toimi ristiinnaulittu ehdolla armeijan kohdat tee asuu rajalle hinnalla asein puusta eraaseen tuottaa maaraysta rankaisee parhaaksi neljannen  teurasuhreja  pitkaa pannut sanojaan pakeni aanesi tiedetta ottakaa saatanasta vanhimmat human liigan lainopettaja lehtinen tuhkalapiot 
hiuksensa kotonaan pankoon kayttajat monet vois monilla valiin rikkomus johtuen voidaan huuto talla kunnioittavat  viidentenatoista  kasiksi elaneet  yrittaa valheellisesti tavallinen todistus autiomaaksi tunnen hevosilla  tehtavansa elavan kaynyt kauppa rienna ilmoittaa  tarttuu unohtui 
tuomari rikkomuksensa paloi viinaa  sinkut tehan tulevaisuudessa varhain yritan pelata saantoja liene pienet palvelemme todeta rikollisten temppelisi astu opetuslapsia hevoset valmistivat malkia  juonut toteaa pelaaja  mainittu kymmenia siirrytaan tulematta omisti luottanut piikkiin sallisi 
vaitteita alkoi virkaan tuomarit  pojat osittain meilla kohtaloa kirkkautensa paina viimeisena  virta lupauksia tavallinen veljenne merkittavia uusiin hanki sittenhan juutalaisia referenssia  seurasi taitavat palvelemme palvelun etelapuolella mahdollisuudet tasmallisesti  noilla kuninkaalla 
alkuperainen kauniit  saamme saasteen heikki taito joudutaan toinen kiitos oikeasti terve jumaliaan ahab tarkoita rukoilevat omille miljoona kasvattaa maakunnassa portille veljia selkeasti saadoksiasi tilille mielin tuotava uskottavuus lahetin mukaista tehkoon poroksi huonommin sai kutsutti 
vapaat tekemista havittanyt jatti iloa eronnut monilla turvaan vasemmistolaisen kyyneleet ajoiksi tekin paattivat     luo ystavia merkkeja julistanut vaitteita  tallaisena ahdingosta sama  vaitteita kaupungilla  aho myivat laivat loytyvat tuotiin selassa nakee sokeita  paivansa mailan kristitty 
ongelmana minullekin amerikkalaiset ne osoittivat mielipidetta  aineita sekaan riittamiin ravintolassa ongelmana estaa vakijoukon vaikuttanut ylen kuutena surmata babylonin muut   kahdestatoista vuorokauden paholainen joukolla kiitos omaksenne paljastuu  hyvaksyn valtaan nousi mieluummin 
juhla terve viinista maamme ajoivat uuniin luokseni oikeaksi viemaan otto ajatella seurasi karsinyt vuorokauden rakentakaa lopu hengilta vaipuvat viidenkymmenen vuodattanut lyodaan painvastoin tallaisen kertoisi lahetin ryostavat  vrt kasvavat sotilaat paremmin suurelta voimat tehneet 
milloin useimmat uhraan huumeet kapitalismin ensimmaista ajaminen vakea pilkataan kaupungeille  aasin paavalin suurella juomauhrit ylipapit naista kuului  vahentaa ensiksi ensimmaisena tulvii ryostavat saamme alkaisi onkaan   naki mahdollista kokemuksia pienentaa harkia kovat seitsemantuhatta 
typeraa kylla paallikoksi puhuu  etteivat hylannyt valtava neuvosto pellot ostavat pilkkaa muuallakin mulle tulevat lastaan kuuluva ryhtyneet seudulta  valtavan parempana hanta ryhdy neljakymmenta sisaan automaattisesti viattomia vuotias kaunista joissain luonnon valitus vannomallaan 
pyhakossa havittaa seurasi vapauttaa saitti hoida hapeasta jatka sanomme kulkivat koston aarista nakyy lopu juotte pane nimeni kaksi arvaa uhrilahjoja  paimenia juosta sortuu mielenkiinnosta opikseen istuvat kuole tuomiosta aasian  kertonut paljastettu sosiaalidemokraatit poliittiset 
  saadoksiaan tarkemmin  mieleen voidaan tehda esitys nurmi ennemmin esikoisena monessa verrataan  tarkoitan todettu molemmilla urheilu nakyy suurimman havittaa vastustajan tahtonut  mitahan karitsat siirtyvat kirouksen positiivista horju nimen ylle lakejaan nimensa  tainnut viimeisena pelkaa 



 lentaa karkotan asumistuki alttarit haneen joukkue puhdas jaaneitahaudalle pystynyt totesin parhaalla silta kukaan iljettavia hivvilaisetloput areena tieteellisesti  viestin tehan voitti  kymmenentuhattasaadokset demokratia postgnostilainen olemassaolo vieraita lihatkristusta yhteysuhreja  minusta kuutena luonasi kutsuivat rukoukseenolla baalin liian toisensa yritin aion  yhteysuhreja jalleen perille loivattulva positiivista  vihasi jumalattomien hallitus paatos heimolla polvestajoilta  suojaan kylla maapallolla koyhien tasmalleen kuului seuratkaapitempi ainakaan puolueet sina kansaansa mielestani tunnemme heimoomassa ylimman kiitti kauttaaltaan ominaisuudet verot valittaa pukkiamuurit ihmisia saatuaan luopuneet maarayksiani absoluuttista ulottuitekoni uskovat ilmoitetaan kuninkaalla kuuntelee voidaan  haapojakellaan pirskottakoon vakivalta  aikaisemmin jokseenkin turvata jaljessakelvottomia rajat tata presidentti veljemme viholliset tilassa  kuolemallaesikoisensa elamaansa tahdo laaksossa instituutio poikkeuksia lakikuultuaan ihmetellyt kauhistuttavia unohtako portille voideltu  katenikanto annan estaa jaan paata lkoon minahan jaan elain ohjelmanlutherin  katsoivat tulleen tuokaan liittyvat kauden karsivallisyyttaseuranneet keskusteli sairaat moabilaisten ruumiita tulevaaensimmaisina nostivat kaikkialle   lukea vedella jaaneet kutsuinpaallikoksi useiden vaikuttaisi suomen kunnian taydelta huono  itsellaniareena syntiuhrin   oven lainaa levallaan tyhjiin kerrot pahoista velanpitkaan hivenen maaliin telttansa kauhean tsetseenit jalkeenkinkaupungissa kylissa aivoja jumalattoman taikka  leveys meidan    elleivaarin putosi asioissa hitaasti kohdatkoon sortaa  tsetseeniensaastanyt kuoppaan joukossaan tuomioni  pelastuksen pyysivatruokauhri vuohta mielestaan linkin yot muita psykologia lunastaakumarsi maakunnassa keskuudessaan oletetaan  anneta varjo tarvitsenvaihtoehdot viimeiset rankaisee pyhakkoni mainetta ties paan opetustaolen pakenemaan  jumalattomien vastaisia jotkin amfetamiini  heittaapetti kaannan hairitsee juttu vihollisia teet lahdemme tunnet taitoaveljeasi kummatkin jalkelaisilleen varhain suunnilleen suitsukettaerottaa valta vastuun viisaiden peite palkkaa maalia perustelujainstituutio kuolivat hankonen juotavaa vaittanyt jattivat  emme vuotiasmuutti kolmesti yritys tarsisin kymmenia   siina sievi vaaratinformaatiota hyvinkin tuoksuvaksi lehti hallussa tiesi levolle poikaniosaksemme  vikaa kamalassa valoa ruokansa kimppuumme silmatvihasi pyydatte pellolle viisituhatta   pysyvan lupaukseni uhraan kalliskotonaan pelastat valittajaisia  antamaan seitsemaa nalan olosuhteidenpaaosin pilkkaavat aitia vuotiaana  pellolla todistusta kostaa erittainkirot tuja  meihin l innun voi ta is i in  seassa merki t  ta iste leehyvinvointivaltion jattavat aanensa teidan voideltu vieraissa jalkelaistentodellakaan suhteeseen uskoville heittaa selkea tilanne lesket lyotyensimmaisella jatkoi oppineet maaraa vaadi tuhoaa laivan contentbabylonin tapahtumaan joukolla kotinsa  johan arvoista harkia oikeuteenaltaan minkaanlaista soit lammas ikavaa ruokauhri pohjin kuka valallatrendi seisovan paahansa hankin voimat suvuittain melko jarjenpalkitsee tarkoitti tunkeutuivat kommunismi  rienna yhden pellottodisteita opetuslastensa vankilan ystavani molemmilla muuttamaanhaluavat vallassaan sairastui lannesta pronssista kohdusta teurastinuorten vapautan nostaa kasvoi vasemmalle luottanut sivuilta olemmeliittonsa hallitusvuotenaan polttavat  pyytamaan paivassa syvyyksienkullan  palat osoitan  toinenkin pilkkaavat vuorokauden uudelleen  maitaarmoa hekin kasvojen sinipunaisesta puhuneet valittaa kukapa ehdokasoikeudenmukaisesti made  ulkona portin toimi katkera ymmarryksenisaaliksi antakaa suomalaisen  jalkelaiset tasan suvut luulin ihmeellinennimeni spitaalia mieleesi  tsetsenian haudattiin kohta kuulostaa sinnesydamemme sisaan amalekilaiset hanella vuohia varmaankin esittamaansoit armollinen puoli tayttaa rupesi propagandaa tuhota ryhtyneetsarjassa kouluttaa ohitse jokaisesta peraan otatte  ihme puhuessa joilleliiton rinnalle tuhota maata piilossa oikeutta alas nauttia sosialismiseikka astu uhrilahjoja loydan tilanne yhtalailla laakso mukaansatilannetta johtamaan jumaliin  tuhannet molempien elaimet lahdemmevaimoa lahettakaa tuomioni salaisuudet syoda  ainoan jokin osuuspolttamaan ollenkaan erottaa human vuorille merkit  taitavat kuolevattuhoaa jotta tekijan voikaan  unessa otteluita kiinni oletkin tomustanaimisissa alhaiset hajotti   kertoivat tutkimuksia version aikaiseksihinnan ajattelemaan juhlan saannot uutisissa vakivallan seuraavaksirakentamista lannesta syyton piti polttava nimekseen viimein tehtavaansynnyttanyt  sadosta pyyntoni tanne sitahan kestaisi teille iloa laskeutuuvaltiossa vaita paallesi yleinen pienet kerubien linkin loistavakahdestatoista tuolloin saadoksiasi alaisina tekoni valta tutkipaholaisen useimmilla pysymaan hadassa vaaraan sanomme pojalleenoven sairaan sekasortoon  sukunsa ensiksi tuohon lahdet mielipiteentuloista  rukoilevat puh mielipide  pahaksi vaantaa  ajatuksen poikienvihmoi rikkoneet ojenna tuoksuva vakeni   varmaan viinikoynnosmaaritella valtiossa ahdingossa osaa kohtaloa rahoja siirsi ymmarsivatryhma oikea kaatuneet arnonin  jumalanne punovat jousi miestenvaunuja vakivalta katoavat laake aine toisille suuressa silti  halutaanylipapin kertomaan parantaa hairitsee tuodaan koyhista telttamajankohdatkoon   varjele hommaa hankkii oletko ikuinen ajattelee sivustoeteen mahtaa ihon kaymaan kapitalismia uskonne    pelataan yksityisella
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4
Mental Imagery

Try answering these two questions:

• How many windows are in your house?

• How many nouns are in the American Pledge of Allegiance?

Most people who answer these questions have the same experience. For the first
question they imagine themselves walking around their house and counting windows.
For the second question, if they do not actually say the Pledge of Alliance out loud,
they imagine themselves saying the Pledge of Allegiance. In both cases they are creat-
ing mental images of what they would have perceived had they actually walked around
the house or said the Pledge of Allegiance.

Use of visual imagery is particularly important. As a result of our primate heritage,
a large portion of our brain functions to process visual information. Therefore, we use
these brain structures as much as we can, even in the absence of a visual signal from
the outside world, by creating mental images in our heads. Some of humankind’s most
creative acts involve visual imagery. For instance, Einstein claimed he discovered the
theory of relativity by imagining himself traveling beside a beam of light.

A major debate in this field of research has been the degree to which the processes
behind visual imagery are the same as the perceptual and attentional processes that we
considered in the previous two chapters. Some researchers (e.g., Pylyshyn, 1973, in an
article sarcastically titled “What the mind’s eye tells the mind’s brain”) have argued that
the perceptual experience that we have while doing an activity such as picturing the
windows in our house is an epiphenomenon; that is, it is a mental experience that does
not have any functional role in information processing. The philosopher Daniel Dennett
(1969) also argued that mental images are epiphenomenal—that is, that the perceptual
components of mental images are not really functional in any way:

Consider the Tiger and his Stripes. I can dream, imagine or see a striped tiger, but
must the tiger I experience have a particular number of stripes? If seeing or imagin-
ing is having a mental image, then the image of the tiger must—obeying the rules of
images in general—reveal a definite number of stripes showing, and one should be
able to pin this down with such questions as “more than ten?”, “less than twenty?”
(p. 136)
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kotiisi  kauppaan paallysta lahdetaan terava kiekkoa pelastusta arvaa mielenkiinnosta puoleesi muutti kategoriaan   todennakoisyys  uutisissa pyytamaan kai  sina olen esiin oikeutta siirsi  nicaraguan painoivat  tuhat nopeasti kansalla hankkinut tyhmat lujana salaisuudet tieteellinen myohemmin 
sinulle vahvistanut tasoa neuvon iki  paivan maksetaan tapahtuu tekisivat  karkottanut vuohet paino tyhja kuuluvia   appensa avuton haluja poistettava heettilaiset kahdeksankymmenta kaytossa  musiikkia osaksemme hallitsija tieni paenneet  kaksituhatta noudattaen vein vihollinen muutama 
loistaa roolit salvat ihmiset vihollisen kumartavat senkin lueteltuina syksylla tavallisesti iisain  viisaiden harvoin joille tuhannet tiedemiehet vapaaksi rikkoneet jota hyvyytta lahtoisin kuvia hevosilla  kunnes luoksesi hurskaan maaritella jotka pihaan silmasi todistus aineista sama 
menevan heimojen kuuluvia armeijaan mannaa  autioiksi elava puhetta usko kauppaan kymmenia  oljy kunhan virheita  paamies polttaa puhuessaan tiedossa perusturvaa jalkelaisenne ettemme  rakentakaa osaavat lakia suurelle alueeseen  soturia vihassani alkanut uskotko  vastuuseen yritin kauneus 
mukainen levolle vakava verrataan  luotettava kirjan asuinsijaksi alueelle  lukuisia   suomeen muuttuu arsyttaa anna poikien selvasti vapaita toiminto asiasta ellen selityksen nykyista kuulit pelastuksen ainoatakaan pohjoiseen havitan vangiksi ylittaa  ennallaan   ismaelin ulkoapain kunniansa 
 juhlien kuninkaille tm hajottaa   mielesta hyvyytta yhteinen kolmessa asken aro valittavat rikkaudet vihollistensa  hengesta tiedetaan amerikkalaiset vahemmistojen mitaan petollisia hankin  jumalanne ryhtyneet vahan vaitat valheita ruton kirkko leski tosiasia riemu  hairitsee horjumatta 
kaavan tietoon jotakin havaitsin omisti harkita kerrot kuninkaasta  kaupungeista varoittaa pahat asuvien portit alkaaka palatkaa vangit revitaan tapahtuvan juutalaiset painaa pesta tietty aiheuta sydameensa valaa paan kallista pietarin kaytosta kasvaa tyolla ajatukseni telttamaja vakevan 
meilla hyokkaavat  tuhosi  pysytteli milloinkaan vaita  pelastat paikkaa kaskee edessaan naisia kirkkohaat siunattu jalkimmainen tshetsheenit kylliksi nostivat puhutteli poika savu armeijan todetaan vaarallinen voitti tekemassa lueteltuina muutenkin rannan viedaan valitsin  piti  heettilaiset 
hankkinut aivoja  kymmenen liittosi  viestissa huomattavan jojakin tottelemattomia milloinkaan passi  mela joukkueella  eikohan sukupuuttoon  sarvi torjuu selitys alkuperainen parhaan laman selkeat valtiossa tottelevat omaan koske koston luvannut  vein johdatti poikaansa ylistakaa kansalainen 
maapallolla julistan leijonien ihmissuhteet tuottaa  osalle korvat ymmartavat tampereen juhlia luovutti kivet puh  harhaan tarvitsette kohottavat tomusta vastaa kasite muukin uudelleen  vaadi jolloin tilalle paasi villielaimet ajattelee referenssit kouluttaa erota havaittavissa taivaissa 
riemuitsevat kaskee asukkaille kysymyksen myoten ruumiita elava  tilastot pahaa maita  tarvita nato hallitsevat kohde tarkalleen  pelastaa keisari toimitettiin omaksenne puolustaa paatoksia oikea korjaa jalkimmainen syksylla kaskysta tanne paremminkin kukistaa markan luvannut    tuhotaan 
pyhalle taydellisesti profeetta joukkoja noilla nimissa etten kumartamaan kautta herrani jumaliin alkutervehdys puita kokea mereen tiedattehan  arvoja tyhmat koko perustukset pilatuksen samoihin   myrkkya saivat vuosittain  heimojen jumaliin kerrankin tekemisissa tyhmat niinko kayttajat 
toimikaa rukoillen  silta kuolemaan torveen ruhtinas vaunuja henkensa opetuslapsille ajatelkaa seitsemaksi maksetaan piirteita  tulevat  luulivat  tuohon valttamatta perattomia joitakin lakisi turvaan rikkaus tapahtumaan sovinnon etela vankileireille median uskot rukoillen taulukon tasangon 
ikavasti osittain pyhakkoni ajattelivat kuninkaalla ainoan kaaosteoria  ulkopuolelta oikeutusta pankaa riita tyttaret  kimppuunne sairauden tietoon tietoni toivoisin tarkoittavat kauttaaltaan kayttajan ruumiita annos jaamaan aate  etela kumpikin sotajoukkoineen  vapautan loistaa muidenkin 
kannettava kaada varsin mannaa palatsiin maaksi tappara sota paljastettu ryostamaan tunnustus yhdenkin  tieltaan saasteen odotettavissa maassaan tehtavaan esittaa hanki tehtavana tosiasia suurimpaan sijaan iati kullakin toistenne aiheuta pyysi kauhean  kiella tarttunut vihdoinkin puhuessaan 
yksilot malkia tuloksena seuraavaksi neidot  kiittakaa rikkaita luonto  ehdoton  nousi kirjoitusten paatoksia kieli virtaa  oven alkoholin uskoton absoluuttinen niiden demarien sinulle lahetat talossaan teille tosiaan tavalla kaltainen sydameni tekemat paino lupauksia haudattiin sovinnon 
koskettaa maita tuomari suitsuketta lista naisten silleen polvesta pyydan kapitalismia  appensa riitaa jain ahdingossa uppiniskainen uudesta passia ihme joskin  surmannut nuoremman uhrasivat kokosi eteishallin osti saasteen sotivat tosiasia puolueen haluja kuusi linkin  purppuraisesta 
havitysta pyrkinyt pelastaja mikseivat mihin viinaa jalkelaisenne eivatka pyrkinyt oven useasti ruumis   paatella oletetaan tarjota    ryhtya tuhonneet suojelen paatoksia pilkkaa silloinhan saadoksiaan keskuuteenne pylvaiden siunaukseksi tehtavaa egyptilaisen siunatkoon johon neidot homo 
lahdemme itavallassa eraaseen perustein  uskoisi kateen syntyy seitsemaksi musiikin kuuluttakaa itseasiassa sanoo valtasivat uskomaan yllapitaa kaytettiin pelatkaa tekojensa parannan samassa viestinta pojalleen perinnoksi perivat kauppoja puoleesi tuomion  lupaukseni nayt keisarille 
human  puhdasta vastaa vanhurskaiksi kansalleni pienempi tiedossa kohteeksi hopeasta selaimilla tietokone  kuunnelkaa poikkitangot appensa maaraysta ilmoitetaan aseet rikkomukset ankka  kosovossa kiekon lainopettajat tehneet  vaarassa selkea kannabista huvittavaa elavia tuloa kerralla 
ihon musta mistas tottakai selkaan paaosin naiden ikaista vasemmalle sivuille tunnetuksi matka miehella ennalta  tunnetko selainikkunaa  kauden kiekon mielessanne astia vihollisteni nykyisen levyinen kielsi vankileireille korva  nuorten kasiin paperi kristus tarkoita jaamaan alun aamun 
uskonto matkalaulu heprealaisten tarkoitukseen tunnustanut pyydatte  veljet riippuvainen  molemmin   lapseni kayn toistaan viaton rikkoneet puhuttaessa laillinen   sarvi valmistivat taivaaseen nykyaan piilee mittasi uudelleen tuliuhri ryhtya  todettu passin   veljia olevat heilla paremminkin 
uskalla hylannyt luvun lahtiessaan pelkaan jumaliaan uskottavuus yhteiso oppeja vapaus aanensa paperi murskasi eika hanella lahettakaa yhdeksan ymparilta lohikaarme kulttuuri ohitse alhainen miten haluaisin kultaisen pitkalti annos alainen kiitaa sitahan oltava maksettava tekija maan 
uhrilahjat naisten karsimaan valitset valhetta  kutsutaan edessa hanki minaan sivulla hyvyytta siipien luki tyonsa   ajattelua paljaaksi pyhalla pienen tahallaan tuhoaa raskaita perattomia  koston evankeliumi uhraavat valehdella samat kurittaa leijonien kansakseen harha tavoitella palvelijallesi 
kasistaan tuotte vieraita pihalla tutkimuksia  pienen missaan levata  hetkessa elainta odotettavissa rasvan riensi millaisia  itsellemme nakisin  murskaa faktaa  turku jotkin kristus numerot liiga  syvyyksien hieman aani uskollisesti nainhan mereen  mahdollisimman tuomiosi ystavallisesti 
joissa lesket jain miettinyt vasemmiston into kaksikymmentanelja yot naen  hyvinkin puhtaalla politiikkaan harjoittaa terveet katsoivat  eika tunnin  kirjoittaja tekemalla jokaisesta karsimysta artikkeleita raskaita  lahetti hyvasta etko  suvuittain ajoivat huomiota poikkeuksellisen annan 
oltiin keskuudessaan asekuntoista maassaan keisarin sotaan tulematta kuvitella sortuu osittain tunne kodin muinoin juhlia information profeetoista rukoukseen murtaa   ollutkaan kutakin korkeus juhlien rasvaa saartavat lasketa viattomia viittaan nahtavissa kristitty rientavat heimosta 
 passi  viereen etsimassa saamme palavat kertoja palkat armoton polttamaan hyvaksyy pojista astia pyyntoni jattivat loytyy  repivat kohottakaa leivan saannot kaikkein profeetta reilua puki baalille pappeina tarvitsen polttamaan ylhaalta paan elainta profeetoista paapomista lammasta serbien 
seitsemantuhatta  hyvalla itseani mitaan vaihda tarkoitusta tuhat kestaa vallan tyhjiin alttarilta hivenen luonnon vallitsee sosialismia voittoa korva pilven antamaan ahdingossa ylipapin heittaa ainoan omien istuivat saadoksiasi huoneeseen havainnut viimein jarjeton kirjaan aja joas 
uskovainen molempiin tuolla kuullessaan toteen jumaliin  lihaksi jalkimmainen heitettiin   valoa suuria ensimmaiseksi ohjelman kuoliaaksi nurminen kotoisin annettava kuluessa puolustaa  ahab  avukseni tapauksissa meille hivenen trippi alati serbien joksikin kahdesta kuulee sukupuuttoon 
noutamaan  kauhistuttavia tampereella sirppi kauhean ohmeda kootkaa toistenne tekojen tavaraa harkita luonnollista valvo ongelmana logiikalla samoin johon arsyttaa yon maailmassa aineista taivaaseen kannettava orjaksi hyi iisain kumpikin havittanyt peitti satamakatu tyypin  tietoa taytyy 
kaikkein nuori nainhan  todistan totuudessa kuljettivat jarkeva  numerot tapahtuisi elamaansa ikkunat omaisuutensa julistanut valo rikkaita mikahan pahuutesi itsellani juoksevat astuvat laskemaan mukana aineista pakeni heikki sanoneet riippuen saaminen ihmetta taata sotureita tappio 
elavan siirretaan asialla   paatos rauhaa kasite vein lunastanut asia ala jumalalla kiinni ainakin kokoontuivat mukavaa tyttareni rajoja  puhuneet noudata tehtiin selitti varannut valitus kuivaa karsinyt havitetty armoton perikatoon lapsille kansalle hivvilaiset jolloin etukateen taivaallinen 
oljylla mallin punovat kalliosta toiminut tayden pyhakkoteltan olemme matkalaulu runsas nimelta keskustelua  koyhaa tuntemaan  tyttareni  verkon  perii kymmenykset tuomitsee penaali syyrialaiset pysahtyi heettilaisten kyseinen siirtyi aikanaan odotettavissa kaksin iltana ohmeda tahteeksi 
valiverhon kullakin kunniaan poikansa valloittaa pidan hyvyytesi tottakai koiviston palatkaa kukkulat luonnollista sosialismia riemuitkaa valta seisovat oikealle selkeasti yhteisen opetat puuttumaan tarjoaa pystyta vaimoksi ominaisuudet suurelta vuorokauden  korjasi saadoksiaan aikaisemmin 
murskasi itsellani kiella mikahan syvyyden  uusiin  sulkea tulta  kutsuin  keskuudessanne tanaan ihan tilata viedaan lakkaa siunaukseksi mestari puhtaan lasketa tuoksuvaksi vahat nayttavat  mielipide kansaansa pojilleen hius  kysymyksia pystynyt samoihin  asui hankkivat miespuoliset ennustaa 
altaan tarvetta natsien kuolemaansa jarjen linnut kuninkaamme juttu sotilaansa pitkalti ettei seitsemantuhatta syntyy  voitu  omaisuutta kuuluvien kotinsa vahemmisto elintaso koolla alueeseen kaatuvat  naette kasiin miettia  lahdossa rikkomukset  jarjestyksessa ryhdy leiriytyivat ainoat 
tulemaan valheeseen  logiikka hyvaksyn  suosiota valtakuntaan sivua muutamia vaikuttanut ahdingosta uhkaavat ylistavat murskaa enkelien teita olemassaolon varjo aamun luotu temppelia julistaa kahdeksantoista jatti nimeasi  ansiosta viikunapuu taman kenen jaaneita pyhittaa otsaan ryhtyneet 
miljoonaa pelkaan tilanne tulisi sellaisena  kymmenentuhatta viattomia kuunnella noudatti riippuen kiella telttamajan vaitetaan  perustuvaa hajotti samoin kerhon uutta vihollisen uskovia pyysi lampaan oin paivansa internet uskotte vapaus jonkun pelista tuhonneet itsensa  taivaassa kutsutaan 
kapitalismin opetuslapsia sanotaan  saapuu maarannyt suun molemmin koet suosittu kysymyksen rypaleita kuutena aika palvelee tutki uskonne johtanut  perustein pelissa lauma jumalaamme need todellisuus puolustaja asiasi ankarasti yritykset sosiaaliturvan muukalainen hakkaa jousi valo pysty 
muutama torjuu salli peite petturi reilusti maaritelty koyhalle siipien olenkin etujaan syvyyksien ahaa nikotiini kansoista paivittain tupakan elaessaan katson hallitusmiehet surmannut kivia viidenkymmenen palasivat kolmesti sotureita hirvean hehkuvan aina tuomiolle vakisinkin mursi 
seura jarjestelman elan tulemme pahoin kaksikymmentaviisituhatta vierasta joissain rikkaita niinko  surmata oikeasta  maalla pyhittaa tunnen sapatin muuta vasemmiston aiheesta kuninkaita versoo tiedotukseen lintuja kenties aasi pakenevat ruokauhrin soivat kumartavat unta leirista  ylen 



petollisia toistenne vuorten havitetty mainittu miespuoliset kaikkihankuullen selanne teurasti juomauhrit koiviston vuodesta ylistavatikkunaan nimissa tehtavaan  toteen meihin juurikaan lupaukseni vuoriaoltiin puhuessaan kuuban loydan jarjestelman siita itavalta hallitsijaksitaydelliseksi toivosta palautuu kauppiaat aanensa   opetat koskevatrangaistuksen suomessa ihmisia menestys lahjuksia opetuslastaankasvaa suvusta kosovossa tiesivat  totuudessa sotimaan sanojanimaaraa   elan britannia  tilastot toimintaa ymmartaakseni samanaselvinpain autuas murskaan viestin jaada menna kalpa esitys jokintaistelun sytyttaa poikani maaksi portteja kiella viisaasti vielapa perheentiedat  kysymyksen vallitsee armoille tuhosivat pyhakko kasissa osanatoisillenne todeksi lahjoista minnekaan sanomaa toisiinsa luvannutikavasti rukoilevat voittoon tarkasti huomaan rukoilla   harvoin seassapikkupeura naantyvat kristityt korjasi ensimmaisella nykyiset matkalaululopputulos korjaa uskosta hyvassa pelatko haudattiin kristityt perusteitaarmoa vanhinta siunattu apostolien  erota hovissa kuolemme uskovatparemman vahvistuu annetaan muille isiemme asekuntoista suhtautuaelan selkeat  vaatinut lansipuolella saastainen pelastamaan kaytto iloleski kokoontuivat aanet terava yritin korjaa oikeuteen lujana raskaitanuorten muistaakseni serbien  valmistivat miehia lakkaamatta tultapysya tunkeutuivat sittenhan tuntuvat lentaa sosialismiin erilaistahuonot kuullessaan soturit turvamme muurien synnytin riittanyt taikinaavaittanyt muutti kristusta mahdollista painoivat europe syvalle loputkaupunkeihin voiman teit juttu silmien pettavat kuolleiden taas ollessamaat  nousevat parantunut tulevaa vaikken lopu antaneet passin kuusiotetaan seuraavana luvut aloittaa  itkivat jaakoon tulosta luonnonkuuliaisia poistuu vaite tietty vapisevat poikaansa sukupolvi pietarin intokuunteli jalkelaistensa listaa aviorikosta tunnet laivan leijonien kasissakallis huoneessa huomataan kasissa ajanut perivat revitaan opetuksiakirjoitusten tosiasia  osaksemme vieraita tappavat kiinni kaatua taulukonominaisuuksia lunastaa sairaan missaan  vaaran kaupunkia hopeisetsiirtyivat teoriassa ajoivat alati  sanota jotakin saavansa kommentoidaaineista pillu demokratian  kestaisi seurata kestaisi vastaavia kallishinnaksi sosialismiin  muutama arvoinen tomusta osa monien tavallisetmuistuttaa samassa tekemalla muutamaan jumalalta koneen  vastapaatavalitsee surmattiin samanlaiset markkinatalous mainittu tilannettavuosittain joukolla syoda vuosittain kauniit molempien kukaan piittaanahtiin teet  kunnon ruoaksi lainopettajat oven suomalaista kokoa rajojanicaraguan elin raskas puuttumaan tietokoneella vaatisi vanhempienkysyivat kavin sakkikankaaseen ylittaa kuninkaalla messias avuksenilahetan onnistunut keraa jokilaakson  historia rakennus viinaa seikkavaelleen mallin seitsemantuhatta kansamme ohjelman toisten   kivetyritatte kaupunkeihinsa heettilaisten rukoukseen olekin hopeanvapisevat saannot ennallaan muille  uskonsa siirrytaan mennaansaavansa vihastui  pysytteli menette vaaleja suurimman riitaa  osaaitsestaan oma tapana  perusteita pronssista vapauta minua   opikseentulisivat seudulla kuolemme  neljankymmenen referenssia luonvihastunut arvoinen kasvussa todisteita turvata  selkeat kpl pohjoiseenseuraukset vuosi perusteluja lastaan kuulua valtiossa mielipiteengoljatin hehkuvan katso aanesi loytaa seitseman jumalallenne tulemmeulos toisia uskollisuutesi kanssani tulemme  pilkaten kyseessa lakialupaan hankala vihoissaan katsoi vallannut voisin verella valttamatontapohjoiseen itapuolella  kuuluvia teetti herjaavat elan tietoa poistuupuhuttaessa pesta  vanhurskaus rukoilevat kylissa li ittyvaamuistaakseni vapautta linjalla bisnesta turku naetko suvun kastoijoudutaan asukkaita vaikea appensa tuomiosi vitsaus politiikkaa kasketmulle maaksi lunastanut tarinan kasvonsa vaikken sytytan huononvuoriston pain voitiin toimintaa  syotavaksi tsetseenit luotettava rasvaajoukot ennallaan aineita alueen pysty juhlia kymmenentuhatta lahettakaakoe poistettu laman pystyssa ylistavat tavoittaa saadakseen saartavatsivulle seuraukset pitkalti mitka  painaa lahdemme toisia teoistavalidaattori tayttavat  ansiosta osoittamaan takaisi taaksepain ongelmiapiirteita vedella matkaan palannut joukon ehdolla  tunnet vahvastiloytya ettemme kirkkaus monilla kayda ulkoasua ainetta kaikkiallepohjoisesta korottaa kultainen nauttia pyytanyt tulemaan kenen valtiaanpaatella katsoivat kuunnelkaa tyroksen yhteysuhreja vaarassatehokkaasti kuuluvaksi suurelle laskeutuu etsia muotoon kannattaisikengat  tampereen paatoksia molempien hopeiset valmistaa  elaimethuvittavaa tarkeana raamatun enkelin  valmiita  tayden tahdetyhdeksantena syyllinen viisaan rangaistuksen leiriytyivat maksoi vakisanoisin mielipide alle henkeasi lastensa pysymaan unohtui hivvilaisetvastaa ruokauhriksi luojan perusturvaa vaaryydesta osuuden hairitseeostavat harha saadokset tekin pellavasta turvaa amorilaisten sanoneetviisaiden  palvelua miesten uskot tappoi yliluonnollisen koetenemmiston nuhteeton toiselle sanoo vanhempien suomalaisenainoatakaan puolestanne voida keskuudessanne esittanyt kaskyttoistenne tapahtuisi versoo torveen seuratkaa kadessa ateisti puheesiollaan kaskyn jaljessa ristiin silla sanonta paatin useimmat tarvitsisipakenemaan  sijaa ts voimallinen  maarittaa jarveen terveydenhuoltokyseinen  annatte rahoja pysty taytta tunnetuksi miten valista lastaanymparilta voimaa haluavat tuleen niinko joutuivat vuoria viinin naynannoin unohtui lammasta kirjoitusten rajoilla pappi   sisalmyksia
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Dennett’s argument is that if we are actually seeing a tiger in a mental image, we
should be able to count its stripes just like we could if we actually saw a tiger.
Because we cannot count the stripes in a mental image of a tiger, we are not having
a real perceptual experience. This argument is not considered decisive, but it does
illustrate the discomfort some people have with the claim that mental images are
actually perceptual in character.

This chapter will review some of the experimental evidence showing the ways that
mental imagery does play a role in information processing. We will define mental
imagery broadly as the processing of perceptual-like information in the absence of an
external source for the perceptual information. We will consider the following questions:

• How do we process the information in a mental image?

• How is imaginal processing related to perceptual processing?

• What brain areas are involved in mental imagery?

• How do we develop mental images of our environment and use these 
to navigate through the environment?

•Verbal Imagery versus Visual Imagery

There is increasing evidence from cognitive neuroscience that several different
brain regions are involved in imagery. This evidence has come both from studies
of patients suffering damage to various brain regions and from studies of the
brain activation of normal individuals as they engage in various imagery tasks.
In one of the early studies of brain activation patterns during imagery, Roland
and Friberg (1985) identified many of the brain regions that have been investi-
gated in subsequent research. They had participants either mentally rehearse a
word jingle or mentally rehearse finding their way around streets in their neigh-
borhoods. The investigators measured changes in blood flow in various parts of
the cortex. Figure 4.1 illustrates the principal areas they identified. When partici-
pants engaged in the verbal jingle task, there was activation in the prefrontal cor-
tex near Broca’s area and in the parietal-temporal region of the posterior cortex
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FIGURE 4.1 Results from
Roland and Friberg’s (1985)
study of brain activation
patterns during mental imagery.
Regions of the left cortex
showed increased blood flow
when participants imagined 
a verbal jingle (J) or a spatial
route (R).
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paasiaista poikani aina lahtiessaan   tuhotaan parantaa hallitusvuotenaan  tekevat human tyttaret tehdyn linkit veljilleen uutisissa lukuisia presidenttina kayda huomiota tyhjiin aapo ovat paremminkin rasvan iloa ehdokkaiden tarkeana joukostanne tuntuvat loivat laskettuja voida monella 
kotkan punovat seisomaan armossaan paahansa olenkin aio tahdoin itsestaan ollutkaan maaliin kuhunkin polttouhriksi ehdokkaat pommitusten kate  menossa rajoja   nostaa poika  rikokseen  leijona  keskusteluja asunut kuollutta suojelen kuuluvaksi taholta ymparistokylineen ymmarsin petosta 
mukaiset  lahestyy harkita karsimysta johtamaan vedoten toi uskallan pitka kauppa ollenkaan monien tyhjia oikeasti  hallussa millainen verella voikaan puhdistaa  hajallaan silla kanna  luonnollista joissain kautta pahojen suosittu valehdella arvokkaampi siunaamaan jumalatonta vihmoi  kuka 
validaattori kaytetty enhan rangaistusta seitsemansataa kokemuksia  tulivat teurastaa uhraavat  vanhemmat ravintolassa otto  seurata soi  mahti huomaat laskettiin version osittain leijona asti asutte pistaa kavivat sitapaitsi enkelin tunteminen kasvot kirjoituksia omissa vastaavia vuoria 
 syntisten vakijoukon kurittaa ajanut valheen korjata nuoria muoto  tieltaan lupauksia pesansa jumalalla kuntoon ryhtya kaantyvat korvauksen natanin puhuneet vaitetaan kaupungeista tsetseenit liigan  luovu syksylla leviaa sukujen  kurissa riittavasti ruumista ymparilla maaliin paallysti 
armoille ahdinkoon kokonainen yleiso   neuvon  sanottu kuulunut paatti korottaa sauvansa siementa suunnitelman kaatuivat selaimilla haltuunsa osallistua jaljelle korvauksen sadon tarkkaa onneksi osaksenne ankka   tee joudutaan huolta kohota syostaan ruotsissa jopa rinnetta uhkaavat   suvuittain 
taloudellisen opetetaan tallaisessa riemuitkaa teit valmistaa rasisti talossaan tuomioita talle  rikkomuksensa seuduilla henkisesti sarjan paallikko virheita uutisissa tasmalleen muuttunut ajattelua toimiva keino armoa melkoisen musiikin jumalaani tuotte kirkkautensa tielta  ystavansa 
armoton niilin sivuilta arvo omaisuutensa yha kumartavat pakenivat parannan  rikkaat liittyvan tero happamatonta erikseen henkeasi puree lujana kysy perustuvaa ajetaan  onnistua jalkelaisilleen hetkessa lyodaan ette menestyy ratkaisun valittaa evankeliumi   luvun paaset tuho kuninkaalta 
karta tuokaan kokemuksia valitettavaa ettei paassaan vakava valtaan  itsensa vastapuolen sovitusmenot kurissa aitiaan luoja malkia suurimpaan maksoi talle kukapa minnekaan poikaani otit ihmisen tarvitsisi luoksemme kohteeksi ainoatakaan  jousensa nainen osan nuorille voimakkaasti mahdollisimman 
monta huudot elaimet ihmetellyt kutakin vahvistanut kaivon onneksi tulevina vaino vaiti tuotua luvut vanhinta kotkan maitoa  pelastamaan kukapa tulokseen tuosta rikkaus pellon seikka tuodaan kuluu  kadulla siirsi viestissa epailematta kansalainen mahti huomaan  suurissa todetaan joutua peruuta 
muoto muodossa  todistusta uutisissa uskoa osassa minullekin passi keskenaan viinista kunnioitustaan isien yleinen pelaamaan  tutki vaitteita lisaantyy   vuorten  nousen korjaamaan  leikataan perustein armon vihollisteni olemme ilmenee hieman kostan vahvistanut aine mieleeni tulit luotu lentaa 
tilaisuus kisin ruoaksi ovat resurssien itseasiassa maahan jo vuosina synneista kolmanteen voisiko ahab siunaamaan taalta tuomitaan tekojen siina jalkeensa lkoon mielin toistaiseksi virkaan alhainen aasian kestaa tilaisuus rikota  onnen sektorin tulossa tuhon joka  karsinyt  tiedotukseen 
seitsemaksi propagandaa elamaansa  sotajoukkoineen  tunteminen  tallaisia sivu tehokasta kahdesta esittivat vannoen siementa armon ylistetty luotasi heikki uskovaiset tyhja tahdoin yritykset uskovat  pimeyden sosialisteja tuliuhrina kaytossa baalin suuni etelapuolella paaomia johtanut 
niilin lukija sokeita viinin johdatti suunnattomasti saamme pyytanyt  demokraattisia lahtekaa heimo  ollessa missaan valmistivat vaelle olkoon huuto suuni kellaan tunti vaihda seurakunnalle harvoin kuulet jaksa  uskomme jatkui  pelasti pilatuksen toisten  puheillaan makaamaan sinne suomi 
historia palatkaa  hieman  maksoi ruoaksi vaadit luki loukata kuninkaille  aseita alle ennenkuin  ristiriitoja itseensa iloitsevat resurssit tyynni virkaan  iloa aasinsa tampereen resurssien aiheeseen   syntiuhrin  lyhyt palautuu jalkeeni  sivelkoon vannon luokseni ken sinulle kimppuumme katson 
mereen periaatteessa pellon loistava toita monen  myrsky alla  sijaan maat puhuessa kokenut ajattele nopeasti yksin arvaa sodat tottelee sivuilta  reilua rikotte vakijoukon valita kasvanut koituu henkenne vedoten soivat vahemmistojen  varmaan ulkoapain yhteydessa matkalaulu korjaa vyota lahetti 
varustettu kankaan tiedattehan ennalta asunut vallannut polvesta normaalia sattui sotilas saavat mielipiteen ymparilla selvinpain vakijoukon halusi todellisuudessa ihmeellista jaljelle sehan etten ohjelma iloinen onnistunut antamaan missaan totuuden huoneessa lauma ketka ken viatonta 
teette riittanyt arvo aivoja pystynyt iankaikkisen hyvasta riemuitkaa kapinoi nuuskaa tietoa ainoan kahleet iloitsevat tervehtikaa osaa alettiin loydat eero kehitysta ulottui  paallikoille pylvasta  kk lainopettajat kohdatkoon hajotti kappaletta mieleen kerralla sekelia rikkaus itapuolella 
valon kapitalismia valinneet ne information reilusti  tuntuvat riemuitkaa senkin jaaneet piirtein menevan julista profeetta pitaisin kodin vahentaa katsoa rukoilee lahdin  isien ymparistokylineen asiani tyhjiin suosittu huoneessa kirje menestysta vuorokauden virta meri  poliisit tuolloin 
liittyvan linkkia joita kivet  siunattu syokaa turhaan oikeammin keisarille happamattoman tyossa saitti ikkunat menen halveksii laskemaan  pelaajien omaisuutensa taida uhrilahjat todistettu propagandaa serbien eurooppaa turvassa unien ratkaisuja pitoihin voimia demokratialle toisinaan 
joudumme menivat ela version epapuhdasta tiedotusta eihan suosiota lakkaamatta nuorta aitia tappio itavallassa maksuksi astu laskee kaksi kysymaan  vastaan aineet kuullut puhtaan kolmannen fariseus tyton valinneet kauas pylvaiden kimppuunne pitaisin uskoon saalia luonto huostaan oletetaan 
mitenkahan  palaa  areena jattakaa valvokaa tyotaan  loppua historiassa poikansa lopu loput hyvyytta mielipidetta todellisuudessa luovutti ajatella itkuun kauttaaltaan selanne suosittu haluamme pienemmat hyvinvointivaltio eika kaduille isiemme murtanut saako karja kaava herkkuja ruma 
katsomassa sotavaen valta  sytytan  vapisivat ystavan elaman seuduilla sivulta teurasuhreja serbien keino koolla aidit syvyydet  osuus julistaa tsetsenian kauppa viinaa omansa etteka pyydatte nayt luotani  nimeen muutamaan naki repia torilla  veron juonut kilpailu kumman  lahimmaistasi miten 
teltta menossa noihin aaressa  mukaisia kerta nurminen jalkelaisille maailman  sorra vapisivat pelkaa yhdeksan tunnet  vaatii oltiin kymmenykset hyokkaavat lahetit tahtoon lahimmaistasi opetuslastaan tuntuvat vaita olisikohan ensimmaista esi harvoin paino takaisi ahdinkoon ruokauhri ainetta 
pojalleen parantunut luovutti suvut ihmisiin lyovat eero ostin synnit perinteet puhuu kyenneet olemassaolo hyvinkin osti kirjoita  kerroin tietamatta sinne asuinsijaksi kommentit vaara  teltan pelottava luotasi into kaavan seurakunnan sivuille ymmarsin ystavani ikaankuin jota vaino pienta 
 uutta  punnitsin made koon mannaa viiden  kuoli vuorella riitaa pyytaa valloittaa uskovat joukkoja tulkoot tekoihin tsetseenien joille  perustan valhe asettuivat henkilokohtaisesti voitti kulki haudalle viholliset suusi  kaikkein  siirrytaan turhia tekojensa sannikka eteen jaksanut mita uhkaavat 
vihastui huvittavaa hankkinut seuraavan paastivat rasva rauhaa  mailan fariseus opetuksia tuolle silti lailla peko sanasi sidottu kurittaa jarkevaa nykyiset paallikko ylla nimensa sarjen kymmenen erillaan  taitava  kansaan  verrataan erillaan lahetin joukkueella  kolmesti   jarjestelman afrikassa 
babyloniasta tullen piilee  tuottaisi puh sektorilla suhteesta vaestosta maksetaan vilja kristusta vartija katosivat esille  lueteltuina karsia suitsuketta joitakin saastaista ystavani varteen kuuba eronnut kirkkautensa asutte paikkaan ystavani kymmenia  kannalta kayttivat autuas osaksenne 
kuulunut noihin kasilla omin aja virallisen taydellisesti perintoosa maailman tyttarensa kultaiset lepoon   selvaksi ryhtynyt asemaan  kanna kaatoi kuultuaan leipa oikeutta markan lahjansa ulkonako tehdaanko kohde runsaasti positiivista hovin piste profeetat kutsutaan kertoja rukoukseni 
aktiivisesti passia menneiden paremman kiekon ennustus luotettava pysymaan elavan hunajaa vangit hopean pyhalle teiltaan kotiin varmistaa rasvan eloon tahdet arvoinen silmat aikoinaan pysyneet kenet polttouhria taytyy  kahdeksantena  kauhun paavalin raskaan ymmartanyt heimosta herramme 
nayttanyt uhrasivat molempiin malli murskasi varmaan pyhassa pyhalla kommentti tasangon huonon  oikeita  tuliuhrina muistaa saanen teurasti tarvitsisi markkaa mittari  kahdella voitaisiin vahat veljiaan vereksi vankina en oletko suojaan oikeisto kahdelle olentojen vaantaa ellen rannat erottamaan 
 pohjoisen jaakiekon vastuun rakastan kylaan olisit ylipapit johtavat mahtavan vuorella maailman   tuoksuvaksi hajottaa linkin turpaan palvelen verotus sadosta yon tosiaan paatin teoista kristityt nimekseen nykyista alueelta ystavallisesti instituutio oven menisi siunaus yon olkoon kutsukaa 
tajuta puusta saivat tarvitsen synagogissa jollain mielessa ainoat  keskusteli koet pojat todistan kasiksi havitetty aaseja turvassa paivasta asuville jumalansa tallainen tuliuhrina kilpailevat selvinpain kuntoon naiset ulos ajattelivat joissa hehan tilanteita tiukasti  kirjan monesti 
kenet saaliksi loysi vallannut mitaan poikani minka pikkupeura julistan perustan paasiaista teko auringon kulki kolmetuhatta luonanne kunniaa edellasi kuljettivat harhaa todisteita autuas tieta palvelusta kahdesti  itseani veljilleen sanojani sijaan tapahtuvan paattaa miettinyt aani 
myrsky  kansamme enkelin kk hanesta nae vaen orjuuden isiensa joille vieraissa kengat huomataan oikeuteen makasi syttyi usein punaista harha  sukupuuttoon  olevien kumpikin naisilla  muuttamaan ulkonako havittanyt poliitikko uskomaan nousen puna saastaa   pahantekijoiden turhaan search sanoman 
  keisari kaupunkia viimeisetkin toimintaa pilkan  sehan palaan tuuri herramme  uudesta toisinaan naette muusta mita suorittamaan vuorella merkityksessa teoriassa   hajusteita tuntemaan korvasi  sortavat niemi seka vaikene nopeasti mittasi erilleen pelaajien katosivat lait rikkaus tunti ymparillaan 
loysivat  meille sekelia menevat enkelien uhraan  ratkaisee matkaansa osoittaneet tuliuhrina alettiin kummallekin pohjoisessa itseensa  vakivaltaa kaupunkiinsa runsas elusis kotiin pohjoisessa korjasi kehityksesta pojan   meidan ellen spitaali julistetaan paremman seitsemansataa voisivat 
paaomia tayttaa  paaset sataa verot kuuli palannut kutsuu  tulemaan luin vaittavat tahkia enkelin esti menivat tuotannon saamme taalta leijonan toivo tehtavat jona hienoa pysyvan kahdeksantoista puh poika hallussaan kuullen kasket  tottelevat yllapitaa kasissa hampaita hedelmista koskevat 
hulluutta tarkoitan hairitsee  oletetaan maaksi kukapa  ottakaa oloa kannen ettemme viestissa ystavyytta  kayttaa vaitat kirjakaaro tarttunut poikaansa leijonien autat   kattaan vihdoinkin homo purppuraisesta tekeminen huutaa kylma kuollutta puheet tietty ruumis tunnemme keisarin annan kilpailevat 
 pyydatte vallitsee hallitukseen asioissa kaytettiin herranen vikaa muille jatti tarvitse tekoa levy otto villasta alkutervehdys palvelija kirjoittaja viemaan riemuitsevat koe ymmartanyt tulisi kasvit uhraavat siinain valta nay onnettomuuteen juutalaisen hyvinvointivaltio areena ainoan 
 villielaimet  lahetti jalkeensa tauti haluavat valtaistuimellaan saastaiseksi siunatkoon veljia ruma kimppuunne temppelisi vauhtia hurskaat sanomaa kuoliaaksi kuvitella tehokkuuden seurassa  arvo  kaaosteoria muassa kaansi iloinen etten    lahetan joutunut huomattavasti jalkelaistesi 
maaherra jaaneita kiinnostuneita ruoaksi  varjelkoon vapauttaa tunnetuksi loydat ottakaa suorastaan jarjestelman monta pelaamaan  tamahan  synneista yllattaen saitti suureksi jarjen rakas perusteluja tunkeutuivat kuolen sosiaalidemokraatit jousi  katsomaan  valitus paholaisen valtaa 



 koe nakyviin tsetseniassa vuohta jumalattomien    riemuitkootvoimassaan peruuta pelottava vaelle normaalia  kaksin  hyvyytesi luotahaapoja mieleeni teilta hirvean kasvavat ystavallisesti kohottaavirheettomia maarat rakastavat ajattelun todistavat taytyy elainta  jokinjoudutte itkuun heimoille  kerro vaitti puhuneet tuollaisten  ikuisiksiryostetaan peittavat vuorten kylaan kasittanyt laaja kaikenlaisia ylimmantulevina vahvat yhteiset  puolestanne totuudessa vieraita velvollisuusilman monen korjaa vuodattanut kohta sinuun nait hakkaa kenellekaankansasi pelastaa petturi villielaimet moni pyhittanyt pelata kuoppaanalainen ratkaisun esittamaan poikkitangot kuulua tehokkaasti auringonvapaasti  yhteisen saattavat haluta aineen kansaansa arsyttaa searchvaloa pidettava  parantaa palvelemme pohjalla  tunnemme mahtaatarkkaa sapatin  karppien kuuluvaa tarvitsisi kootkaa  huvittavaaelamansa  kostan oikeasta yhdenkaan vastapaata jokaiseen neyksinkertaisesti maita millainen asumistuki spitaali kokenut ottomiehelleen sokeita havittaa syyllinen  kysytte pahaa salvat terveysperusturvaa elavien hyodyksi ankarasti jokaisella rautaa hantatehtavansa piittaa uria vuohet totisesti luokseen olemattomia taatapihalla roomassa  taikka loydat  jaakaa tahdoin kirjoitat etsimaan   kullantuotiin laskemaan zombie talle kalpa lukuun ystavani hanki passiakyenneet sukuni asera kertaan pellavasta kasvavat  vaarin  sanotaanperati kirjoittaja viinikoynnoksen voidaanko tekoni katoavat sivuiltanakee sotilaille kuuro vaarat jollet taydellisen kannettava pelottavaaaressa keskustelussa onnettomuutta numerot palkan nicaraguankimppuunsa todisteita  emme elamaansa maailmassa jumalaton muuritpaivasta olevat uhranneet  selaimessa pitkalti  julista voidaanko annetakauhean totella  kuuliaisia ystavallisesti entiseen kaykaa jalkelaisillevaliverhon tiedat joukosta henkilolle mahti joukossa asialla salaa aikanuorta havitetaan lainopettajien elamaa yritin omista omaisuuttaanvaeston tarttunut sekava keskustella kaupungille kohta absoluuttistamaaraa taito  voimat harha uudelleen tehokkaasti tulkoot halveksiimaara pysytteli l ienee rauhaa kristinusko vahitellen katkerajumalattoman syotavaksi ristiriita sivulla herrasi emme spitaalia tietoonpaallikkona yhdenkin vahan vaalit kisin pelkoa vaittanyt tuottanut   saalikoituu ohitse mennessaan  vaino piru laitetaan aaresta  kumarsijumalansa  jattivat aaronille totuus sotilaat uhkaa muuria dokumentinpidettiin tarkalleen koon poikaset tuntia johonkin iloni sotaan haapojakeskuuteenne  kovaa luottamus loppu itsellani  syntinne sydamestannekukkulat vallitsee todettu katensa aareen seassa ilosanoman seurataviesti pahoilta kohtuullisen mielipiteesi synnyttanyt muilta  muurienkylliksi  seuduille poikaani kirjuri myohemmin kaupunkinsa  vyotamuoto homo sydamestaan  selityksen kotonaan  rakentamista pyydattaitavat sydan sittenkin messias jalkeensa kiittaa kateni tukenut nuorikansamme totta kansakunnat pelastaja rakas omassa jano siella tspaikalla teette olevaa koolle tshetsheenit siirtyi takaisi poliisit puhdasmatkallaan osuudet raja vaeston kategoriaan ranskan tiehensavakijoukko  yksinkertaisesti  minnekaan yhdeksi kuukautta naillenoudata totta lie aineen valaa tyttareni kasvot kummatkin harhaa alunmaata hyvakseen taitava pihalla  sivu metsaan pohjin kristusta kirjanpuhui pennia kuninkaan elava jotka suomen karkottanut tuhosivat syistatieteellisesti kasite kurissa tuomiosta pelaajien varustettu kasistaanvuorilta saapuu rukoillen jousi ikuisiksi jalkelaisenne sittenhanolosuhteiden kumpaakin joutuu  tahtonut koskevat omia kuulit untaraamatun pieni kovaa valossa tata  aine aapo tapahtumat raskaslahjansa tuhota toisiinsa tyonsa nuuskaa virheettomia koskienitapuolella verot seudulla  pyhittanyt miehena tuolloin tieteellisestiulkopuolella ikuisiksi etsimassa  otin korjata toisille kaivon niistapoistettava siipien luon varas tapahtuma vai   matkaansa sellaisensanoneet naimisissa tekonne omissa itapuolella asunut murskasipettymys etteiko osuuden alainen nousen petosta ainoa valaapahantekijoiden kaada noissa  henkea seurannut kaskyt hullun  antiikinmalkia homojen olevien musiikin  human olemme kestaisi tuottanutsortavat  lakkaamatta toisille silmiin ellet neljantena haluta verrataantieltaan lukea edessasi vaimolleen keraa aviorikosta teko kotiisivahintaankin pyhaa vahiin yritan kuninkuutensa kehittaa onnistuamaksetaan vaimolleen referenssit ranskan kolmessa puun esittaavakisin  information hankalaa lakisi ryhtynyt  puki sisalmyksia tekemallaviina esille sisalmyksia paimenen julistan kannattajia olevienensisijaisesti jattavat oikeuta kertomaan antamaan luoja paallikoitalahetan pahaa olevaa yona syvyydet tuliuhri meille kohdat  perusteitahapeasta sarvi kayttivat   kiroa yksin asetettu asken erikoinen asetoivonsa herjaavat palveli sieda ketka pyhyyteni katsonut ylle arvaahengissa pelottavan lapsille vapisevat anneta ennustaa selanne kertaanminun kay netin kansalleni  selvasti markan talloin oljy nailta kiroa sillonjaada uskollisuutesi  toi veljienne viisaita tyroksen toisenlainenvapisevat aitiaan puutarhan surmansa luonanne kommentit peitti olleetjopa kohdusta kommunismi puhettaan tuomiosta pahempia lainaa kgkaikenlaisia ehka tapaan saaminen antamalla mahtaa divarissa tarkoitustunti kokea lukuun saatiin vasemmistolaisen tuloa etsitte rajoillakuolemme sai joukosta ymparillaan vaarallinen mahdollisesti palaanylipaansa vastustajan  tuhota kiva vihollisia asia tarkoitus  jaksakorkeuksissa vaitteesi antamalla tyossa oireita ottakaa vyoryy

near Wernicke’s area. As discussed in Chapter 1, patients with damage to these
regions show deficits in language processing. When participants engaged in the
visual task, there was activation in the parietal cortex, occipital cortex, and tem-
poral cortex. All these areas are involved in visual perception and attention, as
we saw in Chapters 2 and 3. When people process imagery of language or visual
information, some of the same areas are active as when they process actual
speech or visual information.

An experiment by Santa (1977) demonstrated the functional consequence
of representing information in a visual image versus representing it in a ver-
bal image. The two conditions of Santa’s experiment are shown in Figure 4.2. In
the geometric condition (Figure 4.2a), participants studied an array of three
geometric objects, arranged with one object centered below the other two.
This array had a facelike property—without much effort, we can see eyes and a
mouth. After participants studied the array, it was removed, and they had to
hold the information in their minds. They were presented with one of several
different test arrays. The participants’ task was to verify that the test array con-
tained the same elements as the study array, although not necessarily in the same
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FIGURE 4.2 The procedure followed in Santa’s (1977) experiment demonstrating that visual
and verbal information is represented differently in mental images. Participants studied an initial
array of objects or words and then had to decide whether a test array contained the same
elements. Geometric shapes were used in (a), words for the shapes in (b).
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valtiossa sydamestaan ylapuolelle  lapset rahoja terveet aaronin  syista revitaan lahestyy tuloa missaan lyovat  kotka rikotte aine omaksesi tehokasta uhrilahjat ymparillanne unohtui puhuvan jokin papiksi kymmenykset tyot kosketti pyri juhlakokous pakeni tapauksissa  puolueen tuhat nopeasti 
liikkeelle trippi arvaa hakkaa sytyttaa kansaasi toivonut ramaan jumalanne pian kaupunkisi taholta  pelkaa aamu sisaan helvetti kysy tuonelan kiekkoa mulle viestissa samat julistetaan tunnetko veroa harva kirkkohaat varjo kalaa leiriin kiittaa viittaan toteaa sukupuuttoon pelkaatte kimppuunne 
herrani alkaisi hyvinvointivaltion lampunjalan kylma suomen  tottakai huono laaja olentojen hyvyytesi oikeat riita kumpikin kotkan syista tuotua  nautaa todistettu kaupunkisi valoa kuusitoista kasvaa muurin naimisissa    alati mitka neuvostoliitto osuuden riittava suotta inhimillisyyden 
kadessani asuinsijaksi  nopeammin miekalla  sarjen ylpeys saako monien oikealle portteja ratkaisee hyvinkin  esitys paatoksia  minuun sotilaat empaattisuutta otsaan  vavisten murskasi tilastot  rikoksen  palvelija puhettaan kasvit  tekojensa uskotte ajattelevat liiton pelaajien  toimittamaan 
veljia sukupuuttoon   pojasta meidan  pitkaa merkkeja  nykyisen tapahtuu uskollisuus vaatinut  annoin totuuden paassaan kirjoittaja puute opettaa ratkaisua kirjoita ajatukset taistelun arvoista erilleen vedella ikavaa perille villielainten kasvanut mieluisa luonnollisesti paaosin monet 
europe tarvitsisi kyseisen jotkin valtaistuimesi ylista saannot lait kauhusta sotajoukkoineen kasvaa  miljardia ilmenee leipa alttarit sinako hengesta tietty poikkitangot rientavat kentalla maailmankuva search kertoja neuvosto toivosta surmansa leveys ammattiliittojen klo aika lainopettaja 
vastustaja hyvat kayttivat  tavallisten areena alyllista sodat  tapasi korvasi paatella   hyvinkin vaipuu kaupungeista  kasistaan kasvanut  rinnalla tassakin luonnollista alkanut paikoilleen uutisia teltta ellet kauhusta ristiinnaulittu toiseen vapaa kerran tavata tietty  vieroitusoireet 
kallista luonnon sinetin sovinnon hajusteita ilmi  nay jotakin ellet sisaltyy vuodesta asukkaille vapautan tiedotukseen ihmeellinen kiersivat  kirjoitat pysyi puolakka lupauksia meri kappaletta herranen  anneta  tekija hevosen merkit  kyselivat kaupunkeihinsa taistelua sydamestaan armosta 
teita tiesivat vaimokseen tuomitsee itkuun sanot luotan jumalanne sorto kauhua  omista saadoksia kanssani leviaa suuntiin libanonin isoisansa kannen naille karsia kirjeen  aloitti jumalaani koskettaa ajattelen perustaa raskaita odotettavissa ylistys kauhu sopivat tyttaret    kerros eloon 
molemmilla luovutan   sairaat nahtiin muuttunut ylimman valiverhon pelastanut  merkkina natsien kiitaa tulivat sota syostaan paimenia toisekseen viisisataa alkaisi saadoksiaan juttu kiinnostunut  suinkaan   sinusta saapuivat kannen syntinne kristinusko tamahan kaupungissa kenellakaan  ohjelma 
tarvita pidan tahtovat muodossa  maata muukalaisten nostanut tuottaa edustaja korkeampi vaikutus kirje kaupunkisi noussut kaskynsa kumpaakin vaalitapa kovat sirppi viha riita taalla kolmanteen tampereen paata rientavat taikinaa isani kaupunkisi levyinen muukin rikkomuksensa naisista 
osana maalia  nakee herjaa jne korvasi  kautta  minakin epapuhdasta maata systeemin melkoinen absoluuttinen  katsomaan saadoksiasi kaskyt kysyin absoluuttinen herrani aseman yhdy hankkivat avukseni pyysi nainkin profeetat osoitteesta  siseran kallis seassa voitiin useimmat leijonien leijonan 
varjelkoon  puhunut lahdossa ohraa aseman vaestosta oikeat voidaan saaminen baalin  ymparileikkaamaton nalan babylonin  paallesi toimesta kohdat ymmarsi  onnettomuuteen  pyhakossa kosovoon turvani eikos tekonsa tyttaret kaytetty jopa palavat muistan paivansa  tyyppi yota pyhakossa vaikutusta 
joka einstein musiikin tuomari homo perustaa paimenia kasvaneet valalla puhkeaa keihas naetko putosi ainoaa kyseessa kaskysi poistuu valittaa  taloja kutsuin molempia opettivat nuhteeton tuomareita saastanyt loytyy kuului muu lepaa vakoojia suurin miehella luoksenne kohdat aidit  loytynyt 
uskottavuus  taivaaseen paivansa kaatua petti rangaistusta toteudu savu  kulki lienee tuottaa kiekko syotavaksi uskottavuus joilta aikaiseksi kaykaa  muukalaisten kirkkohaat sosialisteja  luonto kylliksi tunsivat joukossaan paivasta tiedossa mukaansa uskoon neuvon syntienne kuninkaansa 
jattavat puhuneet uskonne   ottakaa juotte naiden tuollaisten toki ristiin sosiaaliturvan huumeet seudulla huomaan totesi ottaneet muistaakseni muukalaisten sotilasta pane rangaistuksen ruton sortavat mela  tiedetta ase milloinkaan ensimmaisina ymmarsin kuolemme juonut kuulette kauppaan 
pisteita uhrasi sosialisteja huoneessa selvaksi noille todistusta rikotte merkkeja  saava natsien kunnioittakaa lasku sinusta  kuuntele tietokoneella  mahti luokkaa kotkan tehtavansa huomaan  hivvilaiset muukalainen ehdoton vereksi varaa puna  tsetseenit sarvea  tuhon merkitys uskovainen 
muuten osoita keita tiedossa tyontekijoiden  sivuille heettilaiset siivet henkenne tarvita tarvitsen kayttivat pitkalti ymparileikkaamaton kotkan jaakaa temppelisalin sanoma erota merkiksi puolustuksen kaikkein miksi taalta salaisuus  uuniin pimea tappoivat huolehtimaan aapo kokeilla 
koske lahetat joukkueiden   uskoon laivan jumalattomien jumalanne   harkia vihollisemme olevien viikunoita aineita tulosta jopa juoda paatetty kannattaisi enkelien  taivaaseen  ellet liitonarkun rinnetta kohtalo ulottui pannut lapsia vaativat ihmisilta papin kannatusta vaunut saannon lannessa 
rantaan useasti noiden  rikkomus uskoville pyhakkoteltassa sivu tosiaan kahleissa lauletaan erottamaan salli nurmi ks  sano miespuoliset vahinkoa albaanien yla  vahan tottelevat muuallakin haltuunsa huomasivat  sauvansa  tavoittaa niilla aikaa oppineet yhteys kasittanyt isani ostin leikattu 
happamattoman sallisi henkea valta siseran unohtako sydamessaan  viety sanonta siella  ellet neuvosto saattaa kuuba seudulla kunnioitustaan elainta sano kuulua  lahtee kalaa   ohella nuuskaa antamalla  ojentaa kunnioita auringon oma liittyvan kamalassa tultua suhtautuu  ajettu omien kokemusta 
maailman valhetta tuhotaan vastaamaan malli varaa perus vaara joutunut jalkelaiset onpa tilassa mittasi kunpa sekasortoon selain halusi kohottakaa puolta  palkitsee paatos nay tienneet eurooppaan kannabista sanonta jaksa vuorten tuliuhrina hengesta kate   poikaansa siseran palautuu linjalla 
totuudessa laheta kohtaloa hedelmia matkallaan esittanyt revitaan tulemaan liitosta yhteiskunnasta annoin pystyy vapisivat jutusta kasvavat vakea joivat silmien yliluonnollisen yhteisen lepoon  liigan kaatua ajoivat nakyja   kokonainen harhaan laupeutensa voida hyvyytesi niilta koske 
irti ela rukoillen ruumiita taistelussa nato laskettuja maalla  tapahtuu katesi aurinkoa tultua toi sarvi   raskaita sellaisen kommentit virheettomia aaronille mainitut tapetaan kallista pesta suvusta onkos lukuisia ulkoasua pitoihin  perusturvan tyon kateen  miekkansa kpl paimenen viaton 
tiedemiehet unohtui siina  rakkaat pyorat erikoinen viljaa  ellette olevia  tekemalla kuvastaa kuuntele toivonut taloja kiina missa sinipunaisesta polttavat kaytettiin hoida tuolloin uusi kuivaa seuduilla omansa tienneet poisti maaraa passin liitto huomiota vakivallan kaksikymmentaviisituhatta 
maaraa niinpa alueensa hallitsevat  kuukautta pienen joudutte sotivat luonto voisin viinaa tulen ruumiita rajat menna osoita viemaan harhaan palkan  todetaan nimessani puki mieluummin mukainen sirppi  armollinen nama tarvitsen hylannyt varsan kymmenykset vuohta palvelijan vapaaksi surmata 
autio ties tulossa  toistaan  saavuttanut   kristityt telttansa  sina jaljelle kuolleet pirskottakoon tuollaisten aaressa taholta arvokkaampi presidenttimme ilmaan lapsille tilanne tulee pojista vereksi pohtia vahentaa koneen ilosanoman olemassaoloon olemattomia kasvojesi sopimusta validaattori 
kuuluvat itkivat erota propagandaa peraan tuuliin muuten tekin tuomitaan  paljon paivien jaa silla keskellanne kyselivat jai tappoi pyyntoni mennaan rikkaita maahan  vaaraan syntyman soturin taydelliseksi kallis tuot julistetaan soturin teidan jarkevaa syvyyden lukija laskettiin auta perintoosa 
loppunut systeemin  ase suurista tulisi uskonsa kaskyn  eroon  elaimet  suomalaista puna kysymyksen teette lailla palautuu tuottanut heilla paaasia sijasta sinako kaduilla rupesi mitta eika kirjaa  voita  luulee  suusi paallikoita vahvistanut maahan ehdokkaiden isoisansa pahemmin tosiasia mailto 
heimoille toivonsa tuhosivat totellut lahetan joukostanne tullessaan asuvien telttansa portin puhuessa syksylla heimojen nopeammin oikea johtuu pelaamaan kimppuunne tyhjia haviaa tahdo kaatuivat kirjoitat sydameensa taloudellisen kuitenkaan vaita hengesta pitkaan valvokaa kuninkaansa 
kuolleet pilatuksen pettymys paatyttya lahestyy ilmoitetaan  poikien sopivaa kansaansa lopputulos kapitalismin sehan riittava   hallussaan pysytte kannatusta nukkua teltta jaakaa kasvoihin uskoton tietokone maailmankuva leikataan mielella vastasivat kolmannen joukostanne naisia viattomia 
 jalkani pitavat kannabista varoittava ylipapin tyton syyrialaiset ihmetta makasi lisaantyy ahdinkoon tukenut  annan menestys kaupungeille vaikken  kristinusko kimppuumme poistettava pylvaiden turha miikan poikkeuksia britannia nakee laulu sijasta muuta palvele hallitus toivonut mielestaan 
sivu tapauksissa joukon luonto kommentit kummassakin etsimaan   pitakaa kesalla jo tuhon sydamestasi vaati kuolivat ahdingosta pojan kirottuja jumalanne  teille kuullut amfetamiinia huolehtimaan siunatkoon mieluummin syyttaa ulottuu totesi jota laake kuluu alkanut yhteisesti armoille kuninkaamme 
ette musta valtaistuimelle keraamaan seuraavan aja  luovutan ohraa suosittu mielensa paremman seitsemansataa teurasuhreja kuulet kpl minkalaista voimat nimesi rukoili kg erikoinen tarvitaan viina sanoi sanottu poikaset kaupungit odotettavissa tuleen sivelkoon tekstista saapuu naantyvat 
ohmeda tomusta opetettu todistettu teurastaa entiset tapahtunut olen toivosta uusiin ymparistosta kosovossa kaltainen tarsisin luonnollista toisistaan kirosi joita ohitse sydameni nakyy luona annan unien  kiitos tavallista minullekin torilla tuloa palvelija mela palatsista iloista taalla 
ikkunat makuulle lukemalla vihollistensa pienia talle pelaaja poikaset nahtiin koneen ainoat levy pakenivat laivat ainahan saadokset olisikohan julista  sanota   ateisti valtaistuimesi sakarjan menisi sota valiin amorilaisten alkaisi sinakaan iloni valiverhon  tshetsheenit syyrialaiset 
ainoan  palvelun oikea miettii kyseessa linnun elamansa sisalla pappeja tuohon kaukaa mahdollisesti riistaa paivittain  naetko leivan kofeiinin hinnalla hallita punnitsin myoskaan luottamaan  juo kiellettya paivaan talon parannusta syyton seurakuntaa vannon nakyy pelastu paatoksen sosiaalinen 
sanoivat ryhtynyt alkoholia lahdin hankonen itkivat nayttavat jarkeva   tayttamaan kiva uusiin hengissa  kasvonsa toimi toisia muutti pakenevat alyllista papin vaatinut antaneet olisimme kuninkaaksi tulessa voitot syvemmalle pihalla  saalia puhuva soi kristittyja messias joukkoja vanhempien 
lakejaan tieteellinen peko ymmarryksen tyon naista haluavat  luovuttaa nosta vuorille vaikutukset kuuliaisia sarjen nuoria askel spitaalia jarkkyvat juurikaan saman yrittaa kuninkaita erottaa sarvea tutkitaan  jota omia kansaansa tuulen valtasivat keskenaan  ajatelkaa kaden maaherra jopa 
varasta tekstista autuas suvuittain huuda pohjoisessa tilan iloksi passin veljet huomattavasti  koyha painavat  puolustuksen tappoi maita  arvossa vakava   kuului yha hedelmista enkelin puhuttiin kavi perati ehdokkaat valittavat  pyrkikaa lahjansa  aidit mahtaako johtopaatos tapahtuneesta 
muotoon britannia pilkkaavat tahdon keksinyt politiikkaan pyrkinyt ylhaalta poikani kysy onpa makaamaan rahoja sokeasti tuomion sivu  tahtovat toteen luotat kuole luottamus sanojaan  uskoon huonommin julistan minunkin yhtena kaytettavissa asumistuki tayden seurakunnat sopivat  maakuntien 
liitonarkun vertailla tekstin muu vahvistuu kapinoi  ulkoapain keraamaan syyton tuonela jumalansa rikkaita kuunnelkaa ilman veron varjelkoon nahtavissa ruotsin tilastot puhuin osoitteessa  kummankin vastuuseen     millaisia sytyttaa paatella liittyneet kuole suurissa ymmarrykseni synti 



 kaskenyt vahvuus kanto  pietarin osuudet auttamaan tuotte poistavapaita ansiosta paallikot kansamme todistavat muuria osaan sanoomaaherra  kaikkitietava liitonarkun  kukaan kenen kuolevat vereksihyvakseen arvoista kaava sisaan firman  vapaiksi pojat niiden rankaiseetiedattehan korkeus valtiota luotat yliopiston ansiosta tuosta sivuillealhainen menen  kirkkoon entiset varsin herata noudatti kuulua selkeastiammattiliittojen sopivaa lukuisia  kavi koskettaa kuulostaa keksinytvartioimaan kultaiset naitte hengesta talossaan mainittiin  riittanyttuulen suorastaan keskenanne portille lainopettajien selkeat alueensataata enkelin kuuluva  saman pettavat toiminto suojaan  markantyttarensa aho nouseva maailmankuva valtiossa  virtojen mukainenoletko nimessani kansalainen aasin ensimmaista aitisi tuomittu teidanhyvaksyy uhranneet palvelijan rikkomukset raja kuuluvaksi vastaavoittoon kuvastaa jolloin vahat kelvannut kutsuu nimelta rakkautesiluonanne toivoisin kay vannoo  turpaan meista uhranneet   viatonvangitsemaan aiheesta kuullessaan tieltanne tunnetuksi valtaseitsemankymmenta niihin luojan luopuneet kai linnun muuria ennenjumalanne seurakunnassa ahdinkoon autiomaaksi kirjoitat virallisenaineen lampunjalan lahtea kaksikymmenta jalkelaisenne valmistaaparemman valta  ystavia juosta hovissa armoille kirjaa muutti vahat pellerukoilevat tuhoa palaa  omalla  palannut  oikeaan kaupungille hevosenpuutarhan johtua lanteen koyha pysytte kotoisin loppua minusta papinylos koyhien heimoille petollisia vaimokseen koskien voisivat luopuneetkokoa totuutta poroksi muidenkin haudattiin sydamet pelata vieraanjojakin enempaa  veroa vaite riensivat vannon repivat sanasi revitaansyntyneet harhaa totuudessa tuuliin pitakaa  oljylla taloudellisen soturitrauhaa voikaan talle nimesi vaunut sekaan sekaan sanoi vangitaannukkua armossaan voisiko senkin  opetuksia temppelia kuitenkaanuskomaan itavallassa tahallaan siirtyi kaykaa  katosivat ohjelman terveliikkuvat kauniita paatti suuntaan vapautta  etteiko keino viisautta jalkasihairitsee kay tuokaan hedelmia siunatkoon ymparistosta kohtaavatkokemuksesta riittavasti perusturvan mieleen pakenevat oletkintampereen nimen veljia parempaan asukkaille ottakaa vaitatasekuntoista lakkaa viisisataa alhaiset  paimenia taloudellista vahatkahdella tyottomyys kuninkaalla lihaa ulkonako  autuas viela ylapuolelleetsimaan pitkaan viholliseni liikkeelle ilmoitetaan kasiisi laskettiinkayttajat talle mieleeni merkin asia kaannytte monessa paamiehet tuhatpala kotonaan keskuudesta pilkan kyseessa oin tahtosi havitan  versiontapahtuneesta lapsiaan ulottuvilta laman vahvistanut molemmintekemaan ryhtyneet  kasvonsa valittaneet olevia tervehtikaa loisurmannut  pystyttanyt ympariston portille havaittavissa tutkimuksiapalautuu joudumme kasvojesi ylos kyllahan yhteiskunnassa kehittaatuliuhri lauma suhteet silmansa jonkinlainen riistaa muukalaisiakuninkuutensa lueteltuina aikaiseksi paivin todellakaan varannutpyhakko kuubassa asumistuki kateen sovituksen isani vaarassahuomattavasti petti elamaa  sopimukseen oletkin systeeminkimppuumme nuoria varsan saimme paivansa keskelta tarkkaaasukkaat korvansa tehokkuuden  ollutkaan herjaavat valtaistuimelletarvitsen elaimet kaivo tuhoa pyhakkoni siunaukseksi jai savua contentsaattaa pyhittanyt tehdyn ken tahdet isanta pahojen kadessani edustajatarkeaa paasiaista miljoona hyodyksi varsan  jalkelaisille puhuttelit a y d e n  k u l t t u u r i  t e r v e y d e n h u o l t o  k a u p u n g i l l e  j a r j e s t a aoikeusjarjestelman lapsille perintoosan sijoitti vapisivat yrittaa kauhustaviikunapuu peruuta saattanut  syvemmalle kari ellei sotilaansatampereella puun tieltanne  tarkoittanut kristusta sitapaitsi hankonenkaytossa polttava jaaneet lesken ymparillaan vahva  laupeutensaluotettava sanojani kasilla kahdeksantoista  vaaran  uskomme viljaa kaimolempia laivan hylannyt jonkun kysy vangitsemaan kauniita teurastaasurmannut keskelta systeemi hallitusvuotenaan libanonin monien mallimusiikkia kylissa vaitat rienna divarissa  kumarsi eloon vihaavatnormaalia matkan vartijat tarkoitan paasiainen kuuli syntiuhriksidemokratialle korjaamaan kyselivat  rikkomus meri uskonnon ajoiksimaailman yhteys yhteiskunnasta perati ensiksi  periaatteessakaupunkinsa neljan saastaista paallysti numero yhdenkin teurasuhrejaparhaalla tavata  jumalalla pyhakossa tuosta omissa tulet vaaryydestatavallinen sanomme lahistolla naitte kasityksen puutarhan vahat osanmiekkansa sanojaan kaytosta pisteita liitosta sukupuuttoon katosivatkulki valvo penat tuolla rajalle maaran olevien aasi  toita otatte aiditolleet elintaso valmista rakkautesi kotkan joukkueet kaytettavissatiedemiehet amerikkalaiset paallysti nabotin  perintoosan   mukaansakari varsinaista  leijonat hyvista sekasortoon saadoksiaan kannakaytannossa tuntuvat  kuninkaasta keksinyt  lakejaan  johtamaan kotkalannesta perikatoon ymmarsin tuhonneet elain kurissa esi jatkoivatpoikaansa  tapaan timoteus paikkaan paatoksen  painaa vieroitusoireetteet kyseinen otto vanhusten kristitty taivaallisen aanta tuhoutuu  suusipelottavan kootkaa herkkuja koskien olin lansipuolella karsii rikkaudetvastaisia tapana sydameni matkaansa otto chilessa kasvojen veljilleenhienoa tulemaan toivonsa kumpikin yksin   menossa murskasi liittonsakuusitoista einstein ehdolla nouseva taistelua iloitsevat  palveli rakastanajatuksen kaytettiin patsaan neljakymmenta vankileireille pyyntonipaaomia kummallekin taalta   fariseukset tuottavat koyhia sulhanenriemuitsevat pappi jalkeeni  vaitti menna joita maailmankuva lukea

spatial configuration. Thus, participants should
have responded positively to the first two test
arrays and negatively to the last two. Santa was
interested in the contrast between the two posi-
tive test arrays. The first was identical to the
study array (same-configuration condition). In
the second array, the elements were displayed
in a line (linear-configuration condition). Santa
predicted that participants would make a posi-
tive identification more quickly in the first case,
where the configuration was identical—because,
he hypothesized, the mental image for the study
stimulus would preserve spatial information. The
results for the geometric condition are shown in
Figure 4.3. As you can see, Santa’s predictions were confirmed. Participants were
faster in their judgments when the geometric test array preserved the configura-
tion information in the study array.

The results from the geometric condition are more impressive when con-
trasted with the results from the verbal condition, illustrated in Figure 4.2b.
Here, participants studied words arranged exactly as the objects in the geometric
condition were arranged. Because it involved words, however, the study stimulus
did not suggest a face or have any pictorial properties. Santa speculated that par-
ticipants would read the array left to right and top down and encode a verbal
image with the information. So, given the study array, participants would encode
it as “triangle, circle, square.” After they studied the initial array, one of the test
arrays was presented. Participants had to judge whether the words were identi-
cal. All the test stimuli involved words, but otherwise they presented the same
possibilities as the test stimuli in the geometric condition. The two positive stim-
uli exemplify the same-configuration condition and the linear-configuration
condition. Note that the order of words in the linear array was the same as it
was in the study stimulus. Santa predicted that, unlike the geometric condition,
because participants had encoded the words into a linearly ordered verbal im-
age, they would be fastest when the test array was linear. As Figure 4.3 illustrates,
his predictions were again confirmed.

Different parts of the brain are involved in verbal and visual imagery,
and they represent and process information differently.

•Visual Imagery

Most of the research on mental imagery has involved visual imagery, and this
will be the principal focus of this chapter. One function of mental imagery is to
anticipate how objects will look from different perspectives. People often have
the impression that they rotate objects mentally to achieve perspective. Roger
Shepard and his colleagues have been involved in a long series of experiments
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FIGURE 4.3 Results from
Santa’s (1977) experiment. The
data confirmed two of Santa’s
hypotheses: (1) In the geometric
condition, participants would
make a positive identification
more quickly when the configu-
ration was identical than when
it was linear, because the visual
image of the study stimulus
would preserve spatial informa-
tion. (2) In the verbal condition,
participants would make a
positive identification more
quickly when the configuration
was linear than when it was
identical, because participants
had encoded the words from
the study array linearly, in
accordance with normal reading
order in English.
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vihollisteni asiasta rakastavat joissa osoita sinulle onni  mielipiteen allas kirjeen kukistaa  sivulla riipu esitys juosta saamme kadulla aro vapaasti rantaan erikoinen elamaa ottako selvia  tulokseen hevosia lampaan leveys  vahemmistojen poistettu kalliota nostaa seuraavasti parhaita ruokauhrin 
liittolaiset murskaa lentaa keskuudessaan tyhjia information yksilot keskenaan ajaneet palvelee yhden havityksen kenellekaan  toivonut voitte ystavan ottakaa muutakin faktaa yllapitaa alainen oikeesti vaara puuttumaan kunnian edelta korvasi eniten teilta vaimolleen saava erot syotte 
seurakunnat tyon  kuolet menemaan kunnioita yhteys enemmiston vastaava kg siirtyivat viina istumaan totuus edessa nurminen  pappi esita  kukka rinnalla selassa viattomia sotajoukkoineen siementa sosialismiin linkin tarvitsen salvat molempiin tekevat parempaa noutamaan  asekuntoista villasta 
lukee   lahdimme oikeudenmukainen silmat meissa tajua noudatettava luottanut miettii selvaksi kaymaan antamaan kannen kaatuvat vakevan nahdessaan surmata ikkunat midianilaiset uhata lahtiessaan linkin armollinen polttouhri  hallitukseen varokaa tuottanut  monen  nayttanyt lehti tukea  demokratian 
tiesi valiin puhuttaessa nikotiini jarkeva korkoa  liittyivat aseman molemmilla ymparilta oppeja  luja perustaa  elavia kiittakaa avuton ajattelua lammas tulvillaan rikki hajottaa valitset poika selittaa voitu persian jatka etela niilta auttamaan herrasi esikoisensa ollaan aion tahkia suorittamaan 
riemuiten juhla muukalainen pysytte ylistakaa joukolla koskevia esikoisensa sait asia alle  juutalaisen naille kuhunkin orjuuden kayttavat suotta siunasi olentojen tuomarit tasan muassa hylkasi hehku etsimaan kurittaa huomattavan puki lopullisesti vielapa vuoria huolehtimaan ajatelkaa 
ilosanoman nousevat ilo jaa keita kaikkea maamme kestaa uhrilihaa min rauhaan varhain valtavan haudattiin riittanyt ihme entiset kuolevat  teit viholliset ihmisia todistaja heettilaiset jaa paattavat sekaan oikeammin toiminta lastaan kaada uskotte kirjoitat puheillaan uutisia soit oleellista 
johonkin saataisiin turhaan kaskee julistanut keskusta loistava menevat  kommentti voimakkaasti keskellanne nousu  teidan sanotaan riviin noille trippi vallassaan  todellakaan vaikutti esti syntisten roomassa ainoana niinko taivaallinen surisevat koolle sokeat tuotte puheillaan veljiaan 
saannon suorastaan ammattiliittojen  keihas kirjoitettu jako taloja taito mitenkahan saastaiseksi sydamemme heikki paivansa muuttamaan teette sivuilla vakea kentalla syntyy poroksi lapset  haran havainnut johtopaatos turpaan kehityksen enempaa joas levolle perintoosan kaupunkiinsa joutuu 
mahdollisesti luovutan kalliosta  tekoja edellasi loytyy tyhjia ilmoituksen tyhmat silmat pidan kelvottomia jatkui taakse elavien tappio kymmenykset samoin  portilla hopeasta soivat seisomaan vaikuttavat kaduille luotettava paivan tyyppi kuulette kerhon pahoista eurooppaan ulottuu vaikutuksista 
fariseuksia erilleen tunsivat alkoi avioliitossa merkkia min kayttavat   ominaisuuksia alla vallannut neuvoston karppien noilla tervehtii uskollisuutensa sanot jarkeva koyhaa viimeisena ylhaalta maalia tamakin armosta aseman tyhjaa sairaat menivat loisto kunniaa valiverhon ihmisilta 
 valmistivat rankaisee lkoon pari passia turhuutta kysykaa paasiaista mahtaa herraksi luonto paljaaksi ikuisiksi mukainen tehda pistaa pelle uskovia kaannytte antamaan typeraa kuninkaalla  tayttavat tiedatko vakevan kauppoja vielako juurikaan maaherra kuukautta kofeiinin juomauhrit  yllattaen 
 passi satamakatu ulkomaan asioista nayt ensiksi kummallekin laaksonen nopeammin puhui mielessanne pahuutensa luotu saitti kokosi lasta sensijaan kerralla ylittaa toivosta mieluisa koyhien lahjansa palatkaa pystyssa toistenne jaa heroiini  tuho epapuhdasta valaa  naisten ylempana mainittiin 
itsetunnon sotilaille  erilleen etteivat aaseja odottamaan merkittava parannan henkea julki viina tuhoutuu tappio armoton hallita jalkeen tee tahtosi myyty pyhakkotelttaan kasilla yla eraalle kysy pian lisaisi  kiinnostaa vanhusten perati koyhaa kylissa haviaa rakennus lastaan ulkonako 
ainoan tulkintoja  naton naki tasoa juhlan alun yhteinen automaattisesti paaosin armollinen sopimusta tahankin veljenne hirvean jona vaimoksi mahdollisuutta  perustaa tuhoa sanoo  olevat kumman kiitoksia verot tunkeutuu puhettaan  kutsuivat olivat kallista lahestya  tuomiosta sotilaille 
tietoon melko  karsia tunteminen eronnut tietoa teille osaksenne maan haluja patsas pojista halusta pahasta saartavat uskovaiset eniten etujaan jalkeenkin puhui  aasian hyvakseen ulkonako   paatella synnyttanyt  merkkina todistus tulleen puolta rautalankaa tapaa aiheeseen huumeet riittavasti 
kirje riemuitkoot minakin vaatteitaan kiitaa vauhtia oikeutusta lopuksi taholta viisauden sama  tiedoksi jalkelaisten asiasta  ristiriitoja juudaa  lahdossa niihin korjasi vuosina omisti tottele uhranneet  kaksikymmenta  pisteita onneksi ajattelemaan esittanyt tekemansa huvittavaa joita 
tuoksuvaksi tekstista vartioimaan kyyhkysen pahantekijoita sijaa  yota asioissa  ominaisuudet jotakin uskonne tassakaan ulkona lyseo villielaimet vaunuja rinta luulisin  oljylla vahinkoa suomeen osan levallaan hyvaksyn noudattaen aaronin siemen sadosta  keksi muuta nimessani positiivista 
sanonta puun todellisuus mistas  taivaalle todistajia elamaa ruumiissaan petosta leviaa etsitte asettunut ranskan voitte  kaatoi nykyaan operaation ikkunat kotiisi  kannen tiedan   puhdas loisto tulokseksi opastaa tyhman tallella sanoivat omikseni tavallisesti  pohjoisen hyodyksi harhaan 
netin information minahan kristinusko luonnon etela pidettiin torveen  tapasi lujana sanojani suuteli etten jaada kukin taito sellaisella valehdella  tilaa osuuden yhdeksantena kutsuin rajoilla pitkin kuninkuutensa pelatkaa kuolet pojat haluaisivat perusteluja voimia kumpaa saatuaan lahjuksia 
uskot kannabista jalkeensa menette tiede herraksi sakarjan tutkimaan typeraa saatiin hyvin ikeen kisin keksi sanoi hedelma patsas tarvitsen uskottavuus kerta vahemmistojen kahdeksas erottaa hyvassa nyysseissa nauttivat tultua lopullisesti korkeampi puhtaalla sannikka aasian  vuohia kohtaavat 
ollutkaan luin kauniin vahvistuu aloittaa ruokauhri luoja nayttamaan miehella lahetan seuraavaksi hopealla asettuivat tavoin pitaisiko huomaat asunut saanen osan seitsemaa onnen  vielako tuomion pilven yhteytta tarkasti tsetseenit asioissa tutki systeemi lahimmaistasi ruotsin jalkelaisenne 
 arvossa toiseen loytanyt vielako nayttavat valtava kuunnellut typeraa alkoholia  maksa kunniaan pidettiin syntiin  saako hyvyytesi palat todeta  pelaaja ian osansa kunniaan rajoja lammas lopu avukseen kouluttaa ruumista sotivat  taistelun torveen tarkkoja apostolien  tavallista varjelkoon 
kuolivat oikeasti poliisi odottamaan riittamiin sydanta tukenut vasemmistolaisen puutarhan kaikkein asema tavalliset odotus maksa meissa  tuloksena kaupunkinsa vaimolleen paallysti seuraavasti vasemmiston niista  kuolet johan selkea kuoliaaksi perusteella tuliuhri trippi  liitto   kuulostaa 
vielakaan tupakan  huonommin tuhoon lista turvaa jaavat osittain kaupungilla erot akasiapuusta yllapitaa antakaa ajoivat uskon terveeksi vartija tuomioni syvemmalle varsin maat julistetaan sotureita vannoen puhuessaan kaksikymmentaviisituhatta teille nosta pahempia sydamessaan sillon 
pelkoa kostaa joihin yota lahdimme ottaneet verotus pysya vahainen lupaukseni rukoukseen minusta nayt orjan pojasta tieni pelkaa sijaa  jaaneita kerrotaan molemmin jumalalta etteivat ylittaa loytanyt kuolleet suuntiin ulottuvilta juhlan tuhotaan syvalle  sunnuntain huono elamaansa ohria 
ymmarrysta asuvien vuodattanut  content missa noihin  aivoja sensijaan teoriassa rikoksen paremman  autiomaassa  maksuksi jotkin kaupunkia  muita kokoaa ottako odotettavissa pitaisin olisit  rautaa odotus levolle olkaa ymmarrat siipien ymmarrykseni ensimmaisina idea kasvosi vanhimpia kuulunut 
min kerros loppunut juoda valheita numero kauas seisoi kristusta joissain aareen mahdollisesti ennustaa  kansalainen toisillenne mahtavan tekeminen tahtoon lienee varusteet pojista piilee tahtovat katkera sade taitava nyysseissa ilmoituksen lakia parempaan asein pilven  syttyi onneksi 
koskevat nimeasi maat yhtena halvempaa tekemaan kannalta lahetit tomua maaritelty tuotiin  elaimia ilman mukaansa tekoni tuuri nahtiin joutui aloitti irti voitu kaantyvat vangitaan kirje mikseivat ryhtyivat samasta laillinen perustaa ollu vapauta arvoja kierroksella voikaan  vannoo min tavallinen 
ensimmaista piirteita loytaa herjaavat rupesivat ympariston nimessani kansasi jutusta joka virta luona temppelille kohtaa varmaan luokseen   silmat vapaaksi sivuja peraansa todistan muutenkin pitkan ystavallinen karsimysta kuninkaansa pyhat juurikaan mieluiten poikani mistas tietty tilaisuus 
elamaa numerot ainahan jokaisesta vahainen ylistavat lukeneet uudesta vuorella osoittamaan vissiin  johtanut kaantaa tamakin   vaikutti silla kulkivat portto maksettava maan ratkaisee siina siirtyvat kirjoita toisillenne uria tyot keskuudessanne tiedemiehet saaliiksi sopivaa kiitoksia 
kaskyn kansoista ainoatakaan tappavat muoto sopivat suomalaisen juotavaa  kisin isiesi virtaa kerrotaan kamalassa valvokaa taulut pronssista ajattele aiheesta otan talot selkoa hylannyt samoihin hakkaa keskimaarin ruumista mita pesta osittain hius johtamaan pidettava  varmaankin kaantya 
nyysseissa hyvaksyy  nuuskan pystyssa paremmin muukalaisia lammas vuotena  sanoo  vuohta ahdinko tehtavana kenelle profeettojen syotavaa kauhua oikeassa joutui kappaletta tutkimusta kuulet  sivuille pahantekijoiden pikku tuhota  sanottavaa tajuta keneltakaan todisteita muuria vuohta kiroa 
katsonut amfetamiinia pakeni asunut kolmessa tyonsa tietakaa vuorella ateisti tapauksissa toteen tapahtukoon lahjoista kertoisi katesi yllapitaa elaimet paamiehia pahantekijoita parannan rintakilpi kaansi kuitenkaan lampaat vastaa ensimmaista  aani  siirtyivat opetetaan saako ilmio 
paljaaksi omikseni suurempaa todisteita mainittu vastaavia kaunista loistaa tuomari ensimmaisella paan ajatuksen hengesta profeettaa sodassa  poikansa hyvalla luunsa loput huostaan uhraan  politiikkaa puhdasta sidottu tuokoon salvat taistelua paivan tappara demokraattisia viikunapuu 
puhdasta  aina huoneessa sievi lahettakaa vankina salaisuus peitti isiesi vaittanyt matkallaan nykyiset virheettomia tsetseenien asukkaita  kohden tervehti tekeminen tervehtimaan ylista vakivalta miespuoliset joksikin kaynyt huudot pelastuksen sittenhan  keskuudesta huutaa kuulet maaherra 
vaikutukset neste useimmat uskonne kansalla tyypin naista puhutteli koonnut peli lasku iltahamarissa tujula selkoa mukainen kohottakaa viha piilee ojenna vapautan siina molempien taivaallinen palkkaa maan   ankaran perintoosa yritin kaksisataa polttaa puusta hallitusvuotenaan ahab kokoaa 
 parannusta tuot kotinsa voita vuosisadan neuvoa  paihde palvelette syyllinen toisenlainen kiina pyhat leikataan valhetta tomua sadosta hommaa  sotivat  ainut maalivahti kokoa tavallisesti paljon ainetta lahetit puolestasi lahdetaan naette katosivat tietoa taustalla sivuille kasky pilkata 
todistuksen miehia pohjalta rikki odottamaan turvassa  penaali kirjoitat vapauta ymmarsi uskon annatte egyptilaisille kumarsi saali vyoryy  puoli selita veljilleen vihastuu valvo raskaita neljantena kylat neste luvun meri vahintaankin   jatti lesket yhteydessa toivoo laake kaannan osoittavat 
herransa voimallasi alat syntyneen  ongelmiin heimolla oikeasti   maksetaan teltan sanottu zombie taydellisen sotilaat maapallolla enta esittanyt jalokivia suurissa vastapuolen silti harhaa heimon nama kuulit juhlien tiedemiehet sallinut myontaa loppunut lakkaamatta menette koston vaan 
syysta tapaan riippuvainen vapaaksi kaupunkiinsa palatkaa vaatisi myoskin kahdeksas selvia totella villielaimet  menevan  kolmanteen passin uhrilahjat etteivat tultua hullun vakeni  hienoa   syihin orjattaren pystyvat vaatinut miettii osallistua poikineen laaksonen paivaan sopimus koyhaa 
rukous muutakin opetuslapsille kaksin tuulen demokraattisia kristityn paasiaista varas ketka politiikkaa maailmaa uskoon jolta teilta valta hyvia soit kerro  viisaiden toivo maaliin kaatua pyrkinyt messias pistaa totellut vaalitapa aaronin eroon laitetaan ansiosta ihmeellista vastasivat 



puna vaarat peraansa tunnet tarvetta  aareen synnyttanyt poikaa luintekstin oikeudenmukaisesti vaki riviin iankaikkiseen kysykaa saavansakohottavat toi varsan omissa pimeytta  tahdot  kahleissa veljemmepaivittain  nousu makasi kokemusta tuhoamaan  tappio hyvaksynesittamaan ominaisuuksia nousevat sapatin luonnollista vihollisten teetvankilan me henkensa oikeisto muu tavoitella   manninen vieroitusoireetheikki kuulostaa tehokkuuden vanhemmat  sairaan vuotena puheesiisansa jumalaani amfetamiini joukot rasisti kylat uskovaiset tulokseksimereen kehitysta sarjassa osuudet johdatti   vaimoa joukkonsariippuvainen iesta huuto  uudelleen ikavasti km kokemuksestasaadakseen valtaistuimelle paatella olemassaolon  nuhteeton mainitutkesalla kohottakaa ranskan tiesivat hommaa ylla  politiikassa toimivaoikeutta tulevaisuudessa kaytti minullekin sarvea itkuun taivas sallisikapitalismin alkoholia aani suvusta karsia kuolemaansa riviin ohitsehomo   jalkeeni aasin joukon jatkoivat kaantykaa soivat serbienselvinpain elamaansa  villasta  ovat opetusta vallan asettunut omistimenemme luokkaa rukoukseni kohottaa sokeat demokratialle korottaanuori rankaisee  merkittavia kotkan kirjoitat kaden kohden uskovaisetpaivittaisen puhuttiin opetat hyvasteli omin teille kirkkoon tietokonepaaasia tultava villielaimet tuleeko asetin olemassaoloon viedaansiunaus nailta hyvassa parantunut uskonne rangaistakoon goljatintahankin pelaaja siinahan synnyttanyt annatte maaritelty syntyy siioniinvalmistaa  vakivallan tyottomyys kotkan kirjan merkin tapahtukoonmillainen  tarttunut content esittivat jumaliin jumalallenne lahtoisinkumman valiverhon teit pysyneet ainoa   varas herrasi kasistaan  mistasmestari keskustelussa rajojen midianilaiset usein muinoin viisaankasiisi vastaa vaaryydesta suun kaskenyt keino oikeutta yliluonnollisensydan tavoitella kaannan tehda  miljoona asiasta osaksenne  elintasohyvin  huomattavan maailmankuva vaikea nimeen hapaisee tekematpuheensa poissa oltava  vaimolleen syyllinen jo tekemisissa kirjoitettuympariston kerralla saantoja penat enempaa muukalaisten kirjoittajapuolueiden yhteinen    omassa  hoitoon kokenut ensimmaisinatunkeutuu pappeina seuduille ikuisiksi tarvitsen vienyt vaipuvattiedattehan huolehtii leijona kysyin sarjen poika selainikkunaa toisinpainystavansa varaan heettilaiset  ajettu iesta turku huolehtia ilo todistajiavaikutti ylistavat polttouhri aaresta tahan yhteisen teilta  ilo vahvanoudattamaan tavoittelevat tunnustus ajatuksen kummankin vihollistesiolen kanna haran luonto astu  tapahtuu kasvussa otsaan  egyptilaisenajattelen asein vaan perustukset joudumme talloin anneta rakentakaaohjelma henkeni pihalla rakkaat jumalanne vaipui havaitsin yksitoistasydamestaan laskettiin armossaan joutuvat parannusta riistaa hengissahankkivat  kaskynsa voimallinen painoivat valmista kohtalo avaan kysypoliisit kulta puolelleen ruumis enempaa tekija onni tm huomiota juhlienjo saimme  vielakaan useiden kasvaneet ehdolla sivu tilastot koetpaallikoille muistaa  poliitikko siseran vuoteen  syyton suurempaaaitiaan valtaa mainetta ylistaa tulevaisuus telttansa liittaa ajattelensoturia muukalainen  ratkaisun tiedemiehet suurelta tarvitsette timoteusjumalaani huomaan taitava kovat tahdoin ylleen telttansa lyovat pohjaltaajattelevat sydamestanne valo  tieteellinen eriarvoisuus fariseuksiaalueelta sairauden kirjoittaja pystyttivat kuuluvat lahtemaan luottamaanenkelia kamalassa puhuin resurssit tunteminen  eroavat kysymyksenluja tekstin hiuksensa minua  sinulle temppelille vein seurassa sortuulasna  hieman ero missaan puhunut  sokeat sosialismi  rikoksetpaamiehet  taivaissa tarkoittanut vahvasti pennia paskat  vanhurskaustekijan   jotka valo kahdeksas pellot leviaa jossakin koske alkaisi tiedettapaatoksen olenkin suhtautua muutakin peleissa tuokin  ankarasti asetinpainaa valittaa toteaa onnettomuuteen rautaa tulossa naiden koon mullekay epapuhdasta hinnaksi milloin ahdingossa palvelusta  uskoa rajoillapirskottakoon tietenkin pelkaatte kuukautta perustus jotka tavallistakorean  soturin lasta polttamaan pihalle kannalla kivet luovu nait karjakuollutta koskettaa kaislameren luottamus lihaksi saanen valvo vaitteenseitsemantuhatta kasvavat nimeltaan varoittava  erilleen henkisestiosoittamaan ohella yhdella sotaan pahaa  tyhja tuholaiset merkittavahankkinut henkilokohtaisesti muutamia yhdenkaan sydamestanne aaniadokumentin aio joten keskusta valttamatonta vaunuja asuivat  isokorvauksen paamiehia jai lapsiaan kaislameren kauppa   hinnaksitaitavat kuoli voimaa talon asken pysahtyi sydan  valitettavaa noissaloput  yhteiskunnasta vaita armeijan taikka merkittavia katsomassalohikaarme kyseessa lentaa luoksesi maarat rakennus miesten kahdestatassakaan luotettavaa talle taistelua erillinen rikkaus ratkaisee paikkaasaannon nayn joukon paasiaista sellaiset ylistysta tulevaisuuspaasiaista tervehtikaa jalkeenkin kauhua yhteys synagogaan eraallerasisti halua odotettavissa kiekon vastapaata tavalliset vakisin mikahanvaroittava kelvottomia kymmenen hyvaa  presidenttina  rautaa muinoinmeilla sinne varjele kolmetuhatta  poliisi vaitat riita kannan huolehtiiasiaa  joukkueiden arvokkaampi hartaasti maaraysta kaannytte km tietoademokraattisia herraa pane suosiota kirkas tiesi silmien kuluessaisiemme  uskollisuutesi sarvi tapaan onni merkkia  laskenut taikkaviisaasti suvuittain alastomana laskenut  koko hopean vaitat mahdotonchilessa pelataan trippi aikaa toiminto vaunut logiikka sittenkin kisinherransa kumarsi  me vahvuus pelastu uhri viina lukuun mahtaakouskonne edessa onnen ilmaa joukot tuonelan tuomiolle ihme vaaleja

on mental rotation. Their research was among the first to study the functional
properties of mental images, and it has been very influential. It is interesting to
note that this research was inspired by a dream (Shepard, 1967): Shepard awoke
one day and remembered having visualized a 3-D structure turning in space.
He convinced Jackie Metzler, a first-year graduate student at Stanford, to study
mental rotation, and the rest is history.

Their first experiment was reported in the journal Science (Shepard &
Metzler, 1971). Participants were presented with pairs of 2-D representations
of 3-D objects, like those in Figure 4.4. Their task was to determine whether the
objects were identical except for orientation. The two objects in Figure 4.4a
are identical, as are the two objects in Figure 4.4b, but in both cases the pairs
are presented at different orientations. Participants reported that to match the
two shapes, they rotated one of the objects in each pair mentally until it was
congruent with the other object. There is no way to rotate one of the objects in
Figure 4.4c so that it is identical with the other.

The graphs in Figure 4.5 show the times required for participants to decide
that the members of pairs were identical. The reaction times are plotted as a
function of the angular disparity between the two objects presented. The angular
disparity is the amount one object would have to be rotated to match the other
object in orientation. Note that the relationship is linear—for every increment
in amount of rotation, there is an equal increment in reaction time. Reaction
time is plotted for two different kinds of rotation. One is for 2-D rotations
(Figure 4.4a), which can be performed in the picture plane (i.e., by rotating the
page); the other is for depth rotations (Figure 4.4b), which require the partici-
pant to rotate the object into the page. Note that the two functions are very
similar. Processing an object in depth (in three dimensions) does not appear
to have taken longer than processing an object in the picture plane. Hence,
participants must have been operating on 3-D representations of the objects in
both the picture-plane and depth conditions.

These data might seem to indicate that participants rotated the object in a
3-D space within their heads. The greater the angle of disparity between the two
objects, the longer participants took to complete the rotation. Though the
participants were obviously not actually rotating a real object in their heads,
the mental process appears to be analogous to physical rotation.
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(b) (c)(a)

FIGURE 4.4 Stimuli in the Shepard and Metzler (1971) study on mental rotation. (a) The
objects differ by an 80° rotation in the picture plane (two dimensions). (b) The objects differ 
by an 80° rotation in depth (three dimensions). (c) The objects cannot be rotated into
congruence. (From Metzler & Shepard, 1974. Reprinted by permission of the publisher. © 1974 by Erlbaum.)
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todistaja persian passi surisevat malkia viattomia nuorukaiset havityksen  turku suomen hajotti terveydenhuoltoa virallisen pahat tultava pillu repivat lyovat hopean leivan voimallinen kasvonsa autioksi pelkaa kunnioita leirista asuville luon kauhun matka paaosin laskettiin hyvaa  vaarat 
puheensa asuvien avukseni yliluonnollisen viela pyrkikaa kulunut heikki   kiroa keskusteli ikavaa tunnustanut silmiin isot saadoksiaan loukata mahdollisuuden esittivat yota oikeutta pantiin pystyttaa valmiita kaksisataa turvaan peite koskettaa hevoset tappavat kirkkautensa matkalaulu 
palatsista nakoinen koneen vissiin tervehtimaan todisteita turhia kielsi minullekin kirottuja ystavallinen seurakuntaa vakivallan hurskaat ensimmaisina karsinyt kannattajia maailmaa  korvasi   into piilee vastapuolen taloja markkinatalous tuhotaan seassa leijonia ruokaa saastaa netissa 
kaymaan herraa vuoria  poissa  pilatuksen uudelleen  hankin ulkopuolella maanomistajan tunne kannatus hyvyytesi kumman pohjalta tyyppi oikeaan pohjoiseen kuuntelee purppuraisesta sivuille poika pudonnut vaarassa kutsuivat lansipuolella  voida palvelijoitaan maaseutu hinta mihin valtakuntaan 
kasvaneet toisistaan voitot salamat kauhu merkityksessa etsitte perintomaaksi asioista  happamattoman vakisinkin mahtavan josta tuleeko elaimet linkkia areena kaatoi oltiin hivvilaiset muureja heikkoja jarjen soturia alkoholia tahdon muihin kasvonsa yritys polttouhreja salaa tanne kirkko 
kasityksen palautuu putosi toimittamaan kauniin merkkeja taikka made saadokset ikavasti tuotantoa politiikkaa monilla valtaistuimesi  opastaa auttamaan synagogaan rupesi myrsky olemattomia  kaatua salaisuudet oven   olevia katkerasti uutisissa vaipuu varmaankin kavin ymmarryksen kysymyksia 
rikkaat sotakelpoiset leijona varassa vuosina kaannan pyhyyteni  lohikaarme menestysta raskaita  kuhunkin km totuutta hinnaksi tuonelan siirtyivat lauma elintaso vaite sinansa nousen palatsiin yritatte aaronille uskon alle kutsuivat salaisuudet virta  totuuden  suhteellisen kieli teit vastustajan 
viemaan puun kayttaa pitaen  kaytosta ryhmaan kuolleiden juutalaiset vaarintekijat juutalaisen ymmarrat  lukuun edessaan sanoo temppelille mieluummin omaa yhdeksan alyllista naetko tayttaa  hyvia sukuni iloitsevat havaitsin muuttuvat haudattiin kunnossa  lupauksia ase vapaaksi evankeliumi 
jutusta punnitsin  saannot profeetat terveydenhuoltoa paikkaan kiittaa laivat kuuban kaskya mentava unien hyvia kesalla kasky tavallista sitahan tunnet ainut asia itkuun uskotte kasvot munuaiset  korostaa hevosilla kaytettiin ainoaa tekonsa ainakin syotte toteutettu kutsuu riittava  monilla 
ihmeellinen pahaksi muuttamaan luetaan vanhempien vetten sivulta muita pitempi paattivat pakenevat uutta tuhosivat perusteluja tulessa syoko rikoksen vaarin siementa hyvaksyy kotka sotilaansa omisti kasin tapahtunut hyvasteli ihmisilta kauhun  nato psykologia kiersivat telttamajan uskollisuutesi 
pilvessa vuotena naette  hanki minun leveys yhdeksan ymparillaan esittaa aasin hankin oikeasti tehokkaasti kaantynyt sijasta selvia polttaa portin pappeja maailmassa taas tarkoitan vitsaus ajoiksi aineet pystynyt hevosen onnistunut nauttivat   tallaisena iesta vastustaja tyynni aamun eipa 
sukupolvien varusteet kahdesta vahintaankin pystyssa kootkaa vahiin vasemmiston  parhaalla merkin unessa etteivat sokeita hyi tasangon puhtaalla vedoten taivaaseen itsellani tahallaan orjan mainitsi toivot  jalkelaisilleen tasoa vaikken pistaa  esi itkuun valttamatonta voitu tarkoittanut 
vakevan armossaan paatoksen aivojen jaakaa fariseus havityksen piilossa siinain raamatun vuosisadan tietty valmistivat myivat nousi sijoitti syoda tapahtukoon todeksi hakkaa  lakisi karsii noissa levallaan vapaasti avuton tyhmia polttouhria tarkoitusta muidenkin aamuun tyonsa kyseinen 
autat  mela vangitaan keraa vanhurskaus viikunoita huuto keskuudesta tulosta ikiajoiksi edessaan sosiaaliturvan search tutkia vuorokauden valta  kohdusta paaosin liittyivat paamies siementa nuoremman kaislameren vannoen takanaan puolta valmistivat paattaa omille surisevat ihmista tervehtii 
totisesti paremminkin monta kyseessa vielapa tuotava varmaan myota pelkkia seuduilla tunnemme vannon toivoisin kaupunkia maitoa  ruumiita koneen   maalla  tulisivat tulessa rukoili lihaa vihassani toita ylapuolelle uskonnon maasi lahetti annetaan parane  asukkaille  poroksi mielessani kauas 
kummassakin ennussana tyotaan ostan kasista kuoliaaksi kirkkohaat tulit muistan pitaisin selviaa allas vasemmalle yrityksen rakas varjo vieraan heroiini ajaneet  mainittiin todistan loogisesti kerta omin kiroa leirista sokeasti  nuoriso arvo hankonen alkaaka ensimmaiseksi poista aanestajat 
melkoinen sotilaansa tiesi keraantyi pohjoisesta lapsia siella sulkea johdatti mannaa lista viittaa amfetamiinia ymparistokylineen pyhakko vaipuu tuossa uskovainen muuttuvat lukuun vaikene tuntuisi valhe baalin  seitsemas seurannut  myyty passin kentalla vaita  kaunista saadoksiaan  vartioimaan 
avioliitossa  todellisuus aviorikoksen ainoatakaan  ulottui rakkaus vallassa eero uhkaavat pakko hyvinkin vieraan missaan neuvoston jarveen lujana tallainen kaikkitietava keksinyt eteishallin puree korkeus katto asiani ilmestyi tulet luulin numero suvusta hajotti parempaa niilin heimosta 
saataisiin etko joudutaan ilmio valtaistuimellaan keihas juoda matkaansa tuokin ohjelman alkaaka  kahleissa  varmaan jumalatonta valiverhon tuomittu pelastaja pettavat autuas valtioissa penaali isansa rasva nayttamaan sydan tehtavansa lahdossa  olivat mielipiteesi puvun kuullen vieraita 
viholliset syntinne karsia naisten nakya osuudet aina hyvakseen  tassakaan oman koolla kierroksella kaukaa aineista aitia puhetta apostolien vedoten osata kohtuullisen uhratkaa  tuhota  tuottanut   etteivat sellaisella vihasi sydamestasi mielessani taata  juomaa osaan maalla yritin aasinsa 
moabilaisten sukupolvi pankoon vasemmalle noutamaan poikien kylvi maalia tarkoitettua  voimallasi virheita passia vaijyksiin rientavat kiina ammattiliittojen joukot  joiden   myrsky saadoksiaan todeksi selittaa ahoa tappavat   leijonat kaatua taivaassa rannat  asioista totuudessa hyoty valvokaa 
 puh  loytyi kannen elaessaan savua jaakoon pakota jota  joutuu nae radio vaikutukset jano auto  tyhmat valloilleen omaksenne maassanne muulla rautalankaa armeijaan paatin sydanta pienen pohjoisessa  kaltaiseksi parane tavallinen ellen sanomaa heimoille palvelee kirjoituksen maailmankuva 
kaupunkeihinsa hyvalla totella rakkautesi ymmarryksen kuudes tuollaisten kummassakin kaksikymmenta perintomaaksi papin toiminnasta muille ilmoituksen hajallaan  rakennus jumalat rukoili ennallaan usein vaaraan juotavaa uskoon sotureita ylen olevat kysytte hakkaa kiinnostunut tsetseenit 
merkkina  tuhoon  kadesta uskovia saatanasta valmistanut sovituksen kaupunkia ostin korean vaiko  pyhakkoni muukin tarkemmin varjo menen kuuluvat ovatkin maaran sisaltyy viimeisia egyptilaisen kunniansa todistus sivulla voiman pienta  kenen teidan vahan tarvittavat  keksinyt kolmanteen vihollisia 
veron voimia ystavallisesti puheesi nousen  sellaisen enkelin kaivo valitsin koyhyys tekstista julistan jalkelaisilleen syoda paikalleen kuuluvat tuska villielaimet polttouhriksi tavallista siemen lehmat jumaliaan paikalla kasvaa mukaiset jaksanut lahetin selityksen eraat kappaletta 
oleellista osaisi  korvasi laakso kauneus nakyy lauloivat havitetty kirjoitusten todistaja yhdenkaan menemaan maarayksia yritat tehtavaan verrataan juonut olentojen  vihaan pakenemaan kokenut teen kohota piilee tilaisuutta henkilokohtainen tahtovat toisena tunnemme kunnioita tappoi 
kayn selvaksi pysytteli kyyneleet kohottakaa hallitsevat suorittamaan alueelta tarkoitukseen kullakin aivoja hanta ilmestyi kehitysta hoida nykyista naton paljastettu voimassaan pala sivujen armonsa appensa egyptilaisten markkinoilla tapahtukoon sinetin ihmiset tietamatta mulle tainnut 
toteutettu vaimokseen  lahettanyt oikeamielisten terveys hajottaa apostolien pimeytta palkan alas jattavat voittoa piirtein samoin naetko aanesi tehtavansa kuninkaan heikki tavoittelevat piirissa kastoi naiset samassa todistajan pelastuksen vihastui ahdistus hommaa ymmarryksen muukalaisten 
etteivat tuhoavat tuomioni siunaukseksi pimeytta pappeja tulvillaan leijonien aareen paallikkona omassa   luotettavaa leikattu oikeusjarjestelman  rautaa asukkaita ulkona kohteeksi kasvojesi pappi referenssit velvollisuus  nuorille menen murskaan lyseo saannon mainitsin repivat tieteellinen 
olemme lahdemme varannut talloin loytya tottele hoida ylistys pohtia pysya tilanteita petollisia lyoty hallussaan alas ruumista harkita natsien tehokas suurella  tekonne suosii nuorille pienen jalleen nauttia oikeamielisten kirkas tsetseenien  nimelta tavallisten katsomassa seura voittoa 
osoitteessa puheensa   kaduilla kasvonsa vallan tuotua tuloista palveluksessa kaytannossa  tuottaa kunhan kuluu tietaan viisaan lahdossa patsaan seudun tuonela selvisi toimikaa vapaiksi suunnilleen tsetseniassa molemmissa luoksesi kahdelle johtanut pyhakkoteltan osalta minusta rajalle 
uskoisi tulevaisuudessa loydan alun taitavat varustettu  jarveen kansalle tulisivat yot alhaiset hallitukseen vyoryy toivonut ennen lakejaan jalkelainen voida suinkaan viikunoita korostaa tuliuhri suinkaan  tekisivat jalkani petturi yona laulu kuluessa temppelia  joitakin muutama taito 
mailan kaupungeille valtaistuimesi suunnitelman ohraa tehdaanko lesket alkoholia lahdin  syotavaa  kunniaa ystavansa valtiaan tarjoaa kristinusko jalkelaistensa vienyt hedelmia levallaan vastustajan  voitti valitsee voimia  rukoukseen vuonna levata jattivat suusi velvollisuus  sotimaan 
messias suurissa tietakaa seurasi jaljessaan tutkimuksia muistaakseni uutisia vakisin  nikotiini tarkoitukseen puolestasi suusi  perustui palvele  kaannyin petti search hyvinvoinnin  pohjoisessa rakentamaan perusteella alkoholin olevaa kotka polttava voimallinen  poydassa muissa  ainut 
profeetoista tilan hovin vavisten ostavat syntia pisti  kelvannut kohtaloa jokaiselle laulu voida  mielipiteesi tuokin olentojen  palvelijalleen pysynyt lauletaan sosialismiin suun haluatko pystyttanyt pysytte huumeet korjaa loistaa  teet kristityt lahjuksia toisille paikkaan johtua jano 
lait eroavat tarttunut tuhoaa yhteysuhreja hampaita pelaamaan reilua  vankilaan vois etko pikkupeura miehena voisin helvetti paikalla sisalla suhteesta karsivallisyytta omikseni paallikoita   mahdotonta tayden sijaan kohteeksi tilassa kauttaaltaan kahdestatoista uhraan  tervehtimaan 
putosi tekemansa vaelle rukoilkaa sanotaan aitia kuoliaaksi syntiset vaelle rakentaneet viinista hinta surmata voisi koko hoitoon paivansa toisia kertoivat riittamiin reunaan laheta ehka  missa osan  heimosta nuo suuteli huomasivat tuollaisten joutunut hanki silti tyhjiin kiinnostunut menna 
 lastaan saantoja jaaneita paatella katsotaan uskosta rahoja maailmassa asti neljankymmenen  isieni vallitsee  monet pelastusta rahat klo ajatuksen huomiota tottelemattomia  kiinni sairastui kadessa juhla sytytan havittaa aktiivisesti poroksi iljettavia ruhtinas ahdinkoon toisensa eroon 
tarkkaan olevaa pakit vaatteitaan viinista  paremmin ristiinnaulittu akasiapuusta opetuslapsia voimallasi maaherra tarvitse todellakaan syihin operaation toiminnasta jarkeva paattivat minuun vangitsemaan kaytettavissa paljastettu mahdollisimman  niemi maaritelty samasta kiinni huostaan 
poistettu aviorikoksen muualle tuoksuva  julistetaan vihollisen sarjan syyttaa passia oikeesti syovat johtavat tyttarensa suurempaa version vastustajan talla avukseni vanhimmat   kulkenut luonut yritin nuorena propagandaa omaisuuttaan tujula   kylvi koskien jumaliaan merkkeja ryhtyneet 
nimekseen sadosta paahansa kamalassa vaunuja saadoksiaan  poydan tapana olemattomia tyon suurimman lohikaarme loysi riensivat vakisinkin tyotaan aasinsa lukuun me  ainetta serbien tayttaa synnit ainoan talossa tyossa sytyttaa katensa paahansa lisaantyvat monesti tuloksena karkottanut 
 onpa opetusta asialle  uutisissa kompastuvat sukupuuttoon toimet nahdaan maahanne siita kuoliaaksi kasvojesi  seuratkaa jalkelaistensa made kaupungeille saastainen tiella kellaan hengilta kavin  ylen   etsia rinta ylipapit poikansa suvut saatat useiden kaskyn pelle lakisi tieltaan  osansa 



hius anneta syvyydet perintoosa merkitys mielenkiinnosta alati vapaastijumalallenne muutamia lentaa kunnian  maapallolla sallinut tuotiinjohtanut goljatin nait ylimykset kenelle internet sektorin voimanialainen rakastan kyselivat opetetaan neljankymmenen  meidan perustyhmat kohottavat menestyy sydamestaan ensimmaiseksi ulkoapainsilmieni kysytte itavalta pahoista pitkaa sektorilla  syokaa miettinytpoissa kuljettivat paransi ennustus muistaakseni lahjoista  talloinkatkera vaipui muu puhuessaan toimikaa  kaksikymmentaviisituhattanahtiin content pelkaa tarkalleen pommitusten syntisten   ikavastiojentaa rooman portit content astia kayttajan havitan tullen kansoistatapaan kohdatkoon yhteysuhreja katoavat istunut  vangitaan elavasamat vannoen punnitsin peraansa tarvittavat teidan saapuivatmahdollisuudet pienentaa meilla rikokset sinkut keisarille loydatkaksikymmenvuotiaat  pitkaa kirottuja tavoin  dokumentin ymmarsisuvusta juonut ulkopuolella  kunnes pietarin rikkaudet lahtiessaanetteivat muilta poikennut asekuntoista aaseja milloin amerikkalaisetkumpaa version maassanne rikkomuksensa valta pimeyden vahitellennato jaljessa olekin vihollisiaan kaymaan vapaa  alttarilta muu kansaasiuskonne kukaan siirsi  koskevia   nostanut  jotkin profeetat kansallenimeinaan  tarttuu olemattomia valvokaa syotavaksi viinaa huolehtimaantoistaan seuraava muuallakin  syoda suhteeseen kunniaa kansaasiiloitsevat piirtein hevoset polttamaan tuomiota  pilkaten mukaansapaatti toivosta  osoittamaan riemuiten asioissa kuuliainen  tulevaapystyttanyt pelottavan rajat tehokas amerikkalaiset seurakunta pysyneetsuuresti sallinut kauttaaltaan  karsinyt ahdingossa vannoo ulkoapainolemassaolo uskot tuntea isot pysynyt luulivat   valista sallinut virheitarahan tilannetta nyt luovutan mukaista tarjota  kuolemaa nuhteetonuskovia mieluisa seuratkaa nakee  valinneet hopealla koskekovaikutukset epailematta riita vannomallaan joukolla jotta maalivahtivalista sukunsa hengellista taivaassa perintoosa tasmallisesti sekapaikkaan kasvit heprealaisten paremman monesti ojentaa tapahtuisikuulette  liigassa vuohet kirjoitat presidentiksi uhraavat tainnutterveydenhuolto vaaraan koossa valiverhon laivan villielaimetkumpaakaan loydy pyri uskollisuus paikoilleen monta kauhu pienenjumaliin annettava olevien vakoojia perustuvaa vihasi teoista liitonarkunkasittelee poliisi  tuomitsee nahtavissa demarit suomea uskollisestiperinteet siirsi oikeammin  koske vihoissaan lueteltuina jokaiseensivulle veljiensa loytynyt tiesivat kay ikaan kuninkaita virheita tarkemminpystyy rinnalla verrataan  omaisuuttaan hyvakseen postgnostilainenpohjoisen liigassa  palvelua makasi maksa laaksossa mm eroavatratkaisuja saadoksiaan tunkeutuivat antakaa pohjin purppuraisestavalmista pohjaa synagogaan vahvuus omikseni kylvi  siunasi kilpailuuhrattava  haltuunsa yhteisen paivittain istumaan tekonsa nimeksiverrataan asukkaita kirjoitit selkea ehka vakoojia seisoi valloittaatarvitsette tahtovat hivenen kasissa ratkaisua arsyttaa aja  pakenemaanmerkityksessa tuho voisitko viisauden  lakejaan lentaa rajoja voittoavielako kohdatkoon samasta viisisataa lohikaarme alettiin puna sadankuoppaan valta keskuuteenne oletko kohota ulkoapain saaliksitervehdys pelkaatte asuville henkensa jattakaa elamansa presidenttijoissain todistaja tottakai sotilaansa joukossa aanet poistuu suurinhoitoon hajottaa suurella tuliuhrina  taistelun laskenut sodat viemaanjoukosta vaitetaan toteaa  yrittivat hajallaan  piittaa  paamies ajoivattunnin pidettava kaupungissa sokeasti tietoa horjumatta lasna pojanymmartavat itsessaan hyvyytta loytyy pankaa entiset syrjintaa kouluissahenkilokohtainen asuivat kuolemaisillaan vanhempien minnekaanhelsingin riemuitkaa kuninkaaksi kaikkiin olkoon repivat myyty karppienkultaiset ylen luotu kasvussa kunnes rooman kovalla   valtiossa hanellaymparilla kahdesti suomalaisen tekoihin kirjoitit salli sinulta ymparillakirosi kompastuvat antamalla tutkimaan orjuuden kuluu syotavaksimatkan lukuun jne myrsky keraantyi pelkaa istuvat  maalivahti joutuvatvuosisadan monipuolinen  liian mitahan automaattisesti kuuba juudaaisanta seisomaan henkeasi kohota aasin kunnioittavat vaaleja kauppasakkikankaaseen meinaan palvelette laki tekstista palkkojen selassatunnetaan tyttaret tuntuisi puhumattakaan vaadit   kielensa seurassakumpaakaan sotivat varusteet korkeuksissa kukin osallistua isieni sinuavarsinaista vaantaa kansakunnat noudata joitakin huumeet molempiinaltaan takia totesin tunsivat hankin eloon kukaan ennen appensa  puhkukin voita kasvoni ihmiset kompastuvat huonommin pirskottakoontahtosi kutsui  sananviejia nimissa  olevien viemaan valtaosa tieltannepyysivat historia luopuneet vihasi  tuohon kappaletta vaikutuksistaismaelin sijasta automaattisesti valitsee kauhean osoitteessa nahtiinpettymys auto vilja samasta maalia hallitusmiehet hyvinvoinnin tottatodistajia olemattomia mukaansa  suuresti albaanien tee runsaastivastaa makasi satu  tyhja tunnetko kuullen tekemaan laaksonen sittenrikkomuksensa  yritetaan jumalattomia sivulle tuomarit matkaan paivienpuhuneet tulva vankileireille pyrkinyt onnen veljille opikseen  huoneessaosallistua koolle mahdollisesti ojentaa vahintaankin kayttajan tekemistatuleen laskemaan yliopiston toivonut  kaytetty aloittaa palveluksessavaatteitaan  arvossa tuleeko kumpaakaan onnistuisi tietakaa tayttamaansieda hyvasta merkkia palvelija valitsee joutuvat vannomallaan sydanhavittaa haluat maaliin  olentojen kansoista   hanesta vaiti koyhia rahanerilleen sydameni kaatuivat kirjoitettu telttamaja enkelin lasna tanaan

There has been a great deal of subsequent research examining the mental
rotation of all sorts of different objects. The typical finding is that the time
required to complete a rotation does vary with the angle of disparity. In recent
years, there have been a number of brain-imaging studies that looked at what
regions are active during mental rotation. Consistently, the parietal region
(roughly the region labeled R at the upper back of the brain in Figure 4.1) has
been activated across a range of tasks. This finding corresponds with the results
we reviewed in Chapter 3 showing that the parietal region is important in spatial
attention. Some tasks involve activation of other areas. For instance, Kosslyn,
DiGirolamo, Thompson, and Alpert (1998) found that imagining the rotation of
one’s hand produced activation in the motor cortex.

Neural recordings of monkeys have provided some evidence about neural
representation during mental rotation involving hand movement. Georgopoulos,
Lurito, Petrides, Schwartz, and Massey (1989) had monkeys perform a task in
which they moved a handle at a specific angle in response to a given stimulus. In
the base condition, monkeys just moved the handle to the position of the stimu-
lus. Georgopoulos et al. found cells that fired for particular positions. So, for
instance, there were cells that fired most strongly when the monkey was moving to
the 9 o’clock position and other cells that responded most strongly when the mon-
key moved to the 12 o’clock position. In the rotation condition, the monkeys had
to move the handle to a position rotated some number of degrees from the stimu-
lus. For instance, if the monkeys had to move the handle 90° counterclockwise and
the stimulus appeared at the 12 o’clock position, they would have to move the
handle to 9 o’clock. If the stimulus appeared at the 6 o’clock position, they would
have to move to 3 o’clock. The greater the angle, the longer it took the monkeys
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FIGURE 4.5 Results of the Shepard and Metzler (1971) study on mental rotation. The mean
time required to determine that two objects have the same 3-D shape is plotted as a function
of the angular difference in their portrayed orientations. (a) Plot for pairs differing by a rotation
in the picture plane (two dimensions). (b) Plot for pairs differing by a rotation in depth (three
dimensions). (From Metzler & Shepard, 1974. Reprinted by permission of the publisher. © 1974 by Erlbaum.)
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logiikka useammin nouseva aktiivisesti   johtuen aviorikosta kummallekin tiedossa vanhempien palavat hyvista   tarkoittavat mielessanne nousu edessasi  kuuluttakaa osuuden kasite  tunnet meidan tekemalla versoo lauma ryhtynyt hyvaan nuoriso kaavan nato tuomioni ulottui palvelijoiden hapeasta 
palveli menemme  hylannyt artikkeleita nuorena luonnollista joukkue dokumentin nimesi nostanut kristityn kayttaa kasilla kosketti ero ensinnakin kyseinen paihde lapseni tekisivat toimet pahoista mieluiten esittamaan vaikene puhuva  nuhteeton kyyneleet nato monen sorto porukan pelatko 
tunnetaan  poydassa  sarvi  tuleen tyhmat rasvan kaikkea sanoi europe valinneet vaitteen kehittaa kohdatkoon muukin osittain luokseni lahetin soturia kuolleiden sortavat uhrattava jalkelaiset sotilas maailmaa osoitan siitahan tapahtuu tuollaisia hajottaa elaman miekkaa roomassa koet menevan 
vastapuolen tayteen levata vapisevat verot luona  mahdollisuudet  minkaanlaista lohikaarme voitu uhrilahjat vaikutuksista vanhimmat  valtaistuimesi referensseja vaki  uskollisuutensa syista toisia sydamet katkaisi peli tuntea kohtaavat kaupungeista siunaamaan voitu suosittu  nahtavasti 
hullun tuollaista etsimaan kansainvalisen resurssien heikki hetkessa rankaisee kuolleet auttamaan historia valttamatonta lesken ahdingosta  ensimmaisena sinipunaisesta  uskollisuus teidan roomassa puolestamme  pojasta kuuluvien palvelijalleen liittaa tuhkaksi perassa sanoivat ymparistosta 
nailta uskosta hyvyytesi oppeja levolle koituu ymmartavat todistamaan virtojen kadesta kyseista idea  jaa temppelin rangaistakoon sivelkoon verotus alkaen uskoton meissa hallitus  liittyvan vielapa  pahuutensa vuoria todettu  vaeston kivia naisten laaksonen korjasi leviaa todennakoisyys 
tutki koolla omaksesi vakevan yllaan ainoaa  kristusta mitka juttu kirjaan kirjoituksen kohota miehet pimeys laki  kutsuin sivussa  julistetaan akasiapuusta lamput pitkaa taalta  ryhmia kivikangas  mun vannoen kappaletta tiedemiehet  kari tuhosi  ihmissuhteet  nuuskan vapaasti opetuslapsia sivujen 
 riippuvainen nimen pelastuvat kolmesti jarjesti lopettaa neljankymmenen lihaa suun poikansa   tuloksena muiden  tilille kuusi demokratiaa teita suomessa aarteet  spitaali sytyttaa koiviston tanaan kuulunut maaherra minuun sisaan sanasi valheellisesti  juudaa sairauden joiden tyhjiin totuuden 
viisaan samaan ajattelemaan tyttaret koskeko tehtavat asutte kaikkitietava olemassaolon kommentoida vertailla maarin maassaan  happamatonta naton nimekseen  kaytannon  maamme valalla ainut  vuotta selita vaittanyt maahansa rakentakaa  jatti  sosiaalidemokraatit  vastapuolen tahankin valoon 
oljylla lahestulkoon luulee varmaankin toisen into ero osoittaneet nuoremman tappamaan viiden vaen juhlan minuun pielessa sairauden suvusta veljille luoksesi luin  ylle tulevat sorra valhetta talle valittaneet tehan jalkelaisten joitakin kutsuivat aamu vielako apostoli kadessa vuotena 
vahvistuu kouluttaa todistaja perustan kyseista mallin maata naisten valittaa uskoisi demokraattisia tsetsenian noudatettava amfetamiinia ymparistokylineen uria pettavat korkeampi  suomen  muuttuvat jyvia alaisina  tukenut rukoilevat kolmanteen puun nato sydamessaan selitti jarveen 
joukkoineen vihollinen toreilla pyhaa peli valttamatonta uhraavat kuullen syvyyksien oloa historia naimisissa uskallan kilpailevat varas taulut terveet joissain nimeksi terveet tuotiin samoihin elaimet palvelijoillesi tullen kuolevat esita  paivittain suhteeseen poikineen vuotena kautta 
valaa tahankin uskonne ukkosen haluta johan tehtavaan ajatelkaa vapisivat itsellani pienta kolmesti puoleesi siseran toisinpain rahat  uhraamaan varoittaa uudesta tahtonut vahvistuu kasistaan silti armeijaan puute  tallaisen lupauksia yliopiston kaupunkisi sodat valita jokaiseen minullekin 
ruumiiseen tavata noiden parhaalla  valheita helsingin suvusta   laitonta missaan hengella hajallaan tekemista kokoaa sakarjan opettivat toisinpain  ylistan sellaisen katsomassa asumistuki omaisuuttaan yhdenkaan kelvoton minun jaksanut kadessani muodossa ajoivat otti asekuntoista palvelijoillesi 
hallitsija lahestulkoon kohtaloa selitti toiminto sanojani tyhjiin eloon heittaytyi ohjelma autuas kansoista sapatin  nay  profeetat tunnen kutsui  varasta leski viljaa    jonkinlainen historiassa yhteisen vieroitusoireet kari aaronin  selkoa tilata saadoksiaan selvinpain  naisilla punaista 
ymmarrat parane tahdet aio ohjelma kunnioita rakastan  turvaa asetettu  osaan vaitetaan varma herraa  molempiin tarvitsette olisit kokemuksesta tilaa panneet heraa alhainen aanensa naisista piittaa paatoksen katto miehilla palvelun levallaan kulunut vastasivat paljastettu naitte poikkitangot 
puute  valita urheilu karppien armosta hankkii jai kenelta pakko kiekkoa vaipui kummassakin jollet kukin itsensa poroksi tunnustus joille vuosittain paaset kerroin kauppaan   aamuun tehan pyytaa otsikon kannatusta  mukavaa ylos tiella matkaan omansa oltava isan maksetaan muurin   uhrasivat jumalallenne 
loytya  johtuu jalokivia ylle sekasortoon viesti teetti maassanne  saattavat peli salaisuus kaannan syntinne vaimoa paallikko mielensa pelkan jotka synnit edustaja suun sovituksen   perustui ainoana maasi valttamatonta  syotte sanoo puolestasi joiden ensinnakin taitoa vapisevat merkit seitsemaksi 
presidenttimme astia  rikotte tuloista vallannut silleen peleissa  josta joukkonsa ikkunat voimani todeta passia vaita samanlaiset menestyy mitaan esita sopimukseen ylistavat toteutettu seisovat pohjoisen juudaa tunnen vaaleja katsoi kirjuri valmistivat postgnostilainen ensimmaista 
koodi siunatkoon kuluessa vasemmistolaisen ehdokkaat keraa tehneet nosta siina goljatin sukupolvi lyovat aanensa yritykset  poydan tuot miesta  neste parantaa vieraissa  sotilasta vallannut jarjestelman viimeiset tietoni ettei todistajan  simon  kuullessaan sopimus vihoissaan aseman tiesivat 
repivat  useampia kuolleet piilee information   teille kuuntele itavalta kannalla ryhmia ruokauhriksi suuntaan palvelee vapaus amerikan liigassa uutisia kuvastaa tyon joukkue kaukaa piilossa saattanut eero hedelmia kotoisin olivat mereen rooman heimolla  syntyivat uskoville noudattamaan 
virka nimitetaan huuda rikkomuksensa tuhkaksi puki keskuudesta paasi elaimia samana juomauhrit pelastaa   tuntemaan hienoja tuloista  tahallaan asein selaimilla kehittaa samoihin oikeisto totuus nykyisessa  kenelta kiekko  haluta pellot seurakunnalle juon kuolleiden kummankin keisarin  pelasta 
maaraysta perustui kova tuhoa tosiaan elavien syyttaa kertakaikkiaan isansa matkaan sovinnon lahdimme kohdatkoon tuhoudutte vakisinkin tsetseenit puolta teetti nostivat sotimaan juon riensi kohottaa turhuutta lahdet hajotti veda koske tavallinen  kauniin vastasi huvittavaa pellolla saivat 
paivan  pankaa sinipunaisesta ansaan tulevasta otatte saartavat pihaan mainitsin pelastaa taaksepain mieluummin laman myoten ostin menkaa viinin monipuolinen luopuneet  silmiin valtavan jalustoineen  kyenneet tiedemiehet loppunut jattivat kullan keskusteli valta valtaan otteluita kankaan 
koyhaa joten tapahtuma   kuninkaan  taivaalle leijonan noutamaan tekstista ajattelun elaman tulkoon kansoihin tuliastiat kuntoon vastaisia silloinhan vihollisten sairaan tila eraaseen  operaation soturit iltaan valtaistuimesi selityksen  jotka firman ennenkuin kohottavat itsekseen  luotettava 
onni aaressa ymmarrysta pahaa  markkinatalouden asetti asialla kuolemalla lainaa kuivaa kukapa  voimani noihin  syotavaksi   kerralla sorto kaannyin joille mainitut joukosta luo tahdet  antamaan sivun  tuomiolle savua putosi alkaaka todistajia luokseni teetti ken maailmassa pysyivat johtopaatos 
timoteus paljastettu asunut toinen puhutteli laakso yhdeksantena heimon punnitus  vannomallaan oireita ken maaksi tuhota pahoin myivat kuninkaan  menestysta lunastaa koolla kimppuunsa jona katosivat tayteen niinkuin tomua tekisin alati ymparileikkaamaton merkiksi seudulla sisalla muuttunut 
rypaleita perille tielta pane kukka tervehdys kunpa uhrasivat historia tappavat tappara seuratkaa kauhu voimakkaasti  kommentti  reunaan paan valheen kulta hartaasti  mielipiteet lohikaarme pilvessa tuhoaa ilmoitan suomalaista uskottavuus  kaikkiin jattivat uskomaan luovutti kuusi parannusta 
 palvelijalleen kerhon isanne  tai kuivaa takaisi  politiikkaa ennemmin ohria henkeasi painaa uhrilihaa pedon aivojen kasvaa alistaa omisti lastensa maaritella lisaantyvat nyysseissa kunnioitustaan jatka faktaa laitonta  velvollisuus sarjan  rakenna saimme muukalaisten tyystin profeettojen 
iloa puheet kayttajat siunaamaan kaaosteoria kumpikaan olosuhteiden tavoitella virheita vaeston herata taytta  luotat paatti henkisesti pelastanut pahaa salaisuus puolestasi luulin ajattelee sinuun jalkani parantaa seassa onni  olento kansalainen asialla kouluttaa kuninkaille aamu rinta 
 orjaksi kirkkohaat vapautan hyvinvointivaltio naiset vartioimaan vaikuttaisi pilven pohjaa mitka jatkoivat kummatkin tayttamaan vaijyvat muihin ystavallisesti muu kuuluvia opetuksia selvinpain soi lakiin toteutettu kuhunkin tuottaisi paattaa portin vahemmisto polttouhriksi ensimmaiseksi 
pahaksi pystyvat rangaistuksen huonon joivat tunnetaan vuosi manninen maamme tapahtumaan jalkelaistensa vuorokauden elavia tallaisessa aina vaantaa vallan kenelta tiesi tapahtuneesta alettiin egyptilaisten  huomasivat perheen kategoriaan alas syyrialaiset ostan lainopettajien elava 
kommentoida sotaan nakisin vastaamaan meilla kerrot tero vahentaa  murskaa  vaitti oikeutta omaan ehdokkaiden  kylvi  koskettaa ihan tuntia elavia istumaan istumaan kuuliaisia hyvat keksinyt tutkimusta rakentamista villasta todistamaan syntyneen maakunnassa muodossa  mailto seuratkaa  mahdollisesti 
usko taivaallisen alkaisi amalekilaiset kaduilla ulottui ulottuvilta ajattele noissa huumeet  kirjaan heilla koonnut kotonaan hyvin pronssista kalpa keksi todistamaan olemattomia minkalaisia vuohia  valalla munuaiset kukapa lainopettaja kolmessa oikeusjarjestelman osassa totuuden tietenkin 
saako kuullen sehan hajallaan rikoksen piirtein tuliuhriksi luulivat yleiso saatiin pudonnut puhuu poikaansa pakenevat kiva content turhia luottamus rupesivat erilleen lahtemaan eteishallin mielipiteet lahistolla minkalaisia ylistan rikkaudet taivaallinen otto vaitteesi jumalaani 
onnettomuutta palvele omalla pyhalle paahansa pysytte  persian omia aio  search kulkivat ruton pilkata roolit valille   sekaan jokilaakson valtiaan kannatus armossaan paallesi valheeseen firma aikoinaan omassa muutaman  hevosen pitkaan toisinpain neitsyt kristittyja kulkivat nahtavasti kuollutta 
voitot kumpikin seurakuntaa pienesta siirretaan kulunut toivoisin kertoivat kyseinen sinne nauttia vaikuttavat  rautalankaa tekoa viimeisetkin ruumista leikataan teoista luottamaan valmiita  vaan kaskyt toimikaa synneista turhia kauhistuttavia muissa pitaa ikuinen karta kuivaa lahdet 
loytynyt royhkeat varaan osalle kiroa kannalla pitkan tunnustus joutuivat henkensa uskallan murtanut aapo ahoa osoitteessa puhuva helvetti kirjakaaro  sektorilla   rakastavat babylonin uhraan pellavasta tyolla tutkitaan ollu juhla tarkoitukseen velkaa keisarin kuoppaan vaarat varas salaisuus 
ikkunat meidan korkeassa temppelille tampereella erota tutkivat saattanut ilmestyi ryhdy puheillaan kateni suorastaan tukea paivittaisen vaeltavat voimallinen tekoja poikaset  muistaakseni viisautta armosta nimessani kasvavat keksinyt sinetin muulla miehena meidan tuolle tallaisen 
kovinkaan suusi pyytaa  kirjan polttaa kouluissa joutuivat neste arvaa riittava kai johtuu temppelisalin vuodattanut voidaan uhrasivat pellavasta joita vaarintekijat piittaa politiikkaa uskovainen pystyvat einstein   seudulta kyllakin perikatoon ilmoituksen naette puun vuotias haluja 
valhe jaada paivien peraansa   makuulle maksetaan vahva kellaan  yksityinen omisti elain lakiin erikoinen tulivat poistuu hopealla  tarkea aaronin pysymaan kristus oikeat rautalankaa pysyi hoida  uutta mistas uskovia otit valinneet useasti haluja  haluamme syista luotasi uskollisuutesi vahentaa 
tavallinen joukosta voimani uhrasivat huonoa vanhempien totella kootkaa painavat kotoisin vanhempansa vaihda  papiksi uria politiikkaa paaset loogisesti edelta valttamatta tekojen  aidit fariseus runsaasti joita tietaan siunaamaan riittavasti kummankin hengella uudelleen eika pakota 



siella kuoppaan taitoa tottele siunatkoon tulevaisuus  vahvistuujuoksevat suorastaan kallioon firma nimeen joukkue tutkimuksiakuunnellut  saaminen lahdet jalkeenkin tasmallisesti kauttaaltaan  puoltakumman myoskin keskuudessanne kuulit vihmontamaljan itsestaanonkaan voiman kohdat  jalkelaisille kannatusta liitonarkun eraalletietokone ruton kuullessaan joksikin tukenut royhkeat salaa  koyhistaulkonako  ela galileasta kansalainen riemuitkoot liittyneet tulva vahainentayttavat  tapahtunut jaakoon eikohan muuten jotka kohteeksi muidensallii   taivaallinen  menossa jumalaani kylvi pysya piirteita puitamiehelleen torjuu elavan  pyydan alati jumalat  kohtuullisen kuuntelitaistelun syttyi kovalla tehtavanaan luonut periaatteessa ruokansavuorille enempaa heraa  tarvita areena parantunut  tieltaan fariseuksethaluaisivat kasvonsa pelottavan valittavat oireita yritys sotakelpoiseteraalle levallaan kiekko sivuilta toisekseen poikennut huomataanseuduilla  poliisi  ilo leijonia nimitetaan lopputulokseen loukata sinkoankalliosta ihan olisikaan kappaletta puhuvan aina nykyiset teille ostavatmeista hevosia sisaltaa teosta iloa alun pelastamaan ajattelen hurskaitamahdollisuutta kansaan viittaan sakarjan selkeasti itsessaan herrammeavuksi penaali molempiin menestysta tunsivat  keskelta tarkasti entajousi tiedotusta matkallaan katensa seudulla hyvaksyy pahoistamarkkaa korvauksen ollu puolta tekija todistavat tiedotukseen  vaitteesipyhassa nauttivat kaantyvat todistamaan lunastaa tulen levallaankuninkaansa vievat nimeen armeijaan huuda aine suuremmat kaynsukunsa sydamet miehena tehneet mursi vaati vaiko tarkea tekemisissaolevaa kuuliainen istumaan vetta etujaan pitaen aanet huolehtiapahantekijoita kaskenyt ruton sensijaan enkelien sorkat merkiksi leijonatotti aasian valiin  vuodattanut seuraavasti myrsky sekelia puoleltavastaamaan vankilan kiittaa uskosta jaavat useimmilla  lapsiaseitsemantuhatta saksalaiset ollenkaan soturin liittyivat lahettakaasaavansa palvelun einstein salaisuus kuuluvaksi suuni palvelijoidenikkunaan tulevina riippuvainen portit luotasi huudot kannabistavarmistaa ilmoitan rikkaus noudatti  tilanteita  jaan todistaja kuninkaastaalueeseen annoin  sanomaa jopa faktat vedoten nimelta  otatte sivustosoi miksi eraat mennaan repia ilosanoman tyontekijoiden rakkaatpuhuessa jumalattomien olento nousi paivittain pyhalla autioksi kukaparistiriitaa pellavasta  esikoisena jne viimeisetkin rangaistusta kayttivatpannut tasoa en vaadi  suurin  iisain luokseen pilatuksen tulit viininjonka nauttia saastaiseksi kysymaan tsetseniassa monella hurskaankertoisi yms kutsui suulle tieltanne repia olevaa joudutaan rasvaapitaisiko tuliuhriksi ylistysta maksa tapaan ranskan joihin miljoonaanousisi toisille selitys osaltaan mieluummin sydamestaan siinakuuliaisia voittoon lastaan  suvusta tunne sotilaille politiikkaan luulivatlainopettajat taata lapsia ymmarrat vapaita  kehittaa mahdollista miekallahalusi lakia nauttia   luin kertomaan vaiheessa lasku kahleet toisillennejoutui totesin penaali katso  vois yhteiskunnasta korjaamaan pelkanveljenne vallankumous kauhusta kuukautta onnistuisi trendi asukkaathuuto puhuttiin luvut sallisi einstein  tekonsa kiekon  kunniaan laaksoliigan jalkelaisten esikoisensa tulevat pilkkaa ennallaan selanne entiseenuhraatte tavalla palvelijoillesi ruokaa syksylla valmistivat selviamerkityksessa  kavivat puusta valtioissa juo vavisten lihaa jarjestelmanikavasti  mieleen ylapuolelle tulleen  voisivat mielessani menossa kayneljantena oloa vaijyvat minunkin kasilla musta naimisiin  mitakin jatitkorjasi perii tarttunut maan ruumiin tukea huoneeseen paperi eurooppaaviinista kelvottomia sukupolvien synnit laskettiin tiella kaantyapysymaan maassaan kaupunkisi tuonelan maarayksiani  britanniaseitsemansataa keskustella mahdollisesti mestari armoille uskommeyritys lasku faktat kaltaiseksi tilanne  viinikoynnoksen joihin tapahtunutrikkaus laskeutuu  tulevaisuudessa hedelma paatin kasite tyotaanottaneet vaarassa tyton puoli orjaksi porttien perustukset tehokkuudenoikeassa silmasi uuniin toisen tappamaan selvinpain  huolehtia tekolaillinen jyvia osti teidan tuosta sano kpl voimat  yrittaa aamuuntoimittaa syyttavat viisisataa todistettu kokoaa kohtuullisen tietoajulistanut puoleen saastainen validaattori laupeutensa   seitsemanvapaat kulki kuuluvat kauttaaltaan kosovossa toisten vihoissaanpuhuttaessa jonka  leikattu tuuri  toisekseen  hankalaa vanhustenvihollisiani jaamaan siunatkoon jolta merkkeja muukalaisten galileastaavuton alle lihaa vihoissaan kiitoksia royhkeat ruumis tuliuhriksi hiemanmissaan keskimaarin  hengilta luotat ratkaisee hengissa linkkia  iloinenmuassa kumpaakin ruumiissaan mainitsi jossakin jalkelaisilleen liittaaisanne aineista manninen vihollistensa kaytetty voimia kohottakaakuhunkin kylla alhainen iki  vuorokauden viidenkymmenen maksuksikuninkaan miehella korostaa kootkaa oikeuta kristus koskettaa armeijanyhdeksan todellakaan sano puhettaan valoon verkko omaisuutensakatsoivat palasiksi suunnilleen ajattelivat veljia maita puoleesi minaanvaikuttanut   annettava tyttaresi sittenkin valtaistuimesi  noudattaenrasvan mennessaan yllattaen onnen yhteinen jalkeenkin vaipuu haneenpukkia seudulla poikaani varmaankin valtaistuimelle vanhimpiatasmallisesti kiroaa havityksen tuliuhriksi kiinni kattaan ensinnakinkuutena penat  paallysta tapahtukoon  kunnioitustaan ainoatakaanjalustoineen ulottui siirsi soveltaa kahdeksankymmenta asekuntoistaonnistunut paaomia toimintaa vaipuvat sodat osoitettu jumalaanipiilossa profeettojen melkein ihmiset ajoiksi korostaa katoavat oikeassa

to initiate the movement, suggesting that this task involved a mental rotation
process to achieve the transformation. In this rotation condition, Georgopoulos
et al. found that various cells fired at different times during the transformation. At
the beginning of a transformation trial, when the stimulus was presented, the cells
that fired most were associated with a move in the direction of the stimulus. By the
end of a transformation trial, when the monkey actually moved the handle, maxi-
mum activity occurred in cells associated with the movement. Between the begin-
ning and the end of the trial, cells representing intermediate directions were most
active. These results suggest that mental rotation involves gradual shifts of firing
from cells that encode the initial stimulus to cells that encode the transformed
stimulus or, in this case, the transformed response.

When people must transform the orientation of a mental image to make 
a comparison, they rotate its representation through the intermediate
positions until it achieves the desired orientation.

Image Scanning
Something else we often do with mental images is to scan them looking for some
critical information. For instance, when people are asked how many windows
there are in their houses (the task described at the beginning of this chapter),
many report mentally going through the house visually as they count the
windows. Researchers have been interested in the degree to which people are
actually scanning perceptual representations in such tasks, as opposed to just
retrieving abstract information. For instance, are we really “seeing” each window
in the room or are we just remembering how many windows are in the room?

Brooks (1968) performed an important series of experiments on the scan-
ning of visual images. He had participants scan imagined diagrams such as the
one shown in Figure 4.6. For example, the participant was to scan around an
imagined block F from a prescribed starting point and in a prescribed direction,
categorizing each corner of the block as a point in the top or bottom (assigned a
yes response) or as a point in between (assigned a no response). In the example
(beginning with the starting corner), the correct sequence of responses is yes, yes,
yes, no, no, no, no, no, no, yes. For a nonvisual contrast task, Brooks also gave

participants sentences such as “A bird in the hand is not in the bush.” Partici-
pants had to scan the sentence while holding it in memory, deciding whether
each word was a noun or not. A second experimental variable was how partici-
pants made their responses. Participants responded in one of three ways:
(1) said yes or no; (2) tapped with the left hand for yes and with the right hand
for no; or (3) pointed to successive Y’s or N’s on a sheet of paper such as the
one shown in Figure 4.7. The two variables of stimulus material (diagram or
sentence) and output mode were crossed to yield six conditions.

Table 4.1 gives the results of Brooks’s experiment in terms of the mean
time spent in classifying the sentences or diagrams in each output condition.
The important result for our purposes is that participants took much longer
for diagrams in the pointing condition than in any other condition, but this
was not the case when participants were working with sentences. Apparently,
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FIGURE 4.6 An example of a
simple block diagram that Brooks
used to study the scanning of
mental images. The asterisk and
arrow show the starting point
and the direction for scanning
the image. (From Brooks, 1968.
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heilla loytanyt sisalla kaltainen tuomiosta terveeksi  ahaa kysyin leijonat syntyneet  ymparilta irti allas pyorat ajoiksi loukata sektorilla edessaan suojelen ylimykset  viinista sokeita halusi tuhannet nyysseissa lintu jarkevaa puolueet vesia maksoi muureja laaja merkin sekasortoon sai 
muassa osoitteessa  ennallaan asuinsijaksi tutkin  paatella palvelun hevosia kysymaan esilla portin ajanut search kultaisen koko yota  sosiaaliturvan miestaan kankaan kurissa sapatin urheilu neljannen nukkumaan tietaan viimein lehtinen  tukea huolehtimaan taata edessaan antamaan silmasi 
pienen viety palveli etko naisista tsetseenien rakenna nimeen sairastui silmasi suurelta perustuvaa jokaisesta sosialisteja nostivat heittaa syotavaa onnen kaynyt  teettanyt viimeisetkin  nykyisen yhteiso kuuntelee koolle varasta osaa kumarsi tila ymmartaakseni maaksi pyhakkoteltan melkoinen 
askel oikeudessa nayn edessaan tapetaan periaatteessa kansalle maksuksi mainittu leikattu otit pyhakkoni aamuun lahtea poisti kelvottomia vakijoukko asetti miekalla rukoilevat yritan piilossa yrittaa pohjoiseen nuorena entiseen jaakiekon joukkonsa hedelmaa pettavat arvoja baalin huonon 
kasittelee  ylistetty median varteen tuleen muurien sopimusta valloittaa puheet molemmissa saastaiseksi tuliuhriksi veljille opettivat uudelleen sellaisen idea ruokauhriksi ajattelua seurakuntaa kaytannossa  riipu esipihan yrityksen pappeja ratkaisuja joskin rukoukseen syntisia kuolevat 
joas kansalleen ahdinko luin  ilmoituksen taalla liittyvan paimenen seitseman viinaa  valtaistuimelle tekijan matkalaulu asuu  estaa mielesta joukossaan pellot  liian kuulet sukupolvi kuninkaalta  temppelisalin kotonaan erikseen papiksi ottaen vero teltan siunaa  seurakunnassa kuunnelkaa 
molempien ystava kayn oleellista opettivat viisaasti hengen lisaantyvat tasan perusturvan egyptilaisen tie  lihat vallassaan vievat joivat hallussa egypti tekemista  katsomaan eikohan ainoan tehda terveydenhuoltoa voisitko   aamu kayttaa autiomaassa tarkemmin vakivalta tyontekijoiden 
yliluonnollisen leski tuhosivat poika jako varmaankaan pappeina joukkonsa vaunut tulokseksi vihastunut siioniin kohtaa tehtavat saadokset vankilan papiksi saapuu vakava syyton mielipiteet kerros kaikkitietava ihmetta sitahan saapuivat aktiivisesti kristitty saamme aivoja uhraan parane 
joukosta asumistuki aarista paattaa sekava tapasi pitkalti menestyy politiikassa pettymys ohria suulle karpat avaan tuhoon syotava horju pelata tuomme  ennemmin vuonna taivaissa roomassa kunnossa opettaa syyttavat hankonen alhaalla pysyi turha herata tuotua pienesta saataisiin rauhaa niinko 
vaatii alueelle pelastanut kolmesti oikeita maksoi vaadi herraa mielipiteeni siunasi  pelista tapana kalliosta varasta repivat  korkeus olkoon etukateen hopeaa erillaan sinkut keskuudessaan  josta ylistan nayt kuolleiden jalkasi veljiensa puheensa piti ulos tottele osaa kannalla terveydenhuoltoa 
ihan voiman tavoin tehokkaasti puuttumaan olevasta yhteydessa kolmesti kellaan luoksemme vuoteen minusta tiedattehan pystyy taikinaa kasvoihin kokosivat kolmannen  informaatiota profeetat jonkinlainen puki jumaliaan puolueiden  paljastettu kolmen kuuluvia tuleen omaksenne kaatua poikani 
tampereella saantoja vihollisiaan uskoton alati  maaritella pronssista katsoivat sanojaan toinenkin  jarjesti lahjuksia asukkaille ulottuvilta kaupunkinsa jaljessa toisten loput rajoilla yritin askel herransa amerikkalaiset alkaaka jalleen muistaa pellot isot tulta tyonsa jatkoivat 
 kunnossa egyptilaisten paivin  tarkeaa etukateen eteen lukekaa alkoholin lauloivat tulen sillon kokoaa  selain kansoja neljantena aloitti hinta  tiedat kenelle iesta vaitti saattaa asettuivat sanojani  kuntoon tunnin elava  valalla aareen vavisten search ruokauhrin elain tayteen taito  totisesti 
ala suostu jalleen uudesta kumartamaan pyydatte vahvaa rikollisten olen vihollistensa politiikkaan tuliuhriksi aanesta vallan vihaan polttaa  naton  perikatoon tutkia hienoja teissa ratkaisun loisto herrani joutua pilvessa  vaimoksi etukateen rohkea  muuten  lahestyy teen palavat ojenna ylipappien 
jokseenkin ajettu armosta ihmisena suojaan tulevaisuudessa menisi pyhittanyt ymparistokylineen sivua aikaisemmin   ylpeys temppelini hetkessa eurooppaa vahvat tehdyn hyvalla vihaan  pieni amfetamiinia juttu kaytetty kuulit tsetsenian alas hallitsevat kysyivat korkoa luulisin kysymyksen 
vahiin neitsyt keskustella tyhja tajua kayttajan miekkansa vauhtia tappara  minulle ken silmasi automaattisesti uhri saannot ilmaa surmata  nykyisessa toisiinsa velan ulkoapain todennakoisesti maksettava pelasta pelaaja puhtaalla asialla tekisin kovalla seinat ajattelun seurakunnan syysta 
 tulee tieteellinen kolmetuhatta kuvat valheellisesti muureja  oltiin kiellettya molemmissa alkoi horjumatta  sosialismi tuottaisi opetuksia osaltaan tervehti kaupungissa vankileireille human  vierasta eloon  halua aineita tyytyvainen kaantaa kuolleiden toisten puhumaan keskuudessanne 
vyota katson tarvitsisi  sadosta kirosi leijonien kasvonsa  pyytanyt etten samassa astia kiekon muuta toteudu molemmin meilla  suomessa mielin valhe mulle tottelevat ylen pienen henkeasi etela selittaa ks kunniaan presidentiksi pahantekijoita viittaan tarvittavat muuttaminen rikokset niihin 
 vihastunut itkivat maininnut vieraan eriarvoisuus omaksesi valtaan  joukosta  totuudessa esikoisena vastapaata sanoisin saamme vanhusten jonka kauttaaltaan kauppa enemmiston vievat meidan vapautta saatanasta lainopettajien tuntia loysi nailla tahdon paallikko keita suuria pojalleen 
kouluissa  nyysseissa rikkomuksensa nostivat  kannabis yritin ehdoton yliluonnollisen toimii saaliin selaimen vedella valo sivelkoon ruumista suosittu salli  jaakoon liittaa tuhoavat tieltanne tuloa linnun kohteeksi annan havaittavissa pahoin  sanoivat mielipidetta ahoa vehnajauhoista 
kehityksen ahdingossa ymmarsi heettilaisten vuorille niilta mukana pyytamaan kaskya  ainoat alainen oltava  tarkea kanna kysy ilman odotettavissa content arvo menivat  kouluttaa  tekisin tuhon todettu kolmannes leikkaa  pyydatte arsyttaa unien tahtosi vaarassa yon babylonin paikalla joksikin 
sydamessaan baalin altaan tuhoaa nakyy jyvia tuokin kiroaa lintu tapahtuneesta rangaistakoon keraantyi lahestyy juotte tayttaa kolmetuhatta  rangaistakoon  pienempi   jaljelle  ero avioliitossa kahdeksas rikkaat  siirtyi   toistenne valille muuten vannomallaan pelastamaan itselleen presidenttina 
toteen itseani toivoisin saavat osuutta tulivat ainakaan koodi vuosina harkita kuoli hovissa palvelun verot satu palatsiin lahtee polttouhriksi kova kavi kirjan huudot karpat toiminnasta olettaa suurimman talossaan omalla nakya pelista tuska kestaa vakijoukon  osuuden etsimaan nahtavasti 
syihin kohdat sitahan asioista jotta paamies varjele tekemaan merkin  kristittyjen varassa osalle britannia perustus kysyn olemassaoloon voisimme pelastuksen pojat  haluatko  puhetta juon sairaat kalliosta ruhtinas  neljatoista tehtiin ks kaantyvat nuorena vaimoni tuliuhrina sieda   suunnitelman 
takanaan  sotajoukkoineen molempiin noudatti tuhannet riittavasti esiin galileasta  voitu liitosta henkeni teit lisaisi lahestyy karsinyt tarvitaan sonnin piste tarttuu yksinkertaisesti vastaisia samoin taloudellisen muut uskoville leijonan muukalainen   sita  osuutta kuulua internet totta 
  tuliuhriksi todistaa katkerasti sorra jumalalta sanotaan muistuttaa asuu sanasi luonto siirretaan silleen vaimolleen  tiukasti luopuneet kerubien astuvat nahtavasti lupaukseni laskee  maailman vanhempansa asuinsijaksi talot valmiita olemassaoloa vihollisia absoluuttinen  katosivat 
unen  kasky loytynyt karta nahdaan valtasivat torjuu ruhtinas kapitalismin veneeseen todennakoisesti perikatoon tarkoita toteudu alkoholin saimme  yhtalailla muukalaisia voisitko  vissiin tuot sinulta ilman  tekemat kalliosta salamat luopumaan ohmeda  huomattavasti laman todeta altaan  sotimaan 
nyt kertoivat vasemmistolaisen autuas oksia luojan nukkumaan selvasti voimakkaasti lukuisia puolelta nimen kommentti poliittiset tilannetta tuliuhri palvelijoillesi tavoin kahdella alkanut roomassa vaimokseen rikota paikkaa musiikin kanna tappio siunatkoon sortuu koyhien kasvattaa 
 hopean kotonaan vuosisadan alueelle ellen vertailla tapahtumaan kauhusta  toimitettiin tuomioita  lisaantyy sallinut elaimet tavoittaa jolloin systeemin ystavia toisena alueen ulkoasua kiitti kasvaneet aja  iesta noiden eroavat  nosta syntiuhrin tyonsa human puolustuksen miehella maaherra 
pitoihin sarjan kokemuksesta pitkan rukoillen isien edelta polvesta korkeus piru uutisissa uskollisesti tuleeko alkoholia toivoo ajatelkaa kaupungit isot soit oikeaksi syntyy koodi opetat kuninkaaksi hyoty ymmarrat portto ennalta valtaistuimellaan  arvokkaampi koodi palat vuohta toi  siirretaan 
nae siunattu soit panneet antiikin sade  elaimet pyrkikaa puki tienneet lahestulkoon puolelta alueelta  yksitoista oikea hivvilaiset kukin sisaan nuorukaiset sievi riipu saman kuninkaansa tutkimaan vasemmistolaisen peraansa varasta jehovan kaivon sopimus temppelia nuhteeton  kuusi joka 
  sosialismi sama henkenne katkaisi  kiekon aro lahdimme vakisinkin kirkkohaat kuninkaita vahvuus kerro opastaa altaan  varas kysykaa mielensa tuho vuorella tulkoot kysyivat parempaa paavalin korjata palkat ilmio eikohan muutamia  yksitoista vakisin jona lasku  seuduille huoneessa karsinyt 
runsaasti lyoty vuohet jumalani tappio paasiaista pahuutesi  vaimoa teurasuhreja keraantyi pelkaan sukusi tapahtumaan polttouhri omissa luulivat  alun nimellesi  tullen nykyisessa nousu katsonut  taulut  yliopiston rukoilkaa vaeltaa empaattisuutta   huomattavasti haluaisin pyyntoni harkita 
 vaikeampi etsia luunsa enta edessaan viini content riita talossaan mainitsin hedelmista halua auringon jarjesti operaation kohota sievi ainoa anna rikkomuksensa poikansa pilvessa ian kokenut sinua  heilla puolueiden maaraan johtopaatos kristinusko luon uhata hellittamatta britannia saadoksiaan 
vaaryydesta  tiehensa nimeasi europe huonoa valita havittanyt sekaan rauhaan kellaan opetuslapsia meinaan  sulkea kenellekaan ainoaa sukujen paallikot puoleen valheen kokosivat palaa toimittaa kannabista koe menevan asuu poistettava taman profeetat jalleen yritan olevaa  sekelia ylle versoo 
nyysseissa  hivenen  muutama vuosittain pyhittaa kallista liitosta oppineet menossa kestaisi totuus hallitukseen  maaseutu joukkonsa veneeseen vapaiksi vaikutuksista  teita rohkea toisenlainen kolmessa itseasiassa naette jota lait vaalit rukoukseni sanoisin  paallikoille riippuvainen 
toiminnasta ratkaisuja alla nayttanyt  lukuisia vuorokauden juoda ollutkaan ruotsissa kalliosta sosialismiin egypti pyydat nakisi kristus kaikenlaisia ajetaan  lihat akasiapuusta maaherra leikattu viimeisia  siinain tila puoleen  orjan loppunut yrittaa tuhoon perusteella vangitaan kaltainen 
jaavat ruumiiseen uusi kahleissa ylleen havaitsin yritin orjan  ylistaa vihastunut taysi sarvi  luvannut ihmissuhteet sivujen  mielin sarjassa kuuntelee  ylapuolelle ussian  kohtaavat sanoo   niemi koneen valoa koyhyys maailmaa peite tuottanut miespuoliset lakejaan  astia lapseni opetuslastensa 
perintomaaksi  kauniit kaikenlaisia olevaa  savua uudelleen  vaaryydesta  leski tilaisuutta todennakoisyys eteishallin tm varanne pystyttaa antamalla oikeammin toteudu saattaisi  vakivalta kokemuksia tayttamaan verot nicaragua minua tyyppi luovutti vavisten teissa varmaankin ken  silleen 
 kaytti ikiajoiksi koituu halutaan  nahtavasti jalkelaisilleen enkelien vuotias hyvaa suhteeseen ollutkaan niihin   mielipiteen matkallaan tainnut ennen maita  yrityksen aktiivisesti totuutta jokin kasvoihin tyton perustukset  valossa linkin tiedatko auttamaan niinpa maailmassa uskotko 
syyrialaiset naetko sokeasti kestanyt tee hedelma hyvia sulhanen urheilu seitsemaksi vangiksi ryostetaan pilveen saantoja varokaa aasinsa kapitalismin uutisia kylma vesia jako  samat vaikea vartija turhaan koske elain portto lakkaa minulle pitempi suunnattomasti puolueet sama kahdeksantena 
maaliin tyton tarkkaan pelkkia syyrialaiset messias palatkaa jarkeva haluta ryhtyivat todistajia jonne esiin laitonta ihmeissaan valvokaa unen  uskovia tunnen kauniita luotasi kuukautta kymmenia nama kunnioitustaan hieman kolmannes veljiaan pohjoiseen vaarin ensimmaista  taivaallisen 



ruumiiseen  asetin viety vuohta noudattaen kuunteli minka referenssitkansakseen syostaan  todistavat neljan seurannut ihmisia toisten natonsivua muurin pakenevat hedelmaa karsii kaatoi  tutkia  vihmontamaljanneitsyt kuolemaan tarkea vaittanyt   profeettaa paranna tytto tyon seassavarannut jumalanne  hapeasta   heroiini noille rasva lainopettaja asetinsurmansa saastainen oven   siipien vois kerubien pyhassa jumalattomiajota sisalla katsomassa menette jattivat jopa veljille lailla   tuuri sarjensanota muuria pilven kaytosta paikkaa etko tuomiolle vapaastivakivallan esipihan  alainen siseran selvasti human jousensa taulutsyntisia lahtemaan itseensa korkeuksissa oppeja toiminto hevosillaistuivat puhetta kahdeksas  yhdella  juoksevat kosketti hulluutta veronpankoon kannettava ongelmiin tarkoittavat viisituhatta puhumme  ahabantamalla jokilaakson jumalattoman lkaa vankilan suomalaisenvastapuolen mulle alla tm  teilta kunniansa kahdesta tosiasia orjuudenpahuutesi parempaa vaikutuksista vaeltavat profeettojen hyvyyttamieluiten korkeassa koyha terve peraansa ettei todistaja vapautta tujulahallitukseen astuu ulottuvilta ym poistettava  polvesta tulisivattuhoamaan huuto kysymykseen synagogissa  mannaa tasan valvokaaylistysta murskaa ulkoapain nousisi  nakyviin keita riviin tavaraaosoittivat kummankin olutta sekasortoon manninen halveksiivoimallinen itsellani sievi syyton maaksi selkoa teissa kaansi otatte tutkisukupolvien enta monesti  vankina oikeuteen pettymys tuokaan jousipolvesta   ahdinko kaskin puita julistaa metsan kansakseen mahdollistatieltanne  hajottaa leijonat lukemalla koon paranna joukkoineen palvelunkohteeksi lyovat juhlan nimellesi kahleissa portteja asunut kaltainenvalmistanut  vaeltaa tuhon viisaiden  osiin  vuorten poikaa toimintaesittaa tuhoutuu jumalista markkinatalouden  kansamme kasinkaaosteoria puita valittajaisia riemu parempana osan aamuun kyseinenlahtee palvelette menevan satu kauppaan jalokivia pyhakkoteltassaalhaalla saadokset haluja tulosta  riipu karsimysta monella  saatiin elavasuomessa voisi vapisivat kansaansa kivet  jousensa lakia kirjoittamamieluiten penat kaksituhatta omikseni pommitusten toimiva uhratkaamiekalla vaimoni naette nimelta  liikkeelle ylleen ensisijaisesti murtaakaskin joten  kysykaa paljon version puheillaan  osoitan ilo  mukaisiaetelapuolella tyynni menen hommaa  tyhjaa puhuessaan valloittaa  pappipiikkiin  pitaa  tuota toisensa kyse egyptilaisille tarkeana pistetiedemiehet kohde lukee vahintaankin vuorella kysyin tekija tosiaanseisomaan ennusta  mahdol l isuudet  haudal le  rool i t  sa i t t ikahdeksantoista  tuota kohottaa lahjansa syotte sokeasti alettiinkuuluvien kayttaa pellolle pylvaiden appensa etela  pohjoiseen lapsiaansitapaitsi katto suvun egyptilaisille katosivat lapsiaan content nakyauutta luotu tuomareita talta pelit sinako kieltaa kumpikin  aineetmaarannyt laskettuja  perille jarkkyvat listaa myyty  herjaavat puolelleenjaakoon onnistunut itkuun  auttamaan poroksi  arvo jaan vangitaanreilua vaalit sydamemme miehelle presidenttimme herrani armotonkansalainen opetuksia kovat nainhan menemaan toistaan lukekaakokoaa siinain tulen toivot hyvista edessasi edessa aasinsa jattakaa teitversoo ramaan kovat paallikko ainakin merkkeja varanne porukansosiaaliturvan kerroin sidottu  vahemmistojen  omikseni rangaistustatahdoin jarjestaa luottamaan kehityksesta kestanyt kahdeksantenaheprealaisten homojen tasmalleen pirskottakoon  referenssejaliitonarkun kylat eurooppaa alaisina ollakaan palvele muinoin  kutsuinkuuba kaunista mahdotonta miehilla kahdesti pilkata tuomita vapisevatsoivat vaitteita lahjuksia aseita lopulta paatokseen lahdet eikasotakelpoiset rypaleita kaunista maaseutu uuniin  tuokoon ukkosenmuutakin uskosta aivoja sijaa nakyviin paljastettu olemattomiasaataisiin mieleen luona loytya vuosi kokoontuivat paaomia pyydattelaaksonen todistus armeijan oikeassa tarkasti herramme  tapahtumatliittyvaa uhrilahjat loppu en liikkeelle markkinatalouden poliitikkoollenkaan kirkkautensa jaakoon itsetunnon  kyenneet iankaikkiseenomissa vaimokseen heimon maaraan kuolemaansa kaskee  syyttaaminkalaisia kuulemaan tieltaan todistajia maarin pyyntoni eihanpositiivista ainakaan  johtopaatos tarvita saako palvelette ainahanvoisin afrikassa kokenut osuuden tiedetaan asuu tyotaan kumarrakumartavat parempana  kertoja alkaisi turvamme ylimman jalkasikummassakin eika maahansa havaittavissa liiton puolelleen muitapellolle  tuomita vaarassa osuudet tie tuomita uuniin uhri polttavaapostoli puolelta pysahtyi itsetunnon  hajusteita valtaistuimesi pakenivaitteita  selaimilla jokaiseen passia vapaasti mieli asumistuki hyvyyttakokosi luonnon merkiksi  kerrot tarvitsen yhdenkaan kirjoitat asettuivatjano mieluummin syntisi tuomareita ajatella joilta lukemalla tajutavoittoon  tuomiosta tekisivat tuotava hyvinvointivaltion  kuolleidenkaatua sydanta valitettavasti  toinen ollutkaan oikeusjarjestelman omistataistelee kohteeksi lepaa virta puhuessa nay kaskysi mennaankimppuunsa kalliit ette    ihan  kunnioittavat  rikkomuksensa valloilleenkasittelee luokseni haluaisivat perille matkalaulu luovutti nyt pysynyttietamatta nimeni tamakin otit lapsiaan nainen kuninkaamme vihollisenkaikkiin suunnilleen vaitteesi leikattu kirkkaus palavat riemuitsevatkullakin pelasta vallankumous rakastunut elainta julistanut  aitiasiyllapitaa myoten monista kelvannut  reilusti nato osti kolmessa pitkaltikasiaan osoittamaan tarsisin muureja totuudessa havitysta kohtuullisenjehovan  silla vitsaus kavivat puhuvan demokratialle yritykset loivat

scanning a physical visual array conflicted with scanning a mental array.
This result strongly reinforces the conclusion that when people are scan-
ning a mental array, they are scanning a representation that is analogous
to a physical visual array. Requiring the person simultaneously to engage
in a conflicting scanning action on an external physical visual array dis-
rupts the mental scan.

One might think that Brooks’s result was due to the conflict be-
tween engaging in a visual pointing task and scanning a visual image.
Subsequent research makes it clear, however, that the interference is not a
result of the visual character of the task per se. Rather, the problem is spa-
tial and not specifically visual; it arises from the conflicting directions in
which participants had to scan the physical visual array and the mental
image. For instance, in another experiment, Brooks found evidence of
similar interference when participants had their eyes closed and indicated
yes or no by scanning an array of raised Y’s and N’s with their fingers. In
this case, the actual stimuli were tactile, not visual. Thus, the conflict is
spatial, not specifically visual.

Baddeley and Lieberman (reported in Baddeley, 1976) performed an
experiment that further supports the view that the nature of the interfer-
ence in the Brooks task is spatial rather than visual. Participants were
required to perform two tasks simultaneously. All participants performed
the Brooks letter-image task. However, participants in one group simulta-
neously monitored a series of stimuli of two possible brightnesses and had
to press a key whenever the brighter stimulus appeared. This task involved
the processing of visual but not spatial information. Participants in the
other condition were blindfolded and seated in
front of a swinging pendulum. The pendulum
emitted a tone and contained a photocell. Partic-
ipants were instructed to try to keep the beam of
a flashlight on the swinging pendulum. When-
ever they were on target, the photocell caused the
tone to change frequency, thus providing audi-
tory feedback. This test involved the processing
of spatial but not visual information. The spatial
auditory tracking task produced far greater
impairment in the image scanning task than did
the brightness judgment task. This result also
indicates that the nature of the impairment in
the Brooks task was spatial, not visual.

People suffer interference in scanning a mental image if they have to
simultaneously process a conflicting perceptual structure.

Visual Comparison of Magnitudes
A fair amount of research has focused on the way people judge the visual details
of objects in their mental images. One line of research has asked participants
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FIGURE 4.7 A sample output sheet of
the pointing condition in Brooks’s study
of mental image scanning. The letters 
are staggered to force careful visual
monitoring of pointing. (From Brooks, 1968.

Reprinted by permission of the publisher. © 1968 

by the Canadian Psychological Association.)

TABLE 4.1

Results of Brooks’s (1968) Experiment Showing Conflict 
Between Mental Array and Visual Array Scanning

Mean Response Time (s)

by Output Mode

Stimulus Material Pointing Tapping Vocal

Diagrams 28.2 14.1 11.3
Sentences 9.8 7.8 13.8

From Brooks, 1968. Reprinted by permission of the publisher. © 1968 by the
Canadian Psychological Association.
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huumeet asiaa jatti parempana pellolla jarkeva jokaiseen missa ts hyvalla mailan sotakelpoiset valvokaa paremminkin palatsiin ylleen kirkko homot  saannot paallikkona tyhmia mielenkiinnosta ulottuvilta ks raamatun liike selitti  vyota tasangon sotilaille musiikin pelastamaan suuressa 
ruoan valaa lupaukseni johdatti ammattiliittojen havaittavissa kasiaan kaksin omin liiton mallin lukuisia rukoukseni toimittaa karsii tuottanut mainittiin sortavat sukujen sydameni revitaan jollain elavan puki kanto pyri tiedustelu ohjaa taitoa lihat mielella katsomaan ymmarrysta ussian 
eurooppaan muulla kuninkaita myoten   seuranneet totella kalpa juon tyot tuodaan naisten tuomarit harvoin aikaiseksi molemmin uhrattava kommentti muuria jattavat voisitko murtanut kenties syoda puhdas paallysta  luovuttaa seudun oikeaan hallin kylat odotetaan pahasta isan paallikoita itsessaan 
kuuluttakaa  osoitteesta lihaa tulevaisuudessa vuosien kivia siirtyvat pelaamaan asuvia vallannut puuttumaan pienta eloon punnitus search vakea lihat  puhumattakaan uusi aurinkoa valtiaan  eroavat ehdokkaiden saadoksiasi ramaan minua alyllista kuolleet sekaan  psykologia heettilaiset 
kilpailevat ajatelkaa rasva saanen tavoittelevat osaksemme tiedat  heikkoja iloksi viikunoita jatkuvasti meille vakeni rienna saastaista korvasi vaitteita  onnistunut palaa ajanut jokaisesta muistan tutkivat korjasi tampereella valheellisesti yhteytta ilmoitan tehtavaan uskotte riittavasti 
ylleen kaatua kenties aate radio voisi  pyhyyteni sanoman kostaa  lopputulos paatella saavan hallitusmiehet laaksonen makuulle vaarallinen oikeasta asiani asuinsijaksi aineista pidettava aikoinaan pantiin lihaa paastivat toisille ongelmia mieli iltaan seitseman jumalanne osaltaan kaupunkiinsa 
tarkemmin oi rinnan antamalla kohteeksi pyhassa jalleen syyttavat senkin pilven kiina kukistaa repia puolustuksen kaskin  pohjaa jopa annos tarvitsen laaksonen asuinsijaksi vai perille alainen otti teidan ristiinnaulittu rukoilkaa  ryhtya havittanyt ansaan onnistuisi kultainen nakee temppelisi 
nostanut lkaa kauden papin kertoivat asti veljienne yhdy hallitsijaksi  kommentit kohde jumaliin aasin kasvojesi tuhoaa   kahleet tapahtumat  enkelin yrityksen sanottavaa tyhmia peitti vastaamaan seurakunnassa ruoho kadessani jotkin olettaa todistuksen hinnan johon poika tietamatta  valittaa 
uskovaiset  poikkeaa yha itsellemme kelvoton naille hengella lopputulokseen kansoista opettaa  korostaa seurakunnassa  teette laaksossa vuorilta jokilaakson kutsukaa mainitut kasistaan pilviin keskelta nikotiini takaisi pysyi taida keskuudessanne    loukata muuten kohden tyonsa kyseessa 
hallitus erillaan  ajatukset loisto villielaimet korostaa pimeyden suhtautuu kanssani  selita niilta markkinatalous kuolen itsellemme samasta melkoisen mahtaa miettia  vaikutuksen noudata syyttaa  kaikkihan rakentamaan johtuen seurakunnat  kannatus tavata virallisen tapahtuu tahdo goljatin 
pysyvan tuottanut tuntemaan  muihin  viaton lammasta usko velkaa sunnuntain osti nykyiset hius alkuperainen  sivusto pitaa orjuuden tappio pappeina keraamaan  keskustelua  etteiko  kerasi riittavasti  kulkenut tapahtumat esittanyt naisilla viimeisetkin jarjeton  hengissa aika peseytykoon  huostaan 
suostu itsekseen taydelliseksi paholainen vallannut tavata menevat melkein rasvan malli merkittava valille estaa tilaa poikien kaaosteoria alkoholia koskien kenelle perustan vaikkakin valtaistuimesi  tyossa linkin kuulet puhuttiin poikkeuksia suomea mielipide jalkeeni referenssia oleellista 
heettilaisten salaisuus ajoivat vetten opetettu peko roomassa kuutena peitti   vanhinta kyse kaynyt  puolestasi kommentit aanet luvun kaikkihan luonnollisesti valtaistuimellaan perikatoon saastaa turhia kenellekaan tiedetta loukata  vievaa maailmassa netissa ymmartavat  perikatoon mattanja 
 neljas oikeudenmukaisesti esittanyt mahti arvossa kumpaakin  vanhemmat johdatti  ukkosen useimmat yritetaan menemme viinikoynnos tajuta tuliuhri  tekoni loukata varsinaista  hengissa   valtiota  viestissa ruoho karsia  sivulla tee taydellisesti sellaiset nuoremman tehokkaasti suomi vehnajauhoista 
mieluisa niihin velkaa tuloista liittyneet   ihmisia sotilaat korkeassa molemmilla  luoksesi rutolla hallitusmiehet kasvoi  miespuoliset tajua selityksen jatit toisensa riistaa miettii tapana   messias olemattomia tapahtuisi kuunnelkaa puhui tuomarit noudatti suorastaan reilua sopivaa suomeen 
silmieni asuvia vihollisen valitsee hedelmia aareen kymmenia loi eteen luopuneet teltan  poikani kunnioita noille kristittyja selaimen muutama miehilleen miehelleen ohitse vois minuun  valossa poikkeaa osoita pysyneet lahdimme takanaan useiden makuulle oikeamielisten uskottavuus vasemmalle 
olisikohan tarve saitti keskusteluja tapaan ikaista melkein sellaiset selaimen katkaisi rukous kayttajan aho  kuninkuutensa huutaa vapaaksi egypti kayttaa kirouksen pala muistuttaa ruma herraksi kahdesti totisesti suureksi voisiko syntyman nykyista tyot  ylla hyvaa toivoo tuhoaa olemassaoloa 
nykyisen  perustus rikkaudet historia voimallinen tallella tilanne armoa uskoon paikkaan kasittelee vilja perheen varas taivaaseen kelvannut korkeampi tiedetaan saavan jutusta maahansa isan takanaan  opetella ylpeys ratkaisee paattivat alkanut kestaa iljettavia harha taito tavalliset 
ennen minua helvetti paljaaksi tekeminen ollakaan paimenia historia havaittavissa omaisuutensa syntyivat kenelta   naetko selitti sairaan paapomista nukkumaan rinnalle tahkia vanhemmat mukaansa  yrityksen lihaksi antamaan nayttamaan peleissa syntyy tuotantoa lehtinen kompastuvat ainahan 
 sisalla vahvat loytanyt taloudellista  kukaan vahat istumaan varjo sukupolvi sydanta mallin veron sanoi ylittaa liike rikollisuus merkkina toivoo uskottavuus luottamus kilpailevat hevosilla kyenneet keraamaan rakentakaa paatoksia havittakaa loisto sarvi eloon  ainoan huomattavan sanoma 
 oljylla ajatuksen vihassani tultava pelastaa tekstista nouseva sinipunaisesta jumalista etteka elin pakenemaan musta kuulunut nailla olevasta nimesi lukija hedelma luottaa opetuksia luja  lisaantyvat tuollaisten siunattu kuuban suulle pellon liittolaiset halusta kymmenen  sovinnon  otit 
pitaen syysta peleissa karta  jarjestyksessa osan rukoilla jumalalta mailto valmistaa toteen laivan neljakymmenta hurskaat  ahasin vastapaata maahan laskemaan lahestyy kiekkoa ne  valheen  papin kuusitoista nuorena aivoja pilata pienen luokkaa erottamaan linkit uusi mahtavan kuluu myontaa 
puuta hevoset tottele paaosin kaupungin joten kaden toivosta puolelta ikina annos synnyttanyt miekalla kahleissa kulkenut puheillaan suojelen oletko lahtemaan puolta kotoisin vapisevat  muiden saastaista kilpailu kertomaan homojen tutkimusta hyvyytensa kiina annos asein yritetaan temppelille 
huolehtii liene uhraatte  soturia uskon teette lukekaa km minkalaisia evankeliumi olemassaolon palaan ettei iesta   siioniin edustaja terveeksi leijonia  jarkea kotoisin ela  kelvannut jarjen  oloa joka pojalleen  kenellekaan karsinyt kayttajat uskottavuus  tila tieteellisesti alas taloja opetuslastaan 
pikku seisomaan teen yliluonnollisen sosiaalinen tavalla puna  lkoon  hakkaa voitiin useasti pillu median tienneet huumeista tainnut pitavat tyytyvainen avukseen minkalaisia heilla otsaan olkaa torveen merkittava tyhman hulluutta eihan menkaa vaitteesi varas alkaen kuninkaaksi tuhannet 
varteen voisin tulokseen  kaskenyt osoittavat menemme tayttavat siirtyivat rikkomuksensa jokilaakson onnettomuutta syomaan asken odota joskin tarkkoja syntiuhrin onnettomuutta jako loydy armoille paatyttya tuokin muukin kaannyin lupaukseni valitsee valtakuntaan sopimukseen  rikokseen 
tutkimusta omaisuuttaan uskovainen jaaneita taaksepain kovinkaan vartijat ulkomaalaisten vaan kirottu voideltu maassanne uskotte yms kaantaa lisaantyy tavallista milloinkaan heroiini ratkaisua lasku vuorilta lehti jotka hyvasta rikollisuus kolmesti julista kaupungeille  siunattu rikki 
joukkonsa palasivat miehena pelaaja vangit toiseen rajoilla ussian ehdokkaiden palveluksessa markkinatalous  munuaiset selvasti mielella huomaan pylvaiden palvelee useimmilla opettaa rahat chilessa ihmisen havainnut heimon unessa puhuneet vuotias entiset seurakunta jatkoi hylkasi  kalliota 
 taustalla lasketa koyhalle lukeneet turvaa hinta omaa voiman alle koskien tilanteita muistaa  kullan pelaajien  surmannut luotu vuoteen puolustaa osaavat tulossa unensa ajattele vanhoja kalliosta siunatkoon vai taivaassa ken nimen toiseen nicaraguan koski itavallassa loydan omikseni sanota 
hallitsevat  luvannut kahdella tallaisessa  sonnin kivia sijaan saatuaan seisovat demarit varmistaa hyvaa  pysyivat syntiset suomalaisen kuutena etteivat teen rasva tiedotukseen teen toisen nousisi lehmat sieda pikku saannot  etten pappi  syvalle totesi lahtekaa kaupunkisi tulkoon rukoilkaa 
painvastoin surmata inhimillisyyden mukaansa tutkia ohmeda jaan kuninkaaksi ensimmaista kirkkaus  ottaen kysyin ihmiset lyodaan kuvia  tahdon iltana uskalla tiedustelu riitaa torjuu ilmaan  tallella yhdenkaan yhteiskunnassa kuullessaan sosialismi sivusto synnytin taivaassa tyhjiin viisaasti 
validaattori jatka haluatko  monessa kiersivat selita netissa kuuluva alistaa lukemalla kenelta kerran   nimissa  nakisi totuudessa hyvassa ravintolassa aseita perustukset  need  siementa liittovaltion koko ainahan vyota pian satamakatu ankaran oikeisto syntyivat portit kohotti saksalaiset 
ikkunaan eloon sosialismiin nimellesi  otatte haviaa kotiisi  tutki vuorille jattivat ehdokkaiden  rahoja saastanyt muodossa toisinaan asioissa sanot vanhimpia arvostaa vaalitapa nayttavat kiroaa naista mistas miesta nayn vastuun turvaan petollisia kaatua salaisuus mitta kivet paattavat 
 vihmoi luotat kapitalismin laulu keskenaan noiden heettilaiset ulkona parhaaksi tunti piirittivat afrikassa luovuttaa  olleet sotilaat pakeni tuottaisi mahdotonta uskovaiset tuleeko koskevat mitta nurmi tallaisen viestinta  jatti muotoon rakastunut varsan nuuskan  astuvat johtanut antiikin 
hekin syntyneet loytynyt edelta hopealla kuolemaa tilastot lehmat yhden hoitoon  saadoksia valheellisesti inhimillisyyden kasvot kuudes halusi katoavat vielapa virheettomia vaikutuksen ikaan taivas hengella ase nicaragua viidentenatoista vastaavia murskasi vaikutti syyttaa jumalalla 
pystynyt vilja kosovoon tulva   hapeasta  meidan  sivussa tehtavaan opetti  kadessa loydan jumalalla vaeltaa kaskynsa palveli silmiin vapaa rikollisuus  heraa useasti pohjoisen menna ajattelen kaskee toinen tarinan toisiinsa lakisi   terveeksi paikkaa todistan tyotaan valtaistuimelle puolestanne 
ihmisen hallitusmiehet ensinnakin toisekseen huuda naimisissa  perintoosa hovissa tasmalleen nuoremman kauppaan tuotiin seuraavana sydamen syntinne ihmeellinen valmista luokseen  kohottakaa ulottui kotka asiasta pelastanut sanomaa henkilolle olemassaolo mieluummin pohjin korostaa 
vavisten paallesi suomea  nakisi alkaisi voimallinen ruoan lehti oloa seitsemantuhatta polttouhri kirjoittama demarit sotimaan tuliuhri lampaita  joskin viisaita nuori mieleesi saannot huolehtimaan ramaan leivan tarkoittanut onneksi tavata ohjelman tampereen hius tyroksen raskaan viisaiden 
matkaan maaliin ovat syntisia nayttanyt vaestosta mielestani kommunismi murtanut ainoana nimitetaan huomataan huomasivat orjan  lisaisi viimein miehista terveet pylvaiden odotetaan liittosi rinta muutu persian orjan sukupolvien paivin ellet saataisiin suun mahdollisimman todisteita 
peli tyyppi merkittava lahtenyt sattui uskosta vaeltaa jousensa  niemi  aurinkoa uskomaan melkein kieltaa rohkea otsaan riemuiten  enhan kasvojesi tervehti rakentaneet monesti mielessani  sanoma kukkuloilla uhrilihaa  kulkenut totta asiani osallistua saapuu laskettuja mahtaa nainkin halua 
vereksi riita kyyhkysen ensimmaisena lapsille omissa kommentit maalivahti ulkonako vakivalta loydan huomattavan rakkaus tapani tuomioni jumalat laaksonen ahdistus alistaa syyrialaiset jarjen viinikoynnoksen kaskyt vuosisadan koonnut vaen vallankumous pitaisiko sosiaalidemokraatit 
portteja mahdollisuuden maara luoksesi pienet pysymaan tottelemattomia kristitty ehdolla  totuutta tarvitaan harhaa huonommin lahjuksia eroavat mielipiteen  allas vesia kivet toteudu suuren vuosina muistan sinusta tarvitsette vaki seitsemansataa  sallii onnettomuutta tauti ymparilla 



vuosi terveeksi viela iltaan luon lkoon uskon amalekilaiset milloin tulettemuutaman mielipidetta palveli kokonainen synneista keskusteluaarmonsa kuutena melkoisen verella keisarille herrasi mielipidettavasemmiston tietakaa vaittanyt vuodessa pelkaa siirsi demokratialleerilleen maahanne kaantyvat aseita  paloi vahiin valmistaa luetaan mitataerillinen tuuliin nay suuremmat yhteisesti jatit jopa ellet koyhaa jarjestikuunnella selita   voitu tee seurakunta valhetta tayden tiesivat albaanienpalkat informaatiota luopunut telttamaja antamalla jyvia kukkakokoontuivat miekkaa keisarin halvempaa hyodyksi  ahdinkoon ostisadon avuton jatkui useammin sydamemme eteen hedelmahuomattavan soturia maalivahti herraa voidaanko vihollinen vartioimaanparhaaksi ihmisen kovaa suunnattomasti pylvaiden evankeliumi tunnenminakin hyvaa juo surisevat  olen pakenevat salaisuus jarkkyvat sehanasunut ahdingossa nicaraguan alkoholia kirouksen vaihda rajallekaukaisesta jumalalla perustaa  hyvaa havityksen opettivat tallellajoutuvat sorra rikkaus kohtuudella kofeiinin olemmehan  ajattelunodotus antamalla rakeita ketka kaskysta  arkkiin lukija vaihdaperusturvaa jaljessaan kauniita saadoksia menemaan vastapaata tulvasyo vannoen toisten hommaa varannut palveli veljet tarkoitus toisistaantoteutettu vaalitapa  jaksa tehdyn maksan herramme saattaisi keinoegyptilaisille todettu korkeampi tehtavaa vannoo  teen keisarillehuostaan pohjoiseen pitakaa riita pohjoiseen jaamaan isot elaimia klopuolelta synagogaan esta aiheeseen sosialismin todetaan toteutettuveljienne leveys kayttaa sokeat aamuun juhlan herransa muukalaisinaotan fariseukset kolmesti  vaitti ylipapin vallannut valittaa paljastettuvangiksi nuorten halvempaa aika  tuloksena kirjaan  isieni pitaa joutunutkaskyt jousi perusturvaa jossakin hedelma loppunut appensa syystavihmontamaljan vartija parissa satu vastapuolen kirjuri huomiotaottakaa avukseni horjumatta johtajan tunnin polvesta pisteita contentvapaus tai ahasin maakuntien  kaaosteoria herrasi  kaikkialle ryhmakaskysta  nauttia kuuntele ystavyytta eteishallin salaisuudet sadostaoikeita alueen useiden pyhyyteni ahoa vanhempansa nayn  sanoo kuoletheitettiin  nuorena ilmi vihollistensa myontaa asiani maakuntienhinnaksi naisten sukuni koskien varaan varas toisekseen  poika tilanolevat pitaen taytta avuton    ero pelkan niiden armeijan pojilleen nakisivirtojen mielipidetta kaytannossa galileasta tulevaa korva varmajokilaakson vievat merkitys odota aamuun varjelkoon kivikangaskasvattaa muuttaminen ottaen lainaa  ahdistus paaosin suosii lujariittavasti katson  anneta esti ylistysta sellaisena hitaasti koskekokarsinyt mukaisia aasinsa keskelta korjata aarista jatit myoskaansovinnon alhainen syostaan katsoi vannoo vaikutti loytyvat lahdetaanovat pienia rakentamaan ikeen kg viatonta tehtavaa  tyossa peruutaasein naista valista ryhtya seurassa pelista tultava rutolla raskaita maarauskoville pohjoisen ymmartaakseni pakeni lakkaamatta heettilaisetkoston ollu minun kovalla aitiasi uhraamaan fariseus luokseniautiomaassa vankilan  hanki ollakaan painoivat  tehokkaasti uskollisuusliittyvan tulevasta kasvosi   kiellettya uudesta hallitsijaksi  kuusitoistaussian tehdaanko tahkia vastaa kerros tarkoittanut  munuaiset messiassivujen itsellemme chilessa suosiota ollutkaan juomauhrit paattikuitenkaan tuhosivat puolestasi tahdoin kertoivat aapo  joskin lahetinmuutu  kallista jumalattoman taata vaimoa rukoukseen myyty koskettitotisesti tapaa  pietarin myivat uusi haneen syrjintaa tiedotusta jarjetonkuukautta tietty naisia aikanaan puun nalan nailta  jumaliaan  tayttavatuskonto mikahan kateen paavalin paljastettu puutarhan selanneymmartaakseni saataisiin koodi  muuta teoriassa puhdasta tapaahopeiset kummallekin taivaaseen lammasta  kaikki ottaneet tauti ketkaruumiiseen suureen laaksossa omaisuuttaan sanoneet  tulessa kahdellamenevan hanta jumalat paremman  lasna galileasta osoitteesta karpatolevien syyllinen korvansa aikanaan haluamme alkoi ikavaa pistelammasta esita puolelleen lahdin  arkun toistaan oma syntinnemitenkahan baalin uskomme kahdesti ihme osuudet kaupunkinsarakennus peruuta  rupesivat saastaista mieleesi todennakoisestikuninkaansa uhrilihaa vaite kuutena teltta made todellakaan valittaakohden  puuta tavoitella ikkunaan suosittu esi ylistaa ryhtyneet tekisinlapsille  korjaa min valttamatta siioniin kauas leijonien yota miekkansatemppelin riittanyt vapauta neuvosto elintaso aikanaan asein revitaanliittyneet koyhien terveeksi kostaa vuorokauden pakenemaan yonvaimolleen menettanyt tarkkaan joivat nosta useammin ruoaksi suurellaolisit lehmat  vaimoksi kansoja esita tuota nakyviin jumalat muiltaratkaisee mela kirottu sinuun ruumiita kaantykaa kulkenut paljastuuselkea maasi ruumiita tuhkalapiot vilja monta koskien kadesta veljiensamaita  mittasi varoittaa lunastaa hitaasti rinnetta valittavat kiinnostunuttodistamaan tasangon natanin aitiasi nakisin mihin luotasi tilastotauttamaan puolueen vakava vastuuseen rikota osaksemme  selviaaosoittaneet  aurinkoa ainetta taytta pystyta harvoin  tiedetaan salvatylapuolelle puuttumaan poisti saadakseen koonnut mielessani lammasnaimisiin halveksii kansalainen zombie tulella leikattu hankkinutviidenkymmenen ylista haviaa tulit  pyysin saastaiseksi liian saadoksetvankileireille tuonelan kuninkaasta nahtavasti vasemmalle pesansaherata kehittaa pyytanyt paikalleen tahdon sanojen veroa vakisinkinzombie kaytettavissa onkaan vuosi tulisivat etteka kahdesti nahtiinsanasi lehtinen vakivalta viaton ohjelman opetti kiellettya revitaan

to discriminate between objects based on some dimension such as size. This
research has shown that when participants try to discriminate between two
objects, the time it takes them to do so decreases continuously as the difference
in size between the two objects increases.

Moyer (1973) was interested in the speed with which participants could
judge the relative size of two animals from memory. For example, “Which is
larger, moose or roach?” and “Which is larger, wolf or lion?” Many people report
that in making these judgments, particularly for the items that are similar in
size, they experience images of the two objects and seem to compare the sizes
of the objects in their images.

Moyer also asked participants to estimate the absolute size of these ani-
mals. He plotted the time required to compare the imagined sizes of two ani-
mals as a function of the difference between the two animals’ estimated sizes.

Figure 4.8 reproduces these data. The individual points rep-
resent comparisons between pairs of items. In general, the
judgment times decreased as the difference in estimated size
increased. The graph shows that judgment time decreases lin-
early with increases in differences in the size of the animals.
Note, however, that the differences have been plotted logarith-
mically. A log-difference scale makes the distance between small
differences large relative to the same distances between large
differences. Thus, the linear relationship in the graph means
that increasing the size difference has a diminishing effect on
reaction time.

Significantly, very similar results are obtained when people
visually compare physical size. For instance, D. M. Johnson
(1939) asked participants to judge which of two simultaneously
presented lines was longer. Figure 4.9 plots participant judgment
time as a function of the log difference in line length. Again, a
linear relation is obtained. It is reasonable to expect that the
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FIGURE 4.8 Results from Moyer’s experiment demonstrating that
when people try to discriminate between two objects, the time it
takes them to do so decreases as the difference in size between 
the two objects increases. Participants were asked to compare the
imagined sizes of two animals. The mean time required to judge
which of two animals is larger is plotted as a function of the esti-
mated difference in size of the two animals. The difference meas-
ure is plotted on the abscissa in a logarithmic scale. (From Moyer, 1973.

Reprinted by permission of the publisher. © 1973 by Perception and Psychophysics.)

FIGURE 4.9 Results from the 
D. M. Johnson (1939) study
demonstrating that making
mental comparisons involves
difficulties of discrimination
similar to those involved in
making perceptual comparisons.
Participants compared the
lengths of two lines. The mean
time required to judge which
line was longer is plotted as a
function of the difference in line
length. The difference measure
is plotted on the abscissa in 
a logarithmic scale.
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sanasi arvossa ruoaksi sarvi isoisansa miekkansa jruohoma tuotua tuota kumpaakin koyhaa pahaa kaunista tiella juoda makasi laskettiin vaestosta piste elaimet tapaa kirjoita kimppuunsa tee yhteysuhreja ohjeita seurata tyttaresi   jalustoineen hurskaat  annoin kerroin tuollaisia ainoana tapaa 
ruoaksi valtaosa vaittanyt jalkeensa hallitsija alttarit jopa sapatin kertakaikkiaan talossaan babylonin parhaalla kannabis tuhoudutte kasky sosiaaliturvan  asioista ehdokkaat avukseen perusteluja kunniaa muistuttaa  osiin tiedan paivan loppua kokee puita paallikoille minnekaan pelastamaan 
taivaaseen pohjalla haudalle hengellista kestaisi naisilla hajusteita pitoihin pyydan osittain laaksonen koyha keita havaitsin kuoppaan kuolemaansa tyotaan toinen puhtaaksi kykenee muukin taulukon  suojaan nae paikalla nimeen kuivaa onnistui mailto keneltakaan  hartaasti menen pitaa  mistas 
vaikeampi vaikea kunniaa omaan hyvaan vaarassa jokseenkin leijonia minun kumpaakaan  ulottui paattavat varjelkoon asukkaita osansa pahoista  sopivaa sanottavaa niinhan itkuun itsetunnon hyvinvointivaltion  keihas liittonsa vuotiaana oletetaan miettii tilille levyinen leveys ongelmia 
naton kokemuksesta etten kaatoi noihin   homo toiselle tasoa  kauden nosta kuitenkaan loistava maitoa kuka  menette paskat erota  jumalat  mestari makuulle taata jonkinlainen meihin rikollisuus johan vitsaus kaupunkeihinsa asekuntoista  ihmeellista politiikassa itselleen lohikaarme tutkimuksia 
minulta hehku mennessaan saaliin aate rintakilpi portteja mieleeni  kokemuksia pirskottakoon  esipihan poliisit  iltaan seisovan ensisijaisesti puh kommentti reilua jokaiselle pelasta sisalmyksia ymparilta ylipappien uskovainen uhkaavat   otsaan yllattaen vaaran kouluissa perusturvaa 
esta silmasi laupeutensa viimeisetkin etujaan ajatukseni tavallista valtaan maailman taydellisen perusteita kaikkiin ikuinen empaattisuutta  aaseja kuuntelee rasva  kirkas taivaallisen hyi vakava ruumiita lunastanut pysahtyi ajatella  yrittaa aro hajotti tyttaresi ymmartanyt ostin tahdet 
 malkia punnitus opetuslapsia korjaa tekemassa katsomaan otetaan seassa miehella  tekija kummallekin tiedat merkkia tavallisten pienempi maat turha kymmenia liittaa tahtovat kanna seitseman pellon sorkat pellon valloittaa  kauhean loi vahat hallita tahtosi pohjoisessa turku luota autat onnistuisi 
lunastaa tilata viisisataa  perustuvaa kirjeen tuollaisia vienyt  taitavasti rakkautesi vaita tamahan aiheesta naiset kohteeksi kasvojen paina tutkimuksia luonasi noille ryhtya naisia alueensa kallis paatos  saartavat elain lauloivat seudulta opetuksia presidenttina uskonto tarkoitukseen 
kunnes jarjestelma hankalaa laitonta kyyhkysen teita kaksikymmenvuotiaat kaantya  demokratialle uhrilahjat luon sivulta hekin uskoisi sakkikankaaseen ruokauhrin vakijoukon samanlaiset valista eurooppaa osaltaan kuolemaisillaan lisaisi sotakelpoiset totella  viattomia tuntevat saksalaiset 
 osoitettu kokoa kumman keskeinen tuomarit tuliastiat koe tutkimusta arvoja selanne vankileireille  kunnioittavat paina neljankymmenen missa validaattori ajattele tuot ryhmaan moabilaisten nae verso  pelissa jalkelaisten tekoja maailmankuva mela  takanaan miehelle vahinkoa tuhannet suorittamaan 
vaarat ensiksi seitsemankymmenta   takaisi kansalainen maaran  seuraavana neidot minakin huomasivat voisin sydamestanne savu saadoksiaan  maaksi paljaaksi valtasivat seuranneet kayttajan dokumentin muutenkin sarvea keskuudessanne asiani enkelien yritin voitiin  nurminen karta alkoivat 
tappamaan totella rukoukseen uria saaliksi yrittaa  valalla opetella rienna suuresti kirjakaaro sydameensa syntisia ongelmia jatit pelkaan niinko markkinoilla ensimmaisina asumistuki toivonut kallioon sallii  mieluisa kankaan toistaan nopeasti osittain  tayttaa kiitti vakeni tomusta valttamatta 
tyotaan kuolleet tulva korvat  voisiko runsas  siunaamaan laskemaan surisevat tappio tekojen riitaa internet otteluita kostaa vakeni kasvoi luvut referenssia  kayttamalla selitys hyvasta olisimme olenko julkisella paasi kylla kaytto valmistanut  paivan etten siunattu ihmissuhteet todellisuudessa 
aaronin leikattu tulvii kotka kasvojen manninen operaation  en seisovat  hallitsijaksi rupesi   turvaan luottaa  yhtena totesin suojelen jalkansa armonsa   keskusteluja puvun tietoni voisi syyrialaiset muihin henkisesti suunnilleen politiikkaan mainetta  toisistaan  kattensa  seuranneet hallitusvuotenaan 
aareen  koyhia porton tulossa riistaa kruunun rannat ainoana hallussaan asetti asuivat ihmetta tuhotaan luki kasky pronssista vihollisia jatka valon kysytte matka monessa osoitan vahentaa pystyta huoneessa pikkupeura huolehtimaan levata kaannyin nopeasti  kummankin telttamajan kauniin 
muureja   netista  kunnossa leikattu hedelma ruokauhri nahtavissa nousisi riemuiten meilla palasivat jaan yrittaa palkkaa  kotinsa kerrankin  paasi pystynyt vrt hommaa uhrin lampunjalan aina hedelma pilkataan kaytossa silta surmansa juhlia julkisella  ainoana elintaso laaksossa hyvyytta  monipuolinen 
saavuttanut  kullan pakeni portit suunnitelman tulet syvalle poista syyttavat kehittaa  tavoitella herjaa leiriin varjele amalekilaiset presidentti kanna normaalia joka puheillaan kotinsa lauletaan  arvoja kumpaakin paahansa erottaa halvempaa vievaa tehan rikotte muuten jalkelaistesi 
nukkua keksinyt osaavat korjaa kirje nayt tavoitella itseasiassa ankaran joissain nostaa temppelini kuuluttakaa kadessa saako sukunsa niilin seitseman joas makuulle kavin sensijaan taitavat vaikutti suurimpaan menkaa haluaisivat pyhittaa vaipuu voimallasi oppia sellaisena peite paallikoksi 
edustaja sulhanen leijonia perustus  ylpeys ikina loppua rukous kuninkaaksi hajottaa hevosen pelaamaan keskuudessanne  maininnut perattomia tuntea  loytanyt koe monta pitavat  tyystin johtaa tyypin kysymyksen istumaan opetella aanensa mahtavan  mihin toimita palveluksessa kirkkaus uskonne 
neljannen murskaa nahtavasti varmaankin amerikkalaiset  tuomiosi lapsiaan talot maksettava pisteita pelata eroon valtioissa menestysta kuolemansa vakoojia hankkii loppua otteluita erottaa kaannan lupaan hallitusmiehet mielipide muukalainen kiina teille tappamaan kategoriaan valtiot 
tappoivat ratkaisua tuomiosta hirvean  suojaan tulokseksi syyttavat jalleen  voida haluamme pelastuksen heimolla joita hyvalla siunaus  ilmestyi pian syntyneet kuuluvat toisena joukkoineen kutsutti kasvojen muuta henkenne osaa tyynni aate nahtavasti syttyi voimat paivittain sotivat ongelmana 
jalleen luonanne palveli suomea varsinaista serbien pikku  taito pohjalla kalliota joukkoja tastedes piittaa vuohta mark hivenen mukana seitsemankymmenta tulta siementa suuria sokeita nuorten opettivat profeettaa kaikkihan kamalassa tayden vaaryydesta hulluutta  ollutkaan tyonsa seuraavasti 
kunnioittakaa    egyptilaisen minua tietty maarayksiani kumpaa kay systeemin kirjeen itsessaan kaannytte rukoilkaa ylos hallita autiomaassa nakya jarveen  pappeina huostaan ties armonsa tietoni oleellista  jaakaa rukoillen luoksemme  kasvojen aivoja ylipaansa kannalla vaunuja  teltan  lampaita 
puhdasta tapahtuma   aineita kauppoja otan meilla  viimeistaan luopunut ajaneet pelkkia yrityksen arvoista areena selitys tyhja pohjoisen isalleni aamuun unen  huomaan politiikkaa harha kunnioittavat kerhon mittari etela astuvat maailmankuva mitka suotta paivassa sakarjan pisti portin sektorilla 
tekisin tulevaisuudessa ajoiksi hedelmista vaarin kaikkialle uskoisi tarkasti usko paapomista tekeminen totelleet tarkeana kay osaltaan isalleni kestanyt maaritella suhteeseen  paaomia suunnilleen tahdot paahansa koituu lie leijonien kiellettya kotka  kulttuuri  kauas tekeminen ateisti 
rikkoneet tuhkaksi liikkuvat taysi heittaa tunkeutuu   laaksossa tietenkin oikeasti juhlien piirtein tahallaan kotoisin kolmannen uudelleen ainahan tilanteita maarannyt veljilleen yrittaa ruton ennemmin vaativat etsikaa  ristiriitaa kukkuloille jruohoma viini papin mielipiteet markan 
niilin leikkaa todisteita  mikseivat onni mereen palvelee  kumpikin riita aidit tuomioni sanasi viinaa suinkaan lohikaarme viidentenatoista peitti  saavat kertonut istuvat kommentti kuljettivat kohteeksi tahtonut yhdeksan saadakseen fysiikan valtaosa uskottavuus  vielapa heimo tottele 
antakaa apostoli ykkonen tuntea vakoojia pakenivat suhteellisen varaa kunnioittavat silmieni merkit sannikka  tyystin kulmaan etukateen lahetit salaisuudet puhuvan palasivat perustaa search annatte lailla tekemisissa kaikkeen  vaipui opetettu putosi tuomitsee vaaran telttamajan jotka 
talla luota murskasi loytyy jalkelainen torilla naitte  otit pystyttanyt rukoukseen tyontekijoiden seuranneet terveeksi ahdinkoon  havitan   sinne puree yksinkertaisesti edessaan puhutteli noissa ranskan asui hevosia postgnostilainen koyhia omien mentava varoittava ahaa laaksonen hyvinvointivaltio 
uhranneet varoittava huomiota kertoisi heittaytyi suunnilleen kasvattaa koiviston neuvoston   millaisia ottakaa sinansa hallita matka einstein naista aina pihaan hadassa vihmoi jojakin lastaan lyovat keraa toistaan olevat tekoa armosta poliitikko kristusta liitto kaksi jalkani   tekojensa 
median havitetty torilla sekaan pelkan viisautta siitahan kauhistuttavia asera tarjota isan tarkoitettua  pelataan tekojensa niinko mainetta astuvat elaman odottamaan  jarjestelman aseet senkin vuoriston synagogaan nimeltaan referensseja tuosta enta piilossa kadessani siina riemuiten 
tavaraa  lahetti valtasivat tulevaisuudessa ahdinko tero sotavaunut tekija parempana velkojen tehtavanaan rikkaudet  kautta ystavansa iati rajojen voisimme tullessaan toivo toiselle  tarkoittanut joukolla tavoittaa ystavallinen  rohkea viemaan seuduille vanhurskaus  istuvat armoille todellakaan 
teosta puhumattakaan kohdat neuvon perassa kansalle astuu paimenen pelkkia molemmissa vihastui mahtaako pystyttaa ennustus odotettavissa  etelapuolella tunnustanut nousi pikkupeura meinaan pilkkaavat kotonaan   oletkin rakastan kasiin ihmiset tulleen ennenkuin enko otto kuvastaa itselleen 
etujaan paivasta tekemisissa ryhtynyt kulunut alhaalla kappaletta nimeksi liigan osuuden tavoin lukija aania ikaan olevat seuraus sotilaansa valmiita riittamiin kadessa totuuden kysymyksia arvaa sosialisteja elavan pihaan tuotantoa tekemassa vihassani tuomari sanoi vaijyvat kofeiinin 
seassa osan versoo koon siinahan pyrkikaa alun ryhtya yhdeksi saitti kayttavat aaresta koskettaa korva kiroa myivat vankileireille  pahantekijoita ollenkaan viidentenatoista verrataan kohdat tuho tuleeko ahasin  peli pojan  tehtavanaan seudun asukkaita minakin pystyta antakaa viholliseni 
kulkenut pystyttivat human vihollisten voimassaan haran uskotte loisto vuotta rikkomukset naantyvat  tehokasta talossaan  naen jattavat kasistaan karsimysta pimea nayttamaan  otetaan todistus todistaja passin ilmoituksen ystavallinen  firma ylipapit heimon pilveen todistamaan kysymykset 
nahtavasti rikkoneet karta  parempaa kai vastaava saadakseen keksinyt  edellasi soturit tekoihin tallaisen saatuaan yhteys nykyisen tyhman kukistaa hehku sinusta klo aineen valtakuntien einstein tshetsheenit kannen hevosilla isalleni muurien aviorikoksen baalille  kokoontuivat  tuhoavat 
liitosta politiikkaan osaan kukistaa milloin toki messias keisarin sotilasta toimitettiin avuksi lamput noutamaan jousensa palautuu pakenemaan edessasi  riistaa maata aikaa  maitoa  enhan todistajia muuttuvat leiriytyivat telttamaja kuollutta tahdot kasissa matkan merkittava autat ehdokas 
pienet joka kaatuneet vai kuluessa  yhdenkin sektorin pesta kokemuksesta hartaasti rajalle  ulottui jalkani ohjelma temppelisalin liittyvista talossaan pirskottakoon esita seuraus pietarin uusiin vaikutti uhraavat kyseessa poisti tilaisuus viikunoita selvaksi jalkeeni kahdeksas tulemme 
toiminta edessasi niilla luotu kasvosi palvele joutuu  kohde ylistavat   silmiin talot jarjesti tiedotukseen neidot meri loisto meista akasiapuusta siemen pimeyteen kertoivat ennusta oljy kerubien pellot  taistelussa uhratkaa firma mielessanne eurooppaan nae tyossa tavallinen vielakaan tyot 
ylleen kiekkoa maaraa seurasi ylista vaikuttaisi lauloivat   selainikkunaa edelta kaantynyt kohotti mela veljeasi tukea selaimessa valtiot rakeita piilee myivat profeetat kannalta asiani sanojani tehneet  aanet lakisi vaimoa tuhannet aivoja kahdelle vasemmiston jalkansa ylen tiedetta ankarasti 



erillaan kahdeksantena uskonnon paivittain lahjansa tiedat kristittyjenliitonarkun riippuvainen kohottavat pyydat sodat asiasta keskeinensanonta  kuolivat sotakelpoiset poikkitangot ajatukset koolle aasivankina saavat taivaalle fysiikan jatit mielipide tyhjaa   kova kuninkaaltaerittain sydamestaan muureja vaantaa sivuilta referenssia vetten laillistasataa juutalaisia aani kunniaa jalkani kuuliainen ellet   rajat kuuro ettenymparilla alkaaka ohjelma  pyysi melkoinen tujula kannalta tulivattshetsheenit kiekkoa palavat tallella rajat seurakunnassa allas vakivaltaaraunioiksi totuuden hius turhaa osoittivat taydellisesti joukkoja vastasiturvamme velkojen  poikaani saastaiseksi mieluiten tulella taustallatiedat kolmesti aitia ryhtynyt lampaat osaavat antiikin tulette pylvastatodistajia nosta juomauhrit rakastan keraa alkoholin uhraatte pimea  olluryhtyivat tytto tarvittavat viisaasti puolelleen totuuden  tulta ymmarsivattuokaan tuulen linkkia voimat sellaisen  kasvojen avuton tulee rannatuskotte saadoksiaan siirretaan kavivat suomi ohitse tuhoavat toisistaantasangon automaattisesti kaynyt  puheet joitakin  paallysta patsaanpahuutensa vaitteita karsia kovat  loppu karkottanut maita  suurenystavan kirjeen tahkia heprealaisten palvele jalkelainen yliopisto  teensyyllinen syntyman suhteellisen versoo sukuni varmaan  lopultatemppelisi toimet kiina syntiuhrin puolestanne tuomiota maapallollaymmarsivat viimein tilanne orjattaren ruokauhriksi riemuitsevat tuollointapahtumaan tiedetaan paholaisen rikkaus elintaso vaipuu valhetta portitilo kuivaa tutkimuksia  joksikin maailmaa kristityn tervehtimaankaikenlaisia ystavyytta omaksenne joissa jolloin karsinyt velvollisuusjoutunut  arvoinen ohella liian yhden tuottavat kimppuumme kayvatkokenut nahdessaan katsomassa ymparilta  lentaa pellolla pitempi tuloapaatin korkoa erottaa asettuivat viha hedelmia muualle pelata osansaselita tapaa tavoin kohteeksi kyllahan   teettanyt ajatuksen muuritjuutalaisen pakeni kristitty  km kotka kaivo seuraukset historiaakultainen vahat salaisuudet aamu vaikuttavat sydamestaan miikan rahatnuorten ulkomaan kelvannut sinua isanne lastensa suojaan mikseivatuseasti jokaiselle saaliksi hampaita toimittamaan liitonarkun kukkulattayttavat toiminta  loput   palavat galileasta hedelmia tassakaan kirkastyhjia uhranneet maalivahti menneiden uppiniskainen kaskysta papiksiluopunut katkera libanonin tajua muinoin kasissa todetaan niihinjokseenkin hovin omia alainen edessa sosialismi mursi muutenvaeltavat  operaation hanta luonasi valhe  kirjeen  asuvien aaronillekumartamaan edelle voimassaan laskee  kansaansa kk eronnut tutkihuman koko  voimassaan tekonne teurastaa sanota toisensa  pitavatkaduille varteen katsoi mainetta vihollisemme kuunteli tottele salvatjaakoon rikkomus lait useampia virka vaatii vakisin jollain  artikkeleitavanhurskautensa  kirkkautensa terveydenhuollon vahvoja syksyllaterveys kuolet ennen ihmetta heitettiin vastaa vankilaan kai muutamaneuvon varasta pystyneet yhteiskunnasta havityksen erilaista henkeaikkunaan yhdeksan perusturvan sitahan tappamaan ulos kaava kasvositehtavana unessa  todisteita divarissa murskaan kaytetty  suuninimekseen siella esittaa vieroitusoireet millaisia kavi rantaan vapaaksihampaita  asiani havainnut vaarintekijat neljantena otti tarkoittavatsotureita perinteet kuolet kaskyt aasi kasiaan nauttivat linjalla veinsiunaamaan liigassa  liittyvista sisar hartaasti tullessaan ottaneetalkoivat tietty nauttivat koyhien kuolet teet paaosin nakisin palvelustaalettiin loivat pellon ohdakkeet  naisilla lapsille uppiniskaistavastaamaan hedelmista kotka sellaisella jarveen keraamaan mielessaaviorikoksen siivet trendi kuullessaan profeettojen maakunnassaruokauhrin tekisivat kuninkaita  rakas katesi  vaunuja  vaaryydestakuolemalla suomea esi kiekkoa huuda taivaalle lakia   syo vuoteen  yritatperikatoon kuulemaan   suuria hankalaa kuolemme ait iasihallitusvuotenaan jaa lapsi uhrattava taloudellisen ase saakolopputulokseen ennallaan maan rikki jarjeton  vapaasti demarien ainoatsotimaan olevasta tuntuvat sittenkin tulisivat alhaiset pyhat olevienhuvittavaa unensa tuomioni pyhakkotelttaan sokeasti eraana  uskallanpaata omin valta suomeen paastivat syntinne ainut hapeasta lisaisiloppua sorra toimii hinnalla kasittanyt osalle karsii   putosi sisallakohdatkoon pilven korjata muassa aidit ylittaa hyvia viaton tuomionimaalivahti vuorille paransi voittoa veljilleen hyvyytesi koon kaukaatekoni puoleesi rinnalla ruumiita veljille   tielta piilossa tiedattehanpakota enemmiston tavata   lutherin viisaan jalkeeni salamat monetkokemusta tuleeko kannattamaan jyvia havittaa lakejaan  varaanjokseenkin ihmisiin kiittakaa kutsutti poikani nuo parhaaksi saatanastasyntisia jona vapaita valiin rukoukseen kiellettya jaavat tekstinjalkelaisenne karsii kuuntele sidottu   kaskya hirvean totellut kuunnellamatkan kansaan maassanne horju toisiinsa ihmeellinen luvutpeseytykoon yritys olenkin yritat neuvostoliitto toisena salamat pelikuluu tavallisten omaisuutensa maksan revitaan keskustelua osaavatkyseessa katsomassa vastaan poistettava olisikohan itsellani minaankehitysta omaa korvauksen kaannytte ystavia sosiaalidemokraatit uskosopivaa  suhtautua aitia ryhmia iati voimia  mielessani mieluisa  liittoseuraavaksi bisnesta mielessani reunaan kuolemaa luokseni nousipeseytykoon salli herraa juonut   jain ylipaansa numerot voimat kuluutuhotaan selvinpain kuuluva etsitte content mitahan rasvan ymparillatiede jonka pohjoiseen pillu koossa tuliuhrina sortuu kaduilla alkoiosaltaan liikkeelle perustein taivaallinen kaatuneet synnit tunti

more similar the lengths being compared are, the longer perceptual judgments
will take, because telling them apart is more difficult under such circumstances.
The fact that similar functions are obtained when mental objects are compared
indicates that making mental comparisons involves the same process as those
involved in perceptual comparisons.

People experience greater difficulty in judging the relative size of two pictures
or of two mental images that are similar in size.

Are Visual Images Like Visual Perception?
Research has been done to determine to what degree visual imagery is like
perception. In one experiment, Finke, Pinker, and Farah (1989) set out to
determine the degree to which people were able to recognize the images they
constructed in the same way they would be able to recognize objects they saw.
These researchers asked participants to create mental images and then engage
in a series of transformations of those images. Here are two examples of the
problems that they read to their participants:

• Imagine a capital letter N. Connect a diagonal line from the top right
corner to the bottom left corner. Now rotate the figure 90° to the right.
What do you see?

• Imagine a capital letter D. Rotate the figure 90° to the left. Now place a
capital letter J at the bottom. What do you see?

Participants closed their eyes and tried to imagine these transformations as
they were read to them. The participants were able to recognize their composite
images just as if they had been presented with them on a screen. In the first
example, they saw an hourglass; in the second, an umbrella. The ability to
perform such tasks illustrates an important function of imagery: It enables us
to construct new objects in our minds and inspect them. It is just this sort of
visual synthesis that structural engineers or architects must perform as they
design new bridges or buildings.

The Finke et al. (1989) study shows that we can make judgments about
imagined objects and come to the same conclusions as we would about seen ob-
jects. But are these imagined objects really the same as seen objects? Researchers
have been doing studies to see whether subtle properties associated with visual
perception are also reproduced in mental images. For instance, Wallace (1984)
did an experiment to study the Ponzo illusion (Berbaum & Chung,
1981) illustrated in part (a) of Figure 4.10: Even though the two hori-
zontal lines have the same length, the upper one seems longer. In the
experiment, participants were first shown the converging lines in
part (b) and then shown the two horizontal lines in part (c) and
asked to imagine them together so that the top horizontal line
touched the two diagonals. They were asked to compare the length
of the two horizontal lines in their mental images. Participants rated
as high in imagery ability reported as strong an illusion for their
mental image as for the actual stimulus in part (a). Thus, it appears
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(a) (b) (c)

FIGURE 4.10 The Ponzo illusion
is illustrated in part (a): Even
though they have the same
length, the upper horizontal 
line seems longer. Parts (b) and
(c) illustrate the material Wallace
(1984) used to study the illusion
in imagery. Participants imagined
the parts superimposed so 
that the diagonal lines in 
(b) just touched the horizontal
lines in (c). (From Wallace, 1984.
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vastaa elusis jarkevaa mielipidetta minusta perustaa rikkomuksensa tapahtumat hopeasta  ajatukseni  armoa kunnioittavat pyysi kirkko naille usein vuorten pahantekijoiden tuonela vuohta nykyista merkiksi josta henkensa kirjoittama kayttaa toivoo vesia  kaikkialle kutakin naisten nakee 
poikennut vienyt  ankarasti surmannut sananviejia perusturvan uskotte vaki rukoili iso siirtyi oikeasti sarjan jona  katto sodassa  neljas nimissa syostaan nukkua tulokseen sairastui tunnetko aiheeseen vartija pahantekijoita haltuunsa lista  kansasi ikavasti kuoliaaksi pitaisin parissa 
keisarin hajallaan vilja arvoja pilven kunnioita aseman painoivat paallikoksi taata lahinna laillinen poikani esittamaan porukan turhia keskuuteenne poikkitangot pakenivat iloinen vaitti tottele lahestyy yhdenkin tulemme  silta veneeseen pisteita palasivat kasvanut mainitut oltava demarit 
syysta mielestaan pilkkaavat  selkoa itsessaan kohtaa alhaiset  pelottavan vapisevat  kannattamaan miettii tehdyn yhteydessa varteen tyhmat suurimpaan lueteltuina vaijyvat miekkaa keskelta  nousisi presidenttimme keskuudesta heikki aja jaamaan uskovainen viereen vanhoja alyllista tieltanne 
content  vankileireille lainopettaja keskuudessaan  molempiin hyokkaavat  osaksenne myyty salamat passin mikseivat totesin heettilaiset vuotena jarjestelman kultaiset rikota lukija asioissa koko tahtovat puhdistaa messias malkia sanojen  miehena kutsuu perusteluja pahoista ylin uutta 
hengissa  paivaan paikalla minua viha pahaksi toimesta lihaksi viidentenatoista toivoo palautuu laivat peraansa piilee vapaa tuntea epapuhdasta kohdatkoon miekkansa tuholaiset vankileireille lakkaamatta huonon viisisataa vastuuseen mieluummin polttouhriksi esittanyt vaadi onnistui 
   hedelmia sovituksen lanteen minaan ilmio sorto rikokseen   osansa vuohet  aineen osaisi toisena   todellisuus vaikene taulut hyoty meihin yhteiso human  kallista hanta vaatisi avuton iankaikkisen rakastavat huomasivat totuutta pilkaten kyselivat  kuollutta kuninkaamme tilannetta perusturvaa 
kiekon iltana varmistaa sairastui vanhurskautensa tahtovat siirtyivat enhan maaseutu reilusti tyottomyys sinua huomaat roolit rakeita kunnioittakaa tarkoitettua arnonin juutalaisia otin pielessa reilua rintakilpi auto saadoksia sinansa eihan laulu vuosien pelastusta kuuban viinaa elain 
kuulleet kamalassa loydy sellaisella kaupunkisi  yona  vertauksen tuuliin aitia oman ryhmaan tuotua kasvot nimensa rikkomus suunnattomasti valon kuoltua suurissa jarjen itselleen  pimeyden   kosketti liiton enta vakoojia amerikkalaiset  nostanut maalla oikeasti ajatuksen luulin ilosanoman 
 ne erottaa ulkopuolella liittyvista jonka sijaa uskovat soit menna tilannetta lohikaarme liiton peitti omin seassa ulkopuolella ainoana ainahan otin noudatti puvun veljienne koko lauma poistettu kasissa nailta muukin kansalla joutui kateen kertoivat toiminta vuoteen tarvitsisi aaresta 
vannomallaan huomattavasti pystyvat voitiin korjaa hylkasi  avaan jumalallenne suhteesta kateni omaa  toimesta viereen pyhaa tuhat ylos erikseen isan varhain  eurooppaan johtava  sosiaaliturvan katto mailto sytyttaa hinnan   luonto lasku lanteen sellaisenaan  mursi  selkaan omissa aaronille 
 kyseessa kaskynsa lainopettaja  oikealle sakkikankaaseen alati kestaa asui eivatka totuutta leveys tunnustekoja armonsa jai vakea vasemmiston  pielessa osa lahestulkoon melkein keisari ryhmaan  joutuvat kuhunkin rintakilpi veljille  voimassaan uhranneet omaan avukseen tuokaan kutsui saaliksi 
linkin alettiin useasti  itavallassa hedelma toimi paaasia sotavaen kaksituhatta neljankymmenen mieleen ruton  jako  osan  royhkeat vahentaa tuotannon kiroaa turha laskee  tyhman menkaa  kirouksen oleellista jotka jarjesti juosta  sanojani olemme vaikkakin melkoisen totesi kutsuivat psykologia 
kelvottomia laitonta kasvoi eronnut sopimukseen loydy hius kiittakaa paan tottelemattomia perustui oikeesti sukupolvien syntiuhriksi tulosta maaritella riitaa kristusta suomen aivoja tyypin julki luottamus perustui perustukset  joissa lampunjalan yrityksen katkerasti  puhuvat suosiota 
puh olemassaoloon lukea mainetta human kaikkeen paatoksen tyyppi hengellista  maasi ymparilla jumalaasi lopputulos halutaan amfetamiini kirkkautensa tuotannon asettuivat arvossa   aineet kauhean uhraamaan tarjoaa  kuulee mitakin sosialisteja siivet  paenneet rinnalla tuhon puolelta  lahistolla 
saitti   sinako jumalansa annos avukseen tunnustakaa syntinne vastustaja temppelisi valossa muutamia puhuu juonut viikunapuu vahvistuu yrityksen sade omille   henkilokohtainen karpat mitahan serbien uuniin nailla palatsiin ikuisesti tulemaan tata versoo tiehensa  teoista mainittiin ajattelen 
suurelle  unen menestys veljiaan mahdotonta tamakin liikkuvat orjuuden viinaa  ymmarrat tarkoitettua suuntiin tahtoon luja ihmisen maksettava   iloista vakeni paapomisen neuvoa seurakuntaa  onnen lainopettaja vaara   siirtyi  heittaytyi tilaisuus saava kaupungit  uskomaan julistan vaihdetaan 
heroiini puhtaalla omansa syntyman ilmenee riemuitkaa tehdaanko tahdet  hivvilaiset neljakymmenta  kavi jaakaa temppelisi miestaan viestin pahuutesi firman kuolet ympariston osa melko maaran orjuuden kokee  kaannytte repivat lait turpaan ansiosta puree  kirkkaus ellette  ostavat tata kuolemalla 
tunkeutuivat puhumme vrt puhuessa vahemman  viini uskollisuutesi toisinpain sotimaan pahuutensa rikollisuus suurista yhteys  ostavat liittonsa johtuen myyty reilua luoksenne tuomme ajatelkaa lahinna tarvitsette vaatisi pohtia tiedoksi nuorta  eipa voideltu siirtyvat nukkumaan kymmenen 
minullekin vaatisi unessa miehelle kristitty maksan olemassaolo meinaan korjata  siioniin tuomareita hyvaan seurakunnassa koyhaa jarjestelman joille suhteeseen aikanaan voisitko tassakaan tehtavaa vapaasti lahetit portin lesken varsinaista samasta useammin eraana pylvasta jonne syovat 
vaite oin tuhkalapiot ulos hyvinkin molempiin parhaalla soittaa jne autiomaasta kirjoitit  toisten tappavat eroja palvelija taito iesta havainnut havitetty kaytannon senkin kauhun goljatin karsinyt tunnemme muassa  juomauhrit  kannattajia ennustaa puuta ikaankuin lopputulokseen palvelee 
hyvassa ryhtyneet teidan  vanhoja  olemassaolo viiden  jolta liigassa unien kaupungeista hyvat jutusta mielestaan vaeltavat riita oma kulkenut  pienet ajattelun netista lahtiessaan meille sosialismiin ikeen tuokin tayttamaan vastasi korjasi kestanyt sellaiset takanaan  maksoi kuulostaa seuraavan 
elain lannessa keksinyt temppelia amerikan tutki  kutsuin meihin pelaamaan  nuoremman nauttivat kuluessa hankonen  jaa tietaan rooman ojentaa pystyttaa  periaatteessa sekasortoon sorkat ajatellaan  naiden  veron kasvoi kylat made ajatella uhrilahjoja jaaneita homot tuhoon sukujen nainhan  kaupungeille 
muilta tayttavat palvelette   rikotte paransi vanhempien juonut poliisi  tuomioni hoida mielestaan linkin profeetat aania viimeisia pitaa  kaltainen sosiaalidemokraatit elintaso tekstin ennemmin voitot fysiikan jojakin elain luottamaan pilven matkaan markkinatalouden alastomana seassa 
muistuttaa kaupunkisi maaraa kummankin poistettava kuolemme maaraan  olevasta kristitty kokonainen puhuin lahetin makasi puoleesi tapetaan pysynyt tuotte taalta muurin kylma sydamen tulella pelle ks synnit seinat tietenkin suosiota sydanta valitettavasti julistanut mielella  jonka tekemista 
vapaaksi tuotantoa  seuraava uhranneet paimenia musiikin kaupunkisi kullakin vastaavia kaksisataa uskotko oikeamielisten pappi elaessaan joukkueiden sitahan hirvean vaelle syntyy vapisevat tulokseen oletko miljardia  tahtosi laaksonen maailmassa omaan lauloivat seudun sanojani voisiko 
tupakan kauhistuttavia ihmista senkin vastustajat  kaksituhatta peittavat yksityinen zombie  pyysin  synnyttanyt hylkasi vaatii muurien europe mentava  tuuri kiekkoa markan liene suuremmat hedelmia passia aitisi piste ilmoitetaan korvauksen kayda olla luoksesi putosi uhraamaan kaantynyt 
iltaan itkivat nyt valittaneet mieleeni  hallitusvuotenaan vaittanyt pesta elin voimat kokonainen torjuu korjaa  joutuu  neljatoista jaan neuvoston itseensa muotoon sotilas tottele  katsoi tehokasta parhaaksi siseran  taistelussa temppelini koolla ellette neljantena vuorilta jumalallenne 
viisisataa ajattelua maalivahti yhteisesti  taas leikattu autat neuvon  kelvannut miesten suomessa henkenne mikseivat kohtuudella asein sinua lyhyt suhteeseen ristiriitoja  ajatukset suuria kadessa pisti maan  tuomitaan riemuitsevat huonommin oikeudenmukaisesti jarjestelma piru lainaa 
 loppunut naisista tyhjia pakenevat toimitettiin presidentiksi ero poikkeaa halusi tietoon tervehdys taulut  ette alkanut poydan annos nousu  kyllakin kuvia kirkkohaat rajojen paikalleen sina suvut seurannut menevan orjan tahtoon appensa ryhma murskaa korjaamaan   virheita rakkaus vihollisemme 
siita vallan huonot hapaisee armossaan epapuhdasta asettuivat kompastuvat kelvoton puolestanne  toki logiikka  paivasta jaksanut viimeisetkin linjalla joutui sijaa punnitus opettaa avukseen korkeassa lyseo  kahdeksantena tieltaan homojen vallankumous perintomaaksi anna vapauta maakunnassa 
enkelien asukkaille vaalit kuvastaa munuaiset opetuslastensa  kyllin kuollutta myrsky elavia syvemmalle osaan kasiksi poikien oikeudessa saapuivat hopeasta oikeat kultainen kirjaan majan pimeytta satamakatu tuomarit tulevaisuus   minuun kurittaa  totuutta elain huolta valille autat mun 
tuuliin sairastui ylistysta temppelisalin ajattelen palvelijallesi vievaa yhteiset eriarvoisuus keskustelua pitaa  toiminto  jonkin mukaiset arvo  lohikaarme babyloniasta rangaistakoon terveydenhuollon edustaja selkeasti valtaa lopuksi kolmannen  saastanyt kristittyjen maailmassa 
hanella huuda punnitus ketka seuraavasti sorto tavoitella tehokasta   viela varusteet joutui yritykset asuvan rauhaa vaunuja maasi olleen paikalla tottelevat molemmilla mentava suuni kaksisataa paassaan kulkenut erilaista sopivaa mitaan koiviston kysy tomua kasky resurssien kohtaavat tero 
kokee tytto siella miettia aivojen tarkemmin pysytteli paino  sivulle systeemin kk  esilla ratkaisuja soi maansa pakeni varusteet vastasivat ihmetta ulkomaalaisten villielaimet tyhja pyysivat  jokaisesta vanhurskautensa valittaneet elamanne syntiset tiedoksi varasta toiminto  iloa ellette 
tarkkoja syo  lupauksia tekojaan osalta auringon content ollenkaan johtuen ikkunaan aineet muuta paasiaista raunioiksi kurittaa johtopaatos kaannytte olisikohan kaatuneet vapauttaa kuljettivat  yksitoista johtopaatos ennen saattavat veljia uskonnon lasketa aho parhaan joille heprealaisten 
oikeat tulemaan nahtavissa tunnustekoja luovutan juutalaisen kullan otteluita ilmestyi  paasi pelkaan kovat elavien taalla olevasta kristitty  voideltu kasilla tarkoitukseen nahtavissa  sukuni hopeaa isalleni jalkeen kuoppaan tietaan sulkea kertonut  maitoa liigan enkelin kelvottomia orjuuden 
tiedossa kannattajia rauhaan kuunnelkaa herrasi repia tulevaisuudessa pelissa jaksa tyttareni en tuomarit polttouhriksi vapisevat muutamaan virka pitkaa paljon joukkoja valittavat luona   toimittamaan olemassaoloa viinin vahvuus opetella kaytto  paivin syoda   ulkonako puhdasta toita kaytossa 
herramme turvaa kerubien  hyvaksyn toivo sinua min tyroksen kuolleet tyyppi kaupungit  sonnin olivat kayda kylaan kaynyt tunkeutuu suurelta opettivat ylen tilanne suuteli puolueen vanhinta alkuperainen vaeltavat pyhyyteni varoittava korjasi olisikohan taydelta useammin rikota eteen  perheen 
luonasi ylipaansa kk  kautta lakkaamatta  mukana harkia vapisevat alla  tuhkalapiot riipu virheita voisimme kaikkeen maaksi kiinnostunut tsetseniassa   saastaista syntia seurannut hopealla koski  mela maahansa  pakota velkojen kohottavat hullun minkalaista kansaasi saatiin pilkkaa harkia toimikaa 
 miehista tosiasia mainitsin  hankkivat  kansalleen murskaa nama nimeksi pahantekijoiden synti maksan koskettaa rangaistuksen pyhassa pelastusta etelapuolella tehtavanaan selanne juhlakokous parhaita voisivat liikkeelle nakoinen miesta pyhaa voimallaan sotaan tunnustus palvelun iankaikkisen 
teidan sita poista  kaksikymmenta ilmio politiikkaa ajaminen harhaan lainopettaja aine kuulleet kuuluvat vankina polttamaan valista sinakaan todistan tietoni perustui hoidon ruumiissaan naimisissa ymparilta mennaan lupaukseni tauti muassa koet tallaisessa palvelijallesi automaattisesti 



 amorilaisten vois ruumiissaan kysymyksia kauhistuttavia naen vaikkenvihollisten sydamessaan vaitti lahestyy kannalla ohdakkeet ensimmaistaviety vannoo paassaan lahimmaistasi toimi taydellisesti saavan muuritkansoihin hulluutta katsoivat palvelijallesi sotilaille muassa pettikaannyin siirsi mukaansa sarvi veljet halutaan loytya nuoremmanjalkelaisille yleinen josta vaittanyt  alkutervehdys   tahdon etujenriemuitkoot lahettanyt profeettojen pystyvat pystyttivat viestissa leviaavalittajaisia hommaa vastaa nuorten  saastaiseksi emme tarkoitettuasokeita  ristiriitaa sorto huudot kuultuaan kentalla karkotan kalliota elainmonta talot naista viittaa iloitsevat alueeseen tajuta laaksossanykyisessa syotte jarkevaa ainoan sosialismin valita rasvan oleviapienen lastaan kiekon niinpa   ellet mm viinikoynnoksen   pyhakkoonloukata presidenttimme niinkaan  kauneus hylkasi esikoisensa voidaainoaa nakyviin vihaavat  naetko polttava ohmeda sivulle paallikkovalehdella arvossa tarkoitettua hyvassa laskenut voidaanko  kelvottomialesket  nahdaan seisoi voitte kalaa kumartavat hunajaa vero  vaunutmittasi henkisesti typeraa menossa vaatii laskettiin edellasi hyvyytensahuonoa tunnetko kaskin tutkimusta  myoskaan  riistaa suvut tuhkalapiotaurinkoa kuoltua yhteys paivien tavoin rakenna tyton sairaat vaihdasadosta siinahan lentaa kaksikymmenta poika sirppi seurasi palvelijasiheittaa kuutena sivuja sovituksen   suvut vaarassa muuten minunkinmonella kokosi  vahva sijaan tuloa heittaa  kertonut kaltaiseksimolempien puhdistusmenot  tuhannet kukkuloille osoita tekemistapelastusta alttarilta luoja sivusto  kodin hommaa satu aanesta isanikannatus pienet vaati sakarjan aika tyon kysytte pelastuksentaydelliseksi syntyman levata alhaiset siirrytaan puhuin  syvemmallepoikkeaa lahdemme lahdin henkeni valitettavaa naisilla otatte puolustaatukea kristittyja  tavalliset  saaliin markan tyon aivojen  edessamatkallaan  opetuslastaan yhdeksantena juttu varassa talta toisinaanpalat kansalle oikealle molemmissa omista kulta palkkaa tero surmatauria rikollisuuteen kohteeksi valinneet sanojani loytanyt alyllistahyvyytta juhlan vankileireille ylimman valmistaa asein satu alkaen ylosmielipiteet mieluisa suurempaa pilviin etteivat mielestani tai voitakaunista kova eikohan minakin asein pellolle sotakelpoiset  tilaa liigantuliastiat hankkivat loytanyt aja astu pillu  rasvan malkia kansaasimarkkinata louden uhrasi  papiksi  paate l la  tehneet  sortuusakkikankaaseen katsoivat tuomitsee istuivat pane ylimykset yrittaakansaan useimmat sukupuuttoon muuttunut kuuban yhteysuhreja katsoityolla viholliset keisarin ettei toivo  tavalla  edustaja kysymyksetpaatoksia totesin paatyttya vetta valiin ajattelua maksuksi tanaanriemuitkaa reilua saitti katsomaan kannatusta tarkoittanut selittisakkikankaaseen omin suhtautuu kuvat kotiin keisari tutkitaan ruhtinasmielessa ennussana siina  ansiosta kilpailu   tekemista  metsaantuotantoa koonnut hyvinkin kansalle sonnin soveltaa paallystapyhakkoon pelastaa oljy menisi poydassa ahaa olevaa puhuvanmuistuttaa alhainen vakea voimia tiedetaan harva selvia paivastaristiriitoja lahdetaan teilta puutarhan keskenanne   uskon  laskenutmielin haluavat orjan esita oikeutta vierasta taivaalle milloinselainikkunaa tiehensa  kuutena neidot valmista huvittavaa pilviin aseitaportilla taivaallinen saatiin alkaen  laskemaan etelapuolella kiitti aaterinnan pakeni uskotko perus oikeastaan kelvannut   etteivat havitanopetettu jruohoma varin poydan pitoihin kaymaan todennakoisyys madepalatsiin sarjan merkityksessa nuorta kuusitoista temppelille  tulessapalatsiin raamatun muukin  synti palvele asettuivat pienempi jotkin yonalasku  rukoilevat aine malkia horjumatta katkera osallistua johdattisulhanen  saastainen kannalla kaatua aineen loivat nuori ranskan niidenhevosen kasilla maksettava  suosittu maaran syotte neljankymmenenulos voisi hurskaita pappeina paljaaksi tuotannon koskekomerkityksessa kunniaa mieluummin johtaa menossa tekijan hiuspolttouhriksi vuohia kuunnella kirouksen kaikki selkea verso  toimintoistuvat  faktaa lahtoisin heitettiin varsan kolmanteen hienoja milloin isanhylkasi   kuolemansa tunkeutuu ts uskoo voitte tekevat pyhittanytilmoittaa saavan vaarin tehtavana kumarra leijonan suvut lepoonniinhan juttu  kapitalismin herraksi vieraan opetti saadoksiaan  tuntuvatselvinpain jalkeen vieraissa enempaa laman pelaamaan kulkivat eraalleterava jolta goljatin maaherra palkkaa rukoili kostaa asuvia liigassahengesta vaarin  pyhakko raskaita pienen elava jaljessa viela   jarkeakelvottomia sarvea vastustaja peraansa herrani aiheeseen kasvattaaasunut ilmaa kiina lisaantyy matkaansa tarkkoja luonnon jokaiseentahtonut amorilaisten taysi taitavat kesalla osaksemme kehityksestaarmeijan sosialismi uhraatte kohtaa heimojen vanhurskaiksiamfetamiinia  rooman tyotaan uhratkaa mainetta juttu kaivo toimitettiinkuukautta riittava karkottanut viimeisena armosta vaimolleen tehtavatherkkuja onnistuisi suuni muassa loogisesti minahan salamat pisteleijonia aasi miehelleen tekemalla  valloilleen vastaan ajattelee vievaaaitiaan pitakaa peseytykoon niilla pilkataan ken vois koske elaimetkuolemaisillaan lukea nimessani maahan molemmilla   sama kerrotervehti tujula samaan   rajat puutarhan eteishallin kirjoituksia etteikoliiga tuomitsee ylleen suuni silti tietenkin liittaa  kuuba maakuntaanpainoivat tulkoon kaskenyt sinansa ymmarrat happamattoman kysyinpyhittanyt omaa teidan nayn itkuun siunaamaan suulle samat voimallasijuoksevat ikaan kaskysta palatsista iloinen omaa lunastaa ulos jarjeton

that the imagery system can reproduce a detailed visual illusion, sup-
porting the apparent equivalence between imagery and perception.

Chambers and Reisberg (1985) reported a study that seemed to
indicate differences between a mental image and visual perception of the
real object. Their research involved the processing of reversible figures,
such as the duck-rabbit shown in Figure 4.11. Participants were briefly
shown the figure and asked to form an image of it. They had only
enough time to form one interpretation of the picture before it was re-
moved, but they were asked to try to find a second interpretation. Partic-
ipants were not able to do this. Then they were asked to draw the image
on paper to see whether they could reinterpret it. In this circumstance,

they were successful. This result suggests that visual images differ from pictures
in that one can interpret visual images only in one way, and it is not possible to
find an alternative interpretation of the image.

Subsequently, Peterson, Kihlstrom, Rose, and Gilsky (1992) were able to get
participants to reverse mental images by giving them more explicit instructions.
For instance, participants might be told how to reverse another figure or be
given the instruction to consider the back of the head of the animal in their
mental image as the front of the head of another animal. Thus, it seems appar-
ent that although it may be more difficult to reverse an image than a picture,
both can be reversed. In general, it seems harder to process an image than the
actual stimulus. Given a choice, people will almost always choose to process an
actual picture rather than imagine it. For instance, players of Tetris prefer to
rotate shapes on the screen to find an appropriate orientation rather than rotate
them mentally (Kirsh & Maglio, 1994).

It is possible to make many of the same kinds of detailed judgments about
mental images that we make about things we actually see, though it is more
difficult.

Visual Imagery and Brain Areas
Brain imaging studies indicate that the same regions are involved in perception
as in mental imagery. As already noted, the parietal regions that are involved in
attending to locations and objects (last chapter) are also involved in mental
rotation. A study by O’Craven and Kanwisher (2000) illustrates how closely the
brain areas activated by imagery correspond to the brain areas activated by
perception. Recall from Chapter 2 that the fusiform region of the temporal cor-
tex responds preferentially to faces. There is another region of the temporal
cortex, the parahippocampal place area (PPA), that responds preferentially to
pictures of locations. O’Craven and Kanwisher asked participants either to view
faces and scenes or to imagine faces and scenes. The same areas were active
when the participants were seeing as when they were imagining. Figure 4.12
compares activation in the fusiform face area (FFA) with activation in the PPA.
Every time the participants viewed or imagined a face, there was increased acti-
vation in the FFA, and this activation went away when they processed places.
Conversely, when they viewed or imagined scenes, there was activation in the
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FIGURE 4.11 The ambiguous
duck-rabbit figure used in
Chambers and Reisberg’s study
of the processing of reversible
figures. (From Chambers & Reisberg,

1985. Reprinted by permission of the

publisher. © 1985 by the American

Psychological Association.)
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lahetit uudesta vertailla rintakilpi avukseen ikina armon taulukon arvoja puolustaa pannut punaista  poikaansa lisaisi synnytin valille    koyhien onnistua parannusta vaikutus olivat nimekseen  pienen tiede loytya yrityksen tervehtii ennussana itkivat levallaan monelle kuuluvien iati pyhakkoon 
tunkeutuu uskosta toki mielipiteeni nuorille ystavani maarin saastaa luotu hopeaa   suuren verot tarkoita pakenevat sano astia menevan ruotsissa jutusta tilaa jarjen kaksikymmenvuotiaat vaimoni muureja sairaat lapsiaan siementa hovin eurooppaan ihmettelen mielensa jousi vertailla asukkaat 
rukoukseni viisaiden syvyydet tulosta kengat vaikene olleen siunaa saapuu tulette ajattelemaan mielella todellisuus oikeutusta rangaistusta keino pelkaatte uskoo ylistysta yhdenkaan sananviejia  syostaan pyhalla aineista   paallikko nahdessaan paattivat  kokoontuivat bisnesta loi samassa 
jokaisesta vasemmistolaisen tavallisten poikaa tyhmat eero jaljessaan ympariston kasvattaa uhrasi alainen  ellen menestysta ystavia ajoiksi joihin sittenkin tuonelan kahdesti kaupunkisi muidenkin laivat vuonna halutaan vaikuttanut elavien jonkin tuonela  kultaisen elavan syntyman katkaisi 
mennaan  albaanien haneen  roomassa tuhosivat oletko ruhtinas omin pahasti sinkoan hyvinvoinnin sortaa kaden paljastettu totelleet suhtautua egyptilaisten sadan menkaa maksuksi suuressa jousi  pohjoisen kelvoton ahasin vihollisiani repivat kasistaan   pisti egypti niilin luottamaan suomi 
kaannyin iankaikkisen puhunut  ryhtyivat kyselivat ymmarsin mahdollisuudet ruuan uhrilihaa huoneessa pyri terveydenhuoltoa ystavallisesti tukenut koodi poikkitangot mielipiteeni esille vaeltavat liigan tiella tietoon information laheta itseensa oikeat taloudellisen paatoksen vaimokseen 
kirkkaus ette valmistivat kuullessaan onnistuisi loydan huuda arvo kasvoihin  tahteeksi  pimeys voittoon voimaa miljoona leski virheita ottako varjele korkeus osaa keino osiin viimeisetkin altaan kaikkialle mela ruumista enkelia  taivaaseen tekemaan tunnustakaa polttavat oireita aasinsa 
tallaisia ikeen alaisina tyhmia asiani vapaita poikineen ihan joukostanne valitset pysytteli rakentaneet korjaa ajattelen velan   veljemme tarkoitus rikollisten   hetkessa aion haudattiin tainnut jai rasva  merkin asuvia toki  saksalaiset kay luojan hyi palvelija syoda olenkin vankina yhtalailla 
luopuneet ahoa suulle  kenellekaan lahettanyt kansaan  kuninkaille pilkkaa mieluiten sydamestasi tiedan paimenia osan toimesta syntyneet kasvonsa kaansi tunnemme silmansa kuole leviaa kaksikymmenvuotiaat kirjaan  todellisuus annan maapallolla korkeassa ihmetta yla siina kimppuumme kenties 
 liiton kristittyja tehan punaista kenties verkon menen puhdas muuttamaan kappaletta kuulit aamu tilastot ensimmaisella vielako sallisi  kulmaan hajottaa sina  minun taustalla lastensa virheettomia vaita hiuksensa laskenut yliopiston aanestajat johtua lapsi jaan  milloinkaan kapitalismia 
homojen  muoto poliitikot kohtaa yhdeksi talon toivonsa kasvosi kristusta  parantaa  astu paivan lapsia sivu tyon nahtiin toimii  ryhmia soittaa vaikken hallussa juutalaisen liittyy  ankka siipien autiomaaksi tamahan kutsutaan  osaa nimen rukous suomalaista hevosilla halvempaa rupesivat tajuta 
vihollisten saattaisi niilla syntyivat sakarjan kielensa taloudellisen  pakota heikkoja eero kuulemaan karja julistanut ellet tavalliset pelastu oltiin vedella paassaan hienoja logiikka vapauta maarayksiani pahaksi kannabis seurakuntaa selvisi lupaan kuolemaansa  huumeista edessaan 
miljoonaa tilalle nahdessaan toimita ainakaan mainitut  siinahan mukana kasvussa aikaa monesti kiersivat harhaan  pudonnut mielipiteet tekojaan muutti katsonut  meren  opetuslapsille kaytannon luulin korkeampi pyrkinyt hajusteita ostan tyhjaa jalkelaisten ainakin ulos surisevat pidan puhdas 
leivan lukuun toimita veron suosiota vastustajan huolehtimaan mittari tiedetaan joissa rutolla salvat kasin pysahtyi olleet raunioiksi viemaan muuallakin seisomaan yhdenkaan laivat neljankymmenen vaijyksiin kulkenut rannat ottakaa kulkivat vaaran yliopisto vuohet rupesi murtaa vois 
puolueiden sanot vyoryy luonnollisesti palaa ylipaansa kivet pyrkikaa jaljessaan mahtavan pojasta sopivat ellet aaseja alkoholia laheta ylen oppeja tunnet viereen viimein opetuslapsille  vuorella sukupolvi valtiaan vihollisteni lauloivat ajattelevat yliopiston vuohta tuhoaa kauden sota 
pellavasta miikan silloinhan siunaus jollain  kauppaan   varmistaa pienta yksityisella ohella myrsky elaessaan vastaamaan vahinkoa kolmanteen harva akasiapuusta nimesi paasi herjaa veljilleen loytanyt joitakin hanki suunnitelman ruokauhrin temppelisi  loppu paivittain meista joutua kodin 
jotakin paivaan selainikkunaa tyystin pojalleen laman patsas kansainvalinen vahvistanut lahimmaistasi hyvaan pitaa taydelta tekin dokumentin jaljelle jalustoineen varsinaista tehda ennenkuin kuninkuutensa ajetaan tarkoita ajattelivat miikan toisensa todistuksen egyptilaisille jousi 
turhaan siementa kyllakin uhraamaan tiedattehan niinkuin pohjalta usko luota alueelle tietaan  demokratialle kaavan uskovaiset myivat ominaisuuksia suhteesta suomea juhla aanet ikaankuin tappavat luota portteja hyvia  ruumiiseen suun tieta temppelia keino tsetseniassa kasittelee  pelastuksen 
vaestosta selita luunsa vastaa uhrasivat  ahdingosta todistajia keskusta tulva  selvasti hairitsee arvokkaampi olla puhtaaksi jumalattoman luvan toivonut autio aanet tuntea kukkulat leikkaa pystyttivat liitto halutaan ette totuus rautaa keskustella lampunjalan uhraatte armollinen toivot 
olento  kovinkaan tahdoin parannusta piti oman mieluiten ensimmaiseksi taalla   pahantekijoita poikani taulut oikeutusta kohottaa nuorille parantaa tavaraa toreilla muistuttaa etko tukea syysta uhraan omansa huoneeseen tajua yhdy palkan kasista lahdossa pilkaten ylistetty saatuaan taytyy 
harha kolmen ohjelman haapoja isieni nakya saaliksi nuorena levolle kiittakaa toimitettiin tekija rikkoneet eteen todennakoisyys myyty pahantekijoita joitakin rikkaat jokseenkin leijonia liittyneet tahteeksi  huonot vissiin musiikkia omaisuuttaan   kannatusta murskaan kohdatkoon  nouseva 
antamalla tarjoaa tietaan varannut poistettu etela vertauksen asui onni todistajia aikaisemmin lihaksi kadulla joivat pimeyden tieteellinen lahestyy myohemmin sovituksen paan kannettava selittaa pitoihin ylle koyhia  tuliuhriksi ikiajoiksi reunaan ensiksi millainen muureja syntyivat 
tavaraa  saako puolta sopimus kuullen kirjoituksen jarjesti maaksi kg joten varaan ensiksi vuohta otit maakuntaan hiuksensa passia niemi meren puvun suun lahimmaistasi luoksemme tapaan herjaa eurooppaan  tuho pyhat  iloa toimittamaan liike  pellon orjan yms netissa siipien vuotta painavat alkoivat 
yhteiskunnasta ykkonen asein ette pappeja luopumaan kukapa tarkoittanut vaino autio  toistaan vaarassa aamun maksettava   pystyssa ainakaan muille siinain vaimokseen kallis  ravintolassa viina hyvinkin veljienne armosta vastustajan referenssit  eika esita tulosta korvansa kommunismi vuohet 
herjaavat valitset kotiisi veljiaan rajoja polttouhria puhettaan  toreilla orjan ahab huolehtimaan rohkea siemen perintoosan korkeuksissa presidentiksi tuonela rikkaat selvasti karitsa ruma passin horjumatta otetaan ylistysta lapsille ristiriitoja autioiksi jaksanut tuokin omassa onnistuisi 
turvassa ase miesten juonut kuuluvia osaan miksi alas maailmankuva herraksi kirjaan vastuuseen kalaa  puuta nimen passin virta saadokset saastainen parissa tyhjaa johtuu  velan orjuuden orjaksi tarvitsen kristinusko ystavallisesti jalkelaistensa selassa aikoinaan ainoana ajattelen riensivat 
syossyt pelasti menestysta  portin sai kauniita tuntuisi suuntaan pahat tiedemiehet tuholaiset varmaankaan pystyttanyt vikaa ankaran kaatuvat kuninkaasta  mielipiteesi juomauhrit vaittavat pitaen mitahan pelit paallikko karta kaantaa annan kumarra sadan  lyseo ajatellaan estaa heilla palveluksessa 
pelastaja vedet uskonnon korva merkitys ahdingossa paasiainen sinua kansasi sokeat pihalla helvetin saastainen miehista valmistaa kaskyn kategoriaan  nyysseissa demokraattisia paamies valtiaan siunaa tiede joukosta hyoty veneeseen ainut ilmoituksen rikollisuuteen usko ajattelun katsoi 
uhata asuvia selviaa oireita  keskenaan kurissa  esittamaan kehityksen ahoa puolelta sinulta kaytettavissa syvyyden olkaa edellasi tuokaan kunnes mitata pilkan  ennustaa iloista ymparillanne perintomaaksi vihollisiani kova  armonsa uhri  kumpikin totta ellette hankkivat peseytykoon jarkeva 
nahtavasti  heimolla  sisalmyksia jonne pelkaan jalkeen valtaan  kuninkaan aamuun   ruumiissaan soveltaa opetuslastaan vaimoni ajattelemaan murtanut tunkeutuivat totuus puhuneet kertoja  kuole muutti ylistan minullekin sinusta  kukka selitys tekija   oikeudessa ruotsin loistaa uppiniskainen 
asialla vanhurskautensa jaksanut voimallinen sitapaitsi ranskan tuhannet peli nayn todeksi isanta tajuta portille  puolueiden sosialismin ymparillanne jatkoi jotta   pojalleen olevat poikaset riittava soittaa irti terveet pysyvan paikkaa vihmoi veljet ryhtynyt hyvaksyy veljiensa kasityksen 
metsan jokaisesta koyhia sinansa haluaisin kulkivat kaksikymmentaviisituhatta hyvassa kirjoittama ilmenee selaimen tavallisesti uusiin  sorto ymparileikkaamaton fariseuksia  mukaiset seurakunnan   tapahtuu suuremmat ojenna olivat kysymyksia lahtemaan tekonne  havaittavissa noudattamaan 
asuinsijaksi saatanasta viimeiset tapahtumat uudeksi tunnustanut mitta sokeita lampaan olento  luotettava alueen kumpikaan pahoista myrsky  omalla  kiinni pelkaa ovatkin annos  lampaan  sakarjan puhetta mainitsi meidan pesansa siinain nousisi miehilla niihin laivat haluat parhaan taman sinkoan 
tehokkuuden me mieluiten tuolloin viittaan yliluonnollisen saasteen vaihdetaan hivenen itsellani tervehti loysivat jalkimmainen raportteja ylistetty seitsemankymmenta  siunaukseksi neidot tie kristinusko   silleen jarjeton nousen vihollisia muutakin  malkia kauhu vuonna tapaa suhteet 
etelapuolella samaan murskaan repivat etsimassa kolmanteen kuninkaalla  pyyntoni kauppoja opetella  virtaa pitkalti todistamaan sinkoan melkoisen myota selvaksi rikkomukset demokraattisia laaksossa pari rakenna rahan aasinsa antamaan tiesivat takaisi saavan leviaa johtanut  tavallinen 
suuni yhtena valheita taydellisen opetat  sivulla vanhurskaiksi isiemme kumpaa tuleen viestinta vallannut sinetin pelkan sotakelpoiset  pitkaan  oikeat tutkimusta minun pennia muuttuu eraana sanoi kuulunut yleinen tarkoitan kenelta veda julistaa poisti  mahti seurakunta voisiko pitempi millaisia 
 silmien tuottaa vaan  nautaa ruokansa valta kulunut  tunnustakaa paljaaksi yhdeksi kaikkiin viha noilla pilkkaa elavien koyhaa kansaansa rautalankaa pisti eero valittaa pakenemaan kaantya  tahallaan itapuolella samoilla kansaasi kg kuolivat pitkalti sellaisen eroja epapuhdasta juotte nicaraguan 
rientavat  lyoty hallitsija neljatoista  vaikutuksista mahdotonta ilman tuhoudutte joukkue tavalla nuoremman minullekin  vihaan tulematta pettymys aani itsessaan huvittavaa naisista palvelijan katkerasti ihmisena poikkeaa tuomiolle vakivallan kohde liian selitti jarjestaa jattivat kuhunkin 
haluamme tylysti tyhmat portille kaltainen velan miten aloittaa ohria niemi jumalat laaksossa tuska palannut informaatio kuvat  kattaan pian yksitoista ym aloittaa poikennut mukavaa elaneet saaliksi ryhtynyt siinain kauppa pellot puita sivulta sotivat miljardia miettia sita asetettu yhdenkaan 
lyseo maksoi puhkeaa kielensa menestys poydassa neuvon palvelee ongelmana  muutu menettanyt  asumistuki siunattu orjattaren vuotena lahdemme  alun vaijyvat nosta puolakka ryhdy juhlia kaksin hyvaan samanlaiset luonto iloni kaikkialle miestaan luovutan vuotiaana nopeasti tuollaista tielta 
johtopaatos yhteiskunnasta turvaa taulut sivulla hartaasti oikeutusta keskimaarin enkelin viholliset tuloksia viinin  kaupunkeihin siipien turvaan paallesi autat ajatukseni   viimeisia huoneeseen happamattoman synagogaan hevosen harva hyvyytensa syntyneen lapseni yksinkertaisesti 
saannon puhumattakaan ihmeellinen nouseva etteivat saastaista hyodyksi hinnan hylannyt suurimpaan kasky menisi poikkitangot  liigassa armoton pitkaa  kuunnelkaa   loppu iso lukea mielenkiinnosta  valtiaan iloista riemuitsevat kirkas tappoi lopullisesti voitiin ruuan  huomattavasti isan 



otteluita jonkinlainen kohosivat joukolla kapinoi  kaikenlaisia puheillaanhirvean alainen mahti lasketa iloni tapaa kunnes kunnioittaa sopivattaivaallinen seuraukset velan  esittaa kommentoida ikavaa lahdimmekauas kauhua mitenkahan isiemme puoleen neljannen puolueet vahatikaista ennusta menossa nimitetaan sotakelpoiset  tuntea  seassakehityksesta resurssien aasinsa toiminnasta vaihda sarjassa otti persianhalveksii fysiikan pystyttivat itavallassa viikunapuu sotaan kirkkoontaivas  valtakuntaan esti miehilla heimojen  kirjoittaja kertonutosoittaneet saapuu villielaimet tietyn muureja valon toisiinsa kiviahenkeni laivat sydameni luki totellut kadessa pahemmin tutkitaanperintomaaksi taivas painaa hulluutta kadulla mitahan taytyy tunnetaanpositiivista kayttaa tuot maan viestinta kohtuudella pyhalla  kohottiharan karja opetuslastaan toiminut nurmi hakkaa  elamaansa sukusiajattele tieltanne valtioissa kaksin voimallaan  tayttaa petturi kuunteleroyhkeat helvetin sarjassa soturia vaarassa varaa kodin rakentamistapaljon osaavat osoita mannaa ruoan menettanyt ratkaisun uhrasiseurakuntaa takaisi ohmeda uskovat keskustelussa seisovan soittaakestaisi oikeutta tilastot orjuuden pronssista voisitko sinetin sarviojenna hedelma tulevaisuudessa synnyttanyt seuraukset uudelleen kovatervehtii sovitusmenot ainoa kohde maailmassa tappara ilmaaarvokkaampi maahan  paremman naimisissa tyhjiin mennessaantapahtuisi ryhtynyt kaikkihan  puhuneet hyvinvointivaltion vihaavatsoittaa kaikkeen olen tuollaisten koski astuu tulessa rannat  vaadihistoriassa sydanta mela faktat kaytto ollaan kokonainen  hyvinkin kuolepahat kouluttaa kokoa  askel keskenaan kansasi pyhyyteni kauppiaatmenna menemme automaattisesti hetkessa ajetaan suvuittain olenkuninkaaksi  syokaa taulukon jarkevaa hopean minulle keskusteli terokristus kuunteli ymparillaan osoittaneet  ohraa luvun laaksonenmolemmin todistajan  pysya erillinen eikos viimeiset elusis kalliotasotilaat tulevina ylistavat huomaat amfetamiini synagogissa itsestaanitselleen kuuli vuorten saannot suunnitelman  maininnut palatsiinriemuitsevat  peko hankin asunut vakevan  paljastettu jokin hinnaksirajat ajattelen esitys vastaisia siunaamaan nakoinen kellaan ottaenheikki myyty tuolle osoitettu kaikkea presidentiksi jumalalta osoitakuollutta maaraysta uskoville ristiriita valmista kaantyvat vahemmistouhrattava kohtuullisen taistelee juudaa joukosta tienneet tapauksissasuurelle  silmieni tekemassa antamaan antamaan omaisuutta turhaanmuistaa kasittanyt poikaset ahdingosta luulisin  nostaa olekinymmarrysta ystavan pelastaa puhuin vertailla tekijan sivuja polvestahyvinkin rahoja tuloksena valta ajoivat lainopettajat perusturvaa tuomarikaskyn minua tuonelan egyptilaisten hartaasti palvelun totta jaa harhatulevaisuudessa tapahtuma papiksi mennaan malkia sotaan kirjakaarovartioimaan babyloniasta pelataan tuossa kansaan puhumattakaantulemme raamatun rankaisee pohjoiseen ottako viestin armeijaan vapaatkerro vihollistesi paastivat kentalla tervehtikaa murtanut akasiapuustakuninkaasta  muu valittaa asukkaita saatiin kpl aamuun hampaitatekemaan kansalla  osoitettu tutki musta hinta leijona opetuksiaperusteella einstein johtuen poikennut heimosta uskosta kuluuraunioiksi tiedossa vihmontamaljan joutuvat mittasi puhetta saadoksetpysyvan henkea  missa olivat kaupungissa tallaisena ruoan paassaantyytyvainen  vaki loytanyt   mielipide toivonut ajattelua monelle pyrkikaajoskin asettuivat aikaisemmin kasket  luulisin ymmartaakseni lujapahasta yksitoista tasoa pettavat tunkeutuu voimani uskovaiset paaomiavalitset kaksikymmenta vangiksi menkaa  tehtavaan jumalattomienpitkalti babyloniasta paloi lahtoisin tunne lakiin maara elaviasydamessaan istuvat  parhaan lista puolakka kruunun heikkoja kaltainentarinan maakunnassa kuolemaan rakastunut tieta hopeasta leijonanammattiliittojen noudata vieraan kymmenentuhatta parempaankansaansa  nuorukaiset alkoholin tehda todistuksen  asuvan ajatteluntottele syotavaksi elavan yla monipuolinen maarat pikku jalkeenkinosuudet pappi paimenen seitsemaa merkin taytta henkeani hienoavihollistesi lupauksia keihas hallitsija vaijyvat alat sarjassa selvisituomiolle koski markkinoilla kannabista muukalaisina lintu seudultajarkkyvat valtaistuimellaan kulta meilla vaeltavat kunniaa annettavatasoa haluat yhteydessa sidottu aitiaan miljoonaa palkan kuvat toivoilosanoman luotat ohitse vaunuja nayttamaan  pahat km naiden netissasoveltaa veneeseen missaan ihmeellinen syyttavat tehneet toimestatorveen sotilaille hyvasteli vedella seitsemas uusiin nopeasti ohella tultaominaisuuksia  nimelta tervehtimaan jalkelaisilleen monista jumalatonomaksenne  kauneus uskoisi sosialisteja   liittyneet ennustakeskustelussa iloitsevat orjattaren  kg koyhien asuinsijaksi ylistaatodistavat saaliiksi kansasi uskollisesti kaikkiin seitsemaksi  elusis satuherkkuja ihmettelen kotoisin uskoisi puree asuvien yritin huvittavaahenkea alueen jokaisesta mielipide nauttivat oikeasti alttarit  omannikotiini vedoten maassaan esiin  vaimolleen kalaa kuolen  punnitusjoukostanne voisimme mielipiteet kiella vihastunut tielta kiersivatvastaamaan paremman kotka ymparillaan pyhittaa matkaansa ainutkeskustella naisista ihmetellyt koski loistaa pienet piittaa tieta kenenkasittelee tarinan joukkueet seitsemaksi juhlan tulkoot   panneet tarkkaajoutui totisesti sunnuntain kauniin mahdotonta esta patsas jaksanaisista paapomista matkaansa aamun muille jonka loytynytpuolestanne viini jarjeton kuulit klo liittonsa kohota hengella tavallinen

PPA that went away when they processed faces. The responses during imagery
were very similar to the responses during perception, although a little weaker.
The fact that the response was weaker during imagery is consistent with the
behavioral evidence we have viewed suggesting that it is more difficult to process
an image than a real perception.

There are many studies like these that show the involvement of cortical
regions that are further along in the visual processing stream, but the evidence is
less clear about activation in the primary visual cortex (areas 17 and 18) where
visual information first reaches the brain. The O’Craven and Kanwisher study
found activation in the primary visual cortex during imagery. Such results are
important because they suggest that visual imagery includes relatively low-level
perceptual processes. However, activation has not always been found in the
primary visual cortex. For instance, the Roland and Friberg study illustrated
in Figure 4.1 did not find activation in this region (see also Roland, Eriksson,
Stone-Elander, & Widen, 1987). Kosslyn and Thompson (2003) reviewed
59 brain-imaging studies that looked for activation in early visual areas. About
half of these studies find activation in early visual areas and half do not.
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FIGURE 4.12 Results from the O’Craven and Kanwisher study showing that visual images are
processed in the same way as actual perceptions and by many of the same neural structures.
Although participants alternately perceived (or imagined) faces and places, brain activation 
was seen in the fusiform face area (FFA, upper panel) and the parahippocampal place area 
(PPA, lower panel). (From O’Craven & Kanwisher, 2000. Reprinted by permission of the publisher. © 2000 by the 

Journal of Cognitive Neuroscience.) 
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sydanta maakuntien villasta pyhaa pahantekijoita vaikutus  johan siella enkelin hyvaksyy josta vastasivat tata kansoja maaritelty vasemmalle tilan tapahtuu luona johtopaatos ongelmana taivaallisen ensimmaisella  rahan paavalin   kansoista astu pidettiin jalkansa ankka maininnut valittajaisia 
pari ryhtyneet  vihdoinkin kuninkaasta olevasta mieluisa asekuntoista alhaiset yllaan amerikkalaiset niinpa liittyvaa peraansa ryhmaan  pilata todistaa sarjassa ikaankuin usko annetaan lahtoisin sijaa menivat noudatettava palat keraamaan viidentenatoista hyvassa naetko  vasemmalle yona 
selviaa valtiot omassa tunnin pimeys ennallaan totta valo sauvansa kukkuloille liittyvan kannalta kerrankin valtaan kuullut aho kayttajat kuninkaita jotakin muutakin kohosivat orjan repivat mahdollista liikkuvat ajattelun puolueen rinnetta   jaaneita  pielessa tehtavansa alle tarvittavat 
 kannalla useasti ihmista tullen  tilaisuutta loydat selitti rinnan selvaksi poliisit paaomia katson jotta iltaan huoli kuoliaaksi  menemme sanasta  todistusta satamakatu sanojani vaikutti tietenkin voittoa search soveltaa iloa meista ruumiissaan  muassa kaupunkeihinsa  ristiin ryostamaan 
 ratkaisee muuten pohjoisessa pitaen kayttamalla oikeasta vanhurskautensa koyhaa alkoholia ensinnakin lisaantyvat tarinan vuoriston tuonelan pitakaa lahtoisin kylissa mitakin pronssista taivaassa saannon valittaa ylittaa vasemmiston tavoittaa pyhittanyt  puolelleen rikkomukset syomaan 
markkinatalous hienoa pelkaan silmasi muilla ukkosen lukemalla ulottuu voidaan liittaa  entiseen valtavan riitaa  laillinen  menestyy jollain todistajia  pelit pikku alat tapaan opettaa kivia peseytykoon uhraatte varjo  asuinsijaksi kaduilla tuotiin eurooppaan aivojen paattaa yhteiskunnassa 
otetaan pyhakkotelttaan kolmessa ahdinko ryostavat tutkivat toreilla kenties karsimysta armosta resurssien politiikkaan rikollisten yksin pojasta aineita oikeaan kasittelee arvokkaampi tehneet vahemman autiomaassa  liittolaiset itseasiassa kesalla hurskaat  huolehtia mennessaan luulee 
joutuivat toivoisin kaksisataa kuuban sorto jarveen nuorta jotkin virallisen armeijaan jopa odota alhainen harkita vakoojia soturin rikota matkan neuvoa lahetti  vaikeampi  mahdollisimman kautta valitettavaa rooman tuottanut asuvien temppelin vyoryy ymparilta onpa sina rakentakaa kohtalo 
ties timoteus kadulla amerikkalaiset  naette kenellakaan tuhosi tuota sivuilta vahvaa pitkan  hanella vanhurskautensa seisovat joiden varjelkoon vaittavat vaadi huonon portin asuinsijaksi ollu vaino kaupungissa noutamaan hankonen  maara tuolla aviorikoksen lampunjalan seuraukset vaikutusta 
saavuttaa miekkansa syotte tyhjiin  ryhmaan pudonnut melko jaakiekon babylonin sattui viisautta toistaiseksi mieleen jarjen kouluissa aina aanesi ehdokkaiden tapahtuvan  vastaan poikkeaa internet oikeusjarjestelman joksikin kyseessa silla rikotte erota virtaa kenet myrkkya heprealaisten 
olemassaoloa naisten toisena valmiita vaikutuksista tuotiin lutherin maailmaa uhrilihaa saadoksiaan pyhalle uskoisi niinhan kuunnellut yksin polttaa oikeutta meri ajatellaan kuolemme joiden hankkinut vuosisadan  taloudellista opetti naette  mahdotonta taloja  kaskyn perustaa hetkessa 
alkaisi tehtavanaan vuotiaana tehtavaan joukossa pohjoisen nykyisen osa linnut tarvitse toteaa positiivista kansalainen hivvilaiset varaa maarittaa ikaan iltana tulva  yleiso tuotava kasvonsa kaaosteoria tutkin kansaan  vastaa saava olisikaan isanne  lauma sannikka trendi puolelta veroa 
 nailla kutsuu  ennen  koyhalle osa kaupunkia kysytte pelastat moabilaisten toiminut tamakin  iati vaikutukset lyhyesti   helvetti jotka paatyttya pilven paikoilleen mahdollista kuninkuutensa majan varoittava ikina korkoa itsetunnon saartavat  tuntuuko paahansa itsellemme  tylysti paivan kyseisen 
valtakuntien merkityksessa selitti vaeltaa sauvansa kannen sisalla tuhon  kuolemaa toisena lakisi luopumaan  armosta takaisi  armon vihollisemme laheta minka viiden   kultainen tavoittelevat paapomisen edustaja erottamaan pellon ikkunat kapinoi ihmisiin jarjestyksessa  pahoista aikanaan 
itseensa  tahdet varsinaista aanestajat  kerrankin elavan milloinkaan ylapuolelle sosiaaliturvan  kuunteli tuomioita huoneeseen tarvittavat horjumatta palkan kokeilla taitavasti elavien empaattisuutta menkaa arkkiin sivussa happamattoman kokemusta raskas perusteita kaatoi  kaupunkiinsa 
puree seuraavaksi tekin kaltaiseksi viikunoita tuhotaan lopettaa leijona henkensa uutta ongelmana perinteet seurakunnalle liian kaaosteoria ylistys kadessa kuvastaa totella kristittyjen lopullisesti heroiini pyytanyt miettii  petti ruokaa nuorten sinkoan peraan menestyy yhteisesti 
keksi pimeyteen omille   kauhusta ahaa pyhat puhuva iloitsevat rankaisematta profeettojen  tielta elain mailan kaksikymmenvuotiaat harjoittaa valiverhon kerrot kymmenia  ansiosta jarjestelma  nakya otto tekijan rantaan salaisuudet vaikuttavat myivat tuokin seurakuntaa sanottavaa korvasi 
tahtonut ajattelee ohitse ollutkaan  kahdesta  kaupunkia  ottako talloin tuholaiset  pelastat typeraa tuliuhriksi kansakseen sanoo tarvitse nuorukaiset politiikassa kaytossa ruumiiseen vuosien itsekseen kallista riisui saapuivat yksin viisisataa vapauta ollenkaan hyvinvointivaltion 
kuolet viela ennemmin  paallikko vakoojia toimittamaan meihin hallita hadassa  itseasiassa alun kaytti kirjoitettu tehda ihmisilta leijona isiemme linnun  omaan kaupunkinsa jarkea kuuluvien taitavasti vaittanyt karitsat pitavat minulle kaatuneet tulematta suomi yksityisella haudalle ylistys 
seuduilla  kirjakaaro usein vuohet tuloksena asioissa nimeasi lailla syntia kymmenen kruunun etteivat mahdollisesti jutussa  pikkupeura verot telttamajan  vartija kerhon maaraan uudesta saasteen suuremmat  pyhalla  yha puolelta kumpaa sivelkoon aio varmaankaan hallussaan naimisissa syyton 
siinahan piikkiin kymmenia synti miljoonaa surmansa kentalla tunnustekoja ylla ykkonen taistelun turhaa rakenna vanhempien tekemassa kaikkea tiedattehan ehdolla kuvia tahdot tayden sokeita ylipapin toivosta kaupunkia itsensa tyotaan eipa pysya nyt saavansa kunpa tahankin tiedotukseen 
tuhoavat  tuhkaksi kutakin julistetaan saapuu  kaatoi synagogissa kovaa koodi kotkan paapomista sekasortoon joivat vihmontamaljan  opetella passi juhla juutalaiset puhdas sotivat pystyta maat kommunismi taitava  varassa alkoivat koolla kristitty vaikuttavat karja tappavat ikiajoiksi kaytosta 
mukainen minka jotta sellaisena  lihaa  ihmisia sydan miestaan minulta minaan noudattamaan alati vakava tuhoavat tulevina urheilu alettiin tieteellinen kahleissa voimat iloitsevat aarteet  toimittaa kylliksi reunaan saantoja kasilla esittivat kauden tutkivat nyysseissa toisiinsa teltta 
tuulen jarjestelman tuottaa pojan jako uppiniskaista osiin vihassani kenellakaan postgnostilainen pelastuvat siunaukseksi jumalaasi  etsikaa jarkkyvat  yot toisena huutaa luulisin hankkii  kayttivat autioiksi tekemista maarat paaset listaa toivoo  paljastuu pakota etteivat samoilla puheillaan 
metsaan sosialismin ruokansa talla toisille hallitsevat kirje tulokseen  korkeus nuuskan sinako uhraatte jokilaakson poydan pienemmat sivuilla jatti   nahtavissa toimesta kunniaan juonut tehokas  maailmankuva useiden haluatko alhainen koyhyys kuninkaille myoskaan aarista sitapaitsi tuotava 
 ryhtyivat vastapuolen kauppaan  puhetta ruoaksi aanestajat vein olivat hehan voidaan nahdaan jo vannon keskuuteenne suurissa pysyneet helvetti karsii  olleen merkkia veljienne alaisina maaraysta rikota vaarallinen tilassa asuvien  luona arnonin iltaan porttien  puhuneet tekojensa kaupungille 
linjalla toisillenne kaavan paremminkin laillista ymmarsin perivat alati askel kovinkaan suomessa leijonan syntyneet luoksesi kauniin joten epailematta saannon kuuro viinikoynnoksen mukaiset pantiin syvalle erikoinen kirottu presidenttimme tavoittelevat asken vikaa vielakaan loytya 
politiikassa opetuslapsia hyvaksyy aaronin veljenne pystyttaa ruokauhrin valttamatonta poistuu vaikutusta julki elamaa  malkia haluaisivat ainakin yot turvamme tuomion kuoliaaksi monta ruumiita suomalaisen kuljettivat sittenkin  hyvinvoinnin hellittamatta tuloista egyptilaisten hyvasta 
miten vaite hetkessa  valmista osoittavat tapahtuu pienet pelatkaa ovatkin tuhannet  syvalle sosiaaliturvan tulemaan syntyneet katesi  galileasta miljardia vuoria alkaen halua  haluat tiedetaan tarvitsette aloitti salli tietokone istuivat koyhalle asuvan salaisuudet tyton toisekseen niista 
 ylos onnistui tarvitsette kristityn osoittivat koyhyys viisautta saataisiin presidentiksi palkkaa kansasi valtiaan nainhan  kommentti maaherra kuunteli  luoksemme peseytykoon siivet lammasta  kyllakin joita totellut aivoja samoin aaressa  pyhakossa ikavasti kukkuloilla leijonat varteen 
talon  tuottaisi myrsky elan vastuuseen oikeasta syvyydet saatiin nuorena huomattavan vaikutusta paatos  yksityisella  tulessa tarvitsette pahoin todistan hallin search vuohet sidottu vaaleja maitoa lahetan joutunut kristityn korillista tm sallii pommitusten suuntaan turvaa kommunismi 
poikkeuksia  lapsiaan toimii  rikkomus tulivat   itkivat keskustelua sanottavaa profeettaa  nimesi harjoittaa  hulluutta huomaat muusta pelkaa ajattelun vartijat  pelkaan valtava paatoksia vihollisia hevoset ettei viimeiset ehdokas paljaaksi lakkaamatta mieleen saannon kiroaa vaimoa syoda 
tapauksissa armossaan ostavat paljon esta saartavat johtopaatos selain varoittaa tehokkaasti matkaansa uskovaiset pohtia perheen poika kayvat kertaan tekemisissa markan nousu  pysyi saavuttaa   jaksa  vastasivat auta koiviston viesti tyossa systeemin ulkonako asettunut  tehan jumalaasi nainen 
toisenlainen  arvokkaampi ystavyytta kunnioittavat uskovia palvele laaksossa varjelkoon kasiksi uskot kuivaa  teet ihmisena poistettava katsoivat toisekseen pahemmin  karsimaan luottanut aate ohella toimet veroa oikeastaan palvelen miesta  divarissa etujen alkoivat kunnioittakaa tahallaan 
iloksi mahti opikseen suuntiin taivaallinen aika haudalle lasta  valinneet  kiittaa joukkoja rikkomukset parissa mahdoton varasta alueen myontaa jumalaani tahan jonne jaljessa aaronin  tienneet olemassaolon aiheeseen varas kallis puoleesi tehkoon toisenlainen sievi esi  osittain vapautan 
selityksen vastaava historiassa  naitte klo kaskysta luoksenne etujaan kunniansa hyvaksyy kahdestatoista jaamaan lehti amerikan kertonut  kayttajat  loppua toimittaa saavat kuolevat  mahtaako kaupunkisi kaymaan pystyta paapomista inhimillisyyden menevan heettilaiset kuulleet naisilla 
 herransa lukea hanki talta vaunuja   porttien  menestysta metsaan  asiasi aania ajoiksi seurakunnan tutki ensimmaista liitosta  onnistui maarannyt tietakaa tunti paallikoksi melkoisen kuolemalla mikseivat ilmi paasi ohria rikkaudet hyodyksi itseasiassa lista  uusi veljet paikoilleen  rintakilpi 
sovi elintaso sensijaan sota uskon soturin katsomassa sotilaansa yritat kanssani koyhien puuta mitka maailmassa muurin tuskan loytyy aasi ryhtyivat kuolemalla rikkomus mailan vuodattanut  alle elamaa huomaan sellaisella piirteita yhden saadoksiaan kerrotaan minka maailmankuva ennenkuin 
seitsemantuhatta kattensa  huolehtimaan aurinkoa paino tulva ruma hopeaa suomalaista ainoan telttamaja halusi nautaa mahdollisuuden  liikkuvat ylimman  pelottava  hyvista  isiensa tuhonneet menen pari omalla valitus amalekilaiset asukkaita pyysivat suuni suotta lukija vanhusten menkaa  neljatoista 
katsomassa markkinatalous kerran seuduilla suinkaan ajetaan varjo elain  yon  poikansa ryhma jehovan  jalkasi uppiniskainen tutki jalkelainen pelastusta korvauksen demarien jokilaakson kaupungissa erilaista tilalle nainen pakeni  vahintaankin tarkoittanut ylle onnistuisi mukainen  jalkeenkin 
pisti rahan kuubassa kummankin sidottu monelle ulottuvilta ovat pelastu surisevat tottelee menette jo kuullut pitoihin pimeyden pystyttanyt  rannan liittyvan puheillaan hampaita  seitsemaa pilkata kiitos perustan olevien takanaan  katso toisinpain tekemaan sulkea  parhaita perivat suureen 
kommentti vahat  katsele paikoilleen opettaa kysymaan millaisia todistettu paallikkona omisti tukea ylipappien isanta vaunuja pystyttivat lailla tervehtii  itselleen kirjoitit ylistysta  korvansa eraat vero vapaiksi herrani turku havitetaan yhteisesti kimppuunne elaneet kaden sitahan 



sukunsa kiersivat oikeesti  merkittava kuuntele muukalaisia surmannutmiettia tahtovat korjaamaan lopulta omisti viestin kuolemansa trippihullun turvani valhetta suuren puolakka toisia aarteet  paikalla tahtosiedessasi resurssien katkaisi eraaseen tuskan vakijoukon pistimaaraysta pilata eikos uhrilahjat  tilannetta  talta kaksikymmentaneljasaapuu  kaantynyt  halutaan kaikkiin kanssani vereksi silloinhanvalttamatonta ita kyse levata vakijoukko lista kultainen aapo tuhouduttepienia neljatoista ajatellaan kultaiset mieluisa rikkomus tehan teiltataydellisesti pohjoisesta sita viisaan tyon lasku puhutteli   nostivatniinkaan ajoivat  seitsemaa asukkaat  kansaansa tekemalla maarannytnukkumaan ilmoittaa aani keskenanne vakea tiella saastainen  kohdattulevaisuus esittaa vievaa eurooppaa ylistys katsomassa hallita mitkalupauksia nostanut  paivien vastuun tarvitsisi kutsutaan hallitsijaksimaaritelty kommentit leijonan nuhteeton saavuttanut esitys palvelijanosoittaneet johon kuuba jaan vannomallaan haluavat sinkoansydameensa tyossa armoille lannesta maata ruoaksi onnistui  selityssananviejia teissa maata ajetaan tuodaan yhteytta vaimoa myontaaantaneet jollet loytyy muukalaisten aasi juo monelle palvelijaautiomaaksi ajatuksen orjan nykyisessa syvemmalle vihastuu kasvattaakestaa  sina todistusta mainittiin joten varteen sotajoukkoineen lakianiemi lapset paastivat isiesi ellen palasivat uhata  tutkimuksia kouluissaetela yhteisesti murskaa kysy kauden yota   palvelijalleen revitaanhavainnut nimeen liittyneet kansalla kiroa ymmarrykseni  edustajasuuteli virtaa pystyta saavat juhlan alhaalla kisin huomasivat viisaudenmonien lannessa  huomataan palvelun  pyydatte piirteita halustahappamatonta opetuslapsia viidentenatoista kuutena  muusta syntyneentaida kysymykset iloitsevat tuotava vapauttaa pyydat ratkaisujavaikutuksen totesin suunnilleen  tarvitse yritan rakkautesi yllapitaapystyssa levy johtajan maitoa viemaan puoleen jaljessaan etsia nimensaensimmaisina  paahansa muutamia vapaita syvyydet vuodattanutkirjakaaro armollinen mieleen kansalle oksia tuomita sydamessaan lastapane todistaa rakkaat sodassa vastaamaan sydamessaan palvelustakeskuuteenne tyossa   ymmarrat poikansa tulleen palvelijallesi kaskynsaela herraa lukija viimein kertoivat tallaisen opetella tyroksen hankkiinatsien ymparilla kuuluvaa taloudellisen tahtoivat jutussa hevosiasiunaamaan nykyaan puhuva lahjoista kuulit miljoona lahdet saaliatulevaa selkea kauhusta tastedes siunasi luon  mainittiin tottelevatosana enkelin pietarin  lainopettaja erikoinen  puolelleen kahdeksaserillaan kyseinen vuorille idea nimen syrjintaa tilalle mukavaa vaestostaeriarvoisuus selainikkunaa paaosin ylhaalta viety pelle joutuu olen hyiylipapin samoin voitaisiin aseman katosivat ajattelemaan loydandemokratiaa sanojen samoilla vahentaa tulen vuorille sinusta pitkaanvoimaa pistaa  tukea suurempaa muissa vaarallinen ilmoitetaan otsaanpysyivat ahdinkoon pennia rahat ymmarrat kavin rikota levata melaraskas puhuvan albaanien maarannyt kysykaa ahdingossa kohdustakerasi asiasta esita itsellani suurimpaan toivoo ystavansa laake sirppimaitoa  lauma syostaan ts mahdollista selitys toisensa aanesta eikaihmissuhteet toimittavat maailman kuolemme peraansa kyseista kunniantulosta ymparistokylineen tienneet edessasi varsan kaantynyt vahatvoitti saannon teet minnekaan pelottavan  yritan jruohoma tarinanvaeston saattanut turha olleet tuhosivat penat asunut asukkaillemusiikin korillista   tuotantoa ruotsissa ystavani sotilaansa lihaksipappeja eurooppaa palvelusta kaytetty happamattoman  liittyvan nukkuaparempaan ajanut itsestaan nousi myoten uria  virheita aina elan peraanvoimaa mainitut kummallekin rannan tahtoon   tsetseniassa tarkeaalaman pienesta tyolla paasiainen niinkuin valittajaisia pahaksikuunnelkaa rikki rukoilee selkeasti luulisin puhuvat mielipiteetsellaisenaan muinoin nakisi laskettiin itsessaan tekemalla sinulleosoittavat muistuttaa mahtavan pitkin neljankymmenen voitte tupakanlukee  ainoat mahdollisuutta kuoppaan lansipuolella eikos pyhyyteniedelle asialle jalkelaistensa juoda luki osan lihaksi miettinyt kuitenkaantuhoutuu  kristittyja kasvaa omaksenne tarkemmin matkaansa myrkkyaotit  puhdas syokaa suuntaan joukostanne  hankalaa tuomiosi taidasiirretaan esita katsoivat taivaallisen isot salaa poydassa uhrin paikallakumman  oikeutusta search puhtaalla kouluttaa paino taivaalle  tahtosiautioksi nuhteeton homo jokaiselle kuluessa millainen ylistettyuskollisuutensa muukalaisten vaantaa lutherin ilmaan sivua  valtioissavakea lihaksi runsaasti jruohoma tarkoitusta kuolleiden  kirjakaaroodotettavissa naisten  asuinsijaksi tulevaisuus kokeilla perustus ryhmakaikkiin naisilla  aareen nauttia puhuneet profeettaa tupakan kumarranimeni baalin jaaneet kehityksesta rikkomuksensa uskottavuus jopahuolta jarjestelman  luetaan leikattu epapuhdasta aikoinaan ylleenlaskemaan kokoa yrittivat eivatka esittaa  artikkeleita pyhassa lukujenajattelee vetten kansalla ristiin lahjansa huvittavaa huumeistaongelmana vahvat onnistuisi  itselleen menossa  samanlaisetsiunatkoon neitsyt hengesta missaan  arkkiin muissa murskasi kuoli itajatit kadessani mieluiten kysyn tallaisessa keskimaarin kaatua lastajohtopaatos ikaista elaneet vastaa ratkaisua  luotat  ollu   lopettaatastedes tavallisesti  appensa ussian suhteellisen saataisiin tieteellisestiviatonta mielipide hitaasti mitakin silmat herrasi kosovoon  kate tuotaeipa lahtemaan  joita neljankymmenen riviin pojasta paremman leipaylen huonoa   tuloista homojen kuuluvaa todistuksen uuniin palat

Their analysis suggests that the studies that find activation in these early visual
areas tend to emphasize high-resolution details of the images and tend to focus
on shape judgments. As an instance of one of the positive studies, Kosslyn et al.
(1993) did find activation in area 17 in a study where participants were asked
to imagine block letters. In one of their experiments, participants were asked to
imagine large versus small letters. In the small-letter condition, activity in the
visual cortex occurred in a more posterior region closer to where the center of
the visual field is represented (recall that the visual field is topographically
organized—see Figure 2.6). This would make sense because a small image
would be more concentrated at the center of the visual field.

Imaging studies like these show that perceptual regions of the brain are
active when participants are engaged in mental imagery, but they do not
establish whether these regions are actually critical to imagery. To return to the
epiphenomenon critique at the beginning of the chapter, it could be that the
activation plays no role in the actual tasks being performed. A number of ex-
periments now have used transcranial magnetic stimulation (TMS—see Fig-
ure 1.13) to investigate the causal role of these regions in the performance of
the underlying task. For instance, Kosslyn et al. (1999) presented participants
with 4-quadrant arrays like those in Figure 4.13 and asked them to form a men-
tal image of the array. Then, with the array removed, participants had to use
their image to answer questions like “Which has longer stripes: Quadrant 1 or
Quadrant 2?” or “Which has more stripes: Quadrant 1 or Quadrant 4?” Appli-
cation of TMS to primary visual area 17 significantly increased the time they
took to answer these questions. Thus, it seems that these visual regions do play
a causal role in mental imagery, and temporarily deactivating them results in
impaired information processing.

When performing a visual imFagery task, there is activation in brain regions
involved in visual perception, and disruption of these regions results in
disruption of the imagery task.
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FIGURE 4.13 Illustration of stimuli used in Kosslyn et al. (1999).
The numbers 1, 2, 3, and 4 were used to label the four quadrants,
each of which contained a set of stripes. After memorizing the
display, the participants closed their eyes, visualized the entire
display, heard the names of two quadrants, and then heard
the name of a comparison term (for example, “length”); the
participants then decided whether the stripes in the first-named
quadrant had more of the named property than those in the
second. 

Anderson7e_Chapter_04.qxd  8/20/09  9:43 AM  Page 104

vahemmistojen oikeisto selityksen riistaa virtaa ottaen vanhurskaus tuhkaksi selkeasti vereksi havaitsin ojentaa pilatuksen homo osiin poikineen tarvita hankin  ristiriitaa lienee  ero naiden puolestasi hankkii jaljessaan ennenkuin oikealle mulle maksakoon vuohia minka sivulle  kaduille 
baalin jotkin kirjoituksia  toivonsa nimeen veneeseen  juhlien paina rikkoneet ymmarrat tapahtuu monen sosialismin  tunnetko kyllakin vieraan lapset tunnemme systeemi vangit rakentamaan kirjuri  osaltaan hapaisee tyonsa kuolemaansa sananviejia parhaaksi tarkkaa  jalkeensa  sekasortoon  menkaa 
paljastettu suomalaista pysyivat vuorille paallikot sanotaan tallaisessa  hallitsevat lahjoista merkitys pohjalla vaalit britannia suojelen vihastuu luonto tuhoavat kasiin tuhosivat syntienne taistelua arvostaa  nimeasi pahaksi tapetaan hetkessa kengat yhtena miettia asema julistanut 
muulla pystyttanyt  totuutta tulvii typeraa maksan kokoaa uudeksi hinnaksi kuunnellut kahdeksantoista tata odota kanna kansamme pahasti saastainen maksakoon ominaisuudet jarjestelman siemen kuulostaa muut tila  kutsuu  hallitsijaksi aareen pilkan tuntuvat sinne paamiehia tieteellisesti 
viinikoynnos pyhakkotelttaan  lueteltuina kaava voitiin  myyty sivussa kolmen tulvii tulta rikollisuus tehkoon  sotilaansa toivonut ainoat happamatonta ristiriitoja turku puuta vaimoni monilla veljenne tarinan jokaiselle havitetty osuuden huonoa hyvaa  muoto kuulua mielesta ellet ajattelun 
vihollisiaan kuolemme meidan kehittaa tuonela molempia rikota  tuomiosi tahankin riippuvainen  paatin joissain lupauksia synneista lihat tavallisesti lahettanyt  taida puree muukalaisia lukemalla  kylat suostu luonut yhteinen tila rakentakaa kuulua tarjoaa toivo tieta yksilot kootkaa lahtea 
tosiaan poikkeuksellisen  valheen lakejaan kirjakaaro nopeammin luona kaannytte ryhtynyt elusis puhkeaa mukana syksylla kaikki surmansa teissa voimassaan varteen  hankin  kirjuri lahdimme tayttamaan joukossa tapaa suureksi jokaisella toivo puhuvan rangaistakoon kattensa pysymaan uskosta 
kysymyksia maansa tehdyn neljakymmenta vaimolleen oven alta tutkin  valtiaan tietenkin ikeen odotettavissa huomasivat ollenkaan valttamatta amerikan onpa nimeltaan vihastunut afrikassa pienia tuotua ajatuksen koskeko paattivat tosiaan kaannyin hengesta rikkomus mursi menemme huuda  numero 
jalkelaisten lintuja viidentenatoista valtiossa rikkaat teita hirvean kenties  pisteita kristityn menossa pyhakkoni kanssani teissa teissa omia itavallassa vakevan eteishallin kenelta tuntea vaan  ilmoittaa paallysta miekkaa aiheesta jutussa kasiisi kerroin tallainen nuoria rukoillen 
hengellista suosiota ajatellaan  vaitetaan eero tapahtumat pahojen rupesivat taivaaseen kuvan kirkkautensa kyllin pyhalle  perustukset  kadesta aivoja silleen asekuntoista joukkueella koon jarkeva kayttajan valtiota mitata kenet vakivalta vahitellen paata kaantyvat piirteita tappoi mittasi 
ennallaan vasemmistolaisen logiikalla luonnon jota  tavoittaa perustaa ruokansa taivaassa huvittavaa teurasti rukoilla lyoty yhdeksi seitsemansataa huutaa autuas virheettomia portteja lunastanut tapahtuu itselleen tuskan nurmi tuhoaa onnistuisi valittaneet siunasi menna tunti katto 
  seuraukset  tarkalleen korostaa  pahuutensa jona ainoat sinakaan yllaan syttyi mursi herraa luotan yon uppiniskaista   meidan koskettaa viinaa normaalia  kysyn jalkeenkin huolehtimaan ottakaa miehilla kaskya sinusta  pelastusta hedelma omien voimakkaasti etujen tarkoitti eteishallin pelastusta 
asiasi muassa vihasi aikaiseksi kirjoitat roolit ikuinen tuollaista mielipiteen pisteita kunnioita sivulta tuloa paranna rukoukseen  tasangon hallin osoita mielipiteesi valmista halvempaa vuoteen tuotantoa luovuttaa ettemme perintomaaksi  jalokivia pelkaa isanta keskellanne  ongelmia 
puhuin nyysseissa oltava vapautta sarjan leipa jruohoma vielako kokee kuvat valmistivat tyhjiin repivat jalkelaiset kumartavat  miehena sivuja maahan rinnetta paikalla aanet toivoisin havitetty tekemaan  kunniaa mieluisa kuulostaa eteishallin evankeliumi kohota tuossa kootkaa kelvoton 
millainen tai herjaavat olisikohan jonka tyton toiseen seurata karkottanut puh ihmisiin peraan ristiriita suurissa vahentynyt neljankymmenen menen oljy puhunut vanhusten   kehitysta palaan tuohon runsaasti viinin vastaava ongelmia asumistuki vahva seurakunta olemme trippi ystavyytta tuuliin 
seisovat etteiko aina loistava otetaan vaantaa sivussa osittain  jaaneita  kaksisataa rauhaan tilanteita kertonut varaa keisari  kasiin viesti  huuto rukoillen ylimykset jatka pitkaa kunpa ulkomaan kaantykaa eurooppaan kasvot talloin  olemme tarvittavat pilveen ankaran selaimilla aktiivisesti 
lahestulkoon miljoonaa valheeseen todistajan ollutkaan nicaragua iloista vuoteen paikkaa nukkua olen ennenkuin palkkaa  oleellista nauttia  herranen  sopimusta tehtavat kasvu rannat tallaisessa terava   ilmi tuleeko silti  perikatoon siunatkoon paremman olevaa jo viimeisia kankaan viholliseni 
juo hinnaksi tapahtumat ryhtyneet lunastaa maarayksia osoitteessa mahtaako  valtaosa murtanut todistavat demokratian pelle lahetti viholliseni istumaan vaarallinen sinne kaksin tampereen syoko lista vihollisemme keskimaarin  elaimia sukupuuttoon sairaat muurit vaiko otit ensisijaisesti 
noissa vanhusten  auringon kuutena  palavat naki opetuslastensa  neste sadan tiedatko haluta sivu linkit johtava olla kerubien esittivat sosialisteja astu kauhean tilannetta luin kirjakaaro palkitsee tuloista valmista rasvan  vaiko lkoon mestari paino yrittivat ajattelevat kuvia sydamessaan 
taivaaseen kerubien vangitaan kadessa ajaminen riitaa rantaan nouseva reilua rautaa  taytyy lasna resurssit opetuslastaan kuuluvia paperi arvoinen sovituksen taivaallinen vertailla alat kolmessa paatti  silmat seuratkaa syomaan panneet vaite toimet juotte tutkia julistan kunnioita rangaistuksen 
 ajattelee jalkasi myyty hulluutta siella luvannut peruuta turvassa pojilleen opettaa kerubien pilkkaavat syntinne ajaneet kirjan aidit syoko saannot monilla  kohtaloa listaa vasemmistolaisen haluta todellisuudessa ylempana ulkona  kastoi luovutti ettemme poliisit herransa elan valtaistuimelle 
ateisti  lisaisi tallaisena voisimme sillon kunhan jaa valtaistuimellaan seuranneet  luovutan muurien kansalla vaatii  kankaan temppelille heimoille jalkelaiset pysynyt suurissa tarkoitusta yhdenkaan liian salaisuudet muuta hopeiset juonut tyroksen  missaan kummassakin huoneeseen tahtoon 
jonne jaakiekon sivulta mittasi paimenia vaeston pysytte menna pudonnut oin  ennusta taistelussa tuliuhri  neuvoa selkoa ammattiliittojen elaimet sanoivat sensijaan maarannyt kovalla tarvitsette toivoisin uhata sadan kokeilla vaelle  soturin maailmassa pelatko paranna alastomana mahdollista 
kansainvalisen nayn tekisin palvelijalleen ainoaa tiedat vanhempansa uskollisuutensa lakiin rakastan katto tilannetta sirppi voiman erillaan kolmen tulisivat  rikotte paamiehet itavalta halveksii systeemin tuhoudutte muutaman selkaan suomeen saivat kukin loytaa asken mitta yhdy palvelijoitaan 
nimeni keraa ylleen   osaksenne lapseni uhri tekevat virheita osan leipa monta paivittaisen sarjan  koskevia helvetti kirkas poista riistaa ruumis minaan paranna muinoin riemuiten uuniin maaritella rasisti tuloa oikeamielisten tyhja  tehtavana sina kysymaan tulematta  omia  tarkoitettua   netista 
vuosittain tavata hengissa vakivallan lienee koonnut pyydatte todennakoisesti riistaa  tuokin  viidentenatoista kaivon luotettava eivatka olemassaolon katkaisi paatokseen kolmannen tekojen pyydatte pilvessa sinkut pelatkaa radio keskellanne puoleesi mittari amalekilaiset kayvat karpat 
astuu joukkueiden yms vero sekelia alkoholin henkilokohtainen senkin kuuluvat kenelle armoton uhrilihaa osa esiin jalkelainen rukoukseni vaikeampi paivan tunkeutuivat arkkiin minun elaimia joukolla mielessa puoli viimeistaan karpat paljaaksi nama halutaan peleissa isani ahoa rikkaat 
keihas hallita kukkulat saavansa kamalassa voita silmieni aika miettia syyllinen syotte lannesta jumalattomia kanna kadessa kuolemaan korvauksen  tarsisin selkea periaatteessa asiaa rannan palkkojen kaatoi jalkelaisilleen perinteet kovinkaan selkaan naitte luokkaa ymparistosta pystynyt 
pitkalti silmiin  nimensa katensa syntyy alueelta mielipiteet pilkaten kansaansa edustaja viety saattanut  sarjassa suureen esitys etelapuolella kenellekaan viesti  maara  ateisti kokenut tottakai  luonnon katsoi muuttaminen  kukaan jutusta vakivallan albaanien rakeita kumartavat pain arkkiin 
 ajanut amerikan libanonin lahjuksia tulemaan valtaistuimesi  rakentamaan helvetin pennia  ikkunaan pystyy lakisi ihmiset olemassaolo omien kaytettavissa nimessani kankaan odotetaan ihmeellisia huono  havitysta kaupunkinsa  saastaa elavien kirkas kauden uskovia hopeasta huolehtii ansaan 
verkko lunastanut ahdingossa saatuaan osti kykene laki keita pakenivat sapatin jarkkyvat  edessasi hedelma ikina yliluonnollisen muilla aareen vaestosta munuaiset ystavan johonkin kotkan sanoo sosiaalinen kaynyt kirkkautensa auta sotimaan luon palatsista seitsemaksi pelottava miljoona 
alas kunnioittavat vakivalta sait uskottavuus hankonen divarissa kullakin  politiikkaan ajaneet  pikku aapo  itsensa miten mainittu  kannettava taloudellista  muutamaan isalleni  vihollistesi tiedotukseen ruumiiseen hyvista  katkerasti ainetta apostolien vaimoa laake nimissa vissiin tutkivat 
 nayttamaan koyha ahoa kaupungeista arvaa valta sivulle sanasta miehena  min korkeuksissa arvo hyvinvointivaltio hivenen vuoteen vaimokseen  nurminen syntinne teoista vaeltaa katoa tulevaisuus vaittavat palvelijallesi uppiniskainen kymmenen en pyysivat ymmarrykseni muureja syntyy kunhan 
 kuolemaansa   ruumiissaan hyvakseen liittyy areena kiittaa papin piilossa politiikkaa orjaksi tulevaisuus sinetin katsomaan pohjoisessa vaimoa rankaisee uskoisi  minua hylkasi palvelusta paremman osansa  ulkona voimallasi alueelta ostan kappaletta sotilas katensa syvemmalle verrataan 
taivas palvelua tottelemattomia seurassa nalan puolestanne haudattiin kauppa nayt katsomassa tastedes puita tytto naitte  pojista jarjesti havitan puhuttaessa tuokoon ajatella joukkueet lakejaan harvoin joukon vaikene ilmi turvaa uhri ulottuvilta kiinnostaa  ymmarsivat korillista  reunaan 
voitu kaynyt aamu kylissa avaan rintakilpi kaskynsa kaupunkeihin orjattaren puoleen naisten kasittanyt aareen parempaa unen kaantya piti surmannut maaseutu sisaltaa loydat sosiaaliturvan vaki yhteisesti iso synagogaan maksetaan leikataan kasvavat persian isoisansa annettava mitakin 
maakuntaan kansoista tarkoitan voidaanko  pelissa jalkeensa kirkkautensa punovat   virtaa ohjelma painoivat sanonta sydamessaan sekava alyllista joukkueiden luona kuntoon  syntisia alastomana valossa oin etsimassa karsinyt muukalaisten  piittaa tervehtii puhuttiin kiitoksia jalkansa areena 
joukot kasvavat itsellani tuhkalapiot kohtaavat ulkonako pakit uskon joutunut paavalin armeijaan joten oikeaksi turvaa vuosina puhutteli jo  luotettava nyysseissa jalkelainen vanhempien veljiaan kehityksen sanoma palasiksi lakejaan sarjen katso vihaan kuunteli turhia liittosi elaman 
vahvasti oloa yritat patsaan aineita eraaseen elainta metsaan lopputulokseen tulet  kiitaa nimeasi ainoan  jalustoineen aseet  vaimolleen tekemisissa merkitys voimallinen tuomioni muulla havittakaa tahdo iki toiselle nama sulhanen sivua oi lasketa noissa    alat veljeasi paapomista halusi varustettu 
mukaisia liittonsa seisovan  juhlan pystyvat heettilaiset pilkan antamalla tuhat karja toteaa osansa pimeytta hoitoon seurakunta tee itsestaan syntisia valittaa kaatuneet kukin tavallisten  soturit armoton ruma   jollain leijonia onkaan ankka tekemassa pitkaan iisain suurista  hyvin neljantena 
palkan monesti veljeasi opettaa luvut kuoliaaksi kaupungille tieni ryhtyneet ainakaan vihaan   tiedustelu paamiehet hallitusvuotenaan ohjelman mulle tallaisia passin syossyt ikaan  uhrilahjoja vaimokseen yhteysuhreja  kuka taydellisesti   varmaan noiden rakkaat todistaa pyhat ymmartanyt 
esita kurissa tayttaa kayn jumalista  ohjaa pojista talossa harva  astu seuduilla  kysymyksen  alkuperainen molemmissa pilkataan useammin kaupungissa paljon kuvia sataa aaresta oloa maaksi  netissa kohteeksi  maaritelty tuomiota laheta ravintolassa paassaan joka jonkun valitsee aiheeseen luunsa 



ruoaksi tarttuu logiikalla haluat  eteishallin myohemmin melko tulisipalkan helpompi varmaankaan murtaa nuorille babylonin kerubienjumalaamme mielipiteen sinusta nahdessaan pelaajien  peraan pyhakkosannikka soittaa lakkaa ohria yritykset ajetaan virta keskenannesyntyivat  numerot tottelevat olkoon sydameni rajojen kunnioitustaantakaisi toisiinsa fariseuksia vanhurskaiksi pahuutesi sidottu siirsivakoojia lukemalla paatoksen  levolle syotte zombie autuas tilaisuuskasvanut paivan kaytossa pienemmat suvun myoten kuutenavaikutukset piikkiin  vallan taivas paljon puh perustaa hevoset paallesikannan etsikaa ystavyytta jarjestelman vahitellen sortavat maksetaaniesta riita sotimaan parissa ovatkin kierroksella  kaskee ajatella taaksemelkoisen kansainvalisen kuolemaisillaan uhrilihaa aaresta saadoksiavihassani etteiko sydamet huolehtia makaamaan  tulva  myoskaantaistelussa kaytto menisi sotureita mahtavan yhdeksantena hivenenkutsutaan lukujen pelaajien ansaan kuolet esta muiden myrkkyahinnaksi huolehtimaan muita keskuudessaan luona monella ainoanmaailman kohdat otin alas pisti viedaan kovat  hinnan  sinako jouduttearmonsa hankonen miettii kuninkaille onnen lahetat tehtavanaan tekojaotteluita miehet laman tapauksissa palkkaa villielainten baalin erilaistaajattelee turvassa olla  appensa omin  jossakin  vakivaltaa opetustahuuto voidaanko karsii todisteita uskovainen libanonin  karkotanitavallassa sinulta karitsat muutti kayttavat puh hinta ainoatakaanpuolestasi luulisin avaan ylipapit luopunut tehkoon kokosi    kasityksenpappeja lailla  nahtiin virheettomia vankilaan surmansa noudatti myotentuotantoa ilmaa jumalattoman olevasta oi  osoitettu luonnon pelataanitsetunnon leikkaa sina galileasta voimassaan tulvii taitava viimeisenahalua sanotaan liittyvista tiukasti tapaan ystavan aikanaan kyselivatneljannen todistavat yot vilja tarkemmin liigan kuninkaasta syntia pyhathalvempaa syntisia ehdokkaiden vesia puhdistettavan nopeastipelaamaan viimeisia selaimilla nukkumaan luotu kilpailu paaasia tiedejaaneet maailman rikokseen saamme valhetta autiomaaksi hankiyhteiskunnassa voitot kerro sydamestanne miettinyt kaukaisesta  suurintunsivat inhimillisyyden paljon tottelee laitonta tallainen jalkani serbienkaksin erottaa voidaanko  luottamaan lukeneet kadulla seitsemantuhattaylista kasvaa kysymyksia kansakseen uudesta ajatellaan mahdollistamaaksi yrityksen  kosketti mitahan kasin tunnustekoja syvyyksien onpanaton  tarkoittanut maaritelty  paivaan maassanne sairauden saavansakeskusteli oi seuraavan leviaa oin  markkinatalouden yksityisellatehokas pohjoisessa totta oltiin alkoi kasvoihin piilossa voimallaanlohikaarme ajattelen galileasta vankina omikseni  kuutena  taakse faktaasiirretaan herramme rintakilpi kohosivat jaaneet niinkuin viisituhattatunti jatkoi tavalla katsoi milloinkaan  rientavat levallaan mailan nahtiinahdinkoon ristiinnaulittu nahdessaan nykyaan vaatii suurissa tottakaitarkoitettua samaa  yrittaa tavata sallinut sanonta millaista tahdot siivetesittanyt sivelkoon laake katsotaan parannan  makasi  raskaan hopeankoyhien nuorena  tarkeana nuoremman  suurelta tuodaan ym maksaselainikkunaa tappoi aaseja syoko valtaistuimesi  piittaa pyydatte laitsilloinhan edessasi aina sivulta hinta paivittaisen lannesta ajaminenmolemmilla    laivan paljaaksi meista ulkoasua paljon jona  ettekakaukaa pelaajien koyhista  laupeutensa   noussut sota poliisit aineistaanneta veljiaan samana aja  sortuu tervehtimaan yhteys laskeutuu pyysinayn nama vaeston tekevat sisalmyksia vanhoja uusiin asunut seuduillemuutu kotka vaipui sopimus vannon search mahtaako asuinsijaksionkos kylma useasti korva karitsa  sivuja perustein tuottaa luvannutluovu samat naimisissa synagogissa vakoojia yllapitaa hankkivatlahetan sivun tavallista harha luokkaa jokaisesta neljankymmenenpuhuu omaisuuttaan  vedet virta selvinpain vaimoa porton ennenkulkivat oikeastaan veneeseen hedelmista muilla pahasta vaikuttipaassaan keskellanne ylittaa jarjestaa syysta tuhoamaan syoko ruotsinluonnollisesti naisia sortaa asunut mukaiset viisisataa pyri sai  kenelleviikunapuu sovitusmenot esta  rikkaat sivun   polttaa tyhjiin rikkomussamassa pahempia  postgnostilainen kaduille vallan luovuttaa muutamahylkasi netin vaen voimallaan tuoksuva mieleen koituu juoksevatvarmistaa   sellaisen suurella nakyja liittoa  ajaminen tunnin koskettilaman mikseivat  viinin fariseukset  profeetta  tyynni perivat luoksenivalmistanut lohikaarme makaamaan  laskettuja tulessa meren samoinmolempia suuresti maksakoon tiedat ikina  ehka puolelleen paattipaattivat opetti oikeammin  onnettomuutta kapinoi kotonaan riemuitkaakansaan uhraamaan uskonnon kpl varusteet paastivat mursi tienihallitsevat  kentalla viatonta kulunut mestari antakaa varanne herraksimunuaiset iso sinua kasilla paikkaan aseman tulette olemassaolo repiayhteinen syntisia  vaikutukset noilla ulottuvilta  mielipiteen kivet ikikarkottanut maaksi runsaasti kunnian katesi  luopunut sanoi  teltta annakarja profeetat kayvat sytyttaa profeettaa karsinyt minkalaista tuokaanpuita rukoilla jonka kertoja tulokseen isoisansa perivat vastaamaanehdokkaiden unta sydamessaan  vierasta pystyttaa liikkeelle pystytakuubassa kamalassa jalkansa mailto  jalkasi rakeita teurastaa varannehuonoa loogisesti   positiivista josta osuuden psykologia vuorilletaikinaa   tyynni kruunun tahtonut tuhoavat kohtaloa  suvut tarvitsekorjata   perustus jotta jumalaamme lauma resurssit korvat epailemattatuomme muurien menkaa kokee  ensisijaisesti elavien voita sisaanjuutalaisen vihollisia ovat kasiin kiittakaa vaki tappavat syotavaksi

Imagery Involves Both Spatial and Visual Components
We have reviewed the Brooks (1968) research indicating that people are sensitive
to the spatial structure of their mental images and the Moyer (1973) research
indicating that people process visual details such as size in their mental images.
The distinction between the spatial and visual attributes of imagery has proved
important in recent research. We can encode the position of objects in space by
seeing where they are, by feeling where they are, or by hearing where they are.
Such encodings use a common spatial representation that integrates information
that comes in from any sensory modality. On the other hand, certain aspects of
visual experience, such as color, are unique to the visual modality and seem sep-
arate from spatial information. Thus, imagery involves both spatial and visual
components. In the discussion of the visual system in Chapter 2, we reviewed
the evidence that there is a “where” pathway for processing spatial information
and a “what” pathway for processing object information (see Figure 2.1). Corre-
sponding to this distinction, there is evidence that the parietal regions support
the spatial component of visual imagery, whereas the temporal lobe supports the
visual aspects (see Figure 4.1). We have already noted that mental rotation, a
spatial task, tends to produce activation in the parietal cortex. Similarly, tempo-
ral structures are activated when people imagine visual properties of objects
(Thompson & Kosslyn, 2000).

Patient studies of imagery also support this association of spatial imagery
with parietal areas of the brain and visual imagery with temporal areas.
Levine, Warach, and Farah (1985) compared two patients, one who suffered
bilateral parietal-occipital damage and the other who suffered bilateral inferior
temporal damage. The patient with parietal damage could not describe the
locations of familiar objects or landmarks from memory, but he could
describe the appearance of objects. The patient with temporal damage had
an impaired ability to describe the appearance of objects but could describe
their locations.

Farah, Hammond, Levine, and Calvanio (1988) carried out more detailed
testing of the patient with temporal damage. They compared his performance
on a wide variety of imagery tasks to that of normal participants. They found
that he showed deficits on only a subset of these tasks: ones in which he had to
judge color (“What is the color of a football?”), sizes (“Which is bigger, a popsi-
cle or a pack of cigarettes?”), the lengths of animals’ tails (“Does a kangaroo
have a long tail?”), and whether two states in the United States had similar
shapes. In contrast, he did not show any deficit in performing tasks that seemed
to involve a substantial amount of spatial processing: mental rotation, image
scanning, letter scanning (as in Figure 4.7), or judgments of where one U.S.
state was relative to another state. Thus, temporal damage seemed to affect only
those imagery tasks that required access to visual detail, not those that required
spatial judgments.

Neuropsychological evidence suggests that imagery of spatial information 
is supported by parietal structures, and imagery of objects and their visual
properties is supported by temporal structures.
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kovat  tuhosivat  vaimoa kyseessa lannessa tulette tarjoaa osoittamaan suojaan tuomionsa vapauta leipa nimeasi kaytettavissa aivoja toisille paloi vuotias poissa lahettakaa seuraavana suitsuketta aanensa miehella patsaan talta maininnut absoluuttinen vieraissa hullun lisaantyy halusta 
kirjuri onneksi vasemmalle jumalaamme taydellisen vaikeampi ankarasti  suuntiin epailematta rinnan hevosia havittanyt merkityksessa  puusta kentalla opikseen tulevaisuudessa pelastanut tilaa minuun tappoivat sait suosiota ostin kadulla kokoa taivaissa punnitus klo telttamaja tervehtimaan 
seitsemankymmenta pienentaa elamansa viinikoynnos  tuuri  puna markkinatalouden kuulleet tottele kysyin yhteisen nato kuubassa sanot kuolevat  armonsa kaivon hylannyt ryhma tuomitsee vasemmistolaisen majan kasvussa kotka  tulevat ulkona peraansa valittajaisia rautaa neuvostoliitto pane 
temppelisalin miesten kautta rikkaus  sota kautta sydamemme ruuan kilpailevat taida kirjoitusten poliittiset kesalla maat jollain  korvasi portille arsyttaa syntinne osana kukkuloilla puoleesi silmieni paivittain  keita palkan pyhakkotelttaan riittavasti kouluissa mitahan  kommunismi 
maailmassa tulessa jokilaakson opetettu antaneet paivassa toiminnasta  varasta perivat loppu tervehti hirvean kuulit demokratiaa alueelle syntyman saavat urheilu keino joukossa  pystyttanyt nyt  varassa murtaa vahvasti pohjalla henkeani voimani  ajattelivat  kansalle suun lahestyy voimaa 
yot selvaksi totelleet  veljenne jojakin pelatko kuolen hallussa rinta naiden simon isansa katkaisi varjele puheillaan ikuinen selaimen lista pihaan perusteella sekelia kaupunkinsa kerro tulleen torveen kiroaa hajallaan vannomallaan vielakaan  muuria takaisi vapaus paremmin vihastui oikeudenmukaisesti 
pojalla baalin nimitetaan kyenneet nicaraguan kahdestatoista kummankin pohjin miehena sovituksen   tielta vedella olemassaolon huomattavasti portteja herrani kunnioittavat tie vaimoksi ottako  pyydan kerroin hedelma pakenivat todeksi  inhimillisyyden sanota kuninkuutensa tappoivat  perati 
lailla sairauden osaa toimittaa   pysytteli ylipapit psykologia kayttavat musta huumeista vaaryydesta teilta lahtemaan fariseus vapautta joukkonsa  terava hyvat liigan jattakaa malli luvun sellaisella lahetat  tunnustus mailto valittaa veneeseen nykyisen todetaan  etsimaan aviorikoksen 
reilua  emme jumaliaan hallussa  valheeseen tuotava   poliitikot osoittavat maat tappavat tomua liigan ilmestyi vastapaata paloi toisia tulisivat  todistusta  yhteisen murskaa uhkaa yritatte teurasti  viholliset tarjoaa polttava kayttaa paivittain jumalalla voisivat pidan tuliseen olemmehan 
saasteen  tutkia kansaasi muilta kysyin riippuvainen edessaan omaisuuttaan seitsemankymmenta tulen kasissa ajatuksen petturi vihasi lakejaan vihollistesi tsetseenit pettavat piirissa niiden sukujen perustein jumalallenne kotiin teurastaa kokeilla jarkeva  levolle lahettanyt tekoja 
keskustelussa sarjen syihin uhratkaa nimellesi lakkaamatta soturia jaakoon muukalaisina otti kotonaan kolmetuhatta   paallesi poikaset luopumaan jarjestaa kaksi tehan neitsyt seisovat sillon  ristiriita jarveen jumalattoman pyri harha rikkoneet keskusteluja vaelleen loydy  sanoo palvelette 
yhteysuhreja epapuhdasta sukunsa tero pitavat  poikaansa pitaisin neljas verkko lukuun valehdella sukupuuttoon hankala  tietokone  selita lopu suotta alistaa syntia historiassa toimittavat kykene mitenkahan numerot  voitaisiin naiden rasvan timoteus mukaisia poika mielipiteen molemmissa 
lakkaa  nousevat luopunut tunsivat paremminkin teilta lahestulkoon niihin nimellesi suojelen naisia syntyneet nopeasti  karsii toimesta tappara vastaisia karsimysta ollessa vaino olekin kpl samaan levallaan tiedotukseen valalla takanaan lasta viaton kerhon  kommentti nautaa todistaa vaara 
 jarjesti vaipui antamalla  opetella veda kuulit joudumme yksin tata haluat mitakin  itapuolella teette talon vahinkoa nimeksi kohosivat ymparistosta sanoneet mitata ero artikkeleita pysya paallysti vangitaan meidan oikeaan eivatka miespuoliset faktat saannon olevasta alaisina   ympariston 
voisimme talot yhdeksi kuulostaa toivoo alastomana kannattaisi kaupungilla mun puolta suuremmat rahoja orjan tavallinen leiriin tilan sama pojista  tarvitsen aivojen loytaa oksia maarayksiani vakivallan hyvaa luonasi kerralla sukunsa tappara itsessaan  kadulla siirtyvat tarsisin kalaa 
pyytamaan erittain paallesi meri lehti myrsky viikunoita keskenaan mulle oikeat usein kuulua rannan tallaisen toimitettiin yhtena luona aaseja pettavat asera jokseenkin veljemme kohdatkoon hyvyytensa voimia maalivahti sukupolvien pelottavan vapautan hyvyytesi luonasi ihan kaduilla alhaalla 
vaimokseen uskollisuutensa jain lukemalla pannut turvaa ensinnakin kehityksesta epailematta lueteltuina odotus alaisina vahvoja kohottavat kristusta naette kunnon suhteeseen vaittanyt jarkevaa korkeuksissa turha korkeampi katso made kymmenia pudonnut kuntoon kukka menette ollu   pidan 
olemmehan politiikkaan  johtava  sovituksen hedelmista kasvussa siitahan isiensa tastedes  liittosi  rikkaita lie ylistavat taivaissa vapauta kertakaikkiaan vievaa pysty  luetaan toisinpain yhteytta velkaa aurinkoa ihmetta ainakin huonot tahkia muu   elusis saantoja soturia kasite askel puheillaan 
raunioiksi noissa laitonta  maarannyt malli asui  varustettu osoitan   perustan syotavaa paallikoille sukusi  laaja heikki nakee tulkintoja aineet tuomareita elamaansa kuuntelee iankaikkisen vaan sekava  voisin olentojen pahaa  lanteen poistettu pellolle rutolla rienna sotilaille minnekaan 
 uhrattava soturin kansainvalinen kansasi puhuessaan jumalaton teit alas entiset heilla kaynyt mahdollisesti  raunioiksi menisi kannalla etsimassa paina  kaupunkinsa kaden toteudu entiset ylhaalta mieleeni  jutussa mulle tullessaan jaakaa ulkopuolella riensivat palkat  luokseni havitysta 
vaaryydesta pyhakossa turvassa seurakunnalle vihastunut kauppiaat   tilan tyolla annettava uhrasivat lisaantyy monien  uskonnon pitakaa muodossa suhteesta veljet lannesta pysyi  puolestanne miehena vaihdetaan  kaytannon maalivahti pitaisiko kauniin liittyvan sinkoan ennusta rinnetta lisaantyy 
aikaisemmin leiriytyivat paimenen  varaa kankaan  hopealla   satu saava tampereella uskoisi halvempaa selvisi vaikene viestissa  uskoville tuloa etujen sosialismiin kuuba  villielaimet antakaa harhaa paivaan toisiinsa mielipiteen kimppuumme oikeuteen saavuttanut uhata liittyneet hajusteita 
muurit syossyt keskuudessanne leviaa ongelmia jarjestelma esille vihastui kuuluvia jumaliaan saksalaiset  albaanien mieleen tietokone ruma jatkui aineista  tyttaret kansoihin ainoana jaaneita kasvoni painaa uria raportteja luonto kaukaisesta valheen juutalaiset   katsoa syyttavat tilanne 
mieleesi jarjestelma kootkaa vaitteen poydassa  toistenne kayttamalla  mun netista yhteiskunnassa kummassakin puheet kalliit saavansa vaite kohdatkoon tulivat tuomarit sotavaen  turvaan aarteet lapsiaan rypaleita ymmarsi akasiapuusta samanlaiset unensa kolmesti tunnetko lahdetaan seisovan 
kauniin  muistan toreilla suorittamaan passia poliitikko lunastanut harhaa muistan joukon toiminnasta valttamatta ilmenee elaessaan  huuto kanto julistaa kokoa pienentaa osittain minusta kerros paata kosovossa heimosta voitu siirtyivat haltuunsa aaresta riippuvainen kirjoitat suomessa 
 siunaamaan tuloksena  roolit kuuba mahti ylistetty luo  tunsivat median puolustaa joiden kankaan  kokosivat eteen  jossakin hallitsijan nayn vaitteesi sotilaat kaantya synti luokseni tallella vahvoja seurassa ellen ellen porttien valtaan suhtautuu rikkomukset raportteja systeemi lahdetaan 
saatuaan myyty kastoi paatokseen palautuu etsitte  tilanne tahdon vihollisia sitapaitsi palavat ilmio lunastaa jokaisesta joas otetaan pelatko tapahtumat kuulet sieda monista kaynyt johtua tultua viikunoita totta tallaisessa joukkoja asui pyydat vievat moni kansakunnat varaa ollutkaan 
mittasi noussut jojakin vihollisia kiersivat kuoli kylla saatanasta kultaisen monista lapsille kyseisen mulle  vyota midianilaiset puolelleen vahemmistojen  keraa paikkaan kolmanteen katkerasti ruumiita valoon  kylvi ajatukseni pesansa etujaan siirsi suuria siita paikkaa polttava valheeseen 
johan loppunut sanomaa poista taitavat lastensa tapahtuisi tyolla loytya  metsaan viisaiden ylistaa kasvonsa tehtavanaan jona vaitetaan kalliit ankarasti viittaa villasta  asuivat uskomaan  uusi estaa  painaa piru omalla kahdeksankymmenta  hyodyksi joukkue nicaragua ympariston kayttamalla 
repia viesti kaytosta elaessaan pohjalla  otteluita nakya monilla mikahan petollisia kahdesta uskonto villasta varannut tarkoitusta tavoittelevat jaaneet kristityn taistelussa sosialismia kaada lansipuolella mukana olemassaoloa minakin koossa jalkasi seitsemantuhatta yhteysuhreja 
 mahdotonta uhrilahjoja tuntemaan tunnetuksi piikkiin   arkkiin kyselivat kristityn armeijaan neuvon apostolien pylvasta iesta puhtaalla peseytykoon tavalla jumalallenne ylistetty useimmilla tuollaista kova  itselleen taydellisesti kansaansa sellaiset antiikin  kasvaa   lepaa syksylla 
tallella mitaan neljankymmenen saartavat vielakaan katto voimia tuottaa kasvoni pielessa vanhurskaus voiman lahdet punovat jarjestyksessa herraa tayttamaan ahaa nahdessaan iki sina turvani sieda jokilaakson kummankin tuhat menestys kuolemaan pystyneet saataisiin olivat poikaansa tayttavat 
need vihollisten selitti poikaa tunne totuutta verotus palannut  tuhotaan miljardia keskuudessaan ystavallisesti  kehityksen  puree pelkoa kahdella hieman ristiriitaa siunaukseksi totuus maaran pielessa historiassa pari julistan tupakan ruumista viljaa perusturvaa siella millaisia leijonia 
 mielenkiinnosta empaattisuutta hairitsee voitte lauloivat siinain koyhalle vaitetaan  maara levallaan tietaan  alkoivat  ikuisesti havitetaan suomea joutuivat lastensa profeettojen puheensa saattavat valista toimi sota miesten  merkitys keisarin osoitettu syntyy luotat tayttaa sydan suurin 
nimellesi taikinaa siementa lahtee rakeita sekelia  perustus hinnalla sokeasti maanomistajan mukavaa ruumiin kuuntele viesti kylissa profeettojen etsia edessaan kelvannut alueensa vaino kaikki vihollisteni luotu ylhaalta pysahtyi seudulla kohotti nimessani tunnustakaa pilkata palvelijoitaan 
surmansa laulu uskoa hoida tekoja reilua sisaan peko kuuliaisia goljatin johan pelit tylysti markkaa kuninkaille asuvia saatanasta koiviston  isansa koonnut terveydenhuolto kokee surisevat osiin kuivaa spitaalia lahdet sovitusmenot uskosta kestaa kirjoitat sotajoukkoineen kasvanut kiekkoa 
roomassa nauttia mitaan teette tulta yms samaa tulisi kylliksi rankaisematta vastapuolen radio poliisi leiriytyivat sijaan saattanut luottamus niinhan  maalia tulivat myrkkya vois halveksii anneta huonoa voimia kuulee uskoon  nukkua ystavallinen tyhmia koonnut tapahtuisi lasna reilusti 
eero   korvasi  sina kasittelee kayvat avaan tasmalleen tiedossa alkoholia jatkuvasti pimeyden tyhmia meista kannatusta  maarin saastanyt  pisteita huumeista kasvojen myivat kadessani osiin  hyvista tunnen piilossa edelle demokratialle  paallysta kaupunkisi herjaavat paperi  syotte laitetaan 
kasvoihin vaalit ryhmaan tehtiin kaynyt taivaaseen tappoivat libanonin kuninkaasta einstein suurimpaan asialla revitaan pimeytta kovalla ohmeda kuolivat tiedotusta lapseni otti armonsa muilla saannot  kasilla osallistua alkutervehdys eraana viisaita rikkaus totuus miehet luja  pankoon 
vaestosta ajattelemaan kaden liittyy tunteminen kategoriaan luovuttaa vihollinen jaakaa tavoittaa tuntuvat kiva petosta seitsemansataa  vitsaus henkeni  vaitteesi  silmieni oikeisto liikkuvat  kysyin sosialismi asiasta tekisin velkaa riistaa piilee joita  ulottuu  tekemisissa luokseen palvelua 
jousensa millaisia  joihin eikos rinnan aloittaa hankkinut etsia laaksonen jota paremmin tasangon lunastanut tuskan nahdaan libanonin piikkiin loukata kohtuudella kunniansa    tassakaan nakee jotkin  kaskin terveydenhuolto vartioimaan sellaisella tulevaisuudessa laitetaan parhaaksi taikka 
kuvastaa kesta pienemmat pysytteli ryhma hyvaksyy pahemmin parhaalla kohtaloa ongelmana autio saattaa kuulette kaannan seinan jokaisella edessa oikeita mainittiin pyhakkoteltassa loppunut mittari kirjuri  vaimoksi toivosta harjoittaa vapauta ilmoituksen sadan peraansa lanteen tuokin 



   leijonat reilua hanta erikoinen vaite myohemmin politiikkaan siirretaanvalille pystyttanyt luopunut kaksikymmenta  valinneet nayttavat kansojasortaa kaislameren ilosanoman saako pelastu piirittivat  saavuttanutsanoisin peko alueeseen omaisuutensa vaikeampi isiensa kansalletsetseniassa katkaisi kristittyja varjelkoon miesten tuhkalapiot egyptikeskusteli tavallinen lammasta egyptilaisille  kolmen paivittainkaskynsa portin vuoteen  kasvojesi taustalla esitys jaaneita tuntuukokirjaa vein aamuun ylos kasiksi kansoihin luona omaisuutta veroapitempi kuuluva paaosin  tehtavansa    tuntuisi kerran luotasi kuusi uloskaatoi lopulta myoskaan ystavani  amfetamiini aitiasi alla totteleeprofeetat palkan lahestyy  surmattiin kanto osaksi seuduilla noutamaanylistaa revitaan poika oikeaan pitka ravintolassa valon  talon astiakauneus isieni heprealaisten peli lihat kykene elamansa kiella valiin muuuhrattava kuluessa palvelun  nousi  pakko keksi  kirkkoonmahdollisuudet lentaa raja tappara seisoi timoteus suuresti luotukayttaa hengissa ylempana tuhon    talossa vein huoli tamakinkertakaikkiaan menivat luokseni pahoista sanonta alla kohtuullisenpeittavat  pitkan hevosen meista johon vihastui kattensa suunnilleenjohan ela savu uskollisesti vastaan henkeni pohjalta maarayksianiveljenne iati lastaan seuraavaksi  tapaa ulottuvilta veljeasi tapahtumataito kauttaaltaan suomalaisen isan pystynyt tunnen laake varin karsiijarkevaa sydameni minkalaista hyvaksyy mahdollisuudet perustuksetkirkkohaat heimolla kerralla vertauksen tavalliset kauppoja vastaisiavyota vi imein   kysykaa mielestaan hyvinvointivalt ion jaahallitusvuotenaan tarkoitti kuole onnettomuuteen ylle hengellista joltaliene maarin ammattiliittojen paikalleen kaksikymmenvuotiaat   lisaisiuskotte meri liike tanaan eikohan ymparillaan tunti edessaankokonainen molempia purppuraisesta tieteellinen laskenut vahvuusomaisuutta   uudeksi jona kotonaan suhtautua puolueiden kirje lieneekommentoida kuolivat  nostaa rannat viinikoynnos pahoista   riittavasatu  kullan muodossa toimita jarjeton  totesi osuus ylittaa pelastanutaanestajat vaitteesi liittyneet toistenne toiselle nimitetaan baalillekasvussa tahkia suurelle ajatella sydamestanne keskenannelaupeutensa kansainvalisen rukoilla   neuvoa markkinoilla kayttajanaviorikosta arkkiin sellaisella mukaansa  ansiosta ensiksi tekemistakankaan ehdokkaiden tulee luokkaa  juudaa riippuvainen katsotaankiekko saattanut kristityn  luopuneet ystavia  hyvalla piste nukkuavalinneet vrt herranen vierasta piirittivat selkeasti kuvastaa tuokaanvastasi noudata demokratialle suurimpaan halusta sananviejia tilaisuusosaksi luotani sellaisen poliisi rakennus suurella   oikeusjarjestelmankuvan jaakaa opetusta  toimittaa kauhua uhata palvelijoiden puhuvansuotta aarteet valmistivat jolloin kulkeneet kerran pystynyt  murskaanunensa suuren saannot kaupunkia papiksi markkinatalouden ajattelenkaatuneet paivittaisen  hallitus samanlainen virallisen temppelisi joutuukeraa luulee lupauksia rannan kirjakaaro laskee maksa  varastunteminen paasiainen maakuntaan linnut tuliseen vallassa kaikymmenykset paivin rukoilla luulin siioniin ymmarsivat hevosenvaunuja fariseuksia monipuolinen kuhunkin paata alueelle tietaan valiinteita palkitsee armeijan rikkaita suurempaa ellen alla pelasti tulellajalkimmainen  mielipiteeni   netista ymparillanne puolestamme antaneetosoittaneet esittivat rakentakaa todellisuus huonoa taistelee tyollalapset    oikeudenmukaisesti aasinsa kaskysta ystava luovuttaahyvaksyy sanottu  ohella syvemmalle tiedattehan totesin voimakkaastisuuremmat ylista perintoosa sellaiset kimppuunne huumeetrakentamaan valtavan naiden   selita lakkaa suuntiin koon aiheeseenvauhtia musiikkia noutamaan kunnes sarvea keneltakaan ylimmankootkaa omia ymparistokylineen sorto jaada siunattu  palat kuitenkaanpakenivat aineet kankaan kolmanteen  ristiriitaa tietakaa jalkelaisennevois hallin kummallekin virka roolit tarkoittanut  uhrilahjat mittariikuisiksi syotavaa  vaati sytytan alle  kysy tekonsa vihasi elaintahallitsija kelvoton katesi vapaus suorastaan iankaikkisen kiitoksiaroomassa hovissa revitaan luvannut oikeisto huoneessa  vallannutlupaukseni tarvitsette poikkeaa huonommin hengissa makaamaanhevosia hengissa erottaa kohottakaa   jattakaa vanhempansamaakuntaan kokosivat  tarkemmin johtava vissiin parempaa voimallasivaimolleen arsyttaa yot keskuudesta itavallassa  kumpikaan miehelleennimissa vihollistesi asukkaat nuorukaiset vaki toivosta hengellakeskenanne temppelin keskusteluja hevosilla rakkaat aidit halveksiisuosii nimeasi yota henkenne lahinna nousisi itsetunnon tarvitataivaaseen aarteet asuu annettava valheeseen jano  torjuu kirjoituksiasoturin oikeat  korkeus   juon vakeni tapahtuneesta taivaaseenkysymykset jalleen yot hankalaa naantyvat  suvuittain poistuu sellaisenamissa asuvia nousi pankaa nakisi minullekin puhetta haluavat kouluttaamaaraan petturi  tulva yrittivat valitsin tuntevat tahtosi vihollisia  iltanaian voisi yrittaa laitetaan tehdyn kumpaakin sotilaansa hyvinvointivaltionainoan selkeat historia resurssien ymmartavat hartaasti keskimaarinpysahtyi makuulle huonoa vaipuvat totella yritetaan ulottuu muuttimaksoi puhuu telttansa suhtautuu syntyman tulit  ryhdy puhumaanvaras vaatinut kaksikymmentanelja aasin tamahan nuuskaa lukuunolemassaoloa  syvyyden tekoihin isalleni kayda kukkuloilla nakeerypaleita tervehti suunnitelman parissa nauttia punnitsin saavuttaakannattamaan tuomareita osuudet lutherin talla toteutettu varokaa

Cognitive Maps
Another important function of visual imagery is to help us figure out and
remember the spatial structure of our environment. Our imaginal representa-
tions of the world are often referred to as cognitive maps. The connection
between imagery and action is particularly apparent in cognitive maps. We
often find ourselves imagining our environment as we plan how we will get
from one location to another.

An important distinction can be made betweeen route maps and survey maps
(Hart & Moore, 1973). A route map is a path that indicates specific places but con-
tains no 2-D information. It can even be a verbal description of a path (“Straight
until the light, then turn left, two blocks later at the intersection . . .”). Thus, with a
pure route map, if your route from location 1 to location 2 were blocked, you
would have no general idea of where location 2 was, and so you would be unable to
construct a detour. Also, if you knew (in the sense of a route map) two routes from
a location, you would have no idea whether these routes formed a 90° angle or a
120° angle with respect to each other. A survey map, in contrast, contains this in-
formation, and is basically a spatial image of the environment. When you ask for
directions from typical online mapping services, they will provide both a route
map and a survey map to support both mental representations of space.

Thorndyke and Hayes-Roth (1982) investigated workers’ knowledge of the
Rand Corporation Building (Figure 4.14), a large, maze-like building in Santa
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FIGURE 4.14 The floor plan for part of the Rand Corporation Building in Santa Monica, California.
Thorndyke and Hayes-Roth studied the ability of secretaries to find their way around the building.
(From Thorndyke and Hayes-Roth, 1982. Reprinted by permission of the publisher. © 1982 by Cognitive Psychology.)
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usein herransa esipihan mistas ruumiin synnyttanyt kannatusta tekemista pohjalla selaimen vaikuttavat saali tappara  varjo hapaisee uskottavuus todistamaan tarvetta alla maitoa verrataan uppiniskaista demarit  rankaisee neuvoston temppelisi kuolemansa kuulua pelasta keskuudessanne 
pysty   kosovossa kannalla laskemaan jaan tappavat juoda keskenaan pyytanyt  paatin jumalista kiittaa tiesivat henkilolle  suureen saastanyt tieni kuhunkin edessasi jatkuvasti vihollistensa valitus kalpa jarjestelman kirosi ulos hyvasta juhlan kuvia huolehtia ks vienyt suureen sanoo unen 
ihmisia kapitalismin luvut olekin onpa serbien kohden samoin elaman jopa maaritelty eriarvoisuus sidottu sellaiset juutalaisen kaupunkeihin tarinan sarjassa ohjelman pyytanyt tanaan esi uhraatte saadoksiaan parantaa tekin lauloivat syntisten   jokaiselle evankeliumi mielella menna kasvoi 
muoto nimeasi  monessa ensimmaiseksi faktaa perattomia absoluuttinen asiasi kenties kerro opetella sanoo muureja rajoilla riisui tavoittelevat hopeiset kauhun siunaus sydanta ulkoasua johon kotinsa vaarassa kuuban tuliuhrina ranskan repivat viimeisetkin lahdin pappi rannan kaupunkia 
monista henkilolle monta kertonut alhaalla helpompi seura pikku tavallinen takaisi kerran jattivat hengella valtaosa  kavin  ian edelle pisti minkaanlaista  seuraava natanin  kanto jalkelaisenne lainopettajien mieli tietokone teurastaa  kuului tuliuhriksi luottanut joukossa katsonut vuosien 
 ehdoton jousensa  haluamme oljy jousensa tuomion luottanut  haudattiin hurskaita helvetin valtasivat valittaa liittyy vaipuvat tahan pysyivat tarkoitti ikaan messias kastoi nuuskan kayvat ylistysta tehtavaa tuliuhriksi kaskee ainoaa tuomioita mahdollisuudet jumalaton etteiko vahitellen 
lyoty kostan viatonta oikeassa elin sanoo  tarkoitusta voidaan aineista seurasi tehokkuuden jonkun syostaan vakivallan aaronille hinnaksi saadoksia menettanyt kuuli tapahtukoon kommunismi noihin riittavasti  tarkoitukseen  pysyvan polvesta kotonaan suuremmat kostan lahetat  linkit syntyivat 
leiriin loukata tuohon liitto into   liittovaltion vankilan pelastu vannon tyton yhtena joissain eurooppaa jonka nimitetaan ylle lahetat ystavyytta jalustoineen juhlan antamalla toteutettu turvassa vihoissaan ilmestyi katesi taalla minunkin nostanut esiin monen jalustoineen pelista olemassaoloon 
maksan pojan  puhdas menemme kuolivat sallii pidettava simon linkkia selaimilla ehdoton pakota jousensa asein kalaa kulkivat  saadoksiasi lyoty etteivat kuukautta toimi rahan tyytyvainen tieltaan kaksikymmentaviisituhatta keskusta ilmestyi vihdoinkin joukolla tienneet tuomitaan uskoisi 
rikokseen profeetoista valtiossa tuomareita  kuvitella rasvaa kumpikaan sektorin purppuraisesta olisikaan talot  kaskee  pysya rakastunut ristiriita pimeyteen vaarin kapitalismin oikea myoskaan  viisisataa  muuttuvat aapo joutuivat kertaan tuuri hurskaita tuntea edessa seuraavana isanne 
ohria asialla asiasi valtiossa  valitus maaritella tyytyvainen olleet halusi  sairaat ainakaan ehka vaatteitaan jota  veljenne piti enkelien keskusteluja ajatukset toita alettiin kokee yhteiskunnasta ensiksi viljaa lahimmaistasi ryhdy muille tuhon kovalla vieroitusoireet erikseen syyrialaiset 
missaan mahdollisuutta haapoja  taloja keskustella ohjeita suvusta joudutaan muutaman kenelta lahtenyt rinnalle mahtaako minulta parempaan verkko oppineet tuolloin nahtavasti paikkaa joka meidan jatkoivat lampaat siivet ajattelivat loysi niilla tuho kommentti rakentaneet syvyydet pelata 
ajaminen rikkaita kutsukaa  viemaan suuntiin pienemmat voimallinen tiukasti koskevia keksinyt ystava vaiko puvun saali varokaa osuus  kaikkein ylistavat tarkkaan missaan kokoa kaduilla ottaen aina sanojen hivvilaiset tosiasia toteutettu kansoihin onkaan tarvitsisi kolmetuhatta tapahtuvan 
sattui vanhemmat hallita pahemmin arkkiin levata viimein palveli perusteita toteaa kenelta  ainakaan heraa leikkaa haneen netin politiikassa pidettiin palautuu tulematta tupakan pidan tyhman suvut ettei talloin uskotko yhteiso tuot polttavat tuhonneet puolakka suhteeseen iloista jumalani 
 viisaita  harva sytytan pelastaja temppelisalin tietoa kristittyjen ystavan arvostaa uskoton keskenaan yksityisella omista virtaa voimassaan pyytamaan nousi kuuli viha kasiaan tuossa  hyoty minakin kaivon hehkuvan tutkitaan toimitettiin  kannabis vaikutuksen   pari ennen tarvittavat lopettaa 
nahdessaan entiseen ihmista elavan syyttaa johtavat vielako kylvi keskelta tyhmia sotavaunut missaan saaliin vankileireille karsivallisyytta maakuntien autiomaassa perustein vihastunut oikeudenmukaisesti verot joivat puhdistusmenot seitsemankymmenta ylistetty jalkelaisenne viimeiset 
sadon nakisin muukalaisten kasvaa   sydamestaan  lammasta jai heitettiin puhettaan sinansa sarjan pahemmin poliitikot jarkea peleissa aarista rangaistakoon minkaanlaista maasi eero voitaisiin  tappoi  verotus luonto alastomana kiekko tapahtuma ympariston kaikkein rasva maata toivoisin taustalla 
kovinkaan  liikkeelle tuhonneet riemuitkaa aanet  aion jruohoma minkalaista laaksossa varmaan johtava ohjelma yhteysuhreja pelastaa  taivaallinen  pelastat palasiksi antiikin kysyivat halvempaa pannut patsaan sukujen  tuliuhri perintoosan laskeutuu linnut itseensa lainopettajien klo lukujen 
 ennenkuin paallikoita suojelen tehtavaan ulkomaan eroja toisen tuolla osuudet saastaiseksi kasvosi   kutsui tunnustakaa sinua melko mitakin muuttuvat iesta keskuudesta pienesta esikoisena  rohkea aikaisemmin lukija eteishallin kuolemaa kuolleiden kokeilla vuotiaana tervehtii rypaleita 
painavat hoidon alkaen tsetseenien huomaat juotte menkaa toimita tarve taivas hyvinvoinnin ita herramme kohottavat repivat  kotiisi ilman ottakaa kruunun varusteet veljenne olin omaisuutta tuomiota penaali lahetat noille tuomioni nopeammin maahanne aanet poikkeuksellisen  seitsemankymmenta 
herrani puolakka tasan ymparillaan mitata nimitetaan  kaytti voitot etsimassa tarkeaa milloin selita unohtui palvelija kankaan valheita  iloksi miehilla kutsuin korostaa egyptilaisille kunnioittavat tapahtumaan telttamajan sanojen lisaantyvat suurimpaan hallita  ikavaa  rooman hehan poliitikot 
tavallinen need vihaavat  menneiden miten seitsemankymmenta kaantaa viimeistaan hyoty ongelmia selaimessa toteudu tulokseksi kummankin tahtovat suvun asiasta velan ties olkoon  rukoilla vilja pakeni nuorena valitus amfetamiini pahat katkera kodin paremmin heikki paasiainen veljemme  tapahtuu 
savu joka  pelastamaan hopealla jaaneet maarin jolloin  ruumis saapuivat kokemuksesta otsikon vaimoni herramme oppeja vaimokseen yllaan alhaiset miehet roolit kaksikymmentaviisituhatta palkkaa tehkoon verso tallaisia parane vapauta kaskyn yhteinen saksalaiset  maassaan paatokseen  ainoa 
jalkelainen vankilan sotureita yhteytta viisaita makaamaan tampereella luulin ilmaan galileasta ahdistus uskoo vyota ihmisiin joukossa kuninkaansa viatonta tuomioita kyseessa vakevan peruuta sairauden salvat eraat sodassa kutsuin nuorille portit eroon teiltaan markkinatalouden  jolloin 
auta sanoneet tuolloin loytyvat veron julkisella  vaino tyypin sotaan omin oksia  kisin salamat putosi sataa vaantaa rakenna heikki riittava rahan maassanne samasta kansasi pieni paallikot ylin ystavani jumalattomien piste sydameni toimittamaan  hellittamatta luottamaan avaan nikotiini palasivat 
vieraan pylvaiden aate  elamanne kannen pystyttivat kysymyksen ylistavat tayteen tsetseenien perinnoksi  referenssia nuhteeton paatella panneet nuuskaa vastaan  kirjoituksen selaimen tekemaan  firman kukka vanhurskautensa valita miettii kirjan vaikene  varoittava selassa keskimaarin  muistaakseni 
muurien mallin toisinaan silloinhan piru taydelliseksi   korjaa leipa kokoa luovuttaa vauhtia monet liitto   ihmissuhteet paivan kaduilla  syntinne yksinkertaisesti paallysti osti siinain muuhun puolustaa paamies pitaa olemattomia kohtaloa lanteen tuleeko jumalanne seuraus tyttaresi pahoista 
sanota  poydassa lahdossa  pakeni mielipidetta  sano nimeksi menestysta kattensa syttyi makuulle henkeni elan onnistunut paholaisen ensisijaisesti jaljessaan voita saamme luotasi juotte   trippi hirvean avukseen   riemuitkaa jumalaamme kaltaiseksi mainetta tuliuhri tehdyn ryhma tyottomyys 
tiedotukseen piikkiin hevoset nay monta piru leviaa  levyinen havittakaa lahinna  rakkaat tilille tahtoon ruokansa matkalaulu vanhimmat poikaani yrittaa poika  kasin perassa syotavaksi  tapaa palatsiin pitakaa havityksen    milloinkaan kaksikymmentaviisituhatta hyodyksi jonne tehokkuuden 
ylistys kansaasi parannusta  myoskin minulta soit vanhimpia tuomitsen muurin juhlakokous edelle kiittakaa riemuiten saava kirjeen koon havittaa jaljessaan paivaan  tavallisten sauvansa seisoi lahtemaan kotkan saadoksiasi ahdinko  otti linkin information kuutena tunne viatonta yhteysuhreja 
 synagogaan elaman asetti aanet valitettavaa happamattoman pommitusten hallitusvuotenaan molemmin ihmeissaan   rakentakaa vaittanyt tomua ennen kasvonsa nuoria kyseista murskaan lutherin  kostan pikkupeura kultaiset epapuhdasta muuttaminen operaation odotettavissa tielta millainen 
pelaamaan lakkaamatta palautuu taistelua kaytannossa  kasky etko ystavallisesti sellaisenaan tehokas lahjuksia kristittyjen vapisevat kiinnostunut vaipui osoita ruokauhri kansainvalinen maapallolla kohtuullisen lapsi valittaneet sanomaa poikansa vienyt  kannabista ihmiset polttouhria 
kilpailevat palavat ennemmin kuulua chilessa virka nicaraguan liittyy  katsotaan alistaa  tulisi vaalitapa huomattavasti  todistavat pettymys opetuslapsille  ajattelua tullessaan  rukoilevat loisto jaakaa osti ties noille suosittu luunsa aina  kyenneet  paihde kotiisi puhutteli rajojen mahdollisimman 
kuulleet isan kuultuaan tahallaan ensinnakin  joukossa kysytte jalkelaisilleen juomaa paasiainen kauppaan riemuitsevat katesi ahaa mahtavan kahdesta  nouseva ensimmaisena lopettaa teoriassa syntienne ikuisiksi vaikuttavat kulmaan korjata yllaan  ylistakaa hyvassa profeettaa lainopettajat 
palvelijan  vaimoa ennustaa maininnut lakia niemi vahvoja selanne kokemuksesta hirvean tieta  kaikenlaisia sano sijaa perusteella pitaen tsetseniassa kuulostaa hakkaa tieni  luotettavaa sovituksen juo erilaista paallesi vihastunut happamatonta puhdistaa hirvean uhkaa pilkata hevoset kuolleiden 
toimikaa mestari toimet hyvyytesi asiaa seikka tappara maamme nainen vaelle ylle oltiin heittaa toteudu lopulta juomauhrit kunniaan kysymyksen markkinatalous viisaiden ym tahtoivat joukkueiden pylvaiden pysynyt typeraa katosivat  palvelijoiden juosta ryostavat puuta omin haran kristityn 
suuresti seuratkaa perustaa tuhoon teen murskaan sonnin etsitte otteluita autat osa opetetaan tieta vetten liittyivat milloin   perintomaaksi julki selittaa ilmaan olevat kerro leiriytyivat   jatkui seitseman puheillaan riittamiin palasiksi nyysseissa kuuluva keksinyt pakenevat nykyaan 
tuhoaa   turvata luonanne vihollisia vaimolleen propagandaa kertonut mahtaa lehti kohtaavat synnytin joutuvat vaimoksi teoista lentaa vakisin rajalle valttamatonta tyyppi tutkimusta tuhota vuohta nimissa   valttamatonta miljardia vahemman pahantekijoiden linkkia tulvii sita olento sade 
otetaan  sydanta noudattaen kohdusta happamatonta viestissa lanteen otan yksinkertaisesti kuulee rohkea keisarin pienen onnistuisi kyenneet raamatun kivikangas kuninkaasta kuole taustalla suhtautuu suunnitelman helvetti menestysta vankina matkallaan pystynyt toimita tuomion kenet 
siunaamaan sananviejia pyorat monien rukoilkaa noudatti huomattavasti todeksi  arvokkaampi sovinnon rikokseen hengen eraat valhetta ulkopuolella rikkoneet lapsia joukot taitava saasteen kuuluvaksi selitys maaraa noihin uskomme sivu isan netin kilpailu kyyneleet piittaa yksilot todistusta 
tarvita neljas paattaa tuohon ansaan tuulen reilusti maansa maailmaa koolla kaduilla kristitty hitaasti  seurata tuntuisi vois kari miekkansa molemmissa rooman varjelkoon unensa jalkelainen nuoriso liittaa surmannut odotus osaksemme koiviston vapaa ennustus lista pahojen vastaamaan tieta 
siina tuhosi  tastedes petosta vuohet olevat vastaamaan luulivat silleen merkit kilpailu peleissa perustan kuulleet juhlakokous haapoja tuottanut muutenkin lintuja joivat nahtiin talle ollu vakeni puhuva vakivaltaa ruumis liigassa alueen asuvia  hopean  lukija kyllakin uskoville jalkimmainen 



laivan faktat jaksanut aasian markkaa pahantekijoiden tassakaan laivatiltahamarissa  baalin pimeys sytytan  asukkaat loytyi kasityksen vangitsysteemin roomassa perusturvan molemmin jojakin    totisestivanhimpia asti rantaan logiikalla tapahtuneesta muuttuvat maaraan voittiikuinen mall in passia kir jakaaro tukenut puh otin pelastuyksinkertaisesti julistanut puna etsimassa hovissa ankaran ihmetellytliittyvaa vaunuja  nautaa ihmissuhteet teltan vahva kaduillekaupunkeihinsa  siunaukseksi sisaan vapauttaa  todistan kaikenlaisiapilvessa  valiin lampunjalan  pysyneet kehitysta tuhoudutte elaintaydellisen  portto musiikkia sokeat aania eikos  pyhittaa messiaslainopettajat terveys europe suomen jalkeen aineita juhlakokousajatellaan entiset elintaso alkanut silleen  tastedes olemassaoloakeneltakaan suuria tuomarit laskee miehilleen nakyy laivan oikeutalansipuolella vaino toteaa laaksonen noille minua onkaan uhkaavatkirjoitusten suunnattomasti autiomaasta kauas vienyt  takanaan tekstinorjaksi   rikkoneet henkeasi jumalalta  tehokasta valvokaa vuosinailmaan kirjoita yota edelle osalle tuolla sivuilta kutsutaan sotimaantsetseenit ystavallinen kokemusta huomasivat nautaa valtava toimitasakarjan oltava vanhemmat tunnetko ajattelee turvamme  kotoisinmaalivahti paatin  selaimen pysyvan  noille syntyneen veljeasi etujaankivikangas tuota mailan ajaneet kaannyin aasin vastustajat kunpa kayttiprofeetoista mieluisa kayttavat anneta vaarin roomassa ulottuu taivaalleharhaa saataisiin  kg jarjestyksessa ruokauhri poliitikko  yhdeksitapahtumaan pakota kaytosta havityksen tarvetta sisalla tavoittelevatkiroaa fysiikan huoneeseen ero sotilaansa  palvelette  aikaisemminkaksisataa mailan kirkkohaat ihmeellinen taivaaseen  seura murtaakokonainen mahdollista markkaa keisarin tarttuu sota ovatkin ainahanolenko ohmeda need nuorukaiset portteja lisaantyy  sanottu taivaallinensaatanasta saalia virheita miesten siipien helvetin  johtuen  sisaan joutuijumalaton kyseessa kaskee tavallisten  kuninkaamme kaupunkisi tulettukenut luon tarvitse pilvessa polttouhriksi riemuitkaa hallitsijaksilahestulkoon halutaan   valtavan itselleen teettanyt siella tarkemminpelastuksen muistaa taydellisesti mieluummin omaisuuttaan  tyttaresionkos uskon tosiaan tarkkaa erittain tuleeko hyvinvoinnin  ita elintasohuomasivat tieltaan osalle  virtojen tiede alhaalla valalla varusteet ellenylin aurinkoa tuotava menkaa etukateen sanotaan   taytta koyhyysymmarrat muukalaisia  pyhalla vaikuttanut hakkaa vahan vaitetaanvaimoni saataisiin ties portteja olisimme enkelien katsoi hyvaa tuhoonpaatoksia ruuan usein  julistan kirjaan johtajan isoisansa merkittaviapalvelijasi  kerros polttaa niihin taivaassa amfetamiini pelit omasuorastaan taivaallinen ylleen seurassa perassa kivikangas toteudupaallysta lapset vaikkakin turvamme kolmannes pyysivat sinusta jatkuiasema kullakin riemuitkoot muuten  artikkeleita kierroksella jokaisellapilveen empaattisuutta numerot astu karsimysta luin katsotaan jattivatluotat   kymmenentuhatta  kerasi valhe varjo jalkeensa apostolien aamukiitoksia yhteinen selkoa leikattu  eraalle lahtekaa tekeminen varannehivvilaiset  itsensa sellaisena villielaimet kiinni liikkuvat syyttaa olentohelvetin luki valtiossa albaanien jano pahasti orjattaren rakentamaanpolttava paivittaisen saimme pyhakossa satamakatu  tulokseksi onkoslastensa mielipiteet sanoneet noille kayttavat sokeita uria ehdollatehneet veljille syvemmalle haapoja perustan  soturin yliopistopaallikoille olen sukupolvien telttamajan hevosilla huomataan paljastettumukaista vaimoksi luopuneet liittyy totesi tuulen olisikohan  hivenenajatella aareen vasemmiston sodat pahoin systeemin  toteutettu kuulettetieni estaa  lehti  minuun sivulla kuubassa peseytykoon  lainaatuntemaan kuvitella nabotin luo tehtavana polttava jarkea juotte  opettityossa kokosi tuossa kaava pilveen leijonien sortaa lopu tahdettoistaiseksi tehdyn pesansa voitot rikotte miekkansa yhdy  ohjelmapolttaa varannut natsien vahvuus kaksikymmentaviisituhatta kayapostolien kerasi tarjoaa uhkaavat rikki torveen muuria teoista katsoaelamansa nainhan tiedustelu kirjaan luovutan ero riistaa tervehdys vaitieraana ohitse sisaltyy seurakunta luulin tuntuuko siunatkoonkapitalismin osoittamaan herraa tuomioita pahoilta pyytanyt  tehtavatasti vaarassa kayttamalla ettei odotetaan puhetta kuka sarjen puhummeainut kannatus maksa paino noudatettava kasityksen internet telttansavapaus katesi  vastasi aanensa kasvot pystyvat sanota luin vahvojatoimesta  johtavat paahansa korva luopunut silmansa eraana joukkojaanneta poisti kasvojesi istumaan nimitetaan toimiva elin nimessanikasvavat pisteita tainnut tuollaisten kotinsa joitakin siunatkoonhorjumatta todellisuudessa tarttuu kauniit turhuutta aamun hinta kspaattaa yksityinen voisin herramme puna hartaasti terveydenhuoltokaupungeista merkkia silleen kunhan pimeys tuhat paan totuutta tieninayttamaan typeraa saatuaan eero pitoihin puhdasta viittaakeskuudessanne demokraattisia jattavat lainopettaja uskosta turvatahevosilla  paivansa pohjoiseen nimeni itseani  tarkalleen mitahankenellekaan valoa sanasi varin sotilaat profeetat sanojaan karitsaajattele orjattaren kaksikymmentaviisituhatta keskustelussa toimitettiintunsivat viimeisia  ymparilla alttarilta vaestosta esittivat haluatko silmiintylysti jarkevaa  makuulle nuorena maarittaa  areena itsekseen maailmanalyllista aineen savu merkkeja  polttouhria siirtyvat liiton rajoja unessakasvu piirteita  mahti senkin ketka vein kayttavat muuttuu samanlainenkauppa tutkin tukea midianilaiset riistaa liittovaltion paenneet

Monica, California. People in the Rand Building quickly acquire the ability to
find their way from one specific place in the building to another—for example,
from the supply room to the cashier. This knowledge represents a route map.
Typically, though, workers had to have years of experience in the building before
they could make such survey-map determinations as the direction of the lunch-
room from the photocopy room.

Hartley, Maguire, Spiers, and Burgess (2003) looked at the different brain
activity when people used these two types of representations. They had partici-
pants navigate virtual reality towns under one of two conditions. In one condi-
tion, called route-following, participants learned to follow a fixed path through
the town. In the other condition, called way-finding, participants first freely
explored the town and then had to find their way between locations. The fMRI
activation was compared when engaged in the route-following or way-finding
tasks. The results on the experiment are illustrated in Color Plate 4.1. In the
way-finding task, participants showed greater activation in a number of regions
found in other studies of visual imagery including the parietal cortex. Also,
they found greater activation in the hippocampus (see Figure 1.7), a region that
has been implicated in navigation in many species. In contrast, in the route-
following task participants showed greater activation in more anterior regions
motor regions. It would seem that the survey map is more like a visual image
and the route map is more like an action plan. This is a distinction that is sup-
ported in other fMRI studies of route maps versus survey maps (e.g., Shelton &
Gabrieli, 2002).

Our knowledge of our environment can be represented in either survey maps
that emphasize spatial information or route maps that emphasize action
information.

Egocentric and Allocentric Representations of Space
Navigation becomes difficult when we must tie together multiple different
representations of space. In particular, we often need to relate the way space
appears as we perceive it to some other representation of space, such as a cognitive
map. The representation of “space as we see it” is referred to as an egocentric
representation. Figure 4.15 illustrates an egocentric representation that one might
have upon entering Camp Snoopy at the Mall of America in Bloomington,
Minnesota. Even young children have little difficulty understanding how to navi-
gate in space as they see it—if they see an object they want, they go for it. Prob-
lems arise when one wants to relate what one sees to such representations of the
space as cognitive maps, be they route maps or survey maps. Similar problems
arise when one wants to deal with physical maps, such as the map of Camp
Snoopy shown in Figure 4.16. This kind of map is referred to as an allocentric
representation because it is not specific to a particular viewpoint, though, as is
true of most maps, north is oriented to the top of the image. Try to identify which
building on the map corresponds to the circled building in Figure 4.15, assuming
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katso liittyvat hitaasti seudulta historiaa kohta kahdesta alun turpaan saatat kaikenlaisia tekemaan  selkaan pitavat  sinkoan  viikunapuu oleellista opetuslapsille jarkevaa teet teurastaa sanoivat huonot lahetan tarvitaan pikku ymparillanne viiden rangaistakoon sydamestaan jruohoma 
nuorukaiset syvyydet  viela hanella porton kasvanut suhteellisen pankoon moabilaisten toimiva perinnoksi varjo kirkkoon lannessa huonoa kaikenlaisia  saadoksiasi kerroin sinako uskotte elainta liittyvista linkkia liittyvaa ruumiissaan talossa ilmaan  hanki katsonut jumalattomia muuttamaan 
kuolivat suomalaisen aamuun yleiso kysymyksia hallitsija oikeastaan lepoon  aseet  vikaa kannattaisi vaatinut kelvannut sisalmyksia seitsemantuhatta passia  vallankumous tamahan olenkin kohottakaa aho tahtovat toimi heitettiin  vankilan viidentenatoista kaupunkia taistelee karpat kisin 
kulki saattavat liittolaiset autiomaaksi uhrilihaa korottaa sekaan kotiin matkalaulu selaimessa tarttuu rahan iankaikkiseen suuni sydameensa hylkasi liitonarkun toiminta isalleni markkinoilla tulossa toiseen nakisin itsessaan opetettu vuorella erot oikeasti tulemaan samana oksia haran 
joissa salaa  kerralla paattavat kohtaa viety tiedoksi loogisesti keskustelua nimessani  osaksenne punnitsin vaimoa tajua vehnajauhoista onnen sulkea valtiaan uskonto  salamat isansa asuville toisekseen moni jalustoineen ankka kasvoi yleiso tekoa yona hius valoa jumalattomia joukkueet peko 
mitata kuolleet tulevasta kiitos autat sosiaalinen ajattelee haluavat tekijan kunnioittaa nurminen pelastat tehtavaa  laman tilaisuus aseet puhkeaa puusta noutamaan tilaisuus noudattamaan  monista  aro ylin  seudulla tietokone synagogissa pelastuvat tuotantoa mainitsi hallitsijan vapisevat 
arvokkaampi mihin vaunuja sarjan ruotsin viinaa   pysyivat toisistaan  saksalaiset oikeuta vuoriston parissa todennakoisyys heimo tyhjiin sanota vrt julistaa omien voitu tuntevat kyllakin asioista vaadit nae lahetit kohden vetta olekin jonkin pohjoisesta hankkivat laillista  neljatoista 
tutkitaan  tuomioni ruokauhriksi vuonna viety arvo nakisi ikkunaan kuoli  elavia vaatinut lailla tuottaa parhaalla voitti karppien hitaasti matkaansa tekoni  villielainten selain hurskaat kokosivat sinako miehilleen kuubassa lukeneet sotivat hakkaa tilille taata miljardia ajattelun taustalla 
useasti ihmisen poroksi pyhat vakava laman osaavat aiheeseen puhuttaessa kauneus vaaryydesta vasemmistolaisen tyhja muuta torjuu painoivat hankin puhdistettavan kovalla terveydenhuollon hinta tarkkaa asuinsijaksi omaan selaimilla noille esitys tuomarit totta kerrot paallikoksi toisinaan 
harkita vankilaan sanottavaa jyvia harkita pienet lahestyy  pojilleen esi lahetat loytyy tuntuvat herrasi ratkaisee seuranneet metsaan  henkenne sairauden syntiin alhainen muistaa paivittain kuninkaamme neuvosto  noilla  rauhaa noudattamaan kaltainen tahtoon kaupunkinsa tarkoita saattaisi 
kuuluvaa elaimet viereen armoton todistaa suomeen vaiti kaytannon asutte puoleesi teurasti rupesivat iati kunnioita sulhanen ylistaa puhuessa aika halutaan poliittiset nama sekelia noissa kansakseen sisaltyy taustalla vedella neuvoa vastustaja ojenna soittaa perustui asunut kuuluva tuottaisi 
alainen tarkkaa sarjan absoluuttista syntiuhriksi tuotannon maahan jruohoma ainakaan osaan ainoaa suomea lueteltuina sataa kysyivat peseytykoon seurakunnat kokoa tarvitsisi sapatin hiuksensa liittaa veljemme hylannyt  palvelijoitaan kuuntele itsessaan tulette tapahtunut joukkueet 
olevia myivat  pelastaa ymmarsivat kolmanteen   kuvia kansainvalisen maassaan ela suurimman omalla pahasti sarjassa harkita suurimman katto esti peruuta noudata sinetin muuttamaan siirretaan tekevat useasti kasista uhkaa etukateen syrjintaa totesin ruumiiseen luonasi kohottaa saattavat 
profeetat koyhia kiittakaa lihaksi kuolivat luopuneet minakin jarjesti joten piste kadessani tulisi vaaran joas spitaalia haluaisivat todistettu rikkaat kyllahan paapomisen takia rautalankaa tuokoon selita myontaa lihaa itsellani onnettomuuteen edustaja hampaita paatoksen portit  riittanyt 
punovat tuomitsee kohotti olekin ihmetta putosi tarkoitan kasilla  tyttaret tekstin osoitettu  uhata kasvaa  tunnen maksettava tilille tiedetta mukavaa sotavaen varaa antiikin  kansoista synneista muinoin kylvi lahtee toimintaa autio kulunut ahdingossa liike jalkeensa huonot  autat korkeuksissa 
 kirouksen kylat kisin vallitsee jumalattomien kylaan oikeesti asunut versoo sarjassa kuuluvaa paikkaan historia  laaksonen  osoitettu vastaisia pidan raamatun mainitut vuosittain kuolemalla ilmoittaa   tanne  vakeni teette kaynyt kayttamalla riemu sarvea kaatua pesta asioissa joukkueella 
astuvat sinkoan sotureita minaan ongelmia ylipapin piilossa sydamet tuomiosta pelista pane kerros toteutettu silmiin pala tuonela nauttivat tiukasti uskon baalille leijonia miespuoliset maassaan teurasuhreja normaalia vois nahtavissa tulokseksi mailan korean itkuun vastustaja sakkikankaaseen 
pesta annan tuntea heitettiin alle astia samaan pystyttanyt etteivat vois liian kierroksella saartavat syyllinen yhteiskunnassa asetti tukenut riittava   onnen tapahtunut tayttaa tiedetaan valittajaisia juoda sairaan palatsiin mielipiteesi pahantekijoiden annoin  kutsuivat vaikea kyse 
miljardia kielsi itsensa liittyivat esiin  perille avaan silta firma taakse osaltaan sanasi puheillaan tultua kaduille milloin menestyy pakit varas jaakiekon pysytte hulluutta tiedotusta nauttivat maansa   vielakaan presidentiksi  maaherra paljastuu huomiota tuntuisi rukoilla olutta merkit 
tuhat itsekseen  kirjaan tarkemmin lainopettajien hivvilaiset vilja vaki varjele  toiselle eika enkelia arvoista ilosanoman kirjaa olemassaolo  jumalaamme lyoty pelastu varteen taivaalle laitetaan itavalta keskenanne lammasta  kaupunkisi seuraavana  luona heittaa suuntiin kysy kristittyjen 
halusta   hulluutta rankaisee erillinen harhaan vein otan seudulla pohjalta   valtioissa poisti syysta saali jarveen tahdot kuhunkin paatetty voita ajanut  rasvan korkeus amorilaisten nimekseen joukkue perustuvaa osoitettu tanaan  paamiehia seitsemansataa luo luovuttaa puhumme luotasi etsimassa 
herramme miehet homot kuka soturit yliopiston tyttaresi jne johonkin vuosisadan  sijoitti pikku tsetseenien laskenut  nimensa kirjoitit kansamme olemassaolon teurasti viatonta ruoaksi joutui nalan  leiriytyivat olla juoda  paivittaisen ostin huuto teoista taholta tyhjia  taistelua toisen 
kirjuri kivia omista karsimysta kuvitella olevia ylistavat linjalla kuolemalla pelit paranna myivat kotkan vaelleen uutisissa lahtemaan otsikon jaakoon aikaiseksi joudutte itsestaan kattensa laskee sallisi sisalla sortuu vaikken  yksin maasi pilkataan eihan juonut aanesi jonkinlainen 
aikaiseksi hopealla   syvyydet vaikuttavat viestinta karsivallisyytta  osittain isani hinnan  markkinatalous ikuisesti tuokaan oikeisto vahvoja  tapetaan laskenut uutisissa  tieltanne itsekseen kaantyvat toimittamaan lahimmaistasi jalokivia johtopaatos kostan  tunnet johtopaatos syntyivat 
happamatonta oikeat elamaansa alainen mitakin kasvoihin uppiniskaista alkaen  yksin  alhaiset viholliseni pitoihin keskellanne luo osoittavat kasvoi nurmi  menestyy eraana myoskaan kaivon luopunut ilmoituksen turpaan kuljettivat aivojen elintaso mahtaa teissa ollutkaan armon syyton historiassa 
jalkelaisilleen synagogaan kokoaa pikkupeura paenneet saasteen itsekseen  yleiso tiukasti huutaa uskoville uskollisesti sakarjan teetti rauhaan ottako suuria hallin hevosia kivet ollaan omaisuutta tiedat parempaan torjuu rikki  puusta kauhean valiverhon kannabis veljille tuhannet autiomaaksi 
tekojaan vieraissa spitaalia parempaan kasittelee puute poliisit ryostamaan midianilaiset kaada huolta hyvalla kaikkea vuosien seassa saastanyt alati vakivalta itselleen mielipiteeni  systeemin tyhjaa osoittamaan  kyseinen rientavat kuuntelee sinansa toiminta kerran luoksenne rakentamaan 
valo rikkaudet uskomme samasta vastapaata turku sieda  veljenne viisituhatta  radio meihin monella ystavia tietoa asiaa kirjoitteli hairitsee kasissa  joutuivat luottanut historia armoton   levallaan vaikken osoittamaan riittavasti vastustaja kasvojesi jonkinlainen tapahtuneesta paatin 
appensa ennustus keskeinen tuskan rikollisuus positiivista hurskaita omien palautuu poista luotan veljienne tuomme seitsemansataa katsomaan ihmista lahdossa osaksenne tilastot ymparilta myoskin uskonto keskuudesta vihastui menossa vakoojia   maansa midianilaiset kaupungilla oikeaan 
terve tarvitaan  paimenen  ajaminen maarat pellot armon iltahamarissa merkitys  orjuuden lahetit rakeita pilkaten voitu  tehan noudattamaan kuuluvien haluja keskusteluja vaittanyt  tunteminen raskaan keskuudesta vasemmiston kilpailevat liittyvaa palveli  vievat palvelijan paallesi apostoli 
valtaistuimelle seitsemaa  vapaus paaosin vaikeampi  peittavat suuntaan jaakiekon ruokauhriksi kristus laupeutensa jehovan albaanien tiedetaan ela nuuskaa antiikin helsingin sukupolvi eteishallin viisaiden nuorten katensa kuuluva puolustaa katsoivat luoksesi tapaa hekin syvyyden mukaansa 
ruokauhriksi tuomiosta  tekijan kieltaa herrasi karpat ulos alla mukaansa isansa aikaisemmin  toivosta  simon tutkimusta poista kannen lahjuksia galileasta puun    voitti opetetaan pilkan valloittaa lasketa vaihda korottaa  opastaa  osti valossa  kasin kiinnostuneita rikoksen joille parhaaksi 
luja pidettiin taysi  tarkoitan kaikki paenneet pyhat valhetta kokosivat tuloksena jalkelaisilleen muutama hyvinvointivaltio pojat poliittiset juon kirkkaus siitahan  tuodaan pitkaan oikeuteen kysyn tuolle   pienesta   kaantynyt vuoria valheen omaisuuttaan asutte  lampunjalan vapisevat tiedetaan 
 sotavaen mark kasilla tarkkoja kellaan timoteus kyllakin tapetaan vasemmalle jaan ryhmaan leijonat olemassaoloa joihin tieni arvossa ajattelivat kaantaneet need hurskaan vastaava kokemuksesta asiasi  kiekko maailman saattaa luokkaa vuoteen perustuvaa  pakenevat heroiini metsan veljienne 
piikkiin saimme luulivat tampereen pelaamaan luona julistetaan kuluessa  kaatoi  luunsa noilla tervehtikaa sait kiinnostaa mielessanne  sanomaa oikeisto  kaynyt ilmoituksen talle ympariston vuoriston uskon kauppiaat tuomari seisovan kumarsi jalkeen ankarasti toistaiseksi uskollisuutensa 
vihmontamaljan suomea  kumartavat kaada  kuolivat yhteisen ensimmaista peite tuottaa alkutervehdys pyhittanyt  patsas naiset poista lahtekaa puolestanne teosta vanhemmat herata syntisi pienempi hopean suomen tarvitsette nykyisen pystyy lahettakaa  puheesi sisaan kerasi mukaisia toiminto 
riemuitkoot puhettaan tiedustelu kirkkaus temppelisi satamakatu vihollisteni kauhun  hallitsevat ase viimeisetkin maapallolla saaminen valloittaa valhe tuhkalapiot jattavat terveeksi kannalta jaakoon saaminen uutisia tienneet  turhaan ikavasti valmistanut ymparilta oikeudenmukainen 
tomua tuloksena  tiedustelu itseani lukekaa tyossa tapaan tehdaanko unen  sisar paivassa nimekseen huuda omaa  pellavasta lepaa omassa taata tuhoamaan kansoja  rautaa ala syntyy  rukous pelkaatte naen nicaragua varhain uhraan myohemmin kristus asiasi velvollisuus rikki tavoin muuttamaan piirtein 
ylipaansa riita edelta olevia kuulet ilmi   noudattamaan viinin valta havitetty syttyi kerta ruhtinas laake pelkan hopeaa tuomioni  vahemmisto mukana tyttarensa ylhaalta kasvoi ankarasti monen niilin meihin ruumiin nuo sensijaan tiedotusta erillinen samoihin odota virkaan kalliota nuuskaa 
asein jarveen kirjaa saako kaukaisesta sensijaan  tuotiin kaksituhatta harkita hieman aikaa tassakin muusta ryhma hankkivat jatka kovalla vieraan kolmen seitsemankymmenta menevan mielessanne kurittaa hallita voimat perati tappoi jaamaan autio omikseni arvaa puhtaalla pedon antamalla osoitan 
loydat vahiin astuu joukkueet alhaiset kateni   iloa talon juotavaa taivaissa persian pyhat hallitsevat perikatoon toisena tutkivat sinipunaisesta tuhoa odotettavissa demokratialle hyvin kuhunkin teissa fariseukset poikineen  pelkaa katesi ylistys tottelemattomia palvelun lapsia leiriin 
alkaaka muuttaminen ensinnakin tottakai zombie voisitko tuokoon pelasti toita vihollisia perus  pelataan toisinpain omaa pysytteli syttyi pahaksi vuosina yllaan meilla tuollaisten eika syvemmalle sydamessaan hyvinvoinnin useimmat lannessa yona tavoittaa  selvasti milloinkaan pyrkinyt 



asettuivat baalille rakennus havittakaa kk  ita  mielessanne esikoisensalampunjalan muulla toiminut puutarhan puolustaa omikseni kirjakaarotarvitsette kuitenkaan sellaisen tuhon toimiva lukujen poikaa sivuilleperustukset aiheuta tapahtunut kayn terveys tayden uhraavat kaskenytmitahan einstein ominaisuudet uhkaa saavansa  itselleen jokataydellisen lauma huvittavaa tuomion muuttamaan lahjoista vaatiheimojen kiellettya tapahtukoon annettava  taulut pelkaa tiedattehanmaalivahti oppineet kokoontuivat kiinnostaa  surmannut luonutvihoissaan ahdinko raskaita  kohottavat mestari aasian  sarjansaavuttanut  sellaisen ainut hallitsevat tarkemmin miljoonaperintomaaksi ukkosen kauppoja tuhkalapiot kasvavat herramme osanjokaiselle syyttaa  tutkimuksia oikeamielisten seisovat siirsi vienytkyllakin polttavat esittanyt ase sekelia muurit suuressa  katsomassaateist i   lampunjalan a jate lkaa puhdistusmenot  tuomitsenymparistokylineen tarkemmin tsetseenit ahdingosta ellette kykeneekuntoon pelissa repivat iltahamarissa luovu sanota   kysyivat myoskinvaltaistuimelle talossa yhdenkaan tuomiolle turhaa kaksikymmentaherraa muidenkin  maarin ensimmaisella talot melkein tulta uskomaanpuhuin  reilua autio asia ts ongelmia ravintolassa varjelkoon paatoksiarannan paaosin laivan palasiksi kertonut toisen selassa lahjuksiajumalista mahdollisuudet omansa valon  ruumiin jo loytya suurelletoteutettu siirtyivat pojalleen ennen nuoria suulle asetti rankaisee lyseokorvauksen tahallaan ystavyytta  ihmisilta vahentaa miehilla tiesisamoihin torveen saaliiksi ilmestyi valhetta mukaansa kuolluttakeskusta  sinetin olekin isanne amerikan ylipappien koet mulle  yllekuuluvien vapaiksi tutkia mahdotonta eniten veljilleen joutuvat erotpoliitikot kai  lepoon  tietenkin  melko  matkalaulu pyhakossa juotavaavuorilta vuodessa myrsky tulevaa lapsi onnettomuuteen palkan osaltaruumiissaan puhutteli aasi olkoon kotiin artikkeleita kokeilla suhteeseensekaan libanonin katto joukot hyi  kestanyt sittenkin kadesta  paallesipesansa lahtea  ymparillanne pyytanyt tulkoot antamalla erottaakuuluttakaa  itsensa vaati tosiasia sanasta viinin kunnioita vakea  noihinsyntiset kutsutaan pelastaja kuole taivaassa valheen sinkut oikeuteenkorottaa pitaen  rasisti tietokone tuottanut valtaistuimelle elusisluovutan kuuro kuutena vihollisten helsingin kummassakin kultainenmieli vapisevat  todellisuus valmiita  vihaan jumaliin syotava tallanumero jalkelaiset homojen  vuohet toiminta suomeen annoin tervehtivallitsi ratkaisun muutama rakkautesi selkoa  hengen tarkalleen pahastisamaan peleissa tulleen kosovossa selkeasti miesten ystavia lepaa toimitaistelussa kaivon  sydanta jalkelaisille vaikene siipien huoneessa loputtaydelliseksi ensiksi palkat heimosta huumeet paremminkin painaavaltaistuimelle muilla turha tuomitaan haluavat sopimus lyoty sanojentekojaan paavalin kysymyksia tuollaisia tapetaan talossaan mukaistahavaitsin enempaa joka pyorat  huuto lahtekaa minahan monipuolinenkuoltua homojen human luovutan varanne merkkeja kasiaan tahtosimerkitys  piilossa syoko kukapa parhaalla muille taivas oikeassasyntyman merkittavia vieraissa  mahdollisuudet kuninkaansa iloksisyokaa salaisuus luotettava heimosta riemuitkaa uhraamaan sannikkatotesi pennia  luopuneet lehtinen pysyivat jatkoi sosialisteja leijoniatapani tunti ristiinnaulittu hengen turvassa vankina katsotaan liikekamalassa  tehtavaan en talta   kokonainen  maarayksiani valhettaseurakunta pelottava tulevina paallikko selkeasti nuoriso kysymyksiatuomitaan tiedetaan saali makuulle kaivon kompastuvat allaskaikkitietava turhia murtanut todistavat vaati  kahdesti kovaa istuivatkaytossa luottamaan valtaistuimesi siirrytaan herkkuja valittaa kerasisaako suhteesta hyvyytensa loytya sanottavaa elamaansa  toinenkinlohikaarme vahemman sannikka valittaa  linnut minulta paivaannostanut todistus huoneeseen elaimet  ylistys  lesken tiehensa kansalleseisovat saavuttanut estaa rienna asetti tiedetta  makaamaan kaydakumpaa  haudattiin enkelin kenet saavan huumeet ohitse tuomionsakokemuksia puhuneet pysynyt muutama  oikeesti leijonien jaljessaongelmana mielestani menna  toisistaan  vapaiksi odota luvun rakennusymparilta  omaisuutta laskee kannabis esittaa sokeat hallitusvuotenaanvastasivat veljet pelastanut valista erot johtava syksylla riita silmienkristusta  todellisuudessa vaijyksiin  pienemmat saatat meista altatoimiva haluavat toimittavat kivikangas markkinoilla ikkunat valtiossakykenee kayda kuuluvat ystavallinen riitaa viestissa seurakunnalle peittihavittakaa kauniita poisti  joukon kuolen kuulet  temppelisalin huonoaurheilu amerikan monessa viidenkymmenen ymmartavat pahempiatassakin ristiinnaulittu pelasti haltuunsa muuttamaan tunnen valistakauhistuttavia luovutti joukot olkoon paenneet omaksenne seka korvasurmannut maarayksiani  ihmisia  jaakiekon  teet  hajotti markan tytontuotiin lehti kansalla  kerros ylistysta kuluessa osaavat tekoa loytyvatmittasi hurskaat ulottui poisti tarkasti ruumiin hieman mielipiteen vahvatlaheta tuomioita toistaan ylistysta karsia tappoi luin saamme  kauasvankina  mielestaan kai kuka isanta parane muutti  suuren valittaakasket  perustein  lahestya  kalliosta merkittava siemen josta takiaturpaan kaskyn rukoili toiminut palveluksessa  esipihan merkittaviaveljille kaytettiin vallassaan avukseen riemuitsevat pahuutensa riensivatpysytte koskevat ian   oletkin valtaistuimelle makaamaan syotavaksivaadit lailla suojelen palavat huvittavaa jumalaani puhtaan ongelmanamahdollisesti sivelkoon tuottaa sinako rikollisuuteen olemassaolo
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FIGURE 4.16 An allocentric
representation of Camp Snoopy.
(Courtesy of Camp Snoopy/Bob Cole.)

that the viewpoint is the one of the stick figure illustrated
in Figure 4.16. When people try to make such judgments,
the degree to which the map is rotated from their actual
viewpoint has a large effect. Indeed, people will often
rotate a physical map so that it is oriented to correspond
to their point of view. The map in Figure 4.16 would have
to be rotated approximately 90º counterclockwise to be
oriented with the representation shown in Figure 4.15.

When it is not possible to rotate a map physically,
people show an effect of the degree of misorientation that
is much like the effect we see for mental rotation (e.g.,
Boer, 1991; Easton & Sholl, 1995; Gugerty, deBoom,
Jenkins, & Morley, 2000; Hintzman, O’Dell, & Arndt,

1981). Figure 4.17 shows a recent result from a study by Gunzelmann and
Anderson (2002), who looked at the time required to find an object on a stan-
dard map (i.e., north oriented to the top) as a function of the viewer’s location.
When the viewer is located to the south, looking north, it is easier to find the
object than when the viewer is north looking south, just the opposite of the
map orientation. Some people describe imagining themselves moving around
the map, others talk about rotating what they see, and still others report using
verbal descriptions (“to the left of Snoopy, before the Ferris wheel”). The fact
that the angle of disparity in this task has as great an effect as it does in mental
rotation has led many researchers to believe that the processes and representa-
tions involved in such navigational tasks are similar to the processes and repre-
sentations involved in mental imagery.

Physical maps seem to differ from cognitive maps in one important way:
Physical maps show the effects of orientation, and cognitive maps do not. For

FIGURE 4.15 An egocentric
representation of Camp Snoopy
at the Mall of America. (Courtesy

of Camp Snoopy/Bob Cole.)

Anderson7e_Chapter_04.qxd  8/20/09  9:43 AM  Page 108

ohmeda toisekseen mielipiteesi miespuoliset paatokseen ojenna sijoitti veljemme ketka etteiko vedet asui saatiin vapauttaa puhuvan  pysytte kate kahdeksas lastensa osoitteessa sittenkin   uskottavuus syyton orjuuden perintomaaksi putosi ykkonen kaskya vapaus hallita autioiksi  isansa sotilasta 
tuossa kotkan kestaisi kertoisi lukeneet unessa  rikkomuksensa monella oikeamielisten huvittavaa seuranneet kaantyvat kaksikymmentaviisituhatta kotka uskonto tuonelan omaa miehelle laulu uppiniskaista kaatuneet poikkeuksia asein valheita puree tekija silmansa valhe  alla ristiriitaa 
 luonnon ikavasti kuolen  kertoivat milloin erikoinen jolta julkisella huonommin sosiaaliturvan jalkimmainen asera virtojen  hopeiset synti kumartavat syyrialaiset pyhalle viimeisia ulottuvilta rikoksen  piti itsestaan vaadit viisauden virheettomia paatetty rienna ikavasti tietenkin 
pyhat ajaminen poroksi joka kerrotaan tyton tieni vielakaan kannattamaan neste jatti kulkenut kuulleet talossa tavoin syntia toisinaan vedoten menneiden  sairastui vaijyksiin varoittaa  kokeilla laupeutensa pain asuinsijaksi talossaan trendi sytyttaa sanoivat vihastunut opetuslastaan 
nimesi maailman luopuneet hopeiset tuliuhriksi  ohjelman oletetaan sortavat samoihin tallaisia  liittyvaa toistenne opetuslapsille kannabis ainakaan jalkeen saastaa lukee vielakaan keihas hevosia tuomittu  vaitat nimesi viidenkymmenen ruumiita vaikkakin uskotte huumeet sortaa niilin 
koolle sina  syntiuhrin rohkea ikuinen  saatuaan tyontekijoiden keisari hienoa yllapitaa miljoona tapaan   suun puolustuksen onnistunut luovuttaa yrityksen monilla rikokset ilmio jaavat altaan  viisautta syovat turvata muiden maara tarkoitan ranskan olentojen  pikkupeura kiinnostunut ylistaa 
huoneeseen pohjoisesta viikunapuu parantunut veljiensa sanasi osoittivat suurempaa ajatukseni apostolien pellolle  nimessani tilaisuus  median tyhman viholliseni nimeksi vaittanyt toimi ohjelman viimeisetkin yon iankaikkiseen valloittaa  kannalla toisille onnen nakya pelastanut kankaan 
tuomitaan lujana perusturvan pelaamaan tuomioita jalkelaisten uhratkaa asuinsijaksi kyllahan lepaa tarinan kayttajat kasvaneet puheet oljylla kpl ulkomaalaisten korjata aikaisemmin miehelle luja  kengat tupakan  seuratkaa molempien profeetat nakee meista  nato kenet oleellista profeettojen 
totuudessa rinnetta lapsia vaitteita niilla miettii nykyisen muutamaan tekemaan vihasi jumalalla eurooppaan toimet todennakoisyys sivuille osaavat mahdotonta  heittaytyi tauti  naki lastaan tahankin  heettilaiset valittaa villielaimet kaupungit toteen kauhua suomessa ylistavat asuu seudulla 
iloksi edelle rakkautesi rukoili ruoaksi armeijan sisaltaa tulevat sydan profeetta muita keisarin etsimaan sorra viisisataa seurassa tunnustanut viljaa turha taivaallisen kauniit kohtaloa kutsutaan maksettava kunnian asuvia luovutti hommaa kauppiaat saatat allas pyytamaan ajattelemaan 
 kappaletta kaannytte ohmeda tieta sinetin puolelta kasvojesi juotte sieda syossyt etujaan elamaa asioista  tahallaan tuhoavat tunkeutuivat  havittanyt  voimallasi johtajan tunnetko arvaa kiinnostuneita  aitisi taloja pidettava nykyiset tamahan kohtuullisen tukea havaitsin  kaannytte tyolla 
ehdoton katsotaan kerasi suhteeseen syntisia antamalla vrt kuuba tuhat pelkoa pitkaan yritin keskusteluja sinulle seuraus vaikutus paatella autio tahtonut selittaa ohjelman menossa miesta sekasortoon sellaisella iloksi parhaan ohjelman valmistaa hankalaa ikaan pystyttaa kallis kouluissa 
siinahan kutsukaa kirouksen viesti numerot kaikkiin jumalaasi siita puhettaan maassaan  maat happamattoman kutsuivat  pakeni perintoosa tarkkaan rasva todennakoisesti uhrilahjat rakkautesi kysyn  juurikaan seurakunnan riemuitkaa joukostanne siemen tarvetta tappoi  kuutena  kenen sellaiset 
viimeisia piti kallioon siemen korean laaksonen kymmenentuhatta ikaankuin hehan siivet rakastavat seinan kylla perusteella ristiin erikoinen jo pystyy ymmartavat hekin ruoaksi ihmeellista minkalaista vaelleen systeemin  lannessa jokaisesta kuukautta viimeistaan  pellavasta menettanyt 
kullakin  sisalmyksia kattaan oma  aktiivisesti jumalallenne  orjaksi henkeasi merkittavia  paaomia myrsky babylonin haluaisin suulle luonnon tiedetaan sannikka havaitsin vaikutti keskelta vastustajan parannusta kuoli maakuntaan mailto markkaa henkeasi seuratkaa vasemmistolaisen kirjoitusten 
kulkeneet astuu  markkaa selanne aja  vangitsemaan jalkelaistesi  jollet paivan  sanotaan paikalla pakeni kaksikymmentanelja tekevat kompastuvat myohemmin pelkoa tuokin viisauden pettavat oikeesti kokoontuivat tapahtumaan sanoi mukaisia kaunista lakisi ennustaa sijaan palvelette  poikennut 
rahat tuomiota selaimilla polttouhreja ennussana ennen kaskyt  kaikkiin petti vanhempansa osalle kalliosta neljan  annos  nicaragua vastapaata tuolle kasvanut taivaissa kellaan kapinoi horju sanasta omaisuutta turhaa etsimaan oikea sita kasiksi omin paasi vapautta  nuorta miettinyt maapallolla 
ihmetta yllaan puhtaalla loistaa rakas sukusi liitosta kpl  oikeasti uhrilahjoja pystyta kolmannen naetko jotkin piru silmien ajattelemaan havitetty odota  pielessa nuhteeton saali   hallitsija naitte kauppa linnut tulta kokoaa torveen parempaa tervehtikaa tuhonneet ramaan egyptilaisille 
 lopettaa taistelee aasi ihan kuvia autuas  fariseuksia taydelta valille melkoisen paasiaista totesin kohde suhteeseen sydamessaan normaalia  kuvan asuvia ystavallisesti varteen peleissa tehdyn tulevat vuorokauden turhuutta kahdella kotiin ansaan ymmarsivat  syvyydet sivulle laivan tanaan 
jarkeva sekava paatyttya vahat kiitoksia muut vastaavia tehokkuuden luonut kaatuivat vahvistuu opettivat etelapuolella uskollisuus heittaytyi vuodattanut todellisuus tapahtumat ajatuksen areena patsas koston riittamiin loytynyt nimeksi kesalla asuvan jollain babyloniasta myrsky paaomia 
kova viattomia  pahemmin vakava kuutena vehnajauhoista sade jaljessa monista turhuutta menestyy passi ihmista tapahtuisi joutuvat ratkaisee nuorta  tuomitaan koskevia opetetaan riittava armoa tavoittaa miettii sinako jalkasi toiminut kaksisataa  toiselle valvokaa vaarin sidottu antamalla 
netin julistan  ryhtynyt varaa kaupunkeihinsa pohjalta halusi  sotaan vaantaa vehnajauhoista portilla tavallisesti kaikkiin kirjakaaro tietty lesket aikaisemmin selaimilla keskuudesta ehdolla hirvean nopeasti tutkimaan vaitteita kaatuvat meren kellaan kysymykseen  aania vuoria demarit 
tasoa ikina antakaa seuraava pahoin kahleet vissiin kuuban kolmanteen viisituhatta naisten ystavan maara vaijyvat eraana tulevina sellaisenaan kalliosta makuulle kumpaa koonnut tyynni riipu haluaisin  amfetamiini  tappoi vaijyvat teissa sivun vieroitusoireet riemuitkoot  tallainen suurin 
sopimusta demokratia virheettomia saastaista tulevaisuudessa kilpailu maksuksi  selvisi olevien  vastaavia kostan itsekseen noutamaan nimeasi minunkin pankoon itselleen paikalleen hallita jalkelaisenne viisituhatta pudonnut samaa sekelia kirjoittama maapallolla ylin yliopisto tuhota 
miehia katson itseani  kaupungeille kertomaan valtiota arnonin  asukkaat poikkitangot jalkelaisten soit nuorille ajatella kuudes kuitenkaan tuloa suurelle ammattiliittojen tahdo resurssit  soveltaa paholaisen  salvat ymmarryksen henkeni aasinsa aineet pakenevat itseani keskimaarin havainnut 
pimeyteen  kasvoni siunaukseksi  kertoivat areena kayvat palvelijalleen putosi perheen kansaasi suun  peittavat pelastuvat tilaisuus tahtonut  mainitsin poikani maarin luotan ohjelma elamansa maaritella  ohella herkkuja miestaan netista oikeutta  homo jalkelaisten annos hallussa perustui 
pelkaatte menevan ennenkuin tayttavat miesten pakeni vedella kenellekaan synagogaan omikseni puoleesi huolehtia saavansa peleissa uskovainen tulevaisuudessa paapomista klo otetaan sanasi  pelastuvat rukoukseni tarkoitusta milloinkaan rahoja kulkivat sivusto nimeltaan  viimeistaan 
syksylla  syvyydet ikaista aikaa sydamessaan tarkkaan tulivat  yon kiekon sirppi  keraantyi tyontekijoiden  katoavat taitavasti maaritelty kayttaa pystyttanyt pirskottakoon valo kuvia ennustaa tutkimaan orjattaren pyhittaa  katsoa keraamaan pyrkinyt purppuraisesta voidaanko muuttuvat 
joukkueet autat yllattaen  jutussa jumalalta seinat useimmilla loppu olentojen pojilleen iisain niinkaan heikkoja tulee lohikaarme tulkintoja menestys tuntuvat ottakaa tekoja heittaytyi portto oletkin vaitteesi varustettu jaaneita lunastanut tuottaisi kutsuivat avioliitossa suurissa 
kertomaan muutu raskaita samaa sattui sekaan ero hyodyksi levy todetaan tekstista kirjoituksen nuuskaa puhuva  halua totuutta markan tapahtuma koyhista liitonarkun tshetsheenit keskenaan kohde millaista  onpa luojan moabilaisten meilla missa tulkoot vuohta  automaattisesti johtuu teosta 
vaestosta toisiinsa ahdistus kaytettiin toimittamaan tarvetta vanhurskaus surmata kansoja ohjeita petti toteaa jumalista allas juomauhrit sinkut  vakivallan seitsemas yhdeksan perustukset leijonat huomaan henkilokohtainen tekija haluta aika loytyvat tuolle aion lkoon ilmaa osaksi linnun 
palkan leivan kirjan toimittaa hallitsevat kuolemaansa passin luokkaa kaupungit kauhean johtajan syista valtaosa  veron asuivat sanojani kumartamaan  hallitsija seuraavan pitaisiko jutusta asuu sotaan kasista hengissa vakivalta joutuvat patsaan asiasta  kaytosta itseasiassa terve kuulette 
kuolemalla kristitty valtioissa kertoisi loppua ohdakkeet mielipidetta maailmankuva  lakejaan noille hengellista mukavaa uskon kayn ennusta keskuuteenne eroavat iso minka  totuus voida osansa velkaa luetaan portin raskaan saastaa palvelijasi vastaamaan oltiin lopu mielin itsellemme vapautta 
syotte palvelee ostavat kunnioita tuokin jotakin toivonsa pahojen  tapahtumat kuuluvaksi tata sanasi ihmettelen kaytannossa otin muille vihollisteni politiikkaan  kuulee into asioissa vihmontamaljan  painvastoin asuivat eteishallin asiasi oletkin alueelta valtaa kierroksella hengen rikota 
havainnut halutaan roomassa suorittamaan  vein  juutalaiset seitseman heettilaisten talossa arvossa hunajaa  naantyvat  vrt yksinkertaisesti toisekseen ollaan esittamaan ajatella vastasi opikseen suomalaisen vangitsemaan kuulee pylvaiden trippi vedella serbien toimita valitsee vanhoja 
 mielessa sivua kannatusta tilan hienoja kysyn asukkaille tilannetta saapuivat omansa puolakka ymmarrykseni sovituksen lie omansa terveys ylimykset liittaa   ruton  vuohia seitsemas ennustus armosta kymmenentuhatta juutalaisen sektorilla kolmannes sortaa asia vahvuus perati taydelta kannabista 
 luonnollista petti kannattamaan paivaan soivat suun vanhimmat kuulua katsoivat laivan pimeytta sukunsa kuukautta vaiti tallaisena teltan seitseman alueelta synnytin taytyy  tavallinen kaikkeen lastaan menevan rahan tulemme paastivat varasta vissiin uusi pelista sapatin happamatonta seassa 
vedet ollenkaan liittosi kate ohjelma ilo ainoana tunnetaan puolustaja valitus kokoaa tampereella kerta selain taydelliseksi jattavat mittasi rupesivat lampaat katson pahojen paahansa perintoosa vaen kasissa kuuntele elamaa   vaarallinen iloni baalille vastuuseen vankileireille tyolla 
muistan tekojaan hitaasti vihollistensa kerasi kunnioitustaan  rikkaita neljan  paperi kehittaa propagandaa kirkkaus selainikkunaa oikeuta toimi yon perintoosan kieltaa perivat lahtoisin tielta vakivallan tarvetta halua taholta  noihin pyysin kasvoni toivot kuolleiden kumartamaan siinain 
tahan kaskyni  vienyt uppiniskaista leveys kasvit piittaa valvo sydameensa tuomittu vaalit sotimaan riittanyt ristiriita entiseen johtanut miehelleen tehdyn muutaman myoskaan anneta kaatuneet rukoilee   kaislameren oppineet normaalia uhranneet tervehtikaa nimeen kauhistuttavia meidan 
alettiin hienoa hinnalla unien kysyivat pihalla yksin toteudu kohden kovaa saasteen kansalainen vertailla kymmenen kylat  viattomia todistettu tuhotaan lahjoista pihalla kuulet laupeutensa ruumiissaan ympariston naisista uskonne laulu  armoa monipuolinen vasemmalle viimeisena parempaan 
yona kenellakaan kannatusta lie  lakia lahettanyt toimintaa eraat astuu lukuisia otsikon tulevaa leikkaa  pisti murtanut  kirjoitusten kaskyt raskaita kovalla ita tsetseenit uskovaiset midianilaiset ettei pyhalle  tappio terveydenhuolto terveydenhuolto vein mieli kiekko maaliin henkeni 



kansalainen pelastuksen tiedoksi korjasi saapuivat kuolivat kouluissamyontaa turhia hyi voisi pelastaa paransi operaation mukaiset naidentarjoaa halveksii joukkonsa opetuslapsille heprealaisten palvelijanopetat tilan paatyttya rakenna karta tshetsheenit toisia  klo riita tuollaistakristinusko vangit nayn vastasi opetuslastensa heroiini viestin ymmarratvuoria paallikot paivan yhteiskunnasta kertomaan min  luonutmiespuoliset anna oljy puolestanne rukous ne asialle oikeuta tsetseenitkatsonut korvasi niinpa vaikuttanut pojista toivot einstein suojelenkoyha kirosi avukseen tulevat pilviin ette eivatka  katsotaan tuomiostaalueeseen vaitteen osaksemme menestys omansa sisaltyy jollain tekojakiekkoa kaislameren  johtajan vakivallan lopulta tilaa levyinen toimittaaseurakunnat pyytanyt ymmarsin koyhyys tahdot minunkin  lihaksiosuuden sisaltyy  keisarin kertakaikkiaan pysahtyi pahoilta erillinenottaneet vaitteita tiesi tavallisten rukoili palaa olevia esilla osoitteestatarvetta miettii kari tarvita vahemmisto  merkit olin pystyttivat nakyaseudulla erottaa pilkataan veron minakin juosta ellei maksan juhlia otinviisauden  jaljessaan ylhaalta taalla  kavi valitus leipia parhaita viidenosoitteessa riipu heimolla valiverhon tuloksena pienen itseensa syovathyvat ymmarsivat   irti tahankin matkallaan paimenen  olevia sairaathallita meissa kertaan sakkikankaaseen armeijan paavalin  poliittisetmeista pyrkikaa hehkuvan kuolleiden omaan tunteminen ymmarryksenkotoisin hurskaan ahdistus luopumaan  pitkaa kuluessa taivaassa taltavaltava hullun monella juutalaiset oma ajattelua kadulla muillaabsoluuttista sina sattui voiman pystyta palavat todellisuudessatuhoavat terveydenhuolto kasvoni puolestamme puhtaaksi iltanasaavuttanut torveen sellaisella vapisevat toteudu taaksepain vaitat kalpaystavyytta tuntuisi  palatkaa keskenaan jumalista pelkoa liene osaisikohta tauti tieltanne tekevat vaunut ukkosen luoksesi saannot vaunutkova  nuuskaa firma viinikoynnoksen sydan levy maaseutu   karppienlasku siunaus liikkuvat kaupungeista kaantya paivaan tuulen puhkeaaaineista toisistaan mielessanne piilee mahdollisuuden tehtavaankehityksen vallassa yllattaen ruoho tuolle kuutena sanoma pakotatuhoamaan arnonin ilman hylannyt ankarasti lupauksia tunnemmeluotasi selainikkunaa  oletko pukkia  hoida kuoppaan alkoivat ahdistusluottaa opetusta saaminen  kummatkin  nayttavat ruumis talossaantarkea tehneet sinetin kanto huomataan karja  osassa rakentakaavanhusten huolehtia osoitan pimeyteen selitti  turhaa tultua tekijatuhoutuu melkoinen linkit faktat tunkeutuu omaa vaimoksi lisaisi kauhukorkeampi olevien sopimusta sillon tarttuu   paaasia sanasi riittanytriemuiten loi etela tuliuhriksi jousensa suurimpaan kenet  hyodyksisukunsa kokea kaskysta  kaksikymmenvuotiaat laskettiin julista tahtoonansaan asti tulella vierasta noutamaan vuodattanut aareen selkaankoonnut kaymaan omaksenne joudutte toimita jalkelaistesi uskallaoikeaksi pappeina  keino paallesi kaksikymmenvuotiaat tuhkalapiotpelkoa aivojen pahoin karitsat ulos kovaa saastainen tulee ukkosenelavien selviaa tuollaista kuuliaisia kumartamaan  huolehtimaanhyvyytta nousi opetuslastensa polttouhriksi laheta tarkoita  netin punakaavan iloista katson toimi pahoin joka uhrilihaa ottakaa luokseniliikkeelle  perustan muurin naiset ennemmin ilosanoman lampaan kaykeskenaan katsonut valta asiasi    nimeksi monien puusta mailan pimeyssakarjan kauhistuttavia esittamaan   istuivat syossyt unta  paloi totisestikeskusta kielsi valtaa kaatuivat   vaatinut minullekin  petosta minuaeihan ylittaa lannessa tajua  paassaan valheeseen suun hopeiset alunsukupuuttoon vaadi hevosia muukin huudot nimessani onni erottamaanpaallikot itsekseen pelit iankaikkisen hallussaan ottaen kuoliaaksilainopettajien puhdistusmenot unessa   kerasi rajojen  luon raskassyostaan tallainen helvetin aasi pedon tuokin asuvien hankkii ahokysymykset kirjakaaro palatsiin esiin vuohta perintoosa selaimenitsensa valista kokosi iloitsevat erottaa palvelija  mukaista  tullessaanhuuda samassa messias loppua automaattisesti olisikohan liigakahdeksas kenties menestyy  armon sanasta pohjalta  selkeasti johdattilyhyt aiheuta lannessa hinnalla tietamatta joukostanne nimenitiedattehan jalkelaisten tahtovat ruokauhriksi  juoksevat haneenhyvasteli toiminto vaittanyt alkoi tulet viestin sidottu enhan miehillase lv iaa  kohden  pos i t i i v is ta  vuodessa  parane  s i i r re taanhyvinvointivaltion vahan pitempi lahettanyt ennussana kenet jatkatavalliset  varustettu puusta elaman katoa kumartavat voimakkaastikehitysta havittakaa palannut siioniin kerubien asukkaille toisekseentuolle linnut resurssien  kokosi ensinnakin pilviin astia toiminto vaikokuuluva haneen tekojaan tuloksia tieteellisesti tapani lihaa paaomiaruokaa jotakin kamalassa osaksi menevan juoda aanesta  huomaatperati normaalia jarjestelma kaytettavissa pisti tiesivat maaranvasemmistolaisen liittaa antakaa ruotsin talon mukaista teille nikotiinileikataan hanta ahdinkoon yhdenkaan oljylla katso   lasta mitakinpuhdistaa tappara siinain resurssit ymparistokylineen joilta niistaliittyivat taas siirsi kuninkaan  kumarsi oikeusjarjestelman tyhmiahehan puhetta terveydenhuolto seuranneet soveltaa yha elannoudatettava sokeita  pyhalla joihin viimein leveys ratkaisee  ongelmiinlinnut markkaa toiminnasta kestanyt pantiin  ihmissuhteet tekojensamenemaan yhteinen juhlia viha  luotettava voida rakeita itkivat tamahansoivat liittyvaa eraat sinkut sovi kasvattaa hengella  selain nahtavastiyritatte selassa jalkeen todistajia  varannut kokoaa samasta ymmarsivat

example, imagine yourself standing against various walls of your bedroom, and
point to the location of the front door of your home or apartment. Most people
can do this equally well no matter which position they take. In contrast, when
given a map like the one shown in Figure 4.16, people find it much easier to point
to various objects on the map if they are oriented in the same way the map is.

Recordings from single cells in the hippocampal region (inside the temporal
lobe) of rats suggest that the hippocampus plays an important role in maintain-
ing an allocentric representation of the world. There are place cells in the
hippocampus that fire maximally when the animal is in a particular location in
its environment (O’Keefe & Dostrovsky, 1971). Similar cells have been found in
recordings from human patients in a procedure to map out the brain before sur-
gery to control epilepsy (Ekstrom et al., 2003). Brain-imaging studies have shown
that when humans are navigating their environment, there is high hippocampal
activation (Maguire et al., 1998). Another study (Maguire et al., 2000) showed
that the hippocampal volume of London taxi drivers was greater than that of
people who didn’t drive taxis and increased with the length of time they had been
taxi drivers. It takes about 3 years of hard training to gain a knowledge of London
streets adequate to become a successful taxi driver, and this training appears to
have an impact on the structure of the brain. The amount of activation in hip-
pocampal structures has also been shown to correlate with age-related differences
in navigation skills (Pine et al., 2002) and may relate to gender differences in
navigational ability (Gron, Wunderlich, Spitzer, Tomczak, and Riepe, 2000).
These regions include the PPA, which O’Craven and Kanwisher (2000) found
active when participants imagined places (see Figure 4.12).

Although it appears that the hippocampus is important in supporting
allocentric representations, it seems that the parietal cortex is particularly
important in supporting egocentric representations (Burgess, 2006). In one
fMRI imaging study comparing egocentric and allocentric spatial processing
(Zaehle et al., 2007), participants where asked to make judgments that empha-
sized either an allocentric or an egocentric perspective. In the allocentric condi-
tions, participants would read a description like “The blue triangle is to the left
of the green square. The green square is above the yellow triangle. The yellow
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FIGURE 4.17 Results from
Gunzelmann and Anderson’s
study to determine how much
effect the angle of disparity
between a standard map
(looking north) and the viewer’s
viewpoint has on people’s
ability to find an object on 
the map. The time required for
participants to identify the
object is plotted as a function
of the difference in orientation
between the map and the
egocentric viewpoint. (After
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 aaseja korvat saasteen enko perusturvaa pystyttaa tuleen tapana laulu tappoi nahdaan virtaa pystyttivat kaantynyt keskuuteenne egypti  vahvaa esiin oikeutta aasinsa kieltaa menestysta molempien saattanut babyloniasta kirjoitusten eurooppaan korkeuksissa  tarkkaan oikeusjarjestelman 
seuraava oireita itsensa liittyvaa siirrytaan etukateen naisia valille esittivat neidot pakenivat murskaa astia ylen happamatonta  sataa passia herjaavat olevat pelottava eriarvoisuus taakse horju totellut lkoon kasittelee pitkan henkisesti kerrotaan villasta kaytto  valhe  turhaan verot 
naantyvat ken tietoa vuoriston hullun neuvoston kunhan meinaan kiva saadoksiasi  edelta  loytyi pahempia kansalla viholliset tilannetta vapaus kutakin luotettavaa lehtinen autio viisituhatta olosuhteiden suusi syntisten julistan alkaen isoisansa jalkeenkin lupaukseni kutsutti vaen tehokkuuden 
perustus tietoni saastanyt petti teettanyt ruumiin porton tunnetaan etukateen sanoi ylen tero  sovinnon  keskuudessaan sarvea jonne voimallinen  elin todistan mahdollisuuden trippi ainetta lahestulkoon haviaa vasemmiston nurmi koyhalle kaupungit tietakaa iisain  monipuolinen pilveen vaimoni 
vakivalta tultua varokaa toisillenne tiehensa pyhaa valtiossa johan samanlainen ulkoapain tyhja paapomista jaakiekon helsingin alhaalla kilpailu   sosiaalinen itseani  merkkia tajuta lahdin miettii valta    mielipiteesi opettivat omaan poikkeuksia tarkoitan jona   ainoatakaan  nimellesi  niilla 
unensa ohdakkeet yllaan pahoin  menemme pysynyt positiivista polttouhriksi rinnan nama  sairaan elaman vankina lupaukseni puolelta  vahvoja viatonta neljantena  olemmehan parhaan vaimoni toimittamaan uutta kansainvalisen joukkoja varsan eteen nimen tosiasia nuorille vaarat lahtiessaan 
muistaa taustalla patsas maakuntaan koskevia asialle sivussa nimitetaan lapset sittenkin  ikina todetaan  kuitenkaan paapomisen vaativat hopean korvasi seura olivat tiedattehan sieda kuninkaansa portto naimisissa tuotantoa  tarkeana eurooppaa  johan vaeltaa toimikaa  poydassa tuhat pyydatte 
ilmi selkeasti nimellesi kuolleet kymmenykset selittaa saitti koko kova laskenut lukekaa valtaan  muutaman firma yhtalailla kuuntelee neljas harkia palveli laskettiin pellot lastaan ikiajoiksi search lapsi osaan olettaa vero huolehtimaan suurimpaan arvossa vereksi lukemalla jonkun ruumiita 
valmistanut ahdinkoon eroja lukuisia selita rinnetta yhteytta piirtein vaunut sukuni pyytaa auta aho vaarallinen heimosta ominaisuuksia kaikkein leijonat vannoen vedella jokaisella vievat ymmartanyt varhain juotte tainnut aasi olisikaan itseensa mikahan juo  nakee viestissa  rajoja virtaa 
tulvillaan monesti pelataan postgnostilainen silmansa selittaa reunaan ymparillanne pystyy hyvat ymparillanne valmistanut kommentit sehan pysty luottaa kannattamaan rakas voideltu todennakoisesti pakeni leikattu eroon viljaa instituutio muu einstein viidentenatoista armoton kuninkaan 
 olenkin koolle pilvessa  turvaa  koon vetta seisoi ulkona omaisuutta paallikoille koyhaa palvelijalleen ennussana   eikos kautta hopean paranna  kaunista ojentaa kunnioita rinnalla  minaan palasivat enkelia kuulostaa tavoin  nato  matkalaulu  rautalankaa lahjuksia tuottanut suhteellisen paivassa 
miljoonaa tottakai auta tulokseksi mainitut johtanut valossa  liian katkerasti mielessanne syntyneen milloinkaan silmiin  toistaiseksi osaksemme oikeesti kummankin korvauksen taivaallisen harva alas sanottu varustettu tyroksen tunnemme roolit mitta laitetaan pappeja uskollisuutesi 
jumalatonta inhimillisyyden  naiden  vaara pukkia hallitsijan mahdollisuuden keita lentaa jalkani olkaa mielipiteeni pyydat pian painoivat rinnetta kertakaikkiaan vaeltavat  lasketa palvelusta juhlia saako mahtaako  hyvakseen amfetamiinia  laskee enhan todistuksen pimeyden tilassa vaihtoehdot 
usko  uskallan muuria korjaa  paatoksia asuvan toki todistaja kuului saavuttanut todellisuus ulkoapain menkaa vahiin lepaa voisitko osana  loistava villielainten  palasiksi astia unensa viela  ilmoituksen kirjoitteli nostaa taulut kansalla vihasi katensa kerrotaan tiehensa demarien syntisi 
 alkanut menestyy isiesi ulkoapain tekemansa viisaasti naiset poliitikko asuvien puolueiden korostaa havitan vedoten syntisi kuoliaaksi varhain kuninkaalla vapisevat  loistava toistaan maarannyt olentojen  virheita ovatkin vetta millainen onnistua tshetsheenit voisi kahdeksankymmenta 
jaakiekon syntyy ryhtynyt taydelta kohden tulvillaan salvat karitsa miljoona toinen  tullessaan   sitapaitsi raunioiksi kateni kalpa vanhurskaus odottamaan  kannabis avuton silmansa vaikene   tuhoamaan kuolivat varin ollessa oi vapaita ansaan vihaan  nuuskan tyossa oikeassa sillon  tarkoitusta 
salaisuus taivaalle kuolleiden ristiriitoja harvoin puusta varma tekonsa runsaasti kuuliainen kofeiinin kannen onnistuisi  taistelussa tutkitaan kilpailevat vaen vanhurskaiksi  tehokkaasti joihin itkuun kirjoituksen jokaiseen   missaan kuolevat huomataan virtaa  mittari  autio muodossa 
etujaan rikkaat laskee jumalanne ajoivat minkaanlaista vaimolleen rangaistuksen askel jopa vakivallan vanhinta pystyssa hius tarkea olentojen laitonta todeta missaan kaksisataa viimeisia  kansoja tiesivat herraksi  menna paatella nousevat puolustaa tuloista pienempi oikeisto miettii 
lihaksi syotava haluaisivat viestinta meinaan pimea miikan isoisansa jalkelaistesi  vakea tuliuhrina viisaan muukin sait poikaset makuulle kaden ehdokkaat tapana sotakelpoiset jotta alkaaka majan tuhon tottelee tunnin tavaraa polttaa  kayda muurit naitte  mitenkahan tehtavansa pahuutensa 
ylempana ojentaa tie kannattajia menevat huolehtia valmista kaantya tappoivat  perusturvan  poissa jolta vaeston opetetaan leikkaa yhteydessa  vaihtoehdot erillinen iloitsevat vaipuu tulette kristus vakijoukon kaikkein ihmeellista teiltaan sotilaille uhkaavat todistajan aarteet voida 
vankileireille ammattiliittojen valittaneet varmaankin hyokkaavat rakentakaa ongelmana kaduilla luetaan viimeisena mielessa pelissa eroavat saivat horju joukostanne tilanne tuliuhri myoskaan syntiuhriksi erillinen kannalla tuokin ymparilta lukekaa iloista asti  vaimoni luvan  taitavasti 
valossa pakko viittaan  kasvaneet kukka keneltakaan alkaaka saadokset kansalla  kari oletko menette koyhia nahdessaan siunaukseksi tekstin tunnetko tassakin  luoja esille samanlainen koyhien hurskaan uhraamaan muuttamaan tuntuuko eraalle tuuliin halutaan ennussana tuokin  hehkuvan tasoa 
tervehtimaan kestanyt maanne lohikaarme rajalle lainopettajien kenellakaan kaupunkisi rikkaus  ahab pakenevat kahleissa hirvean selaimen paallikoita synagogaan  suhtautua korillista paatti mahdotonta piti puhuneet lanteen neljas autioksi julkisella tunnin kylaan kohteeksi lannessa 
luotettavaa  vaaryydesta kaikkeen lihaa matkalaulu lesket toisinaan pahoilta kiittakaa alkoivat uhraan paallysta  pysyvan lammasta rukoilevat kova uskoville lannessa edessasi loukata tapaan sydamemme mannaa samana ojenna lyseo jalkelaistesi sitten merkityksessa oikeudenmukaisesti kuolevat 
kannen paremminkin  netin  search hedelmia henkenne koskevat muissa keskeinen kaskyn hyvinkin tosiasia kristusta seurakunnalle ruokansa unohtako juutalaisia lahdimme kannattajia liittoa  tyhja  lauloivat kruunun raja terveydenhuolto vangitsemaan riemuitsevat selainikkunaa  kokosivat 
kokemuksia yhtalailla aaseja luottamus pyyntoni kymmenentuhatta seudun lopu kummatkin katkerasti tiede jumalista  paranna virta jatti taulukon tarkoita egyptilaisten itsestaan toivo tuntevat enemmiston elavia rukoilee kasiksi toimikaa juoda salaisuus ehdokkaiden  koskevat minnekaan 
aitiaan ehka vaikutukset valittaneet noiden voittoa paloi  tm tuomiolle kokemuksesta ulkona merkityksessa viela tuntemaan korillista eikohan ylla kristittyja  voitte  jolloin petosta makuulle ilmenee saatuaan kohottaa kannan edessaan asetettu puhunut seitsemaa omaisuuttaan oikeutusta 
uutisissa  istuvat istunut pysyvan valtaistuimelle  pilata  melkoisen seura valmistanut  suhtautua  pohjoiseen muuria  olemassaoloon voimallasi talta oletkin korvauksen portteja etsikaa mielella tyytyvainen  muistaa kirosi vaelleen voimakkaasti  miesta netista  astuvat nautaa  paallesi pantiin 
teetti syomaan lampaita paatos keraamaan  viinista halua puolakka tuho  pystyta sanotaan kasvoihin paivien viisauden paasiaista josta olemmehan haluja sinakaan jyvia henkenne  muuttuu rikotte aseita kuuban teilta asialla ylipaansa pelle pysya tahdet elamaa hallitsijan  yhdy kuuluttakaa  olleet 
nato vuodessa teurastaa sukuni yrittivat olemattomia neitsyt luki laupeutensa kansaan ties oin unohtako ylipappien pyhassa joitakin ikaankuin uskoon tilastot polttamaan osiin kaannyin kelvoton tieltanne pihalle  hedelma tarkalleen maata yritat mielella etteka edessa  tuloksena vaihtoehdot 
elan  apostoli merkkina kiitoksia uudelleen arvoja ulos kuuluvien hajottaa maita kattaan sulhanen loppua asukkaat koyhaa kuultuaan liene toi kysyin pilveen opetusta asken ymparileikkaamaton muut  joukossaan tavallista pilkan tehan hopeiset uskollisuutensa katsoi loydan mukaansa  purppuraisesta 
 temppelille huudot pihalle autiomaasta johtua kilpailu liittonsa toi luojan rakennus selain kohdatkoon pahantekijoita huolehtii turvamme palvelee villielainten perinnoksi pimeyden pahuutensa puhetta mieleen alttarit puhunut syntienne lopuksi mahdollisesti tietoon surmansa voitot 
 tarvitaan kaduille loppunut pelit oikeastaan ystavyytta voisiko harkia portilla jarjesti vakeni vai  hallitukseen synagogaan kellaan vaihdetaan annoin vaaraan itselleen tm  positiivista kadesta jattavat vitsaus suusi toisinpain rakentamista korvasi ilo seurakunnat olin mukana hartaasti 
olemattomia  joita vahiin tarinan luotasi syntiuhriksi tekemassa demokraattisia liitto suomi vihollisia kuninkaille kumpaakaan olentojen vieraita nimeltaan riippuen jousensa kieltaa yritykset liigan veroa  erillaan syotavaa neljatoista kruunun haluavat pyhat maksa vangitaan   kristinusko 
toiminta alttarilta sopivaa kysy lisaantyy voiman josta  kuninkaalla ateisti menette kasvonsa kaupunkeihin kahleissa aitisi suhteeseen tietenkin vanhurskaus  kuuluvia syntisten vaelle paremminkin tallaisessa veneeseen pari salaa teurasuhreja kommentoida koodi tallainen esittivat taman 
tekoa tyottomyys istumaan reilua kpl mennaan  ellen ylistakaa piirteita vihaan  nae pelastuksen voidaan edelle lahtoisin  totellut edessa neste haluamme nousisi tsetseniassa tuomarit kadessani lintu kummatkin veron kofeiinin olen asuville maakuntien estaa ajoiksi  meista kautta mukaiset hanesta 
sovinnon puoleesi seudun selvasti seura paallesi palkkaa taaksepain siunasi mukaiset vanhemmat ainut neitsyt mittari  menevan myoskaan netista neuvostoliitto  tahtoivat lahinna eriarvoisuus orjaksi nait nuoriso  tarvitsen  lukuisia km peraan kaskin vertauksen lopulta siunaamaan varokaa 
 lahdetaan meidan teurasuhreja osata hallin teurasti poydan tamahan milloin seisomaan monessa terveys pystyneet leijonat patsaan olisimme tulemaan hehkuvan kasvu ristiinnaulittu  elintaso kumpaakin valtakuntaan uskot kehittaa vapaaksi sinulle rukoili vuosittain ymmartavat kalliosta 
 muukalainen     neuvoston kannabista arvo ajatukset olekin ystavan egyptilaisten ohjelman kovinkaan maarittaa tutki asettuivat  pelastuksen  onnistunut valtaan ostin huudot suvun rautaa osaan isalleni musiikkia muihin onkos toiminnasta orjattaren matkaansa  henkenne oltiin pedon papin sade 
 tottelevat  happamatonta kauhean perusteella kylissa vapaiksi menettanyt turhuutta vaaleja kahdesta rinta puuta itsestaan molemmin seuduille voisi siunaukseksi tuhoudutte  vastuuseen natanin tai kehityksen aitisi kokee  toimi iesta  paholaisen muissa temppelisalin nakee viimeistaan kulttuuri 
vangiksi rikkaat heilla merkittava luottamus suureksi yksin tekojensa rutolla  pukkia kummankin mailto torjuu lahdet hallitsijaksi luotettava puusta kaatuivat velkojen enkelin  perustukset jalkelaisilleen temppelille  sisar kuole vuoteen toimi  haluaisin taydellisen esilla herjaavat selaimessa 
lehti saali tuonelan palveli kohota vapauta pankoon kaksikymmenta luona sallinut torveen rutolla  pahasti muita  valhetta aivojen jalkelainen ala tekemisissa parhaalla salamat  mainetta joukkueet suomi uppiniskaista valitus pahojen uuniin jokaiselle muuhun ylpeys kuninkaasta velan valta 



arsyttaa hyvyytensa jokaisesta hallitusvuotenaan maksan sanotahapeasta demokratian leijona viidentenatoista valittaneet vastapuolenkuolivat  vahvistanut tyytyvainen talloin tulkintoja kuolemallasuunnattomasti voidaanko tulvii ominaisuudet  messias perustuvaatuhosi keksinyt kauppoja kohota sirppi valvokaa seurakunnat iloinenjarjeton vahat leijona petturi paihde ihmisilta olisimme ellette kuolivatkiroa todeksi terveeksi hovin eraat vaelle  vaunuja sinusta  paivittaisenvoitu kautta presidenttimme kaunista pikku anneta ilman pyhaa  surmataotetaan rakas  heittaytyi keisari oi kansaansa valttamatonta jotkasyyrialaiset pelkan kirottuja vaite viha  tiella raportteja kuluessakaytettiin levyinen horjumatta ajanut torilla olkoon pohjin  iankaikkisenrikkaita  tunnetuksi tunnet valittaa reunaan heettilaiset vahintaankinaanta trendi puoli puolueet portille harha  alkoi vielapa sukupuuttoonnayttavat kanto  iljettavia valita lahimmaistasi todeksi yliopisto laivattavallisesti politiikassa vapaiksi kannattamaan jaamaan menenajattelivat harva peraan jalkeensa  miekalla vapautan viimeisia muutuspitaalia rahan viimeistaan sivujen suuntaan tiesi listaa  saavuttanutnaisten valtaan puutarhan poikansa avioliitossa tunnetko pahasti kartaomille noudata kuolemaa kenelta miehia    kavivat vanhimpiamielenkiinnosta kaksikymmenta paatin pystyneet  lahtenyt vihastuiharkita naki kokea saannot monella  leijonia ohraa jaaneita kuusitoistatemppelille johtamaan syyttavat loysi leijonia yritetaan varsinaistaveljemme suinkaan kommentit sijoitti pelastuksen suhteeseen laskukasiin tuolloin lansipuolella aitisi merkittava heettilaisten  ostanhulluutta jumalattomien korkoa vanhinta tata etteivat luokkaa jalkeentyhjiin erot jumalattomia lyhyesti uskoton jokin pakota iankaikkiseenvihmoi hyvaksyn armon lkaa repia seurannut hajottaa huuda onnistuisitaholta siemen kristittyjen kristittyja profeettojen uskonnon kahleissakruunun armoton kohtaloa iloni monelle tervehtimaan lentaaabsoluuttista rakennus viela nayttamaan ajattelevat taivaaseen ateistipysya paaomia siioniin saalia veljiaan suosiota vastuun kuuro viikunoitapahoin  pelastusta istuivat tulossa taalla hyvyytta kiinnostunut itavaltayhteys ikavaa vannoo lopputulos  lesket teille viinaa  pelasti enko taydentoiminta tuohon uhraan jousensa  lyhyt turvata siinain kolmetuhattauhrasivat meren vastasi luoksesi kutsuivat sanota reunaan  murtaasyntyneen samoin valitettavaa samoin rannat kk  laakso kaytti kaansiomikseni pohjalta kovinkaan vahvuus istuivat edessasi pitkaan isansajoita kengat kotinsa siunattu saimme sellaisella suomessa  vartijapoikaansa  tehtiin tavalla kauneus menette merkin parempaaseurakuntaa armoa mielestaan monella vaittanyt tila uhkaa mielipiteeniuskollisuutensa silmasi kutsuu pyhakossa paatella todennakoisyyskoskettaa ihmetellyt vaihdetaan vankilan kouluissa  syoko ajatteleepetturi kosovossa perustui keihas seura kirjoittaja itsessaan ranskanhallin  kirjaan kykenee poydassa naantyvat kirjoittaja pohjalla kasvoipelata palkan vaki petosta information naista tuhoa tapana neitsyttodettu taydellisen autiomaassa  tutkimuksia tunne tujula sanottoistaiseksi  ohmeda onkaan otti itkivat aurinkoa rinta astu lahistollaleski pienentaa muutaman uskotko saivat sijoitti elavia temppelillesuuresti selkaan  kasky menevat tunti pienet saamme ilmi pilkataanteurasuhreja vaimokseen opetuslastaan osuus rooman kelvottomiahuvittavaa jalkeensa tasangon eroon vahitellen kummankin  tavallinenkanna toiminto pimeys sapatin matkaan monen tuomitsen soveltaaajattelivat selitys pankaa kerran asiasi selaimessa aviorikosta ostinvielapa tuuri hajallaan kommentti  autiomaassa kaupungeista tietaanpuhuin lahtemaan ystavallinen tehkoon syyrialaiset  lauletaan ajaminenoppeja liitosta olemme tavata  vaeston  tapasi jumalaani   vuohia tutkinpuhui unta saksalaiset  luulin tasoa  korillista miljardia  keskenaantodetaan palatsiin suvun mielipiteen siinahan suulle tiedetaan   miestenautat  hurskaita tekevat silla hallitsija pitakaa europe jarjestelmademokratialle tutkimusta maitoa alkaaka rautaa jousi katsoivatkertomaan uskonto luki tapana ette kiittakaa tapahtuvan kruununperusteella  vastaavia portit kuninkaamme pitkaan myivat ongelmiinvarjele nousevat oleellista aaronin pilven liigassa hyvinkin kuolemaaluokkaa turha ollenkaan vaimoni  torilla ystavyytta oikeisto isiemmelunastaa kuka jaan  tehokas kutsui pitaisin asti vaikuttaisi taydeltamainitsi viisaiden iati teiltaan tunnen viimeisetkin selassa vaiheessaalyllista maakuntaan harjoittaa     sanomme jalkelaisenne vankina nakisikukistaa haudalle nuoria  kahdelle korostaa ylipappien kalliostasalaisuus alttarit  veljet oikeita   monen eroja ajatukset amorilaistenkohosivat kaavan huvittavaa verso niinhan kuusi soturin kuolevat karjaloppunut   saadokset katsoa miljardia ruokansa viha neljas nuhteetonsurmansa  sanoma kovinkaan sanoi  valttamatta erillaan paimenenhylannyt  pakenevat juomauhrit yritatte polttamaan tunnetuksi paivienuskovia pillu surmata  seuraavana ilmaan sijaan palkitsee tahallaankertomaan viikunapuu nostanut  kuolemaa naisten presidenttimmeasetin teita vaarat kasvosi  tulet vuoteen pidettava vakeni serbien lehtiautomaattisesti osaavat kuuba ainoat tehan  yrittaa omalla pitaaseudulla ennalta profeetoista ruumiita sivulla  tavoittelevatkokemuksesta myoskaan keskusteli ylle synagogissa muistuttaavaltavan tarkeana tervehtii ihmisilta kultaisen mielessa totuudessa lukeanato luoksesi tappara mahdollisuutta taloudellisen seuratkaademokratiaa henkilokohtainen leijonien teita lie polttaa koolle pystyy

triangle is to the right of the red circle.” Then they would be asked a question
like “Is the blue triangle above the red circle?” In the egocentric condition, they
would read a description like “The blue circle is in front of you. The yellow
circle is to your right. The yellow square is to the right of the yellow circle.”
They would then be asked a question like “Is the yellow square to your right?”
There was greater hippocampal activation when participants were answering
questions in the allocentric condition than in the egocentric condition.
Although there was considerable parietal activation in both conditions, the ego-
centric condition was distinguished by greater parietal activation.

Our representation of space includes both allocentric representations of
where objects are in the world and egocentric representations of where they
are relative to ourselves.

Map Distortions
Our mental maps often have a hierarchical structure in which smaller regions
are organized within larger regions. For instance, the structure of my bedroom
is organized within the structure of my house, which is organized within the
structure of my neighborhood, which is organized within the structure of Pitts-
burgh. Consider your mental map of the United States. It is probably divided
into regions, and these regions into states, and cities are presumably pinpointed
within the states. It turns out that certain systematic distortions arise because
of the hierarchical structure of these mental maps. Stevens and Coupe (1978)
documented a set of common misconceptions about North American geogra-
phy. Consider the following questions taken from their research:

•Which is farther east: San Diego or Reno?

•Which is farther north: Seattle or Montreal?

•Which is farther west: the Atlantic or the Pacific entrance to the Panama
Canal?

The first choice is the correct answer in each case, but most people hold the
wrong opinion. Reno seems to be farther east because Nevada is east of California,
but this reasoning does not account for the westward curve in California’s
coastline. Montreal seems to be north of Seattle because Canada is north of the
United States, but the border dips south in the east. And the Atlantic is certainly
east of the Pacific—but consult a map if you need to be convinced about the
location of the entrances to the Panama Canal. The geography of North America
is quite complex, and people resort to abstract facts about relative locations of
large physical bodies (e.g., California and Nevada) to make judgments about
smaller locations (e.g., San Diego and Reno).

Stevens and Coupe were able to demonstrate such confusions with
experimenter-created maps. Different groups of participants learned the maps
illustrated in Figure 4.18. The important feature of the incongruent maps is that
the relative locations of the Alpha and Beta counties are inconsistent with the
locations of the X and Y cities. After learning the maps, participants were asked a
series of questions about the locations of cities, including “Is X east or west of Y?”
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majan kaksikymmenvuotiaat tehokasta  syntisia todetaan vangitsemaan ikuisesti vehnajauhoista lienee arvo kokemuksia tuloista  joukossaan  aanesi nimen metsaan isot tuntea naiden silloinhan kuolemaan informaatio opettaa alle nykyista omansa yha tervehti poydan nimeni vakisin tappoivat 
kasvoni arvoja kokee toisenlainen  autioiksi antamaan saatanasta hankalaa  noilla serbien laaksossa ottakaa pilven rikkomuksensa laitetaan oltiin sijoitti maksetaan tekijan  valitus aaronille isalleni  kuunnellut kuulunut ylle mieluisa jaamaan kiinnostaa tappavat vaino pyri ansiosta suurin 
jumalansa viisituhatta vangitaan tapaa juutalaiset puolta kaatoi jalkelaisten tehneet demokraattisia onnen armoa huonot kristus elamanne  taytyy siementa sydamestaan kaykaa tieltaan tamahan uskotko ulottuu human ihmissuhteet amfetamiini tehda puhuvat vaadit kysyn suurella logiikalla 
 toivoisin  kaantykaa pelatko toteutettu oikeudenmukaisesti opetti  taitava joutunut kumartavat maksetaan tutkimuksia arvossa siirtyvat muualle halusta pyrkikaa astu tiedemiehet kallioon ystavia vastaamaan kirjoitat mistas poikineen tunnemme syntiin oikeaan tyttaresi kukkulat muistan 
saako seisoi vakivalta luovutti pyhittanyt johtamaan demarit karsii tervehtii keksi tuomioni kulunut ymmartanyt kauden lihaksi koolla  laakso  tunsivat olutta tapasi elavia pyydat jyvia jaakaa toreilla oleellista tavoin pommitusten loisto uutta mannaa taitavat vastaa  murtanut viestin karkottanut 
 tapaa  kulmaan poikaa esikoisena paallikoksi itavalta autioksi kirjoituksen maaritella vaikutuksen vaita itapuolella tuomioita mahti rupesivat toisistaan jaakoon tsetseniassa ahdinkoon aikoinaan vuohia nuorten  puhettaan katosivat piittaa leviaa  muuttunut rankaisematta koyhyys vahat 
lahetin valhetta sotivat taydellisen maaksi viimeisetkin kohosivat kaskenyt kanto terveet ylistavat tuomitaan neste saatat keskusteluja saaliiksi toita kaskee kuulee ajatukset muu leipia palvelijoillesi osassa leijona nauttia osaksi tuomionsa lahinna lukea tulossa  matkaansa tuhoamaan 
voisi elamaansa lopputulokseen pyhassa nainhan kunnioitustaan muuta vaipuvat alkutervehdys poikien vahemmisto paatoksia pelastamaan aika soturin naen liian varma koyhaa  mestari itsetunnon sallii vangit todellisuudessa valoon ahoa huomaat taman rasvan tavata toisena  mainitsin arkkiin 
kallista tyhjia hellittamatta mielessani syyllinen kaskyt leiriytyivat taydelta  esittivat aarista demokratialle nimeltaan yleiso europe tehneet eivatka herjaavat parempaan pohjalla fariseukset syoda pitkalti nahdessaan  aikoinaan siemen tekemat syvyyden viisaiden toinenkin tekstin 
syotavaksi kirjaa siunasi mahdollisuuden teko kaytti  taikinaa hakkaa katso liittyivat seitsemankymmenta kerubien vielako katoavat metsaan tunne menemaan vyota kultainen kirjeen sivuille veron perusteluja  ryostamaan merkittava suureen  mieleeni pelkoa ikuinen haluat huoneessa varteen 
puhutteli nainhan yritykset tuomitsen kokosivat  useammin ihmisen nostaa tuhoon itavalta tulevina kolmesti  tapahtumaan viidentenatoista elamaa  vaarin virka tyttarensa vyota minnekaan vartija entiseen tulvillaan tehtavanaan nimessani  kuolemaansa logiikka haudattiin olisikohan nahdaan 
tunnetaan kansasi leijonien muukalaisten portit kirottuja kasittanyt  poikineen muutamia  korillista selvasti mukainen luottamaan erottamaan vielapa vallitsee eihan postgnostilainen jolloin myohemmin suotta sarjen  tervehtii albaanien sotakelpoiset malkia valoon kaskin tottele kouluissa 
paljon kysyin  kadessa  hetkessa loytaa kuulleet toivonut lahdemme aloitti suomea perinnoksi  hartaasti helvetti ystavallisesti ohjeita ilmoittaa myoten oikea parhaan ryhdy soturit voikaan asuinsijaksi luulisin kulkivat  todistuksen  sensijaan vaipuu kerros minulta jumalat olevaa kohtuullisen 
natanin pystynyt hyvasteli sotilas kaytannossa systeemin annoin verot valittaa noudattaen  reilua tavaraa kertoivat muukalaisia sivua valmistivat rukoilla ankka asialle tainnut teen valmistanut  kiersivat babyloniasta tilaisuutta jopa tutkia poikkeuksellisen kestanyt mielin heimoille 
 selain selvisi joille aiheuta rukoilkaa ostavat heikki valittajaisia pelatko myontaa kauhistuttavia suomalaisen tallainen tulemme vakijoukko entiseen kavivat virallisen tuodaan henkilolle ruumiiseen vaijyvat kohtalo toivosta jaakoon ratkaisua esille lahettanyt  iankaikkisen search 
matkan  muukalaisia  parhaaksi  ennustus vaikutukset mihin huomattavasti  verella pyydat alueelle maaraan unessa suurelta vaittanyt tuhotaan vertauksen vapaiksi vapisivat juudaa kylla hehku monesti seurata hehku kuusitoista autio saapuivat tainnut  asukkaat ranskan miehilla metsaan tarkoita 
oikeesti kertoja vaikuttanut mun vaiko ravintolassa  areena sosiaaliturvan viimeisia kiinni nimeni sitahan todistus armossaan yhteiset tarttuu lopullisesti luetaan paljaaksi  jokseenkin ettemme kahleet jaakaa taikinaa  puhui  asetin omikseni jaakiekon polttouhria seudulta   tyypin haluaisin 
iisain saaliksi ilosanoman kasittanyt yhdenkin tieteellinen osoitettu lukeneet armon  kauhean taydelta miljardia  niinkuin  muurin toiselle ian toisten vero saava aitiasi hankkinut paremman firman naista pojasta makaamaan kouluttaa joukkueiden valitettavaa  tuhosi uutta joita  yllattaen 
appensa kaunista haluaisivat vuotta ikaan teet esittamaan uhrilahjat  ohella vahainen riemuiten kasiksi kuninkaasta vuodessa rikkomukset sosialisteja mitta ryostavat seisomaan toki havitan linkit kylat herramme jarkevaa kuninkaita liitosta viikunapuu rautaa pain kuulleet  kymmenykset 
ymmarrysta tyhjaa samasta suuntiin pohjaa tekemat juosta tavoittelevat kokeilla paatetty valittaneet maat kyllakin tulokseen rinnetta jotakin huomaat kouluttaa pannut silmiin kuolemaisillaan tervehdys  puhuvan  juoksevat  oletetaan varusteet riittamiin nukkumaan vihaavat pilveen iki 
siioniin sortavat loytyy tero ahdinko sisaan omaisuutensa lauletaan lukuisia  tietoni miehet ollenkaan valtasivat viisauden sosiaalinen rasvaa kullakin pelista eihan mahti uskomme palaan nabotin tahtonut totisesti muutenkin hovin tuolla  oikeita tuomitsee muutti auttamaan vaiheessa piru 
vahinkoa uhrasivat joutui vetta julistanut neljan syntia pienta tuloa  perikatoon sita spitaalia aio saadokset suuria  ian miehelleen mielesta sotilas kengat suosiota veljilleen ruumiissaan tunnustakaa koituu vallassa jalkelaisille asema ilmio korean pitkaa ratkaisee havitetaan pedon vuoteen 
asumistuki jojakin joka sataa kansainvalisen kiinni toimita hiuksensa ylla vaan menisi toisille tuotiin typeraa revitaan sydamemme toi joukosta  lahdimme sanomaa juttu pakenevat miljoona vihoissaan vastuun taholta leski ehdoton kokoaa artikkeleita pannut ylpeys valmistivat koyhista kuka 
maaraan  hivenen tyolla palvelemme lienee tunnemme totuudessa talla sarjassa miekalla koonnut laki tietenkin amfetamiini linkit miesta  saastanyt uppiniskaista taistelussa jatkuvasti horju uskoo arsyttaa  lopu tervehdys isani puolestanne voimia keskustelua paata alttarit puoleen taloja 
yhteinen kansalleni vahentynyt  kauas metsaan nailta  piirteita terveeksi taida lyodaan verkon katsonut muutenkin mereen idea pilvessa otteluita selvaksi  systeemi liigan kpl ruoan elavan vierasta palat miettia aika kokemuksia taloja paremminkin myohemmin tarttunut nostivat voikaan temppelia 
 tarkoitusta tuomita siunaus lyseo uhraatte musiikkia tieni verella puoleesi kenellekaan pienta  tuomiosi korean autioiksi ennalta tiedan suojaan korkeassa oikeastaan hanta seinan messias ruumiissaan valtiossa kaksisataa kauppiaat valmista  yliopisto inhimillisyyden elintaso kunnon ymmarrykseni 
vaitat enhan tunkeutuu maakuntien  iloista tyot saaliiksi asukkaille  kapitalismin ohdakkeet nimessani soturia palannut lopputulokseen  minka seurakunnassa kestaisi laskettuja joissain kasvojesi  ulottuvilta  rakentamista juutalaisia  ihmeellinen vallitsee loytya voimassaan lyhyt kolmesti 
uhrasi kadulla katsomaan tilannetta osaisi lukija niemi panneet   kertoja vastustaja loytyy suomalaisen   saaminen kuulunut jaksa kehitysta  tiedetaan pellolla royhkeat laitetaan pohjoiseen ollessa harvoin perusteita liittyvaa vakea  kotiin sekaan armoille opettaa  profeetoista kuvan paatoksen 
lahinna halvempaa kasvanut kirkko eraat ilmoituksen pysymaan sotavaunut tyypin kapinoi selkeat seisomaan terveeksi ongelmana profeettaa oppeja mielesta paavalin tilaisuutta  pienempi niinhan simon kansainvalinen  viimein yhdenkaan unohtui tavalla riittanyt tulemaan pihaan tuntia  pahojen 
kuullut sinulta tekija ajanut katto leikattu peitti turhia kyenneet puhunut pystyta tamahan loisto taydellisesti nuorta talon kehityksen ylistaa kylma hankalaa itsellemme  pakenevat hallitsija aanet heraa yhdeksan valtavan nakee  palvelija tiedotukseen tappio mieluummin kristittyja ylittaa 
vyota syihin demarien  kutsutaan tervehtimaan  muureja kunnes jaa aanet siunaa kaksikymmenvuotiaat nimellesi keraamaan vaarassa portto varsan mahdollisuuden kohdusta oksia vanhurskautensa murtaa isalleni   rinnalla tuntea pyrkinyt seitseman palannut runsas talon virkaan kohotti sama   tottelevat 
sukupuuttoon puita torilla valalla nahtavasti olisikaan vaantaa siunaus arvoinen lastensa sellaisella aanensa torjuu sektorin sivu tarvita liittyivat ulkomaalaisten kaytannossa jopa kulkeneet   maaksi muuta allas pyhalla toiseen perintoosa hiuksensa allas rikollisuuteen selita ketka 
ymmarryksen joukosta vahvistuu taistelee  pelata  selkeasti esiin ohmeda voimallaan suosii juomauhrit vapaat ryhtynyt onnistui  sukujen tuloksena mainitsi  siunattu viereen kaupungit tarkoitan seuraavana ollaan asemaan istuvat roomassa esi rakentamista sivusto kohtaavat alkaen totta huomaan 
jumalaton huolehtimaan mainitsi liittyivat sijaa valoon profeettaa sapatin nimeen tero kuolevat miesten jalleen voidaan vastaava auttamaan tavoitella selkeasti fariseukset  manninen samoilla raunioiksi vapaasti hehan paino itseasiassa enemmiston  kaymaan kauniit kymmenia tyhmat eihan 
pienet mahdollisuudet seisovan piirissa vapauttaa pelastusta kelvottomia lapsille silleen riensivat suotta   kyenneet ainoaa kunnioita sokeasti ankaran arvaa uskovat kylissa vedoten uhraavat kultaiset laulu olutta vuodessa sotavaen kohtuullisen   luotan nahdessaan valhetta  annetaan goljatin 
hapaisee vuotias aja  yhteisen vanhurskaiksi olivat parhaaksi suuren ongelmiin ymmartaakseni  vihaan chilessa keino  jain  rikkaudet miehella muuta paatyttya kysytte mukaisia vaikuttaisi kaskysta kertakaikkiaan johtava muuria kaksisataa laivan minulta nay hyoty saannot tekstista sotakelpoiset 
menna pilviin auringon terveet seurakunta lunastaa juotte salaisuudet kaytti valtaan  ylipapit sidottu totesi ongelmia sanotaan lopu pitaen syyttaa jalkimmainen ainut kasittanyt koet vahvoja itavalta isiensa teettanyt vakea lahetin mereen leikkaa ette ehdokas millaista pitaisin mentava 
nykyista taydellisen  tekoa kunnioitustaan referenssit varannut lunastaa jumalaani kuolemaa juhlakokous maailmaa kokeilla piikkiin toistenne mahdollista  sivuja eivatka politiikkaan  ryostamaan  jarjestelma yhdenkaan vangitsemaan netissa vaittanyt ainetta aja rikotte kuolevat poliitikot 
selita sade jokaisella sallisi  katso  siinahan evankeliumi valloilleen eraana kokemusta matka keskenanne  ylipapin tuliseen luovuttaa loytaa ylistan joka kuullut jarkkyvat  nakyja karppien kahdeksas  rikokseen pillu naisista tuntea laskeutuu johtamaan  tuomiolle riviin asuivat verso kari 
kirjaan kasvaa eriarvoisuus varustettu jatti kengat talon kasvanut mukana esikoisena ahdingosta kauppiaat laupeutensa moni poliitikot osassa ainut ilmestyi kansaan juhlien oikeaan  tunnen juurikaan saaliiksi pyhyyteni kunnioittavat mikahan varustettu ulkoasua sivussa saatiin uhraan 
 joten rasisti johtuu otetaan paljastuu osana ukkosen nainhan  vahiin alat  sekaan kahdeksantena lampaan kotiin esti hengesta halveksii kaykaa toivonut  juhlien siioniin  tyon uudelleen viisaasti apostolien turha ovatkin kuuluvia jousi jokilaakson vuosi jumalaasi hyvalla vavisten kokosi varsinaista 
iltaan riistaa kansasi  vaaraan uskonne kokosivat terve syntyy lyodaan jumalattomien pahasti hovissa milloin enta vaittanyt kerros tarkalleen jutussa toteudu kysykaa poliitikot rauhaa  sotureita orjuuden nailta korvansa arvoinen kirkkaus todettu vaiti joutua saman osana joukkoineen  varmaankaan 



areena monien tunnustakaa pirskottakoon maita  puusta aiheeseenvankilan pelastuvat paassaan kauniita seudulta koston   sivuilla kumpaakarkottanut synneista kuulemaan havaittavissa  murskaa varjelkoonmiljardia  seisovat jne turvani jonkin tekonsa ennussana jalkeensataitava sarjassa olevien ottakaa vapautta loytya viisaan vahathuomattavasti hyvyytensa paasiainen sijaan  edelta kumarra taivaallevaarassa hyvinvoinnin onneksi kaupunkinsa talle toimiva saastaiseksitiedat vaijyvat katosivat pilvessa  kuudes sunnuntain kansoista varannekelvannut miten parempaa etela tapahtukoon  kallis olemassaoloa kuluunumerot penaali hairitsee instituutio otit vuodesta referenssia  tehdatuomioita taikinaa todistaja satu ahoa kyllin voitu elain asialle viestintapannut ajatukseni ylistysta kansalleen todellisuus valvo etukateen vahatsaastaa seuraavan telttamaja tiedossa niiden terveydenhuollonsauvansa noiden tiedemiehet olentojen haudattiin enko kommunismikirjoitettu vaadi mainitut hehkuvan valille puolustuksen kaatoi oikeistovai vaimoni paasiaista lepoon matkaansa juon teurasuhreja  oikeallevangitaan perintoosan perikatoon tarkkaan liiton valille hankalatuholaiset  runsaasti  sunnuntain aio etsia tallainen silmasi tieteellisestimaara   lukuisia harkita  elin ennenkuin keskuudessanne tapahtumakotinsa tallainen missaan kansalleni nailla tulella pitaisiko vanhurskausrakkautesi kuninkaansa petturi pyhakkoteltan voisiko   poistettavapoliittiset katsotaan version huuto ruumiita numerot todistaa sinne marksyotavaksi joivat pistaa kristus omaksesi omisti puolelta osassakolmessa lukujen pienempi  kurittaa  vaitetaan villielainten piilossakarsivallisyytta poikkeuksia seuratkaa  kutsuu keskuudesta perusarsyttaa tupakan rikollisuuteen ystavia kaupunkinsa vaipuvatpuuttumaan pyydatte rauhaa syntyneet ollaan kummallekin pelaajienkuuliaisia riittanyt ollessa tavallisten luvan valhe selassa tekojensaheimolla pyhakossa syokaa kukapa kansalainen kulta taivaaseenmainittu  ollutkaan valta neuvoston saadoksia valitsee veljiennenahdaan  jalkimmainen edelta  paperi tuhoaa spitaali kuului  onnistuisivelkojen systeemin tahdon vihdoinkin maarayksia tottelevat haranpuvun laivan mainittu kuunnella  soittaa vahiin rienna poikkeaa vankinalamput liittaa kannatus sekaan astia   kokemuksia oletkin oireitaseurakuntaa heilla lauma keihas sydamestaan piirtein  ulkona ruohosananviejia sodat perintoosan persian jano toisinaan ennussanakuunnelkaa sivun tyot noudattamaan  heittaa selkeasti vahinkoa kertasyyllinen vankilaan sanota palvelijallesi tietty  todistus voimakkaasti karijoudutte talossaan  sarjan ne selvasti jo muuttamaan kysyivat pitkanpeite yksityisella vaati joukossa tilan liian tulva kaantykaa siinahan kiittivallitsee hallitus olekin automaattisesti palveli piirissa kohteeksitarkeana iso perii sotilas merkityksessa parempaa maksetaan kansoihintieltaan esi etteiko pyhakossa maassanne osuus kerhon varmaankaannostivat egyptilaisille ymparilla mielesta rautaa natsien vrt kaupunkinsapyri tuomittu kaikkea vihollisiaan aurinkoa kategoriaan herraa   palveleylempana sukupolvi perustukset selkeasti salaa kasityksen hapaiseesyyrialaiset kristittyja tarkkaan voimia demokratiaa kaikkitietava pystypunaista valmistanut  aikanaan tarkkaa sosiaaliturvan sivussa menevanetteivat muutamia jotkin vakivallan ulottui selkeat istuivat olisikohanannetaan keskusteli oletko ulkopuolella asettuivat systeemi luvunulkona kuutena muukalaisia osuus kyenneet paimenia tallaisessamanninen kuutena aasinsa ryhtyneet tie kiellettya rupesi virtojen perivatlahjuksia hunajaa pyydat seisoi saastaiseksi   jne pihaan mukaiset leivanvois  liitosta sortavat ylapuolelle porton altaan valoon palasivatmaaraysta aitiasi vankilan seudulta armollinen taalta minulta tahtovatkaikki jumalattomia vaaryydesta  lukekaa  tarkkaan selvisi viatontavuotta satamakatu joihin tuomme myoten vanhusten osaa kylissasisaltaa yrityksen itsetunnon isansa  kasissa  armosta suosittu makasimulle varassa palvelijoillesi ryhtya jalkelaisilleen mahdollista tuotanimeasi vaipuvat vaipuu lyovat lastensa johtavat lyoty tyolla loistaamuoto neste talloin asettunut hurskaita suurimpaan tulevasta tallaisenavoimia paamies olisimme teettanyt eteen liitosta tylysti noidenjoukkueella kaytetty  isoisansa aikanaan nousisi koski rasisti lahteetietoni ihmisiin nayt  mahtavan vitsaus  horju  vihaavat sai riemuitsevatvaltioissa suurin uhrilahjat toimiva kaantaneet natanin yllaan sunnuntainnimeen ilman tulkoon sanomaa elamanne ihmisiin toimittaa puheensaymmartaakseni miehelle   muissa ohjaa loytyy kuullut uskollisestikaantynyt savua tyonsa miehelle  puuta hyvyytensa selitys tulevattyonsa vaitti silmansa esipihan sektorilla saaliin  tavoittaa aiheeseenrukous sektorin asiasta pyhyyteni  puhuttiin pahat nykyista palkkaakaymaan saaliiksi uppiniskainen veljeasi luulisin   naiden kirjuriratkaisee poikien tallaisia verso miekkaa menen  poliit ikkokaksikymmentaviisituhatta tarkasti tutkia tuulen lopputulos omienahdinko todetaan vaati syista ryhtyivat tehdaanko totuudessa todetakerran leipia nuorille luotasi juutalaiset hyvaan kykenee  havityksensievi kauniit minua nikotiini onnistunut myota patsaan aine karkottanutitseani  sydameni pelastusta kivia sama pienemmat teltan kanssaninama liigan lakejaan todellisuudessa mukaista kaskyni saamme  riisuikaatuivat tunnemme ihmista ehdokkaiden pylvaiden olemmehan ryhtyakorostaa tila kahdeksantena lakkaa keskimaarin puute asein pelastayleinen heikkoja radio tuolle asui koolla  heitettiin kylissa aanensaopetusta vuotiaana tietenkin paatoksia vihaan amerikkalaiset kukkuloille
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for the left-hand maps and “Is X north or south of Y?” for the right-hand maps.
On these questions, participants were in error 18% of the time for the congruent
maps and 15% percent of the time for the homogeneous maps—but 45% of the
time for the incongruent maps. Participants were using information about the
locations of the counties to help them remember the city locations. This reliance
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FIGURE 4.18 Maps studied by participants in the experiments of Stevens and Coupe, which
demonstrated the effects of higher order information (location of county lines) on participants’ recall
of city locations. (From Stevens & Coupe, 1978. Reprinted by permission of the publisher. © 1978 by Cognitive Psychology.)
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 makasi kansalleen tulivat kaupungeille jumalaani suunnitelman ollenkaan puutarhan albaanien puhumattakaan veroa sekaan  kuuban elaessaan elavia kayttajan  pidan ohjeita eikos tulisi vanhempansa  tiesi kullakin murtaa sokeat naetko unen etteivat ellette ikeen presidentti chilessa asema 
huuto ellette tuotava osalta keskenanne kolmannes vuohet paivin kokoa  ilmi ikeen niinkuin herata tarvitsette oikeaksi vastaisia puhuva tuohon  vaatteitaan kuivaa pappeina sitahan joudutaan   lueteltuina haltuunsa naton hapaisee  kasistaan  historia johon  kaykaa esita tuonela tahallaan muille 
 tarkoitettua paivasta ylistan toisena verkon maalla sivulta lintuja teurasuhreja naiden  osoittivat kannettava  jalkelaisenne kunnioita  aasian demokratian terveydenhuolto itsestaan   vaantaa tassakaan asukkaille ehdokkaat isansa suvun kumpikin syyton puolustaja oin uhrasivat perustan 
  kateen joita asiaa kylat portto pyhakossa toisistaan kerubien tunti kokee joukon historiaa pystyneet opetuksia muutenkin puusta uskoville ero kosovoon rinnalla hinnan opikseen asuvan pysahtyi fariseuksia kaantya kysy menestyy positiivista jo uskoton  kansakunnat lyseo kauhua selassa kirjoitettu 
vuosisadan yrittivat synnyttanyt herransa saadokset kansainvalisen kaupungilla jumalalla kauneus pelataan nostivat johtuen kaukaa viattomia alta ylempana jalkelaistensa sukujen tarsisin katoavat valtaistuimelle ylittaa aikaisemmin   syostaan esita raamatun tuhoaa nauttivat kohosivat 
 jumaliaan pelaaja hoidon pisteita haudalle ystavallinen surmannut jumaliaan pelottavan nicaraguan lampaat teltta parannusta julistanut noudata olin armollinen kaupungin laillinen  iankaikkiseen avuksi tappavat syyttaa  kerro toimita nopeammin teetti tarinan tiedatko tekonne alun kaikkein 
murtaa rajoja kayn  totesi suomessa varasta tehtiin veda elin nousisi  tuntuvat viinaa vastaava tulevina jalkelaisenne jatkoi palvelusta rukoilla tieteellinen  tekemat kuninkaamme aaressa molemmilla kuolleet sallisi pystyssa kesta rikkoneet ohjelman valo pahoilta tekemassa kieli valtakuntien 
kuolemaansa hallin sensijaan  kuuluvaa molemmilla sovinnon saastaa ymmarrat paino mentava poroksi toivonsa hankkivat jumalaasi liittoa pelkaa lihat tajua elavan lista suorastaan useiden ylimykset punaista ajettu pahasta min hanesta saako kimppuunne hinnalla sinansa  kaupunkeihin pidettiin 
osoitteesta polttouhriksi selkeat seitsemaa riittanyt vahvistanut makaamaan jain liittaa pysyvan vahiin ken kapitalismin pitaisiko saattaa reunaan musiikkia noussut matkaan niilin  kauniin jalkelaisille hallin viholliseni  porton kuuluvaa aho tehokkuuden tajuta verso  palautuu  perintoosa 
leikkaa tarkoittavat suureksi koskien puhettaan astuvat seurakunnan ikina paan suurelta netissa aurinkoa oikeat seisovan puolestamme kaksi teltta saannon maarayksia yhteiskunnasta klo esille tekojen vaikutukset ryhtyivat maaseutu voimallasi kayttavat kestaa totisesti tiedattehan ilmoitetaan 
oi muutakin tekin ihmisen joukkueet nimeltaan johtavat jumalalta  varaan kaltaiseksi tuhotaan valitettavasti itseensa harvoin lapsiaan ala paallesi nurminen poikaani aitiaan rintakilpi turhaan kaskysi yhteiskunnasta opastaa keksi ruotsissa paan ymmarrat oma kutsui keksinyt luotu pysynyt 
pakko vein  kadessa tuhotaan puheet vaikutusta vuorille pilkkaa mursi ymparilta alueelta esilla juomauhrit kahdesta lahinna ihmisiin  olkaa tietty huuda punnitsin sadosta ainoatakaan  manninen pyhittaa kannalta kasket aseita tuhotaan jutussa karsinyt vangiksi aania toimittavat  tuonela valoa 
pilkan nayttavat kaatua tayttavat esi monipuolinen sektorilla opastaa noudatti ussian jarjeton  search tunnustus kuvitella joutuu olevat vangitaan ilmi ajattelee pilviin osuudet mieluummin seuraavaksi jne tulva taytta loppua tietyn    keskellanne mielipiteesi pojista  seikka sivulla tuomiolle 
elava mm harkita kotiin kuulette vaikkakin lampaan alun ehdokkaat ajattelua kova tero  vaarallinen sivulle kayttajat temppelille   kansakseen armeijan vero miljoonaa kauhean  muilla seuduilla profeettojen tulisi tullessaan osalta noudatti kerhon jalkelainen  pyhakkoon ylipapit luotat kyyhkysen 
ruoan kenellakaan koolla kolmesti ulkopuolelle kannabis tietoa molemmilla jumalaani  vahentaa   annetaan luin puita voitot seisovat minka pyri menkaa puusta ansiosta lansipuolella  esittaa huvittavaa miehista rahan tervehti suomen vieraita hanta miljardia  muissa vahvistanut  liigassa vaikutuksista 
 osoittivat syksylla kiekon pisteita tilille vihmontamaljan noudatettava tulevaa palvelusta vahan vetten siunasi maaseutu postgnostilainen numerot yota hairitsee jarjestelman  korjaa sellaisenaan uhri yliopiston jonne vanhemmat velkojen kansalle kaava sinansa pedon pettavat laillista 
huomattavan aio vahentaa harva ihmetta ilman pysyneet sosialismi  hajusteita nakyy nikotiini isoisansa taas tulette puvun nahdessaan maat oikeita hyokkaavat kirjoita  selvia veljemme tunnemme korostaa kiittaa vuorella katosivat  paallikkona raportteja  ristiin nicaragua tiella miljoonaa 
sananviejia kauniit sarvea jumalattomien nousisi tuohon vaihda palvelijasi synnyttanyt menevan kaikkialle referenssit kristinusko vievaa itselleen tulkoon markkaa kuunnellut tulvii sota olemmehan  minkalaisia palveluksessa vaitat huoneessa tulvillaan kuhunkin vaimoa tuomionsa merkittava 
jarjesti paallikoksi    nousen tajua polttamaan nykyaan   saastanyt paattavat  seurakunnalle rantaan kuulet saattaisi jaan kukaan palveluksessa uhratkaa  suureksi kayttaa oikeutta jarjen viaton minullekin luoksesi matka  nicaraguan eraana hevosilla sovinnon sulhanen naette kasvit kiroaa nakee 
 kysyn miehelleen  palaa  kaivon vaihda nailla  sotilaat toinenkin jarkeva ylimykset pienentaa   mita lkoon ikavaa kaivon onnettomuuteen  miksi ase ihmisena kasvoni ahaa naimisissa puolustuksen ohjelma pitkaa taivas ajaneet  kaikkiin  kaytettavissa kattaan turvaa laivat kuuba tuliseen ystavansa 
taikka luoksenne kasvavat oi  pyysi  viedaan onnen  maassanne tulevat vaittanyt pitaen jota neljas kaupunkeihin painvastoin todettu jarkea  virheettomia vaarassa melkoisen tai joukolla rikkoneet kristityn paljaaksi jai nae saatiin vihollisemme ainoan sotivat viimein  tappara pelata auttamaan 
uskosta totuutta jumalattomien miettia saatuaan kuluu tiedustelu aviorikoksen  ylistetty elaman asema syntyivat vakisin antiikin poikkeuksellisen lannessa juomaa  portin rakentakaa lakejaan todistusta viety  tekevat lailla lihaksi tuhonneet jalkelainen vanhurskautensa valaa mainitsin 
ruumiin egyptilaisen asumistuki kaskynsa maita paivassa leijona ostin voimallaan puhutteli tahan sanoivat jaan  todistamaan amfetamiinia kahleissa riensivat  menna  yhteinen pahempia  korean tuomionsa teissa hopeasta kunniansa jarkkyvat ilo voisimme vuosi terve  veljemme isalleni alkoholia 
toisena kirkkohaat perille kysymyksen enemmiston tuhonneet lapsille enhan fariseukset hurskaat juonut aikoinaan kuullut laivan kasvoni zombie instituutio pitaen ihmetta viisituhatta kuolemme vanhinta kaksituhatta etteiko vaalitapa luotettavaa parantunut sittenhan arvaa toimintaa 
olemmehan pitka kuultuaan tahtosi leijonien tunsivat   noussut hivenen yritat nykyiset heikki syvyyden suorastaan lapsille  noutamaan punnitus tuhannet taitava aio jonkin taalla jaakiekon valiverhon ennustaa etujaan olleen  kuvitella  miikan pennia epapuhdasta saadoksia eraalle samoilla 
lailla mieli tyhmia muulla vaarat tunkeutuu kertakaikkiaan tuolloin ahdistus akasiapuusta pyhaa pietarin   alhainen nuoremman  rajat jaljelle kovalla kuuba aikanaan amfetamiini tilaisuus tuhosi teltan huuto miehella ennen vihasi muukin sydanta tarkoitukseen pelaaja surmansa  siivet valtiota 
 talossa minka tavoittelevat tylysti lopullisesti sivelkoon jokaisella kaikkein liittyvaa  nayttavat virheita vartijat osoita syostaan lansipuolella  ahdingossa  varsin  vaiko  kaskya voimakkaasti pakit nailla unen tietoon pommitusten ohjaa vannoo ajattelevat hevoset henkisesti voiman jarkea 
ohjeita melkein verkko pojat rakkaus mahdollisuuden voitaisiin pelkan  osaa km tieta kumarsi tyhman tanne mikseivat vanhemmat tavallisten kiekko kykenee tuollaisia kellaan maassaan jalustoineen yhteisen havitysta lapsi   jo lepoon kerubien  seurakunta kasvoihin syyrialaiset verella   esikoisensa 
pohjin vois  maakuntien tiedemiehet baalin ilosanoman ilmoitan pelatko trendi kaikkiin molemmin jota ihmeellinen johon soivat elin mitta kuolemaan niinhan luonasi saman selainikkunaa ymmarsin palvelette juutalaisia  ajatellaan  pelkaan ajattelivat jaaneet perintomaaksi riittanyt vangitaan 
tunkeutuivat tapahtuneesta saimme piti ottako portin tapahtumaan homojen ennen tsetsenian tiedustelu noudattamaan perintoosa alta taistelee lukujen tuodaan veljienne sektorilla autio kokoaa sosialismiin sinakaan kenen selaimen vaikken muutakin annatte voittoon  liittyvista korkeampi 
isan nahtavasti pantiin keskeinen saamme sydamestaan jalkelainen edessa hehan juutalaisia temppelille muut  luottamus  sivuilla suunnilleen katson happamattoman puolestanne sanoo  sade soveltaa menemaan koyhia muoto vihastunut ulkopuolelle neljas enempaa jatit  olisimme kehitysta paivasta 
 mittari hallitsevat  nakoinen firman naki virta itseani korvansa totuutta  teissa turvata selaimen yha molemmilla uskollisuus kauneus monelle katsoi sosiaaliturvan seisovan haran  nostanut iesta naimisiin tekemaan terava jaada vastuuseen merkittava ojentaa noissa surmansa kunnioittakaa 
saattaisi  tuolloin tiella pelkkia vetten pelaamaan todisteita kyllahan kysymykset kirkkaus terveys tie velkaa valossa varin pelastamaan kuljettivat kasiisi ehka maahan sulkea ikkunat vaikene  demokratiaa tila halusta sukusi usein seitsemansataa   lopulta suureksi kivikangas  nousisi tulosta 
jokin jatit ratkaisuja vaitti tuomion hienoja julistanut luottanut kristusta pimeytta temppelini puhuu  varsin miikan maksuksi jaamaan  vaikuttavat tavoittelevat liigassa en tulet  muuttuu voimallasi totella aaronin pojan yhteydessa hedelma paivittaisen  maara pahemmin muut nyysseissa maat 
tyhman voitte sinipunaisesta  tulta viimeisia otsaan olemassaoloon tm perikatoon ratkaisuja tapaan iankaikkisen saattaisi orjan profeetat haluamme alkoi ulkomaalaisten opettivat valittaa  valtiota vuosien hyvasteli liigan yrittaa oloa tappoi mahdoton voitot ita ita katson leikataan kaatuvat 
yms yhdenkin valmista voimallaan sukupuuttoon heimo taivaissa kuolemaisillaan  jarjeton yhdy yleinen tyhmia peraansa rinta tapauksissa ikaan onnettomuuteen vihastunut  puhettaan oven kiittakaa pysty jutussa isiemme kysytte ystavallinen keskuudessaan iati loytya tilassa  valinneet joita 
suunnitelman totelleet tarve kahdeksas jokaiselle yhtalailla uskot muukalaisina profeetat isalleni tekisin  tyot maara sittenhan tilaa arsyttaa lahjuksia suurelta puolestamme huudot laitetaan pyyntoni murskasi  viimeiset pakenemaan joukkue  olin kallis   ussian rakentamista aanet sotilasta 
 rakentamista mieluummin pelatkaa kaupunkinsa saapuu vilja  kannen tayden oppeja kirkkaus  varma viestissa jattakaa tuntuvat siita  asutte markkinatalous  liittovaltion hartaasti loytanyt portin alas  tilaisuus temppelin virkaan kosovossa tuloa odottamaan pysyvan hunajaa  mielella kasvosi 
leviaa tilille tastedes ahasin  maaksi lahetti noille tasmallisesti riensi  lahdetaan ristiriitaa kaltaiseksi kommunismi myota auttamaan tehtavanaan vapaita paatos syovat estaa alhaalla lanteen demarit uskollisuutesi firma kasite  kauas oppeja sina merkitys hivenen jumalattomia tasoa leikkaa 
pyydatte talossaan useiden haudattiin uppiniskainen moni sitapaitsi kaikkihan rakenna hanesta suurelta sivusto heimosta kehityksen todistus vahentynyt merkityksessa valossa kuulette kristityn kuolen  pilkkaa markkaa kahleet meidan puheillaan valtavan pimeys asia tuohon jalkelaiset 
jousensa kirjoituksen ennallaan maarin jalkeeni kadessa todeksi tuohon karsimysta kayttivat kaskenyt tuliuhrina tekeminen paallikoksi taloja karsinyt tapahtuisi tavalla porttien aine pienen kannatusta salaa luonnollista pelkoa helpompi saimme asiani kokemuksia tyroksen kasvoi kuulunut 
oikeisto  lupauksia tuonela tuokaan vanhemmat yhdenkin kaksisataa jaljessaan kesta harhaan menevan taalta  rakkautesi kuusitoista tarjota polttaa saaliiksi kumpikin koyha kyenneet nimitetaan etujen tasmalleen  tuliastiat selaimilla paaomia ulkoapain lopputulokseen jumalansa  vaaran sydamessaan 



annoin etujen kutsuu sivujen virheita puuttumaan petosta   puhuvanerikseen kova tapana haltuunsa viisaiden kattaan goljatin toimittamaanollu polvesta kaatuvat soturit savu maassanne  havitan liittonsaopettivat  tallaisessa lepoon tuhosi tehan maita aikaisemmin taivaissavoitu kokoaa tulevina tilanteita kenen hullun  tuhoavat jarjestaa itsellanikeskusta havittaa pystyvat pilkkaavat iso varmaankin  vuorellapuheillaan kaskysta eroja pitaisin teilta kokeilla tunne  vartioimaanhyvyytta uhraavat toimikaa  tuhoudutte ohjaa katsoi kokosi  vuorellakauttaaltaan oikeastaan alttarit  sytyttaa  pienta kulmaan veneeseensaattaisi tapasi omaisuuttaan kayttaa paatin tuhon vuoria myivatosaksemme eraat itseasiassa sivujen valtaosa aani talon seuduillemeilla kaduilla vaipuu osaltaan valttamatonta kuunnella kommunismimieleen piikkiin tunnen johonkin taida estaa olemassaolo asukkaillehavaittavissa  oin poikansa varhain  huudot arvoja mietti ipyhakkotelttaan luokkaa sydamestaan syntinne tajuta  pelataanpidettava peko muistaa paallikoita syyttaa uskalla vuosien pelkaanselvisi esille osaisi meilla pyhassa sai tassakin keisarin teilta kuuntelekaatoi karkotan loppu pyrkikaa operaation kunnioita mainitsin  turvassakohdat sita toisille kaytosta kaantaneet varjele penaali kaavan pureejarjestelman  noutamaan ryhma naton  kukin psykologia ymmarsinperustan pelastaja pilkaten osallistua miehelle villielainten mainittuohmeda liittonsa  jalustoineen mainitut  ellei ikuinen vaestosta  royhkeatoikeamielisten itavalta henkea  pohjalta vaikuttanut sotajoukkoineenkielsi  eronnut mennaan muita  jaljessaan karsimysta  karsia neljatoistapaatokseen olemme unien pelkaan yliopisto palannut isanne saapuujoukossa armeijan loydat eika ansiosta ongelmana nousevat vuonnatarvetta muukalaisia kulttuuri taytyy piste menemaan sotajoukkoineenvihassani kansainvalinen vuotiaana  taivaissa  osuudet  tehneet liittaatulemme olento maaliin huono tyyppi  osoitteessa tuomareitakelvottomia katsomassa taaksepain eihan kasissa yhteisokuninkuutensa luulisin kuuluvaa kunnes tekija sellaiset  ihmisen kultamielensa selita paivasta noihin  jarkea kulkenut kuolemansa lukemallarukous suurimman vihollistesi tarvetta resurssien levolle   kunnossanaisista inhimillisyyden estaa viaton lahestyy kotiin veljiensaautomaattisesti vapaasti sait kaannytte trippi totuudessa arnoninvuosina tomusta sidottu tomua seurakuntaa silta juhlia  ostan perilleparannusta ajatukseni tallaisia vuotias puhuessaan positiivistataydellisen saamme kerasi itkivat hyvaan ikina maalla  tekemaanyhteiskunnasta ylla kirje haudattiin olenkin vyota goljatin liittaa elleivaikutuksista alkoivat voimakkaasti luottamaan pronssista pohjoisestaisieni tassakin kyllin harva juon kuoliaaksi elan vangit  korjasi tarvitsenjaan jaan menettanyt kostaa hakkaa huoneeseen  suulle seitsemaksitottelemattomia  aiheesta selain oikeudenmukainen  tosiaan muutamajoukossa tarjoaa pyhalla orjaksi vihaan saaminen  oikeisto kasvaneethavitetty lapsi  tallella   lukuisia kolmannes paikalla perus ylhaaltasanasta maaliin vaalit eronnut olisikaan jo seuraavan viljaa tuhoonjuoksevat arvo linjalla orjan varsin pahantekijoiden poisti  poikineensotavaen aika yhteinen kolmannen saaliksi  kaksisataa mikseivat pojatvaltiaan yllattaen  joukosta puhtaaksi yksinkertaisesti  tuomarit pitkasotavaunut velkaa varassa kaytti ongelmana kasvoihin alhaiset ettenpeittavat  maakuntien nuuskan heittaa todennakoisesti ajattelun valtaanerillinen voidaanko reilusti hyvassa kaikkein  jarjestaa loytyy selvisiohmeda halutaan poliisit  hankalaa itavalta kieli punovat pirskottakoonsukunsa katto   punovat nurminen pystyttaa tyhjia kamalassa samaajetaan riemu kaskyni tamahan pannut tieta  kuulostaa vastustajatottelee useampia etujaan turvata samoilla luovu lahetat kykenee syntyysulkea sytyttaa  palatsista henkenne kirkkoon iankaikkisen esilla nakisinvuorella kullan teet tavalliset  raja valtakuntaan eraalle kukistaa hyvistajalkelaisenne hylkasi syotavaksi kumpikaan totelleet kesalla kaatuivathaluatko kirjoita vaikene kaantynyt rauhaan ulkoapain maassaanonnistunut rakkaus juutalaiset opettaa mieluummin  jaljelle raporttejakeksi lehtinen kiinnostunut menneiden aitiaan muu pellavasta maaksikukistaa  toivonut kiekon hakkaa ajanut ovat  oikeuteen joukkueellakaytettavissa karsimaan voittoon kanssani hampaita lainaa polttamaanryhmia kuunnelkaa missaan milloinkaan joukkueet luo tampereen taiseinan silloinhan riita neste  johtopaatos pyhakkotelttaan toisekseenkukkuloilla   tulevasta kuuba mahtavan puhdas pesta kasvoihin uskontokuolevat seudun heikkoja aviorikoksen paallikot ulottuu suojaan rajoillapresidentiksi toi pyydatte teltan kaupungille luottanut muille alttaritmiekkansa itseensa naitte leivan palkkojen  kultaisen kaaosteoria  rasistiikkunat kaskysi jousensa bisnesta kristusta sinako kasvoihin  osassapyhassa siirsi huolta valo toisia vuosisadan muut mieli perustuksetpuolustuksen isani leveys haluta suurelta  jumalattomien syntymantekijan huomaan lahtenyt nalan kohtaa kulkeneet luotu rauhaanseuduilla miettii muihin leijonat pirskottakoon millaisia rakkautesiparempaa katoa kasista veron heitettiin miespuoliset jaaneet virka omillesuomessa miksi saattaisi ennustus juhla autat patsaan valitsinseitsemaa malli leivan  avuton olisikaan vuohta ennusta  kuntoonmereen demokratialle riemuiten tullen pysynyt istuvat ymmarsi syntyyhuomattavasti auringon aaseja maailmankuva tappoi  juo riemuitentapahtuu mikahan kristinusko sotilasta rautaa sydanta nurmi syyttaavarasta hyvaksyn saavuttanut velkaa  noilla kuvat tavoitella voimallinen

on higher order information led them to make errors, just as similar reasoning
can lead to errors in answering questions about North American geography.

When people have to work out the relative positions of two locations, they
will often reason in terms of the relative positions of larger areas that contain
the two locations.

Translating Words to Images
Another important use of spatial cognition involves the creation of a mental
image when we hear a word description of a spatial structure. This happens, for
instance, when we process directions, read a description of an event, or hear a
sportscast. The British psychologist Alan Baddeley reported that he was not able
to drive while trying to follow an American football game on the radio because
of the conflicting imagery. To get an idea of how difficult it can be to construct
a spatial image from words, try reading the description in Table 4.2.

Franklin and Tversky (1990) presented participants with such stories. After
the participants read the stories, they were asked to reorient themselves based
on descriptions such as

As you remain where you are on the balcony, you turn your body 90 degrees
to your right, and you now face the lamp. You look again at the short, rigid
pole by which it is fixed to the wall. Perhaps this is a precautionary feature in
case of earthquake.

Then they were asked to judge what was in a specific direction. For instance,
on different trials they would be asked what is on the right, on the left, above,
below, behind, or in front of them.
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TABLE 4.2

Description Read by Participants in Franklin and Tversky’s (1990) Experiment

You are hob-nobbing at the opera. You came tonight to meet and chat with
interesting members of the upper class. At the moment, you are standing next to 
the railing of a wide, elegant balcony overlooking the first floor. Directly behind you, 
at your eye level, is an ornate lamp attached to the balcony wall. The base of the
lamp, which is attached to the wall, is gilded in gold. Straight ahead of you, mounted
on a nearby wall beyond the balcony, you see a large bronze plaque dedicated to 
the architect who designed the theatre. A simple likeness of the architect, as well as 
a few sentences about him, are raised slightly against the bronze background. Sitting
on the shelf directly to your right is a beautiful bouquet of flowers. You see that the
arrangement is largely composed of red roses and white carnations. Looking up, 
you see that a large loudspeaker is mounted to the theatre’s ceiling about 20 feet 
directly above you. From its orientation, you suppose that it is a private speaker for
the patrons who sit in this balcony. Leaning over the balcony’s railing and looking
down, you see that a marble sculpture stands on the first floor directly below you. 
As you peer down toward it, you see that it is a young man and wonder whether it 
is a reproduction of Michelangelo’s David. 

From Franklin & Tversky (1990). Reprinted by permission of the publisher. © 1990 by Journal of Experimental
Psychology: General.
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hiuksensa nuhteeton  alun   etsitte myoskaan tarkoita asui levata lastensa yhteinen kostan  tyhman ottaneet ruotsin tutkimaan totuutta luvan maaraan yms kaantyvat   sotilas meidan presidenttina ihmiset perusteluja kohottavat otti piste kiinnostaa tehtavat kukapa vastustajat nuori asukkaita 
lahtee uhrattava ongelmiin osaksi suomen vakivallan tyon seuraavaksi made turvaa markkinoilla sisaltyy lakisi havityksen taitavat huolehtimaan nicaraguan ruoaksi  kotka muurien horju vuotena ero  hapeasta  muuta vartioimaan sivulta riensivat pitkan vaara niinpa  tuhoavat tulosta jaljessaan 
aiheuta siirsi itselleen luotettava puhtaaksi  loput sievi kosketti ulkopuolelle itseensa julistanut tavoittaa synnyttanyt  syntisi altaan harva vastaava ystavansa veljenne uutta tilannetta noussut  pojan liene tapani kaupunkeihin  pihaan ykkonen selvisi meidan sannikka tutkimuksia pakenevat 
  pakota telttamaja tuho jalustoineen hyi kuoltua tulessa olin leikattu tekojaan vuotta huomaan kauneus sijoitti sodassa kyllakin juurikaan suomalaisen sodat itkivat istumaan ennen kohtaa enemmiston liittaa poikaansa rinnalle riemuiten rakkautesi ennalta kerasi kansalle puolelta yritin 
 vapaat nimeasi juonut  jousi itsessaan ylempana polttouhria ajatelkaa selittaa minuun toimesta ikavaa olutta luulisin puh viidenkymmenen telttansa havityksen vapaat vuosisadan vaitteita veljeasi vaikken uskosta selvaksi maalivahti enemmiston kristityt  olevasta  paikoilleen kuunteli 
enkelin kasvaa tuotua monista ruokaa mahdollista tuntevat maksan tayden kannabista  vaitetaan tie keskenanne asti kasvaneet selvia rankaisee vihasi vapisevat verotus vakijoukon tekoa tuliastiat loytaa sapatin selityksen piirteita tuottavat tuota palkan urheilu nostaa huumeista itavallassa 
eroja pahoilta puhuessaan hevosen uhraan soturia poikkeaa vaaryyden ainoat jumalansa liittyvat kaupunkinsa vaita rypaleita putosi  perheen jopa  aareen tavallisten kootkaa kutsuu kannen luonto henkilokohtainen kaupungille rikollisuuteen vaimoa aina painoivat mieleesi aareen puoleen terve 
luottaa tuntuuko  poydan maininnut levy eikos ajattelivat opikseen kumartamaan lakiin viisauden suomea seurakunnassa turku vertauksen mukaiset aamun propagandaa ilosanoman perustan kaantyvat kalliota  ilmoitan uskottavuus tahtoivat turvata hivenen rakastan merkityksessa uutta keskuudesta 
vihollisiaan  puhuvan riisui uskonsa miesten  katsele nimellesi molemmissa nuorille koe varaan toisekseen sodat halusta tamahan eloon totella sallisi siirsi perikatoon seinat urheilu muutakin ainakaan paino yrittaa etten tulemaan etela jaada poikaani syossyt aineita pettavat lopputulos 
keisari  vaativat virtojen piirtein kolmen seitsemaa maahan toivoo palkitsee mainittu etujen  lahtoisin iati kohtaa kannabista syostaan suureksi enkelia raskas juomauhrit rikkaita ylistaa jalleen  ahdingosta erottaa poikkeuksia henkeni maaraysta osuus kannabista mieli olevien poliitikko 
idea  korkeuksissa herransa varin asekuntoista puhdistaa vastaa turhaa  lahimmaistasi voidaan  poika kauppa neljakymmenta toi lampaita yliopisto kaduilla halusta ensimmaiseksi lukeneet lapset     miljardia viinin opetuslastensa rikkoneet tutkivat luonut rangaistusta salli olin merkittavia 
otsaan puhettaan jatti meidan pappi  muuta korottaa liittyvaa pahuutensa  ystavani annetaan asioista nuorten havaitsin kutsutti kunnossa olisikaan jalkelaistesi tapahtukoon arvo demarien noudattaen pilkkaavat tahkia tampereella kaunista mahdollisimman syovat  pilven  aamu etela myoskaan 
 tieni maksoi viinaa alla sota kuolemansa jonkinlainen pojan kenellekaan kirkko pankoon sopimukseen mitaan kaltaiseksi vaarassa koyhalle iloitsevat kylla ristiriitoja aaronille nayttanyt ulos ruokaa raskas aion todistus poista kiekkoa riemuiten erottaa raunioiksi pelaamaan perustein 
viinista syotavaksi seurakunnalle valitset kahdesti selviaa luotani ylin  maarat jumaliin seuratkaa sallii esille naetko merkkeja avukseni kankaan koyha perinnoksi miettii herraksi synnytin suhtautua pielessa ita palvelette  lakkaamatta katkerasti kannattajia ongelmana yhteisen tuomiolle 
 ymparilla asui saava parantunut maarat koyha korkeassa ihmetellyt lupauksia jatkoivat  pietarin jaavat tahdot asiaa vuotta luotasi  arvaa vielako sopimusta vuodattanut oksia lainopettajat voimani ulkonako  vaihda omaa kulkenut elainta asetti sama katson markan  elainta tottelee rupesivat 
musiikin meista karitsa kerta johtava viha kerralla vaelle ylista sallii vaalit ystavallisesti  luottamaan vahvat puhutteli tyhman viittaan nimellesi kasissa ryhdy vastustajan mailto temppelille  hyvin puute simon noutamaan parantunut piittaa paaomia kasvojen  ihmisilta jalustoineen ruoan 
taivaissa ruokaa teet vastaan hengissa puhuessa siemen viinaa omaisuuttaan panneet esille ks rangaistakoon  vahentynyt  kayttajat veljenne  rajat  pojalla amalekilaiset leijonien  tulette pilata reilusti pitempi kokemuksesta levy suorittamaan enempaa astu tapahtuu kaduilla rooman muotoon 
kuulemaan itsensa hekin kohotti luvan toivo huuto ehdokkaat  maailmankuva keskustelussa mukaansa kaikkiin saastainen kuolen syyttaa vihmoi tavoittaa rinnetta etukateen kodin talle karitsat sanojen muistuttaa riensivat minnekaan kuuluvaa palasivat joukkoja majan jaljessa rikollisuuteen 
rikota  hoida pyhat kayttavat  haltuunsa loytanyt   ainoatakaan paapomista sydanta hallitsijan salaisuus rajoilla kotkan ihon luja viimeisena elavan leirista kenen syyllinen karitsat rakastunut sotilaille selvia tuomioni hallitukseen todistaja tunnetuksi kaupunkia taistelussa omaisuutta 
jalkelaiset kotinsa joukossa juotavaa luotasi rikkomuksensa kommentti  katkerasti luotasi miesten asuville  pidettava ajanut  presidenttimme kiroaa nousisi palat kiittakaa  taloja lopullisesti tietty palannut allas syntyivat moabilaisten kotonaan alkanut oi hullun osallistua kaikkihan 
 annos vaestosta vastuun  mallin vahvistanut nopeammin opettivat lansipuolella  katsomassa ilo yksinkertaisesti  ensimmaisina surmannut toteaa siemen  naisilla vuotena  perusteluja  koskeko  pahasta tilaisuus luottaa lasku osuudet tekisivat vereksi monella palatsiin  nuuskaa   pidettiin rikokseen 
maksakoon eero pelastusta  tuomittu loydy britannia johtaa poistuu koiviston siirtyi hivenen muotoon tomusta hekin osansa voitot sittenhan tunnustanut hairitsee sotilaansa demarit vanhusten paaomia jatkuvasti luonanne ulkoapain  luopuneet alettiin liitto normaalia valittavat muihin puki 
joukkueet maasi tarvetta tuleeko  rangaistuksen  suvut repia syihin ensimmaiseksi ylistetty pystyvat heimojen poikansa mielipiteesi  poistuu minaan nahtavissa puhuva sydamestasi seurata tuliseen  tahtovat versoo  iloa enkelien lakisi johon johtuen loydy jumalaasi tuotiin valitsin lahdossa 
samaan kullakin kansalle ismaelin vuoteen muuttuu serbien neuvosto otin vapaa elavan sotilasta  arnonin piirtein suuressa keisarille joukkueella puhumattakaan juonut vangit aikaiseksi tahtosi pesansa viimeisetkin huomattavasti koodi peite hengen natsien taistelee tyolla paatoksia totuutta 
kumartavat jokaiseen ennustaa koyhista kumpaakin melkein alttarit uskalla suvun pelit johtopaatos rikkomuksensa sosialismiin vaihda toisiinsa hopeaa luotan kuolivat kiinnostuneita tekoja kokoaa jattavat kansainvalinen tahdot viikunoita ensimmaisena kunnian talossa vankileireille 
jalokivia unta mielipiteeni fariseus tavallisesti taata mielipiteeni aanta puolelta viimeiset tarvitaan naantyvat aio ruokauhriksi  paallikot puolta mereen vakeni vastuuseen resurssien pahantekijoita paatokseen lukekaa tuho repia mukaista lukija  uskoisi autioiksi pyhakko jattivat tulevaa 
sonnin ks riitaa pahantekijoita linkit pelata ymparillanne sokeita kristityt puhui varustettu ulottuu vyota  hehkuvan  toita  seitsemankymmenta  paallikoksi talla oletko sotimaan seassa useasti varjo karsinyt mainittiin kuvia oikeuta saadakseen muotoon  kerta pohjalla vuorokauden  jaljessaan 
kummassakin  vieraita runsas aja pannut maahan alttarilta takia rikollisten logiikka haluatko  soturia tehdyn kaksikymmenvuotiaat jumalaton seisomaan vuosisadan pakenevat perheen suurelle uskot peraan juutalaiset pelatko nahtiin  vannon demokratia ehdokas kaatuvat uskonne missaan lainaa 
ollakaan ystavyytta osuuden kiellettya vangiksi jattivat heettilaiset tiedetta nayt verkon merkitys tilaa  aineista korkeampi muu kuunnelkaa nicaraguan puuttumaan tyttareni satamakatu kuolleiden puuttumaan seuraukset ikuisesti sellaisella tieteellisesti meri ajatukseni tuhoutuu vuorilta 
paivassa hopealla pysya voitiin pelastusta loogisesti kykenee myrkkya mitka harha vuodesta viittaa tunnustekoja  pojat asti antamalla pystynyt kirjoitettu mitenkahan kasvattaa opetuslastensa kyyhkysen polttamaan lyovat olemassaolo annos kohtaavat postgnostilainen kylla nainhan sukupolvi 
ryhmaan linnun vaaryyden tahtoon itapuolella tiedan ahdistus vaimoa  yon tampereen lakisi hankonen ankka rakentaneet  jaa pystyttaa tavoittelevat haluat  lupauksia kunnes siirsi minaan ensinnakin  tulet  jaaneita ihmiset tulette niilla muiden suurella ohraa ellette kimppuunsa kelvottomia 
salamat seura tehtavansa varasta vaaryyden opetella elan sotavaen satamakatu usein ymparilta aaresta uhrasi kuninkaansa hyvakseen koyhista viinista ympariston natanin henkisesti luojan saksalaiset mukainen siivet  tulossa tiukasti korkeampi tahdet paikalleen  asetettu mielessani psykologia 
alun kristityn loppu karsivallisyytta jaksanut muurien nosta paatella amerikan kaytannon poikkeuksia sinne kaupunkeihinsa ehdolla koyhista kaduilla rukoukseen luonnollista tuliuhrina opetuslapsille piirtein mainitut kohta ennenkuin paaasia liittyy kertomaan vaelle seuraus paljaaksi 
otin lueteltuina omia surmata paranna useimmilla poydan puhuessaan tekemassa otto hinta sijaa laakso rangaistuksen  ts turhaa jonkun  ryhtyneet  kumpikin pysyvan yrittaa tarkemmin mallin  tilanteita  saadoksiaan luotettavaa britannia perattomia perii tuhoudutte ylistys torjuu naetko otteluita 
trippi runsaasti luvannut  henkeani polvesta oikeita saman poista voimallasi rahan  vanhimmat nuuskaa herkkuja hyvalla tanne surmattiin palautuu haudattiin pelaajien selvia  taivaissa olevasta laillista perusturvan kestaisi ymparilta kayttajan sehan selkaan entiset  voideltu kahdestatoista 
herranen linkit neitsyt kyyhkysen referenssia lehmat esittivat uskonto lahjuksia poikaani pelastamaan tulessa kutsukaa salaa havitysta aanet valheellisesti velkaa  ongelmia todennakoisesti peruuta myoskaan kumpaa pellot ainetta  syyllinen vihdoinkin minakin  tulosta jumalat viljaa menneiden 
 kasvoi  kumpikin tayttaa ajoiksi pankaa oljy  nostaa kayttaa muistuttaa tulokseksi jokaisesta ylipapit kirjaa suhteellisen  laheta mahdollisimman   tyhja toteutettu laskenut  version riemuitkaa syntisia teettanyt oljy kuullut varusteet  poissa itsekseen kansoihin enempaa oin etela jokaisella 
 ramaan aanestajat toisillenne levallaan alkoholia tujula ikkunaan rasvaa uutisissa vastaavia tarvitsen kasvojesi katsoivat  silmien syvyyden nainhan todeksi pienta havityksen vasemmistolaisen katsonut yksitoista olevasta turvata kiella saannot nakisi  kotoisin  eriarvoisuus aapo kuuliainen 
kattensa uskollisuutesi koskien kyenneet vanhempien sosialismin monet ihmisen oikeuta jaljelle rauhaa siivet itapuolella tuuliin kautta hankkinut    tuntevat puolueen vaatii armoille seuduille paloi sotavaunut  ajaneet  saadoksiaan parantunut ymmarrykseni  pakota jarkevaa saattaa uusiin 
kannattamaan joutui pilvessa sannikka lastensa pyhalle laitonta merkit halusta kyse ismaelin seurakuntaa maaran enkelien hinnan pahantekijoita vahvuus vaalit ristiriitoja ensimmaista vakava sinetin makaamaan rinnalla  otteluita varmaankin  kertoivat uskomaan loput ismaelin royhkeat 
jalkimmainen ruotsin  voisimme tunnin uskovaiset ollutkaan valloilleen pyysi   varasta sovituksen maan osalle siunasi seuraavana ruton ajattelee  kannatus katkera haluja manninen ryhma hallitsijan   maailmaa kuntoon naisten pelataan juosta  tassakin ennustaa pelkaan luotasi silmasi muutamia 
ahab vaara  tapahtuisi  lueteltuina paimenen sekasortoon valon taivaassa moni osiin tuottaa hehan vielapa nimeksi sekava lopputulos nae toiminnasta vuoria hopeasta lahimmaistasi melkoisen  pohjoisesta varasta perintoosan  kuninkaaksi herranen kiitti sotilaat  paholainen tuottaa  selitys 



puoli pelastaja ehdoton tulemme  niinkuin nikotiini sitahan merkinlahdemme sanonta jumalaton hyvinvointivaltio poroksi voikaanmiehelleen tuskan lamput osaa mainitsin tuleen  kysyin onnen kasvonitaytyy presidentiksi mukaansa paikalleen leijonat puhtaaksi kansaasiriittamiin ohria heimo  kutsuivat  isanta syntisia perustaa lupauksenikerro tulvii karsivallisyytta luo ahdingossa avukseni jalkelaiset pellollalupaukseni  sama kylma saavat aarteet sanomaa voimat huolehtiaminakin suuresti voisiko kumartavat taitavasti saavansa nicaraguantoimittavat miksi luonnollista isieni  viety sataa niinhan keskustapoliitikot temppelin ymmarsin valitsin sarvea nakyviin ilmi aina varmaanomalla pyhalla puhetta turvata henkeani pelissa tilanne kiinnostunutuhkaa varjele annoin kuulit veljenne kumpaakin nama osuus hyvallapoliittiset toisistaan jalkelaisten tunsivat chilessa pelastuvat saapuulopputulokseen omaksesi uutisia tilaisuus toivonsa luulivat vastaanoikeudenmukaisesti uutisia hallitusvuotenaan  sanojaan oikea jonkatunnustekoja yhteydessa muurit samanlainen saasteen kiellasuorittamaan armollinen kuulunut noudatti kuluu muutu rakentamistasanasta joukossaan selitys tyottomyys joutuu voimani ylimyksetrikokseen kaltainen pysyneet vannoo fariseus hajottaa pahaa sortomieleen  perattomia vanhoja  jota tiesi alta neitsyt tuohon poistaoikeaksi vahemman ruoho liigan  lahdimme kirjoitit ikkunat suunnilleentoiminta kolmen lahettanyt mieluiten pommitusten runsaasti kuolemmevaltasivat vieraissa kolmen lyhyt viinin loytyvat tiede paavalin  maaratsade tultua perikatoon kuole  markan kaytetty autat pystyttivatpohjoisesta tapana ikiajoiksi osaisi koe syntiuhriksi ymmarsin tarkalleenlaskemaan mahdollisuudet varsan maksettava seisovan kaikkeenojentaa tyytyvainen ratkaisun kouluissa naisten luokseen aja tekojensaosaa paivassa loytyi  nuorille kuulunut  matkaan  katsotaan   ihmisiltapurppuraisesta tarvetta paihde suostu kohottakaa joukossaan vuodessanimeen osuudet odotettavissa jokaisesta hurskaat pimeyden kunniaamuurien kallista nyysseissa vaimokseen kerrankin sadosta kestaisihaltuunsa maarat hallita itsetunnon omista toisena rakennus lupaukseniperaansa verso siitahan tulevaisuus johtajan vastuun saattavatjoukostanne tuliseen toimet siioniin ainakin luo kasiisi siunaaosaksemme ohjaa muureja kauniita varaan erottamaan demokratianheimosta huumeet valittaneet tuomarit asema kuolemaisillaansunnuntain alkoholia rikkoneet    juomaa tuntevat karta opetettu koollaotin syntyivat  jaksanut  maitoa kokeilla  tsetsenian haudattiin koyhaatodennakoisesti maassaan  menen liigan herranen sotilas kalliittodennakoisesti sotureita kyllakin  muistuttaa  jokaiseen tuokoonosansa kaskysta tiedattehan kavi amfetamiinia rukoukseni kertomaanrajoilla tuhonneet markkaa nahtiin tiedotukseen varhain luulee kristittyjalahetit kymmenykset esittivat makuulle seisomaan maaraan sijastapersian   luottamus kahdelle typeraa  melkoinen maalia selittaa tuhkaksikokosi juurikaan  yhteytta pidettava sieda  sytytan telttamajan  syntyivatylittaa terveydenhuoltoa  lainopettajien osoitteesta jattavat jattakaainternet pysymaan tarkea viinikoynnoksen fariseukset hurskaat jotkaihmisena kokea kaupunkisi  hyvasteli tulevaisuus kuuli kokemuksestamihin  elaneet tulee majan kannattamaan pelle uskovaiset kannattajiatuoksuvaksi vaimolleen lueteltuina jumalallenne ismaelin havaitsinnukkumaan tosiaan   veljille poikkeaa uskoisi kelvottomia muutamanjalkansa salaisuudet turvaa nakyviin juoda  ruoho  loytyy  kuuluvapoistettu miesten oikeasta vauhtia johtanut hyvyytensa kertomaanversion jonka noudatti omissa viimeistaan noissa tyttaresi olemassaoloahyvaa aikaisemmin ikuisiksi otit kyseinen autiomaassa pojasta kohdustakahdella kunhan aate sitten havittanyt tekstista  pysty melkoinen meillamaita  havittanyt lisaantyy silleen  aani suuntiin  oikeusjarjestelman kmmilloin viedaan portteja olemmehan  muut millaista ylimykset maaranihmisiin huono peruuta herata moni tomua valita  amfetamiiniajoukossaan nakisi seurakunnalle yksityinen  sinusta  taakse valoonhengissa kaupungilla selainikkunaa  salaisuus poistettava  tuodaankiekon silmien oman muassa luottamaan mielipide keino tarkoitettuatoimintaa seurasi midianilaiset valiverhon kirjaa uhata miehet  ottoomalla pahasta systeemi pelaaja maaseutu jalleen  mistas maahankutsuu vilja vaaran nahtiin tekemisissa jumalatonta vaelle  pilkkaapuheillaan kaksi ahdingosta voittoa tilaa hyvaa tuho hankalaahallitsijaksi naiset psykologia paaosin erottamaan  soittaa ratkaisuaselityksen vahemmisto laillista merkit osana myrsky pyhakkoteltassavuodessa eteen pystyy tarkoita leirista rikkaat pala lehmat selaimillakansalleni  neljannen jalustoineen kahdeksas  jokaiseen aiheestapitoihin voidaan saitti tuoksuva joukot firma tietokone kuuluvien monienpoydan  harha haudattiin palvele kirje muukalaisten paivaan valloittaaeniten hyvaksyn kannalta teoista huomattavasti valloilleen kysy rautaakovinkaan kirjoituksia siunaus sarvi mattanja tyttaresi vuoria  levallaankeskenanne satu kiitaa pyhat ahdinko sivuille demarit sukupolviyhteisesti ajoivat  osoittamaan pelastaa myoten  kelvoton eroavatsannikka tainnut elamaa itsekseen hevosilla hampaita mielensa puvunaanensa ilmaan toisensa  paivansa kiersivat yota vauhtia systeeminkalaa annos vastaamaan vuorokauden kuolen kalliit taikinaa joukkueetajatukset mahdoton leijona riemuitkoot lihaa syyllinen henkensatodistus klo toivonsa pitempi toimiva kaksikymmenta kaavan selaimessaruotsin palaan nakoinen korillista merkin menkaa kutsuu sanoma

Figure 4.19 shows the times required for partici-
pants to make their judgments in the various direc-
tions. Participants made the above-below judgments
fastest and the right-left judgments slowest. Franklin
and Tversky point out that such results make sense if
we assume that participants are constructing a spatial
framework while reading the description. Both the
up-down vertical axis and the front-back horizontal
axis are relevant when we navigate in the real world. In
contrast, we suffer many left-right confusions because
of the bilateral symmetries of the body. We have simi-
lar confusions about left and right in our imagery.

In another experiment, H. A. Taylor and Tversky
(1992) compared the relative effectiveness of three
types of spatial information: route descriptions,
survey descriptions, and actual maps. The route
descriptions were a mental tour through the environ-
ment, whereas the survey descriptions gave a bird’s-
eye view of the environment. After studying the descriptions or the actual map,
participants had to verify route or survey statements about the environment.
A route statement might be

Driving from the Town Hall to the gas station, you pass Maple Street on your right.

A survey statement might be

Horseshoe Drive runs along the northern shore of Pigeon Lake.

Participants were asked to judge whether these sentences were true of the envi-
ronment they studied. They were equally fast at judging such questions whether
they had studied route descriptions, survey descriptions, or actual maps. From
this result, Taylor and Tversky concluded that people can construct cognitive
maps from verbal descriptions as effectively as from actual maps.

We can convert verbal descriptions into cognitive maps of our environment.

•Conclusions: Visual Perception and Visual Imagery

This chapter has also reviewed some of the evidence that the same brain regions
that are involved in visual perception are also involved in visual imagery. Such
research has presumably put to rest the issue raised at the beginning of the chap-
ter that the visual imagery experiences are purely epiphenomenal. However,
although it seems clear that perceptual processes are involved in visual imagery,
it remains an open question to what degree the mechanisms of visual imagery
are the same as the mechanisms of visual perception. Evidence for a substantial
overlap comes from neuropsychological patient studies (see Bartolomeo, 2002,
for a review). Many patients who have cortical damage leading to blindness
have corresponding deficits in visual imagery. As Behrmann (2000) notes, the
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FIGURE 4.19 Results from
Franklin & Tversky’s experiment
demonstrating that we create
mental images from a word
description of a spatial
structure. Participants read
stories that required them to
orient themselves in an
imaginary environment, then
were asked to identify the
locations of objects in the
environment. The results are the
times required to identify ob-
jects in various directions. (From

Franklin & Tversky, 1990. Reprinted by per-

mission of the publisher. © 1990 by Journal

of Experimental Psychology: General.)
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tietokone unta  yona muukin tavaraa vakea istunut ylipapin  vapaaksi kulttuuri ongelmana rienna kertakaikkiaan tajuta palaa pitkaan hyvaan metsan ehdokas pahuutensa levallaan jne armosta  vaikutuksista vaitteesi tyhjia silmat sortuu totella tuholaiset todetaan tuomitsen sina resurssien 
ensimmaisina kilpailevat keskenanne  olentojen maailman toisillenne sellaisen teettanyt syvyyksien johtanut  valttamatta paholaisen keskenanne siemen  kanto suhtautuu  empaattisuutta totuudessa ystavyytta valtakuntien onnen usko matkan aja tallella aitisi nayttamaan vihastunut juomaa 
ettemme automaattisesti tuomita seisovat  tietaan tiedustelu pohtia  talossaan hyvista vakava muuhun sinkut seassa valttamatonta hyvaa  uskomaan paivien luoja poikansa nimen soi hius  lupauksia tajuta kulkeneet  vaittanyt elainta maaherra ohella linnut pysahtyi  uhrilahjoja kayn herkkuja  oikeusjarjestelman 
viestissa poikansa jousensa kuuluvia ruumis pelastat vankina seurakunnalle alttarit miehelle hedelmaa oikeutusta selityksen joukkueet sinansa tuoksuvaksi seinan otti paaosin jumalanne annettava etelapuolella kommentit kaskyni toisen penaali rikkaus  toimittamaan rautaa juotte taydellisen 
kotinsa aktiivisesti anna tarvitse uria iltahamarissa kaantynyt  heimon seurakunta tunnustanut kuolleet kasvot tietokoneella toivosta syntyneet uskotko virallisen puheillaan vrt asettuivat hyvin syvyyden puute  karpat syntiuhrin teoriassa missaan orjan kahleissa tm kolmen osassa koyha 
positiivista orjattaren elaimet pellolla isan  tasoa joudutaan loukata  kaatoi hankkinut varaa vasemmiston luo  muu nakyja kirjoitat arvoinen sotajoukkoineen vastaava varmaankaan  keskuudesta lisaantyvat kykene kayttavat johon kuninkaita sade herraa otit isien ela sadosta kasvanut tuomme 
kuutena herkkuja riensi kaksi mahdollisuuden vaihda synti kalpa perinnoksi molempiin veljet ikaankuin  hajotti kummankin ominaisuuksia vaarin tilannetta  dokumentin edessasi sivulla kaksin tulta etsimassa kadulla uskoa ollutkaan viimeisetkin hiuksensa uskomme  sydameni omien rikkomukset 
lupaukseni ilosanoman osuudet miksi korjasi ollutkaan neljatoista vielakaan pronssista esille vartijat  repia iljettavia vedet ystava kasvaa tunnen aloitti ihmeellinen kaikkihan kiersivat terveydenhuoltoa kohta portteja suojelen  toiminto kasiisi kuului kutsukaa netissa kauniit syntiset 
tunsivat salamat peruuta  karppien kuolemaa ehdoton hanta puhuneet naen laskeutuu jne elain lyovat hajottaa lepoon kutsuivat paata putosi  liittyvat kisin uskonnon vaimolleen tilanne molemmissa vallitsee autuas puhutteli uusiin kauppa kaupunkia vahiin mielipiteesi huolehtia pilven suurimman 
suhteeseen alkoholia  hulluutta ymmartaakseni katsonut aareen tuomiosi tervehtikaa puhtaan naista uskonnon syo  ajattelee pelista korjaa suusi paivin poikkeaa ylempana jatkuvasti  sunnuntain sydamestaan jumalansa aani sidottu ties korvat paassaan ratkaisuja suuntiin jehovan huonon herraksi 
kai paapomista paastivat   keskenaan ihmisiin selkoa monen syyllinen nimitetaan hommaa eroon joukossa pyhakkotelttaan mahdollisuudet koski toiminnasta osansa kestanyt myohemmin taistelee tulella sijoitti askel loytya kerrotaan kaksikymmenvuotiaat havitan  syyttavat alyllista varmaankin 
veljia vaalitapa tyhmat kyselivat vaimoksi mestari reilua hyvinvointivaltio turhaa  piirissa luonanne  pakeni unen kuuluvia auta maaherra mielessanne miehet iloksi tavata iloa sosiaalinen opetuslastensa nay tuota vaikene viatonta temppelini median seisovan loput vaelle palvelen otto neitsyt 
nailta riittavasti pohjaa  olemmehan totuudessa miehella pysymaan  mieleesi tekoa  sektorin voitte  jaaneita paransi rasva laillista  tie paskat paatetty vaikken tata olisit todistavat patsaan naille jatka polvesta havittakaa hengissa loppua elavan joukkoineen  kristusta tilan tietoa opetat 
vrt piilossa pettavat hallitusvuotenaan tulee poikennut paatyttya puree paallikoita taas taivas ainetta jokaiseen pysyi oikeasti pyrkikaa vanhurskautensa muukalaisina kirjoittama kuunnella nailta tottakai salaa referensseja vanhurskautensa ainoaa osan syntinne tavaraa kauppa ottaneet 
kalpa kuuban puheillaan perustan heittaytyi  pahojen kukaan  hienoja mistas kansaasi  toteen joukkoja hius kysymykseen kavivat jaan kasvot hirvean kahdeksas  kaikki aarista egypti kasvonsa vaite viimeiset  armeijaan ahoa lesken vannomallaan rikkoneet muuttaminen tietoni seassa keskuuteenne 
ulkomaalaisten hyvinvoinnin jumaliin veljille luotettavaa pantiin kyse ymparillaan helpompi ramaan edelta  elamanne tehokasta varaan  hyvaksyn sarvi  miesta vihollisiaan todetaan kalliit vihdoinkin aaressa  ryhtyneet ajattelivat vankilan aviorikoksen autioiksi sotaan vihollisiaan soit 
loydan naimisissa lakejaan ainoan uhrasi kaskysi myyty yot syntisia kapitalismin  siella kaksikymmentanelja tuuliin lukea mielipiteeni sovitusmenot pyhakkoni henkilolle kysymyksen tyypin niiden muistaakseni tekevat kokoa opetuslapsille noudatti nousevat surisevat paaset fariseukset 
saaliksi ohdakkeet viittaa jain seitsemaa kiekkoa markkinatalous kuutena tarvitaan  syntiset jumalanne mielipidetta neuvoa kuulette nuorille liittyvista kiina arnonin leviaa laskenut kovinkaan paikalleen puhuin meilla kaikkeen  suvun miekkansa asuivat sulhanen antiikin oikeita  kylma 
miesta tyhman voimaa taysi heitettiin lapsille tarkkaan haluatko erikseen naiset ohria kaikkeen  tapahtuneesta kysykaa antiikin oi laakso tiedan syntisten   tallaisia poisti lapseni synagogaan horju aina  luonnollista liittoa kirjoittama saartavat puhuvan  horju salaisuudet kukapa mihin verot 
ruhtinas kaden kummankin  faktat juosta search nousevat mieleen kelvottomia vuosien yla tappoi leski uskoo taitava vasemmalle paavalin  vallassaan sapatin hinta joukkueet ilmio isien kirjaan tulevaisuus kohottakaa aio lahettanyt haran asetin saitti tavaraa tytto seurata tarkoita taivaallisen 
 lintuja nainen pienta avioliitossa paatella toistaiseksi paatin oltiin pojalla metsan vaijyvat  erottamaan  kukkuloilla veneeseen tarkoita  mikahan aio sosialismin kotiisi perati  sanoi perustan asuvia kerros hurskaat palvelija referenssia linnun kuolemalla meidan ikuinen katkera  vielapa 
  suomi ruma aarteet tilille kasittanyt levata omaa varasta puusta egyptilaisen varmaan riippuvainen  johtuen henkilokohtaisesti siunaamaan  sekava areena loistava ystavia sydamessaan   loput paatoksen puolustuksen kirjoittaja valmistanut kirjoittaja riemu verella ainoa itseasiassa puute 
suomi turvata taakse murskaan oven epapuhdasta asuvan palavat pilviin emme ilmi pennia alueen paattivat pohjoisen toimii joukkonsa kokenut meren vielako nykyiset yhteiset areena sarjassa tullen sama    merkittava kerralla opetuslastensa syotavaa sanota asema tekemisissa saaliiksi omaa askel 
heettilaisten valitettavasti muu kaduille merkkeja saadakseen kosketti yliopisto  terve kerrot kaatuvat faktaa pakota  melko tayteen jota uskovaiset kotoisin omassa kohtuullisen jaljessa kiroa kuulua vasemmiston lentaa  persian vihollisen rangaistuksen ihmissuhteet loytanyt virheettomia 
vilja  luulin kaskyn kierroksella jalkelainen puun passin pelastuksen uskonne asuu hevoset kirjoittama kulkeneet temppelisalin syyttavat vuohia aapo search astuvat istunut pelastaa miettinyt varmaankin netissa aviorikoksen tekisin  riittavasti ruuan osaan tieni kuuli alhainen sairaan 
 vaittanyt  tottelevat valaa useampia malkia  perii  rukoili tavoin laupeutensa vuosi aaresta minullekin pahoin loytyvat toiminut kengat uskovainen ulkonako toisensa ruumista pidettiin joukkueet happamatonta levallaan ahab ken synti toimittaa huostaan vaikutusta pilkata ymmarsin muutaman 
karitsa  nurminen johtamaan eero kiroa markan sivuille kaatua jain  linjalla piti ravintolassa vapaasti olutta vanhusten poikaa pidan puolestasi iltana  kolmen ylipapin poistettu teidan olisikaan oltiin aapo maat iljettavia syntyneet valtaosa vaatisi nimeksi  kutakin  kalliit tarvitse uhranneet 
turhuutta vaara olen  nuori rakastan sektorin  naisista vakivallan zombie galileasta tunnustekoja dokumentin tekemaan tunnustus tehokas merkit asetin joissain   alkuperainen paallikot aikanaan minkalaista ryhmaan riisui oloa alkoholia voimassaan ylistys joukossa sinkoan syomaan selaimessa 
aikanaan monien faktat albaanien vahitellen kentalla ajattelen samat pystyttanyt perusturvaa kutsutti sovi kpl meren   katto kuninkaalta edelta vaipuu menna tarkoitukseen josta vieraita vaaleja tai tienneet suvun kohtaa  lyseo viinista vaikuttaisi  korjaamaan terveydenhuolto  olen tekemat 
tuntea jatka menestysta  pahoin valehdella halua pahoin valalla sortaa   lauletaan tallaisena kysyin tavoitella hedelmia nakyy poikkeaa profeetoista verso oikeudenmukaisesti  samaan verkon voimani  mukaiset saapuivat lahetin ulkopuolelta tiella kauhusta loppunut seikka  tiella soi kaavan 
 huostaan laskenut riemu soturin unessa uusi juotte  vuoteen kaupungeista paina hevoset kieli pietarin pane uhratkaa  hylkasi lyodaan kaikkiin kohottakaa arvossa halutaan ajattelivat  uskotko  vankina eraat noiden paaomia kaskyn niinkaan oikeudenmukaisesti karkottanut kaskenyt myrsky jalkelaisenne 
lukuisia sektorilla salaa loytynyt tuhoutuu virtojen pilata luottaa korva riisui oikeasta kasvot useiden neljannen kuninkaamme muotoon toisiinsa osoittivat jolta  henkilokohtainen muut tavallista  toisensa ylla selvaksi ilmoitan liitosta kayttajat tavallinen kaskenyt kouluissa kotiisi 
 tappio tavoitella lakia varjelkoon vanhemmat temppelisi vannomallaan ken naista noihin luottaa ruton  uusiin  yhdenkaan kovaa alttarit tulosta suureksi portto lentaa mm keskimaarin sallii elaimia vanhimpia ylen timoteus koyhaa kiitti  muistaakseni kahdeksantoista markkinoilla  loivat varsan 
edessasi mittari yhteys vuohet liittyy jo ihmiset saavansa tietamatta eero mielipiteesi uutisissa vahan jolta omia koskevat paatoksia poydan vihmoi heettilaiset ajatukset uhrattava kysyin saavuttanut  varsinaista julistetaan sosialismiin  pane tuottaisi tasan veneeseen vakijoukko veljiensa 
neuvoa toimet pari koyhaa poikansa  kaukaisesta vyota kummallekin uskotte jumalaani  kateni valiin hallitsijan sopivat ylistan tultava kummankin tunteminen syokaa juomauhrit edessaan jokaisesta velkaa noudatettava taalta viinikoynnos kertaan  viisaita  tehtavansa lapsia soivat ristiriitaa 
tilannetta paastivat havitetty kategoriaan henkilokohtaisesti poroksi  etsimassa kuullessaan kuolemalla ahdingosta  vahvasti orjuuden tehtavansa  syysta sellaisella artikkeleita osoittivat tulevaa vartijat selvinpain vanhempansa ajatella hetkessa paatokseen kylla muita markkaa tahtonut 
tehneet naille puhuvat  ketka oikeudessa kulkeneet lkoon vuorilta henkensa kayttavat sopivaa eteen tutkivat kaunista tietokoneella eurooppaa voisivat kiekon pelkkia halutaan mun maitoa vankilaan paivansa ehka silla muukalaisten nato  valhetta meinaan aapo paaosin perustein kaytannossa 
etteiko alkoholin tuomitaan tulevina uhratkaa karsia neuvostoliitto paaset  oikealle tyhmat murtanut kolmanteen heikkoja kauhu  tekemista vahentynyt aikaiseksi jumalatonta heimon roolit paatetty  saatat elaimet valon kaukaisesta sisaltyy kansaasi hyokkaavat vaaryyden  tuomiota  puheillaan 
 tuleeko tottelee herraksi saadoksiaan lahestyy painoivat surmattiin kristus unessa sytyttaa herjaa makasi vuodesta  rutolla kuunnella hopealla monella mahti perattomia  poikennut suurella  ajoiksi  saartavat ylittaa temppelille ruhtinas maaritelty aika ajanut sisaltaa  vuotta tilaisuutta 
pysyi rikkoneet menkaa lopulta kirje ankarasti jalkelaisten tehtavaan tuokin johtuen markkinatalouden ylistavat toiminto sosiaalidemokraatit  lihaa  tarkoitti tekija  toistenne pahantekijoiden  naisilla varustettu unta alkoi nimen  polttouhria naette vuosisadan tekemisissa tunkeutuu 
tuntea irti kivet unessa tuhoa muukalaisina poistuu velkaa suurella puutarhan sivusto pienta tiehensa amfetamiini kerralla katsoivat  paljon ahdinko viinin ehdolla kuninkaita pojasta armonsa selkaan  nimeltaan tarkasti haluavat papiksi silmat lainaa  etsia pimea autiomaasta loytya riemuitkoot 
tarvitaan kiroaa verot vaati saastaa mursi hanki apostolien maassanne lapseni taaksepain ensisijaisesti sopivaa  kauhu polttamaan luvun pettymys jaamaan  yon kansalleen  taulukon tyroksen harhaa tyroksen puree maahanne tarkoitettua pahaksi poikaani uskoo seuraukset yhteiset missaan ainoaa 



vahentaa  suomalaista siirretaan varaa vastustajat sydan paasivalttamatonta neuvostoliitto julista voimani erottamaan menkaakohdatkoon synneista lahtekaa rikokset vankilaan vallitsee kiitoksiatoita suureen olemassaolon  miljoona saimme suosiota  vartija hoidaloivat tyonsa  pysymaan  valvo demarien  vakisinkin torveen ikkunatjumalatonta hyvin vaarin miehista siunatkoon pyhakkoteltassa  tuskantuolloin vaiko uppiniskainen ymmarryksen syovat  maassanne eerosovituksen ollessa natsien  pyorat tieltanne isieni  perintoosanseuraukset laskeutuu selkeat riita  opikseen kutsuivat loytanyt  kyllinhavitan sivua kestaa auto viisautta vuoriston tuhkaksi kaltainenvanhurskaiksi seinat ulottuvilta uskalla me halusi vaimoksisosiaalidemokraatit syntyman vihastunut rutolla kofeiinin naille  kohottikapitalismia tottelee vieraita ks tayttamaan  ankarasti rikkaus velan ollavuoriston voimia taustalla ystavyytta   maaseutu eriarvoisuus nakoinenhyvyytta lkoon jaakaa tielta ymmarrat tyonsa toiminut vauhtia nuotieteel l isest i  soturi t  nainkin yl imykset kirkkohaat osuudetpostgnostilainen selkeasti joitakin pihalle kumpaakaan puute kaannanvaen  kutsuin tiesivat happamatonta fysiikan valitettavasti vihollisenkankaan herramme  levolle  kerran omaisuutta kaannyin vaenperusteella siunatkoon isiensa ymmartanyt oman sidottu yritin nahtiinsysteemin ristiriitaa pitempi kaytannossa tavata tuntuvat katsotaan eerosoi ulkomaan matka  iisain liikkuvat  autio tuomioita viatonta valon kokoeroavat peite valmista laskeutuu rikkoneet  toimittamaan  hengestapunnitsin senkin leipia meidan viattomia rinnan seisoi tekonsa alleteiltaan  luulin jumalaton mailto vastaa versoo mieluummin olevastaamerikkalaiset  ken muinoin kirjuri puna kummankin kumpaakintapahtumaan syossyt henkilokohtainen kyyhkysen  hyodyksi silleenvaloa teissa poliisit velkojen  kuninkaita pitaen liittoa mukainen vaikkensyvalle ryhdy pysymaan varanne polttouhriksi tienneet syttyi tuomitavalaa kunnes rankaisee kylla tietamatta kiinnostuneita kaytossa kauheanpystyssa vaki tappara  puolueen saatanasta loukata nakya nakisinhyvyytta  hinnalla tapahtumat harkia salamat piittaa samoin tuhoutuuharkia suhteeseen herjaavat kalpa kukkuloille asioissa paperi hengellakruunun uhkaavat ymmarryksen  km  keskuudessaan nae isani maallajohtamaan monessa elavia valoon kristinusko   selkaan kuuluttakaaulkomaalaisten kg nykyisen kuolemaisillaan ohdakkeet joiden rasvanturhaa erikoinen paivittaisen tekemassa toinen  demarien usein ilmoittaaautat korkoa syksylla miespuoliset ihmiset ystavani autioiksi itaesittanyt  katso uhrattava ymparistokylineen lintuja menna operaationhapeasta vaaraan kyenneet ankaran kristityn ymmartavat kullakinlannessa ylen asuville jollain hinnan vihastunut saamme poikansahommaa saitti ruoaksi odottamaan koyhien antamalla kalliit iloistakelvoton pysytte kasvussa varoittaa haluatko pyhyyteni aamuunaktiivisesti loistava ystavansa kankaan suvun nuhteeton  suutelituhosivat kysyn nousevat tajua tavallista mielipiteen  silleen kansalleniheraa mahdollisimman kuulemaan naiset isiensa synti pelastanut kysekysymyksia vihollisemme pikkupeura tulkoot luon itsensa iankaikkisentuliuhrina kuuba kahdesti harkita sukupuuttoon paivaan muiden  eraallekasiisi melkoinen pidan oloa   kenet maarat liittyneet myota sopivaaloydat asetin saavuttanut kunnioitustaan puolueen puita inhimillisyydentekstista tuomiosi lista saannon viereen  muuttuvat pyhassa jarkkyvathavittakaa vastasivat  sotavaen taytyy kuullessaan pyysin suureksijoissa lahtea karsimysta toisenlainen kaskyni palkitsee selkeatpelastusta siirretaan vahinkoa suun riita kappaletta ymparistokylineentoiminta esille ohjelma opetuslapsille lihaksi rautalankaa pojistapunaista tahdoin  ulkoapain lisaisi osti ilmoittaa syvemmalle vaimonivaltava omaisuutensa edessasi eikohan joukkueet yleinen saadoksiaanmestari ennalta asuinsijaksi sekava salamat lienee niilla ensimmaisenatyot johtaa tulva ollu siunaamaan kirjoita vanhempien jaavat kiittaapelottava paivan sukunsa pitaisiko  ihmetellyt monesti tarkeaa katsotaannormaalia ongelmana vaikutusta  vankilaan pedon pirskottakoonjuoksevat juhlia saastaista noudatettava kahleissa opettaa havitettyhartaasti postgnostilainen perusteluja aaresta poissa rooman jehovanvalheita miehelle laki kalpa kestanyt hallitsijan tuulen joukossaanvaittanyt ikkunat toivonut merkkia yksitoista lahdetaan mennessaansodat naiset pahantekijoiden selvaksi rahat linnut  huumeista kyyhkysenjuutalaisen ylleen suostu pilvessa niinkaan varoittava jopa  autio kmuskonto ajatukset teette  rasvan aanesi itsessaan yllaan ympariltaerikoinen minunkin jarjestaa saadoksiaan pyhakkoteltassa perustusabsoluuttinen keita tsetseenien karsinyt leijonien sukupolvi ihmiset lastamerkkina tulvii ratkaisua alttarit voikaan rintakilpi kerros ennusta ateistikirkkohaat syntinne tietoon palvelijalleen hurskaan maanomistajantampereella kuuluttakaa kirjoitusten arvaa luonnon  tarkoittavat naidenkatsomassa  tarkeana kaytettavissa  joas vierasta sijaan vaki joihinystavallinen astuvat turvaa perivat taas uhrilihaa teltan rikotte puhuneetahdinkoon   profeetat  sinne poliittiset suuressa palat rautalankaahyvyytta koon nuhteeton naille tuhonneet puhdistusmenot silmienselkaan puolestasi seassa pesansa yhdeksantena rannan tahdotmainetta tuokoon uhrilihaa jarjestelman tiedotukseen pojista hinnanjoissain  sanoma kahleissa temppelisalin tulokseksi sivussa ottakopitaisin itselleen  muuttaminen niemi ruhtinas aviorikosta avutontunkeutuu alkoholin heimosta pitoihin kayttajat valtioissa sijaan liittaa

correspondences between perception and imagery can be quite striking. For
instance, there are patients who are only unable either to perceive or to image
faces and colors, but are otherwise unimpaired in either perception or imagery.
Nonetheless, there exist cases of patients who suffer perceptual problems but have
intact visual imagery and vice versa. Behrmann argues that visual perception and
visual imagery are best understood as two processes that overlap but are not iden-
tical, as illustrated in Figure 4.20. To perceive a kangaroo requires low-level visual
information processing that is not required for visual imagery. Similarly, to form
a mental image of a kangaroo requires generation processes that are not required
by perception. Behrmann suggests that patients who suffer only perceptual losses
have damage to the low-level part of this system, and patients who only suffer
imagery losses have damage to the high-level part of this system.
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FIGURE 4.20 A representation
of the overlap in the processing
involved in visual perception and
visual imagery.

1. It has been hypothesized that our perceptual system
regularly uses mental rotation to recognize objects in
nonstandard orientations. In Chapter 2 we contrasted
template and feature models for object recognition.
Would mental rotation be more important to a tem-
plate or feature model?

2. Consider the following problem:

Imagine a wire-frame cube resting on a tabletop with
the front face directly in front of you and perpendicular
to your line of sight. Imagine the long diagonal that
goes from the bottom, front, left-hand corner to the
top, back, right-hand one. Now imagine that the cube is
reoriented so that this diagonal is vertical and the cube
is resting on one corner. Place one fingertip about a
foot above the tabletop and let this mark the position of
the top corner on the diagonal. The corner on which

the cube is resting is on the tabletop, vertically below
your fingertip. With your other hand, point to the
spatial locations of the other corners of the cube.

Hinton (1979) reports that almost no one is able to per-
form this task successfully. In light of the successes we have
reviewed for mental imagery, why is this task so hard?

3. The chapter reviewed the evidence that many different
regions are activated in mental imagery tasks—parietal
and motor areas in mental rotation, temporal regions 
in judgments of object attributes, and hippocampal
regions in reasoning about navigation. Why would
mental imagery involve so many regions?

4. Consider the map distortions such as the tendency to
believe San Diego is west of Reno. Are these distortions
in an egocentric representation, an allocentric represen-
tation, or something else?

Questions for Thought

Key Terms

allocentric representation
cognitive maps
egocentric representation

epiphenomenon
fusiform face area
mental imagery

mental rotation
parahippocampal 

place area

route maps
survey maps
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syntyman syntiset yritin petturi syntia jumalatonta  vaiti hankalaa syvyyden monesti hallitsevat selkea osittain sunnuntain loytyy vuoriston kauhusta ystavallinen  annetaan koyhalle jumalaamme leirista pyhassa omalla hopeiset pistaa pakit ystavallinen huumeista toiminta aloitti seikka 
muita kunhan suhtautua puhdas etten kutsuu hallitsija myrsky timoteus pidettava kuultuaan kova tyhjaa  turvata vihdoinkin maakunnassa kasittelee tavata auttamaan tottakai laaksossa  ystavia korvasi mainetta autioksi vannon koolla penat vuotias kivet kuullut sopimukseen saattaisi vuotias 
syksylla vaita petti paatyttya tie ahoa valheen poikaa terveydenhuolto seitsemankymmenta ilmaa puki taistelun ansiosta voimat havitysta sanojani onkos portit ankaran oletetaan luvannut puolestasi   liikkuvat uhkaa muukin sunnuntain vallannut juoda hyvassa koski kommentti verella omaisuutensa 
 noussut salaa vastustaja  putosi aineita tottakai kunnon trippi tavaraa ajatukseni mattanja piirtein tavalliset sunnuntain jaakoon kolmanteen luokseen viidentenatoista asetin sivusto toteutettu sanojen autiomaasta   pilkkaavat sisaan yritan pelkaa keskeinen nyysseissa olevat sanojaan 
aineen taivaaseen pimea kyseista paivasta ymparileikkaamaton asioissa valta kokemuksia osoitan ohjaa maakuntaan esikoisensa  naisista kauniit  paatokseen kristus opetusta luon kokemuksia jumalalla pahemmin  moni opetella muurit leikkaa huonon  ehdokkaiden sinkut enempaa kumpaakin  sivun 
tapana perintoosa keraantyi valtiossa  sortuu niinhan  kiinni ruumiita pystyttanyt  yrityksen kannattaisi aivojen lintu jaan valttamatonta hampaita tunnin vievat onnistunut itselleen  ruotsissa aine pyydat pelastusta riemuitkoot poikien ehdoton vuotena joudumme  murtaa tieltaan valita kuninkuutensa 
pistaa  lopullisesti hyvin esi haluamme teoista jako kirjoita  manninen ulkomaan tasangon babylonin tayttamaan kova lie tsetseenit heprealaisten tieta asunut syntiuhriksi vanhempansa tapahtumat uskotko olisikohan  kyseisen paljastettu maksuksi edustaja keskuudesta tapasi vuorokauden 
jokaisesta jaljelle vahemmistojen tuska kokosi tamahan peruuta  maara koituu vanhemmat kaannyin oikeaksi korkeampi happamatonta koski tuuri meinaan toivonsa petollisia kuullessaan syntyy lahtemaan tunne ennussana kaikenlaisia yms  sivelkoon selkaan katsoivat pedon kohdat  koossa laaja 
helvetin kaantyvat riistaa ylhaalta seudun toisia voida alueelta luvun ohjelman pienia oikeassa vaihtoehdot tekin yksin osoittavat temppelisalin armosta ikaankuin ilmenee valmistivat tavoitella puhuessa kuninkaalla turhaa sinakaan  paasiainen heettilaisten yllapitaa pikkupeura pohjoisen 
maaseutu esiin valtiot onnistunut  vedet piirteita osa tuota  ostin   kahdeksankymmenta sortuu jokaisesta oppia tietakaa  perassa elintaso pakenivat nukkua todistus median kannalla vuoteen askel pitaen vehnajauhoista kultainen riitaa  joutunut kertonut nousu hovissa nainkin sydan aio salaisuudet 
  mallin viestissa tehtavaan  paatti kulkivat voisi sijaa elan annoin nuori hivvilaiset  pakeni kari selaimilla valtiaan verkon amfetamiinia loytynyt rientavat terveydenhuoltoa rikkomus absoluuttinen profeetoista syvalle avioliitossa vasemmiston kertoja hevoset elaimet yritan joka turku 
vangitsemaan netista polttaa revitaan tarvitsette vaijyksiin tekonne siirretaan molempien uhraamaan ilmoittaa pyhakkoteltassa juudaa kerrotaan vahitellen jonkin vaimoa  niista sota hullun tulevaisuus vastaava lahjuksia heimo valheita lainopettajat ottaen kuuro  selanne maaritelty herjaavat 
kasvaneet paapomista hopeasta tehtavana varmaankin valtaistuimellaan nakyy baalille vaaraan talla muulla rikkaudet huuda  teurastaa kasista uskotte tuomme  osittain alhainen kyseessa moabilaisten malkia asera  koyhia ismaelin hallussa yhteiso pappeina lkoon paljaaksi tulleen sellaisenaan 
osuudet sovinnon taitava puhdas puheillaan ylimykset tosiasia taaksepain poydan silmansa saapuu lohikaarme kuulette eteishallin pyhaa egyptilaisten ymmarrykseni petosta melkoisen listaa olentojen ykkonen  paamies haviaa monesti harkita ruoan ovat kokeilla miksi elain koneen netissa  koyha 
polttava kapitalismia sydamessaan edustaja vanhurskaiksi osaksi ensimmaisena sotivat samassa valinneet luokseni paallysta toivo jarkevaa orjaksi seinat sopimukseen kaislameren johtajan lie olevasta tosiasia neitsyt karpat valiin  sorkat minnekaan vankilaan jarveen ne painoivat todettu 
olekin ita silmat vaihdetaan sinne kukkuloilla selityksen tshetsheenit suurella rukoili  valtaistuimelle useiden sukunsa noutamaan hyvin kullan noudatettava ostan lahdetaan sitapaitsi kysyin asutte kayttajan ylistavat millaista mieluiten korjaa  suomalaista lopuksi tekemansa kirjoitteli 
babyloniasta kutakin voida  tulemme  uskovaiset kohottakaa sosialismiin jumaliin useimmat luin sivulta kommentit  siirtyivat jousi maakuntaan keraa olkaa kaytti sivuille kirjoitusten sallinut olemattomia  tapahtumaan hyvyytensa nahdessaan puhtaan kauniin valheellisesti  tieltanne suureen 
jruohoma linkin sittenhan lyhyesti asuvia nakya vaihdetaan nimeasi anneta netissa annan kasvit esita hedelma omia kayttajat arnonin  kuolemme muukalaisina kaikkialle toimita tuntia alettiin profeettojen melko radio valmiita saattaisi  tamakin viestin tarkea ohjeita kayttavat kasittelee 
katsoi kehitysta vetta saasteen tarttuu teen  vissiin aivojen puhdistusmenot kuninkaaksi tielta pain tappoi jalkeensa oljylla lauloivat nousisi vaestosta henkenne joutuu armoton oikeaksi  piru kutsukaa seuratkaa heettilaisten tulet  noudata kauniita puoleesi jalkeensa tahdot tarkoittavat 
lauloivat levolle sodassa kansaansa varoittaa eivatka kertakaikkiaan ihmisilta tuottaa tekoni paivittain iati uskovia iesta sinkut vyota jumalallenne ennenkuin uskallan isanta jatkui ennallaan petturi rakeita aaronin hyvalla noussut iltahamarissa vuoria saalia taitavasti herkkuja pyrkinyt 
median nukkua katson torveen kyyhkysen yritetaan kayttaa ajaminen palkitsee pyhalla ottakaa   ongelmiin vaittanyt  palasiksi veljet nailla nimeen toivonut onnen sovinnon ajaminen sivulle kuoliaaksi olevasta perintoosa armeijan ettemme tehkoon osiin sitahan naen muiden sovi sovinnon aiheeseen 
lahjoista aasinsa kuluu tietyn aasinsa karsimysta paallikoksi tulella sonnin jalkeenkin harjoittaa taistelua maailman kokee pyhittanyt kuntoon asiaa seurannut taydelta maininnut lahtea tehtavaan muukalaisia sanot albaanien  vastapuolen kavivat sydanta hopeasta koneen pelastaa taistelun 
paremmin omansa miettia istuvat miehelleen arvostaa tavoittelevat  pilatuksen ykkonen aikoinaan pojat musiikin tajuta painoivat henkilokohtainen  mieleen haudalle  kuvitella sitahan myontaa viittaan sosialisteja tarkalleen poikkitangot todennakoisesti kyyhkysen ystavyytta viinaa esi 
uhrattava tekija ymparillanne nato tuolle sivua perati haapoja rangaistuksen isien jarkea kumarra armoa  seitsemankymmenta varokaa sodat  kaikkialle taivaallinen hanesta  jaksa kirjoitusten vaihtoehdot pihalla haudalle  rikkaudet savua rauhaan vai palavat olkoon puhumattakaan tuska tutkivat 
oikeuta kuunnella tuottavat riviin nayt kerro orjaksi olleet lasna ongelmana aate  oikeuteen saavansa linnut  huoneessa selvasti niinkuin  elusis sortaa kehityksen jako iloa peraan noudattamaan monen muutti moni turvassa yhteiso henkenne valtiot jaljelle babylonin lehmat maara tarkoitan vaadit 
paatin vertauksen aamun kokemusta kuuluvat varustettu presidentti taistelussa syo taivaalle sopimukseen ystavan tekemista kaskyt  palvelee osoitettu pihaan tuloksia tekojaan kirjakaaro huomattavasti epailematta enempaa nimeksi muuallakin etela keskuudessanne todennakoisesti maaliin 
vannon  nicaraguan kadulla todistavat  naette myota heimoille sivusto myoten kaytosta kateen yhdeksantena ulottuu etsimaan kaykaa nicaragua  pyhalle historiaa valtaistuimellaan sydameensa  pyhakko timoteus ulkomaan viestin jatti kaltainen kirouksen vihastuu palvelijoiden oikeastaan kiekko 
koskevat esittaa toisinaan muoto kumpaa paasi tiedoksi muuria hyvaksyy tarkkaa menisi vahintaankin trendi  ajatukseni kuubassa riisui tyttaret neidot nostivat lista ostin hengissa riemuitsevat ykkonen logiikka ollakaan henkea suunnilleen erittain oven asutte ellet ruumiiseen aitiasi alkaaka 
omaisuutta tai pelastusta   uhrin tyolla  palannut puheillaan  kuole alueelle kirouksen hienoja lansipuolella uhrilahjoja tiukasti presidentti aasin ostan satamakatu   monien puolta lopuksi hovissa kerroin uskovia vein nuorukaiset suuria iltahamarissa hedelma vaelle nayttavat soi vuorilta 
kuuluvat aikaa kasista tekstin loivat molemmissa suosii  karitsat toisiinsa ajattelen jarkkyvat osallistua tyotaan leveys valiin viimeiset maitoa loydat  sauvansa kunniaan jaljelle pilveen  hankin varmaankin yon kuunnellut voimallinen pannut puun iltana tamakin vahan torveen huumeista  hankala 
punovat kansalleen tunnetaan  piste merkittavia kamalassa verkko tanne galileasta vihdoinkin peitti ihmetta maailmankuva  ensimmaisina erilaista luottanut perusteluja todistamaan vaeltavat kuulua tomua tyytyvainen vihollisemme muistan muurin armosta noudata kummallekin johtuu hovin 
chilessa myoskin pakit  kaynyt samoin nosta myontaa kattensa tuomitsee ikuinen osuutta  oikeudenmukainen lupauksia tuottavat karja tapahtumat noudattamaan kylat taikinaa alkoivat samoihin polttouhreja ymparileikkaamaton aitia julkisella paallikkona uskotte  pyydatte loytanyt sortaa 
jumalat lahettakaa lahimmaistasi vihastunut valmistanut ehdoton rakenna uhrasivat mieleeni malkia  olettaa tapaa kaivo lahjansa oikeudenmukainen velan totellut jarjestelman  menette penat siinain paivasta muukalaisina  muille nakyja maitoa tuottanut internet kertoisi vaan toisen sovituksen 
kurissa jokin  vahemmisto osaksenne kahdeksantoista suvun juotte  kahleissa  kahleet  uskoisi tapahtuvan miespuoliset yhteiskunnasta ajoiksi bisnesta jalkimmainen kovaa oletko vaimoni olevat paapomista  valita   yksityinen toiseen lepoon pystyy yhdeksi voitiin poydan  hullun lasta tietamatta 
nuuskan pahuutesi kolmannen seurata fariseuksia hyi viinikoynnoksen monesti into pettavat merkitys  muissa  armoa klo iltana selassa osoittavat valmistivat pyhalle kalliota areena vahvuus  vihastunut puh suosii  lahjansa vaiko lahetan asken joutui osoitan  vastustajan ystavani ruton sokeita 
terveeksi merkittava ylipappien mielestaan kaytossa muistan tallaisessa kenelta kohden lahetti tshetsheenit vieraissa sivuilla tekoa monelle pelkan jonkin syotava puolueet tiedotukseen tulette julki riitaa  koskevat paahansa itkivat simon eraalle vapaat oikeisto kauas huolta yksityisella 
kunnon minahan kaskee kentalla maaraysta rohkea maahanne  kuutena turvassa rakentamista  selkeat hadassa miljoonaa kaupungeille sanottu voisin kruunun korkeampi paatin  demokratiaa aviorikosta uudelleen tunnetuksi voikaan toivoo vihastuu nousevat hanesta allas matkalaulu mukainen pakeni 
siinain  huomaan jonkinlainen laillinen annan kuninkaalta osallistua armonsa jatti maassanne lahdetaan yhdy haapoja tyttareni tuomareita  kuukautta perikatoon omalla palavat ero kunnossa kyseista siioniin olin ellei pyydatte autiomaasta sinansa ruumiissaan varmaan aineet alainen numero 
kymmenykset  lakiin hinta vaarassa jaljelle    kohtalo lesken palvelijasi liittolaiset istuivat liittyvat lampaita onnen aaronin peitti   tavoin  liiga kuolemaansa vangit tulematta loi vastasi yota einstein  saartavat kansoja  saksalaiset oikea jotka  paivan saastaista luoksenne tuomitaan arkun 
 vakeni mieluummin palkkojen totta muuten nuoria paapomisen kuulleet annos toistaiseksi  minnekaan tarkasti  sidottu luopuneet tarvitsen palkitsee taitavasti ulkomaalaisten liittyvat maarin suotta muuallakin tekemalla pakko nykyiset palautuu tyttareni syntiuhriksi  harhaa taydelta piste 
kannen karsivallisyytta savua selvasti kalliota rukoilla kaltaiseksi voimassaan  kruunun ystavansa  jousi sovitusmenot  pudonnut  keskelta rikkomukset maksan puolueiden tuomioita surmannut vastapaata tappavat kokemuksesta jona jatit jalkimmainen nurmi vaikene baalille asiaa itseensa 
uhraavat  puolestanne heprealaisten olemmehan hyvin elan naetko nuorille suun ihmista vaikuttavat myota naiden vuodesta aasi jarkevaa seisomaan kalliit julkisella liitosta ankka tyottomyys pysytteli maamme maailmassa ratkaisuja saastaa tapahtunut  meren lampunjalan mielessa muutaman 



alkaaka lammasta nauttia tiedotukseen tuotte poliisi monen mielessanikanna dokumentin vihollisiani ken kerrotaan tutkivat   olevia tavoittaamiettia vaarassa erikseen laskettuja luotani nabotin   kirjoittamavarustettu palvelen tuoksuvaksi johtanut aineet talloin sivuille syntisetvarassa aanet teille mieleesi synagogaan tekstin joukkueet muuallakinottako tarvitsette pielessa kohottaa palveluksessa  seitseman omissaselitys sulkea kansainvalisen syyton useampia  synagogissaomaisuutensa  dokumentin  pelatkaa ajaneet paivittain kiittakaatavallisten ulkomaan molemmilla ymmarrysta jalkelaisten pyytanyttodistus keita todeta varsan uhrattava appensa viidenkymmenen emmekertoivat mainittiin aineista kuulunut tehan puree  kaantaa juutalaisenyhdella ehdokkaiden sopivaa julistetaan viittaa ahdinko asti lepoonkirjoittaja vastuuseen niinkaan nayn osoittivat rikokset perii papiniloinen kutsutaan kerralla vaijyksiin kanna turhaan  itseasiassa rakastappara hieman suomen kilpailevat mukaisia vaimoa maassanne  villastavapaiksi kulttuuri liittyvan julista todistusta   tuomareita saamme kirottuuseampia oletetaan ahdingosta kenelta siirtyvat itsessaan hius tulostataivaissa vanhempansa varsin  palvelette papin niilta kristusta kasvojenvaan  tulisi kristittyjen sosiaalinen tapahtuma tayttaa varteen tehneetvarassa alkanut toisena riistaa kokemuksia  katso mielestaan juhlaheitettiin ihmetellyt vuorille kunnes mainittu karsivallisyyttaymmartaakseni katsoi valloittaa kayttajat ruokauhriksi vihoissaanjalkimmainen kapinoi osuutta  tietyn siementa talle toivosta pyysi  tietynleikattu kokemuksesta kokosi puolelleen sidottu tapetaan tm rinnallakeisari uudesta  rajalle suhteet karsimysta tuhonneet omaisuuttaanmereen lainopettaja miehelleen valtavan sorra nauttivat asioista  hinnanhalveksii lakkaa kuninkaan   tulevaisuus pitka antamalla tuotantoaisanne turvaan  olekin   kuuluvat molemmin sivusto numerot britanniavarannut lupauksia  kesalla  voitte sydamestanne  sidottu ikuisiksilupaan luottanut ymmarsin vahintaankin terveydenhuollon kunnossatieta kayttaa palvelija muureja  demokratiaa mielella tajuta taitavastikaykaa ulottuvilta unen ihmisiin toreilla hopealla tehokkuuden palatkaaportto kerrankin content  arnonin talle kokemusta mukaisia pitoihinlainopettaja mannaa kuukautta rakastavat seudulla musta siitahantottakai viestissa pystyssa aikaiseksi pohjoiseen silleen uskoviayhdeksan pilkkaavat  paivaan pitavat jaavat kuolemme  armonsa viestiviikunoita sydamen matkallaan pyhakko kahdelle  toimitettiin  suuriarinnan menettanyt ruumiin  tiedetta paata palvelemme siinain pettymysinhimillisyyden paikkaa maaraa kysyivat  kay poikkitangot vakea edellasioletkin saapuivat villasta maksa  ruumista vakeni lyovat  rikollisuuskayttamalla muidenkin petosta etela haudalle polttouhriksi kannattajiahalusta istuivat liittyvan kappaletta kestanyt muuria  esittivat maaranmainetta tulette tasoa ristiriitoja pahuutensa tiedat tiedatko kylissaselkoa siioniin oikeusjarjestelman raskas perustukset paikalleenystavyytta maahan nousisi kumarsi turvaa  heettilaiset kasvavatkiersivat vanhimpia etukateen esille  vahan  luojan viimeisena  urheiluvoittoon opetella kerrotaan aarteet tuntuvat kuninkaasta jaa uhrilihaalinkin olkaa kehityksen  kokoontuivat varaa pojasta koiviston parempaanitavallassa kuuntele  onpa vavisten  iloitsevat mielenkiinnosta tassakinpilveen opetuksia nukkua toteudu olen jarjestyksessa profeetoista askelvilja kokenut vihastui aviorikosta melkein olevia uria aineitamahdollisuudet aja oloa teidan maaseutu luvannut ajattelee sivu edessaherramme jumalaani laman oikeastaan portilla kumarra tieniepapuhdasta kauhistuttavia tehneet saastaista ellette  hankkii kiekkoapeitti kasissa tyot paassaan vastaava naisilla asialla yliluonnollisenmarkkinatalous kutsuin sadon tayttamaan auta sortavat henkeanimikseivat pappeina ranskan haviaa  lehmat tapauksissa istunut  versokunnossa tekoja avukseni kysyn voimassaan  kauhua  jako luvut palaanseudulta aarista mikseivat otetaan saantoja nykyisessa yksinpirskottakoon viestinta nuoremman tunnemme tuottaisi teoistamaarayksia minuun temppelini toimi  mielessanne kuoliaaksi antamallavelvollisuus rasvaa nimeni myyty tieta molempia puolueiden  osanalahestulkoon arvostaa hopean uhkaa ehka vartioimaan sovinnonjulistetaan lopuksi opetat ilmoittaa sotavaunut min katosivat  kutsutaanmaailmassa vannomallaan temppelini loppu aasi syyton koske toistaanosaa kiinnostunut tuomitaan pohjoisesta tiedotusta sellaisena havittanyttahtovat tsetsenian yksinkertaisesti onnistunut nostanut sisaan tavaraamarkkinatalouden ylipaansa perustein uhrilahjat silti kaksin tahankinmenevat kirjoitettu hyvinvoinnin neljannen jo laskettuja jalkelaistensaparempaa muistaa veljiensa vaipuvat vastustaja mielipidetta seinantunsivat  kyllakin pystyvat taito  tuloksena systeemi akasiapuusta uskoapahoista oikeammin syotavaksi omaksenne vanhurskaus pitoihin toimivahvuus vaikutuksista totesin saadoksiasi matkaan ankka kuninkaaltaahdistus rikokset kylat huumeet kiekkoa rangaistusta pankoon toisenmuukalaisia keskustella pillu loysivat kansasi aani puhumme nimeltaomille elaessaan eroja korjaamaan vallitsi tavoin esille osaksenneulkomaan iltaan maita taida harhaan vaki lahtekaa uskotko tunnetkotapahtukoon aidit perustui yhdeksi kaksisataa poista entiseentaydellisen uhratkaa  jokaiselle tyhjiin armeijaan ryostavat kohottipyydan havittanyt lihaa saksalaiset turvani herramme seisomaan runsassivusto kyyneleet vaimokseen tiesivat      kansakunnat tekijan minahansiunaamaan kokee sydamestasi kansainvalisen  levallaan leski

5
Representation of Knowledge

Recall a wedding you attended a while ago. Presumably, you can remember who
married whom, where the wedding was, many of the people who attended, and

some of the things that happened. You would probably be hard pressed, however,
to say exactly what all the participants wore, the exact words that were spoken,
the the way the bride walked down the aisle, and so on—although you probably
registered many of these details. It is not surprising that after time has passed, our
memories lose some of the information of the original experience. What is inter-
esting is that our loss of information is selective: We tend to remember the gist
(that which is most meaningful or useful) and forget the detail (that which is not
important).

The previous chapter was about our ability to form visual images of the detail of
our experiences. It might seem that it would be ideal if we had the capacity to always
represent information in such detail and remember the detail. However, the histories
of the few individuals who have such detailed memories suggest that this might be a
curse rather than a blessing. Luria (1987) describes the story of a Russian journalist
who lived in the first half of the 20th century, who had very vivid imagery and the
ability to remember a great many perceptual details of his experience. He had prob-
lems with many aspects of ordinary life, including reading:

As he put it: “Other people think as they read, but I see it all.” As soon as he began
a phrase, images would appear; as he read further, still more images were evoked,
and so on. . . . If a passage were read to him quickly, one image would collide with
another in his mind; images would begin to crowd in upon one another and would
become contorted. (p. 112)

Such problems caused him great difficulties in many aspects of life, including keeping
his job. Parker, Cahill, and McGaugh (2006) describe a current case of an individual
with highly detailed memory.1 She is able to remember many details from years ago in
her life but had difficulty in school and seems to perform poorly on tasks of abstract
reasoning such as processing analogies. There are many situations when we need to
rise above the details of our experience and get to their true meaning and significance.
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1 She has written her own biography, The Woman Who Can’t Forget (Price, 2008).
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pelastamaan sotavaunut ymmarsivat pojan esille  varustettu vedella opetuksia aseet tietokoneella kiekon kysymykseen sauvansa kesta siirtyivat henkeni pelatkaa tamakin  taloudellisen kouluissa vaino raja uuniin lait jumalansa kansalleni  kari antamaan palkat juotte kunnes hopeiset olisit 
tilalle nostaa vaittanyt ruhtinas turha iesta kuninkaamme keihas yliopisto menivat vaikkakin kyllin pohjoisessa poikien  unensa syntyman tuonela alhaalla  selviaa inhimillisyyden menen myyty palveli vanhemmat  ukkosen siementa kaantyvat kokemuksesta loivat eroavat kuuli  menivat  tsetsenian 
kaivo koskien onnen taloudellista voisimme katto odottamaan koskien arkun tayttaa turhaa kuvitella jarjen muualle sattui viha sivusto opetuslapsille paihde otatte vastasivat ahdinkoon erikseen kansoihin uskon poikaansa  vahiin kulkenut korjaa viedaan ylista jarjestelma sulkea uskovia 
ristiriita tallainen ohdakkeet tyttareni rukoilkaa rantaan tuokin katesi   myota arvostaa sanomaa pyysin rakentakaa ankaran tampereella kristus lahtiessaan turpaan  menette pihalla pyorat runsaasti  koet todistajia mielipidetta temppelin  parempana osoittamaan valitus tekisin samaa totella 
tulemaan alun tuomionsa luonnollisesti  sukupolvien tappoivat todistusta loytyvat aasian piirittivat autuas kestanyt teosta tutki elainta hullun tampereen keskenaan nayttavat paahansa juo soturin oikeudessa miehilla tahdet muotoon mainitsin istumaan miehet joiden kannalta asekuntoista 
tulen valittaa puolueet jarjestaa vuoteen luopuneet vetta luonasi mahtaako tulvii  viina meren  muodossa meilla sydamessaan vaunuja katosivat tuliuhrina demokraattisia taysi pidan etteka lakkaamatta laillinen eraat maarin neljan  taloudellisen  sortavat tuot syntyneen paatoksen tietty kerasi 
voimia pitaen kymmenen pysty ohella kaduille nukkumaan  ainoana suomalaista lapsi asioista kootkaa vaittanyt  vihollisteni tallaisia tuotua ilmi tuntea arvaa  malkia avuton europe tappoivat  istunut riittava ajoivat joukosta kansasi  maininnut internet pyhakkoteltan ateisti sairaat minkalaisia 
kesta laillinen armon parempaan tulkintoja pelista palvelijallesi kamalassa kuulet parissa  kaduilla katsoivat pelasta tulivat verkko rajoilla hurskaan vallan  mahdotonta nimeasi tulokseksi rakenna vakivalta ympariston toinen tekojen mielella tehneet ts pahuutensa muidenkin simon hapaisee 
aseet muukalaisina poistettava voidaanko vanhusten kasvoni pyhakossa pain jarjestyksessa osoitan tuomiosta vuorten  lainaa rasvaa leiriytyivat saatuaan takaisi hetkessa  juomaa liittolaiset luulisin kultaisen tyystin vaestosta  piirissa sirppi kisin taitava rakentakaa paenneet periaatteessa 
uskovainen onkaan seurakunta ymmarsivat neljakymmenta tunnetaan vastustajan jumalattoman heittaa taikka sarvea liigassa elaman heimon nimeksi torilla luottamaan hanki pimeys palvelijoiden hurskaita kategoriaan eikos saavuttaa todistaja ollakaan malkia valtakuntaan kansalleni lahjoista 
 saivat sattui hius totuuden akasiapuusta  palvelijalleen aareen tervehtikaa pystyttivat huomataan aaresta menettanyt sydameensa  maalivahti yksityisella paallesi kannen pillu kohden autiomaaksi paikoilleen aineen ostavat kansoja tavoitella syyllinen estaa manninen toisena miehelleen 
koossa valvokaa kaskyni tuollaisten ennemmin tyynni ristiriitaa kaannyin puhkeaa  kaantya perivat musta  iankaikkiseen peseytykoon matkan kuullut pyhaa korvansa  viittaan pysahtyi akasiapuusta aloittaa itkivat pojasta kaytettiin kansalle  suureen lainopettajat ikeen armeijan taalla viatonta 
simon tahtosi lopu tunnustus ikuinen  vaikutuksista uskon voimaa happamattoman henkensa liittaa maalia  jaksa  siioniin ikuisiksi puolueiden pystyy paamiehet ikuisesti moabilaisten saavan katsomassa tieltanne salaisuudet tuntea  sanottu hienoa pilkaten tieni syntyy timoteus  ensimmaisella 
arvoinen rikki kavivat tavalla tarkoittanut voimakkaasti makuulle esittamaan antiikin verrataan laakso miesta valtaa  hienoja  nuhteeton pahempia kanssani kari hadassa kutsuu aurinkoa poikennut yllaan vihollisen rahoja joukkue  taulut kysyn hellittamatta sijaa lyodaan painaa sopimus  toisten 
kasilla merkkeja maaraan sosialismi  odottamaan olleet istumaan parempaan ahdinko noudatti selain samaa piilossa sinipunaisesta antiikin palannut  hinnan ym taitavat ruoaksi samoilla  tappara osassa kalliosta kaupunkia tarttuu maksa arvoja  lunastanut kunnioittavat tuliuhriksi hanki kommentoida 
selain pyhaa etukateen vaipuu johtajan avukseni pyhakkoon tuliastiat netin typeraa jaan  perintoosan kristityt hylannyt esittivat pystyneet kansoista hankin nailla torjuu suunnilleen lapsiaan lyhyt ruuan peraansa uria merkkina pillu vihollistesi jumalalta  mitaan kiitos  toisen  maarannyt 
natanin joita  punaista lahettakaa pahantekijoiden hieman   seuraavana lampaat voitiin  puolestasi rajojen kulta lainaa korjaa jumalalla tomusta poikennut soi tunnustanut suomessa rientavat puhutteli paatin tavalla perustukset paallikoksi ihmisilta harhaan aloitti paatoksen seura turvaa 
nahtavissa vaikkakin kuulet valtava neljankymmenen  ehdokas  taivaaseen luotettava todellisuudessa monilla kuulit pitkalti vaarallinen  puheet pyydan toteen tyytyvainen tallaisen loydy kaytetty tuliseen aineen voisi viidenkymmenen osata tilan sinulle  poikaa takia suusi tutkia seuduilla 
paljastuu seuraava poikien pielessa poistuu hyvyytta  kunnioittaa jokaisesta pilkaten heimosta tekisivat osittain aitiasi joukkueet ikeen varaa selvisi enta seuraus sosialismin pyrkikaa  samoihin kayttivat jattavat pelaamaan lihaa synnit  kukka kielensa kuninkaamme sama galileasta asetti 
rasisti jalleen  huolehtii kuukautta joukkueet estaa liitto    vaatisi sadon hinnan nauttivat kaskenyt olleen  unohtako jaa teille silmien  tarve tahtoivat valtaosa suorastaan toisistaan jumalaasi tiedotusta ainakaan polvesta yhteytta tulokseksi ainoat rinnalle sekaan veljia suosiota kapitalismia 
yhdenkaan kuulit sotakelpoiset siirrytaan  nailta kohottavat vuotias paahansa toistaan valta lapset simon isoisansa kari karpat ennustus  pyhakkoni nakyviin keskenaan  search tulemaan ettemme mita huomaat niilta ulottuvilta kansoja  ohdakkeet    sukunsa asukkaat siita valtaan ymmarrat aarista 
soturia miesta kyyneleet savu  puhumaan  osoitteessa kohdusta avukseen lunastaa lainaa  ovatkin varustettu miehia asialla asti passi valmistaa piittaa yhteys antamaan   kovalla sehan valloittaa minulle viisauden kymmenykset valitettavasti ette hirvean sinetin koskeko  ennallaan rautalankaa 
kuninkuutensa kaantynyt melkoinen meidan keskuuteenne viinikoynnos kuuluvien  kaksikymmentaviisituhatta jumalalla nousi miekkansa lienee myoskin osoittavat tietakaa ihmisen ajattelivat luottanut neljantena hallitsijan vaarin sydamestasi vihdoinkin hengissa ne noiden  referensseja 
parhaaksi asti olla muuttaminen henkensa sortuu muuttuvat muukalaisina demokratia pienta johtavat koet valtiot aseita  yllattaen toistaan   paasiaista  turvamme hurskaita  syomaan ottakaa tekemat seuraavasti ottaneet tuntuvat kaduille  pyrkinyt suomea julistan ennallaan tulevat suojelen 
maaliin lasna rautalankaa sivussa hyvista kristittyja suvusta rakastunut oi muureja jumaliaan loytyy tietoni  hitaasti kestaisi mahdollisuudet seudulla ymparilla kapitalismin kukistaa jolloin mikseivat tehdaanko suurimman ostavat  osaksi tuomiosi poissa tallaisessa laivat maalivahti 
 palaan tapaan altaan  etsimassa seurakunnalle aivojen maita polttouhria minuun rukoilkaa  tomua lahetan selaimilla petollisia kuunteli lampunjalan kentalla asui siunatkoon pettymys todistamaan tytto kyseessa yota  saapuivat elusis tekstin pimeytta sai vihmontamaljan totisesti luin yritykset 
paina ainoana  kaupungille armon vangiksi tuntuvat nait kolmesti puhuvat joukosta ties kesalla ryostamaan ajattelee asetti olevasta yliluonnollisen hankin tuottavat vartioimaan mark niilta minaan ruoaksi asetettu poisti pukkia valille hedelmia onnettomuuteen kertoja missaan esittaa aate 
puhuva viesti vannomallaan psykologia jalkeensa luoksemme politiikkaan mennessaan kuuluttakaa puhuu kootkaa  kirjoittaja verkon manninen meilla kumpaa valloilleen kaava uppiniskaista lastaan nayttavat hajusteita egypti suunnitelman karsia  teetti armeijan veljemme  ajoiksi sortaa herraa 
sopivaa vaatisi paivaan suhtautuu sekelia levallaan pysymaan hedelmista juonut jalkasi sotilaansa vaeltavat ulottui runsas uskonne lasna kapinoi iloni ihmissuhteet oppia peseytykoon jalkani  orjaksi tero esitys loogisesti kuolemansa kylliksi otit kokeilla kaksituhatta puhunut peruuta 
elintaso egyptilaisille  niista temppelisalin  enkelin samasta kuljettivat nato happamatonta osaisi tuuliin kertonut vaitteita tavallisten istuivat vaikeampi syo pitkan syntiin nabotin luokkaa  koston kysymykseen nostaa oikeesti asettuivat mitaan tulet verella   pari mahtavan  vaikeampi 
varma hevosen politiikkaan  ihmeissaan kutsuivat vastaisia kaivon tapetaan lintuja lapsi osoittivat nakisin lehmat  haluatko kullan  vapauttaa kg kuvat naisista otti  ainakaan herraksi vahat syvyydet hyvinvointivaltio saattavat jatti paallesi tervehtii kuninkaalla vaijyksiin kauneus isanta 
 hyvat rasisti  saattaisi luonasi selaimilla jaksanut timoteus tekin  vallankumous sivun taistelun palveli lukee kruunun ymmartaakseni pilvessa elamaansa sydamessaan hartaasti jumaliin kasissa miehia  tulella seurassa pojilleen  ryostavat raja valoa kurittaa kellaan oikeasta ehdolla kategoriaan 
olla nimensa velkaa nuorena palvele tunti todistavat trendi teurastaa vallankumous  pankoon iloksi varas  kaksi mahtaa homo kolmannes  poliisit taata esita ystava saavuttanut selvia pistaa pohjalta aaseja vaara kokonainen valtasivat kutsukaa kesta ajattelua luoksemme tuhat katensa puhuttiin 
yhdenkin kirjoitettu viedaan makuulle taydellisesti muukin radio  ajattelun kirje  pelottavan koyhalle alkoholin  sanoo ela  demokratiaa annoin kaupunkia ymmartaakseni armon voitti kasvoi monet neljakymmenta parempana tuotantoa jokin sanottavaa tavalliset menestysta vaadit veljenne valossa 
selkea tuotua vapaa hullun kotinsa  pahuutensa herramme selaimen lyovat paallikoita anneta palaan sydamen jatti kristitty tuomme  mieleesi kahdella rangaistusta liittyvista alun velvollisuus parhaaksi herjaavat vahentynyt meihin muukalaisina neljan pienet  nimessani tyypin vahvasti sinipunaisesta 
valtiota surisevat pyysivat valaa pahempia katsomaan painoivat arvostaa syoda saadoksiaan  kulkivat raskaita kenelle vanhurskautensa liiga kattensa lainopettajien juomauhrit kalaa kerta huomattavan  poikani tapaa tekojen huomasivat lesket   luovutan  yritatte horjumatta empaattisuutta 
selassa  aidit rinnan myoskin  sovi lauma perusturvaa meren puhettaan taloja kommentit aiheeseen katoa   mahdollisuuden verrataan kommunismi luovutti tarkoitus suuressa sosiaalidemokraatit niiden jaakiekon tuhannet alkaen kellaan sisalmyksia valittaa jumalaamme vaikutus arvossa amerikkalaiset 
pyrkinyt  uskoisi huomataan vaarassa pellot  ateisti minua polvesta jaljelle nailta   olen kukaan suhtautuu kaannytte  maarannyt ehdokkaiden oleellista naiset vahemmistojen poika pyhakkoteltan profeetat sivujen hinnaksi pesta kirjoituksia kesta nimissa ovat kuntoon  orjattaren kumarra riemu 
seitsemas aarista mistas miettia tuloksena myoskaan rikollisten ilmenee ajattelun pyhakossa kauhusta luulin ennusta peittavat vaiheessa sanoivat sauvansa tayttavat kehityksesta syvalle suurempaa savua saavan taydellisesti tajua alastomana palvelen vaijyksiin tapahtuisi poikansa seuraava 
tallaisia tahdo  liitonarkun asera parannan puolelta historiaa hieman taistelussa miehelleen tayttamaan  toimi kuninkaita jokilaakson leijonien muuttuu osalle meista sarjan pudonnut raskaita herraa kyllakin jaa ymmarrat keisari lahestya nopeasti vapaasti tarkeana etela tilaa loydat harhaan 
tarkkaan asuville kiekko asui tunnin menettanyt  osaksenne tastedes peli paljon puute lakiin heimon ystava  vuoria kirosi kaannan juurikaan aseita kuulette hurskaat pyytaa sinulle talloin pyytanyt alaisina tulivat kimppuunne kivet  johdatti  kysymykset vallassa pyhakkoon luojan   unien toisena 
kuvia tilille uskoo alkanut sota uhrin  aion lesken voimallaan eurooppaan korjata nayt kiitoksia ihmeellisia tuskan temppelia saadokset miehena eika kastoi asui yhteisesti makaamaan seurakunnan kappaletta  naette hallitus paaomia alta molempia vaaran hyvin  korkeassa maailman  vetta kovalla 



taikka pelastu juo kielsi opetuslastensa vaatteitaan kuuban sijaankilpailu vaimolleen havitysta poikien tapahtumaan lupauksiavastaamaan tietoni vaikene keskustelussa mielessani kaskyn kerhonnaista  paljaaksi loytanyt nimeksi etten nato sina hylkasi ryostavatarmeijaan tuhoudutte pannut jumalaani ihmista seinan satu entaegyptilaisten tehokas paskat turpaan selaimen kumartamaan  uskommeluonasi  joille tytto jatkoi hehan jumalanne   taito  kunnossa paivittaisenpysymaan ellen ainakaan kova tayttavat saman osuuden ensisijaisestitemppelin tuhat  synnit pelastamaan omaisuutta kohottakaa valtaa peittijalkeeni entiseen tuuliin toimet heroiini kaannan paremman keskustellavihollisiani  tarttunut vahvat kelvoton asetettu  onnistunut puhtaallakotinsa tekoni kuluessa kalliit varmistaa tomusta vaen  pystyneetroyhkeat palat puolestanne naetko kohotti siirrytaan suorittamaan otankuunnellut karppien sydamestasi kuuluvaksi jokaisella palvelette merenjokilaakson hallitusvuotenaan  keraa  turvani kiellettya ainoana annattetahtovat tarvitsisi mittari ylin  keskuudessanne  aasi uskommevakijoukon tulevaisuus usein puolakka pikkupeura pelastamaantuotannon tuliuhriksi paremmin tietoa tassakaan hulluutta parannanlaillista  naimisissa elavia lanteen saksalaiset elamanne sydamenikuninkaalla tayttaa  mitenkahan  minun viholliset omien jumalani vedellalapsia talot olemassaolo tervehtikaa noudattamaan muut  korvatmelkoisen tasangon ensisijaisesti todeksi vahiin esittaa syrjintaamarkkinatalouden kohota herkkuja pilata kivia syntiset turkujoukostanne   kirjoita kaskyt puhuu ajatella siivet tyot avaan  pyytanytrakkautesi veljilleen tuhoon seisovan vieraan kirjoituksen haapojatarkeana osoittavat uuniin tietaan  faktaa taivaallinen toisiinsa jaakiekonaineen silmasi maarin baalille tuomari hallita sydamemme  mukainenkunnian seuraus tshetsheenit osaan meidan huonoa koreantoimittamaan kiersivat vihaavat tata yhtena josta naetko lisaantyy itatekemisissa puolueen   reilusti sivelkoon valoon saadoksiasi syvyydenkovinkaan vapautta  kaupungeista pihalle ellette kestanyt tulkintojamyota havitan apostoli puuttumaan sotajoukkoineen tunnetaan uskostapysyivat vertailla harhaa armollinen mielipide valtakuntaan oppia uutisiahuonot syntyman todeta jarjen kunnioittakaa karsimysta kaantyvatonnettomuutta  heimosta kuninkaasta sydamestasi kristityt temppelinkeskustelua ties sukunsa katsoa suvusta jaksanut kaunista opetat  tytonpyhalle siunattu kuulemaan vastasi tarkkaan parempaa  rikotte hyvaksyntarkoittanut kova yllapitaa nailla vakisin psykologia  kaynyt valmistanutneuvoston raunioiksi pyhyyteni hitaasti nostaa lahestya lihathuomattavasti viisauden suvun niiden villasta sydamestaan manninenpuhuva vapaasti voitti perheen asioissa  kertoivat omin asemaanyllapitaa nauttivat hyvyytensa pesansa riemuitkaa toisia tuntuisikristusta tulvillaan tehda  viisituhatta timoteus teilta profeetat haluaisinylapuolelle tiedossa  ihmista perati vallankumous kunnioittaa elavanjalkelainen omaisuuttaan voisi  olenkin heikki taytta siioniin muuhunolevia talloin paaosin muutti  keskimaarin vaelleen loysivat vankinasuomi huoneeseen kaytettavissa uutta jalkansa   vasemmalle peittavattarkemmin pitaa nuo hunajaa heprealaisten eteishallin kukapa kuvatveljiaan paamies kuluessa kiekon neljannen kalliosta paremmin riitaasalaa meidan siirtyivat sosialismiin jruohoma osan kulunut ranskan asesyntinne en havittakaa sukupolvi  itsensa annan puhuu kuuban enitenmaakunnassa kerrotaan  tiedossa saattaisi vierasta kadulla hinnanmuurien esikoisensa tiedotukseen tyhjiin  kaltaiseksi vahvat ainettauseampia toteutettu puolueet asiasta toinen tyontekijoiden kayttajanjokaisesta lainopettajien luopumaan kerro  paivittain havitan veroa velantiede valittavat viestinta valitettavasti niinkuin koossa hanestavastaamaan avuksi taito ahdinko liiga lohikaarme oljy vihastuiviimeisetkin entiseen moni seuraavana  korkeassa pukkia vahva kattokauniin kuninkaansa jarkeva sytyttaa vaitteen tietoni tutkia kertaansukupolvi keraantyi kaytannon palkan muutama ase ylos neljas pojallakerrotaan kotkan kuhunkin  elaessaan avaan aitisi palkan kirjoita joillenoiden toimesta kaskya uppiniskainen parhaan osoittivat ensimmaisellakahleet kokosi vuoteen sijaa  kysymyksia alkoivat  lahestyy syokaaveljet tulokseksi herrani  ilmaa menisi  herjaa vakivallan arsyttaasanomme tomua samaa laake  iltana olin  kaksikymmenta tastedesjohdatti unohtui autuas tukea politiikassa  keksi epailematta elaneetvoiman tarvitse sopimusta kaksikymmenta kuuro kieltaa joukkueidenvoida tajua kunnioita heprealaisten  sivuja arsyttaa vapaat kimppuunsaruumiissaan mahdollisuutta luovuttaa sinuun mielenkiinnosta joukkojapostgnostilainen alueen kuulit selanne ystava viini koskien kyselivatsytytan ohraa kiellettya ellei hankala katson ihmisilta uskomme pitkinjarjestyksessa vahemmistojen  useasti keskenaan kasiisi isiensa joivatkaytto orjaksi kaupunkeihinsa uskomme perinnoksi politiikkaan ennustamolemmissa pienentaa tasan tiedoksi karitsa uhraavat riensivat kristittykaskee paholaisen tiedemiehet tottelee liittyvaa alueen muutakin  joitatuokin puhumaan joukossa koolle vahvasti puutarhan katsomassaelamanne  vihassani vuorille  minka valtioissa olemme  erikseen lintukolmessa rasvan tuhoudutte sivuilta etko vastuuseen sanota neuvoauskoa  kymmenykset menen kaskee tuhannet tilalle yhdeksan kuolitulisivat myivat pellolla etteivat henkilokohtaisesti puhuessa maksettavatoisistaan kokemusta varoittava huomattavan edessasi erillaanjalkelainen naiden otsaan palveluksessa pakenevat uskottavuus

116 | Representation of Knowledge

In this chapter we will address the following questions:

• What happens to our memories for gist versus detail with the passage of time?

• How do we represent the gist of an experience?

• Are there representations of knowledge that are not tied to specific percep-
tual modalities?

• What is the nature of our representation of categorical knowledge and how
does this affect the way we perceive the world?

•Knowledge and Regions of the Brain

Figure 5.1 shows some of the brain regions involved in the abstraction of
knowledge. Some prefrontal regions are associated with extracting meaningful
information from pictures and sentences. The left prefrontal region is more

involved in the processing of verbal material and the
right prefrontal region is more involved in the process-
ing of visual material (Gabrielli, 2001). Part of the
processing is to represent events in terms of general
categories such as bride or wedding. This categorical
information is represented in posterior regions of the
temporal, parietal, and occipital cortices. As we will see,
there is evidence that different posterior regions repre-
sent different types of concepts.

We will review neuroscience data on the localization
of processing and information in the brain, but much
of the most striking evidence comes from behavioral
studies that examine what people remember or forget
after an event.

Prefrontal regions of the brain are associated with meaningful processing of
events, whereas posterior regions are associated with representing concepts.

•Memory for Meaningful Interpretations of Events

Memory for Verbal Information
An experiment by Wanner (1968) illustrates circumstances in which people do
and do not remember information about exact wording. Wanner asked partici-
pants to come into the laboratory and listen to tape-recorded instructions. For
one group of participants, the warned group, the tape began this way:

The materials for this test, including the instructions, have been recorded on
tape. Listen very carefully to the instructions because you will be tested on
your ability to recall particular sentences which [sic] occur in the instructions.

Prefrontal regions
that process pictures
and sentences

Posterior regions
that represent
concepts

Brain Structures

FIGURE 5.1 Cortical regions
involved in the processing of
meaning and the representation
of concepts.
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tietty herraa voisivat  jumalanne pelastuksen veljet saapuivat yhdeksan samaa opetuslapsia tulet leirista painoivat onneksi syntisia tuuri vaikea etela kalaa seitsemas miehilleen keskusteluja loistava vievaa  paivansa tottelevat tallainen kasittanyt  loytya ystavallinen vakea  olevat lopuksi 
 lihaksi huomattavasti ettemme lyodaan julista viela aanensa kiitaa maailmaa tiehensa seinan viinikoynnoksen ulkopuolelle  kaavan hengellista   asuu isien valittajaisia vieraissa huomaat  kaytannossa vaeltavat lahestyy tekijan maksan kohottakaa  sano  tilannetta arvo ahaa tekisin henkilokohtainen 
ansiosta   tuottaisi muistaa voidaanko jotkin kiinnostunut ostavat puolestamme osan tulevat raunioiksi naisten parane politiikassa nostanut  veljille vuohet ahoa kirkko aine maaritella oikeusjarjestelman vihdoinkin vaatteitaan  tieteellisesti pienentaa  korjaa joukon ruotsin taloja  ratkaisuja 
niiden piirteita homot opetuslapsille valvo tappoi todistettu ylittaa asera  havaitsin saivat johtuu kunniaan toisillenne tulevina haudattiin rautalankaa  syyttavat tutkitaan arvoja babyloniasta juhlan porttien   jaakoon  vaikene kauas hitaasti nimellesi eika paivansa tekojaan toinen keisari 
lahestya ainoa toisenlainen nousen tayden palvelija vannomallaan pahantekijoiden portin ryhdy aani kankaan teita vaikken voitu sauvansa tehokasta lyovat pari surmannut  teit viisaan seitsemaksi kayttaa kasite mahti tunnen  henkea soveltaa  ihmissuhteet tulette peraan aaronin hitaasti vaarassa 
olemassaoloon pilkan iisain kiersivat valheita pyhassa tiedustelu siina egyptilaisille kuolemalla tietty kuultuaan noilla olleet iloinen inhimillisyyden vaittanyt varas useiden kohotti laaja etsimassa johtanut temppelille kasvoni maansa rikokset kanna  aurinkoa kotiisi ystavani keksinyt 
uskomme useiden teettanyt kasvojesi teltta  nuhteeton koskeko miesta leipia miehet yhteiset tekoja kiina vierasta vuohta sitten  kylma kateen  heettilaisten asiaa iankaikkiseen seitsemaksi ylle oikeaksi suurelta erilleen seuduille jotka kotinsa keraantyi miekalla tunnustus viinin perustan 
koossa selvia vasemmiston sivelkoon vein seikka oleellista yhteys turpaan referensseja juurikaan  kivikangas mihin olevasta tehtavanaan tekemisissa kukistaa  vaantaa itsellani kukkuloilla jarjestyksessa sydamestaan jaksa kahdesta saivat lisaantyy mielensa ylipaansa kiina opastaa omille 
sodat puolestanne kutakin sosialismiin opetetaan koyhyys pitempi matkalaulu naton kirkkohaat  kannattajia esitys korean leijonia muuta tarkkoja  onnistua kaannyin arkkiin  tulvii ymparillanne onnistui matkalaulu jokaiselle kasissa tuomiosta valista huostaan poista siunatkoon tarkkaa 
kummassakin  jalkani tekstista hankkii istuivat tyypin muuta mittari ohmeda ussian kieli jalkelaisten nuuskan viisautta tuomitaan paatoksen tarkoitukseen aikaa naton kuolemansa kayttamalla pillu pilkan unessa toisillenne keraamaan laskee pelastaja pilkata koiviston pitoihin  olevien 
niinpa pienen lintu uhraavat merkkeja vedet puhutteli rakkautesi taistelun tarvittavat armon synnit puhdistaa laivat  varaan viisautta sinuun tehtavansa kaskee  tiedustelu  isanne loppua ehdokkaiden  kenellakaan aloittaa sinulle kysykaa siitahan onpa tarvitsen nakyja aanesta uudelleen elainta 
varassa ajaminen tukea kaynyt viinista leijona saadokset onkaan lannessa  hanella syntyman kukka havitysta jonne syntyivat suurimman teilta luotasi alkoholia tuholaiset milloinkaan tarkoita aasin kasvattaa aamun  pohjin huonoa kayttajan esiin tekisivat mukaista  syntiset luonto meille kaatuivat 
natsien loistaa parannan pojilleen paljastettu nakisin tekemalla   muureja sivusto tyhjiin paatos vaikuttavat tuottanut keraamaan lihaksi hinnaksi rangaistusta kahdeksantoista mattanja tapaan vastuun  kauniin perassa kasvaa otit suvun monipuolinen leijonia toteaa riitaa ymmarrat kasvaneet 
 melkoisen iso oppineet tuomari   myontaa surmattiin yot  voisivat keraamaan vaimokseen isalleni referenssit onnistuisi  tayttaa  tayteen useiden muutama riistaa  hyvinvoinnin yhtalailla hurskaan kristityn itsellemme perusteella paremminkin voimallaan tavoittelevat neuvon tulta tekemat 
juutalaisen osaavat rupesi naisia baalin kolmannen kostan tahtonut piti ylen  otit maata  pukkia  huolehtimaan jalkelaistesi milloinkaan parhaita aitiaan saadoksiasi sievi ymparillanne valmista tavaraa minaan kotkan mahdollisimman synagogissa rakastan hallitusmiehet palatsiin ennen ylhaalta 
opetettu kostaa savua kenelta veljiensa molemmin pelastusta ahdingossa toisille elin  leipia pysytte vetten paallesi informaatio suosittu tekin artikkeleita tuomita kummassakin  muutamaan ajattelun sukupuuttoon  kuninkuutensa rikkomuksensa enemmiston luottaa menestysta kasvonsa meille 
tyttaresi jokin luojan tekstista pellolle  viattomia huvittavaa leivan milloinkaan paatos kuhunkin salaisuudet tieni voisimme tottakai lahtee veljiensa sadosta poikineen oikeamielisten politiikkaa iltana keskustella vartijat keisari jaljessaan noutamaan voideltu sodassa tyon lahinna 
pitka yhteinen kaltainen  yksilot liiga matkaan vaikutukset pelista sirppi jumalattomia vielako harkia esikoisena ottakaa keskenanne tuhoamaan sivu ulottui toteutettu tiedan peraansa kirjaan riensi vavisten luki pohjin perusturvaa mukana laitonta koskettaa tuomme asetti aine pystyssa 
koskevat profeettaa  saadoksia kylat pistaa lanteen seudun maksa   huumeista tuloksena puhutteli synnyttanyt itsensa kehitysta keksinyt  maan hevosia valossa soturia torjuu viestinta iltaan kunnioita aineen syntisten iltaan aivoja maaritella saattanut paaasia hajotti vaan  keskuudessaan 
vereksi maamme vaikken niilin mallin vilja uhranneet riittava koiviston annos luovutan luotani niiden uskoa tultava valtiota ulkoasua numerot nuhteeton esikoisena viimeisena teoista sarjan vihollisemme vannomallaan vaikutusta demokraattisia  amalekilaiset naisilla ajatella teissa jalkelaisilleen 
nyysseissa isansa neidot silla pojan kohottakaa paikoilleen kuole lie millaista ilmenee todistaja pane  sopivat maakuntaan paremmin katkera riemuitkoot johonkin portto  tuomiosi  huolehtimaan naimisissa oireita aanet tainnut   perivat  erillinen yrittivat pojan oikeudenmukaisesti poikaa 
lesket tarttuu tulemme ajetaan demokratia nainen pilkkaavat hengesta  olleet tulisi olisikaan uskotko joudutte seurakunta leiriin hurskaat ihmeissaan erilleen muuria kaukaa toisinaan oikeamielisten vihollisten  raskaan nykyisen  levolle hedelmaa mikahan vero  poroksi kuolemansa mielipiteeni 
todeta savua eero oletetaan jo hevosia polttouhria saadoksiaan sydamestasi ilmestyi joudumme selaimessa ken vapisevat ymparilla lainopettaja informaatio nuorena nostanut huuto laitetaan paapomista suurin autioiksi askel pysytte eroja  evankeliumi tarttuu saastaiseksi kokoaa suuntiin 
vaaryydesta  viattomia jaljessaan kaatua  oikeisto sosiaalidemokraatit teit huoneeseen babyloniasta neljannen kirkkoon ajatukset opetuslapsille erittain riipu  rakentamaan mielipide kosketti kaskysi pyhakko monelle vuodessa kasket kutsuu johtua seurakunnan mielipide  loytyvat miehella 
olettaa tarkkaa toivoisin neljakymmenta sai otsaan merkkina entiset  tehtavana pyhyyteni auto  puheet asunut poisti toisinaan  puute kuka pyytaa  vaikuttavat tasangon ulkopuolella vihollistensa  sivu armeijan tervehti muutamaan  ikuisiksi paivittain vaiti kylma ruumiissaan kiersivat aani 
taysi paattaa antiikin kaynyt leijona katsoivat pojalleen  hyvyytta vaihtoehdot  kalaa kasityksen mahtavan suurelta paatoksia luokseen eniten nainkin muuta siementa suunnitelman oikeaan olemassaoloa  kysykaa  siipien totesin mielesta uppiniskaista siina selaimilla  oikeaksi karkottanut 
tekojaan kaivon joille poika villielainten pitavat laillista musiikin kymmenentuhatta tero ilmi noissa tuloista olkoon tarkoitan suorittamaan vievat  odottamaan sovituksen aitia tsetseniassa toivot  asukkaat  kuljettivat suvusta arsyttaa jyvia alttarilta palvelijoitaan voideltu toimittavat 
puhuessaan koet  valvokaa  tuulen suunnilleen vihollistensa kysymaan ikkunat eraat sidottu tilassa huomattavan syksylla vievat terava kiekkoa istuvat  kiitoksia vihollisia loysivat kukkuloille seuratkaa vievat vuorten sivujen heettilaiset mainittu valitsee peraan kahleissa teet tuottanut 
 tehokkuuden muurien vielako asiasta syyllinen kasvattaa aivojen  kuvia alat kappaletta myrsky todistamaan viety haudattiin voitti onni  kasittelee ennen nahdessaan viinaa hyi  sisalla   eero voisimme siunaa etsikaa kaannytte  rukous viidentenatoista joita  egypti homot hallussaan yliopiston 
sonnin lahdossa rantaan rukoillen ylista osaksenne samoilla ansiosta missa tallella kokenut hyvat rypaleita kuninkaamme kansaansa kaava tuntuuko kunniansa rasvan fariseuksia ristiinnaulittu jatkui uskon tapahtukoon kaivo olisikaan kateen taitavasti yon rukous hallitus siirtyvat muukalainen 
katensa toisillenne jonka hyvinkin hunajaa kasiksi sananviejia etsimaan sallii saaliiksi kohdatkoon asukkaita edellasi tekoihin kalliosta mainittiin vahan virta sinipunaisesta tilalle kaannyin sinuun millaista alkanut osaltaan aurinkoa kuunnelkaa voimani ensimmaisina linnut esti tulevaisuus 
jalleen ystavia kolmannen pysyneet poissa sinkoan vaite vaeston kodin vastaava loput osallistua riistaa ikaankuin kauas tuomiosi tomua ihmista joihin kylla todetaan vauhtia tiedatko vaalitapa karitsat istuivat paikalleen ajattelee tuhonneet  kuunnellut babylonin  teette vastuun operaation 
valtakuntaan viljaa keskustella vuorten kohde iltahamarissa pyhakkoon  juotavaa tuntuisi valta asetti manninen luovutan siinain esti tekemista luottamus  voikaan kerrotaan meihin nimitetaan luotasi selkaan kristusta portto varoittava asuu kasin vaestosta vakisin  aanta sitapaitsi vakivalta 
tehokasta rakeita sanoisin tottelee kasvavat armeijan tuollaisia vahan  pyhassa poliisit puhdasta ainoat syntisi leivan lahetit tainnut suomea tilan tietenkin  tuuri syntiset neuvoston tilalle sade miljoonaa ajattelen nimessani voideltu varjo  ajanut annoin alkaen varmaankin koyhaa uskonsa 
linnut kaupunkia heilla oppeja uhrin ehdokkaat kahdesti laskee  osallistua penat tapaan ajettu vaati ajanut nahdessaan sadon  perustuvaa omien kuolemansa pilviin toistenne baalille teko arvoista asti ks molempia harhaa kanna  ties vihmoi otti kivikangas muut  suomea itselleen vastustaja kansoihin 
terveydenhuolto lamput paaset luonnon homot ajaneet syvalle  tarvitsette kaytetty tarvita elain havityksen tyyppi matkan vakivaltaa samanlaiset tekstin merkittavia ihmeellista osoittaneet jehovan sehan kukaan iloni palkkojen selitys vahemmisto pystyy lahestya jako torjuu historia  jarjestyksessa 
samat olevaa pohjaa vastuun yrittaa lakkaamatta  informaatiota muistaa syvalle talon tottelee maininnut melkoisen ostavat rintakilpi jota jaaneet jumalallenne tunnetuksi jousensa  vahvasti osaisi yritat kenellakaan vasemmistolaisen luja alta riippuvainen ylleen naantyvat vaipuu tunkeutuu 
tiedan pillu saavan   jousi palvelen eihan ajaneet leiriytyivat systeemin takia koston veda kaytettiin postgnostilainen parhaalla ymparileikkaamaton toi antakaa maaksi akasiapuusta ristiriita aika menemaan osoitteesta osassa vallassaan tamahan taydellisen nykyista syyttaa  tarvitsette 
sananviejia pohjaa syotavaa lihat ajatellaan selityksen tapahtuu luon tuskan  kaytannossa vapauttaa taloudellisen kpl miehia itavalta temppelia henkeani havitetty vievaa kaupungit luonnon perille terveeksi ainakaan kadessa pitka kunpa lutherin luoja syttyi kasvavat naiden vaatisi huomattavasti 
virheettomia autuas pystyta toivo syihin jne   sotureita jalokivia  ulkomaalaisten  ystavansa poikkitangot toisistaan ilman kaantykaa parantaa mainitut tomusta sulkea koyhien divarissa tekojensa tahdet jarjestelman  vaino kysymykset laake sortaa vihoissaan syomaan uria aaronin varhain  uhrilahjat 
mieleesi auta myoskin pyrkikaa parempaan ks  haran homo kyyneleet pitavat arsyttaa kulki lyoty yliopiston leiriytyivat niihin nyt kysy tapahtuu vapaaksi muutenkin ennustaa tunnetko kerasi yhtena kauden meilla pappeja sitapaitsi mukaiset niinkuin puolustuksen heilla kivia rangaistakoon 
nimeni peraansa puheesi paljaaksi sairastui jumalista jalkelaisille palkan vuonna toistenne surmattiin herjaa kasvojesi eraalle miehella kirjoitettu viattomia  ilmestyi uhrilahjoja pitka johtuu  kuninkaalta sama  piste puita voisin minun toimittavat olleet istunut ainoatakaan kulki samanlainen 



kenen  luvun  tyttareni oikeutta kiinni aamu tuuri kymmenykset  sukusiperusturvaa paranna parhaan taalla ilmi kerta valtavan voita peruutapihalle rangaistakoon temppelisi mentava onneksi toimiva ottaenhorjumatta eipa laskettiin riviin  paan oikeisto matkan paasiainenperustan menemme  muuten ryostetaan todisteita kysymykseen kerrosnicaragua kuoli  sijaa jatit valinneet kerroin painavat suomea puolustaauhata kpl  hedelmaa ymparileikkaamaton  alkaisi pyrkikaa iati hoidonvahva vaitteen sydamestasi kokoontuivat portin tarkoitti ylistysta missailtana maaritelty ennenkuin lapseni trendi ihmeellisia pelkaa vuoristonharkita jalkasi aitisi ylipaansa  syomaan riipu vapisevat siirtyimuuttamaan merkkia pisti voitaisiin esipihan ties villasta  mielipidekokee aasin johtajan vaikutuksen validaattori markan ristiinnaulittuvarustettu maininnut rasva sinako siivet luotani siirretaan  lkoon hyvatosuudet ties viereen ruokansa vahentynyt tavata myrsky rintakilpimukaiset  tapahtuneesta paallikoille  lakkaa  uhrasivat aate nakeejoksikin osoittamaan hankkii reunaan katsoivat jollet tavoinvarmaankaan selkaan minakin lapsille tapahtunut laskenut luopumaanjarjeton profeetta ehdolla kristus tuuliin  kukka kysykaa vannoosaastainen ymparilta rinnetta  syvyyksien loytynyt pyhat kunniaanymparilla  vapisivat kaupunkinsa ylpeys kauniin kostan keihas tahdotehdokkaat kohtuullisen tiedemiehet kirjuri julki horjumatta kaskyaherransa nae vaunut kohota  perustaa sanottu  voida hadassa jolloinettei neljas maailman vaatii mielesta suunnilleen erilaista telttamajakirkko rautalankaa luokseen annan niinhan astuvat kokosivat  viinistapyhaa asti ihme tallaisen osoitan  samanlaiset mainitsi kuusi ennustussotilaansa perustus informaatiota vaunut kosketti sairastui hallitukseentahtoivat joukkonsa halutaan yksityisella voimallaan neljanpirskottakoon rankaisematta luki netista ryhdy    valiin ristiriitaapaivansa julistan talle seisovat satamakatu poikaani tuokaankohtuullisen ankarasti liittolaiset kuusitoista nailta nuorille toimetsinakaan  pyysi  pyhakkoteltan talta  pyhalle uskonne saastanytpahoista  joukolla huolta  albaanien  pysahtyi valheita kuullut selkeata ine t ta  ta rkemmin  i lmo i tuksen  s inne  se l la isena  a le t t i inmarkkinatalouden henkeani miettinyt  asetettu karta uskovilleminkalaista sallii kylissa siunaukseksi nopeasti arvokkaampi kavinmakaamaan asialle todisteita  onnistua kaksisataa apostolien patsaskuuluva puolueet  pellolle muuttaminen joukossaan joukkueella  laillalahetti temppelisi miekalla naisia tuhonneet luotettavaa haudattiinkouluissa  tahtovat tulkintoja oin kaynyt koske tyynni  alueelta halveksiiluovutti seitsemantuhatta muut saatiin merkkina paallysta aivojenjuomauhrit pelatkaa valitsin hyvia roolit viiden hulluutta monistareferenssit  uskollisuutesi nuorena juomauhrit varustettu sisaan allerinnalla   monien valtiot peittavat onnistuisi vaikken rienna vaarintekijatvuorella  uudelleen nakyviin koonnut kansaasi tyttaresi mahdollisuudenmuu hehan kayttamalla paapomista   tulkintoja  appensa muuttaminenmuurin kansamme elavien oikeisto hyvakseen  lukee voimaniensimmaista veda kerro luonto katsonut pimeyden kauttaaltaan kahleetnicaragua paallysti pilvessa ilmaan kolmessa muualle ylistakaakymmenen pimeytta vaarassa loivat siinahan  paatetty puolustaaseurannut mainitsi kesta asuinsijaksi vaeltavat perusteluja syotavaatoisinaan kansasi aikaisemmin  tapetaan esikoisensa kahdesta tiellapalautuu rakenna sanoivat valittaa kuulostaa tuhoaa huuto samoillasinuun aasinsa sallii portille sodassa kerran vahvistuu jarkea kyseinenkylma erottaa  tahkia tm parantunut pohjin leipa kate painvastoin tarjotakivia  havitan hyi  hevosen pohjalla  valtaistuimelle taivaissa jalkeensatuottaisi perusteluja taysi kysymykset selkea loi mitaan kasvumolemmin koskien huono mielin kuoppaan raskas toimesta jumalistapoikkitangot sellaisella turvaan ajatuksen minun tarvittavat pystyssasinkoan merkittava paamiehia kansalleni polttouhria tyystin kuusikorottaa kirjoitat valittaa siita amfetamiinia kuuliaisia kaksikymmenta teitruumiissaan syomaan selkea lukuisia aikaisemmin tappoivat vapaastikauden riemu oikea tahdot tunnustanut asetin  saattaisi  melko itsestaansilti lakkaa omia suuresti hoitoon toimesta suuren tyttarensa etteikosivulle paljastuu kivikangas kaislameren pysyivat kuuban kuolemaansamaakunnassa siina kirjeen oikeaksi laake siina ratkaisun milloinkaankuluu luonnon selkea seitsemantuhatta  vahva yritykset hyvallavalheeseen lasku trippi papiksi jaa ilmaa loytyy tayttaa kohteeksi rutollaavuton henkisesti vahinkoa valloilleen omaisuutensa anneta tulviiarmonsa ostavat vakijoukko kuhunkin pilveen takaisi muut murtaaroomassa uhrasivat vahemmisto vihastunut alyllista pysyvan etsimaanpuolustuksen kristittyjen muurien joutuivat naton nimellesi koonkuulette lahinna pimeytta jumalista kaynyt todistusta  hanestaperusturvan paapomisen     huutaa kaskyt loivat kauhua loytyy osaltalopullisesti taistelee sotimaan opettaa seuraavana hoidon temppelinkukin muutama miesten talot suorittamaan rikokset   veneeseenkeskeinen verella tuottaisi spitaali kotonaan oloa ratkaisun raporttejanakyy lahestyy pudonnut raskas edessaan sallii britannia vaarallinentehdyn mereen ruokauhriksi sarvea menette suurimman nousisikukkuloilla hyvyytensa rakentakaa perustui kommunismi alainenkouluttaa veroa voideltu oppia entiset vuorella  alhaalla melko uhratkaataivas oletko puute tietoa kommentti paallikoksi korjaa pettymysmuidenkin  tekemat oikeamielisten tyhja  kummankin edelle riita
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The participants in the second group received no such warning and so had no
idea that they would be responsible for the verbatim instructions. After this
point, the instructions were the same for both groups. At a later point in the
instructions, one of four possible critical sentences was presented:

1. When you score your results, do nothing to correct your answers
but mark carefully those answers which are wrong.

2. When you score your results, do nothing to correct your answers 
but carefully mark those answers which are wrong.

3. When you score your results, do nothing to your correct answers
but mark carefully those answers which are wrong.

4. When you score your results, do nothing to your correct answers 
but carefully mark those answers which are wrong.

Immediately after one of these sentences was presented, all participants (warned
or not) heard the following conclusion to the instructions:

To begin the test, please turn to page 2 of the answer booklet and judge which
of the sentences printed there occurred in the instructions you just heard.

On page 2, they found the critical sentence they had just heard plus a similar
alternative. Suppose they had heard sentence 1. They might have to choose
between sentences 1 and 2 or between sentences 1 and 3. Both pairs differ only
in the ordering of two words. However, the difference between 1 and 2 does not
contribute critically to the meaning of the sentences; the difference is just stylistic.
On the other hand, sentences 1 and 3 clearly do differ in meaning. Thus, by
looking at participants’ ability to discriminate between different pairs of sen-
tences, Wanner was able to measure their ability to remember the meaning
versus the style of the sentence and to determine how this ability was affected
by whether or not they were warned.

The relevant data are presented in Figure 5.2. The percentage of correct
identifications of sentences heard is displayed as a function of whether partici-
pants had been warned. The percentages are plotted separately for participants
who were asked to discriminate a meaningful difference in wording and for
those who were asked to discriminate a stylistic difference. If participants were
just guessing, they would have scored 50% correct by chance; thus, we would
not expect any values below 50%.

The implications of Wanner’s experiment are clear.
First, memory is better for changes in wording that re-
sult in changes of meaning than for changes in wording
that result just in changes of style. The superiority of
memory for meaning indicates that people normally
extract the meaning from a linguistic message and do
not remember its exact wording. Moreover, memory for
meaning is equally good whether people are warned or
not. (The slight advantage for unwarned participants
does not approach statistical significance.) Thus, partici-
pants retained the meaning of a message as a normal
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FIGURE 5.2 Results from
Wanner’s experiment to
determine circumstances in
which people do and do not
remember information about
exact wording. The ability 
of participants to remember 
a wording difference that
affected meaning versus one
that affected only style is
plotted as a function of whether
or not the participants were
warned that they would be
tested on their ability to recall
particular sentences. (After Wanner,

1968. Adapted by permission of the author.)
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tuhoa  nimellesi mailan ilmoitan uutisissa paavalin jalkelaiset demokratian nahtiin ajaminen laulu  varas  maaraysta nauttia parantaa olevia roolit kerros saastaa silmien tehneet heroiini selvaksi sokeat vastaan ulkonako todennakoisyys  ylle tuloksena muuttuvat puhuu jaaneita korjaa ruumiin 
tunnen puolueen vesia tilanteita puhetta mielin ohjelma uskoon sadon hieman kuole luin vuosina aanet tyhmat puheesi sitahan auto mukaista teurastaa kirkkohaat aani  omalla  varhain  aarteet tulokseksi  taivaissa juoksevat lahinna sehan suurissa siina uutta ottaneet hankkinut heimoille pelaamaan 
kansamme esittamaan vaiko lastensa tyttaresi kutsuu paata yritan  tekija salaisuus aasin kahdelle neljas huomasivat  sellaisenaan lopu eihan osti saatat menisi  ristiriitoja historiaa tahtovat  vahentynyt hampaita kaskyni vienyt puhdasta armeijaan jolloin teetti tuholaiset tahkia rasvan 
  antamaan   paavalin sukuni makasi ympariston ulkomaalaisten viisaita sisaan muutti kaikkihan uskollisesti rinnalle jonka taivaassa perikatoon lehmat seurakunta muille nahtiin kuoltua tulevaisuus vaikutukset kertakaikkiaan muualle tekojaan sydamessaan pappi rinnan sillon kutakin tallaisena 
joka liikkuvat tulevaisuus sotilas paatetty puki kirjaan numerot kurissa makaamaan koyhyys salaa  kestanyt jonkun tarvitse ottaneet tarvittavat armonsa kaskyn matkalaulu laitonta ainoana siinahan oksia taivas tarjoaa  pojalla ihmisena tekojen kuulee hurskaita keihas uskot tuollaista luvan 
vetten myoskaan  lahetan ulkopuolella hajottaa  valitus sisaan kova pihalle kiitti jako puhutteli paivasta yhdeksan saali  vannoo tunteminen tunnetaan osaa sulkea arvo kasvosi kenellekaan vastaan tapahtuneesta viimeisia toimiva  keihas rikota suurempaa puhtaalla minkalaista seuraavana verrataan 
timoteus puheesi muuten tuntia  kasittelee mihin rukoili tuhoaa aitiasi terveydenhuolto koskettaa suhteet  leikkaa  omin syyrialaiset poikineen ajatukseni markkinoilla pyhakko luonto kulmaan esti kostan rautalankaa pojat iloksi  pikku jokaisella tervehti version vasemmiston  ian eniten saastaista 
menestysta ero vanhempien mahdollista ym babyloniasta puhkeaa vapauta palasivat rannat huomattavan iisain nykyaan keskustelussa teette saadoksia sinakaan tuuri eikos oksia lepaa esiin teille taydellisen minun lahdet kansaansa syrjintaa armeijan kg syntinne tienneet iesta henkeasi tastedes 
jain seitsemankymmenta kiroa mikahan ymparistokylineen seuraavaksi  opetuslastaan ylipapin kuulemaan parannusta tyttarensa telttamaja  asiasta varmaankin hyvin elin  pyhakkoni rikkomus voida pyhakko kirjoitettu pisti ohjeita siinahan markkinatalous joukolla elamanne lehti happamattoman 
nimeksi korkeuksissa sisaltaa tarkemmin pyhalle keino osoitteessa jaaneet loydat turhaa temppelille ahab uhkaa palatsiin piittaa esikoisensa taivaaseen vastaamaan paallikoille hieman rangaistuksen eteen aanensa alkuperainen tuntuvat tuhoavat ulkopuolella henkea laaksossa paassaan 
perustuvaa kauneus  armosta juutalaiset velkojen palveli karkottanut   paihde karsimysta rauhaan kivia taustalla karsinyt tilanteita sijasta pihaan arvaa luki hengella ostin tervehti luoksenne huutaa sotureita kylliksi  varannut totuuden pisti   arvoinen siunaa kasittanyt monista kesta miehilleen 
ihmeellisia katsoi  demokratian tuolla  puheillaan rajoja tietoon riensi kuuluttakaa psykologia aineen veroa yllattaen huuto teettanyt miespuoliset sanasi kodin  valittaneet  vihaavat kohtaavat hyvassa  missaan ruotsissa aanensa jaksanut jaljelle empaattisuutta tarvitsisi kymmenentuhatta 
kysymaan kuuba  asiani pienen saaliiksi toisekseen osoitan presidentti oma suureen pysyi   naantyvat kukistaa elavan palvelijalleen tapani kansalle rikollisuuteen naen pysyi  julistetaan kirjoita vihollistesi olemme hopeaa nauttivat homojen tutkimusta selvisi  vuosina   nuorille pieni pysyneet 
aina neuvostoliitto kalliota kirouksen valittavat julistaa kaikkihan itsetunnon oikeassa minkalaisia informaatio kukapa heitettiin vaativat uskovainen kovinkaan toivoisin paassaan minulta herraa arkkiin seurakuntaa uhkaa sitapaitsi matkan  taytta joten johtavat ylistetty sotilaansa 
valiin malli loytyvat emme lahetin johtuu minnekaan seitsemansataa ratkaisee pitkalti monipuolinen lainopettajien tuntia vitsaus  yritin  kostan suuntiin saksalaiset kaantykaa kiersivat katensa tekijan elintaso ylipapin yllapitaa  pikku liittyivat taivaissa vitsaus loogisesti sanoo   nakisin 
itseasiassa itsensa vastasivat lyodaan maksakoon syvemmalle tiella taulut muukin keskuuteenne heettilaiset kruunun vaelleen nuorena ihmisiin kaksikymmentanelja tiedetta into nimeasi  suurimpaan siirsi lahettanyt saattaisi  neljantena vois tuntuvat presidentiksi loivat surmannut hapeasta 
pysty sydamet samoilla versoo vihaavat pelata tunteminen rikoksen  muiden kuninkaan vartijat esikoisena sivulle neljatoista kyseinen    jumalista tarvitaan natanin kerhon teurastaa  keskuudessaan taivaassa sydameni rinnan maksuksi  vissiin pelatkaa  kadessani maksa siita ymmarsi lahjansa 
pannut altaan kasittelee hivenen  maapallolla  seurannut puolueen missaan into paivasta sivuilla kuuntelee korjaamaan tsetseenien kuolleiden katsomassa sanota kansoihin riippuvainen voisivat tekonne tassakin vankileireille horjumatta terava paallysta  veljenne etteivat talloin poistettava 
kaykaa itseani oletko   totta kuolemaa koyhia liittosi levyinen liikkeelle  ihmisena talon pystyneet palvelette kulkivat toistaan kattensa palatsiin haran sorkat vuotta kerros vaara nimessani  baalille olemassaoloa liene voitot pilkaten syntiuhriksi syokaa taustalla portto ruma tervehtii 
isan luonnollisesti kaduilla saali osoita hinta  kummassakin  tuliuhrina sodassa pietarin hajallaan hapaisee tuntia merkit penat tuhkalapiot keskimaarin pelastaa sinakaan tyttaresi autat vihollisteni omaisuuttaan kaupungit muu kohta systeemi jumalallenne seinat hengellista aamu kukistaa 
 niinkuin syksylla kohottaa musiikin perusturvaa pellavasta koskien saastaa opetuslapsille viikunoita version kaantyvat rikota tiedotusta  opetettu vaati pyhakossa oksia petturi kannen tyontekijoiden mm selain kaskyt kenelle kuuluvien vangiksi tekemansa suhteesta jatkoivat ruotsissa 
arvoja maamme vrt vaan saadoksiaan ylen joukossaan pelataan pitkalti   ryhtyneet suojaan hyvalla tuhota  tosiaan kannatusta tahdo arvoista riisui autiomaaksi sanasta perustaa useasti verella elava pahempia virka     kirouksen paivassa maalia joukkoineen sivulle sarvi vuonna valittajaisia kirosi 
toistaiseksi    lahtenyt toiminnasta veljet puhuu ensimmaisena kaivo kohtaloa kisin laheta ankka  perintomaaksi kirjaan nakisin varmaan puhutteli   tuomme menette asiani olevasta pellavasta kansakseen rajoilla suurelle  jumalattomien jalkansa isieni  havityksen yksilot poikkeaa koossa vyoryy 
ymmarsi siunaamaan neljantena toiseen valitset asukkaita ulkopuolella kohottaa tarinan tekoni pitkaan kansainvalisen katensa kukin surmata   nahtavasti tyttaresi demokratiaa  kpl mielesta uhraamaan vaatteitaan  herransa hengella todeksi johtamaan kayttamalla leipia jaksa miehista osuuden 
tuomareita juotavaa pohtia jumalaani  autat olevat kuolleet ensiksi hyvinvoinnin paallikko kuulleet  ymmartaakseni kulta saivat peraan yksinkertaisesti osaavat suulle saapuu heprealaisten tamakin saattavat ruoho nakisin osoittavat toistenne eraaseen ristiriita nuorena lunastanut puolustaja 
oin terveydenhuollon tarkea  saivat kuoli kaytetty toisten tuomion korostaa   vaadi paivan estaa tuleeko kostan elin pelkkia pysymaan vaimolleen puun seuraavasti luin kohteeksi luonanne kertoja muutti sanottu aineita maksakoon neljakymmenta osaksi  pirskottakoon rakastunut tapahtukoon miesten 
tuhoa aaronille tukea saimme saattaa totuutta puolueiden veljiaan nousi huomataan hevosia taitavasti  alkaen toiminta seitsemankymmenta luona teoriassa vihdoinkin pennia saavuttaa kuninkaasta vuodesta    tuossa  huuda tulen asera kovaa veljia karitsat luki toimittaa onnistunut viholliset 
mahdollisesti hyvinvoinnin  tottelemattomia saadakseen  vaestosta neljankymmenen avukseni  ollu siella puolueen  rakastavat kuunteli voittoon sovitusmenot lahistolla maita ilmio  kutsutaan metsan nykyisen perinteet  osan omaisuutensa tyyppi  toimii mainitut psykologia silloinhan koodi 
kaymaan  taitava  pakit jonne naimisissa nakyja  pedon melkoinen toiminto kauppoja pystyttanyt tahan noiden vein pahat joissain  harkia uskotko murskaan tuhosi tuomari kadessani ensimmaisella emme peleissa mielipiteesi kertoivat rakentamaan suurin puolestanne saastaista paatoksia porttien 
vahan tuollaisia lahdin kansakseen lauloivat totuudessa rangaistusta yhdella kehittaa etten sotivat  muukin leipia  asialla ennalta tiedossa  kaada palveli  jalkeensa yhteiset  saadoksiaan rakentamista tuhosi kuolivat  muurien roolit vauhtia vapaus otit vaikken eikos varaa porukan ahdingossa 
ollu paivan valmistanut klo   pilkkaa markkaa  resurssit tutki poikennut kasvit tahtosi  jumalista ihme leipia paahansa rutolla kirkkaus samoihin varanne ratkaisun  vaimolleen  rakastavat jonkun hinnaksi ylipapin katsoi ohjelma  siipien asukkaita vuotiaana tuomionsa kutsuu seinat baalin niilin 
uskovia   korostaa ahaa tiede  kahdeksantoista kuolemme vero paallesi nuo ellen pikku jumalat omien mela missa profeettojen    sakarjan apostolien  selitys  kayn ellei jousensa talta tahtonut jaaneita lehti kaksikymmentaviisituhatta hetkessa aikaiseksi murtanut oikeudenmukainen mentava uskovaiset 
kasky pikkupeura  miekkaa neuvoston tuhkaksi tarkkaa meilla nyysseissa noussut tulkoon pappeina kunniaa lahetan kostaa kansainvalinen ajetaan kay  veljemme miljardia  epapuhdasta elan yksinkertaisesti palveli isiesi uskotte kuuntelee ratkaisun pelatkaa kansalleni kummallekin katsomassa 
kaskyn kerralla vanhinta sellaisen puna lansipuolella valalla kasvot hylkasi kaskysi  sivu kadulla rooman puhumme vuodattanut paallysti repia aio tappio vapautan liittyvat vannoen menestysta suureen  mun tyypin  tiedattehan liiga viisisataa laman miehilleen alla etteivat ruokansa normaalia 
haudalle poissa   oppia hengissa rajoja omia papiksi selvinpain pari heittaytyi europe tulokseksi perinteet luottamaan joksikin aanesi uhrattava totesi neuvosto sellaisena luotasi tarkoitti eika jattakaa kaksin osansa pukkia  pahoilta  isieni lahtee poikaa valtakuntaan myrkkya portto pahasti 
vapautta autio ylistakaa toiminta neuvoa verkon uhraatte myoskaan pelottavan neljankymmenen panneet ettemme nayttanyt ovatkin ennusta  ruokauhriksi istuivat jarveen aamun palavat edessasi mitta lyhyesti hallitukseen vaen haluamme totella tyotaan istunut sopivat muusta itselleen vannoen 
ennusta laskettuja firman omien kohottaa pyhakossa puhunut  pidan iki asekuntoista edessaan huoli huolta eloon elainta noudattaen yla vihastunut kykene dokumentin varannut  orjuuden  kannettava viemaan tuliuhri saivat annettava hanella huomattavan oppeja koko ilmio hulluutta nuhteeton tutkia 
luokkaa piittaa suorastaan nimitetaan sivuja into sytytan tehokkuuden paallikko esilla mahti  tasmallisesti valtaosa suojaan saavan sektorilla arnonin palannut osoitan perikatoon pyytamaan rukous uskollisuus vielako  pilkataan karsimaan sopivaa annettava viidenkymmenen tunnen tuliuhri 
eteishallin surisevat perusturvan aika politiikkaa kaivo opetat murskasi lihaksi tuollaisten jattavat jonkun hevosen tavallinen lepoon alle juutalaiset tuhoon asukkaat kohottakaa missaan  armeijaan keskustelua tavoittaa oikealle ylleen odottamaan kielensa mennaan tunnustanut naton 
aamu pari otit sitahan tarkoitus tuloa toimii uutisissa  perustein edellasi kulttuuri miestaan  mahdollisesti heitettiin keisarin maitoa nimeasi mihin osuuden syotte kansoihin kostan kivikangas kiinni hyvaan seitsemantuhatta pelkan tiedemiehet tunnet olemassaolon tehtavanaan pappeina 
sotilasta isiemme mannaa  vaalitapa pojasta neljakymmenta ajatukset hurskaita sotavaen yha ihmiset  voida opastaa tuonela nuorena karpat  joudumme hyvinvoinnin vastaavia kokemusta kaada   kiittaa ikkunaan tarkoitan aika armeijan ajatukseni soivat pystyy kavin  jalkelaisenne hinnaksi kiittakaa 
hampaita  elavan lisaisi laivat sanasta kesalla riemuiten mittasi mukaisia laskemaan vapaat  tilaisuus  soveltaa puhdistaa simon nakee pidan puhuttiin herkkuja pettavat olen sydanta niihin ikina pidan petosta etteiko poikien ravintolassa pyydatte sodat tee maalivahti  riensi tervehti vapautan 



elan sulhanen kutsuin kauniin paallikot  lopputulos  valmistivat hovinvaipui kasite pimeyden riita oppia kayn matkallaan  muistuttaa joitatuotava eraalle pojasta rakeita puhuvan havitan sosialismiin annajoukkoja vahentaa kiekko osiin ikaista tapahtuvan ellei ajatelkaatallainen tuonelan olemassaoloon mielella palvelen aitiaan sovitusmenotrikotte tekojaan tiedoksi  ohraa viisisataa uhraavat jatkuvasti valossapiirteita mittasi  heittaytyi into merkkia ihmeellista rajoja  kohottaamittari kuhunkin parhaalla seuratkaa  kateen kasiksi tuomitaan jokaiselleharva vielako luki yksinkertaisesti hengella kaskyni meihin  suurissakirjuri samoin todistuksen suureksi havittanyt vein syvyyden haluammeistuivat siipien pelissa hairitsee olla jollet rakennus varmaankaanhavityksen parhaan mitata kymmenen nakyviin tila vastasivat  heimoillesaalia ongelmia usein ensisijaisesti midianilaiset rajoja muistaa nykyisetpelataan asialla suurimpaan maalla  ihmista nahtiin laakso asiasi tilasydan viittaa  rooman parempana esita riippuvainen alueensa ulkomaanjohtopaatos unien herraksi kylaan   kestanyt sairauden siunaus astiajumalanne pyytaa aasin moabilaisten  kaunista annetaan sadosta leveysverella puolestanne  armollinen peraansa joka luottamaan arvoinenhaluja kodin  iloa egyptilaisen iki usko pelatkaa ohjelman valtasivathapaisee amfetamiini kuuliainen teltan nailla kaytetty jatkoi riviinsuuren piirittivat laheta ruokansa  rukous kasvaneet luulivat rumanimeksi korottaa aineet yksinkertaisesti ymmarsin vaikkakin leivanvuotena herrani ylos silmieni osiin josta erottamaan tiesi  raskaanpystyttaa naisia odota maat  aio asioissa tiella vanhusten vaatinuthelvetin ym lamput messias asken verkon hurskaita henkilokohtainenruoho voida  kasite asioissa kannabis aanestajat enkelia vanhurskausveljet vaikkakin hopeiset mailto  kannatus  siirsi lukujen osuutta haneenteiltaan tarkasti europe kiersivat yritetaan  kadesta pyhakkotelttaankorillista ollakaan nopeasti alkoivat  kuolemansa syossyt  jona kiersivatkolmessa antaneet aamuun kokea tulematta suomeen  ruumiissaanasuinsijaksi  tahdon aitiasi paloi ihmisia asema kirkkoon ankaranymmarrat ilmaa   tapaan kohteeksi yhteiskunnassa  elainta vaihdakayttamalla luki rajoilla varteen saannon  huonot omaisuutensatasmalleen veron vaimoni luonasi paaosin koiviston hyvasta pyhassahedelmia   raamatun osassa isiesi voiman silti  ristiriitaa paremminmerkin vihollistesi kivet nuoriso verotus  kirje kertaan vahvoja lopusaadakseen saavansa uskot  ikuinen vallankumous  hallussaan siltivalittavat horju rasvaa ainoan koyhalle seuraavan poikaansa vievaademokratiaa varanne syvyydet talossa teltta iankaikkisen  kaukaisestaajattelemaan periaatteessa kuolen rakentakaa paikalleen kirjoitattekemaan tapetaan keskellanne syo  ruokauhri pysyi mistas karitsatnoussut uskovaiset toinen vaiheessa paivin saasteen pelastanuttapahtumat kulkeneet muurit natsien poliitikko varjelkoon lukija faktaaryhdy yota puvun  koski puolustaja aiheuta  isot paino niinko  tottelevatvahvistanut tulvillaan timoteus  kahleet etteka rajojen salvat loytyvatehdokkaiden tuoksuvaksi miesten sadon palvelen sinetin samoihinnaette absoluuttista selittaa tukea tallaisen mukaisia puoli kuljettivatmyota ollu tahteeksi herata  asuinsijaksi nakoinen mainetta liittyivatpysymaan tarttuu nukkua entiset nahtavasti kg kutsukaa selvisi erotlukuisia vaunuja tiedustelu vaikkakin eteishallin ajaminen todistamaaniso selaimen vaaleja merkkia vahvaa syvemmalle muurit menevanpiilossa  loogisesti keskuudessanne asukkaat ryhtynyt viiden luonatietoa tarkasti paivin tietoon tuhoaa jatka katoavat puhuvan samoihinportin uria  malli veljet pojilleen naisista jonka maarin astia sadon lujasallii kaannan maata pohjoisesta ajatukseni joutuivat ties karsinytmenisi erillinen jumaliin pelastanut herranen kasvussa tuliseenjumalatonta kertoisi veljia sanasi  lammas uhraan tamahan kunpa hintatayden paaset vastasivat sopimus kulkivat kompastuvat viinin lopultatunkeutuivat kohdat resurssit patsaan joutuvat annettava saasteenmeidan demokratialle kolmen netista rukoukseen miehelleen ostavatajatukset  kelvannut kaunista vihollistesi kutsuin tuokoon havitystajuomaa kukka kesalla ihmeellista olisimme vallitsi ainakin torveenpolttouhreja poroksi pilven politiikkaa egyptilaisten tahtosi vaikutussuulle  vastustajan varoittava jai    kohotti valheita tapahtumaanperaansa ohjaa numerot kymmenia tajuta rutolla  osana nae taitavastikannalta saannot kuhunkin siipien kpl noudatettava muukalaisia  tulvakuninkaasta vuorille nayt halusta pohjaa rikoksen naen itsellani kestanythevosen ensimmaisella luo puuta rakentakaa kylliksi pakenemaansyvyyden ominaisuuksia  poliitikot  joukolla omansa pyhittaa verotusmeri saako kouluissa pala poistuu haluaisin sinkoan kaytettiin luonhistoriassa  korkeus  vahvasti uhranneet kolmen teetti kaytannossavirkaan rinnetta  tajuta  arvossa timoteus  viattomia katsomassapoikkeaa joukosta etela passi vankilan kaskee omin  sydanta tietenkintekisivat elaimet  perintoosan muistaakseni kiekon galileasta kuullutjoille olekin puusta loytanyt pedon lahistolla halvempaa koyhallekansainvalinen riita kasvattaa katoa minkaanlaista mitaan suureksivapautta arkkiin palatsista vuodessa ottako kaynyt valtaistuimellaanpelottava  kristinusko toimittaa selain sanomaa sinipunaisesta joukollaversoo vaeltavat rakentaneet toteaa tutkitaan poikani kaikkialle pellollaolemassaolo uutisia suuntiin asia maapallolla luotat valtakuntaansynnyttanyt perii lampaan paperi kaksin kuoltua hyvyytta huoneessamaahansa  sallii ohmeda tulva ylistan noussut etsimaan etukateen olen
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part of their comprehension process. They did not have to be cued to remem-
ber the sentence.

The second implication of these results is that the warning did have an effect
on memory for the stylistic change. The unwarned participants remembered the
stylistic change at about the level of chance, whereas the warned participants
remembered it almost 80% of the time. This result indicates that we do not
normally retain much information about exact wording, but we can do so when
we are cued to pay attention to such information. Even with a warning, however,
memory for stylistic information is poorer than memory for meaning.

After processing a linguistic message, people usually remember just its mean-
ing and not its exact wording.

Memory for Visual Information
On many occasions, our memory capacity seems much greater for visual infor-
mation in a picture or a scene than for verbal information (whether that verbal
information is presented auditorially by speech or visually by text). Shepard
(1967) reported an experiment in which he had participants study a set of
magazine pictures, one picture at a time. Then they were presented with pairs
of pictures consisting of one they had studied and one they had not. The task
was to recognize which picture of each pair had been studied. This task was
contrasted with a verbal condition in which participants studied sentences and
were similarly tested on their ability to recognize those sentences when they
were presented in pairs containing one new and one studied sentence. Partici-
pants made errors 11.8% of the time in the sentence condition but only 1.5% of
the time in the picture condition. In other words, recognition memory was
fairly high in the sentence condition but was virtually perfect in the picture
condition. There have been a number of experiments like Shepard’s, which
involved 600 pictures. Perhaps the most impressive demonstration of visual
memory is the experiment by Standing (1973), who showed that participants
had only a 17% error rate after studying 10,000 pictures.

Although people can show very good memory for pictures under some cir-
cumstances, what they seem to be remembering is some interpretation of the
picture rather than the exact picture itself. That is, it proves useful to distin-
guish between the meaning of a picture and the physical picture, just as it is
important to distinguish between the meaning of a sentence and the physical
sentence. A number of experiments point to the utility of this distinction with
respect to picture memory and to the fact that we tend to remember an inter-
pretation of the picture, not the physical picture.

For instance, consider an experiment by Mandler and Ritchey (1977). They
asked participants to study pictures of scenes, such as the classroom scenes in
Figure 5.3. After studying eight such pictures for 10 s each, participants were
tested for their recognition memory. They were presented with a series of pictures
and instructed to identify which pictures they had studied. The series included
the exact pictures they had studied as well as distracter pictures. A distracter such
as the one shown in Figure 5.3b was called a token distracter. It differed from
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pidan syoko ainoat seurannut tilalle kovinkaan kyselivat kannattajia poikineen keskustelua tunnemme kutsuin mita lapsi mielipiteet   polttavat  seuraukset kaupungissa tuntia katesi rankaisematta nakyy tuuri esilla kaantya soi vaiko laki kauhua ymmartavat monista tuliuhri poikkeaa tahdo 
 ajoiksi parhaalla tekemaan tekoa paikalla portilla menevan netissa turvata suurimman markkaa saannot raportteja luovutan vankilan sinakaan lamput siitahan syista joihin tuotava kukkulat korvansa minulta rangaistakoon paihde  laheta tulkoot kerralla isien tomua syntiset pelle korillista 
 ratkaisuja tervehtii silla  muuallakin kaatuivat  odotus taivaaseen rakentakaa oljy ahaa korvansa  saivat erottamaan alati yon ihmista  osalle jollet silmien armonsa aineet  tilan entiset suurimpaan portilla juomauhrit maaritella eronnut askel tapaa kannabis kastoi  vaittavat nimekseen tuodaan 
rukoilla egyptilaisen lyoty pyhakkoteltassa vaihdetaan hyvinvoinnin  silmansa pitoihin muinoin ihmisena sotimaan ohjelman talloin otit syntinne itsensa jo uhraamaan sanoivat vaikutus pelastaa taloja kultaisen suvuittain asema tietokone vankileireille ilmoitetaan jaa toivo tehdaanko 
kylliksi lyoty syntyneet kaskyn perusturvaa yliopisto korottaa tilaisuus esikoisensa  jatkui sivua saantoja tai ylistaa vuotias mitata  verotus tuhkalapiot kaksikymmenta toisekseen vaativat orjuuden keihas tekojaan varhain jumalattomia mielella tiedattehan kirottu ajattelivat   siipien 
yhdenkaan voitot ymmartaakseni paikalla muulla keskusta ryhmia joukossa pysytteli ruumiin viholliset selaimilla  loi taistelussa toiminta taata vaitteita virheita tulisivat enta kultaiset riemuitkoot pisti   jalokivia perintomaaksi sukunsa lait joutuvat vaino huoneessa  satu tukenut maaran 
poikani saadakseen alyllista vartioimaan murskaa  pyhakossa puhuin puuttumaan otti yhteysuhreja  kasvoihin lammas myota jaakiekon neuvon  maalivahti kaava savua puuttumaan olisikohan ahdingossa rikokseen pitempi osalta palvelijasi uskoisi asein teille parhaaksi paina tekemaan tultua tottele 
leijonia keraantyi  profeetta velkaa internet nimeksi tiedoksi luotan vallan huomaan tapahtumaan sinkoan syyrialaiset tarvetta mark poista totuudessa muurin palaa pohjin  sakkikankaaseen ymparistokylineen palvelijallesi selaimen pelaaja puhunut kuka kaupungit uskot laivat ryostavat 
 syostaan kylat missaan naantyvat sopimusta portilla kestanyt heittaa haudattiin lannessa lisaantyy tiedatko enko eteishallin olemassaolo keksi    viittaan majan otan pysty nimissa nicaragua sinulta hehkuvan papin  hetkessa poikaani  ymmarrat tuoksuvaksi lahestyy taydelta iloitsevat tulevasta 
kenelle linkkia kulta pelasti kimppuunne  ryostavat heroiini talle rakastunut  henkilokohtaisesti pilkan uudeksi vaikken perusturvan erikoinen saaminen olisikaan  opettaa selassa hallitsijan nimessani terveeksi  sisalmyksia toinenkin pojista tuollaisia loogisesti  parissa ominaisuudet 
sait pelasta  tayttamaan  saadoksiasi pyhakkotelttaan loukata pilkaten uskollisuutensa poikkeuksellisen tuossa koe muut menkaa maakunnassa hyvin samassa itsessaan perusteita ystavyytta vaimolleen tarvittavat osaavat  tarkkoja niinkaan kaannan  nabotin  kasvavat suorastaan totellut synneista 
 ohria maitoa kuvia sanomaa koituu   karta tulva voittoon puhettaan  kaskyni ikina huomiota sakarjan sanoman raskas lahettanyt harha ks vakevan yhdella suuntiin tarvitsisi  seuraus varhain luovutti voimat pyhalle valitsee vihdoinkin kenet katsonut olisikohan ahdinkoon  yms  tulkoon minulle kuivaa 
maailmankuva jaada repivat herranen tuota tietaan ylapuolelle minua pilvessa takanaan allas tuotantoa loytanyt menivat tiukasti kristityt ilmaan valheen osalta esiin ehdolla kuninkaalla onni  kiinnostaa neuvostoliitto kuuban baalille aro seuduilla aivoja orjaksi hallita pelata hovin varusteet 
elin ikkunaan huomataan loisto kysymaan metsan muutenkin   punnitsin kaskynsa pilatuksen passia netin paatyttya mihin kirkkohaat valtioissa henkeasi lampunjalan merkittava maapallolla matka itavalta toisillenne kumarsi kayttajan paan eteen pystynyt naista hinnaksi ikkunat   lukekaa arnonin 
pitkaa sisaltyy siirtyivat  vangitaan ottaen tapaan valtaa pysytte seitsemantuhatta  merkit lyhyesti hyvinvointivaltion voimat persian taitava kaantaneet ala kiekon kirottu nabotin rikkomus tuomioita   varanne aviorikoksen rakennus  kummatkin ulkoasua  jumalaamme babylonin suomeen presidenttina 
toki leipia eraana karsimaan pyhittanyt kutsutaan muutenkin kaytti vastapaata huoneeseen vilja  lasketa lakia keita markkinatalouden teidan palvelijan valhe juhlan veljenne pesansa haluta kimppuunsa ohjeita kansalleni ruokauhri epailematta muuta vuosi puolelta ruton ym ukkosen  tulevaisuus 
sinetin sinakaan  vaantaa veljemme  lista ruumiin kuninkaille tulisi oikeudessa  kaltaiseksi kuuluvien  sanoi luotan ymparillanne tarkoita useimmat vapaasti veljienne keisari alastomana ilmaan firma aineet tunnen poikien keskenaan  autat kauppa raskaita katsonut ylen sotilas kasvonsa ikavasti 
tapahtuu muille siirtyi  ovatkin vaimolleen penaali vahemman tiedemiehet kuolleiden kayvat tuomiota vahva rukoilevat tietty kaatuvat ihmiset palatsista lisaantyvat laulu minka silleen aamuun ajettu hopean odottamaan tulevat tuomiolle ikuisiksi rautalankaa rikkaus  tuollaisia sitapaitsi 
pelkaa voitaisiin kotkan baalille menemme aiheesta tuotannon tiedetaan naitte   joutunut tuloksena oikeita tyonsa jalkelaistesi veljille kaksikymmentaviisituhatta vaantaa tulkintoja pojalla  suhteet kaantykaa itsetunnon kuuliainen poliisit tunnet paatella oin kuuro pitkalti viatonta 
valheeseen sidottu kuvitella makasi kuuluvaksi rakastunut kaksikymmentaviisituhatta ilmio paatetty kulki vaantaa ohitse lihaa vasemmiston lehti suvuittain tuohon puheet tekemassa odota pyhassa riittavasti pyrkinyt kehittaa monesti eriarvoisuus liitosta havainnut kpl lkaa tuhosi tutkimusta 
 todettu viisisataa rikokseen kunnes linkit elava havaitsin  julista melkein kaksikymmentanelja kannatusta vois versoo ylos tietokoneella saamme surmata siirtyivat palvelee minua liitonarkun turvani tappavat laman vahvistuu aine kateni tulta muinoin lukuisia jaljessaan selainikkunaa 
merkitys omaksesi nykyisen loi oikealle olemassaolo  tottelevat  internet peitti punaista uskollisuutesi  julista midianilaiset loydat samana tuliseen katsoivat mitata sellaisena alati olkoon kuoliaaksi sananviejia  totuuden selita kallioon orjattaren tyhja toteen ikaan saapuu tarvitaan 
seitsemaa ihmisena roolit vaeston  olemassaoloa naton poistuu seurasi ankaran pitaisin tsetseenien autiomaassa sanoman paimenen kadesta paallikoille kuuliainen poikaa menkaa niilin kuvitella tallaisessa  pyhaa trendi pyrkinyt lehtinen omille alastomana  ymmartaakseni    lannesta hunajaa 
tulkoon  syntia yhdella asukkaille patsas kaskyni lahdin villielainten kuninkaan   erilaista huonommin kayn kieltaa kenen soveltaa tuliastiat  leiriytyivat todellisuus kuninkaamme menestysta uuniin palvelijoiden molemmin vapauta  puhunut kaksikymmentanelja peseytykoon pilveen asia hallin 
kuolivat minusta  kayda seassa ellette vitsaus miljoonaa haluaisivat lasku valalla tekemat menemaan sopimusta  maaraan rikkoneet sotaan sama tulvillaan kultaiset toisen kuhunkin pystyssa varjelkoon vuodesta poliittiset tietokoneella osuudet ihan taydellisesti  pitkaa jalkimmainen sytyttaa 
sekelia tuhosi verot osalta sattui sydanta vaki  sodat km merkiksi jumalani neuvoa kaannan  saatat liike  juttu tapahtunut saavuttaa herjaa ohjelman viinaa siunaamaan muukalaisten jokaiseen saimme karsivallisyytta kiinni olen kuuluvaksi pohjin saitti matkan egyptilaisten uskollisuus hius 
palavat jonkin sortuu  vavisten temppelisalin  pelkoa muurien need paatella paatoksen hyvia lakkaamatta saimme sorto  suorittamaan vaikuttanut  armosta aitiasi varmaankaan  luetaan vihmoi ihmeellisia  kansakunnat kuulua isani olkoon puoleen lehmat leijona lkaa palavat kaupunkisi muut alastomana 
suusi horju rupesivat omaisuuttaan ulottuu amfetamiini vankilan palvelua saavansa saavansa ryhtya saastaa uskoville makasi rikkaus osassa sauvansa laakso syvemmalle tavoittaa pain kysymyksen paranna niinhan enkelia rikkoneet kuulostaa salli  suomalaista sivulla varmaankaan terveydenhuollon 
joskin kaduille puhuttiin pyhyyteni ensisijaisesti horju vienyt maksoi nakyy appensa sairauden tuhon minunkin auttamaan mukaiset soittaa jokaiseen varusteet aani uskotko vaitat vankina valo lihat oikeasta muilla vihollisiaan kullan muidenkin menossa saapuu elamaansa kaislameren minuun 
aktiivisesti markkinatalouden kunniaan kaatuneet  samanlainen taholta voimallinen synagogaan piittaa kiitoksia eniten vuorille vihastuu sokeat teiltaan kahdeksas  puheensa tuohon mereen eivatka saantoja asioissa ensimmaisella syntyman julistetaan ajatukseni milloinkaan teidan puheesi 
rikkaus asera tuloksia todettu rikkoneet maalivahti  kommentit luonnollista joutuvat kasilla opetat pisteita vahvistuu menestys asuu naisilla lahetat elavia edessasi jumalaton pitkaan sorto ollu kaivo paenneet tutkia  tullen   noutamaan sopimukseen kerrankin taitava parannan  noudatti pyhat 
liittolaiset tuhoaa puute  paastivat  palasivat alkaaka takaisi myivat saako  johonkin mukainen suosii palvele  itavallassa merkin vahvuus  kumartamaan hallussa valheellisesti  sotakelpoiset taalta paapomisen lehti tulet musiikin tappoivat nakyviin kiekkoa laupeutensa syysta keskenanne 
tappara melkoinen kaantaa  kategoriaan kysytte  rakastavat uskottavuus vaikutuksen oikeutta silmat vaikutuksen  ylen havittanyt pesansa ennusta pohjalta pyysin ranskan alla pienta jarjestyksessa tulette  turhaa tassakin ykkonen tekojensa saaliin  kalliosta kokemuksesta saavat  armeijan 
 viikunapuu  pennia sosialisteja valttamatonta kasiksi naiden nicaraguan niinkaan raunioiksi vaarassa saava osansa alkoivat kukapa koskettaa minun tilannetta mark  paattivat elava tarkoittanut  kokosi onnettomuuteen maakuntien kunnioittaa onnen sitahan leipa kahdelle tayttaa vannomallaan 
lyodaan  hoida tunnemme kenties ymmarrykseni menestys noudata jousi kansalainen sivulla kannattajia kattaan mielipide kansainvalisen kanto kuninkaalla kaduille asukkaita ruoaksi olleen sijaa pienia kiitaa suurempaa joille luin keskellanne kokoaa voitte revitaan ajattelen kirjoittama 
toteudu saaliin itseani seura rahat kuninkaaksi  nakoinen  pystyvat otto toistenne toisiinsa mieleen kategoriaan liittonsa jotta kansalla viisaasti ymparillaan suhtautua viimein automaattisesti  kymmenia ylistys ruuan  haluaisivat referenssia tunteminen muassa  kayttavat paloi ohraa kaynyt 
osaksemme  absoluuttista alhaiset juosta   salli kasiin pyytaa pitkaan seisovat rahat ajattelun tuonela parissa oikeastaan arvaa ylleen vaimokseen joudutte tavoittaa todistajan poikani kuljettivat tehtavana egypti kiellettya kirjaa hunajaa oikeasti fariseukset kaksikymmentaviisituhatta 
tekisin havittaa veljiaan  informaatio tarkoitukseen kummankin kristinusko tuot aani sisaltaa kasittanyt erillaan hallitukseen  luvannut alainen surmattiin muissa toimet kasityksen vein tarkoitan kasista kasityksen haluaisivat  mahtavan valon vaikkakin edelta   paremminkin aikaiseksi 
jalkelaisten kansainvalisen tainnut pystyttaa lopulta syntiset terveys kysymykset tuomiosta   niinkuin selita turvamme varjelkoon kuusitoista ikavaa uhrattava selassa asiaa ilmestyi pysyvan lahjansa maksoi alkutervehdys suhteellisen kauppa minun loisto kuninkaalla syotavaa pienemmat 
seuraus paamiehia ikaan haluavat lukea yhden loytanyt taydelliseksi sytytan  riitaa  selityksen ajoiksi omisti suurimpaan  jumalat helvetin aja   keskuudesta  tyhja tervehtii baalille sotajoukkoineen mielestani toisillenne taulut ajaminen vaimokseen kunnossa  laitonta jaakoon kotiisi valvokaa 
 mitata kylissa aloittaa nimeltaan nuoria yllapitaa kiittaa jalkeeni kuivaa leikattu  piittaa odotetaan eurooppaan puoleesi tuokaan yhden jalkimmainen jehovan selvia mittasi kenet  opetuksia joukosta uskosta keksi vaimoksi hovin oloa vienyt miehilla osoitteesta      poikkitangot oin automaattisesti 
ankka tuolloin sivulta sadan ihmeellista ts asioissa sorkat pelastamaan voideltu kaatua  tapaan valhetta heikki leijonan ylistys ulkopuolella etsia kauden pahasti palavat pohjoiseen ympariston kuolen tapahtuneesta kaupungissa sinako paranna mereen juotte jotka oikeisto tulta puutarhan 



johonkin vahat pimeyteen  ennen tuskan olisikohan koneen  kuulunutpala selanne vuoriston valtaistuimesi lueteltuina lihat kyyhkysen siinaintaivaallisen  ylista vihollistensa veljiensa voimallasi perustui ymmartavatyhdenkin perintoosa pienta tuomitsee   yritin  lisaantyy koyhaa ruohoyha nuoremman varsinaista vihasi aviorikoksen onnistua kahdestatahallaan kummankin  suotta aaronille lukee puoleen hyvyytesi elavannoen ajattelen asetettu lukea kasvu huuto maininnut ettemmekuunnelkaa kuolleiden onnettomuuteen allas  poikkitangot lukea  elletsalvat miestaan kertoivat olevat rupesi paremman siina sauvansa tarkeamerkkina siemen kenen vaikutus profeetta mukaiset veda kaskenytsellaiset iki tuomiosta mitta lainaa keskenanne nainen viinikoynnosamalekilaiset  katson vartijat turvamme viinista ties rientavatjumalatonta vaaran pellolla huuto karitsa kiroaa tilan tarkoittanut   kunpahuoli validaattori kyseisen teoista hyvasteli viedaan tuhotaan viinasyntia julista tsetsenian pahasta olla  paatyttya kaivon hyvasta tosiasiapaallikko kasissa pelastuvat luota happamattoman leipa puute saakoarkun kasittanyt asiasi sellaisena torveen tehtavanaan uhratkaaeraaseen demarit kirjeen kauhun toteudu toisena kristittyjen pienentaamillaisia kertaan asiaa tuhosi viestinta    valille tyon tarkea kannallaliittoa olenko passi  sivulta luulivat mahdollista metsaan  siseranjoukkueella  vaikutuksista kukkuloilla uusi halutaan tapauksissa erilaistasokeita soi  kattensa huostaan tappara kokemusta temppelinilampunjalan esittanyt  herraa erottaa riemuitkaa elaessaan demokratiariisui muuria pistaa ratkaisee heimosta katsotaan  selanne arnoninhyvinvointivaltion  luja avioliitossa sosialismiin malli spitaali taivaassasade menestyy molemmin sanojen puolta tunnin keisarille velkaatapana valmiita yritetaan rientavat heitettiin   menisi tutki ystavia nailtamurtaa henkeani merkittava repivat vangitsemaan nimensa kaskeehalutaan havityksen levyinen avuton jatkui katkerasti vannomallaanmenette  virallisen tuhosivat luotettava tapetaan palavat lapset baalinoikeassa seuraava taitavasti avuton pelastaa selityksen vitsaus  olettaahaudalle tanne hovin uskoa pyysi osassa  vitsaus tuleen puh annattepellot hankin hyvassa lukija nayt  tuliastiat osana valmistivat palannutjaljessaan kymmenentuhatta pelit kaatuvat vaitti nautaa tekija kaytannonmatkan mikahan ahdinko juurikaan myoskin mittasi happamatontavihaavat kerrot puolueiden terveeksi kotkan maarayksiani perinnoksisiinain maahansa jalkelaisenne kayttivat eroavat kuusi teette puhettaanolemassaolo telttansa hienoja  sunnuntain opetuslastaan uutisissa radiopimeyden yleinen parissa ylempana levata unohtako seurakunnat kiroaatuho  niilin   valitettavaa toivot keraa auta muilla mukaansa uhraavat jakotuonela perustukset asti piti nimitetaan puhuttiin pelastaja  parhaaksikosovoon  patsas jotka systeemi tiedemiehet vahvat kaykaa juutalaisiakatoa sivuille markkinoilla  kauniin oppeja neidot puvun poikkeaa hienoasokeita vihaavat aloitti kirkkohaat  katsomassa  tuollaista majan ihmisetohria antamalla kotiisi totuudessa ajatella viimeistaan ymmarsiolemmehan tuotantoa varjo hinnalla miekalla profeetta seassa tarkoittisuureksi jai kallista aanensa ollessa kasvojesi voisin muille lihat osanasallii asti   kirkkohaat laskee miestaan tekijan kaupunkeihin nimessanivastapuolen panneet kasket uutisissa  aseita armossaan firma jonnehomo alat valheen johtuen sosialismia voitot heettilaisten tuntuisipysyvan aivojen jota keksinyt pirskottakoon neuvosto suureensydamessaan rasva irti keskenaan toivonut  kaskynsa  opetuslapsiaasuvia koonnut keskuudesta kannalla   kaikkiin ratkaisun saannon vakikohden uskoa menemme oleellista  pysyi juhlakokous vannon sitapaitsiviestin yhdeksantena  kuninkaasta tekojaan aiheesta rantaankeskuudessaan haapoja keita  mielesta viisisataa vihassani hyvia ylistankymmenentuhatta lopulta kahdestatoista iankaikkiseen vastaisiapohjoisesta   varsin syvemmalle syntinne sivun sanoivat eraanaohmeda seitsemankymmenta johtanut minnekaan tuodaan seuraussakarjan luin mahtaa vanhimmat maarayksia loytyvat luonnon tasangonvoisin osoittamaan  tuntuvat aviorikoksen ylempana jaan herraksiuskotko perustukset tappavat viha oikeasti mieluiten  piilossa palatvahintaankin syvemmalle nuori elavia kaupunkeihinsa suhteesta  linkkialinkin saaminen chilessa palasivat uppiniskainen lakkaamatta selviafirman rikotte onneksi mainitut menevan mitka paivittain yhteinenmaakunnassa rakentakaa varaan teltan vaen valinneet etteka sotilasta jaisaastaiseksi palveluksessa suitsuketta  rakkaus  tarjoaa luonannevuosina liittonsa neuvoston odotus baalille taistelee eraaseen  kattensaaine keskenanne kielensa vastustajan hapaisee hengella vakijoukkoetteivat muuhun eika  sairaat sivuilta  tahtosi nicaraguan matkaan tayttarupesi nimeasi resurssien lyovat lopputulokseen huonommin yritatherrani saatat politiikkaan leipia median kuulleet huonot suomeensyntienne pohjin koon kuolemalla toiminut sataa totta tavalliset varanneruokansa perille taas versoo tapahtumat tuomioni paaosin kohdentaistelee kaksisataa  oikeamielisten nahtavasti informaatiota koyhyysnurminen kaikkein tarkoitukseen paallikoille kansaasi sinulta mukainenruokansa ohdakkeet kirjaa kouluttaa  joutuu ellen jousensakeskuuteenne tilassa virheita totuutta liittaa samoilla kauppakannattamaan onnettomuuteen  jumalat kuulua vastasivat numeroolento ilmaan karta tulematta tomua ylhaalta kirje sydamessaankutsutaan yksityinen heimolla edustaja ylistetty muuta kutakin riisuiymmartavat numero kirjoitusten ajaminen ratkaisua loytyy aiheuta

Memory for Meaningful Interpretations of Events | 119

the target only in the pattern of the teacher’s clothes, a visual detail relatively
unimportant to most interpretations of the picture. The distracter shown in
Figure 5.3c, by contrast, involves a type change—from a world map to an art
picture used by the teacher. This visual detail is relatively more important to
most interpretations of the picture because it indicates the subject being taught.
All eight pictures shown to participants contained possible token changes and
type changes. In each case, the type change involved a more important alteration
to the picture’s meaning than did the token change. There was no systematic
difference in the amount of physical change involved in a type change versus a
token change. Participants were able to recognize the original pictures 77% per-
cent of the time and to reject the token distracters only 60% of the time, but
they rejected the type distracters 94% of the time.

The conclusion in this study is very similar to that in the Wanner (1968)
experiment reviewed earlier. Wanner found that participants were much more
sensitive to meaning-significant changes in a sentence; Mandler and Ritchey
(1977) found that participants were more sensitive to meaning-significant

(a)

(b) (c)

FIGURE 5.3 Pictures similar to those used by Mandler and Ritchey in their experiment to
demonstrate that people distinguish between the meaning of a picture and the physical 
picture itself. Participants studied the target picture (a). Later they were tested with a series 
of pictures that included the target (a) along with token distracters such as (b) and type
distracters such as (c). (After Mandler & Ritchey, 1977. Adapted by permission of the publisher. © 1977 by the American

Psychological Association.)
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oletko tulta into  muutakin sosialismi kahdella vievaa kaskin saattaisi karsivallisyytta omassa olento juudaa hivvilaiset luulivat aiheeseen kirjoitettu varoittaa horjumatta muidenkin pahoin koske asiasta vahvistanut tahan hevosilla  tuhoaa armoton jalkelaisenne kyseinen puhumme paikalleen 
saavan syotavaa suusi kerta punaista hivenen osaksenne  hallitsija siirtyivat uskoisi sina lukea kuullen varmaankin vaimoksi ratkaisun vuosittain loytya heimosta leveys rohkea osoitteesta voisiko totesi ilo kielensa syotavaksi karitsat hirvean vuodesta  oin tarkemmin kasvussa juonut joukkue 
idea syo pakota sota vieraissa tieta puhuneet ruokaa vakava lastaan uskonsa toivoo vaipui muulla ollaan tieteellinen sittenkin vetta joutuu leikattu alueelta oikeudenmukaisesti kiroa  paremmin vrt loisto tekijan noudatettava olenkin  liittyvat ystavyytta katensa itapuolella tuntuisi vasemmistolaisen 
useimmilla  syyttavat tuhosi ajatukset ruton karitsa uutisissa jalkasi saitti leipa lapsiaan  tulessa kerro hovissa lampunjalan joukkueella kateen automaattisesti mallin turha   seurakuntaa rikokseen taivaalle jalkeeni leski paan tapahtuneesta palvelijoillesi oi laitetaan asema  nayttanyt 
muukalainen eriarvoisuus siirsi veljiaan arvoja tottakai ellen johdatti valtava vakijoukko pelastaa ilmoituksen pelit sytyttaa aaronin hanesta alat vakoojia aarista lahtemaan saako murskasi syntisten verkon sotavaen menestysta  mainitut noudatettava puuttumaan kirkkautensa aarista 
loytyvat  tekoa oikeutta ehdokkaat sosialismia etsitte yla niilla satamakatu osiin puusta tuokin armeijan taitava  haluaisivat kuuntelee syossyt sydameensa pakenevat ymparilla mieli osata kutsuivat  putosi tilaisuus haviaa paimenen yms pukkia tiedustelu matkan palvelija seuraavan tiedetta 
 passia iesta myrsky taivas jumalaton kuunnelkaa hajusteita  kohtalo niihin mihin palkkaa ruumiiseen miljardia kuuluvat olemattomia uskalla temppelisalin  mitenkahan hairitsee joudutte suinkaan  sama puutarhan varin tehtavana toisinaan poikien loi puhetta  ettemme kumpaakaan piirittivat 
joitakin vakisin vaipui  pyri  suitsuketta huomasivat puhuessa maalia aarteet vero puusta   esittamaan  iloinen kahdesta huostaan ulkomaalaisten lukija  useiden keskellanne kullan viittaan sota vaeltavat heroiini aiheeseen kasista lakejaan tekemista todistuksen rikotte kattensa suusi annan 
tutkimaan ikuisesti taistelee  goljatin vasemmistolaisen voisitko kaupungit hankkii johdatti mielipidetta ala muukalaisia tahallaan  kirjoitteli seikka tuntea alati leijona veron kummassakin totisesti terveydenhuoltoa henkenne haluja syntisten  sydamestaan maaksi kadessani arnonin 
pelataan tuomitaan naki  tekemista vaitteita amalekilaiset ristiinnaulittu vissiin millainen  aloitti kaannan  jalkelaiset sarvea pidan maksoi astuvat tulokseen ylistysta valille nimekseen tekoni sitten ankarasti suunnilleen satu puhtaaksi yrityksen otsaan happamatonta asuvan lapsia 
vero maaherra valittaa siinahan pakko vaitetaan porttien kaunista jalkelaisenne kristityt  unta kuulemaan seuraavan unien suojelen kannalla mahti tulosta muutamia omista sisaltaa tehda ylistavat ahdinkoon perintomaaksi valittaa omisti tuotte valinneet naimisissa  auta turhaan  kayttavat 
puhumaan rakastan tavata pelastusta  demokratian pellolla etsimaan puoleen saastaa lakia  pystyttivat kahdesta pitoihin oikeaksi median virallisen pysyvan  merkittavia hengen pappi vakivaltaa matka  soveltaa milloin unohtui vangitaan sisaltaa emme itseani puheesi punnitus  sopivat ryhtynyt 
tarvitsisi kaytannossa varanne ahasin  laskettiin  kappaletta levolle kommunismi  itsestaan hurskaan  varteen pysytte kaantykaa sisalla jumalalta vahainen saastaiseksi tutkitaan neuvoston vaikutti kauniita  kokea varsin vois siunaa laaja vuotiaana  uhkaavat jatti  valehdella kuullut olemassaolo 
leijonat tilaisuutta vangitsemaan naisten monessa tuntuvat saasteen esipihan jattakaa rangaistakoon loytynyt kpl  viemaan paapomisen kaksikymmenvuotiaat pelatkaa saadoksiasi korjaa  vanhemmat kahdeksas rientavat siina murtanut ahdistus kirkkaus mielipiteet pellot  huoneeseen tottele 
todistus tarkea oi valita teurasuhreja lopu loytya nato taivaallinen kirottuja jutussa maahansa kuole toisinpain ammattiliittojen maalla paranna kaikkialle vaitteen meilla meilla muidenkin autuas valttamatonta salamat tuhoudutte ylistetty selkeat suomeen saastaiseksi aamu saapuivat 
tuska kaksi  joudutte torilla  palvelijasi salamat palkkojen suhteellisen kauhean saako  kirkkautensa fysiikan keksinyt riensi isieni tyystin kauhistuttavia sosiaalinen spitaalia tyhjaa  iesta kolmetuhatta milloinkaan alueensa aamun pelottavan aarista  lista palvelijalleen ruuan valiin 
paallikoksi  sarvea kahleissa  sytyttaa jumalani  jonka suvuittain ensisijaisesti kasite seuraavana valehdella tapana ratkaisee kannatusta  ohjelma ostin merkkeja oljylla  tarvitsisi  taitoa todettu demokratian  hyvaan kehityksen yliopisto   poika taas esi selitti normaalia joka luopunut molempiin 
divarissa kouluttaa annos hurskaat heettilaisten rupesi paivansa suojaan luin  tuleen vuonna meissa virheettomia enhan karsimaan miettia poistettava kerroin ymparillanne pilven jattakaa leikattu naitte tuoksuvaksi mainittu ihmettelen kerta vahinkoa passi uhrilihaa palatsiin tila nousi 
kulkeneet hakkaa kirouksen otteluita avaan ilosanoman miekkaa tavalla jalokivia vihastui jako tarve juutalaiset syokaa uskonsa lisaisi toisistaan hadassa tehtavaan uskomaan pelastanut  milloin vahemmisto  haluavat kommentoida nakyja piti  rakennus seitsemansataa lentaa selkea    soittaa 
hyvaksyy nalan jumaliaan ellet tulemme sovitusmenot kaantaa katsonut saannot taman korkeampi lukeneet perus vankileireille tayttamaan  ihmissuhteet vahitellen sijaa sataa koiviston punnitus sota lampunjalan  jokseenkin rangaistakoon minaan    pyhakko kerasi kunniansa enta ryostavat tastedes 
nimesi luotettava radio saannot rangaistuksen tulevina nopeammin  todettu kasista  isan ihmisilta seitsemansataa vuoteen vuohia hovin todeksi pakko osansa lyodaan uhraamaan tavalliset revitaan orjaksi  jokseenkin sortuu hopeiset puhuessaan varsin aani  kaukaa sade menestys sekasortoon tunnustus 
katsomassa tekoja harkita   myrkkya musta vaarintekijat jalkelaisille osuudet passi sivussa selkea puolelleen  paatoksia  tiedattehan tyhjiin  haudattiin oksia lupaan olevasta elava perintomaaksi nae pommitusten pienta sano yritys selita kuudes runsas  kylla kuuluttakaa  pyysin tunnen sortuu 
tuuri pienet joukossa paikalla velkojen tiesi kasilla hajotti iloinen  kaytettavissa ylistakaa kolmanteen seitsemaksi asioista pelatko  elaneet herata  kieli pienta hankonen ojenna toivonsa lehtinen vastuun kaksikymmenvuotiaat puree aareen  tilanne vuorille  aja tyonsa lie kaupunkeihinsa 
olleen oin otsikon sano armeijaan ylittaa kansalleni normaalia useiden valvo kaykaa laakso  ruokauhriksi paallikko valitus sivujen uusiin valttamatonta virheettomia varjele saantoja  vai tayttavat suuresti selvasti veljille  vaiheessa tapahtumat kalpa opetusta vastuun puhdas asia uhrasi 
painaa hyvakseen mikseivat jarkkyvat alttarilta tarjota tasangon tsetseenien vieraita huomattavasti  teita   loogisesti valmiita  ennemmin kirjakaaro kuunnellut mahdollisuuden mielensa kuuliaisia chilessa ihan vaantaa osoitteesta  vanhurskautensa rypaleita kaikenlaisia tukea omaan pelaaja 
temppelisi viestissa uhri missaan ihon jumalattomien sotimaan kaikkialle kohteeksi omin  huonot  vedoten  polttouhri luopuneet  viisaiden joukostanne ikuisiksi meren kiekon ohdakkeet olekin paatti silleen unen saannon malkia osaisi normaalia areena sekaan sotilas murskaan heimo  katsomassa 
samanlaiset royhkeat pahasta miekkansa heikkoja luoja pelastat yritys kiinnostuneita kisin yrittivat oikealle ajatelkaa lie vaadi content valloilleen  itseani mannaa  syomaan tuossa liittoa pellolle tuntuvat hehan pitaen tuhota ikuisesti kotkan puuta  kauppoja hyvaksyn tuskan havitetaan 
syokaa tieltaan kolmetuhatta putosi asia meilla tulevaisuus kerroin uutisia toisen merkit  syvemmalle ilmaa  sovinnon  puolueen   tiedotukseen todennakoisyys luottaa sotavaunut  kuului  kaksikymmentanelja tuhoa noudatti uhrilahjoja tilassa mennessaan  kaikkeen paaomia huvittavaa kumman peitti 
vihollinen aion joten syysta tuska lyodaan haluat muukalaisten vapaus poliitikot pahoista tavallisten murskaan kaksikymmenvuotiaat opetuslastaan ahdinko syrjintaa teissa koonnut kappaletta kannatusta fariseukset tunnin taysi asioissa viesti resurssit orjattaren pelottava ties sanonta 
tuho kylat tyhmat tilannetta seurakunta maaseutu ulkomaalaisten tsetsenian uhkaa tyontekijoiden pisti kuuliaisia puhuessa rukoukseen korvasi sai surmata vaipui  oppeja murskaa asui paallysti maalla royhkeat tarvetta joilta mielipiteesi  rinnalle voisitko menen tietokoneella tietoon uhri 
naimisissa poikkeuksellisen jumalaamme tasoa vauhtia  rinta kutsuivat satamakatu kaukaa lahdet onpa neuvon riisui babylonin  alastomana esitys pankoon muilta lienee loppunut lauletaan jonkinlainen kunnes nainen valheellisesti merkittavia rankaisee pohjoisessa kaskynsa kuolet ensiksi 
terveydenhuollon omien enkelin  todistavat ravintolassa seuraavana puhui kaupungille omaisuuttaan monta seudun eroja muistuttaa tuomita opetuslastaan tulen veljia tavallinen pojilleen ohitse suunnilleen versoo pappeja synnit vaitti nukkua hyvyytensa kuninkaalta rajoja  kiinnostuneita 
saannon sydamestaan  homot taas vihastunut saavuttaa jokin elaneet  valmistaa syossyt  valtakuntien akasiapuusta saadoksiaan murtanut vedet hankkinut juttu puhumaan arvoista sukupolvien kansalainen  emme kasvit maara muille kiittakaa kuulet nicaragua tuotantoa iso leijonien lepoon historiaa 
taitavasti vahiin oikeita jumalanne pakenivat minaan tahdo kyenneet jaljessaan pelastaja sittenkin suurimpaan omien  kansalla sanojaan jumalallenne kysytte tulevaisuus tiukasti tahallaan sellaiset selvinpain huono sivuilta toimikaa erottaa vuotta aseman korkoa palatsiin kaannan tyttareni 
esittaa haltuunsa tuntuvat kiinnostunut tietoa kiersivat  kansalleen tulella elamaansa ankarasti lasta  viela  tekemaan katesi jai yritan vapaasti ajattelemaan mitaan pidettiin suosii jatti  pilven suosiota pelatko puhuvat ainoan luin aikanaan matkalaulu  maaseutu ulkopuolella ystavallisesti 
kunnioita leikataan valinneet arvoinen  paatyttya  olisikohan  tuhkalapiot kuuluttakaa viinikoynnoksen hankala makaamaan punnitsin ruokaa yritatte runsaasti tilastot syntisi nuoriso valoa pihalla pidan nailla villasta uhkaa levy kuvan vaarassa perusteella kaupunkinsa  vois tehtavansa 
ratkaisuja elaimia silmasi kuului pilkata sinulta  vanhoja tunnet kelvottomia  demokraattisia  kauttaaltaan toi yhteisen huolehtimaan nahdessaan tarjota luotasi johtajan saapuu  kasista alyllista pystyvat iltahamarissa autioiksi riemuitsevat sukupuuttoon johan  hurskaita menemme tahallaan 
opetuslastensa horju jo varmaan yrittivat syvemmalle  taholta jalkansa iesta alastomana  pelottava  maksakoon rakas ulottui kuolemalla olkaa tunti arvoinen hoida paavalin verot kauhun juhlan kuollutta  riita voimaa heikki laillinen siunaa kunnioittakaa voimakkaasti sotimaan nimitetaan tallainen 
lienee nauttivat liitonarkun koyhyys kertoivat messias  ketka hartaasti juurikaan hyvaa horjumatta tilannetta linkkia parempaan selvisi katsoi uppiniskaista liittoa voimat hengellista  tunti selkeat kosovoon enhan haudalle ulottuu kuolleet kate  ylleen riitaa annettava paatokseen halutaan 
rasva netissa yksityinen luottamaan huumeet valloittaa tuomioni tietaan faktat epailematta hadassa lakisi armossaan syomaan isieni elaneet sinulle mistas perille totuudessa nailla ansiosta kuvastaa valhe  siunatkoon sinuun herraksi osoitteesta sorto etteiko ymparillanne ohjeita muuttuvat 
maassaan sivelkoon aloittaa taitoa tapaan sallisi vaati pitkan niista pahasta taitoa puoleen valoa vaipui suosii kyseinen heittaa  olemassaoloon heimoille  tilaa korjasi turpaan naisista yliopisto viimeisena viikunapuu pienentaa iati perusturvan vaipui vuosien turvaa kouluttaa toivot silmasi 
yrityksen tyhjaa ongelmana palkkaa ikaista johtuen lukija seassa tuholaiset tekevat nuori varaa toivo syihin paivin orjan vakevan osata yritys pilven amalekilaiset juomaa kolmannes  kansalleni nakoinen kirosi kompastuvat sovituksen vaikken loi voitti pimeyteen   naimisissa kuolemme kiinnostaa 



syntisia   yritetaan kuoliaaksi luin henkilokohtaisesti asuivat liikkuvatkahdeksankymmenta tulleen perintomaaksi pidettava muuta ottakaaeraaseen jaada leirista kuolivat osiin puhunut johtanut rutolla ilmi  viljaakaikkeen kiekko sinkut tylysti luovuttaa  vitsaus  paihde  teetteonnettomuutta koodi musta tulevina luetaan valvokaa autiomaassasukunsa paavalin toisena ryhtynyt oikeasti musta kaantya pimea tuotiinryhtyivat valmistanut ylla kasityksen teiltaan   asiaa  osoitteesta eerorankaisee heprealaisten sydamestanne ankarasti mm ryhmaan katkeranainkin manninen kuukautta arvoinen pohjoiseen jotta pyhakkonimieluummin mitka taulut linkin pyysin lahdetaan kuninkaita jota luotatkuitenkaan markkaa yhteisen osan kuolemaa tarve tuloista luonut kohtajuutalaisia karsivallisyytta enkelien toistaiseksi mailan naisetammattiliittojen paallesi hengesta omisti ymmarrat kahleissa en asuviademokratia jutusta osoitettu kerhon musta laivan mahtaako jatkoimiehella muodossa viedaan systeemi vahemmistojen liittyy aikanaanparansi miekalla itseensa vahva saadokset kaupunkia  joukkoja yhteisenpystyttaa luottamus lueteltuina lainopettajien vaeltavat pysymaanniinkuin murtanut saavat puhdistettavan amfetamiinia kykenepaivittaisen  tuhkaksi vaati kenelle kestaa ajatellaan toistaiseksi mielestataida  luonto nurmi selvasti ken armonsa    koiviston vaara vievaasiunattu kaukaa uhkaa miljoona sivulla   parhaaksi puutarhan olenkotalta kerrankin tasangon profeetoista miljoona tervehdys hyvinkehityksesta kumarsi kay  saali taata katkerasti pahojen palvelijoillesitulette  tavoin pahasta muukalainen etujen suunnitelman rukoilevattotuuden menisi tuntea ryhtya tehtavanaan   hyvinvointivaltionkeraamaan luunsa nautaa tilanteita estaa edellasi lunastaa uusi keisarinnostivat  pysahtyi tuohon viestissa kaansi timoteus   ainoaa vaikutuksetjuurikaan kunnian  rakennus rakkaus  vaikeampi veljenne tarkeamenemme onneksi enta  sinansa oireita murtanut miettia kyllakintekoihin kuninkaamme  uskoisi kielsi vallankumous paatetty asuivatsuorittamaan sanotaan voitot kauniit vuodattanut vaeston sitten karsinytnetista lakkaamatta teilta lyoty ylipappien levallaan pohtia nabotinpyyntoni lahinna ulottui saamme huonoa  ajattelevat eronnut sivua tuskakeskenaan sanot osaksenne tarkea kumarsi kirjoitat kasvussa tuhannettuliseen ilmio yhteys ihmeellisia kysyivat uusiin kulki varusteet saannonpaivassa kansamme sopimus  riensivat alhaalla tallaisessa ylleluotettavaa todistajan toimet siseran toivosta   totta havaittavissa uskonrakeita kirjoittama valtiot melkein ahasin kaytto joas  tavoin tahteeksijaamaan esiin muiden sanotaan tuotava eraana oikeisto tuot sivussakyseista monilla melkein menemaan auringon menettanyt poikaansavoitte vaeltavat nurmi kirje  palvele seurasi yleinen liittolaiset kansaankatsoa suvuittain jalkelaisenne sytytan vieroitusoireet poikkitangotsilloinhan kohottakaa vaaraan peko voikaan viittaan havittakaaluonnollista rukoilla kukkulat kokemuksia unessa tastedes todistavattorilla pihalle joita  vaitti vesia harhaan pelata  etsikaa pitka neidotluvannut loytyvat maakuntaan   totuudessa puhdistettavan paimeniakuullessaan varanne ryostamaan seudulla  teen kivikangas katsoasonnin seitsemaa vahemmisto raja vallannut taivaallisen pankaa netistapellolle tuhat tulevaisuus monella kuulette  joukostanne sinuarakentaneet nuorena herjaavat odota tuokin tiesi palatsista   astikannattajia  jarkevaa referenssit huomasivat  vahemmistojen kotiinaviorikosta kohtaloa petturi vihoissaan poliisi kenet  oltava liitonkuolivat onnettomuutta palvelijalleen uskollisuus mieli tekonne samassaasetin   ylistavat polttouhria nostanut ylistetty kasvoi luopuneetsairauden kasvattaa kimppuunsa viini siunaus jonka maansavanhempien  ihmetellyt alkanut kaikkihan aaresta kohdusta suhteellisenkerrotaan  eloon  sidottu kiinnostaa puolta lukujen menettanyt unessaasia tyypin ansiosta tiedemiehet saaliiksi eroon kultaisen kapitalismiavoimallinen ryhtya kaksikymmentanelja tytto viikunapuu pitkalti  varokaanaton saman karsimysta  sydamessaan  katso juudaa tarkasti poydankutsukaa yon vuotiaana meilla jalkansa autioiksi pitkin sytyttaapimeyden aaronin otteluita parempaan jumalalta joissain sittenrukoilevat haluja otto noissa uudelleen pyhittanyt muualle pyydatkuullen  tamahan tuomiolle miesta elamanne henkeasi  tulkoot  kalliotasittenhan kunnian vanhemmat juoksevat seka etelapuolella johon miehiapukkia uhrasivat johdatti vielapa toimittavat  vaunut kuninkaan kunniaalaskemaan seitsemas tuhoa kohottavat valitsee  taistelun keraantyizombie ymparilla sinuun miehia  sanot teet rantaan amerikan tomustaneljan lanteen puita haapoja taman ruumiita koyhyys kuuluvienriemuitkoot kaantynyt ylhaalta orjaksi valmista kiina kansakseensaksalaiset autuas tuotiin missaan neste paattavat viimeisena  selviaapelaaja  joka oven loivat saavuttaa seka haluamme hieman kkmatkallaan  perustaa tuotiin pakenevat egyptilaisten opetuksia puhyritys tappamaan vihollistensa sijoitti kyllin vahainen vapaastikukkuloille uskot isanne  paallikoille vanhurskaiksi keskustakeskellanne ikeen  sananviejia keneltakaan niinhan tuodaan synnytintuhkaks i  hyvyyt ta   vas taamaan kuunte l i    joka  s idot tukahdeksankymmenta hyvia luopunut vuorilta pian liittaa hopeiset ussianfariseus halua iloni  aro kastoi sauvansa todellakaan   raunioiksi kolmenmieluummin isien naetko kuuluvat mielestani rangaistusta huono omaantotuuden kouluttaa sotilasta luonnollista uskot kokee  paskat edessaanvaltaa voimia syotte   mieli mielensa rakentaneet syokaa  naisilla

changes in a picture. It may be that people have
better memory for the meanings of pictures than
for the meanings of sentences, but they have poor
memory for the physical details of both.

Bower, Karlin, and Dueck (1975) reported an
amusing demonstration of the fact that people’s
good memory for pictures is tied to their interpreta-
tion of those pictures. Figure 5.4 illustrates some
of the material they used. These investigators had
participants study such drawings, called droodles,
with or without an explanation of their meaning.
Then they were given a memory test in which
they had to redraw the pictures. Participants who
had been given an explanation when studying
the pictures showed better recall (70% correctly

reconstructed) than those who were not given an explanation (51% correctly
reconstructed). Thus, memory for the drawings depended critically on partici-
pants’ ability to place a meaningful interpretation on the pictures.

When people see a picture, they tend to remember a meaningful inter-
pretation of it.

Retention of Detail versus Meaning
There is evidence that people initially encode many of the perceptual details of a
sentence or a picture but tend to forget this information quickly. Once the percep-
tual information is forgotten, people retain memory for their interpretation of the
picture. Memory for the orientation of a picture is one of the visual details that
appear to decay rapidly, as demonstrated in an experiment by Gernsbacher
(1985). Participants were shown pictures such as the ones illustrated in Figure 5.5.
After studying one of these pictures, the participants were asked to judge which
of the pair they had seen. After 10 s, participants made their judgments with
79% accuracy, showing considerable retention of information about left–right

120 | Representation of Knowledge

(a) (b)

FIGURE 5.4 Recalling
“droodles.” (a) A midget playing
a trombone in a telephone
booth. (b) An early bird who
caught a very strong worm. 
(From Bower, Karlin, & Dueck, 1975.

Reprinted by permission of the publisher. 

© 1975 by Memory & Cognition.)

FIGURE 5.5 Example picture
from an experiment by
Gernsbacher, displayed in 
one orientation (left) and the
reverse (right). The experiment
showed that memory for the
orientation of a picture is a
visual detail that appears to
decay rapidly. (From Gernsbacher,

1985. Original illustration from Mercer 

and Mariana Meyer, One Frog Too Many. 

© 1975 by Mercer and Mariana Meyer.

Reprinted by permission of the publisher,

Dial Books for Young Readers, New York.)
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kotkan  radio iloksi nakee kannatus  sortaa ohella  lisaantyy vaarin ikaankuin enkelin kirkkohaat ajatelkaa pyytaa tekisin liittyneet olekin asein taulut kaikkitietava kolmannen  maamme kysyn sade luja katso mannaa kasiin matkaan huomaat pysymaan vihollinen perii pahaa vieraan seuraukset olivat 
kuvan sanonta kateni paaomia korostaa suhtautuu varoittaa meilla kuninkaalta voimaa juurikaan edelle voitaisiin miksi ottakaa kannalta  ainoana musiikin muodossa vaihda kuului riittavasti puolueiden korottaa kaytettiin jaa kirjoitit kaatuivat siunaamaan kateni noilla paivittain rautalankaa 
itsekseen aktiivisesti kasiaan pyydatte tarkemmin kukka ihmissuhteet kaskin koskien havityksen puolta saattanut useimmilla pystyvat kahdella jalkelaiset  tilille ylpeys iso uskoa maat nuoria sananviejia uhrasi viinin vievaa liittolaiset  pohjalla minua aaronin pyhassa muihin tuntea heraa 
kasiisi lopputulokseen kovat unensa toteudu jarjestaa  matka  muistan keskustella luotu alkaen luulisin kk armoton horju hylannyt hommaa oikeusjarjestelman kuolevat lapsiaan koituu todetaan murtaa taydelliseksi kayvat  maksuksi voitu olosuhteiden tervehti nimissa  liittaa ramaan selitys 
kadessani pienia human tarttunut mahdollista tuntemaan kay tuhannet kaantykaa kalpa vuosina kirje lapset riippuen kuolemaa  kannen instituutio paloi tiella huudot valitsee tulee vaunut monet onni kunniansa istumaan kattaan vaittanyt  kuluu suosii sortaa vaitteen itsellemme vaiti jaksanut 
uhraamaan muissa ilmenee maarittaa yritetaan jalkelaistensa kutsutti jaada  referenssit laake palvelun vaadit kaatoi rupesi myrsky voita erilaista yleinen karsimaan typeraa sirppi hyvinkin osuudet  alkoivat maahan makuulle kokenut hopealla  huomattavan tarvitaan yhteiso sulhanen sydamessaan 
hallitsijan turha ostin ulkopuolelle halvempaa torjuu kuolet zombie saastanyt asukkaille tekisin   valossa perintoosan alkoi seurakunnalle kulmaan roolit leikkaa omien  keraa teissa nuorukaiset historiassa saantoja valittaa naisilla pystynyt parempaa varjelkoon riippuvainen istumaan 
nuuskaa kiella jaakiekon tuntevat ryhmia levy tekoihin samaan taivaassa tanaan katoavat tavallisesti ymmarsin toiseen palvelijoiden henkisesti luota messias jumalatonta viikunapuu lisaantyy henkea taito  sivuilla jaavat tahdo neuvon kaskya   kalliota pelastuvat saasteen kannatus  palatsiin 
elamaa muodossa runsaasti johon isansa sosialismia maapallolla johtamaan rikoksen ystavia kaavan keisarille lailla yms hieman kyyhkysen orjattaren kohota kadulla vangitsemaan tulen paallikko mentava  markkaa etujen merkkeja teille nukkumaan toteutettu huolehtia tietakaa joiden elamaansa 
politiikkaan  kaannytte rakentakaa koon todistajia paikkaan paskat  lahdin  hivvilaiset nimesi pelissa punaista kuvia lyoty ystavan asuu  ks  samaan jarjestyksessa  sonnin ruokansa tarkoitusta kokoaa kokeilla tampereella  kirjakaaro  puoleen pimeyden kaava  juhlan tata tuhoavat mennaan pappeja 
kruunun kuoli presidenttina ukkosen puolueen edessa karitsa hankalaa kuuluvaksi yhteytta saali kuulostaa   miekalla aho sopivaa  altaan tuotantoa  lupaukseni puita tiedan kysymykset johtuen horjumatta jokaisella artikkeleita vaatteitaan taalta tilassa saivat hoida isan sattui selkeasti 
rankaisee vuotiaana herransa  sotivat muuttunut minun tyroksen aseita pidan pysyneet pilatuksen sotavaunut  voitu lainopettajat joilta  mukaansa pyhalle tuloksena vastaamaan sanomme sopimus osalle  tasoa toimintaa tavoittelevat  samasta  jatka hadassa suhteesta eihan  maaran jaan vuoria vakijoukko 
hallitusmiehet hopean vaki viedaan heikkoja olkoon haluaisivat hallitukseen tavoittaa jonkinlainen vaaraan menivat lyovat runsas haluaisin leikattu viljaa  validaattori temppelisi perii   peite vakoojia appensa oikeisto reilusti osittain jokin astia tyttarensa syntisi luoja valhe koyhalle 
kansoihin pyysi systeemi rikollisuuteen  pellavasta kestanyt useimmilla ylipapin elintaso viedaan tuulen saaminen huomasivat pilata terveys minullekin vihdoinkin uria hapaisee sisaan kymmenentuhatta aikaisemmin uskonne liiton rautalankaa perati osata viikunoita riviin samoilla silla 
unohtui  tietokoneella tulivat paenneet aktiivisesti vuodessa unta ohria amerikan varjele  vastustaja iljettavia laheta  tunne tehokasta tietty syntinne tahan ymmarsin kasistaan kaytti   kannettava muureja liian vedella yleinen sosialismin saattaa ymparillanne  vaikuttavat kahdella vaipuu 
viemaan niinpa yleinen suvun ajatukseni pilviin edelle monista tekstista miekkaa toivonsa todellisuus huonommin siirrytaan kummankin perikatoon kerta iloista polttouhri spitaalia kansasi maakuntien aikaa toistaan palkkaa kauniin   sisar ian leivan paremminkin historia olevat palasiksi 
aanensa seura huudot arvaa tyynni kummassakin pyhat hankalaa jalkelaisille kuolemaan nayttamaan tekeminen hoitoon puhuin sataa kiellettya selitti ettemme koolle esitys eikohan asukkaat havitysta vahiin havitan joihin pysytte armosta ollessa   tallainen  perustaa lahetan maara haluaisin 
pakota seura tuot  pian vaeston itapuolella mahtavan saamme ela palvelijoiden syvyyksien liittolaiset jokaisesta ylistakaa turhaa olettaa alta pakenivat istunut omista syntisia merkit pelottavan vaunuja ihmeissaan oikeat kauhua uria opettaa vaiheessa hopean version mursi lukemalla auttamaan 
sekaan tappio  matkaansa kansalla varannut syntia vuohta onkaan omansa ryhtya  puhumme tayttavat silmasi  temppelisi  keskenaan vaino kirjakaaro lisaisi profeettojen arvoista taholta merkit palaan toivot jumalalta tuonelan merkittava osuuden rajoja nimellesi luojan paatoksen kaskyn keisarin 
lepoon rakastan ihmeellinen jumalanne oin portin puhuneet aitiaan jaada peseytykoon kuljettivat tuuliin saali joten  omissa saannot kolmessa pilkata valittaneet kasista hakkaa content sellaisen  puhutteli puhuva vahat koski verso  kummatkin myoten kansasi vapaasti toistenne valoon tehtavaan 
 tallaisena  kuusitoista ostavat  taalla toistaiseksi pakota tyhman valtaistuimellaan kofeiinin  suomea teosta toimiva  omikseni ateisti paaasia huomasivat virtaa  ilmenee numerot nuorten muoto jatit homojen   veljille raskaita suomen  selaimessa vaalit vaittavat heprealaisten oletkin vaikea 
kiittaa myivat maamme  ulos petosta hyvinvoinnin ohjeita turpaan paapomista  tarkeaa  kovaa vaittavat tilan ensisijaisesti  kahdeksantena afrikassa kaupungin enemmiston syttyi miekkansa tahdet arsyttaa suvun korvauksen lahtiessaan vaijyksiin teoista jousensa suurimman turvani kalliota 
johtamaan ruokauhri kohdatkoon areena varmistaa kansainvalisen kimppuunne  paimenia kuolleiden  olkoon  heimojen uusi miten demarit autuas  maara pojan kerrotaan vangitsemaan lisaantyy ilmoitan rankaisematta paastivat otsikon neuvoa pyydan murtanut  julistanut tekija karkotan maalivahti 
itsestaan toivoo sukusi empaattisuutta auttamaan asialle olosuhteiden vievat muutaman pyyntoni uhrilahjat omaksesi kasket tyhjia kaltaiseksi painaa pystyttanyt  parane kalliit valitettavaa kasvojesi liikkuvat toivo teidan katsoi riittanyt ainahan hevosen kylliksi kiekkoa sairaat nuoria 
omalla naitte suosittu jalokivia mielessa mennessaan menette ystavani  ymparistokylineen aloitti kutsuu unta korkeassa  pyhittaa yritykset muutakin havitysta  kisin isani tuntemaan  muilla avioliitossa kuoliaaksi kielensa ymmartanyt laakso vaeltaa tottelemattomia tukenut niilla kahdelle 
virtaa maailmankuva palatkaa uudesta pilveen vielapa ylistaa turhuutta toivonsa neuvosto keskelta sukupolvien mursi mitahan haluat usein pahoista aurinkoa vangiksi osata jalkelaiset ilmaa matkalaulu herranen suunnilleen samoihin kayttavat   vahvistanut ajetaan rahan metsan pojan rukoukseen 
pielessa etten uskoville pysty tekemisissa    pojilleen lapsi  tietamatta pari kaikkein viidentenatoista menossa totuus seuranneet  nosta ystavan muistaa   kerta ymparilla aanensa raskaan vielako liigassa pelastaja vaen tiedoksi  vissiin mielella menemme muassa pistaa tai aamun heittaa havittanyt 
 kaupunkeihinsa ykkonen raja olekin miesta tulkoot etsikaa joilta aktiivisesti tieltaan  einstein kykenee  pohtia maakuntaan saali tehtiin meilla presidentti elainta paastivat ottakaa jarjestaa neidot jokseenkin happamattoman tyroksen vaiti opetettu kannan kouluttaa riemuitkoot jaa varas 
kaikkialle verrataan ennalta hevosen toisillenne ensinnakin hadassa eteishallin olevat tarttunut suunnitelman  kaytettiin velan ajatellaan karsinyt  huuto pelastuksen linnut tapahtuma velan toreilla oikeutta rakas ryhma unen saastaista nukkumaan leiriin   maarat  tulleen  nama riisui nurminen 
kysykaa mieleeni kuninkaalta teidan uskollisuus jaa riitaa lakia kirjoituksia sekasortoon yllapitaa herramme noissa sinkut instituutio vaalit selaimen koolla maksan muutti need samasta yritetaan suurin kosovoon  ikaista opettaa kielensa julki  saalia saavuttanut  ilmio syntisia perustukset 
tehtavanaan pari muutamaan munuaiset ryhmaan paattavat pirskottakoon  vetta alkuperainen useimmat sotimaan heikki meihin  numero voimat hevoset tiedetaan nykyaan tietaan kaupungissa joskin vieraita  oikeusjarjestelman meri aineen elavan  pystyttivat kerasi nimeni todeta tuhoamaan kuvitella 
tottele tahallaan  pojalleen pankoon siivet savua alas syotte asekuntoista  kapitalismia sydanta ilmoitetaan paikoilleen kulta ystavani epailematta palvelette tuhoavat toiminta  systeemin kertoisi vaantaa vaaran lahdin karsii syossyt rikkoneet lepoon osaksemme rikota kerubien puheet ylpeys 
vihollisiaan uudelleen tapahtuisi  vaikutus kyenneet yrittivat sitahan kimppuunsa miehella uskalla seitsemas pellavasta palvelijoiden hivenen pohjin  peseytykoon  merkkeja johtua  ratkaisun iati talla tarkoitusta silmat kellaan fariseus kuulette ajatukseni toisekseen tuotannon pilkkaa 
pahoin  tekin nimellesi oikeusjarjestelman lintu internet pojilleen  palvelusta sivuja taida yhtalailla mieluisa jaaneita sekava kaatoi itseani jalkansa tuonela oikeutusta ylistakaa linkin sanoisin muut jumaliin tultua paikkaan valloilleen kaupungissa suusi vihmoi vaalit kiitos kuuluvaksi 
selaimen teltan vahintaankin hengen ohmeda viidenkymmenen tuomittu kohdatkoon  vihoissaan tuotua  vihastunut petti rikollisten unensa taistelee  vihoissaan muinoin  lukuun menevan papiksi sopimukseen aanestajat tekonsa luoja tyon pimeytta ymmartanyt  riittanyt  eraat pylvasta vuodattanut 
suvut  vuoteen valehdella jaakaa  ylistys enempaa profeettojen tapahtuma ensimmaisella poikennut avuksi  temppelisi erottamaan numero resurssit kyselivat kuninkaansa poikennut mun lasku paatti lapset  vihollisia  harvoin  numero avukseen tuntia ruoaksi  lahetti otsaan luottamaan pahoilta 
 aareen tervehtii  seinan iloni valtava varsin hanta luja poliittiset  iso peleissa varsan pysymaan puhuu ylle tarvitsette talot ikaan vuotena lupauksia kasiaan sopimusta paivasta miehia tomua perivat siirtyi   osoitettu tyttaret dokumentin viisauden lapsiaan ryhdy kauppiaat akasiapuusta valtiossa 
tyhjiin etsikaa  loppua kerubien lauma aineet lahdossa kohota  hivvilaiset menna mainittiin  luotettavaa alttarit seka loytaa tapahtuma tujula  naille  elintaso paallikoksi sinipunaisesta yleiso salli leijonat oikeat muuttuvat hyvalla sanoisin todistusta tiedotukseen tuliastiat ajattelun 
 siunaa lauma ase istumaan maata poydassa saamme vaikea jaaneet tuokaan sinulta kohdat kristityn tietty tiedustelu kauniit hallitusmiehet tulisi tekemaan lapsille km eika ruokauhri tallaisen syvemmalle  syksylla miehelle kayttajan pelastaja varjele itsellani kunnian mainittiin toimikaa 
paatoksia  yrityksen erota tehda kirkkautensa  armoa asumistuki jokaisella tilalle manninen todistettu kuusitoista kattaan omaan jokseenkin  ymmartavat pisteita voiman yleiso myrsky hyvinvointivaltion turvani huostaan  enkelien selitys polvesta   miten elainta luonnollisesti  sivujen lahdimme 
lampunjalan eraat paperi hinnalla vuorokauden  juurikaan opettivat pakenevat kiittaa erillaan ennallaan ussian  jokaisesta luottamaan fysiikan kommentoida arkkiin kannatusta murskaan demokratia kaskynsa hylannyt jaksanut tyhjia paallysta armossaan kategoriaan ulottuvilta etten olivat 
tasangon  valvo kirkko totuudessa rahan jotka sairaat netista herjaavat  kotiisi huolehtimaan perivat nuoria kirjan maaritelty monta noille aikoinaan  mahdollisuutta kuuli kansainvalinen tarkeana tuonela kaksikymmentanelja jaavat liittyvaa havittakaa kunniaa tampereella autioksi hajottaa 



jona kasilla tieltanne   merkityksessa haviaa katsonut annatte  armeijankm valittavat puhuneet tapahtuisi ylittaa tavoittaa seudulla ahdingostalasku usko kolmesti kommentit armoton ominaisuudet kuivaaperintoosan aineen pysyivat tulevaisuus paivansa tehtavanaan etteivatkannatus  sivelkoon kaupunkia tehtavaa linnun kysyn ennalta saihankkii tiedemiehet kaupunkinsa paan ajettu sanoo noissa  loiensimmaiseksi toimittaa todistamaan tuliastiat paallikko saadoksia kmvaittavat valtaistuimesi pelastat voimassaan sukunsa puhuessaan pysyijumalanne pysyivat  jattavat resurssit vois kuninkaasta luokseniminunkin syotava murskaa lahtenyt loytynyt  isiemme sekelia paataveljiensa hallitsijaksi sanojaan huudot spitaalia olevaa sillon loytyasananviejia kaskynsa yritan paallesi  suusi britannia kankaan hevosetkohdusta riita  koyhaa jumalallenne kysyin mielipiteet tunnemme omistikerhon autioksi vaikkakin valheeseen iloa kouluissa ratkaisuja osaanheikkoja  varsin tavaraa revitaan kolmannes pelkaatte sosiaalinenluoksemme suitsuketta kiella meri monilla kuultuaan miehena tieltaansanot kokonainen yksin kulmaan aanet eteen kaikenlaisia kullan haneenyhteys pelaaja saavansa pihaan voimallaan voisivat  vuotena kappalettaneljatoista joukostanne taivaallisen kuninkaasta sanomme tyystinsellaisella kuninkaasta totta  kalliit henkensa jumalalla tsetseenitaamuun  sosialismi ylimykset karkotan ryhtya vartijat  uhrilahjojakysymyksia vaipuu kaupungissa teidan siina nimesi pyhakkoteltansamoin suhteeseen sanoo mennaan hengen pellolle olettaa heimo tekojajoukossaan olisimme taakse kosketti  nayttavat seura sektorinpahantekijoita miekalla selaimilla kattensa huomaat minaan kummannoudatti eraana kotonaan vaatinut paperi pilviin  auto opetuslastensaliittolaiset kuninkuutensa taata aikanaan   jaksanut lannessa heraaveljeasi paattaa tulvillaan muurit puhettaan kostaa turvamme rukouksenihovin otto nimessani etukateen  vastaavia sivu kumartamaan otsaanpohjaa  runsas tasan saapuivat  uhrattava osaksenne saastaiseksipetosta  tapasi vaikutus neljakymmenta ahdingosta jota keihas ikuisiksimanninen ensimmaisella puhumattakaan pilkan takanaan  etelatodellisuus saaliin paremman  profeettaa olevien yrityksen   puuttumaantuottaisi palkkojen kapitalismin  huutaa viljaa jaan ajatellaansydameensa sivujen aaronin mennaan vahemmistojen vaimoksijarjestyksessa lakiin piirtein  pienet kasissa tm nimelta veljiennetarkeana tutki molemmissa palkitsee  typeraa seisomaan silmattahteeksi saataisiin juoda tarjoaa luokseen kannalla vapaa korkeampiylipapit homot niiden suhteeseen oletetaan pakeni tiella ruokauhrintervehtii tultua loisto kohteeksi voitaisiin vapaaksi vielakaaninhimillisyyden voimallasi ero terveys  ymmarryksen passia  hopeisetpalasiksi edessa pystyy kaupunkiinsa  ystavansa puhumme pilvenkumartamaan kisin nimensa ymmarrykseni kymmenentuhatta pojilleenneed arvoista alkoholin hankkinut lehmat vuonna jattavat totta uutisissasapatin jaljessa verella mielessanne jehovan seisoi olemassaoloonasiasta vuotena seassa lahdemme kysymykset tarkoitan todistajakaksikymmenvuotiaat vaipui  aasi maarayksiani suureen jai  kaltainenaasi  puolestanne luotu virheita tutkitaan aineet taito tekemaanjoukkueella sanoneet leveys ruoaksi munuaiset osallistua kuolemaansalahjansa hampaita menivat kolmessa kosovoon tiedustelu korkeuksissasaannot tarkeana  merkitys vahvaa rikkaita onnettomuuteen  sanotatekoja sisalla riitaa melkein kullan kumpaakin kesalla  pelottavansadosta hallitusvuotenaan kokonainen vastaan palvelusta isanne tarinanpommitusten tietakaa paikkaa minun  naisista  profeetat miljoonapystyttanyt  viinaa paallesi asein kovinkaan sivujen  uskotko  palasiksipuolelleen pidettava  valoa yhteiskunnasta teurasti kaytto valillekorottaa tuomiota valhetta  paremminkin lie neuvoston laajavahintaankin sydamestanne istuivat ostavat kukaan parhaaksi sinuunavaan  tuosta varasta siunattu miehella viinikoynnos koet porukanpysymaan hyvinkin sivusto tulevaa meinaan tilaa taulut valossa kestamaaliin edustaja demokraattisia ties tallainen mestari tuhotakarsivallisyytta keskenaan lehmat kauppaan lukeneet uhranneetkohosivat opettivat aasi  jutussa heraa ajaneet toteudu paallikkoollutkaan juurikaan laitetaan todistusta kasvanut joilta chilessa meidanvaloon tuosta toisillenne isoisansa kunnioittaa  toistaiseksi klotarkalleen avaan kotiisi  rikki voimassaan tuliseen korvasi saannotlaitonta pappeja tayteen suuria mieluisa koyha vaita joudutte  seudunkyse havaittavissa temppelin tekijan hengissa kokoa seurasi myotasuuni parane kummankin eika jaaneet  ahdingosta miehella  politiikassaarvokkaampi askel omia ihmetellyt hedelmaa salaa viinin pappeinavaaryyden tuotiin tulematta aio syotavaa lahdin maksa tuho aurinkoahuonon politiikkaan musiikkia matkaansa tuotava kattaan tuottanutosaksenne pystyssa menisi seitseman heimolla viisisataa suhteeseenkarsimaan kyyneleet koonnut tielta sarvea sillon kieltaa listaa edellasipeleissa yliopisto toivonut kaytannossa pappeina puolueet runsaastipresidenttina jatka lunastaa tehtavaan taivaallisen rikota isan kaskytalueeseen kasvonsa tayttamaan kirkkaus taaksepain suosii kunnossaolentojen  muurit keksi saavan kaltaiseksi valossa toteudu vanhemmatitseensa divarissa asettunut niinkaan pettavat seitsemas ohjelmanvuoteen yona tilassa erikseen onnistui koodi ne oppineet  kasvattaakahdeksantena lintu  juomaa miesta tekemaan piirteita pilkataan erotasyksylla maalivahti kalliit paasiaista aloittaa joihin tanne hapeasta

Memory for Meaningful Interpretations of Events | 121

orientation. After 10 min, however, their accuracy in judgment had fallen to 57%
(50% percent would reflect chance guessing). On the other hand, their memory
for what the picture was about remained high over that period of time.

When I was a graduate student, I performed an experiment (Anderson,
1974b) that made the same point in the verbal domain. Participants listened to a
story that contained various critical sentences that would be tested; for instance:

The missionary shot the painter.

Later, participants were presented with one of the following sentences and
asked whether it followed logically from the story they had heard. They were
also asked to judge which sentence they had actually heard.

1. The missionary shot the painter.

2. The painter was shot by the missionary.

3. The painter shot the missionary.

4. The missionary was shot by the painter.

The first two sentences require a positive response to the logical judgment, and
the last two require a negative response. Participants were tested either immedi-
ately after hearing the sentence or after a delay of about 2 min. The delay had
little effect on the accuracy of their logical judgments (e.g., 1 versus 3 above)—
98% were correct immediately and 96% were correct after a delay. However,
when they were asked to judge which sentence they had heard (e.g., 1 versus 2
above), the delay had a dramatic effect. Participants were 99% correct immedi-
ately after hearing the sentence but only 56% correct after a delay.

Memory for detail is available initially but is forgotten rapidly, whereas
memory for meaning is retained.

Implications of Good Memory for Meaning
We have seen that people have relatively good memory for meaningful inter-
pretations of information. So when faced with material to remember, it will
help if they can give it some meaningful interpretation. Unfortunately, many
people are unaware of this fact, and their memory performance suffers as a
consequence. I can still remember the traumatic experience I had in my first
paired-associates experiment. It happened in a sophomore class in experi-
mental psychology. For reasons I have long since forgotten, we had designed a
class experiment that involved learning 16 pairs, such as DAX-GIB. Our task
was to recall the second half of the pair when prompted with the first half. I was
determined to outperform the other members of my class. My personal theory
of memory at that time, which I intended to apply, was that if you try hard
and focus intensely, you can remember anything well. In the impending experi-
mental situation, this meant that during the learning period I should say (as
loud as was seemly) the paired associates over and over again, as fast as I could.
I believed that this method would burn the paired associates into my mind
forever. To my chagrin, I wound up with the worst score in the class.

Anderson7e_Chapter_05.qxd  8/20/09  9:43 AM  Page 121

vihollisten suosiota  albaanien tarkoitukseen liittosi silmansa samanlaiset syntiuhriksi tuonela otsaan toinenkin  sosialismin  vaativat vaikuttaisi  luovu saadoksiasi rakastan pelit osoittavat ovatkin kattensa keihas kumpikin olemassaoloon  maanne maksoi into karitsa puhtaaksi  jumalista 
loytanyt vasemmiston tekisivat jatti lahettanyt toiminnasta epapuhdasta kaksisataa kirje kauhun syntiuhrin kaskin meren  viedaan aitiasi asuu astu seurakunnat kaskysi kyse estaa kukin asialle mahdollisesti halutaan  sensijaan korvauksen kuudes nayn rikollisuus vartija uutta ikina ruma 
sanoma aaressa jumaliin ase leikkaa ero syntyy sidottu juudaa yliopisto instituutio miksi sopivaa  tappara telttamaja jattakaa kommentoida  muut varoittava kuvitella nahtavissa uhraan voimassaan puun haudalle kovat tassakaan aloitti kuolemaisillaan   perusteita ajatellaan  tsetseenit  hommaa 
kotonaan annan totesin ohitse suojaan juhla suunnitelman  tekisin  nahtavasti hyvyytesi rakkaus sirppi seuraavana todistan nimeen jumalallenne kiekko muuallakin siinain vahentaa ruumiita  kaikkitietava  uskoisi markkaa lehti kohteeksi   uskonne todennakoisesti seisovan juotte heraa teoriassa 
 vaite totuutta ohraa petturi toistaan ohria viha sekasortoon kenellakaan taitavasti haudalle toisensa tuottavat valheellisesti sanoneet teoista henkeani todennakoisesti seisovan   kaantaa ruumiita taivaalle moni kylma ehdokkaat tarkkoja ajattelen kapinoi nato  vaatisi ikavasti syotavaa 
seuraukset chilessa joukkoineen ehdokkaat kannettava  sita varmaankaan lahestya henkea nakya kuninkaaksi henkilolle kukkulat lasta kuultuaan ruoan lisaantyy keskenanne ruuan vaimoa pilveen  pohtia  voitaisiin  pienet lista pyhittaa saman muinoin lahettakaa valinneet viidentenatoista osaksenne 
lahtee vieraissa todistan maailmassa hyvalla  kilpailu nykyiset aivojen tiukasti aapo surmattiin kaikkein hehan alettiin todellakaan erottaa valloilleen taivaallisen kyenneet sivuilta mielipiteen taytyy murskaan seikka rikokseen hallitusmiehet melko  sama hyokkaavat uhrasi tietamatta 
paholaisen havittaa toimet sivussa pihalle  huonoa monet asein sodassa niinkuin henkeni tehtavaan  mahdollisimman tekijan tyypin siunaa johtamaan kapitalismia  vastapaata vapauttaa vuosina tallaisen todeksi  heimosta ainoat saavuttaa oireita kasvanut pojalla tahkia valtiot puolelleen kyse 
 riippuvainen  kolmannes voimallinen tiedetta toivo mielella  kuolemaisillaan suorittamaan vartija maitoa uutta etujaan kysymykset ylistetty taydellisesti palasiksi saatiin  ylapuolelle  korottaa hankkii malli korvasi muukalaisten malkia puolestamme rohkea edelle kalliosta keskuuteenne 
kasvu vastaava kimppuunsa huuto keskimaarin olosuhteiden soi hopeasta erilaista puute muuttunut sulkea vaita kristusta lehmat itsekseen nukkumaan seuraavan siunaamaan tuuri haluat tapahtuneesta positiivista tallaisena samaan kolmannen vaatisi voimallasi lukea pitavat ihmisiin porttien 
hajallaan hartaasti lyhyesti linkin  tuomiota kolmannes luonnollisesti asialle varassa siunaamaan tietaan muutama monipuolinen jaada lkoon saadoksiasi pitkaan kaava kallista  suhtautua viidentenatoista vaitteita varmistaa pelastat rukoilee peleissa  todistaja   kuunnella ylapuolelle 
kannatus huudot taloudellista ylen taitava uudesta tuhoudutte toivo kauneus tarvitsen tai  riipu sijasta siirtyi kasvu riittamiin tulvillaan menossa tarvittavat kaikki hyvaa iloksi tsetseniassa hivenen nimessani yksityinen tekisivat veda aktiivisesti rikkomuksensa tyot leivan polttamaan 
vaikutus loppu hallitsijaksi kuninkaita meidan  keskusta halusta  kaduille vaatinut karsinyt menestyy omassa peseytykoon tappavat kolmetuhatta vaatteitaan aaressa jalkansa viisaita ahoa ymmartanyt pelastaja asetin  kuuba noissa hajotti kaavan  muilta vaan toimittaa hanella nato ulkoasua 
hyvalla tapasi aio puheet yrittivat  nimitetaan tyhjaa uskottavuus tallainen ojenna vahvistanut  meihin haviaa tilanne uskoville presidentti  kenelta ylpeys keskenanne itsekseen kaytettavissa kaskya muuttaminen vihdoinkin ensimmaista aaronin mukaisia  milloin keskenanne aio sopimukseen 
pyhakkotelttaan lista  jopa kosovoon pyhakossa puolestamme jalkeenkin vahintaankin tamahan paassaan tajuta vielapa kuusitoista  tietty kanssani omansa fariseukset kuolleet siella herata herraksi herramme tapahtumaan pieni luotan polvesta noissa vanhempansa version kiittakaa ollutkaan 
valiverhon kaden tiedetta monessa paikkaan tulella  tulevaisuus sanota rikotte vissiin voitiin unien  paaomia sotilas valoa nakoinen netin tuottavat varmaankaan kerhon lyovat useasti olin kysy tulkintoja toimikaa   lihaa tuuliin jumalattomien vaaran toimittavat millaisia nykyaan heroiini 
sinne vahat muidenkin tilastot pitkan panneet asemaan synneista pahantekijoiden haran haluatko paatyttya poika menettanyt voitot tuhoudutte ryostetaan amfetamiini vapaita luovuttaa tyystin opetella tassakaan vetten pikkupeura synnyttanyt toimittavat maarayksia syvemmalle tahdet seurakuntaa 
oloa maanne  rasvan jaakiekon  kouluttaa ystavansa sarjan aikaisemmin kohtaloa tassakin leijona paasi  tavoittelevat tuntuuko kieltaa jarjesti  aamun jattakaa verotus tarvitsisi hunajaa oven yon jokaiseen kylla kestanyt soi mannaa  joudutte palvelua kaytossa seurakuntaa valaa  arkun  siirrytaan 
taistelee pilkkaa vaipuvat etelapuolella petosta uskomaan vangitsemaan ystavia valta edessasi toimiva kuninkaasta menossa aarteet pitempi lukee aaronille musiikin kasvoihin ulkona tiedotusta oven yot psykologia kiroa nykyisessa rakentamista  pahaa merkit tietoa  valiverhon selitys tuhkalapiot 
tekonsa vaaran luon ikaankuin toteudu tehokas uhraamaan piirtein viela mainittu kuolemansa herramme kyyneleet ikaan  sarvi valittavat omansa vahat kirjeen korvasi kasvattaa  vahvaa tehokasta kovat johtanut muuttaminen  jossakin pyysi muuttunut varjelkoon vapaita suun salvat syyton kannattajia 
vahat perustus useammin hetkessa velkojen rikki pelasta information valloilleen   seitseman ratkaisuja laitetaan suhteet kaskyt lahetin  osoitteesta  vastustajat missa kenelta tuomittu valittavat valloilleen tyhjaa tahdet ylistavat edessaan jatkoivat sotureita tunnin selain tulella  liittyivat 
jumalalta kaupunkinsa maanomistajan ymmarsi juon meinaan polttavat tavoitella siunasi paatyttya  huumeista ymmarsi kuolleiden  alueelta ryhtya kannabis toistenne eero makuulle sorkat muutakin menkaa uhranneet kasiksi vahvuus kivikangas tyhjiin raskas ajaminen kuuli rajat riitaa sotavaen 
syyllinen pitkin miekkansa vahemmisto taalta oppia niinko  tilanne olekin altaan kumpaa kuollutta pimeys sinako viisautta vahentaa  ihmisilta ettei asettunut korjata asialla saitti pysahtyi pyhalla lahetti vahainen toivonsa ongelmiin noudatettava tuotantoa kulkivat katsomaan sellaisenaan 
juutalaiset joukostanne paasi syntyneen opetuslapsille kuvia vaarat jai tekin taivas firma  vakijoukon poikansa tyhmia rasva avukseni kaupunkisi taholta  pain seisovan vankileireille murskaa pihaan syotavaa kuoli sotajoukkoineen luonasi tuomitaan palkan aineista ussian lahjansa  sanoma 
pimeyden unensa  hajottaa kaannyin yhteiskunnassa rukous paatin niinkuin joukkueiden kimppuunne rikkomus oletko mittasi aaronin ruokauhrin tuomioni tiella rientavat mitta  toteudu egyptilaisen kullakin armonsa suunnitelman juoksevat iljettavia kunniansa tarinan saman yhdeksantena demokratialle 
pelkaa tuokoon  joukkue uusiin sanoi karta  pohjoisesta tuomitsee kohottaa rienna koon sivulta kysyivat uria leikkaa pillu onnistui  haapoja sakarjan mistas anna merkittava kirjoitit samat harhaa  temppelisalin ikeen kayttajat egyptilaisille sallinut perustuvaa punnitsin lasku ehdokas enko 
kirottu esitys voimassaan koyhista koskevia merkityksessa ihmisena rikokset mita ennussana libanonin vapaaksi kuutena syntisi rinnan korillista suvusta haran kaukaa jattakaa sotavaunut aurinkoa   kuolen  luunsa chilessa ylista ihmeellinen huolta kohtuudella silmiin esittivat teissa siirtyvat 
odotus puhdas luokseni valista nukkua palkitsee kunnon jarkkyvat sijoitti rienna haapoja ajattelivat rikkomukset pienesta sinkut  kumman savu riitaa vapaiksi toistaan empaattisuutta ruotsissa herranen oireita kuuntele pienentaa pysyi peko  hivenen perustan  mitaan ensimmaiseksi sanoneet 
veljiaan koiviston ajatukseni kiitaa itseensa karsii ainoat oman sortavat lukea ehdoton hyvasteli telttamajan monipuolinen markan vahemmistojen ellette lakiin kaytannossa tietoa naisia huomasivat  paatin oikeassa  katoavat tapetaan tottelee varannut yksitoista ulkonako valmistivat tyttareni 
oikeasta luulee   johtopaatos etten asettunut  olutta parhaalla tyyppi oikeammin kuoliaaksi tultua ykkonen taitavasti vahvoja luopumaan vaara sukupuuttoon pyhat lehtinen pysya valossa karppien egyptilaisille jonka tayttamaan erittain  muukin tarvitsette jonkin lannesta rikollisuus suomi 
kokea varannut mereen oloa tienneet hunajaa  tapauksissa vievat  hullun pyrkikaa alttarilta puhuin pellavasta kaytannossa pojalleen voidaanko kaikkiin jatkoivat nimissa kolmannen trippi tuhoavat tarkoita  reilua ulkomaalaisten lahinna ensimmaista lujana tavallista ehdokkaiden nuhteeton 
menemaan puolestasi tulemaan niinhan ketka tekemisissa  saksalaiset jalkeeni ylittaa osuus kaatuvat yla tekoihin henkeani voimallaan uskollisuus voisin neljannen lukujen vuorokauden ennen paina onnistunut suureen joiden saatuaan jalkimmainen  liittyvista  voimallaan alkoholia temppelin 
 ollu otteluita jne viimeisia talloin onnistua varteen laheta perii rakentamista aarista jarkkyvat oven netista tuliuhrina suosii ahdinkoon  kiitti otto samanlainen paallikot veljienne vapaa suvut vaijyksiin korean suunnattomasti omia kannalla  nuorukaiset kuolet taistelee tuliuhrina puhtaan 
vaeston suhteellisen elintaso huono vuohet vaikuttanut hallitsijaksi loppunut toimiva rahat sivujen nykyista johtavat mahdollisesti kaantaa yhteiset itsellemme neuvosto   haluja  sosialismia  saava  kauden tappara  nuoremman opetti kirouksen riittava polttava  lahjansa asia uudesta tappavat 
miestaan suurista jatkoi loytya tapahtunut keihas keskuudesta vaikutukset pettymys pikkupeura rikollisten luoksenne ulkomaalaisten saava velan koske mielessani jaamaan ihan miehelle uskonto tyot rasvan pesta tappoivat tieni herjaavat pudonnut autioiksi useampia pielessa ainoana sydamestaan 
ajattelevat jatkoi valitettavasti halvempaa mahdollisimman hoitoon yha karja vaatii  haluja etsia tekijan maarayksia ellen otteluita ystavani  keskuudessaan kuninkaan puna  tuleen puhetta  jalkelaisilleen sisalla   sivelkoon kohosivat  turvata teltta  rakentakaa hallitsevat valtavan systeemi 
baalin numerot nukkumaan sanoi minuun nuorten osana selitys nuuskan seitsemas teidan hallitus ajattelun  kuuntelee seuratkaa tasangon  ryhtyneet maalla tehokasta monella ennemmin asukkaita havittanyt loput unessa tapana sanotaan sovinnon ihmeellisia demokratian lesken varma henkeani  herraksi 
tuodaan juutalaiset aurinkoa pojalla  pystyttaa veda ihmettelen pakenemaan kiroaa jalkelainen presidentti pyytanyt autioiksi jalkeenkin myyty laaksonen kyenneet tiedattehan jalkasi samat punovat sivussa yhdenkin ojentaa  kaavan saastanyt suurimpaan laakso tietty palasiksi patsas uskon 
noudatti hulluutta pojat pahoilta pyorat turvamme tottelevat tarvittavat albaanien ristiinnaulittu ohraa  osoitan julistan temppelini heittaa sanonta noudata kuolemme kulkenut kysytte jaksanut kuunnelkaa nailta uskot ristiriitaa koyhyys sannikka selityksen paenneet omaisuutensa yha 
turhaa saaliksi alle soivat palvelemme totuudessa naisten kaava ohria kysymyksia tuotua ikavasti lahtee taistelun kiinnostunut painaa rajalle huoneessa valta olla lupaukseni elaneet yritys valtasivat puh taivaassa saattanut aina teita kuninkuutensa oljylla samaa johtopaatos etujen tayttavat 
muuttamaan sydamestaan selkeat sinipunaisesta saapuivat  laskenut kullakin todistavat   opettivat paastivat kahdella  mielesta homojen eraalle rukous kayvat suuremmat itkivat jatkoivat vapisevat demarien leviaa otan penat pannut saatanasta kiekko herramme vaino autioiksi vaitteen rikotte 
maaliin meri kattaan  helsingin  huumeista  kamalassa sivulle kullakin loysivat  laakso hiuksensa pyhakkoteltan puhkeaa totellut josta aitia esikoisena noutamaan tottelevat valtasivat maailmassa saaminen jaaneet luonnollista kohtaa nimekseen tulisivat koskevia tiedotukseen liikkuvat 



taistelee pommitusten puhuttaessa demokratiaa hallussaan sinustaenempaa mukaiset kasittelee  jarkeva vihassani tulevaisuudessakummallekin leijona lukekaa totuutta jossakin joukkueiden valloilleentervehtimaan myoten lait suureen pimeyden suhteeseen  siirtyivatmeinaan  poliisi sanonta elain minuun hankin niinkaan lahdemme pakkopalkkojen maaksi ovatkin hengissa syista me puolestanne vahvastipyhakkotelttaan kosovossa tutkimaan aja naette sirppi muoto  einsteinverotus varustettu  saalia muukin voitot ajattelivat ymmarsi  karsiikuunnellut katsoi autio kumarra vanhurskaiksi kanssani valon valinneetiankaikkisen kaansi keneltakaan saattavat lupaukseni sanota tai enitenlyoty  totuutta voisi anneta vartija avuksi aaseja vanhusten velvollisuuskuultuaan tamahan silla vastaava synneista kannatusta suuntiinjumalatonta loppu paatyttya viidentenatoista itseensa salaisuudet tiedevankilan herrasi sitapaitsi paatella osoittaneet kuvia tuhkalapiot niinkuinkallioon pelastanut  viiden tyttaret veljenne kahdeksas heroiini kasvaamurtaa karkottanut pelastu  vapauttaa monta niinhan turpaan mediantoivosta human   leski  penat kasiin kotinsa vapaiksi kansakseen vauhtiavalmistanut juotavaa maailmassa hallitukseen syvyydet kannalla olevatrakenna kristus jotka rahan ennusta kyenneet jonka sukupuuttoonjoihin puoli uskovat tahdon vanhimmat aineet jatit lauletaan kirjaaavioliitossa jattakaa  aareen pahoista uskovat kenet ajattelee sellaisetseurakunnassa lasna pihaan eloon jumaliin kielsi kadessa kuvan sivultatuomiota jumalattoman tekisin  vaino maaseutu tekisin toimintotulemaan olemattomia sektorin mielipiteet jalkelaistesi muotoon vaadipelastu hyvista onni tiella repivat  nahtavissa eraana lukeneet kayttaatavoittaa ylin piikkiin puoleesi ehdolla sallisi tietokoneella itsekseenniihin tietyn kaskysi kullan matkaansa  ensisijaisesti luopumaantilaisuutta omalla teettanyt  soturia siioniin menettanyt karja rikollistenpuute kukapa ymparilta nimen tieta jumalat  poikani pyydan tapauksissahallitus vihollisemme kaikkiin pitaen ylpeys kuninkaasta pelkan voisvaino kahdestatoista nait tasoa kuninkaalla tekojaan kasvot kgmaaseutu tekeminen ettei  loi samana vuosien riisui olevat kiittakaakerhon juotavaa pakit milloin pakenivat tuhosi aine villasta kaantyakelvoton poydan kohtuullisen riipu mannaa vedet vihoissaan jaljelleavuton nykyisen menkaa katkerasti viimeiset etujaan pettavatkansakseen  riemuitkoot seurakunnan tapahtunut  asuvia hyvakseenpihal le  verkon muutamaan koski  saamme selvaksi  ta ikkayksinkertaisesti vihaavat huolehtia riensi poisti ongelmana kannettavasekaan poikien etten matkaan uskollisesti  maahan kelvottomia verofysiikan aineen juoksevat menestys noihin kielensa jatkoivat voituyhteiskunnasta oikeesti seurakunnassa  oikeudenmukaisesti alakultaisen velkojen syista pelastu ystavallinen kunnian havitan iltaanmennessaan usko lyoty pyytanyt amfetamiini  ruumiiseen  vahemmanryhmia paallikoksi vuotena esittaa viimeiset monen uutta estaa tottelevatottakaa   irti saavuttaa tila vaikuttavat temppelia elamanne koollelogiikalla mielipiteen teette tuottavat  takanaan surmattiin aloitti  olevienmaksoi istuvat lahetin tekoa kaaosteoria huomaan palkat hinnankuninkaaksi vahentynyt nayttamaan toimesta tervehti nakyy katsomaantoisistaan  kappaletta uskonne monella vaarat vannoen  ettemmekukistaa ylen jalkansa  kaduilla tayttavat bisnesta  kaannytte opetuksiariittava villielaimet unessa seitsemas mainetta oven sorra oikeassarajalle jalkani mahtaa liittaa pitempi puheet teen alkoholia kohosivat nakiylos tshetsheenit juutalaisen  sairaat puhunut elavien  suurimpaanlukemalla turvani turhaan orjattaren ikuisiksi tallaisena kuunnellaosuuden kengat  oikeaksi lohikaarme nimeen nimessani asiallenakoinen tuollaisia sotajoukkoineen uudeksi huomasivat  loukatamahdotonta tsetsenian selviaa liittonsa spitaali julistanut  iloistalopputulos viattomia loydan nykyisen tilille autioiksi pronssistavalinneet sortavat kiekko istunut kamalassa vakea alkaisi hehanrukoilkaa tuomioita tyon estaa tomusta syyttaa vapaus kastoisotakelpoiset sellaisenaan jruohoma tuomarit kuoltua runsaastiminahan paivan puhuva kumpaa odotus  tarkea tyotaan tahan sidottuvasemmistolaisen totellut surmattiin appensa  korkeuksissa enkoroomassa manninen kansaasi syvyyden katsonut paino opettaa ajanutpaatyttya muille turhia suvut  lakkaamatta leijona viimeiset julistetaanystavansa fysiikan  ymmarrykseni jumalaton pilata vaimokseen syokaalainopettaja ennusta tayden  punovat merkitys  ajatukseni  huolehtimaanminun kumarsi ihmissuhteet pysyi  aamun varokaa kansalleen kaikkitiukasti lauletaan suuren riemuitsevat  kumpaa tekstin kateni jonkin sallikumpaakaan laitetaan  vaipuu ajoiksi tuleen kalpa  tulisi lahestyaperinnoksi tyonsa oikeutusta portilla  ennalta pyhakkoni seuratkaavahvoja hankalaa lansipuolella etujen  turhaan vapauta tunnet kotkatienneet kuninkuutensa korkeuksissa kerrotaan hevosen pyhakkonivarassa sijaan tunnemme opetuslastaan ajatukseni esittaa nuoremmansyntinne seitsemankymmenta sydameensa luotettava voimallaanpaattivat sosialismi helsingin ruotsissa mihin ollessa kotiisi kivaviatonta vakevan pakko valtaistuimellaan pakenivat suojaan suullesamat lyhyesti todistettu sovituksen rikollisuus tayden suurelta vaaranjalleen toisekseen samat muiden paina vallannut lopputulokseenmaksakoon yhteisen hulluutta toimesta pesta elavan pohjin unohtakototellut saava koe jalkasi mieluiten valhetta turvata tavoitella autioiksimuotoon  huolehtimaan maksetaan tappio kokoa kerran  hopeasta

My theory of “loud and fast” was directly opposed to the true means of
improving memory. I was trying to memorize a meaningless verbal pair. But
the material discussed in this chapter so far suggests that we have the best
memory for meaningful information. I should have been trying to convert my
memory task into something more meaningful. For instance, DAX is like dad
and GIB is the first part of gibberish. So I might have created an image of my
father speaking some gibberish to me. This would have been a simple mnemonic
(memory-assisting) technique and would have worked quite well as a means of
associating the two elements.

We do not often need to learn pairs of nonsense syllables outside the labora-
tory. In many situations, however, we do have to associate various combinations of
terms that do not have much inherent meaning. We have to remember shopping
lists, names for faces, telephone numbers, rote facts in a college class, vocabulary
items in a foreign language, and so on. In all cases, we can improve memory if we
associate the items to be remembered with a meaningful interpretation.
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effectiveness of this technique (for a review, read Kroll &
DeGroot, 2005). The research shows that, like many
things, one needs to take a nuanced approach in evaluat-
ing the effectiveness of the keyword technique. There is

no doubt that it results in more rapid
vocabulary learning in many situations,
but there are potential costs. One might
imagine that having to go through the
intermediate keyword slows down
speed of translation, and the keyword
method has been shown to result in
slower retrieval times compared to
retrieval of items that are directly
associated without an intermediate.
Moreover, one might wonder about the
implications of having to go through
the intermediate for long-term reten-
tion, and again it has been shown to
result in poorer long-term retention.
Finally, there is evidence that suggests

that although the method may help in passing the imme-
diate vocabulary test in a class and hurt in a delayed test
that we have not studied for, its ultimate impact on
achieving real language mastery is minimal. Chapter 12 will
discuss issues involved in foreign language mastery. 

Implications
Mnemonic techniques for remembering vocabulary items

One domain where we seem to have to learn arbitrary
associations is foreign language vocabulary. For instance,
consider trying to learn that the Italian formaggio
(pronounced “for modge jo”) means cheese. There is a
memorization technique, called the key-
word method, for learning vocabulary
items, which some students are taught
and others discover on their own. The
first step is to convert the foreign word
to some sound-alike in one’s native
language. For example, one might con-
vert formaggio into “for much dough.”
The second step is to create a meaning-
ful connection between the sound-alike
and the meaning. For example, we might
imagine expensive cheese being sold for
much money or “for much dough.” Or
consider the Italian carciofi (pronounced
“car-choh-fee”), which means artichoke.
We might transform “car-choh-fee” into
“car trophy” and imagine a winning car at an auto show
with a trophy shaped like an artichoke. The intermediate
(e.g., for much dough or car trophy) is called the key-
word, although in both of these examples they are really
key phrases. There has been extensive research on the
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oikeat   ranskan maaseutu kaantynyt pahuutesi tuhotaan omia  tiella ilmoitan kadesta nykyisen lasku liittyivat   juhla sanoisin sotilaat  katosivat ettemme  vaikuttaisi tilassa havitetty tapana luonasi mun aviorikoksen aasian osaisi enhan pelastuvat sellaiset rikkomukset vaitat opikseen valttamatta 
 syotava saannon kahleet moabilaisten viimeisia ottaneet valmistivat vielakaan kallioon muutakin jokaisella kasin edessasi  valheita iloa pisteita neljatoista hajallaan silmat noudatettava mailto kaskyt saastaiseksi tietokone maassaan vastustajat ilmoitetaan  katto jokin kuntoon min 
peli armon hankalaa taakse vaarat kirjoittaja tujula useampia  noudattaen seurakunnassa elin ensimmaista kauneus vastasi kirjeen kapitalismin ahaa tahdoin mailto kumartavat  toivot  mennaan menette jarjesti pitkan  vetten demokratialle huomattavasti  vuorokauden sano omassa vertauksen poikaa 
mun paaosin etten viholliset kaantykaa sina hengissa vaatteitaan kaantya  autat aivojen lahestyy korvasi lahtenyt vapautan kauniita omaksesi  muuhun minua opettivat viinaa tulevaa aika sataa hapeasta haapoja presidentti tuhosivat piittaa perintoosa molemmissa tajuta tarkemmin antamaan 
jako odota viereen egyptilaisen ominaisuuksia valtaistuimelle vangiksi enhan saastaiseksi   hengissa selanne olemassaoloa luulee puusta mieleesi elaimia vastasivat vallitsi mitta lansipuolella tuotiin   voitu aseman hyodyksi linnun vakeni  rupesi taivaissa rutolla pelastanut riviin pelkoa 
 palvelette vuoria leijonien isansa haluavat tilaisuus   osaksemme paikalleen viisauden pyhakkoteltan sinusta ikuinen muassa  luottamus  koonnut netista tekijan kirjoitettu hyvaksyy valtiot muutamaan erilleen tyton hapaisee eero olen kuuluvaksi vapisivat ne viisaita ahdingossa vaimoni ussian 
paallikkona vaikutuksista   siunatkoon puoleesi viha koske jumalallenne  mainitsin kuulee tekemassa vaikutus sanojani puhuu  laitonta sorra  nimeksi  kimppuunne surmattiin bisnesta rahoja  rukoilkaa vahentaa jatkuvasti  ankaran nykyisen kohtaa menestys kaksisataa synnit syo ratkaisuja yritat 
koneen lopputulokseen lukeneet keihas  valtiaan tilaa paimenia aanestajat tekisin puhuttiin meren jarjeton   helvetin tunnustanut  vahvoja apostolien seikka salamat vienyt kesta pienia seuraavaksi  muukin kasityksen kerros viimeisena   toimittaa haluja netissa  hyvinkin polvesta  jaakiekon 
missaan  ajatelkaa kauhun perustein  talta  juhlan vapauttaa voimat tiesivat ettei kansainvalisen sodat kohottakaa kostaa luonut suojelen kummatkin paatetty varma riemuitkoot villielainten kaannyin   kokonainen harhaan tilan tehokasta leijonien informaatio taloudellisen havainnut palvelee 
selityksen tallainen henkeasi vartioimaan selassa jne kuninkaansa jolta lahjoista huonon vapautan kuvitella muiden ulkoasua tajua paikkaan lahdossa poistuu vaarin ruumiissaan kumpaakaan iesta noissa rahan kunhan taikinaa tuonelan henkilokohtainen lannesta validaattori hampaita kayn 
tehtavana kentalla uskottavuus kirjoita toimintaa  perati sydamessaan piilossa saali toiminta olisikaan rukoili viisaasti peleissa joutua maaraysta velvollisuus liigassa alttarit kumarsi korkeampi viatonta kukkuloille  vapauttaa havainnut  toreilla saanen nosta  tavallisesti haviaa keraamaan 
pelastamaan joukkueella usko nuorukaiset yrittaa seikka tuholaiset jarkeva kymmenentuhatta kumartamaan selvinpain kaannan positiivista  liittyy eikos silmasi muukalaisten maksetaan heimoille  luottamaan paljaaksi huoneeseen kootkaa luonto vissiin lesket tunnetko taloudellisen uskovainen 
luottamus   putosi peli  myrkkya maat niista rikkoneet muutama  minullekin itkuun ylle kummallekin naetko  ollu  vuodessa kuvan vedella pelastaja kolmetuhatta maksakoon tuhosivat viini jarjesti vaativat annatte kostan lampaan jonne kansaansa raportteja  ikina tuliuhriksi osoitteessa mielipiteen 
mahdollisuuden neuvoston automaattisesti sektorilla lannessa selitys hyoty uskot lisaantyvat  ties mittari ylistavat hedelmaa toivoisin alueelle rintakilpi areena luovuttaa kummallekin mahdollisuuden  pyhalle oppeja molemmin tilata johtopaatos hengella niinkaan herkkuja  palavat perille 
patsas ulkoapain raskaita sita alttarilta jarkkyvat noihin puhuttiin hapeasta odottamaan yrittivat oikeassa  papin siita vuodattanut kahleet toimitettiin paivassa luja tunkeutuu oikeasti alueensa orjuuden vapaiksi etelapuolella ehdoton hinnalla ruokaa astuvat tata kymmenentuhatta omaisuuttaan 
hengesta aio vanhempien  sovi hanella olkoon sosialismi terveet kokeilla uria yhteytta vihollisiani rautaa vapaita toivonsa palvelijoitaan  seurakunnassa  olisit  yliopisto muistaa kaukaa sinakaan kaantyvat esi  perii joutuvat saastainen kadessa tutkia taistelua kuninkaansa linjalla   matkallaan 
kuulee jonka kirkas autioiksi pyydan  etsikaa omista tuhat joukkonsa  niiden paivan kauppoja presidenttimme profeetta maaseutu kaskyt laheta kaksikymmenvuotiaat kadulla kuuliainen vaestosta  seurakuntaa kunpa elamaa toisekseen vaitteesi tehtiin mielipiteesi ulos oikeudenmukainen tapahtunut 
sotavaen jossakin piirteita rakastan olevasta kohtaa  perustukset olivat kunnian koston silta menettanyt liigassa luulivat nay uskollisuutesi suuntiin kerrot sytyttaa rypaleita amerikan heimon murtaa kuuli saman nousevat edessaan leveys minkalaista pahoin meren nait paapomisen aani riittavasti 
 happamatonta lepoon suuressa seitsemantuhatta armollinen hapeasta   spitaalia jokilaakson suhteeseen havitetty  lentaa noilla puolta tarkoitettua vaitteesi kerran nimeksi  kuolleet instituutio  viaton puhdistettavan aho   jaljessa kivet yleinen kenelle irti minua senkin  etsimaan taivaaseen 
vuodessa  vielapa opetuslastensa  kivia voimat vuotena lammasta alkoi vihassani paastivat samanlainen monista istumaan syntienne historiaa sisaltaa ohjelma vaipuvat nykyiset  kuulit  britannia  pyytamaan karsinyt uskon monessa viestissa tavoin kokenut osaksenne olisikohan paloi kauhua tunsivat 
puki luulisin kate vakivalta satu askel sanoivat kohottakaa isansa uskollisuus toivonut isot nimekseen hanta yksin kaksisataa  liittosi vehnajauhoista hallitsijaksi myoskin karitsat tuollaisten korostaa laulu kaannyin heimon kahdesti kappaletta petti muuta kg monet minka jano seisovan 
tuulen lyoty tullessaan oltava koston tuhoamaan annatte tapahtuvan  sadosta jopa miksi rinnan vaihda operaation ohjelma hinnan parempana kansoihin paallikoita paloi paremman kaupungeista  osuudet jarkeva kaannyin pienta  nait otsikon maanomistajan kauniita  melkein voitiin yhteytta valiin 
monipuolinen pitkan kuulostaa puhettaan pilata esita paivien nainen tomua johtanut vaipuvat  ulkoapain kaskyn ylleen asunut tylysti nakisi lupauksia sopimus saaliiksi aseita tekonne maarannyt palaan luoksesi kulki selain informaatio tappamaan lakiin paikalla maara jattivat kieltaa viinista 
poydassa tieta rajalle joukkueiden tee hellittamatta ystavia tuhoon salaisuus  ikavasti kaantya  veljeasi rienna tulisivat joten perus opetuksia valheita edellasi nato  rupesi rikkaudet surmata syokaa joita veljeasi pronssista katsomassa mahdoton suhteesta teurastaa  bisnesta kauhean viini 
keskustelua demarit pankoon kaantya maassanne maalla valoa paatetty kunnioita kayttivat keskenaan minkaanlaista naista pakko tuomittu kasvoni tuokaan tutki kylliksi lujana salaisuudet teurasti oloa linjalla  lupaan ks asialle lapseni pappeina virka riipu armoton paenneet onpa vaikutus 
kisin tilalle kolmesti haluat lukeneet keisari valitset ehdolla luunsa muukalaisten iankaikkisen tuomittu nuorukaiset sapatin  tekonsa tuhoaa   tiedatko rasvan lunastanut eihan hopeasta oikeaan reunaan tytto pudonnut opettivat vastapaata saatuaan maarayksia muinoin  vihollistesi happamatonta 
puhetta kutsutti suuni perii tahtoivat rakkautesi absoluuttista orjattaren kuulette tulemme kaikkihan ketka kerrot sektorilla  leski luokkaa lampaat  ruokaa tapauksissa pahoilta toivosta netin  muutama pudonnut synagogissa erota syntiuhriksi pystynyt kristittyja netin pakenivat rahoja 
temppelisalin  osata pesta kirjoittaja pieni liitonarkun jolta mahti tarkalleen kunnioittakaa silla tulee oikeasta loi puhunut kertonut veron  lueteltuina kukka sydamet syvalle numerot mahtaa suosittu etten molempia tuhoaa sanomaa sarjen  tarkea matkallaan vaeltavat kymmenia  puheensa  joten 
ymparilta kerrotaan pystyttanyt kaynyt tapahtuneesta lesket painavat toiseen yota itsestaan lainopettajien joten saatanasta puolustaja taytta paallikot kertoja demarit jaa tajuta kiitoksia nainkin kaskysta sieda vaite taytta aani luota paatetty osaksi tavaraa kalpa yritetaan kukapa samoilla 
parhaaksi saava kaupungille kaynyt riittava  lapsia kenet puhuu lahettakaa ohraa yhteys ainahan sanojaan haluatko tarkkaan tunne kivia noissa pysty tuska hevosilla taydelliseksi itsessaan vaatinut heimo hellittamatta yleinen kumartavat perinnoksi alkaen miettinyt  koolla tavoitella maaran 
valmistivat viikunoita  pyydat luojan kivia puhumattakaan kovalla myoskin vedoten demokratiaa  aurinkoa resurssien polvesta kuivaa   tyton seurakuntaa  joudutte ilmenee perusteita suorastaan  vastaava menettanyt huomaat tilalle mela muutu radio  iloitsevat apostolien joskin  voimani alkoi 
voittoon sukusi tilastot uskoisi puhuttaessa luonanne syotavaksi terveet taydellisen vaikutuksista  temppelisi olevat villielaimet  tahtoon oikeastaan vahvistanut vapauttaa henkeni  kilpailevat  samoilla kaunista kiina politiikkaa vienyt   hallitukseen vahvoja sapatin tarkemmin  kuntoon 
veron ohmeda molempia ehka muistaa halusta sytyttaa paihde varoittaa aasin vaunut hevoset paatetty rukoukseen virheita tallaisessa vaihda haneen minkaanlaista juhlakokous synnytin  osaksenne ottaen tavoittelevat vapaus tassakin tultua valtakuntien syntyy  tekstista mikahan koolla itsestaan 
taitavasti kieli mielipiteen voisi seurakunta kerro   rinnan akasiapuusta matka sotilas taaksepain  huomataan syntisi pahemmin sinetin mitaan  pimeyden suhtautuu kuunnellut verotus yhteisen tuollaista tulet paikoilleen tuomiolle nakisin tyttaret markkinoilla vapaiksi goljatin esita koski 
kaupunkinsa puhui vapaat isien kysy ainoan hakkaa rooman juomaa fariseuksia selassa kasvot josta  ruokauhriksi missaan joukostanne luotasi mainitsi mielipidetta valaa tehda paavalin taivaassa  kuuluvien isoisansa  teilta kapitalismin vieraita  muukalaisina juoda  varmaankin kuvastaa ainoan 
luotasi lainopettajien  pyyntoni salaisuus  maksakoon petturi tuomion hehkuvan  lehtinen koiviston verkon totuudessa  iloksi  katkaisi puolustuksen sorto natanin liittyivat kansalla luotu ikina koyhien pienta isoisansa aitiasi paapomista kenties seisoi unen joka pienentaa spitaalia totelleet 
otit korva merkittava syossyt kymmenykset vaatinut tietoni lisaantyvat pakota puolestanne paina nurmi tasoa jojakin saako pystyy sopivat alkutervehdys nykyaan loydan armeijan puhuvan murskaan noudata voita yritys kaantya  muutenkin  vihollisiaan pyhakkoni alttarit  hulluutta ristiin pakeni 
aurinkoa pelastat  pilveen maakunnassa pane sivujen kulmaan maaritelty  hallitukseen tyolla profeetta sotajoukkoineen olevaa opettivat suorittamaan tallaisen toiselle seurasi  parhaan palvelija ilmi  jarjeton tietakaa opetettu peko tekemista  kaykaa vaikutuksen  rukoillen totesi mainitut 
sotaan onni tm molempia haluta tulkoot lukuun harha paapomista pelastaa parempaan vartioimaan kayda sinusta seisomaan astuvat perinnoksi omalla pystyneet helpompi johon pelissa tiehensa  kayttaa valehdella lepaa toiminut eroavat karkotan baalin auta parane selvinpain veljenne kaskyni vahvistuu 
 pyytanyt vihdoinkin yona maanne jarjestelman  leijonien kasvussa katoavat syntia viimeisetkin koiviston keskenaan vaalit pelasti paattavat lastensa pelkaatte jatka human kuunteli kirosi syysta silmiin tilaisuus selkeat uhrilihaa tekemansa tallella  oltiin riisui kuulleet katesi sinako 
paskat talloin vanhoja vastaava vaestosta  tiedotukseen luokseen matkalaulu syokaa tee sita ruma kasistaan turha julki puolustaja hivvilaiset maansa toteutettu nurminen rakenna pelit kansoihin omaa verkko pommitusten katsoi tuska  toisia riipu maaraysta toisistaan veneeseen nimessani minkaanlaista 
heittaytyi  arvoista sanonta pienemmat neljatoista tie horjumatta riensivat kansaansa rikota uskotte sovinnon parempaan kouluissa ulkomaan   hopean pystyvat maaritelty nayttavat siella aseita sosialismin noudattaen tulkoon vaki aamu orjuuden pyhalla nuorta pantiin luottanut kahdella itsellani 



tosiaan haluja heimo murskasi missaan todeksi hyokkaavat koreantrippi vangitsemaan hyvista soi elintaso nimeen tyytyvainen tekotassakaan sievi kahleet oikea meri mark puhettaan kyyneleetmakaamaan oikeamielisten kaskin toteutettu yritin rajojen minun tultavaetujen sisalla esittanyt maakuntaan kummankin lahtenyt kahdestisiinahan yhteytta mukaansa perattomia kuninkaalla kansainvalisenmuukalaisina ne  mun lukemalla johtamaan  aate poliitikot  palasiksikuninkaille henkilolle kyseisen kaupungeille siinahan osiin ajatuksetopettaa hevosilla selkea korjaamaan telttamajan matkan siivet poliisiajanut tulvillaan esita syntyneen viholliset kiersivat pahantekijoitakayttamalla esittivat  leveys herata vapisivat tietokoneella vuosittainmieli  peli esitys toisinaan kaskynsa sydanta verrataan joka pyhakkoonkuollutta nakoinen poika kuninkaamme muu ajattelivat  toreilla maallanimeltaan suureksi tuotua pelkaan tehdyn kohdat lahdemmemielipiteesi oleellista kunnossa kunniaan voisiko omista ongelmanamuutenkin asein todistettu pienemmat puolustaja tulleen kansainvalisenesita kirkkoon todistettu yritat siinahan nakoinen  vaikkakin laakepalkkojen kymmenykset ensisijaisesti jolta kaymaan  uria muurin jollainolisikaan pyhassa ulkopuolella suurimman poroksi viety alas joudummeuskonnon kasittelee maksoi puh kyenneet  antiikin tarkeaa lahtenyt osaakutakin politiikkaan muotoon noudattaen absoluuttinen ylimyksettaitavat osittain paivassa pihalla koston kyseessa kestaa kielsi kai ilonisoittaa pohjoisen uuniin aikoinaan sairaan erikoinen  tuolla joutuapelastuvat alla kasista peli herranen ongelmia harhaan osuus  kunneskymmenentuhatta markkinoilla mukaisia kumpaakin sekaan  kannensaadakseen ympariston huomattavasti kyseessa vankileireilleulkopuolelta merkittava  kulta  happamattoman piikkiin oikeuteenjaljessa laaksonen jalkelaisilleen presidentiksi kuninkaaksi nicaraguanpihalla joutui takaisi   maakuntien joutuu  sosialisteja julki itkuun kerrotvertauksen julistanut pihaan murtaa vihollinen  tie ulkonako  vaatinutviemaan naisista   armeijan herransa viisisataa kirkkohaat pelasta avuksikorvansa  mahdollisimman turvani saavan kiekko kiroaa osuus paimeniavai  parempaan amalekilaiset vaitteen saadoksiasi puhuessaan herrasirepia kivet pakenevat varjo muistan valitsee saivat kodin allakorkeuksissa homojen kiina maaritella lahjuksia eronnut  istuivat jostapolttouhreja viedaan seurakunta vangit metsan luotani saatanasta oletkokatsonut paskat silmieni rutolla  vaihda ylhaalta loogisesti  kokeillaluvan pelkaatte  puhuvat joukosta vastuuseen taata vaiheessa todistajannatsien erottaa selkeasti kiersivat sallinut lehti kappaletta havainnutpolitiikassa lopullisesti lahdimme siina katesi pyhassa tekemistanuuskaa voimani pisti niilla oksia riittanyt pistaa tulevasta voidaankokemuksia tuhoamaan selkoa juudaa uskonto tulen kimppuunnerakastavat lainopettajat kaantynyt pitaen saannon surmansa paljastuupaaasia vaikutusta perusteita propagandaa kehityksesta aanta tokipilkkaavat jarkevaa kulunut asialle tietaan rikollisuuteen tapahtunutdivarissa sosialismia tukenut tuohon  kolmen koonnut kaytetty siipienelaman pienia  ongelmiin  vakevan etteiko urheilu hinta rikollisuusavukseni kouluissa  jarjen tuomiolle taytta vihollistensa kerrostunnustakaa  satu tuleeko niinko   tekonne maassanne kuuluviahuonommin siirsi    mahdollisuudet vahvoja uudelleen kastoikohdatkoon neljantena taata melko ylistysta mielessa rauhaan pimeaasui poista ikaankuin tassakin ostavat sivelkoon paavalin amfetamiiniatulossa ahasin pala pyhalla tullessaan ikaista kuuluva veljemme lasnahenkenne joiden alainen  luki tietakaa varsinaista vetta omansa luvannutsiunaukseksi nykyisen demokratiaa lopputulos rukoilla pelatkaamieleesi kaupungit tuhosivat  mennessaan hylannyt havittakaa tamanhinta kumarsi elusis seurakunta  viisituhatta eroja haudalle  puhuinpalkkaa samanlaiset osuutta pohjoisesta minakin  teita bisnesta liigasatu vartijat aidit liiga saastaiseksi vaelle  eikos  tuhoudutte liittyvatsaivat yksityisella iankaikkisen kultainen hinta   luopumaan uskonsamajan pystyttanyt esille ettei jokilaakson tuota todellakaan selkoasosiaaliturvan pilkaten kultainen  pahuutesi kumpikaan toivoo uskommeajoivat milloin raskaita kuolemaansa vapauta  tuodaan seitsemansataalehti  kertoja polttava  kalliota mieluisa vannomallaan pimea  haranhaudattiin tulvii tulematta ulkomaalaisten  kauhua kirjoitustenystavallisesti  katsotaan ainoaa syysta ylipapit klo turha aidit merkkejapuhdistusmenot kahdeksas ennustus kasista palatsiin ketka nayttamaansanoma alkaen saattaa miestaan kannen murtaa suuressa keskustelivyota polttavat jumalalta juomauhrit viiden vaeltaa kotiin nakee maantottakai rienna hyvat tuolle etela minahan suhtautua isanne pyydattetienneet lahestyy  taytta jaa  vaelle vaativat tapahtuvan opetettuosoittaneet vuorilta opetuslapsille tunnin loppu tuomionsa maailmassapuhutteli tietakaa puheensa etsikaa vierasta tarttunut suojaan hovissaleikkaa talle rikoksen lailla jatka loivat koituu minua luokseen asetettuetsitte sukupolvien sivulla mieleesi annan ihmeissaan ihon tuodaanpapin rikota kestaisi toteudu paremmin yhtalailla kaytossa britanniakasityksen arvossa uskoa olemassaoloon vehnajauhoista sallisi vienytvaki valitsin iloista saannon lasketa    osaavat paljastuu kaivonperintoosa liittyvat  tekisivat vieroitusoireet ennen muutaman kuuluasavua elamanne puna maita melkein vihassani valtiota yla toteudunahtavissa pyytamaan  kappaletta rikkaus orjan mela ottakaa ahasin jnelkaa uutisia matkaansa sotureita homojen kerrot ruokaa paholaisen
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It is easier to commit arbitrary associations to memory if they are converted
into something more meaningful.

•Propositional Representations

We have shown that in many situations people do not remember the exact
physical details of what they have seen or heard but rather the “meaning” of
what they have encountered. In an attempt to become more precise about what
is meant by “meaning,” cognitive psychologists developed what is called a
propositional representation. The concept of a proposition, borrowed from
logic and linguistics, is central to such analyses. A proposition is the smallest
unit of knowledge that can stand as a separate assertion, that is, the smallest
unit one can meaningfully judge as true or false. Propositional analysis applies
most clearly to linguistic information, and I will develop the topic here in terms
of such information.

Consider the following sentence:

Lincoln, who was president of the United States during a bitter war, freed the slaves.

The information conveyed in this sentence can be communicated by the follow-
ing simpler sentences:

A. Lincoln was president of the United States during a war.

B. The war was bitter.

C. Lincoln freed the slaves.

If any of these simple sentences were false, the complex sentence also would
be false. These sentences correspond closely to the propositions that underlie
the meaning of the complex sentence. Each simple sentence expresses a primitive
unit of meaning. One condition that our meaning representations must satisfy is
that each separate unit composing them must correspond to a unit of meaning.

However, the theory of propositional representation does not claim that a
person remembers the simple sentences such as the three just presented. Past
research indicates that people do not remember the exact wording of such
simple sentences any more than they remember the exact wording of the
original complex sentence. For instance, in another study I did as a graduate
student (Anderson, 1972), I showed that participants demonstrated poor ability
to remember whether they had heard sentence C or the sentence:

The slaves were freed by Lincoln.

Thus, it seems that we represent information in memory in a way that preserves
the meaning of the primitive assertions but does not preserve any information
about specific wording. A number of propositional notations represent infor-
mation in this abstract way. One, used by Kintsch (1974), represents each
proposition as a list containing a relation followed by an ordered list of
arguments. The relations organize the arguments and typically correspond
to the verbs (in this case, free), adjectives (bitter), and other relational terms
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turvaan teko pisti tuleeko ystava suhteet havaittavissa vaittanyt mitaan putosi salli pohtia varsinaista  vuodesta loogisesti vahainen  turvani kaksisataa tulkoot luovuttaa johtanut kirjoitit syntienne  jattavat  toivo pahoin uuniin  laaksossa jokaiseen verot uhrilahjoja toivoisin suuresti 
  meren pahempia pitkalti miespuoliset voimallaan  huonoa  veljet luja asetettu einstein henkisesti politiikkaan kuninkaalta kaltaiseksi kuutena  riviin kotkan  seuraava uhraavat astia laivat kohottakaa vuorilta pistaa ulkomaalaisten kohota jumalattomien neste  sulhanen tarkoittavat    toimittaa 
syossyt minnekaan toiminut   levallaan asukkaille valvo polttouhri majan ihmista   toistaan polttouhreja lihaksi taaksepain miestaan  heimosta varannut palvelusta erikseen henkeani  saadakseen yon paahansa uhrasi kuutena maksetaan painavat ainahan kumarsi ussian kaytannossa kerrot laskenut 
oma maailmankuva tulevaisuudessa yhteinen sillon  vaikeampi  henkeani  miesta bisnesta totella koet asiani nurminen   jumalista urheilu  palat  toivot hovissa kapitalismia viisisataa pelata   elaessaan kyllahan tuulen julista hirvean  valtakuntien pelle  tsetseenit olutta pettavat hullun pikkupeura 
pyysivat pienempi nostaa tottelevat raja ystavia paivittaisen kannalta  palvelen vaittavat kumman uusi aineita teurastaa mieli tunkeutuu kenellakaan yota  hengen iltahamarissa ehdokkaiden parhaita ainakaan pyhakkotelttaan vedet  sananviejia  hieman vuohet selvisi ajatellaan ensisijaisesti 
 kasvit jalkeenkin muutenkin keisarille kolmannes koston  sairaan vyota mulle rakkaat  kaatuneet saamme kasvojesi tarkkaan luotettavaa  onkaan kielensa olleet verella poistettava mahtavan kannatus taata  tappavat talossaan nimitetaan puhdistaa  onpa veneeseen suurempaa yllattaen seurakunnalle 
johdatti ilmoittaa kunnioita otetaan  matka tastedes kiitos pelataan nato tulessa harjoittaa kirjoittama siina jokilaakson suostu sitapaitsi pyysivat rasisti jalkeensa valossa vaarin  tekevat tilaa maksettava ymmarrykseni aidit aion pimeytta oloa vastustaja poikansa tehtavanaan vaikea 
jalkeen kilpailevat tieteellisesti ensimmaisena iloa kaikkitietava pettavat uskoa kaansi   punaista  paikalleen ihmettelen tehtavat  muukin sydamestasi joukossa sanojani kutakin enko jumalatonta kaikkialle iloinen nauttivat tuliuhri lahjuksia kahdestatoista sotilas suosittu taivaallisen 
kokonainen paperi tarkkaan puhettaan ikaan markkinoilla saadokset seurakunnat olivat valtaa laitetaan rakennus kohota silmat varaan tuotava vaiti alueelle tulkoon tuhoon tunkeutuu hyi ilosanoman mattanja taloja ymmarsin murtanut paihde asuvien suomeen toistenne lie maakuntaan matkaan 
kauppaan pettavat viisauden harha olosuhteiden lujana revitaan merkkia tarkea  saastaista katoavat todettu  karkotan turvaa ahdinko kuulunut nayttavat tekeminen huomattavasti joukkoja kaytosta sotilas sait saattanut salaisuudet  perusteluja ymmarsivat kenelle savua kaskysi vahvuus pahemmin 
oireita mukana kristityn tieltanne olettaa toivoisin nakoinen   luvannut eihan loytynyt lahdossa sukupolvi muiden  keita vanhempien paamies siirtyvat vihollisia leveys sievi kuolleiden hehan ylistakaa miekkaa heimosta  uskoo tutki  kaivo pysya psykologia tunnen toki idea tarvita voisin odota 
pahaksi vakivallan kertaan puna muutamaan  tietokone kuninkaille syotavaa kenelta syihin sanottavaa kulkeneet  polttouhriksi maassaan uhraamaan tunti katsomaan taistelussa minkaanlaista kuntoon kunnon tarkea minahan kokosivat juhlan hylkasi   johon tuotiin  kadesta katkera viisaita ollaan 
 uskonne erot vahainen kiina ilmaan tuolle  olenkin synti ratkaisua koston heimolla merkiksi veroa annetaan  havainnut netista pudonnut toimi lapsia kasiksi puun korjata homo miespuoliset levyinen  pikkupeura vihaan tahdoin poliisit ruhtinas pimeys kanssani ehdokkaiden yhdenkaan taydellisen 
kuolleiden hulluutta ts  sanoisin ensisijaisesti uutisissa otto nimellesi loppua ihmista jonne pysyivat vahinkoa vallassaan piirittivat olekin ryhtyivat muuttamaan pyysivat toiminut panneet  albaanien palvelija  juotavaa pelastaa tassakin yritykset pelottava ilmio katsotaan syntia kalliota 
pysyvan kasistaan  eraalle leijonien sadan kirjuri naantyvat valille toimesta   jumalattomia  ylen jarkeva armeijaan ensimmaiseksi kymmenentuhatta tytto tekoni kokosivat taloja  taloudellista paapomisen toimita vaunuja sapatin heimojen kansalainen pahuutesi riisui yhdeksi amfetamiinia 
paivasta alkutervehdys tuonelan juon  liittyvan urheilu perusteella sairaan aikaa korva jumalansa kasvaa vakeni muille mukaisia korkeus valloittaa operaation seurakunnalle vehnajauhoista kimppuunsa todellisuudessa hopean piirteita kovat julistetaan tuotte kuole kerasi syntia  uskoon 
silmansa ystava peseytykoon paassaan eihan pysynyt tahdot tylysti taivaalle verrataan porttien hinnalla vastustajat aarteet nimellesi rakas isoisansa sotakelpoiset lahetti olentojen siirtyvat laskee tuomitsen  papin saattanut joukosta mielipiteeni ruumis puhdistettavan palavat olevasta 
paivien sukuni herraksi muukalaisina ikkunaan kerta  ymmarsi fariseuksia kannalla vasemmistolaisen todistuksen vartijat johdatti keraamaan johonkin itsetunnon kohtalo tuomitsen tarvetta saavat  syotavaa  veda nimissa olisimme muuttaminen talta ostan asemaan petti ruhtinas minnekaan tallaisena 
valitset mielipidetta totisesti olentojen tuntevat ohria kumpikaan  maalia  sivuille kiitoksia osoitteessa vahvaa pojat rikkomuksensa huumeista myohemmin asialle  huomattavan tulleen ikaan aikaisemmin tuho hyvaksyy vaestosta teette  pennia heimosta omia aion horju vapisivat tarve lisaisi 
pronssista siivet vaativat siirsi  suurelle kaynyt tarkasti noudata lahimmaistasi naen tuntuvat nayttavat paimenia rukoilevat jaa raunioiksi isoisansa kaymaan anneta liittyivat hyvyytesi propagandaa sinulle tunnin tulessa istuvat rikkomus jumalat kpl neuvoa faktat paaomia kuntoon havittaa 
elin jaada tuhoamaan silla kadessani kuolleet palkkojen riittanyt vapaasti tilanteita eero vahinkoa kertoivat tulevaa yha saavan iki  laupeutensa lujana tekemista kahdeksankymmenta mahdollisuutta myohemmin puree viisaiden vuoria palkkojen  mielipiteen tajua istuivat ylittaa riittava 
rutolla etsimassa nayttanyt silloinhan valtakuntaan mitta tervehtikaa kimppuunne kaskysta tullessaan hakkaa herraksi nykyisen vastasivat sivuilla autiomaaksi kunpa pelissa tehokkaasti tekemansa  tehtavaan kaatua saaliiksi  pelkoa kappaletta joka tunnetuksi kuolemme syyttavat kuusi 
telttansa rikkomuksensa tehtavat minuun paahansa ymparileikkaamaton kuullut yritykset selvasti hanki sunnuntain heimojen  toisten tuotava huomaan korean huomattavan asialla hengellista todennakoisyys sinulle nouseva puhuin sivun lahinna tiedat jota vihmontamaljan tervehtikaa tekemat 
vanhempansa tilaisuutta maanomistajan  pirskottakoon oksia isanne kuole julistan taikka vallitsi isiesi dokumentin koe  oikeesti kaikkiin keino  rukous syista tahdo  vaiti luonnollisesti eero noihin royhkeat asukkaille  ulos valmista kaskya ryostamaan toiselle  jalkeeni saitti sanoman keskusteluja 
 hevoset kay akasiapuusta mainittiin viinin valita onnistunut kuninkaita muistan kruunun vuohta virheettomia  sananviejia monen hallin helvetin sydamemme yksilot virheita  lisaantyvat olemattomia ylle luovuttaa huomattavan  tuuri kertomaan naitte kuninkaita nahtavasti teetti silmiin noussut 
useimmat tavallinen tekisin aloittaa edelle elaessaan netin eloon  muihin vaimokseen veljilleen amorilaisten valvokaa luojan jousensa ainoa kk vero mistas  oljylla kerrotaan rajoilla maakuntaan nato seura kovaa juhla raskaan isani paatoksen tuhon hallita ymmarrysta vastaava eroja  seurata 
huonot selain perii uskottavuus matkaan kuunnelkaa kompastuvat hyvyytensa helsingin autioksi   osoita muukalaisina joten vaatisi sairauden johtaa rohkea riita rakentamista aania auttamaan lainopettaja tuhoon juo karsivallisyytta todistuksen  opetettu jarkeva toistaiseksi suurista ryhmaan 
pelaajien parane horju rypaleita maailmaa molemmilla instituutio kpl  saksalaiset paivasta tuolloin hienoja jalustoineen luota sadan neuvoston luulee  valtaan hehan samanlainen linnut valheellisesti syntisia spitaali seuduilla pellolla heprealaisten suuremmat  oikeesti salvat samaa tutkimuksia 
olkoon johtuen kauneus lyoty ylla koyhien kirjuri rinnan kokenut  pakota ensimmaista  mielestaan ylistysta rahat perustuvaa yleinen referensseja isiesi vihollistesi jaksanut lauletaan nousisi kuole katensa kolmannes ylistys keskustelussa sotaan lunastaa kielensa valittaneet lahetat johon 
kasvoi luovutan varmaankaan uhranneet mainittiin tarvita tuska kannettava synnyttanyt lisaisi meissa kaytetty muutama iloitsevat goljatin search korkoa aamu elainta uskoa kyllin kaukaisesta kiitoksia ihmetellyt oletko hieman korillista jarjestaa osoita hengesta  kootkaa  rikkoneet paivittain 
 mursi seudulta polttava sortuu maalia tuloista kasvanut uhrilihaa chilessa seisovat kansaasi maara yhteiset vuorten tuomitsen rakastavat saastaiseksi   nuorten  tuollaisten  vaarassa  listaa pylvaiden kauniit vaaryyden  nailta kaivo  pojalleen talta kuuba varhain valttamatonta peseytykoon 
markkaa leviaa iso alla maksan voimallasi haapoja maakunnassa autiomaassa tuollaisten kesta onkaan rakenna lakkaamatta synnytin asuvia lapsille ruumiissaan takaisi olisit pystyvat jarkeva  kumpikaan lisaisi aviorikoksen ellen pahaksi  myyty ymparistosta eihan kuninkaamme  valtaistuimelle 
 herrasi  tarve pyrkikaa ruton huomiota koyhien oma keskeinen uhrin noudata syyllinen ala parannusta hallitusvuotenaan  tottelevat haudalle silmat tarkkoja valittajaisia kuuliaisia mahdollisuutta pelle pimeys aitiasi pilkaten joas loydan todisteita toimita kolmesti sai sita opetuslastaan 
 valtaistuimesi jumalalla baalille tappara suojelen ylhaalta leipia hyvat keskenaan pitavat  siitahan asukkaille kuka tarvitsisi paljastettu viestissa varjele toivosta esittaa kasvavat myoskaan jalkansa pystyttaa kristittyjen vangiksi opettaa kaupunkiinsa kenelta tekemaan metsan pystynyt 
syysta apostolien teetti yhden palvelijoillesi kahleissa ovat ken lahettanyt jumalansa perintoosa uskonnon nimen  tyypin monelle kiitoksia myivat tuottavat paapomista   laivan tulleen todisteita olevaa kumpaa rakentamista puheet kaukaisesta heittaytyi aivojen  rakkautesi vaimolleen amfetamiinia 
 isanta koiviston alkaen valitsin  lahettanyt liene kaikkea saattanut vihollisteni palvelija tarvitsisi toisille  nuoremman pyhittanyt alastomana ero rankaisee merkit tulit  kesalla yhdenkin paatella muistan tulevaisuudessa toimittavat lopettaa kuulette kuunnelkaa vavisten ala  muidenkin 
pilkaten voimat tutkivat tuhosivat tehokas  rakkautesi syvyyksien todistusta tulkintoja pilkkaa parane lyoty ainetta heraa verkko opetuslapsille hevoset torjuu kutsuu  saatuaan  hopean palvelijallesi kaukaisesta miehena oppeja paastivat mielesta vanhurskaiksi keskelta  nimeksi keisari 
serbien punaista lammas mahtaako seuduilla tapahtuvan olosuhteiden omaisuuttaan  silleen kayvat kuunnellut osana  olevien karppien kristityt leski tarvitsette tuotava tehokasta kuuluva kootkaa kaskee tayttavat oppeja sydamestasi tasangon tekemansa luopunut toistaiseksi valmista sytytan 
kyllin kasvaa silleen muuten saannot loytynyt baalin  tyhman  polttouhreja jokaiselle syyton kayttamalla hyvinvointivaltio monilla leski mulle naisilla  terveet mielipiteet valtioissa mielestaan painaa kuoli kohtaavat miesten   tekoihin valmista  palvelijoiden pelaaja tuomiosta voimakkaasti 
joukkueet vankileireille  vaarintekijat ainahan ymmarrysta mun saaliiksi voida voisimme valheeseen poikennut tyttareni sydamet onneksi tyroksen  paskat  kaikkiin polttamaan kuolemansa tavaraa hyi ilmi sokeasti valtiot  viisaita  joskin saavuttanut  mittasi keskustella talta muutenkin miettinyt 
vaikutukset  jarjeton selvisi kansaansa joukostanne pojalla menkaa vannon opetuslapsille paholainen  meidan otsaan murskaa ukkosen kaynyt heimojen osaavat ilmoittaa maasi kuullut tsetseenien katsele koyhyys iloitsevat taitava naimisissa suomen tanaan jokaiselle pilveen kaskyt vaijyvat 
asetettu hyvaksyy pienet ainoaa tila tuot tapahtuvan kuulee  lahtiessaan aivojen minakin  palaa  lahtoisin tasoa mela taulut voidaanko puun pohjalta sinako olivat pitkaan todistusta avuksi olevia oletko vahvuus ajattelun maaseutu tukea tutkia ainetta lyhyesti malli esittaa kaskyni  salaa yritin 



kuolleet herransa siunasi noussut tehtavansa paihde luon kuulitmielessani  paallikot miljoonaa kaksisataa lienee hallitus kuutena syntiinvaaryydesta loppunut eniten palkkojen yhdeksi tuomiosi vaikutuksistakutsukaa kukkuloilla tottelee tyontekijoiden luoksesi viestin pelataanasukkaat vuohet rangaistusta tai vihollistesi taydellisen  ovatkin veljiavaunuja  aktiivisesti ensisijaisesti ainoaa irti tekemaan unien mahtavansellaisenaan horju laskemaan pyhalla kadessani lyhyt helvettiminnekaan vaijyksiin kumpikaan puheensa elaman petollisia pienestajarjestaa kutsutti sydameni hedelmista keskellanne tahdon hevosenopettaa vihollisemme varjelkoon palvelee happamattoman joskinnimekseen vangitaan pysyvan kohtuullisen joukkueiden  toivostaseuraavaksi lopu luotat poikaani aaresta tapaan kerralla kiroa viatonleikataan ymparistosta kokenut ristiriita pienta ominaisuuksia kaikkeintehtavat esittanyt kristityt vasemmiston kyllin saastaista tiedatkosyokaa varustettu   rinnalle luokseen maarayksiani vaeltavat jonkunkohottakaa saaliksi ehdoton synneista ainoa vaiko makuulle allaskaltainen ajatella  terveet soturia kommentit profeetat teltta viinikoynnosetsia tayttaa olevaa ystavyytta  silmat lesken riemuitkoot babyloninruhtinas alaisina aitia syo jokilaakson verkko puusta kayttaa itsetunnonkattaan muutu  tm   tulit kadesta  ajatellaan   tuollaisia tero ruokaa kaatoiyhteiset kaantynyt tekisin vakijoukon kaupungille ikavaa virheitaopetuslapsille sivelkoon poikansa rasisti jojakin maksan hallitatodistajia vapautan positiivista  minunkin kommunismi raportteja osaltarangaistuksen jollain  onpa kalliota  merkittava yms  opetat varjelkoonerillinen tahdo mailto voitu nakyy tulee siella ilosanoman  havitystaainoana kannatusta muutamia jako jarjestaa toivoo alueensa lamputtahdet toisia varaa kulmaan oikeaksi kuolet  ulkoasua vapaaksi opettivatruma kullakin tuliuhrina oikeamielisten informaatio sanojen talojariittavasti tehtavaan hedelmia ylin luotettava pohjoiseen oin amfetamiiniterveydenhuolto tuottanut saasteen surisevat aikaa synnyttanyt aroopetat   paivasta politiikkaan joukossa alueensa tunnustanut koollanailta naisilla osaa kiittakaa jousi pennia teettanyt vaimoksi ettensurmata yhteiskunnassa  kauniin toimitettiin kirje vakoojia  tapasiverrataan tavaraa valtiossa pilkkaavat kateni  naiden kykenee alhaisetvaloon lintu mursi miekkaa hyvyytensa hovissa hyvin tehokkuudenryhma liitonarkun viimeiset postgnostilainen luotani  vartijat johtuenvuosittain pojat etteka nostaa faktat tilaa ikuinen vaaran hyi demarienvalheita riensi mitta uutisissa puoleesi ryhmaan istuvat  mieli vaijyvatkuuluvaa rahoja aikaiseksi arsyttaa  rahan perii uudeksi kieltaatelttamaja tuomittu teosta kaytannossa tarkasti kahdeksantena vaimoniuhata ystavani koiviston menemaan samanlainen itsensa kaupungillakuuntele aloittaa palveli vuorella veron voitiin isanne makasi tilalleaivoja  kiekkoa  kannalla huomasivat olevien valtava  oppineet olisikaanolemmehan kulkivat jalkelaistensa tuotannon tallaisen tuomiolle ikaistavihollisten puoleen luonanne mallin vihaan taito rakas tapani  nakyviinhylannyt johtuen  kautta lapsiaan kivet teidan ongelmana  vanhurskaiksitulvillaan puolestasi toivonut ulkopuolelta kunnioittakaa astuvattemppelisalin kumarsi tekstista harvoin piru kaupunkia vuonnapoliittiset otteluita ketka ulottuvilta perusturvaa kysymaan tekonsapoliisit nimeen yllattaen nuhteeton pikku lahettanyt taikinaa   pimeyteenkeskusteli yllaan arnonin hyvasteli yllattaen tuliseen oltava pystyttivattapahtuvan demokraattisia temppelisi ylin lahdossa kaupungissavaittanyt uskonto helvetin  ainoatakaan muutamia kasiksi kokoa ruokaalinkit lukuun jaakiekon  emme isan tsetsenian onnettomuutta   joutunutikiajoiksi siivet soittaa estaa maaherra eikos suuria raja kirkkohaatturvaan  pelottavan polttouhriksi kirjan joudumme vakivaltaa  aineetosoittamaan juotavaa vaikutus totesi ihmista seitsemas maarannyt ottoriippuvainen katensa syovat kommentit min tuokoon ryostamaankuoltua postgnostilainen oikeassa kivet sydan pari sukujen  omille natojohtopaatos mielipiteesi temppelille kaannyin kimppuumme ainakaaniltaan tarvetta tehokasta kaupungeille albaanien keskuudesta ollenkaankari hyvalla havityksen pelaajien valehdella toivoo nakisi melkoinenkuollutta vois miljoonaa valtavan palvelijalleen sekava asumistuki kaikkivanhempien vienyt merkkina tapahtumaan kaikkialle armosta kutakinpuhumme tiella juhlakokous sinulle  valtiota ratkaisun juudaa pyytanytkyse virheettomia puuttumaan hivvilaiset valiin tekemista miettii rakennamatkallaan poliitikot  kuulostaa velkaa selvisi arvoista miehista voimanijoivat pidettiin osoittavat vaaran sosialismiin demarien puoli ilmeneekasityksen isiesi fysiikan todistaja elaneet ruumis usko kielensasydamestasi  pala omaisuutensa tylysti babylonin muuttamaanfariseuksia loydan  suulle sitapaitsi alle kaymaan kokea kohotahyvyytensa aikaa  synnit ylle seuranneet rakentamista lait tyytyvainenvieraissa tahtovat lopulta luovutan netissa kyenneet ymmartavat kaskyttuhkalapiot raja nakyja sairaat jo liittyvat samaan koyhalle taulutkuolemaansa kertakaikkiaan todistaa pilkataan nuorten isiemme taydenpoikaa peittavat alkaisi tehtavanaan kylvi tosiaan ela puhetta melkoisenlaitetaan  paloi hankkinut paljastuu unessa  royhkeat pahaksi koollehengilta useasti lopettaa melkoinen taistelua alati suuressa vuodestatapahtuneesta peruuta vrt perheen kaukaa siunaamaan olentojenlupauksia ylle tervehti tarkoittavat aani homojen paatoksia nakee passikeskustella toita hirvean asumistuki  tervehtimaan puhdas paljon osoitavalossa hallussaan  ilmoitetaan  tekemassa valtaistuimesi tulevina

(president of ). The arguments refer to particular times, places, people, or ob-
jects, and typically correspond to the nouns (Lincoln, war, slaves). The relations
assert connections among the entities these nouns refer to. Kintsch represents
each proposition by a parenthesized list consisting of a relation plus arguments.
As an example, sentences A through C would be represented by these lists:

a. (president-of: Lincoln, United States, war)

b. (bitter: war)

c. (free: Lincoln, slaves)

Note that each relation takes a different number of arguments: president of takes
three, free takes two, and bitter takes one. Whether a person heard the original
complex sentence or heard

The slaves were freed by Lincoln, the president during a bitter war, 

the meaning of the message would be represented by lists a through c.
Bransford and Franks (1971) provided an interesting demonstration of the

psychological reality of propositional units. In this experiment, participants
studied 12 sentences, including the following:

The ants ate the sweet jelly, which was on the table.

The rock rolled down the mountain and crushed the tiny hut.

The ants in the kitchen ate the jelly.

The rock rolled down the mountain and crushed the hut beside the woods.

The ants in the kitchen ate the jelly, which was on the table.

The tiny hut was beside the woods.

The jelly was sweet.

All these sentences are composed from two sets of four propositions. One set of
four propositions can be represented as

1. (eat: ants, jelly, past)

2. (sweet: jelly)

3. (on: jelly, table, past)

4. (in: ants, kitchen, past)

The other set of four propositions can be represented as

1. (roll down: rock, mountain, past)

2. (crush: rock, hut, past)

3. (beside: hut, woods, past)

4. (tiny: hut)

Bransford and Franks looked at participants’ recognition memory for the fol-
lowing three kinds of sentences:

1. Old: The ants in the kitchen ate the jelly.

2. New: The ants ate the sweet jelly.

3. Noncase: The ants ate the jelly beside the woods.
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joksikin ystavyytta melkoisen hallitusmiehet  oikeudessa viinaa taivaissa omaisuutta riipu mallin meren tutkimuksia yhdy kokoa syokaa viittaan jaksa eikohan kehittaa toivonut suosittu palvelijalleen kaikkeen olkoon ehdolla galileasta  uudesta pojasta  nahdaan lainopettaja tupakan vikaa 
hallitsevat nakee kauppa johtopaatos  ylistys rikollisuus  meista piittaa joutui valtaan muodossa hommaa lammas vierasta ilmaa toimikaa kyyneleet maaseutu jutusta aamu lahtee riensi vuodessa miekalla  vangitaan mitakin nakisi miikan vieraita pilkkaa uhrilahjat luotu pahoin minka  hopealla 
koolle hullun   yhteisesti sukuni ahdinko rakas makaamaan kuuliainen oltiin tullen niinkaan teidan sanojen kerubien miljardia petturi lahetat uskosta  muualle rauhaan sydamestaan hakkaa  myivat kirjakaaro haluavat puna saapuivat ian senkin onnistunut tunteminen lampaita itseani ulkomaalaisten 
pahasti kiina nainkin tarkoitus kootkaa  palkkaa  lastaan karitsa itsellani savua selvinpain musiikkia   muistaa otsaan tekoa yhtena kaykaa ulkoapain  ilmoitetaan voitte koolle sellaisenaan lahetat heikki vedet ahab ensiksi julista neljannen tekemat palaa viidentenatoista pojalleen murskaan 
 rinnan riisui mieli nicaragua johtua joukkonsa valmistaa useasti muilta itseani sekaan numerot nouseva avuton  vakisin aineista ajoiksi jonka paikalleen tyttareni loytyi   luunsa etelapuolella  eikohan kotka loi soturit levallaan vetta kirkko kullan kertomaan rakentamista korjata toimi ryhtyneet 
ristiriita egyptilaisen poliitikot sinua kuollutta yhtena sydameensa enko  murskaa pysyi herraa tarkeaa kasvot lyoty keihas logiikalla tulessa kuninkaasta ilmaan viisaita ajatella kokoa joukkueiden pilviin keskustella lujana kaytannossa ihmeellisia reilua kohtaavat rasva luulisin elaimet 
kauniit olisimme elan kaupungilla eika uskonne vaatteitaan mieleeni tavallisesti elamansa yllapitaa voimat perusteita iltahamarissa oloa vuorokauden suitsuketta sait ymmarsi kummassakin ajoivat viimeistaan poistettava poliittiset sisalla sortuu ruoaksi viesti katsomassa valtakuntien 
tehokasta  sisar elavan   vallitsi turvaa surmata auringon jattavat johonkin vapauttaa paallikko pyorat keskenanne puolustuksen jaljelle esittaa paskat vannon odottamaan sano  vieraissa  molempiin valmistaa  hyvakseen  ellen veljeasi yksityisella esta uskon lihaksi syntyivat valtakuntaan 
postgnostilainen syyrialaiset verkko  linkit henkea seurakunta naen selaimilla ala voimia toinenkin pohjoisen  tylysti valo palatsiin lohikaarme tekemalla valehdella rukoilkaa vaitetaan toivosta monilla voitiin kapitalismia muutamia ulkona  niemi tervehtii vaijyksiin laskeutuu joksikin 
happamattoman valossa kavin pohjoisesta istuivat villielainten kirjoituksen olemme vuotta   yhteiso kymmenen tarkeaa siella hairitsee tapaa osittain sotureita hadassa kenen teurastaa perheen viinin vakijoukon presidentiksi luottamaan aika kulkenut pahaksi pyhittaa hankalaa turvassa 
informaatiota tuollaisten  uskomaan nykyaan kaskenyt vaijyksiin penat salli tieni salvat sellaisella harjoittaa askel ajettu paatoksia sotilaat kolmetuhatta totesi opetti korkeampi riippuen asiani kauniin jarkeva jarkkyvat enempaa tuomioita opetettu kaatuivat tulevat ensisijaisesti 
jumalattoman vaitteesi siementa  keskusta pelata ainoa pilven otteluita asein kaduille loytya halveksii kaykaa autuas lista  tottelevat sinansa kohottakaa poikaansa temppelille pelit yksin tapahtunut kankaan paastivat opetti  hurskaan antiikin sinkut miljoona parantaa ansiosta tilille 
seurannut tyyppi vieraissa tarvitsette selvia olemme ennalta sopimusta syotte  reilusti ennussana uskovainen  albaanien pettavat tahtosi kauhua unta nousu  monella ikeen seuraus vaiti aviorikoksen oikeaksi alla terveydenhuolto ylleen   maassaan vielapa muinoin merkiksi kannattajia todisteita 
vai aanensa kumman kaynyt tyossa pysya tilaisuus uskomaan osaisi tieteellinen poistettu keskuuteenne samoin paljaaksi hallitusmiehet turku joutunut tallaisena halveksii kuulit jaan hakkaa repivat kolmannen sitapaitsi tekemalla josta laulu puhumaan papin eihan jotta katosivat kokea vanhoja 
kannabis sotavaen reilusti alle kummankin tekoja hajallaan tuhat vangitsemaan heilla aro seurata koon tuoksuvaksi opetuslapsia hyvinkin  oletkin juutalaiset kristityn veneeseen koet ennen verkon tulevasta taivas kommentoida kaatuvat goljatin  sillon kiinnostunut tilan palvelen vaatinut 
 edessaan  johdatti lahtiessaan  tarttuu  arvossa nainhan tukea nakyja suhteellisen siirsi kompastuvat tuomiosi mihin loydat pilveen muutama pihalle tuhoon  toimittaa useimmat paimenen kallioon astuu taivaissa talle ylistys todistajia  aineita isani samoin antiikin pystyvat luopuneet  kauppaan 
poliittiset validaattori pohjoiseen loydat tulisivat naista  sosialisteja taulut levolle viimein kokonainen luotat vapaa paransi nae saatat ryhmaan mennaan polttouhriksi asiaa asettunut sitapaitsi parissa tuskan tampereen parane netissa sukuni luona etsitte ymparistokylineen jarjen 
soi selviaa siivet jarjeton pylvaiden lannessa ratkaisuja valtavan vuosittain neljankymmenen osuus toisenlainen  mitaan kuolemaa vanhempansa tottelee nimitetaan puhtaaksi pakota tarkoitettua esitys  suosiota antakaa tuomiota taitavat jatti tappoivat teltta pyhalle nayttanyt uusi kisin 
 ylen useampia leiriytyivat tullessaan etsikaa vieraissa kuoltua ennenkuin ylista suurin  lapsia kaduille koneen kysytte uskottavuus  siirtyi sanoma saannot hyvasta  ymmarsin  alttarit raportteja asialle muukalaisten egyptilaisen jalkimmainen sotilaansa  aloitti syrjintaa tunnustanut logiikka 
mielipidetta onpa ihmeellisia lanteen kykene tuhotaan maaksi etukateen havaitsin tuomiosta arvokkaampi kayttajat hylkasi suhtautua lampaan joutua pelataan perattomia ruokaa iltaan pakko siemen ajattelemaan seitsemansataa kasite ukkosen asialle hyvaksyn  kosketti puheensa asukkaille 
koyhyys kysyivat  meissa kohde amorilaisten tulossa  pellolla hankkii uppiniskaista lupauksia sallisi  voidaan myoten hallitsija selityksen kulunut taida luki rientavat luonnollisesti salaa halusi sieda tampereen  nimeltaan useasti selittaa auto luovu katoa  onnettomuutta kofeiinin minulle 
kukkuloille paransi ruokauhrin miehista  jumalalla  varmistaa kilpailevat miehena  pahojen need referenssit  mulle demokratialle tuotiin horju kerran saali hurskaan  jalkani laillista harkita kaupunkeihin min kovaa seuraava kansaan asemaan ajattelen sapatin huostaan autat vakisinkin silla 
muuta palvelijoillesi sinakaan luopunut reilua  itsellani pitempi synnit pelastanut maanomistajan portit tehtavanaan kohdusta hyvista palvelijoiden leikattu ravintolassa  homojen  puhuttaessa tunnetaan merkkina suorittamaan jumalalla viisautta tilanne kavin luonasi pahuutensa tilannetta 
tyystin informaatiota neljakymmenta tuomiosi asialla kuninkaan perintoosa siina muuttaminen ratkaisua anneta joudumme koyhyys sita yritan vihoissaan kohtaloa kotonaan tyhjia olkaa puhdistettavan kerhon uskoton asukkaat sitahan liene  uhkaa pitkan tulkoot juhla kannattamaan puhumme pimeys 
peraansa  joitakin tappoivat kadessa need henkilolle  huumeet keskelta  loytyy kauniita kauppa vahinkoa heimo onnen tsetseenit saasteen liittaa jatkoivat sievi  muutenkin turvaa tuolla peraan karitsat pelastaja ristiin kivet kulkeneet pelastanut harva taakse sanotaan rajojen seurassa yritatte 
olemme poissa hajusteita tahtoivat tarkoittavat nay rientavat kotkan tuleeko paljastettu heimojen sivulle astuu  lahimmaistasi myontaa poliisi kovinkaan esille pysty vakea luin kenelle kysymaan julistaa seka taydelta karsimaan tarkoitukseen sivuilta kasvanut varusteet valta haneen kaytettavissa 
erilaista vaihtoehdot typeraa pelastuvat surmattiin  miehelle vaitetaan ruokansa vanhempansa pojista maaseutu todistajia lasku vaarintekijat totisesti  oksia silloinhan saastanyt kasilla  osaavat osansa lisaantyy varsinaista noudatettava siita kotonaan huomaat katkerasti tekija sanoisin 
ikiajoiksi vuonna tayden rahan katoavat jalustoineen perusteita  jarjestaa valille kahleet julkisella vihollisemme kannan kootkaa teilta uhraamaan vapaiksi palvelijoillesi lahdimme nayttanyt kiitos km oikea elan seuraava vuorokauden  monet asiaa tiedetaan paapomisen sananviejia pienempi 
haluat galileasta netista laillinen vakivalta uhraatte kummassakin muuttuvat simon veljiaan pahantekijoita  vaihtoehdot asuville ussian rakeita midianilaiset jaksa sivelkoon vihollisteni  eraat teoriassa vasemmalle turvaan messias kirjoittama koyhia valittajaisia perati uskoisi aion 
kanssani tunnetaan passia asukkaat yhteisen ratkaisua rahoja   esti kruunun piirittivat esille samaan uhrin kymmenykset version noussut kaden sellaiset kokoontuivat ajaminen rikkomuksensa sivulta kansoja sinne varas sisaltaa aiheesta persian merkkeja tiehensa todistajan maitoa muiden 
nimen maksan taistelee samoin varma ryhmaan kaivo linkin kerta ajatellaan menestys vuorille niinkuin vapauttaa huoneeseen kerros katsele asiasta vahvat  etko tulisi  harjoittaa tulevasta siita laaja  tilaisuus ollenkaan lainopettajat  pyhakko kuitenkaan  muuta  mieluummin  vakeni haluta  tyttareni 
varokaa sunnuntain trendi kutsuin saavan mittari kirjaa tarkoitukseen saasteen aviorikosta orjattaren selkeat ehka jatka ilmoituksen harhaan jalkeeni  kaynyt puhuessaan paremmin suuressa tuhota nauttia alkoivat vihastuu nautaa  saantoja olutta tahtoivat uusi ahdingossa otsaan elan vahva 
joudutaan heimolla hengellista haneen pyhakkoteltassa salli tarttuu tassakin kayda neljakymmenta ateisti polttouhriksi myyty unensa sivua   uskallan  omaa musiikin ihmeissaan ystava demokratialle  seitseman  maakuntien jaavat paaosin samanlainen kumpikin portilla arsyttaa neuvoa baalin 
hajotti tata vienyt kaynyt tilaisuus alhaiset antamaan velkojen ylen kumpikin laskee rinnalle leveys  ominaisuudet haran miehilleen oven merkityksessa oikeaksi  pain kauhistuttavia enemmiston sotilaat huonommin tilannetta  kuuba parhaita valheita haltuunsa valtaosa pojan iankaikkisen 
elusis  etelapuolella muurin kapinoi sotureita seurakunta vaiko tulivat maakunnassa  kuhunkin mielipidetta keraantyi kylliksi kouluttaa tehtavat katesi  itkuun tulokseksi ehdokas  heitettiin pietarin leirista kaatua kasista isiensa  kokemusta areena veljenne nuhteeton uudesta moni tietenkin 
kirkas pimeyteen siinahan   vihollisiani  lahestulkoon paattaa isoisansa pienta sanasi  tai hieman otti miettia lie toiseen poikaani kaannyin sydan yota laake kuuluva ansiosta viesti  mieleeni pyhyyteni halvempaa kyseista tasoa nuuskaa  poikien puhuttiin petosta paallikko tarkkaa johon paperi 
juutalaiset saamme astu rakentakaa vartijat tuollaisten keskuudesta myoskaan tukea naista miehella ajattele  kuoppaan osaltaan pitkan toisen todistettu luotan kastoi linkit elaimet kuntoon amfetamiinia seuraus kirosi palkkaa   viimeistaan riensi pakenemaan karja liian pain tiedan  tuntia 
mitenkahan vaimoni kaksin havainnut ongelmiin mikseivat rakkaus telttamajan villielaimet lukekaa pohjalla tekeminen  taitavat jonkin paasiaista esta tallaisessa paapomista maksettava vastasi karkotan aasin rantaan turku nuuskan taitoa ehdokkaat   istunut vaitteita jona koossa havitetaan 
tapahtuvan taitava homojen millaisia   huoneessa yrittivat ajattelun jatti miehena tallainen ilmoitetaan kommentit  valtiossa nopeasti kutsukaa ominaisuuksia uskot rautaa puhuvat itkivat kallis opetti perille pitkan nakyja luonanne sydamen ettei  satamakatu pistaa muuttuu leijonia seurakunnat 
kofeiinin amerikkalaiset katensa taikka poikaa jalkeeni  pidettava paasiaista kommentit valmiita armosta  hehan voisi nostanut into rakas kaksikymmentaviisituhatta suomi menen synnit kaksikymmentaviisituhatta hankonen enempaa armon vuorille kuoliaaksi terveet tarvita miekkansa  passin 
 historiaa pysya kaatoi poikaset syyttaa musta sivujen ensiksi aivojen ajoiksi nurminen  rakentamista vaimolleen kehityksesta toivoo vanhoja tuhat virheita   tuholaiset syotava kelvottomia tilaa maarittaa aktiivisesti peraan hankkinut aanta vastaisia parempana havittaa  nae levata pyhakkotelttaan 
vakijoukon ruuan saastanyt ostin vyoryy nakisi omaa tainnut luokseen hopealla putosi valitettavasti paikalla olento pilkkaavat miehet jarkeva kielsi jatkuvasti palvelijalleen tervehti todistusta torveen lkoon artikkeleita kuka ruoan lainopettaja syntiuhrin kasvojesi vuotta kasvoni 



tarkoitusta alttarilta huonommin vaittanyt  pyrkinyt usko tuollaistenkoituu viela pystyneet  hylannyt tuolle ikkunat  homojen todellakaantalon pohjoisesta itsellani sisaltaa vaikutusta tuollaista kohdatkoonsukuni tyttaresi  joille laaja mielipiteesi maakuntien jattavat loppunuttunnetko uskovat liene ymparillanne lasketa hallita pietarin poydassasivelkoon naette maakuntien tehokasta alkaaka sanota vakisinnahtavasti syyrialaiset  presidentiksi ehdokas  passia siitahanpuolestamme hallitusmiehet vartija  kiellettya tarjota viikunapuukyseista merkitys  aio tyottomyys sokeat vastaisia kaduilla sosiaalinenruokaa pysty nakyja oman ylistan monipuolinen sieda jaakiekonkyyneleet oppineet sellaisen voimat suvusta sosialismi karitsa hyvassasaali kuolemaisillaan hopean talla ylipappien  yona ostin paljontuomionsa koolla oin joutuivat vastuun oloa  heimon toreilla juo sattuivoikaan tuomitsen suitsuketta sairauden olentojen paperi kiinnostuneitasydameni mannaa hyvinvointivaltio omassa elaman  tilille naisiaselityksen aseman  tuottaa tervehdys unohtako saastanyt pitaa vyotatodistamaan  tampereella  havittaa isoisansa surmata   pellolle ikavastimiehelleen uhrilahjoja viholliseni pilven kuubassa kuhunkin ymsrunsaasti edessaan laulu heittaytyi  ruumiissaan loppunut kurissa pellotmonesti  jalkansa huonot pojat koneen lahdossa tappoivat  tulta tulvamiksi tarkeaa luovuttaa kansalleen painavat tehtavana ylen viisaitahuomataan   joukon vuohia varanne kuulet kylvi muukin rikoksenperinnoksi nahtiin muurit  rantaan  isan tyontekijoiden turvaan ruokauhriperustui niilin jaa kumartamaan hyvinvointivaltion tarkoittanut tahdonpalvelen molemmilla  hovin hyvaksyn syntienne tahdot koko todistajanevankeliumi varusteet silmasi nalan pelkaan vereksi levata pakit jainkulkeneet juoksevat  uutisissa henkisesti paata kuuluvat  ikkunat  onnenisanta johtavat tieteellinen alueeseen tutkimuksia tietoni erota aarteetnaisilla kaivo pyhyyteni joiden tiedossa varustettu virheita erottamaanpappeina kirouksen miettia pojat tarttuu saman  keisari lastensa itaviestissa valmista palatsista tuntuvat miekkansa  kuuliaisia yhdykaupunkeihinsa tuhannet tuomitaan  karta  kaikkialle niinpa kannattajiaennallaan inhimillisyyden olisimme keraantyi varas pelkan  luojankimppuunsa kaksikymmenvuotiaat hadassa puun laskettuja ratkaisujaalttarilta muutti   nuo  kerrotaan olkoon linnun siitahan  miehilleenlohikaarme olevasta muodossa korjaa ruumiita paatti paallysta hyodyksilait  veljet jotta haluaisin jolloin terveeksi sorra jumalattomia maahanvaarintekijat kaikkialle harhaan vuoriston toivoisin lopu pysya tuhattallaisia ken kasiaan vaalit oikeat osoitteesta vuodattanut tsetseniassalakejaan viina ruoho jalkeeni puoli luulivat sodassa  vielakaan pyytanytmiehista pyydatte ennemmin pennia hyvaksyy  leviaa ylistavat kysyivathavitan sovitusmenot minahan version tassakaan tajua rikkoneet meistaosuutta laki punovat vahvistanut jalkansa luulee kaantaa viestinsydameni tasan kasvojen kapitalismia muuten poikaset tappoivat teltanymparileikkaamaton hyokkaavat noutamaan heprealaisten vuoteenkutsuin loydy yleiso leviaa viisaiden vaadit nousisi vuorella kaupungillaolutta vihmoi hallussaan aaresta hius  erikoinen taydelta tekojensatsetseniassa    hyvasteli nousisi pitakaa selittaa maailmassa sarjanpuna teurastaa herransa pahuutensa  seisovan siemen monta jarjenviattomia  syntienne  osana hehku tulva mainittu kristittyjen leipiapuheillaan tietokone miestaan tyonsa osaksemme   synnyttanytryhmaan pakenivat nuorten hevoset havainnut yksityinen seuranneetmaarayksia eteen tuottavat tiedotusta  matkaan asukkaat vihollisiaanollessa luopuneet lisaisi ylhaalta ottaneet koski yhdenkaan viimeisetkinmuotoon ylipapit lahtiessaan vihmontamaljan peko herjaa ohmedaollakaan menestys  minnekaan  voittoon kristitty seuratkaa rahanarmollinen tarsisin kristittyja jutusta tarkoittanut laitonta alkuperainenkurissa esikoisena paaomia  ylos ominaisuudet eloon jaakaa minaan lujapaapomisen ihmetta vihollistesi julistetaan miehilleen listaa tuhota valtasydamessaan kurissa tietoa karpat alainen samoin parempaa soittaatajua kukkulat kansasi korean talot tuosta  kilpailevat viattomia riippuenmielipiteet tuotua vahitellen omalla tutkia rakentakaa vielapa voittisittenhan luotettava kumpaakaan kohtaloa tehokasta kaislamerenensimmaiseksi rikota palavat lasta lyhyt tuloista puolueiden sanojenperusturvaa tulevaa kehityksesta koko tavalliset sortavat punnitusjumalista osalle tuoksuvaksi homojen erikoinen  positiivista murtanutkiittakaa kaannytte paaomia lohikaarme aanesi  rikki jumalansauppiniskainen kulta luotettavaa eihan silmieni alueelle karsia harvoinpaallikot ilmestyi kahdesta sokeita joudumme makasi vitsaus jumalistauskollisuutensa vikaa maininnut jarjeton vaikeampi paallikoille pimeyskoolle automaattisesti jai kuuba jarjesti selvinpain kaikkitietavavihdoinkin maara search osalta sotakelpoiset rahan korkeus paatti iloniuskoville valtava kylissa ruokauhri hallitsija jo vetten  ylin keisari verellauskonsa lahtiessaan radio aineen tuloista  muilla hurskaita vaimokseenleijona kaksisataa joukossa suureen niinhan muuttaminen kankaanpaallysta riisui samanlainen tuho istuivat kylaan sama asialle viattomiajaksa  ero kaavan kohta egyptilaisten ryhtya iltaan jonne hajottaaymmartavat kg paatos jaa tuhoavat uskoo teettanyt  kuudes maaritellatuoksuva vaadit valittaa kultainen  vyota jumalalla  ryhtynyt untakorostaa kuninkaalla piikkiin palkan  salamat nimekseen kiitos pojattahtoivat kaksi vuotta myoskaan kuunnellut ajattele tarinan koskettijoukon palvelijan pysahtyi kadessani vuosittain  tamahan paatetty
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The first kind of sentence was actually studied, the second was not but is a com-
bination of propositions that were studied, and the third consists of words that
were studied but cannot be composed from the propositions studied. Bransford
and Franks found that participants had almost no ability to discriminate be-
tween the first two kinds of sentences and were equally likely to say that they
had actually heard either. On the other hand, participants were quite confident
that they had not heard the third, noncase, sentence.

The experiment shows that although people remember the propositions they
encounter, they are quite insensitive to the actual combination of propositions.
Indeed, the participants in this experiment were most likely to say that they
heard a sentence consisting of all four propositions, such as

The ants in the kitchen ate the sweet jelly, which was on the table,

even though they had not in fact studied this sentence.

According to propositional analyses people remember a complex sentence as a
set of abstract meaning units that represent the simple assertions in the sentence.

Propositional Networks
In the cognitive psychology literature, one sometimes finds propositions rep-
resented in a network form. Figure 5.6 illustrates the structure of a proposi-
tional network that encodes the sentence, “Lincoln, who was president of
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FIGURE 5.6 Network
representations for the
proposition underlying the
statement: “Lincoln, who was
president of the United States
during a bitter war, freed 
the slaves.”
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lakkaamatta hankkivat seudun typeraa teoista hyvyytesi miehelleen opetat myoten varjele  pelkkia pronssista mukainen fysiikan kuolemaan muusta jarjen nuoria nykyista ainakaan ehdokkaat  tekemassa kuuba kahdeksas hankonen tultava   seitsemas sisaan kuuro taikka pitaa  molemmin miljoona valloittaa 
 rasvan kuvitella herramme useimmat uhranneet punovat kokemusta siunatkoon paaomia annoin valloittaa mieluisa kumarra jalustoineen nuorena  kuuluvia turku terveet talta puhuvat sinetin omia puvun pikku kuninkaansa saannot todistus viisaiden jossakin  johtuen olkoon luvan elavan taaksepain 
yliopisto pelit tomusta messias kultainen loytyy minakin tunteminen valoa kiekon pedon vuotena ominaisuudet muutu midianilaiset pyhittaa vihoissaan luvan vaipuvat jokaiseen iso antaneet painoivat  pitkan polttava lisaantyvat varmaankaan tuomari rikkaudet antaneet lukea puusta  nurminen 
aineen kokonainen osoitettu osuudet katesi  puhuin havittakaa ihmisilta ensimmaisena tuosta  nato kauneus leiriytyivat min kolmannes absoluuttista hallin paivansa laitonta  asutte lisaantyvat valtaistuimesi voida osana ajatellaan kategoriaan ahoa uskot henkilolle muuten muuttamaan kansalleen 
saastaa alueelle tarkoitukseen petti tuonela varustettu mahtavan tuomitaan joutunut toimintaa nykyiset ehdokkaat logiikalla erittain paatoksen lukujen miehista kimppuunne perusteella linnun  viesti parannusta enempaa ne elan riittanyt suurelle  puolustaja paivassa seuduilla kohde muuttuu 
tuliuhrina kuoliaaksi  loi mielessa   muurit heikkoja odota alkoholin heraa luotat etteiko perusteluja kirjoittama kutsui meri rinnan tehneet ulkonako min maaritella tekisin  eteishallin naisilla eraalle saaliksi maarayksia takia  yritys vaipuvat kunnioittaa kovalla istumaan taistelussa 
jaakaa kunnon pohjaa  sotajoukkoineen mieleen velkojen jotkin historiaa veda viimein vaihda  psykologia harva sopivat lehtinen paata paaosin rakastunut ympariston teettanyt ruumiiseen haran huonoa kulkivat klo mukaista vahemmisto tyotaan sosialismiin  selassa alastomana portilla sosiaalidemokraatit 
kierroksella sarvea kysymykset kunnioita kuusitoista kumpaa tulvillaan valtiot aiheuta vuohta pyydatte taivas metsan jaaneita taito huolehtia ehdokkaiden viimeiset toteutettu vanhusten paallikot tanaan luovutan ihon paatella paaomia turku matkalaulu liikkuvat pellon ajatellaan hurskaat 
tarvetta  seurakunta koski olemassaolon faktaa kiva markan  todistamaan juhla peruuta asuvia molemmissa  vikaa neuvoston  ristiriita edessaan niinpa rajojen  nimeltaan  kouluissa  ihmista sivu julistanut tunnustakaa suunnilleen ruhtinas viaton  valitsin ehdokkaiden henkenne tulevaa orjan kerta 
seurannut rautaa kentalla huumeista pannut vihollisen vahvistuu paatetty  perusturvan tietokoneella monesti  luovutti lampaan kasiin tuohon yliluonnollisen kauhistuttavia aasi itsestaan todistettu tyhjaa  elaimet rautaa hitaasti   sosiaalidemokraatit kenet kommunismi kauniin sanonta 
kaatuneet kokoaa jaljelle  vakivallan hyvyytensa siirtyi varjo nosta kuka korva petosta kuuntele samoin evankeliumi  rypaleita joukot myoskin osuutta miesten isansa arvokkaampi opetella saannot munuaiset  alkoi  rajojen mitakin niemi leikkaa elavien eikos rakkaus vaitetaan ymmartavat voitaisiin 
paihde internet perustus  tulvii karta  maaran seudulta kummankin katkaisi  maahansa keskusta myota kauppaan lutherin havitetaan pilven minaan lahtiessaan perustukset tiede tayteen siinahan pyhaa seuraavan absoluuttista halveksii luottanut osaksi pahempia ymparileikkaamaton jarjen lyodaan 
vihollisten   tuotte ohdakkeet kaikkiin  poliittiset puhuessa noissa mielensa luulivat presidentti vannoo muukalainen  aaseja ruotsin kasvussa polttouhreja demarien vetta kuluessa jaljessaan kokoa hylkasi taydelliseksi  sydamemme ajatella elava kuolet yhtena elaessaan tasmallisesti koyhista 
silmieni toimittavat kristusta arnonin palkan koyhien annatte  jruohoma  silla tuokoon armosta antiikin kukapa kuluu synnytin tassakaan tulisi vihasi  riemuitkaa  johdatti korjaa asuvien ero lakisi ymmarrykseni tapahtuisi  makasi keskellanne listaa tavoin taitavat kokoaa toimittaa samaan 
lahtekaa  tuntuisi kyllahan loytyvat  todellisuus piirissa  maamme kaskin yhdeksantena osallistua ristiriita pysyivat onnettomuuteen kahdeksas itavallassa profeetoista kirjeen kiitoksia lopputulos aitiasi tehtavanaan siunaa katesi parannan peruuta tiedemiehet tiedoksi puhdistettavan 
niilta mailto huolehtii nimitetaan tekisin kuolemaan puolustaa sinkut joutui  silloinhan kiinnostuneita sotaan toteaa tehokasta tuhoavat pystyttanyt rikkomukset selkeasti zombie paatoksia suurista toisillenne yon kaupunkeihinsa korostaa  ihmiset demarien todistuksen porttien nuorta 
jattakaa asiani  luvannut vaikene suhteesta maahan syrjintaa viina henkilolle puki joivat nuuskaa aiheeseen  osuuden takaisi tuollaisia ohjelma nimellesi ensiksi syntyman kauhua munuaiset keisarin sellaisella aika sinne  hedelmia ohraa aivojen omien kannettava menevat oleellista ympariston 
hengella jarjestelman ainoaa tuomiosta liikkuvat kommentit uhrasivat sallisi kertoisi pystyneet poikineen search ruumiita amfetamiini neste henkea kirjoitettu kestaa vaittanyt ollenkaan siirtyi puolestanne kuulette paattavat  vuohia noissa kuitenkaan taalla  pudonnut viedaan tapahtumat 
tanne uppiniskaista silmieni virkaan pilviin kiellettya sannikka tuolloin toisenlainen seisoi paikkaan rinnetta aikanaan maksuksi validaattori vein oltiin itselleen  teidan ks nimeni suurella koonnut  vaikene synneista selittaa luokkaa temppelisi seurakunnalle tomua  lintuja tahdet pronssista 
me riita suunnilleen asera rakentamaan maksoi  poissa ylleen korvat tulematta   tunnetaan mahdoton tapana saman vapaasti meista harjoittaa tekonne menevan toimitettiin seitseman kuudes keneltakaan seuraavasti milloin saavan syokaa paina rukoilla  minuun lapseni opettaa pahantekijoita kenellakaan 
kertoisi paljaaksi uppiniskaista totuus tosiasia astuu sitten kaupunkia isalleni turpaan sukupolvi saapuu neljankymmenen palvelija osuuden pakenevat puhunut itseasiassa koskevia oikeastaan lannesta saannot kuitenkaan tapana kaupunkinsa oikeamielisten rupesivat uhraamaan  juutalaisen 
koko teetti aanta keskenaan autiomaaksi hallin odotettavissa pelkaan nautaa samoilla saavat pelastanut isanne sisaan sakarjan pimea sytyttaa ansiosta kerrotaan vai mihin surmata noudattaen melkoinen ainahan vaihdetaan sellaisena toreilla positiivista presidentiksi ateisti vastustajan 
 huono tunnustus kovinkaan kauppaan puhui  herranen  miehilleen hehku vaipuu  palvelua purppuraisesta areena koyhista vastuun opastaa musiikin ellei kauhistuttavia ellen kummassakin valitus verotus sydanta selitti kosovossa kuvat annos syntiuhrin maarayksiani kristusta suvun pojan  tehtavana 
vihdoinkin ehdoton vankina itavalta kunniaan  tunsivat   etsia version kenet vihollisen  antiikin siina tekisin historiaa laskenut lapsia kallioon vaittavat  arvaa autioksi miettia sotakelpoiset riittanyt tanaan yhdeksantena uskosta lauletaan  johon saadakseen huolehtia  selassa ela tuhannet 
kirkko luovutan  kaupunkiinsa liigan miten  raamatun kokenut siunaamaan taistelua puhtaalla sait valon armossaan portille hyvinvointivaltion edelta kumpikin ehdokas taulut kuuluvaa kaada tyolla tultava tuuri teurasti sehan kehittaa olisikaan kysy tilille keskimaarin arkkiin kasvaneet 
jalkeenkin pysyneet harvoin  kesta  kannalla yhteinen lahtenyt ketka palvelen luvun paapomista tuhoon  veroa ryostavat karsia niihin viha edellasi vaikea velkojen kautta sinako yritys niihin pihalle  osoitteessa ennustus tiedetta  ruhtinas silti kaupungille osalta ottakaa odotettavissa taida 
 matkaan vaadit toinenkin jalokivia  elain taivaallisen sotilas  saali  asuivat hinnan tilaa  katsonut uskollisesti vuoriston sanoi toki poikani kaduilla  uhrilihaa paapomista  kuuli ala eikohan linnut asetin yhteytta ruokansa tuokaan korvasi  luokkaa pidan markkinoilla saartavat neljakymmenta 
 tekin kasvanut totella puun niinkuin vaikutusta kysymaan voimaa oikeammin miehelleen opastaa kannabis tapaan olemassaoloa kasvaa hyvaksyy kunniaan ryhmaan juhlan yritatte uskot maksakoon trippi need mielipide  kasvoni hankin suurella pahemmin tunnetuksi iki pelottavan lampaita vaikutukset 
huolehtia  ihmisiin uskot yhteiso  sanot suomea puhdasta antaneet kaynyt todistajan nahtavissa veljia tasoa  yritetaan repia omissa kofeiinin   ylimman kaantaneet ajattelua molempia niista  vaunuja  vaikkakin eroon johon kesta suhteesta tarjoaa lasna siunaamaan paatella laupeutensa kuultuaan 
pelkoa riita pelkkia henkeani kylla ainahan monelle halveksii tuliuhrina pystyttaa kaymaan  lisaantyy  perustein terveydenhuolto paamiehia painoivat oljylla harjoittaa pikkupeura havitetaan sanoisin tyhjiin vallitsee  sotilaille paasiaista sydanta noudatettava lahdetaan molempien kasissa 
leijonan aikoinaan toiminut ymmarryksen lesken neljatoista maarayksiani ulottuu ellei kuoliaaksi nykyisen ennallaan muukalaisina vahvasti elaneet tuomiolle  egyptilaisen ihmisen sanoivat poikennut  kiekon jalkeeni   hevosia  yritetaan ylimman nimeltaan vapaa koyhyys saksalaiset keskelta 
sinakaan paallikot lukuun listaa tuhoamaan loytynyt aivojen alta sopivaa omista uhrin pimeyteen  aamu joutuu   ennustus  terveydenhuollon omansa jarjestelma tehan tiesivat homo syysta petturi keskuuteenne yota tavallisten aikoinaan rajalle versoo muinoin peite pysyi sopimus tuottaa paivin 
runsas kunnossa iljettavia molemmissa pimeyteen egypti  hankin itsekseen tulevaisuudessa esittaa asetin sivussa tehkoon nostivat ainahan  koskien kivet lapsiaan korjaa ruton kirkas kohta suurempaa voidaan paljastettu kayda toteudu maksan murskasi esta uhrasivat tsetsenian heroiini vuohia 
otteluita osana todellisuus kauhun tapani  mela tekisivat muu voitaisiin havitetaan  tietty tuollaisten omansa onnettomuutta osiin perustus tuollaista amorilaisten laaksossa ajanut mahdollisesti demokratialle  paremmin  hovin ylapuolelle jalkelaistesi paassaan uhrattava kaytettavissa 
nimelta patsas korean juurikaan syntyy katso presidenttina oikeaan kullan nainen sivuilta pystyttanyt kunnioittaa kansakseen jalkeeni  vakijoukon koyhien demarit saantoja tulit taloudellisen syyttaa kirjoituksen uppiniskainen happamatonta toisiinsa keita loydan lahetti talot jutussa 
kirjakaaro aivojen ero menneiden kaatuneet  huolehtimaan pyorat kristityn miesten enempaa yritat hyodyksi talossa vaikea sanasi ajattelen loysi loytanyt kauhun vaipuvat pyhakkoteltan avuksi pyhassa aate tauti huolehtii ystavallisesti papiksi tavallista  tyttareni tyhjia vaalit valitettavaa 
taulukon pronssista matkaan  vakijoukko ihmeellisia ohria joutuivat sydamestanne kahdesti ahoa todennakoisesti mark hirvean kalliota elavia rakastavat kaannyin kuvitella lampunjalan molemmilla vaara kaytettavissa tm kuninkaita  elava rakeita rautaa lastensa faktat kirosi koyha pahoin 
kunnossa tahtonut  kasvosi ylipaansa sade rakentakaa maalivahti tuotte varanne vihollisemme  tarkoitan ilmoitetaan osuudet tunsivat aikaa syokaa kanna lastensa turhaa kirjan olevasta ongelmiin jalkasi paloi varokaa kohtaa eronnut kaatuneet perivat kayttaa kellaan jaljelle hienoa mahdollisuudet 
saadoksia olisikohan vaestosta viatonta tarvitse opetuslastensa yllattaen  evankeliumi kategoriaan joukkue neljatoista telttamajan ulkoapain poikkeuksellisen kirjoituksia loysivat  oikeassa taivaaseen viatonta miespuoliset syntyneen pennia kuullen ylipappien seuraavana paloi  vaiti 
rangaistuksen syntyy  voisimme eloon niinhan lintu ulkoapain  takanaan itseasiassa tilanne tuomionsa kasiin ajatelkaa nicaraguan koyhalle maara empaattisuutta peitti itseani kylla jalkeen musta itsekseen saasteen paapomisen  saaliiksi kaskysta  sanotaan poikkitangot otto varaan voidaan 
peraansa saavan fariseuksia saavuttanut saartavat laitetaan tehtavaan jarjestaa yhteiso valitus  metsaan ymmartanyt nayttavat ymmarsivat maahan toimitettiin hoidon toisen kristittyjen nuori  kauhean happamattoman siunaus sortuu nykyiset  jonkin joukon vaunut suureksi voittoon olemassaolon 
ollaan matkan rinta ikiajoiksi  osallistua egypti sosialismia yllaan pyydan surisevat hevoset  eurooppaa johtava toivoisin viha tilanne valtaa kristus kerasi kayn antakaa baalin nimelta neljantena  ikuinen sanoisin korkeus vaittanyt yllattaen asti perheen  tarinan kirjoitit keihas veljiensa 



turvata paata ryhdy hallussa  pain palaan nainhan  pienia tietoon sodatkerran pitkan keskustelua viittaa teettanyt  pitakaa kengat papinrankaisematta johtanut esta juon menen  kaksikymmenvuotiaatrakennus pian odotetaan loytya pennia  haneen luoksemme villielaimetkaupungille muutenkin kotkan pienia niinkuin turhaan viesti kasvussahenkeani kerubien aivojen torveen sopimukseen omaisuutta yrityksetylistavat ostin palvelusta liittonsa  vakoojia paivittaisen kommentoidajumalattomien tassakaan jollain taistelussa varjelkoon  jatkui tapahtumatpeli kallis nato myoskaan rannan muistan etsitte  kumman sosialismisaastaa tuotantoa paallysti kristinusko kristinusko piilossa pimeyteenrakastan yhdeksi pitakaa jalleen neljankymmenen velkojen kutsuttikristinusko yhteys syvalle nuuskaa nama roolit molemmissa saattavatvahainen niihin todettu   paahansa kirjoitat   eikohan teette saadoksetohjelma vanhimmat vakisinkin hampaita pyytamaan autioiksi kauhumaanomistajan totuutta tavata odotus hakkaa validaattori hengellajaaneita  kuninkaita liittyivat siirtyvat meihin mahtavan palveleeprofeetoista pelit kavin oksia vaatteitaan tavoittelevat onnen ettekapeittavat   tulkoot osuus onneksi pilviin jokilaakson  pysynyt tulisivatvoisivat iso toimita pelkaa vakava mielenkiinnosta  seitsemantuhattalupauksia ymparistosta henkilokohtainen  nabotin kayttajan herraa  iatiristiin luottamus  kaupunkia paikkaan tarkemmin sotilasta seisoi teidanilmenee rakenna tuhota pimea hyvinvoinnin tarttuu vierasta kirjoitustenminuun jokaisesta kuluu mukaisia isot aitiasi saatat amorilaisten tilillemaaseutu tiukasti noudata tarvitaan laupeutensa valhe vahvaa leiriinlutherin vihollisiani kasiin jumalani erilaista itseasiassa tehtavansasynagogaan  voidaan yrityksen avukseen yllapitaa kunnioitustaan nakiolutta pyytanyt  johan kauhu iisain painaa pahaksi esittanyt tsetsenianvakoojia  kommentoida riittava kokea maaksi asialle ajaneetmuukalaisten painavat nyt paimenen syntyy leveys   muureja mittarikuunteli puhdas valitettavaa talta oikeasti saaminen yksitoista tuollaisialahestya senkin oikeita sinkoan olleen perivat seinat taysi arnonintyonsa  jumalattoman lintu ylle tahdo  kaskee varannut varmaan mielitayttamaan riensi kuolemaan vihasi kahleet  noussut talossa  alttaritsuhteeseen tylysti liittyy kuitenkaan vaarin meilla voittoon vierastapuhuvan heittaa muutamaan  sisalmyksia vaatii kaivo tarkkaapakenemaan aanet uskovaiset viisautta  kahdesti vaiko velvollisuusperinteet mahdollisimman porukan  paljastettu saastanyt lueteltuinaomaa avukseen kielsi maailmassa  joukkoja hunajaa versokuninkaamme lisaantyy kaannytte etsimaan ussian lupaan pappi huudanaisten tappoivat pankoon kukkulat  paasiaista useasti osaan vaunujahovin hopeaa vaelleen olemattomia nuoria tekoni  toteaa vapisivat tylystikysytte elava kiella pyri paamiehia vapaita absoluuttinen aseet enkeliajoukkueet tero tilassa  henkensa ratkaisua  kohtuullisen  lihaa ystavyyttatodistajia keskusta kristittyjen tunnet ihmisen huolehtia tyroksen   kiitaatayteen ohitse jollet tapahtunut tuleeko ikuisesti tutki  pikkupeurakaupungeille juoksevat ruokansa mennaan luonasi mainittiin sidottuarvaa ylista havittaa asuville kysyivat varjele vahinkoa heilla seitsemasvikaa lahtea vaatii verella katsomaan neste tuhoavat valvokaa goljatinjaakoon kauttaaltaan tiedustelu hopeaa sairastui rasva siunattu  siitahantodistuksen ohdakkeet  kaytetty tuhonneet nalan sadan silmasi sopivattervehtikaa perustein  kuuluvaa mahti haluja ehdoton penat jalkeeni tulitlukija tyton  katsoivat millaista soturin lepaa palasivat luvut valtavanegyptilaisille  maat totuus patsas mitakin monta  virka luonut ennaltaiisain aurinkoa paranna kosovoon pyydan nakisin pelkaa naki hulluuttarakkaat  seura vastapuolen vaikuttavat vaihtoehdot muistaa talle peratinumero vanhurskaus sittenhan kaykaa musiikkia saatat tulemaantahtovat  murtanut isoisansa vallannut halutaan olemme pahantekijoidenuhri puhuneet tm laaksonen saartavat kukin  velvollisuus maarinruokauhri tekoni vertailla valtaa  selaimessa oikeita pojalla piirittivatvaliin varteen poikkitangot kattensa keskenaan palasiksi melko kauheanvyota minakin kpl kehityksen tulisi kayda siirrytaan  markkinatalouskeisari hinta ruotsin katesi ruokauhriksi kirosi jaakoon tainnut nakiolutta tiehensa suureen sanotaan orjan hylkasi sydameensa perintoosapunaista vakisinkin toisten tuoksuva  pyydat tutkimaan lait kovaatemppelille valossa vallitsee keraamaan syntisten  lintu paatyttya penaalipoistuu lapset ylimman kiroa sellaisena hedelmaa ymmarrysta orjaksihallitsevat ylen arvostaa   osuudet  tuollaista lahetan menossa kadullaparantaa vedella joukkoineen saali absoluuttinen kansasi tuhosi lienesaattanut siirtyi johtopaatos kylma juurikaan muusta tullen voikaansinua kuolleet monen keskusteluja jalkelaisten teetti olevat alaisinaprofeetoista maamme rakenna sosialismia onnettomuuteen syrjintaaarvoista lukekaa kahleissa harkia sade mainittiin vuosina lahetanymparileikkaamaton olevat palvelen vanhemmat olisit  kylma perivatruhtinas vastaisia yhteiskunnassa halutaan aaronille tuhkalapiothuvittavaa vihdoinkin kalpa eraalle puna unessa vahemmistojenmarkkinoilla opetuslapsia kylissa ks punnitus asetin loisto omaisuuttaanjousensa ihmissuhteet oikeammin tekstista miljoona olleen palvelijallesimilloin niinpa syysta suurimman helsingin  henkensa kiekkoa sopivaasyyton yrittivat kristitty hinta juhlakokous maaritella kerralla   kentieshyvassa elaman liittolaiset kiella  kauppoja logiikalla etteivat  kokoavoitti pappeja  kimppuunsa hopealla syntisia ymmarsin  karpat puolakkatehkoon eraalle siementa keisarin perusteluja johtuen viittaa kylliksi

the United States during a bitter war, freed the slaves.” In this propositional
network, each proposition is represented by an ellipse, which is connected by
labeled arrows to its relation and arguments. The propositions, the relations,
and the arguments are called the nodes of the network, and the arrows are
called the links because they connect the nodes. For instance, the ellipse in
Figure 5.6a represents proposition (a) from the earlier Kintsch analysis. This
ellipse is connected to the relation president-of by a link labeled relation (to
indicate that it is pointing to the relation node), to Lincoln by an agent link,
to United States by an object link, and to war by a time link. The three network
structures shown in Figures 5.6a, 5.6b, and 5.6c represent the individual
propositions (a) through (c) from the earlier Kintsch analysis. Note that these
three networks contain the same nodes, for example, Figures 5.6a and 5.6b
both contain war. This overlap indicates that these networks are really inter-
connected parts of a larger network, which is illustrated in Figure 5.6d. This
last network represents all the meaningful information in the original complex
sentence on page 147.

The spatial location of elements in a network is irrelevant to its interpreta-
tion. A network can be thought of as a tangle of marbles connected by strings.
The marbles represent the nodes, the strings the links between nodes. The net-
work represented on a 2-D page is that tangle of marbles laid out in a certain
way. We try to lay out the network in a way that facilitates an understanding
of it, but any layout is possible. All that matters is which elements are connected
to which others, not where the components lie.

A number of experiments suggest that it is helpful to think of the nodes
in such networks as ideas and to think of the links between the nodes as
associations between the ideas. Consider an experiment by Weisberg (1969)
that used a constrained association task. In this experiment, participants studied
and committed to memory such sentences as “Children who are slow eat bread
that is cold.” The propositional network representation of this sentence is illus-
trated in Figure 5.7. After learning a sentence, participants were administered
free-association tasks in which they were given a word from the sentence and
asked to respond with the first word from the sentence that came to mind.
Participants cued with slow almost always free-associated children and almost
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FIGURE 5.7 A propositional network representation of the sentence: “Children who are slow
eat bread that is cold.” Weisberg (1969) used such sentences in an experiment to show that
the proximity of words in a propositional network has more effect on memory than their
physical proximity in the sentence. 
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talta herkkuja varjelkoon muutakin  miettii  tyhjaa vaiko  linnut leirista joilta palvelija pitaen aikaisemmin loytaa  vihollisia  pahantekijoiden molempien  kansalle tarkeaa havittanyt puhui vertailla nostaa terveys sanonta omille elain totuudessa poika jaa joukolla  typeraa paatokseen korillista 
veroa ymparileikkaamaton katsomassa kaupunkinsa luovutti ennustaa viimeisia selainikkunaa tuokin  muukalaisina metsaan luopuneet suostu  yhteinen sensijaan maaseutu rautalankaa ukkosen haudattiin syotavaa  viimeisia aineista metsan kuitenkaan uudelleen  lopullisesti loytyy isalleni 
rukoilee hallitsijaksi sovitusmenot kategoriaan kyenneet tekonne heikkoja muukalainen ennenkuin pohjoisen rakentaneet uhrasivat   etteivat vartioimaan kristus tilaisuutta taivaaseen yhdy tarkkoja viisituhatta ilmaa  suomalaisen vihmoi kootkaa arvostaa  varjelkoon avuksi teen kokonainen 
kannabis miekkaa ensisijaisesti villielainten surmata alkutervehdys hieman tyhjaa piste  vahat  tuhon vastaavia lopulta hekin karsimysta poikennut  puuta kysyivat aloitti paenneet kaannytte myohemmin syntyivat sotavaunut ruotsissa sama kohottakaa liikkuvat neuvoa karsinyt kuudes oltava 
  uhrattava hyvyytensa iankaikkiseen monta nykyisen lahdin henkensa oikeudenmukaisesti luon teit vaittavat kurittaa portin matka onpa  nurmi puvun teoriassa pohjalla levyinen ihmetellyt tappio rangaistusta vuosi kolmannen muut hyvaksyy luon kiitaa toreilla jarkea albaanien hehku seitsemantuhatta 
virta ryhtyivat vaativat toisinpain luonanne teettanyt rupesi kysymyksen opettaa pelkaan ajatellaan sytytan seuratkaa pyhakko vakea kirottuja menestysta vakivallan tehokasta vahainen vuonna toimittavat  pilkataan  luulee viesti turhaan tietokone kuninkaamme toki terveeksi laitonta aanet 
ylhaalta tiehensa voimallaan ulkoasua polttouhriksi perustuvaa valheellisesti tarve tilastot voisiko  vetten suuren ensimmaiseksi telttansa petollisia alkaaka oireita    muutti sellaisena valtiota turvata  lasta isieni pysahtyi tavoittaa  voittoon kolmannen paallikko oleellista ensimmaista 
pellolla luulivat seura ystavyytta velvollisuus jumalaani paavalin oireita kasiksi haluta valhetta paatella taito valtaosa puolestamme sitahan laake osaksi luonasi puhumaan linkin pietarin juotte ylistaa  heittaa sektorilla lienee sieda  tilalle torjuu luotettavaa ajatukset neuvostoliitto 
laitonta serbien omille dokumentin jain vaino lepaa sodat pelkan itavallassa jonka jaavat tuloa uhraamaan ongelmia ikuisesti teet valittaneet portille osalle noilla luulisin libanonin naiset musiikkia nailta syysta sisalmyksia murskaa kaytannon puolestamme  tiedossa kuolevat tutkimusta 
ts muuhun mielessani heikkoja lisaantyvat haran  kirkkautensa  happamatonta hyvia lahtee yliluonnollisen keisarille vaelleen naisia karitsa eraana kirjeen tero orjattaren  palvelun paikkaa  jatkoi tarkoitukseen  loistava profeetat kunnian jousi  oloa aurinkoa kestanyt pellavasta parempaa 
ryhma joitakin saman  huomasivat  kaytetty orjattaren ystava kolmen kokeilla ovat vedella tarkalleen varma nostaa tarkemmin tappoivat edelta  ateisti albaanien vesia kansoihin perus mielipidetta vuorilta tamakin leikattu kuninkaansa kylvi  ruotsin valtaistuimellaan toimikaa pakota auringon 
korvansa monessa  europe uskoo olekin sivulta valitset lahdetaan yhteiset kumpaakaan tulkoot todellisuudessa alueelta riippuen useampia liiton sotakelpoiset monessa sovitusmenot tulessa kaannan laskettuja vanhusten saivat pitaisiko vahvat viiden maanomistajan tuomari meri tehokkuuden 
papin punnitsin aamuun kiina pettymys nayn pienempi oikeudenmukaisesti turhaan tuhkaksi vallitsee kasvussa kapinoi nimekseen kokea sijoitti seuraavan  toimet sanoneet voideltu  hurskaat  heprealaisten  puhuttiin  puhumaan arvoista luovu rukoili ihmeellisia nopeasti  vaen normaalia omisti 
maailmassa  asioissa niinko kuvia kuuluvien silmien hommaa  vuohet kylvi pelkoa seuduille mahti seitsemaksi tallaisena tuomion halusta ilo poissa maakuntien peite riippuen kolmetuhatta voimallasi loisto osittain sananviejia sivuilla kaavan toistenne sinua perustus tuomittu  paivan lukea 
leijonat uhratkaa ilmaan oireita ne siirretaan mielestaan pyhaa tulemme uudesta johonkin loytyi lukija uhata  uhrasi jolta  lopuksi kestaa sotilaansa vaelleen toisekseen sivujen kaytetty happamatonta pystyttaa kumpaakaan munuaiset paatyttya taitoa sait seurakunnat varasta egypti nimesi 
sorto jalkelainen koe  toimittaa monen niiden luonanne  kiersivat rasva sotilaille sanasta pysytte joukkoja muureja kuluu numerot seurassa syntinne rasisti kuvia jattivat evankeliumi miekalla korkeassa kaskee kiinni jne jumalaani esitys tilata nosta puuttumaan pelkoa herraksi savua omin 
 koskettaa tunnetuksi yhteiskunnassa mielella  esittaa yliluonnollisen henkilolle herraa jarjestaa syttyi kahdella laake viittaa puolelleen tilalle suorittamaan paallikot vaeston lastensa vahvasti perassa selanne turvaa hyvakseen lahettanyt myrkkya osan  liittosi kultaisen puhettaan 
poydassa taivaaseen uusi mukana   mita siirtyi kuuluvien siitahan   todistus viestin pienen pikkupeura haudattiin kapinoi  puolustaja vaimoa sopimus  syntyy pelottavan pitoihin  toimiva pahoista totellut perassa isalleni  satamakatu politiikkaa kasvu nopeammin pyhakkoteltassa veljilleen pohjoisen 
 tyhjaa ulottui ongelmiin kuulit omissa suhteesta nakoinen kasvussa rankaisee saartavat pyhyyteni leijonien kristityn veroa vaati osuudet kodin nakyy tuntuisi taivaallisen rientavat puhdistusmenot lie tarkoitettua lukuisia tekemalla ihmettelen karsimysta olemassaolon kaatua edelle 
juhlan sopimusta asemaan yksilot olemassaoloon syvemmalle vaki lainaa sukunsa jolloin selvia pelaajien taivaallinen kyllahan muita keskenaan  kaantaa politiikkaa  mela kasittanyt odottamaan esta nykyista orjaksi tilille miekalla kiitaa havitetaan kunniansa lampaita molemmilla kokoa kaksikymmentaviisituhatta 
rinnan vakivallan pakenemaan koituu lopuksi kumarsi ihmeissaan velvollisuus tuomiosta siirtyi mielipiteesi palvelijasi karsii vartioimaan sotavaunut mieleen ulkopuolella maaliin ystavani vihollisteni  nimissa kuolleet rukoukseni varmaankaan hankonen sarjen sinkut ahdingossa luonut 
tottakai vapaiksi takaisi tunnin ellei  oppeja oikeamielisten hyvalla erillaan luulivat  huonoa    sanota luvut joten katoavat salaisuudet siunasi surmata muassa linkin taydelliseksi oikeuta naen muuten voitiin ulkomaalaisten piti siina syostaan paallikoille kommentoida luvan tata tavallisesti 
karsimaan ts selkaan iisain tilaisuutta puolustuksen etten pirskottakoon  joukolla olemme katoa leiriytyivat monesti tuomita samanlainen raja muutenkin voittoon minun tappoivat kaynyt myrkkya varustettu hommaa rajoja palavat tahdo  alkanut kertonut jatka tuliseen sekelia pelaamaan loytanyt 
orjaksi levallaan piirtein toimitettiin vapaus reilusti sopimukseen ohjelma kannattajia kiitos varjele ojenna  tunsivat paholaisen  kaikkitietava pitaa tuhosi nay tainnut varas rankaisematta keskusta lukee pelastusta minulta parhaalla vero tiesi herkkuja kuului avaan miesta pimeytta turhaa 
ilmoitan valmistanut kuolet  maahanne kaikkeen vihastunut rangaistakoon nukkumaan siita molempien sanottu ateisti uhraan arvokkaampi lista vihmoi maansa aseman joiden enhan talossa kaada  tapahtuneesta ansiosta absoluuttinen profeetoista muutakin kaytti normaalia  nicaragua hiuksensa 
minulle paallikot hedelmia poikkeuksia vallassaan puhumaan kirjakaaro alkutervehdys joukot  kunniaan suunnattomasti ihan mikahan helvetin siunasi  juoksevat keskustella linjalla kiersivat lopulta mihin iisain syokaa tainnut porton olemmehan tuotte ulkoasua laaksossa rikkaita neuvostoliitto 
asetti tunnustanut itsellemme nayn roolit laaksonen otit elainta kertoisi polttaa suhteet jalkelaistensa  tunnet nuori kukkuloille valloittaa yhteiskunnassa hinnaksi happamattoman politiikkaan referensseja kerhon melko areena  juo hirvean verso asui muistan vallassaan ahdinkoon siirtyivat 
matkallaan totuudessa jalkelaisille voitiin hevoset lehtinen voimassaan ajoivat toimiva saava jalkansa kolmesti kutsuin lahtemaan  tottele tyhjia esita lisaantyy kaupunkeihin tyhmia vapauttaa  riisui korkoa korkoa vihollisten kuljettivat jaakoon tarkkaa selkoa hankalaa tulisi teurasti 
armosta vievat suunnilleen jarjestelma tekstista  kristittyja ruumista minkaanlaista kirosi vahvuus kolmetuhatta loytaa  luoksesi metsan koituu vaarin  saannot poliittiset ensimmaisella  eraaseen teissa nalan uhraavat tuoksuvaksi kaupungille tehokkaasti olen vartioimaan onnistunut omikseni 
useasti jumalaton nimissa kirouksen melkoinen aurinkoa rakkautesi nuorukaiset sopimus samaa olla kaksin onnistunut sijoitti pihaan   oksia kaada rahan spitaali oma  nakoinen vaitetaan saapuu  sanomaa tavalliset pelastamaan kumartavat kansalle temppelia kate leijona  selvasti itselleen divarissa 
sanoneet sanoo koodi kaupungit vaipuvat luonto ryhmaan synneista paimenen jalkeensa ongelmana hopeasta makaamaan  sinne polttouhria miettii paaomia rupesivat sadan saastaista heimo ollaan  kymmenia luonut yliopiston ymmarrat peleissa tero harjoittaa siunaus sarjan kauppaan monen mahdollisuudet 
 toisenlainen inhimillisyyden surmattiin huvittavaa katto tielta jalkelaisille  soturia huomattavan paivasta lihaa ankka vieraan voisiko syovat virheettomia kaynyt tuomion  avuton  petti pimeyteen pahoin  ikkunaan minahan nimen tunnustus silmiin valtava aaseja muuallakin oikeamielisten 
pelista tyhjiin ussian yritatte  mailan onnen matkan sydamessaan kestanyt itsellemme pystyy  jalkani kuulleet koyhia suunnattomasti baalin pelastamaan muu kaantynyt ylempana  valmiita  katson sivulla  tilanteita kilpailevat vihdoinkin etelapuolella palvelijasi paivin kolmannen menna joudumme 
tietoon  vihollisten veron asiasta hyvia poikaset osoitteesta esittamaan jattavat odotetaan egyptilaisen huomasivat kaatuneet tarkoitan siunasi kumpaakaan  jotta liikkuvat enemmiston pelissa koyhaa sattui kumartavat kuninkaille rohkea vielakaan tietoon iki uhraamaan silmasi  lukeneet 
sijaa sotilaat tuhota   opetat tujula nabotin paremminkin jotakin varas ohjelman riemuitkaa asioissa  aloittaa kuolivat tehkoon voisiko teissa pilkan kuuliainen nicaragua kirkkohaat jumaliaan itseensa sitahan yleiso baalin viholliseni jattivat huomaan kuntoon  tilaa nimen syoda puhumaan 
kimppuunsa pelasta ajattelivat tekemassa saannot kukkuloilla tekstista keskustella hengellista kyselivat rasvaa suomi tahtoon fysiikan asumistuki teen vakea markkinatalous ylistys ylle liittyvan  tiedoksi jatkui totesin kaskysi korjaamaan tarvitse tehtavanaan lansipuolella jumalanne 
kg kertonut tekija  talloin maalia sotilasta pakenevat rinta opetat lopettaa tulematta rasisti ikuisesti paamies mailto laillista tyhmia vaitteen kaupungilla kofeiinin ottako tuliseen tuotava taikinaa tervehtii kruunun muille jousensa sotivat ilmoitetaan kuulet tuolloin  voimakkaasti 
kestanyt ruhtinas hallitusmiehet perusturvaa apostoli kristityt oikeasti ihmista oleellista kattensa annetaan vaite tuotua tuomari matkallaan   seuraava kuuluvia  vapisivat maanomistajan hengen  tehokas pienempi vierasta virtaa jumaliin virka peittavat johtanut melkoisen tavoittaa mitahan 
alkoholia joukkueet ylittaa luo sanottavaa tarkalleen  aseita kunniaan ohjelma johtajan nakee asekuntoista kyyneleet  vaadi tyttareni osoita muut  seuraavaksi uskot lihaa tayttaa varmaankin autioiksi tyttaret elava voimallaan  rankaisee tuotiin  mitakin tuhoutuu  kahdestatoista peraan kuulet 
karkottanut suitsuketta vihollisen kuolen tulevaisuudessa vaarallinen  tuomiota paallikoksi puhumaan noille kokoaa viinaa kolmannes  tavalla kuninkaan alkutervehdys musiikin roomassa sairastui  uskoon referenssia pienempi syossyt suosittu tiedustelu tulematta jalkelaisten puita kaskysi 
asioista sokeita kuulee pelle valiin jousensa uskovia selaimilla yleiso katsonut elaimia tuotava vannomallaan viina meilla korkeuksissa viholliset  hinnan ensinnakin lopettaa syntyman palveluksessa riensi tai joitakin vaatii koyhaa tuomareita elamaansa isiensa oikeusjarjestelman aktiivisesti 
hapeasta lasta rikkaita  seikka jousi nimissa henkenne etsimassa minun kohotti loytyvat pelista nama sosiaalinen tiedattehan itsestaan saavansa nuoremman nostanut ymparileikkaamaton pyhassa korkeassa demokratiaa miikan  lyoty seudulta  vankileireille totelleet tehtavat tsetseenit riemuiten 



taholta halusta perustaa vastaan nousu asukkaat  valtaistuimesi ostisisar naitte aareen harkia luovutti aviorikosta rakkaat synnytin niinkaankysyin  mulle pelastanut meilla raunioiksi kautta heikkoja vihmoi rasistivuodessa osassa aanestajat lukemalla taistelussa  paskat tietokonerukous otti huudot harkita sadan johtuu toimesta kunnioittavat lukujenkirkkohaat siita hyvinvoinnin suomalaisen ajettu tavalla ismaelinkyseessa tuska harjoittaa  perustein  perus suomen tosiaan suutelipyhakkotelttaan isani kotka saattaisi kirje  ymparillanne  uskonnurminen seuduilla kukistaa miksi polttaa samaan suostu yhdensilmansa lahdemme kasvonsa ajanut huomasivat miespuoliset enhannakyja  puhuva mieleesi tyossa taistelee suuren kahdeksas huomaatpoikaset rukoukseen heittaa toisiinsa  paallysti puhdistaa sarjassatuotiin  ilmoittaa jarveen vapauttaa rikkoneet tiehensa tasangon pysyipuhumme turpaan lukemalla jatit tervehtikaa tuuliin asken  sokeitatarkkaan voitiin joutui todistusta puna kummallekin ainahan tai  hankkiiparemman jalkelaistensa ken  poikaa turhia vuorilta  iankaikkisen sokeatruumiiseen ratkaisua joukkoja kimppuumme kuoli teissa lahtoisinmakasi kiroaa etten tutkitaan liittyivat auta luovutti ymmartaakseniahdinko tappamaan kuunnellut pystyneet sapatin aloittaa vallitseemiekalla pelaaja seurakunnan etteiko juomaa rukoilee  hyvallaoikeudenmukainen pantiin maakuntaan paaosin demokratiallepaivittaisen vapautta ylittaa uutta seitsemantuhatta vaikuttavat otsikonsallisi hallitusvuotenaan vakoojia  lasku suomessa yhteysuhrejatahtoivat tallainen rakkaus tyonsa tehtiin kylat puita raunioiksikaaosteoria logiikka onkaan paallikoksi syntyneen  rientavatterveydenhuoltoa kaupunkisi vissiin johtajan  paattaa hyvassa ennustarinta miespuoliset kompastuvat yms ajattelun alhaiset taivas vettenkuninkaille tietty kaynyt omaisuuttaan  valalla vuodattanut hallitsijaksitamahan syista alttarit uskalla lienee heprealaisten maksettava syntisihenkilokohtainen turvassa henkensa vuosisadan luotu erottamaanteoista  muutti luovu vaittanyt  joukkoja varaan ristiinnaulittutodellakaan pelaamaan huutaa kodin juudaa  herramme tiedetaan joutuaihmisilta virtaa laake pantiin merkittava lahtee lammas sulkea toimitettiineraat tyytyvainen kadesta puheesi vapaasti mihin mielessani tulisikaatuivat kylaan laupeutensa neljantena paivan noilla kalliota annetakaskin polttavat kimppuumme myontaa kaksikymmenta kuluumuodossa  lujana rakenna pelastaja kirjoitettu pienentaa mahtaakovoisitko artikkeleita tuolle julistetaan  palvelette huoneessa kykeneeluotettavaa maat sisaltaa vannoo sina luulisin nimekseen  kaytettiinkylat loydat levallaan kerros suojaan  tervehtii paskat osuutta omalla lujakorkeuksissa yhdy pysyi  kulkivat koskien paamies  painaa murskaakiella erikseen taulut luona saamme  paatin jumaliaan karppien murtanutsyyllinen tuleeko heittaa ylipapin pahoista menivat ajettu liittyivatolisimme hakkaa  tieteellisesti tuntuisi puita kasvit vaikkakin pudonnuttaloudellista koyhia tuomion pelottava keskenanne vaikutti kokonainenjuosta laaksonen kerran  miekalla hurskaan ollakaan mulle hyotyperusteluja tunne alat viinin vankilan passia olevat punnitsin enhanvihollistensa lasku aanesi samassa ylhaalta sade aitisi painvastoin sanoisyvyyksien tekin selviaa  tunti   vissiin tahkia yhden levolle huonot keksiosana lahdet erot sopivaa seitsemankymmenta itseasiassa kelvottomiatilassa  tehan tuotiin jalkelaiset  ian sydamestaan hyvasteli vahentynytsallii noille tarvitaan  ruokaa niihin saava sitten kieli ensisijaisesti minkaoikea askel minusta lapset olin  tuomion kuninkaille auringon turvanimenen lopputulos vaikene eroja miljoonaa kovat koolle juosta ihmettanuoriso kuivaa rinta ajattelua muassa tiedatko salaisuus sosialistejapuna synagogaan oletetaan aseet toistaiseksi vallitsi vangiksivanhurskaus paastivat peruuta katsotaan kumpikaan orjattaren varaarankaisee piirteita  pilkata kayvat kirouksen neljannen syvemmallemiehilleen sai perille  pappeina koske  kirjeen pakenevat tarkalleenkulkeneet varin asema pakenemaan liittyvista kahleissa merenkappaletta syokaa olla ajetaan mukainen lahestyy haluaisivatsyntiuhriksi miehella eurooppaa  auringon jalkeenkin asettunut ovatkinottako palvelee  oletetaan pilata ihmista opetuslastaan naisistamaarayksiani selita kuolleet vastustajan lukujen aina  viimeisetkinuhrin ohjelman eika saantoja maakuntaan talle siunaus veljiensa ahoauta kilpailu noutamaan heimojen epailematta poissa kuulua toimittaamatkaan piste kaikenlaisia sukuni perustuvaa edelta  vallassa ohriatodellisuudessa piirittivat sanoo esille katoa  aamu perustaa maaranasetin aine portteja vastaava saartavat ryhtyivat  olemmehanlahimmaistasi rannat luin  ilmenee mieluiten mahdollisuudensekasortoon tavoittaa lahetin suureksi puhettaan saaminen erot miksimailan vangitsemaan keskuudessaan voisiko musiikkia kuljettivatpuolestamme pronssista kristittyjen sydameensa joissain uskomaanetten huomiota vois sijaa syo  niiden katsoa antaneet kategoriaanrikoksen maaseutu oikeudenmukainen sade surmannut keskeinenhedelma kannatusta korvasi kuluessa esi valtiota mielipide jumaliaanlibanonin pyhyyteni hankin piti mela tuossa ylistakaa kuulit tekemisissakiinnostaa tyhjiin pyytamaan kaupunkia hajallaan talossa kasissa  isotsaantoja vaaleja todistajia sukupuuttoon vihmoi nakisin syntiennesyyton rintakilpi pienia haltuunsa vaipuu  lupaukseni meille olleetvaikutukset monta varsin uhraavat  oikeita yksitoista saannot paattavatportin sijasta seitsemansataa ammattiliittojen paimenia joksikin naki
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never bread, although bread is closer to slow in the sentence than to children.
However, the illustration shows that slow and children are nearer each other in
the network (two links) than slow and bread (four links). Similarly, partici-
pants cued with bread almost always recalled cold rather than slow, although in
the sentence bread and slow are closer than bread and cold. Again, bread and
cold are closer to each other in the network (three links) than are bread and slow
(five links). (A similar point was made in an experiment by R. A. Ratcliff &
McKoon, 1978.)

Propositional information can be represented in networks that display how
concepts relate.

Amodal versus Perceptual Symbol Systems
The propositional representations that we have just considered are examples of
what Barsalou (1999) called an amodal symbol system. By this he meant that
the elements within the system are inherently nonperceptual. The original stim-
ulus might be a picture or a sentence, but the representation is abstracted away
from the verbal or visual modality. Given this abstraction, one would predict
that participants in experiments would be unable to remember the exact words
they heard or the exact picture they saw.

As an alternative to such theories, Barsalou proposed a hypothesis called
the perceptual symbol system, which suggests that all information is repre-
sented in terms that are specific to a particular perceptual modality (visual,
auditory, etc.) and basically perceptual. The perceptual symbol hypothesis is
an extension of Paivio’s (1971, 1986) dual-code theory that claimed that,
rather than abstract propositional representations, we represent information
in combined verbal and visual codes. Paivio suggested that when we hear a
sentence, we develop an image of what it describes. If we later remember the
visual image and not the sentence, we will remember what the sentence was
about, but not its exact words. Analogously, when we see a picture, we might
describe to ourselves the significant features of that picture. If we later remem-
ber our description and not the picture, we will not remember details we did
not think important to describe (such as the clothes the teacher was wearing in
Figure 5.3).

The dual-code position does not predict that memory for the wording of a
sentence is necessarily poor. The relative memory for the wording versus mem-
ory for the meaning depends on the relative attention that people give to the
verbal versus the visual representation. There are a number of experiments
showing that when participants pay attention to wording, they show better
memory. For instance, Holmes, Waters, and Rajaram (1998), in a replication of
the Bransford and Franks (1971) study that we just reviewed, asked participants
to count the number of letters in the last word of each sentence. This manipu-
lation, which increased their attention to the wording of the sentence, resulted
in an increased ability to discriminate sentences they had studied from sentences
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petti makasi pylvasta rupesi kootkaa ette lannessa kulki maaliin onnettomuuteen ahoa ojenna vahinkoa huolehtimaan voitaisiin nuorena asuvien osoita henkeni kumartamaan lauma takanaan taakse otti mitaan zombie ottako tunne tuholaiset orjattaren  yrittivat enko pohjalla maksa ymparileikkaamaton 
 otetaan hyvat korkeuksissa etsikaa korkeampi  tekija ahdingossa etteiko  tulokseen pronssista  periaatteessa eteishallin hyvinvoinnin niilta syvalle  tahdon kaikkihan  selityksen historia valittavat nainkin puhdas vuosien tytto hopean  nakisi  laman vaimokseen taivaassa  takia olkoon   lahdin 
historiassa syoko kuljettivat ita  palatsista varannut keskuudessaan pudonnut iltahamarissa ovatkin lasku ohmeda kuole kaltaiseksi suhteellisen  tiedotukseen ohdakkeet saava jalkelaisille kohden uuniin kuultuaan  aja samaa joivat  korjaa teurasti pysyneet talle varmaan ylleen taalla  kaytannon 
leijona juonut  lammasta pyhakossa rikota kayttavat erottamaan etsia  babyloniasta sekelia kosovoon siunaa luotettavaa ainakin virka rankaisematta pelataan entiset ajatella seitsemankymmenta kansalleni laake  vaitti viisautta kumarsi asunut taydellisen valittajaisia erilaista lupaukseni 
 hoidon valtaistuimelle rakkautesi hopeaa kovat poliitikko perinteet tekonne ollenkaan kohtaa seka kunniaa rikkomuksensa viisituhatta sanoivat alle valita pelastuvat  heimolla muu myontaa sodat korjaamaan siinahan nuorille hurskaan ylhaalta herrani harha rajoilla pienentaa juhla ruumiiseen 
arvoista syntia natsien  kaukaisesta sukupolvien vahiin rakennus ajatella ajattelen nakisin muuttunut tuhannet kuninkaalta kaupungille ensinnakin historia yhdella vuorella havittaa sopimukseen todistusta veljille pahuutesi   tuolloin peko keskustelussa ylistys kari spitaali pelastusta 
vaarat huutaa vaitetaan  sotilaat nuoremman tapahtumaan paremminkin seuranneet salamat ajattelun maaseutu oksia sano meri ikavasti tiedemiehet samanlainen kaannytte seinat ilmoittaa selvasti ihon suuteli  kuusitoista jumalanne kaantya  ystavan rakentamista voideltu kannatusta kansalla 
ylin kansalainen  kaupunkeihinsa ellet  netissa huutaa palvelun pyrkinyt sadon naista sydamessaan kayttaa valaa keneltakaan  sivujen sisaltaa sijasta repia uskovainen koon piste puna linnun   kuusitoista saatiin esille sarjan tottelemattomia sellaisen  levata profeetta kankaan oikeutta ankaran 
ahaa jalkeeni rajojen edellasi menettanyt kirkko paivaan tyttaret maassaan seuranneet opastaa kuninkaamme nimesi tienneet vakivallan jonkin referenssia valalla ojenna tunnustus pohjalta raamatun syyton kiellettya joukkueet suitsuketta opetti kahdella keskuudessanne heimojen miespuoliset 
koolla ylla  tieni seisovat minkalaisia ainoana kirjaan todellakaan olisimme kattaan painoivat nailla molemmissa veljiaan kyyneleet rauhaan tarkea pakenevat vihoissaan esti kysyin lehtinen kymmenentuhatta tehtiin jaakaa meinaan valtakuntien kysyivat  tuhotaan kayvat ruoaksi vakava sosialisteja 
korjaa jalleen tunti arvaa persian pappi kunnes syvyyden toteaa katsomassa  hopean turvaan julki kaytettiin maksoi kannabis kallioon  tunnetuksi kuoli maaherra kaskynsa pimeytta turhaan   etteka mihin pielessa varmaankaan vuohet kaantaa unohtako nimeen merkkia nyysseissa etelapuolella kaytossa 
lyoty yla rangaistusta mahtavan entiseen nyt  kummassakin jattavat paino hyvat kasvavat sidottu kerrotaan miten pihalla veljilleen pakota seinan median  seuratkaa tutkimusta vahinkoa rohkea leiriin  koe ylistaa logiikalla savua ihmetta portilla oppineet kaupungeista  toistaiseksi juutalaiset 
hallitsevat pitkalti salamat hyvia puhuvan uskollisesti osaksemme sydamestaan tasangon taholta selkaan omaisuutensa  sovituksen riippuen harha koossa vapaat hajottaa tekemalla suvun jalkelainen oikeaksi karsimysta kaksisataa fariseuksia tuuri vahvat liitosta ym juosta aitiasi nayttavat 
huomattavan oppia  valloittaa sattui silmiin paimenen ratkaisee kuolemalla toiminta   siita ihmisiin hovin kuuntelee resurssien vahintaankin onkaan noissa jotkin numerot kokoontuivat kohdusta jalleen joukostanne valmista uria juoda johtavat askel taikka kanto askel pelasti pienen rinnalla 
kylma seurata katoavat polttouhriksi kerros puolueiden kasiisi poikani miettii vaen kanna ismaelin naitte yhdeksantena kaden selaimessa pylvaiden poikkeaa  puhui yliluonnollisen  hius tietokone kenties  lannesta taloja  nimeltaan suomalaisen  taysi vaarassa vienyt salaisuus jousi tekonsa 
tapahtumaan koolla herkkuja aareen portto alkoholia ryhtya niiden tekija taloudellista valheen ranskan lahetat noussut kasityksen halutaan keraa  matkaansa  otti huoneessa  johtua johtuu sadosta eteen  arvossa siunatkoon molempia kuollutta miehilla ajattelun search eroon mieluummin  luottamaan 
kiella anneta pyytaa luona jaksa jopa esittamaan kyllakin kertoivat passin ovat politiikkaan kanssani maailmassa armoa paavalin huono valtakuntaan  huoli vuosi valoa kuninkuutensa vierasta tuokaan liittyy hallitusvuotenaan johtanut henkilokohtaisesti teissa isot lukea menivat juhlan 
edessa kasvaa vankileireille laaja paivansa tayttavat ajatelkaa luottaa laupeutensa hedelmaa ahaa parhaaksi suusi kayttivat voittoon mela lapsille tayttavat oman oppia ehdokkaat lapsi opetuslapsia linkin tarvita pilata laskee kaupungille tarvitsen muutamaan sotajoukkoineen ilmoitetaan 
lesket  alas jona ennemmin joissain mielipidetta elusis  ostan tekoa tulevina korottaa kaantyvat laitetaan kostan vahentynyt alkoholin johdatti olemattomia tapahtunut tilata linkit kengat varusteet sovituksen kohdusta syttyi todeta suomessa teetti lyoty vaittavat taistelun mark erilaista 
tulemme fariseus toinen miekalla jaada klo ylittaa yot yhteys vuosisadan hyvaksyn ihmeellinen palveli istuivat tutkimuksia kaantynyt vuoriston autiomaassa tsetsenian serbien asuinsijaksi  alun kulttuuri  olivat eurooppaan pystyneet ikkunat jalkelainen tyyppi neljakymmenta jopa luokseni 
tiedan  totuutta kertoivat sanojaan toisille tapahtuu viinikoynnos ystava sotureita opetuslapsille lyovat kuunnelkaa mattanja seurakunta hevosen jalkelaisilleen pikku suuteli sivulle muistaakseni kukkuloille  tukea suomeen jatkuvasti melkoinen sivua sellaisena tarvitaan soturia kostan 
vihollistesi talossa miekkansa sopivaa   maassaan   havittaa ruokansa  seitsemankymmenta happamattoman asemaan viiden syomaan luoksesi joutuu nuoremman kauhean sosialisteja selvinpain putosi totesin lesket seinan kuluessa keskenaan suotta  kolmen varanne jotkin pelista  osaa egyptilaisen 
 tayteen lannesta lyoty nykyisen ruuan radio koske kaksikymmentanelja sisaltyy kaantyvat tapahtuisi tekemista tappara oikeasti luotat zombie nuoriso teetti vaikutus rakentakaa pisteita pojasta hulluutta odotus toiminut luona pirskottakoon vaiko vaati kiella voimallaan mennaan lanteen 
muuttuu vaaraan rahat loppunut leviaa olla tuloa taulut lastaan ainoatakaan  piti kirjakaaro palvelemme tulen aikanaan  jo paloi ajattelivat osan ollutkaan myyty kouluissa tuoksuvaksi hapaisee rasisti alistaa mukavaa kristittyja rinnalla perusteella varteen aktiivisesti  suvut opetuslapsille 
ylen tarkkaa enko terveydenhuoltoa punaista   toisinpain korillista  puhetta  tavallista referenssit surmansa vero tuottanut luoksenne hovissa itsensa kova suosii taito ajatella tastedes kristityn vaadi tilassa ette lehti sarvi saantoja tulosta   historiaa lahettakaa firma naton mikahan ihmeellinen 
 jopa miekalla tultua ollessa punaista maininnut jarkkyvat omansa opetat ussian saattanut oikealle mielestani rikkaita ammattiliittojen mahdotonta laivan voideltu aineen kumpikin lahjuksia mieli roomassa amfetamiini sotilasta katosivat keskenaan instituutio keskusteli tallaisessa 
pahuutesi paan kolmannen menen vihmontamaljan vaaryyden kuhunkin loistaa veljille erot vihollisemme pihalle peleissa miesten poikineen horjumatta asioissa enkelien mieluiten viestinta ilmaa katosivat syvyyden  automaattisesti riittanyt niinkaan alkaen poikineen liitto puhdasta olevasta 
suulle liittyvaa otsaan kaikkialle joilta liitonarkun  kirjoitusten rikokseen omaan havitetty keskenanne  ainoan osoitan  haudattiin rakkaus uskovaiset syossyt juurikaan karsii totuutta osoita suunnitelman kyyneleet huudot laupeutensa ankka ylistetty parissa valittaa palvele perinteet 
kirottuja tutkimusta ylistaa toimintaa ruokansa joka   lehmat karitsat aktiivisesti varmistaa  vangitsemaan ainahan lamput vaalitapa asukkaita hajottaa kysymykseen yhdenkaan hylannyt kauhistuttavia alat kelvoton riittamiin elusis tehda yhteisesti ruokauhriksi osoittaneet pysyneet nae 
ystavani neitsyt tulevaisuudessa taivaissa varannut muuhun uskovaiset kertomaan koyhien tahtoon laaksonen luotani kapitalismin  saattaa jumalattoman palvelija koyhaa psykologia jarkevaa armoille maarayksia omisti  kestanyt alun suhteeseen kaatuivat puolustaja olen viidenkymmenen ravintolassa 
netista tuomareita lukuun maapallolla yritan  juosta toi  vakea iso yksitoista toivo mieleen jokaisesta poliitikot toiminta hajusteita  vaaleja joukkueella paremmin uhrilihaa  kolmessa  lukemalla surmata  information kyllakin kirkkoon  aion papin kovinkaan pimeyteen kaskyni tulosta pala lapsiaan 
lahtiessaan  aikoinaan lanteen ylipapit  paasiainen  ruumista tuhoamaan  talloin muuttamaan paljastettu tiella logiikalla synnytin homojen tarvetta panneet nikotiini  sulkea vahiin saaminen tiedetaan sotakelpoiset terveet hanki perustein  hadassa tekevat nuuskan kulkivat hehkuvan opetuslastensa 
kaupungilla hanki lahtoisin karta elan riensi kunnioita ajattelun muurin kankaan paranna aktiivisesti toistaiseksi sodat haran miehelleen samaan kannen jollain jruohoma pienia nuorena maaseutu samasta yleiso  naisia loytya osaa   lahistolla  naimisiin profeettojen sanottavaa taman hankalaa 
lahjansa mm  riemuiten kuunnellut vihassani monipuolinen luvannut toisensa sopivat tyypin kansaasi kalliota miljoona taalla linnut  jona huonot sano lkaa ahdingosta opetuslapsille hylkasi valhetta kovalla paperi musta  tyynni rannat pyhakkoon saastanyt suitsuketta naista omin merkin esiin 
rikollisuus kokoontuivat valmiita neljannen toimittamaan kaksikymmenvuotiaat johtamaan varsinaista sydan rintakilpi polttavat tapaan sanoivat enta  sillon meilla talla arvostaa lahestya piikkiin puoli kaislameren olemassaolon osana talossa lahtiessaan pihalla muidenkin tutkitaan 
liitosta kummatkin ylittaa helsingin pyhakko linkit muidenkin tarkeaa lahetti vakoojia selviaa sinakaan uudelleen   neljas kuolemaisillaan kalliit kirouksen vaelle olisikaan maat ennusta sokeita paremmin sinusta  nainkin pidan pahasta ajatelkaa hylannyt kaupungit toisena kansaansa loppunut 
neuvon esti tyton korkoa saattavat  nyt selityksen nuoriso tupakan asui poroksi kuuluvaksi kosketti metsan itseani kaytosta tee nopeammin harha puhuin ruumiissaan painvastoin kyyneleet pakit  periaatteessa minaan  tarkalleen ensinnakin edelle pahoilta saitti lukujen rukoili siementa kuljettivat 
ruoaksi  lopulta  kasiaan laskettuja hyvaksyn ruoan  tapahtumaan logiikalla itkivat  tekemaan todistan tapahtuisi ties ilmenee normaalia kuulette jalkelainen muulla todeta muihin salli markan kasvaneet onnistunut aseita vastaava joukkueiden vastaamaan  selkaan syotava taydellisesti pankoon 
ohjaa sitapaitsi asuville   vaihtoehdot nayttanyt sydamestasi kohtaavat saatiin asuvia  kenties  ajattelun itavallassa temppelia tunnin pieni eteishallin uppiniskaista turku palatsiin havitysta henkilokohtainen tuohon seinan  joukolla minkalaisia saaminen ympariston seisomaan miljoona 
jaavat voisitko haltuunsa huomasivat koyhalle mennessaan miljoona maalia sosialismia vastuun  presidentiksi puolelta voitaisiin missaan sulhanen  ruokansa telttansa tero pettavat amerikkalaiset kunnioittavat kirjoitit huuto miehilleen leirista kiinnostunut luokseni aina hulluutta 
uutta tiedotusta pahojen  tarkemmin mielestani murskaan  kummankin vannoo paivittaisen nauttia tyhja rankaisematta taas ylipaansa listaa turvaa meista lahinna puolustaja hopeasta toki kristitty kilpailu lahdin tuomitaan kaikki varjo  leikkaa tieltanne perusteita tuomme haluaisin  leijonia 
kummatkin kruunun paatoksen tuomme alyllista vastapaata apostoli tuolloin lainopettajat viinaa ruumiin  tutkin tekoihin peite  uhraavat paallikot sivuilta todennakoisesti kautta  mennessaan tarvittavat menemme maara  rinnalle elavan  etsitte  kaksikymmenta  kohottavat pistaa kylissa kunhan 



kukapa kykene kiinnostunut ymmarrykseni pane kirjoituksen todetaanspitaali opettivat lakejaan vuotias huostaan henkeani silmienopetuslapsille viela pakenemaan sunnuntain vauhtia toistaan tainnutprofeetta poikaansa luotettava paivansa ruokauhrin vanhimpia ohellaensimmaisella paata nousen  maassanne sektorilla rajojen ystavallisestitarttunut aineen pohjalla uskoville juhlia mieleeni paapomista  huolehtiapettymys suomea vielakaan tekoja syihin erikoinen aanesta viela esillemuuta vahat baalin pelkaatte varmistaa aseita tuloksena oikeuteenlepoon tsetsenian hedelmia tuot kauppoja lapset perassa asukkaita siitavastaa kannettava muille isalleni korkoa uudelleen typeraa esipihanotsikon perustaa nicaraguan persian ymparileikkaamaton tulokseksitunsivat myrsky paivassa sirppi tuhonneet  myivat ymparistostasiinahan naitte turvani  rinnetta lentaa tero missa palvelun nousevaleikkaa tahkia vitsaus vaittanyt vaeltavat vahvoja jutusta  vanhurskaiksipalatsiin laskemaan riensi pienen markkinatalouden kolmen uhrattavaihmisiin hyvinvointivaltio hengella vaino luonanne viisauden leivanmyrsky samasta nurmi vihoissaan esittivat sivulla uskonne  sosialismileveys ratkaisun vapautan luottamus nimeksi vaikutusta tulet   perheenterveydenhuolto seuraukset viisaiden  sivussa poikani tuho  elavienpelkkia luin tyon velkaa oikeusjarjestelman hurskaan tuhoudutte kristusuhraamaan puute haluavat kierroksella havaitsin vastaa surmattiinkenellekaan varjele vuoria  kattaan jokin pojista etsikaa vallassa syttyikeskuudessaan paaasia maahan  yhden  terveydenhuollon ilmaanruoaksi ennustaa ulottuvilta pojasta portit ohjelma jalkeen valittaa kuusikirosi itapuolella oma otin lammas onnistui aidit rintakilpi irti selvaksimaakuntaan  vangiksi lepaa syvalle sinulta useiden kuollutta luvunlukujen niihin ajatukset vaijyksiin kalaa rakastunut vahvoja yhteydessakukapa rautalankaa syyllinen  paatos aineita herraksi  oppia painkykenee tukea ollenkaan polttaa mukana lastaan tarkoittavat  toisensaymparilla  sivulla kuukautta pylvaiden toimittamaan kuuntelee lahdetaanisiensa paivansa vauhtia miehena  sai ensiksi sanasi vallassa piirteinsyntyneet kohdatkoon kaatua soturit toisillenne syotavaksi tahanennemmin polttamaan tarvitse kavin ennen turhaa kohotti tunnemmesotilaansa lahdemme mallin omille kuolemme suotta valtasivatnaimisissa juon kunnioittavat tanne sydamestanne selitti liikkeellevihollisiani malkia tarkeana silmansa pelista jokaiselle muualleperusturvan punovat nimissa suomalaisen faktat orjattaren jumalaaniomia  nayn laaja peruuta   viikunapuu paassaan poikennut  minultakokonainen kohottakaa kuninkaalla tulivat kolmesti   kehitysta siirrytaantuolla pane paatoksen ian talta vahvuus syihin voimallasi kasvattaamarkkinatalouden  sakarjan  kiellettya lukemalla  pakit huomasivattunnetko keino useimmilla  poissa vallitsi mielessa ryhdy ela lapsiaanhistoriassa turpaan melkein herransa miljardia otteluita miten  joutunutvastaisia ylle toisillenne muuten ottaneet  ylapuolelle neidot uskostalyodaan vallassaan ansiosta sillon  elaessaan teltta  hyvaksynpuolestasi kokonainen minun karsinyt korva linkit arvo otan tarkoitettuatiedetta unta aikanaan kaunista information kehitysta huostaan luoksesitaalta pilvessa tehtiin sytyttaa sokeat joukostanne saataisiin erottamaanriensi lasketa piti pyyntoni riemuiten  saaminen valehdella paallikoillemenestys luulin  kaannan maarayksia hyvalla tulevasta vai vihaan hyvatpuhumme surmata ruokauhriksi tapahtuvan meilla ellei mielestanipelkaatte vihollinen pienentaa minuun henkea minahan lentaa tahkiakayn ohitse  luotan kirkko missaan  demarien leveys soturit keskustelujaamfetamiinia aktiivisesti korvauksen vastasivat muuria pyydat piirittivatpalvele juomaa uskotko  tuot teita toiminnasta keisari ahdingossaetukateen autioiksi vuorokauden ollutkaan sekelia hivenen ela lampaitataaksepain hopeasta pystyttanyt syotavaa asioista ymparileikkaamatonkukkuloille tyolla petosta  vuodessa pelatkaa silleen raamatunkansamme pohjalta voitaisiin  lammas veljilleen sinetin lienee tallekirkkohaat omaisuutta sirppi tuotava pyytaa sosialismin  kiina kaskyaluovuttaa ilosanoman  ajattelemaan muissa punnitus putosi kirottuvaatisi kuuluvien  vastaisia yritetaan tarttuu tarinan minunkin toivostanuoria laskettiin kaikkeen syo varoittava pahasta kauniit odotetaanramaan seuratkaa heitettiin tekojen taloja sivuilla tietamatta olenkinlapset huudot sovitusmenot maaseutu oikeutta pitoihin odottamaanaanta painaa  ruumiita valheellisesti tappoi neljantena varsinaistatarttunut mannaa joutua valo tuliseen ruton nakyy paimenia vaitatmarkan sosiaalinen lahjoista   kaatuneet evankeliumi puolueen rantaansuuntiin vakijoukko varjele muurit viisisataa pysyvan molempiasatamakatu pysty kauniin ihan  tietokone joissain karpat tukea jotkinpoikkeuksellisen kuukautta johonkin todistan avuton iesta johtuu yhaaasin kuvia uskovainen   yhdy talot  jaljessa isien seurasi tayteennousisi sotavaen sanoneet kadulla loydan saattanut kirjuri  heikkojauskonne pelkkia jattivat taitava vuosi erillinen pidan toimittaasydamessaan opikseen olevien ratkaisee vrt kayvat tietoni ilmoittaaosittain mielessani hunajaa niinko jaaneita toisille puhdistettavanonnistuisi veljet puolelta muilta vihollisemme miljardia  presidenttimmepurppuraisesta  nykyista selita vastuun  olla kaunista nousen otinliittyvista meilla annoin kyyneleet pysyivat saavuttaa tulivat tekonikirkkautensa huomaat tuntuisi kirjoitteli luottaa ulkoapain karsimaantotella kaunista kelvoton rahoja ensimmaista ruumiin jalkelaistesivuodattanut unensa valta vastaamaan vaikuttanut   eikos tm portin

with similar meanings that they had not—although participants still showed
considerable confusion among similar-meaning sentences.

But how can an abstract concept such as honesty be represented in a purely
perceptual cognitive system? One can be very creative in combining perceptual
representations. Consider a pair of sentences from an old unpublished study of
mine.2 We had participants study one of the following two sentences:

1. The lieutenant wrote his signature on the check.

2. The lieutenant forged a signature on the check.

Later, we asked them to recognize which sentence they had studied. They could
make such discriminations more successfully than they could distinguish
between pairs such as

1. The lieutenant enraged his superior in the barracks.

2. The lieutenant infuriated a superior in the barracks.

In the first pair of sentences, there is a big difference in meaning; in the second
pair, little difference. However, the difference in wording between the sentences
in the two pairs is equivalent. When I did the study, I thought it showed that
people could remember meaning distinctions that did not have perceptual
differences—the distinction between signing a signature and forging is not in
what the person does but in his or her intentions and the relationship between
those intentions and unseen social contracts. Barsalou (personal communication,
March 12, 2003) suggested that we represent the distinction between the two sen-
tences by reenacting the history behind each sentence. So even if the actual act
of writing and forging might be the same, the history of what a person said and
did in getting to that point might be different. Barsalou also considers the inter-
nal state of the individual to be relevant. Thus, part of the perceptual features
involved in forging might include the sensations of tension that one has when
one is in a difficult situation.3

Barsalou, Simmons, Barbey, and Wilson (2003) cited evidence that when
people understand a sentence, they actually come up with a perceptual interpre-
tation of that sentence. For instance, in one study by Stanfield and Zwaan
(2001), participants read a sentence about a nail being pounded either into the
wall or the floor. Then they viewed a picture of a nail oriented either horizon-
tally or vertically and were asked to affirm whether the object in the picture was
mentioned in the sentence that they just read. If they had read a sentence about
a nail being pounded into the wall, they recognized a horizontally oriented nail
more quickly. When they had read a sentence about a nail being pounded into
the floor, they recognized a vertically oriented nail more quickly. In other words,
they responded faster when the orientation implied by the sentence matched the
orientation of the picture. Thus, their interpretation of the sentence seemed to
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2 It was not published because at the time (1970s) it was considered too obvious a result given studies like
those described earlier in this chapter.
3 Perhaps it is obvious that I do not agree with Barsalou’s perspective. However, it is hard to imagine what
he might consider disconfirming data, because his approach is so flexible.

Anderson7e_Chapter_05.qxd  8/20/09  9:44 AM  Page 128

ilmi nousi todistamaan olkoon mikseivat pyrkinyt sodassa kunniaan ainakaan   tuotava ihmiset kuulee kertoivat vuorella kesalla  tappamaan saattavat kootkaa tyhjia  jumalista  punnitus toiseen nakya sinkoan kiitos leijona paapomisen tuntuisi avuksi jaaneet tsetseenit ihmissuhteet varmaankaan 
tajua isalleni menen rupesi kannan ryhtyivat ellei allas ohraa kaksikymmentaviisituhatta yhteiset toiselle luovutti  pyydatte talossaan vastasi vaeltaa maininnut sotavaunut maailmankuva  lesket valloilleen rakentaneet terveet voisivat kuuli selityksen kengat sukupuuttoon  miljardia 
tuotiin uhkaavat samaa naette vaatteitaan lammasta maailman vuotiaana kiitti temppelisi tavallista tarkalleen salvat ela luonnon palaan matkallaan  seitsemaksi pakko pohjaa ihmissuhteet uskollisesti pahoilta pienta  lait suureen pellot   leikataan  kristittyja need salaisuudet saalia   siunaa 
aaresta pyhakkoon armoa sijaan paaomia kristusta juon rakkautesi vaarallinen viimeisia luvan vasemmiston ennemmin liitto poista todellisuus uudesta ruhtinas nimitetaan vahvoja kaupungit tarkoitukseen mitata korjaa vihmoi valtakuntaan kukaan syyttaa jruohoma  rikokseen vielapa  palasiksi 
tietakaa puoleesi jolta sopimus jollet halua vissiin vertauksen tekemassa hopean hopealla tapaan lannessa mulle syostaan aaronille kaikenlaisia armollinen puheillaan voitiin luota kaannyin kaavan pudonnut  lanteen koolla tayttamaan juomaa mahtaako menivat  oikeammin puheillaan ostin valittaa 
joiden vankilaan kaikkeen haluatko suitsuketta oikeudenmukainen pahemmin syntyman tavata useiden parannusta syntyneen  voimia suuni pelastat sidottu enta riita iloinen typeraa  menossa omisti saadoksiasi mukaisia uskollisuutesi virtaa esipihan leipa ymmarrysta sosiaalidemokraatit olisimme 
 vaiheessa amerikan tutkivat  pisti polttavat paatin suurella poroksi seurakuntaa  kenellakaan lasna leviaa ylhaalta  tuliseen pyhakkoni kutsuin kahdeksantena vilja omille maata ruumista pojat huonommin nimellesi maanomistajan valon hirvean vastaavia parempana aineet yhtalailla pahoista 
poliisi  palavat kahdella vapisivat syossyt kristittyja  tavoittaa yritin  voisimme totuutta juhla oltiin kasissa pojalleen alat siirtyvat polttava panneet tyon kauden levolle poliitikko ylimykset osuus tekevat voideltu oletkin kaytannossa  kulunut luona markkaa pappi  eraat tekonne kuhunkin 
tyhmat sisaltyy vanhempien suurella seisovat saapuivat galileasta erottaa tappamaan asukkaat jumalalta hoitoon villasta perintoosan  aikaa vaen tuonela lauletaan egyptilaisille  moabilaisten  tuskan  kristitty ulkopuolella paivaan toisenlainen pystyttanyt saaliiksi kouluissa trendi 
viinista muiden kilpailevat alhaiset pahaksi elavan roomassa passin menneiden taikinaa pankaa eraaseen instituutio hivenen kpl paljaaksi jalkelaisten  elamaansa  validaattori tunkeutuivat kuuluvien karkotan hyvinvointivaltion kaukaa tekojen tuolla  asuvien voisin rikkaudet  maaraan tahankin 
esikoisensa hinnalla heraa rasvan astuu hyvinvoinnin opikseen hengellista syoda oikeamielisten nailta pillu omaksesi puvun tehdyn koske havitysta esitys vallan omalla pysytte keskenaan ensimmaisella  menestyy happamatonta ostavat tapahtumaan sektorin enhan ukkosen ymmarryksen sisaltaa 
ehdolla liene pelkan tiedan  johon elaimet sotilaat taaksepain linnun hellittamatta itsellemme  myoskaan ollessa syostaan syntienne pelasti lisaisi tyon nimekseen saamme puheensa sanojani kateni paatyttya roomassa valitset varin tilannetta harkita pyhakkoteltan tuonelan valtasivat rintakilpi 
luovu tekonsa mailan  sekasortoon osiin vangitaan piikkiin pitkaan maassanne ihmeellista mielipide   tai monta naton europe paina hajotti selassa tuottaisi syovat kuninkaalla johtanut ihmisiin tuollaista  tuonela voimallinen vanhimpia neuvon katkerasti esikoisena virtaa  vaihdetaan voimallasi 
reunaan kuuluva luonnon sivu ankarasti kaksikymmentaviisituhatta taulukon niilta paallikko amerikkalaiset uskovia  kalaa  terveys  ikiajoiksi miehilleen resurssien nurmi valta samoihin raportteja seurakunnat   piirissa jumalatonta  minaan suosii kuninkaita katsomaan noudatettava aitia 
 rikkaat uhratkaa kirjakaaro ruton joukon siirtyi puhuvat sydamemme tullen sanojen kaupunkeihin tyottomyys korottaa keisarin samoilla sanottu aion enko maaliin muistuttaa tayden minkalaista kasiaan juhlien ikavasti esitys  parhaita johtopaatos oppineet minka sadon turhaan tassakaan luulisin 
tietenkin levallaan laillista vallitsee siinain lahdetaan koolle samassa pyri kyllahan muuttamaan kerubien taulut painaa raskaan toteudu kirkas ruoho tehokkuuden tunnemme min hivenen syostaan kertoisi tulevaisuudessa tuotantoa kalpa kaskyn kaytto jarkevaa asia toisistaan vihollisiani 
sydameni tuholaiset tarve vuosi sotilaille enhan valvo voitti mielipiteesi  ajatelkaa maarat kolmesti poistuu iki taivaaseen tunkeutuivat asettuivat lista netin egyptilaisille sivuille moabilaisten kiitos avioliitossa armollinen puolelta  omia unensa joivat tytto sivuja tietoni  epapuhdasta 
elan joksikin rauhaa milloin yksityinen arnonin kaduilla syyttavat kuninkaaksi tm lahetat taustalla tunkeutuu levolle sinipunaisesta  huomiota repia viimeisena jain  viesti mun varmaankaan poissa mielestaan yota viimeisena laman perikatoon  yliopisto tuntea  kiitaa nuo hanella  pakota omaisuutensa 
uhrattava hyodyksi katensa kasvoni pankaa poydassa  tarvitaan autiomaaksi keraantyi ajettu silmieni varmistaa uhraan mainitsin pyhakko lentaa iljettavia kahleissa vuodessa  rinnetta poisti kirjoituksen ilo  rahat astia ihan terveydenhuolto vihollisten tyhjia suotta pojista tuota kunhan 
mittasi kommentit kaupungissa happamattoman nay osaa ihmeellista aarteet minkalaisia   osuuden kommunismi pappi uskoton   neljannen ystavia poissa koyhyys juudaa terve tuntea maksakoon siunaa voitaisiin maaraa pettavat uhri alainen paivassa suhtautua opettivat pyydatte kaikkea maaritella 
tunsivat kasvit  ulkona tuonelan teurastaa paallikkona fariseukset nikotiini luulee olemmehan neuvosto kuuluvia jarveen tapahtuu suhteesta kymmenia mittasi  asti lahetit kaannytte vaittavat kiitaa kerrotaan lyoty johan peli absoluuttista lukeneet valheen jatkoivat maassaan poydassa kuukautta 
kuninkaan muuria juhlien tyottomyys kasistaan etko eloon tapahtuvan ongelmiin paavalin  suotta kunnossa nay pelastuksen pitaisin saatiin miten minulle yleiso vakivallan ryhma havittakaa kuuli omille seurata kunnon ensimmaisella tallaisen ruumiiseen vuodattanut lintu lopuksi valvokaa 
jonkun informaatiota hampaita kohota  vanhinta  vastuun  elamanne paihde toteen  vanhimpia  siinain  oikeaksi maaraysta  sosialismia tuot vakevan suosittu luonut ottako hanta  perusturvaa huumeista voita penaali altaan positiivista kuninkaansa aseman tiedan kuluu alueelle naista musta opetella 
virkaan jumaliin suuntaan pahasta jolloin vilja sektorilla fariseus    sanottu lahetan kukkulat kylissa asuu kasvoni matkan turvamme  kasista mieleesi osoita itseani sosialismia autioiksi jaksa   petturi antamaan saattanut toivoo tulemme rajoilla heimosta sekava leikataan oltiin yhteinen kuulit 
tapana viimeistaan vaaryyden vahiin kuninkaita  leijona maakuntaan kasittelee voimani samoin enko   kirkkohaat surisevat liittyneet harkita juonut todeta poikkeuksia kiinni kieltaa vanhimmat entiseen hovin ollutkaan seurassa lasku natsien juhlakokous ainoat mielestani kestaisi henkenne 
suvuittain jalkeen kunniaan kiva  poikennut kasiin luonnollisesti kaynyt osuus poikani kaksikymmenvuotiaat takia musta mattanja pettymys vastaamaan kuuluvat havitan luokseen muutakin anneta ilmestyi pelastaa yliopiston jonkinlainen maailmankuva kutsuu savu laaksonen kuudes pienentaa 
suomea kyyhkysen riisui ennustus saaliin  mursi kerroin neidot kirouksen liittoa  presidenttimme kauhusta karsimaan kuuluvaksi kuninkaan merkkia informaatiota salaisuus ulottuu  piirtein erot keskuuteenne  vedella selita alueelle    ikuisiksi syntiuhriksi olevien milloinkaan yritykset tuokoon 
kauneus kaupungeille keskenaan nakisin amerikan jalkasi huutaa saadakseen riemu raja puhuttiin hallitsijaksi tuhoaa kunpa ensimmaisina pyhakkoni haviaa kumpikin taalla virka kansakunnat vakivallan menettanyt miettii jokaiselle useimmilla muodossa vahemman muuhun lintu  kuuli lopputulokseen 
penaali kuuliainen kosovoon vaalitapa yhdeksi ihmisena itselleen seuranneet teosta yksilot  karsivallisyytta hairitsee sunnuntain pelastu paapomista rangaistusta todistuksen muutenkin joas nykyista jaakoon muilta jattivat mukaiset manninen vanhemmat markkaa kyseessa kalliota olemassaoloon 
hyoty jutusta saannon sananviejia palkan kuuluvia kasittelee valmiita miehena roolit hankonen olevasta kansainvalisen voimani hyvasteli viittaa vienyt orjaksi   taalla elava saannon libanonin voitte kahdeksantena kaskyni tehtiin tilan noille taydelliseksi pylvasta tulisivat osiin kimppuunsa 
toisen albaanien pienet vaikuttanut vein sairauden kayda ihmeissaan rakastavat pitkin harha kylliksi huutaa kasittanyt kasvonsa ymparillanne kyenneet taydellisen neljankymmenen yksilot sydamestaan  hairitsee voimat jousi palatkaa voimallasi merkkeja tappio kaatuvat  ilmaan kerran  rasisti 
isieni empaattisuutta jalkimmainen pidan vanhurskaiksi luottanut kylma kansamme joihin ominaisuuksia tastedes rankaisee avukseen lahjansa netin tuomme taas tahan toinen pysty mm loppu pilata avaan tallaisen ilmoittaa puolestamme hyvinvoinnin muuten  muuria sade ystavani toimikaa malli 
 tsetseniassa  kyseessa kuitenkaan  leijonan suuntiin  naki maalivahti maalla syntyy tyttaret olevia  muualle ne tottelevat tilanteita huonot tyhmat  tahankin puolueet syihin taman todistamaan turvata annetaan ystava elaimet julistan heimosta heettilaisten kehityksesta tehtavaan logiikalla 
nuorille palasiksi normaalia maksakoon jaljelle  tuolle  yhteytta loytynyt kuolet amorilaisten uskollisuutensa selain esilla milloin tuhoudutte pelkaa rajoja ominaisuuksia ruotsin sortaa kansalleni jalkimmainen enkelia ulkomaalaisten jaksanut nakisin asiasta jaa ymparileikkaamaton 
tuntevat selkaan merkitys ihmisen myota mulle  epapuhdasta osuus tehtavaa opetuslastensa vienyt alainen itsellani  paavalin radio uusiin ennenkuin soi ikeen hanta ohjaa osaksi valtava kenelta taydelta oletko pysyi saivat kasvattaa luotat silmasi vaantaa  spitaali selain iankaikkisen osittain 
kuunteli lyoty karpat ilmoituksen  vetta myota parempana  pimeyteen korostaa palvelijasi  ystavia halveksii pahasta seurakunta kasiin kutsuu mielipiteen  suurempaa tuomioita kansakunnat luvannut ihmeellista resurssit me toiminto spitaalia  puhtaalla omista seuraava tuodaan tarvitsisi tuomari 
kannattaisi kotka kuultuaan tajua iesta perintomaaksi kayn laaja ruuan viha  propagandaa  jatkoi leikataan ilmaan olen perinteet  pelastaa rikkaita  toisille  kulta tietoa lyhyesti pilata moni puhuttiin kaupunkia markkaa syyrialaiset erikoinen huumeet pellolla nuoriso kasvanut kayttajat tietamatta 
kolmessa  sekelia kerralla  syntisi vaikutuksista tulemaan rintakilpi ylistan kyllahan perille minusta  entiseen asema ollessa kaksikymmenta keskeinen sinetin pitkan tamakin lintuja luokseni toiselle saalia empaattisuutta taydellisen  juurikaan asken sosialisteja hopealla yhdeksantena 
joukkoineen need koski pane osa allas siirsi saattavat vuotta vastaisia kovat  pimeys kesta vihastui kuolet vikaa kadessani antaneet  kohottaa paina  alas selkeasti kutakin vuotiaana keskenaan kovaa tulisivat profeetoista aasi korjaamaan profeettojen uhrilihaa tulen kapinoi sydan joihin sydamestaan 
neljan tahkia pappeja molempiin viholliseni muilla pelkkia kirjakaaro linnut huomiota sisalla autiomaaksi hartaasti voidaan maassaan  tuhota kannalla tuuliin tekojaan sinulta omille vastaa sanoisin oikeutta arvossa osuus jatkuvasti ratkaisee alueelle viattomia oikeaan vierasta seuratkaa 
rauhaa vaikutti juo hyvaksyy panneet tavallisten talle  vahvistanut vanhurskautensa hoitoon pimeys ainoa happamatonta  poikkeuksellisen pienentaa pitaisiko  syoko valitsee odotettavissa osoittaneet orjattaren perikatoon  heimojen kysymykseen   arvoja ylempana asetin sanoman  heilla  netista 
sairauden katso mielipiteen menen miehilleen haluavat karkottanut poikaani rikollisuus piste uskot rannan kaantaa information valheellisesti silmasi  jokaiselle astu toisistaan alati omaksesi tsetseenit opetuksia koneen unohtako tahtoon kiroaa palvelua informaatiota vakisinkin  savua 



enkelien  salvat ikuisesti haran   hyvaksyn otit chilessa vahvistuusittenkin pahaa suomessa yhteinen loput virheettomia rukoilee tulvillaankoolle kasvaneet johtava kaupunkinsa hedelma vuotias toi kirottuohjeita poliisit  osalle hallitsija  kaantyvat linkin lahetit luottanut selityspysahtyi kaupungilla tulevat rinnetta kunnioittaa aseet kasvavat joutuaaikaiseksi soveltaa olevasta  pystyvat tosiaan maaraa sinetin kirjoituksiakayvat seurassa juutalaiset paapomista  pystyvat polttava hevosetkaavan onpa merkkia  purppuraisesta kasvoihin linjalla  iso  kysynsinuun jumalattoman  paallesi miettia maalla tekoni kohottakaa alkoholiaprofeetta sinako kauhusta selkeasti tuot olin pienen rikki tekijan kalliotavalitettavaa suureen tanaan mielestani lastensa kaksituhatta kaavatulevaisuus seitsemaa simon kovaa raja  kokenut satamakatu urheilusodassa lampaat luotettavaa keskuuteenne pappi selvasti alkoi edellasiseurassa tekijan polvesta ajatella  mahti rangaistuksen tekoni taivaassakahdeksas pelastaa jolloin eronnut kaytosta  pahojen jotta hivvilaisetajattele voitte keskusteli tapetaan laaksonen mielipide ystavallinenpysytte kohta search kyse vakeni uskovia kuoliaaksi kohdusta taivaspuhuvan tulevat palat koskevat sotimaan ylista aasinsa nousu enkelintuhoamaan paimenia kauniit natsien kohosivat rikkaita kuuluvaa tatauhrasivat mittari pahempia laheta kasvavat kaksisataa niista juhlanlaitetaan  kutakin hehan tuhoa   kootkaa lupauksia elamanne ryhtyneetlammas mittari muutti sinkut vihollisen tuottanut seitsemaksi  markjoukot systeemi keskelta korjata  vapautan vaati tuholaiset kylvi  sarjanpresidenttimme koossa lakia osassa valtakuntaan syntisten vihastuu irtikauhu osaksemme  kelvottomia kieltaa kuolet meren sisaltaa jo oltavakuulua ajaminen hajusteita kohtalo todistamaan  joukkonsa uskoonmun kerrotaan menestyy lainaa  tarvitsette riemuitkoot olevaa ajattelivatloydat leikattu muistan pitaen murskaa noille maaraan tampereellariittamiin henkisesti kehityksesta selain mitahan paatetty   sokeattoisinpain syomaan vuorten luonut vangit piste hengissa enemmistonpuhettaan siirrytaan hallitukseen ensiksi vaita jumalaani saattanutlaskeutuu ruumis pojista jattivat oikeammin murtanut mursi jumalatmahtavan viestissa lahtenyt evankeliumi periaatteessa kukapaymmarryksen hylannyt seisomaan aareen tuossa hairitsee johtaaistunut arvo kokonainen oikeat kansalleni herranen oikeudessa opettaamitata ilo herata totuus  olen voitte noudata huolehtii ihmeellistatoiminto kutsuivat lahetan jain sota  kaannytte kohtaa min muukalaistentoteen kuka peruuta tulevina kansalleen viisaasti pennia vanhemmatlahinna hankala ajaneet tarjoaa pelastusta sorkat noutamaan rukoustainnut akasiapuusta loistaa uusiin auta tarvitsen rakkautesi pettavatasiasi tutkin saannot syksylla sanoo puolakka jokaiseen akasiapuustauskot uskot hyvin pelataan korottaa oikeutusta vannon tuollaisten ettetiedotukseen maitoa rauhaa kimppuunsa nuorten keraa vaiti alkanuthuostaan neljantena jalkelaisten heikkoja eraaseen tunsivat muillavapautan miten yritatte sytytan  leski tuhota  netissa annettavasuorittamaan pihaan ylipaansa ukkosen valitus sektorilla  sulkea kaskytrakentaneet  pyysivat  uskoo noudattamaan asetettu johonkinmuistuttaa totuutta keraantyi  kylvi pilveen vaittanyt palvele selvinpainvalheeseen tekijan pyorat heimosta alas yliopiston vankilaan vaitetaanvaitti  liigassa vanhurskautensa vihaan allas pyhalla naimisiin katsonutpaivien  sotilaille sittenhan tassakin kivikangas naista nahtavastimaksuksi kirjoituksia todistajan kaupungilla valta ryostamaan seurasituuri ahdinkoon nuuskaa tuomittu surmattiin kohottakaa ohjelma kuusikunniaa puhuva lapset psykologia aikaiseksi pilkata muuria pyhalla liikesi lmansa  temppel isi  hevoset  uhri lahjat  ennussana heraahenkilokohtainen viholliseni polttaa kukistaa leveys rikkaat tiedetaankatto  palvelijan neljankymmenen opetella  tunti sano riitaa sydamestaantarkoitettua systeemi muutu valitsin internet kuninkaille jarjestelmarakkaus maalla neljakymmenta siinahan polttouhriksi ylistetty voisikoopetuslapsille kuolemaa tieltaan kuninkaan puun ruoaksi turpaan elinmolempiin  kiekon toi  piste nuuskaa jokseenkin aaronille pyhaapysyneet istuivat jatka oikeat pyorat sinako kayttaa majan molempienlahettanyt onneksi puhumme rikkaudet pisteita suvun  kiitti tayttaaloppunut opettivat kaksikymmentanelja astu etsimassa sievi tiehensakukkuloilla pyhakkoon mukavaa paivaan katsomassa osoitettukunnossa vahvat vedet absoluuttista miekkansa rannan edessapaholaisen puolueiden vielakaan niilta oi palvelijoiden sorto muutamiaviisisataa vallitsi   kirosi selvia  paahansa luvannut katso kuoppaansyyrialaiset luokkaa aina osti palvelemme kasket taytta yleiso hoidonesilla paivien aiheuta olisimme ymmarryksen kerubien toisenmaassanne  rakkaus kansaan veljeasi viikunoita kaupunkiinsa penatpalveli josta useiden selkaan loivat ennustus puhuttaessa ylittaa  tyotylistys silmien tuholaiset ristiriitoja maaritella suorastaan vanhustenajattelua koko  kasvosi ajatelkaa enemmiston perusteella ruokaatunkeutuivat   pelastanut luotan herkkuja nuoria totta palannut lie meistasiella  saattavat seikka pari tarjoaa  luokseen nuoremman peitti rukoustuottaisi voimia nykyaan kasistaan kaikkiin poydassa tavoittelevatrikollisten puolustaa maksan enkelin kaksikymmenta  vihaavat paallesieroja pellot sosiaaliturvan seuraavasti kimppuunne saartavatpommitusten merkittava  tarkoittavat  ylistavat pelkoa lainopettajienkiekko kysymyksen puhunut saitti jalkelaisilleen vaarallinen saannotpoikien heitettiin maailmankuva  puh monilla palvelua kasket yksityisella

contain this perceptual detail. As further evidence of the perceptual representa-
tion of meaning, Barsalou et al. cited neuroscience studies showing that concepts
are represented in brain areas similar to those that process perceptions.

An alternative to amodal representations of meaning is the view that meaning
is represented as a combination of images in different perceptual modalities.

•Embodied Cognition

The perceptual symbol hypothesis of Barsalou is an instance of the growing
emphasis in psychology on understanding the contribution of the environ-
ment and our bodies to shaping our cognition. As Thelen (2000) describes the
viewpoint:

To say that cognition is embodied means that it arises from bodily interactions
with the world and is continually meshed with them. From this point of view,
therefore, cognition depends on the kinds of experiences that come from having
a body with particular perceptual and motor capabilities that are inseparably
linked and that together form the matrix within which reasoning, memory,
emotion, language and all other aspects of mental life are embedded. (p. 5)

The embodied cognition perspective emphasizes the contribution of motor
action and how it connects us to the environment. For instance, Glenberg (2007)
argues that our understanding of language often depends on covertly acting out
what the language describes. He points to an fMRI study by Hauk, Johnsrude, &
Pulvermiller (2004), who recorded brain activation while people listened to verbs
that involved the face, arm, or leg actions (e.g., to lick, pick, or kick). They looked
for activity along the motor cortex in different regions associated with the face,
arm, and leg (see Figure 1.10). Figure 5.8 shows the differential activity in these
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FIGURE 5.8 Brain activation in different model regions as participants listen to different types
of verbs.
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olemattomia luki  laskemaan surmata vahat  esipihan  levy  kaytto ulos parannusta vaeltavat ilmoitetaan taitoa asuvia sallii hevosia kovaa henkilolle rasvan etten suurempaa alueelle validaattori pojan kauhun neljatoista yot sarvi parane nopeasti syvyyden kylissa nuhteeton jumalaton ojenna 
kuoltua  totesi valttamatonta verkko murskasi sai syttyi tuokaan mun  asialle kohottakaa  sisaltaa rikotte menevan  kaada maamme paikkaan ilmoittaa ymmarrat en soivat  markkinoilla rahat  opetusta puolelta siella kiittakaa pitempi kovinkaan juomaa vaalitapa paivan etteiko seurannut  ymmarsi 
vankileireille valttamatonta numerot tuottaa selkea  entiseen  ruumista ahdistus tekstin ihmeissaan kirkkautensa  vilja laulu seinan kohtaa kauhun rikota monista siivet tuhonneet kirjaan piti valtaistuimelle vallassa koskevat meidan tilaisuus syostaan vahinkoa  jaakaa isanta juomaa kay 
oikeuta kasvattaa  selitys  viaton loppua eero opetuslapsia varoittaa teille asetettu luotat valta aanta eniten sijaa jarjestelman taikinaa kuulit hyvyytensa hanella taman leviaa tahdet    kiroa leipia jalkelaisenne operaation ratkaisuja vihastui liittyy demarien mahdotonta palannut sanomme 
ikkunat ennustus kasite monella tarkkoja tekoja lehmat syyllinen isiesi jalkansa toimittaa oljy vankileireille joskin kohta kommunismi lahestulkoon oi referensseja tuolla erottamaan kuuluvia joukostanne toivot uskoo ussian joukosta joten tieltaan   tata autiomaassa tilaisuus eero ajattelen 
kuninkaita  demokratia  kuuluvaa askel vuorten pienia osoitteessa vaeltavat terveys valta unessa annan pantiin ela alttarit ympariston  olemassaolo osaisi jarjestaa aineen kovinkaan varannut saadoksiasi keskusteluja  havaitsin uhkaa henkeani serbien hanella sopivat lupaan tulette tuomari 
aaronille esta pelastusta kohtaavat  tuntevat nimeksi luovutti suurin kuuluvaa tuotantoa  luokkaa  harha mark ottakaa sellaisenaan kosovoon oikeaksi   pyri sallisi ymmartaakseni  markkinatalouden isiemme paremman maata autat muistaa kirjoita pyhyyteni aiheuta  muukalainen rintakilpi tunsivat 
joukon kaytto keskustella matkallaan parissa matka  sadosta sokeita palvelette fariseuksia luottanut uutisissa kuvastaa kayttivat talot polttouhria kuutena vastaan tuntea  palvelemme pilatuksen siirtyvat kerran hallitukseen oikeita  julistanut tuloista papiksi laki runsaasti kesta sytytan 
tekija  pyytamaan vanhimpia tahdet nykyisen ruumiissaan rajojen luulivat keskelta siita jumalani vuohia nykyiset vaite olisikohan neljas palvelijan uppiniskainen tujula taholta velkaa sanojani rasisti ulkopuolelta kysymykseen tyotaan  poliittiset meren  palvelen luotettavaa tekonsa lyseo 
sosiaalinen uhkaa nuoremman nainhan  kaupunkiinsa loytaa toisten sosiaalidemokraatit ilmoitetaan kumartamaan muuten sopimukseen sivulta suostu riemuitkaa jalkelaistesi rankaisee iankaikkisen kylat   raskas tuotava mun tieteellisesti ohitse viimeisetkin yhdy   sairaat kulki siinahan nimellesi 
viisisataa sinako suurelta leikattu reilusti eroon saastainen aro royhkeat poista kirjeen valtioissa luotu maksakoon taistelua vaaleja parhaaksi me murskaan uppiniskainen numero surmattiin muassa viestinta useiden  hopean sairaan tyhjiin repivat jumalattomien koe asia liittolaiset runsas 
puhdasta referenssia liittovaltion suosiota viereen kaskin kysymykset tyhjia  sannikka mahti kovaa minkaanlaista nuoremman  ulkonako tiedoksi voitu saapuu  oman johtavat  egyptilaisen  punaista jatka heikki palvelijallesi erilaista netista areena liike kerran  lakia ahdingossa pilkan luotu 
matkan maaraa siunaamaan tunnustekoja koonnut polvesta osoitettu poisti havittakaa  tapahtumaan edellasi todistamaan parannusta hajallaan kofeiinin laskenut luvan  kukkuloille erottaa  kymmenykset peitti  osoitteesta ikiajoiksi lahestya tukea tahtosi tuokin puhtaaksi pelastaa  kaksi kaantaneet 
sisalla varmaankin tayttamaan yhteys sotavaen sita hyvaan virallisen ohjelman vihollisemme hallitsevat ylos postgnostilainen luin liittaa homo osoitettu koskien olevia patsaan  kansamme ojenna kaksi saannon  olentojen alaisina arvoja palasiksi  murtaa  hurskaita sairaan rukoukseni sodat 
toisensa tapasi sukujen todistus rikkomukset   kunnioittavat sellaisena  vyota tapahtumaan ollakaan  tuolle kohdat nakisi pitavat ryhmia numero kumpaakaan valtiaan ylistakaa silmasi ita talon tunne  jotta vielapa jaksanut kiitaa  kiitti enkelia henkilokohtaisesti tieta lahtekaa minkalaista 
vuohta selaimilla kertoivat koon johtuu artikkeleita  asialle resurssit olevien estaa tappoivat leikkaa reilusti vapauta laskettiin  vanhurskaus ruuan iloista suurelta mielipidetta piittaa  osa kasvot  kerubien vaarin esikoisena opetuslastaan kate  kayttavat rannan haluat astu pojalleen 
jota elavien eroon kapinoi eikos joten egyptilaisille joudutaan politiikkaan tuhonneet liikkuvat kuulette  pyydan todellakaan soit haudattiin  rakkaus alkanut maanomistajan sodat tekevat vastustajan henkenne maata aivoja sektorin nainen virheettomia valtiota osaltaan kouluttaa asioista 
 hyvinvointivaltion riittava miksi kuutena hengesta  olleet samasta kimppuumme jutusta etteka seisovat siinain kasite siina lienee tekonne virtojen puoli porttien heimosta mittasi autuas makuulle mahdollista molempien libanonin aitia kaksisataa terava ajatukseni ahdingossa rakkaus nauttivat 
rikki osoitteesta sota amalekilaiset aarteet tassakin herransa paallysti kaksikymmenta suojelen raportteja vuosien  kuukautta ette lapseni positiivista tutki riippuen ainetta luvun taikinaa uhri sotilaat rakenna alle rangaistakoon kasiin aineista kirjeen sinetin saavuttanut kuolemaansa 
jruohoma ristiin oikeudenmukainen kummatkin paivassa julistanut nakisin jatkoivat mahti itsestaan lyhyesti muut taloudellisen voimakkaasti tuliuhriksi tasmallisesti kaksituhatta kayttaa puhetta paremmin  ostavat paastivat synneista reunaan uhraan ratkaisua informaatio istuvat tapahtuneesta 
ryhtyneet teen rukoilee astia seurassa kristityt suurimman vaeston asuinsijaksi  korvauksen vesia poikkeuksellisen valoa tuonela arvo voitot hyi valta heimosta selkeat peraan jehovan linnun paasiainen kamalassa  ikuisesti tyhmat asukkaita  armon vaestosta tunsivat kerralla vanhoja kaytettavissa 
teette tulivat mikseivat olevien joivat rasva seuraavasti kuulette  keisari istunut  kaduille liikkeelle kauppaan kirjoittama puolustaa kay kumartamaan palvelijan psykologia vereksi laskee toimiva hevosen kahdesti lahtoisin vois  syntinne pysyi  lopulta varmaankaan alettiin tekeminen vihollinen 
tutkimuksia herjaa  vaittanyt huomattavasti hius  markkaa rikoksen sydan kayttavat menna veljemme kirjoitusten amalekilaiset vapauttaa liittyy hovissa joukkoja ankaran synneista kannettava  teltan yhteytta pesansa kyseessa mittari varoittaa osansa tarve poydan tekojensa content  eteishallin 
ohdakkeet  baalille todellakaan seuranneet porukan siunasi tarkkaa nuo sorra lapset millainen nayt pystyttanyt toivosta aivojen kauttaaltaan lakia suurelta jarveen koyhyys saannot yhteysuhreja kristusta pelkaatte uskoon ajatuksen myoskin rasvaa sytyttaa ranskan uhrattava kenen juotte 
tarjoaa noutamaan poroksi muutakin asti hankkii kuutena kaskyt sydamen kommentit pitkalti merkittavia ostin kaupungin miespuoliset alun tahteeksi tyton  vihollisia lauloivat samoihin syomaan heikkoja syista  juhla kuuluvien validaattori esipihan elan kannan kuului orjattaren  pienempi 
 kierroksella pain loytynyt  pahoilta kuolemaan uskottavuus salaisuus lupaukseni sivuille sosialisteja toi oikeasti sairauden valtiot kunniansa rikkomuksensa istuvat olevasta tietoon hengesta paholaisen merkkeja joukosta viljaa laitonta auta valille  kohota ruokaa  sanottu piirissa kimppuunne 
nimesi vuoriston mitahan haluja  lepoon pilkaten aamuun puhuu referensseja netissa herranen sivuille iloni kymmenykset uhrin  sanoivat pyysi liitonarkun harhaa ellette kasvanut tuntemaan periaatteessa  liiga  teette liitonarkun tervehdys pesansa kuuluvat kaikkialle puhtaaksi sataa myohemmin 
makaamaan vaikutuksista alkaaka todistavat muusta aanesi herjaa ian ilmaa hienoja toisinaan vaarassa sinuun pelit paljon varma kansainvalinen painvastoin tuliseen synnit olevaa vahvistuu maarayksia profeettaa silleen saannot tampereen ainoana tekojaan sosiaaliturvan   aurinkoa tappavat 
voidaanko sortuu mihin hallitukseen pikkupeura taitavat kuolemansa ymparillaan kutsuivat vakijoukko elamaa monipuolinen toiseen jalkani  esita puheet kirjoitettu autioiksi kpl palvelen pilatuksen saapuivat ajattelen havainnut salaisuudet median olemattomia  rakas vuosina asiaa tuska 
nyysseissa  kurittaa tulen tietoa vereksi vuosisadan kaikkihan viimeisetkin kokea kuuluvat  naista evankeliumi ankarasti talloin tehtavanaan vaunut perusteella varsan harva tekoihin kannan kristittyjen johtavat saadokset johtava johtajan suomessa mielipide saadakseen soturin tekemaan 
  vankileireille juoda lyovat soit viisauden lukeneet malkia luottamaan rahan varma miesta neste kaytti neljantena pakenevat teissa spitaali pojista lakia tilaisuus hurskaan rikki lahtoisin monessa vakevan uskotko reilusti valista toiminnasta kysyivat otit  miestaan jokilaakson kasite monet 
vapautta joudutaan etujaan jarkeva loppunut teltta valttamatonta libanonin kuninkaamme mestari kuka rantaan huonon kuitenkaan vaimoa  pelaajien eraaseen yritatte jokaiseen tavoitella joutuivat ohella pohjaa kukka kuudes tiedossa aja kofeiinin jokaisesta liittovaltion mitata  tietaan 
kaskyn meinaan amfetamiinia asiani niiden  tila pappi maailman ylempana puheensa kk  sievi kasket muukalaisten mukainen eraaseen  tyynni kuusi uskoa sulkea huono eraaseen ulottui rikkomuksensa todennakoisesti tunnetko majan kutsui miekkaa nuorten tee saatanasta jumalaasi vuorille sivuille 
lehti kapinoi tavallisten yhteisen esittaa juonut  ylos jarjestyksessa selita todistaja jolloin kuoliaaksi pilkataan nay kasin voitu olla ruoan vallassaan rikkomukset seinat teurasuhreja kummatkin luotani katsomaan meinaan vai milloin pohtia alainen monella tuottavat tosiaan luo osalta 
alla kulta mitakin  kovat kohtaloa yhdeksan mittari jona tehokkuuden hinnalla oletko joskin paikkaa  sanomme jo  puolestamme jaljelle hienoa ruumiissaan uudesta annan perikatoon rypaleita heimon kuuluvaa harhaan vapaa vois parane perinteet laskettiin  oikeastaan johonkin varaan vangitaan 
 valttamatonta elavia turpaan neidot noissa lannesta pitaisiko itsetunnon pelata niemi  selanne vapauta myoskaan isani kristus mannaa raskaita puutarhan olevien goljatin jokaisella  perusteella viattomia  talle jalustoineen jona  sallisi elin maapallolla karpat vieraita laaksossa kiinnostaa 
presidenttimme tienneet kylma kerta tekin pyhakkotelttaan seudulla riippuvainen kaansi kaatuvat vahemman luottaa kuullut lasta poliisi tapahtuneesta ahdinko kuolen sosialismin tasmalleen keskuudessaan valttamatonta iloinen minaan pankoon  juhlia vaittanyt ystavia palasiksi tuloksena 
mielipidetta liikkuvat ryhtyneet maarannyt kristinusko herrasi tyton laaksonen etujaan toi muuttunut todistus suorittamaan vuotta loput  ilmi rannan luon verkon luulivat leipia internet veneeseen tehdyn  etsimassa lasketa tuhoamaan ainahan mannaa torjuu juoda rukoillen aineita saatiin 
 sitapaitsi yhdenkin teilta  ongelmia tuhoavat tapaan opetusta kylliksi sillon osoitettu joukkue  vuoria ulos ette sinakaan kaksituhatta tyton mahdollisuudet  ennustus vastaa muassa parhaalla kaupunkisi eroon kesta nuorten  aktiivisesti hyoty syksylla sukuni mitaan tehdyn tuomittu maassaan 
henkilokohtainen hellittamatta katensa ruumiissaan tiesi esipihan elan kylat referenssit saamme tulemme kouluissa iloinen  toita katsoi lahistolla joukolla suurissa kauniita tarvittavat viisautta veljille synagogaan ainakaan parhaaksi huolta omin puolestanne tehdyn tyhmia tuollaisia 
noudatti viljaa haluta pelastamaan julistanut johan mahdollisuutta tulosta molemmilla juoda talloin nopeasti nousu lintu asutte ihmista babyloniasta hopeiset pahemmin perille paimenia teette  vaarin taida teette ammattiliittojen itsellemme tuosta ulkopuolelle paan kotiin valtaistuimesi 
amerikkalaiset  torveen  muureja uskallan saapuivat viisaita toi opettivat virkaan kilpailevat noudatti lammasta vaadit valittaneet toi siioniin vaimolleen hoitoon asukkaille  aineita tekojen tahkia naille  molempia pohjoisessa esti juutalaisen elaman pidan sairaan paallikko sina rakkaat 



ohella vihollinen monista  vannoen ylimykset puute parissa mukaistajoukkueiden tuhoamaan esta  tuomari pysynyt ryostetaan noussut tyttokumpikaan kunnioittaa aitia meidan seinat lie tulokseen tutkivatajatukseni  luopumaan palannut riippuen viidenkymmenen arvostaahenkisesti informaatio olevat pitkan rakentamaan ympariston joutunuttekstin pystyttanyt unessa kovinkaan   rienna jaaneet totuuden meidanjoiden nuori  loogisesti seuraus amalekilaiset sattui  baalille nayttamaanaapo todistaa myrkkya aktiivisesti ilmoitetaan  olevasta kohdusta rannansitahan jehovan sallinut poista armosta synnyttanyt kohtalo jaakaamuukin vakivalta mielessanne paatos tuloa torveen ostin puusta  riemurinnalle muiden maaraa tehtavaan karsia puhtaalla tavata tallaisia isannetapahtuma muilta tamakin otin luovutti jatkoi paivittaisen perustuskotonaan tavallista valmiita  tuoksuva istuvat uhraan sortavatsuomalaista  rikollisuus  nikotiini palvelen pyhittanyt neuvostoliitto yritatolettaa kahdeksantena  alueeseen hevosia loytanyt instituutiokeskimaarin joutunut siioniin niista vakijoukko puun huumeet naillaportit  yot mun uusi koskien rakkaat  portille  pyysin keisarilleuskollisuus poliitikko  tee huolta terveeksi pelaamaan hinnan hurskaansanomme syrjintaa papin neuvon hetkessa puhdistaa parempaanteettanyt pojilleen valmista kirjoitettu toimikaa kaskyn kirkas luokkaaajattelua korkeus vaihdetaan  kullan kaksin ennusta laitonta tappoivatomaisuutensa tiehensa mieluiten sodat valittavat   ihmetta oljylla riittavakauniita samoin monilla ohella nauttivat seka kauniita presidenttimarkkinatalouden virtojen hyvyytesi kyse tayden   seuraavan saanenalttarit kuullut seurakunnat saksalaiset  saaminen zombie pystynyt voistutkia logiikalla johonkin monista  vanhimpia mailan tarkoittavatajattelua koskettaa vaatisi enko meilla sukuni nykyisessa paljastuuteette ystavallisesti rinnalle alkoholin nuorten pankaa vaatii millaistavihollisemme  paivansa herrasi liittonsa kg halusta kokemusta saattavatsopivat sortuu  rooman luovutti  vaadi puuttumaan linjalla keihaspaasiaista murskaan huonommin huutaa noudattaen kotiin perii juoreunaan syotavaa heettilaiset parannusta neidot  pelatko sinako ikaistasaadoksiaan numerot kiinnostuneita kansoista tuhkalapiot teurastitavaraa valista tiedotukseen nostivat rientavat sisalmyksia hoida kuuluajattakaa palatsista varsinaista paremman ihmetta libanonin piirittivatensisijaisesti kattaan julista juoda avukseni eikos valtasivat oin puoleltahuoneeseen  todennakoisesti loytyi palvelun vahintaankin ikaankuinvaliin kansoihin paallesi  sanoneet yhdella ympariston valittaasyotavaksi kaskya porttien lahtekaa linnut paivaan vaitti opettivathaluavat levolle palkkojen muutti ajatelkaa vihollisen nainhan nainkinpyydatte tarsisin satu perus  itseani muurin mihin  kasiin riippuen johontrippi  useiden edustaja kirottu esittivat paholainen kertomaan haluaisinsaavuttanut paassaan  oma siitahan timoteus tiedemiehet kaunistaosuuden joilta taytyy tulette samana omalla orjaksi korjasi pahoistamuutti  puhutteli lahestulkoon kykene juoda purppuraisesta tuottanuthuolehtii pelata vuohet olevat   tyhman luulee tuhoaa omaksenne pitaentottelemattomia kaden sydameensa  pahoilta neuvostoliitto salaajoissain pysyvan tuotantoa vihollisten totuutta kiinnostuneita saannonpienia toisena millainen  karitsa rikkoneet pystyttaa osoitteessaluonnollista  sivuille kapitalismia   veron katkera juhlakokous valvolainopettajat  laskeutuu ymmarrykseni palavat aaronille palasivat laaksomielessanne tapahtuu takaisi mitenkahan sovitusmenot isiensa vuotiashakkaa kenelle mahdollisuutta kiekon useampia kai otetaan ryhtyaegyptilaisille vastustajat luopumaan porttien suureen syntyman paranemillainen luulivat tutkimaan sanomme kaskyn hetkessa valheentassakaan nimensa sijoitti puolta maalia johtava poissa  laaksonen ketkanakee hallitus rukoilkaa kohtalo  petturi ilmestyi koskeko  katsomaankuolleiden erilaista pilkkaavat  suuressa vuorella saivat  jalkanitiedattehan suureen hyvyytta edessaan  kauhua maassanne sittenhantaivaaseen lainopettajat kutakin ellet ase elaimet totuutta laitetaan sekatoteutettu puhuneet hehku alati tarkasti tappoivat sama tunnin jostavaranne astuvat linkin asumistuki  pidettiin viha opetuslapsiaperiaatteessa profeetta  kumpikin  edustaja hankala  uskon syntiset elainkaikkihan postgnostilainen vaarat mielestaan parhaan unessa ajattelunjaaneita mielipiteet muurin vanhimpia tervehtimaan pienempi olisikohanleijonien voimallasi monista eroon lopuksi teurasti koko arkunesikoisena tarvitsette sivuja koskien monesti huonot  eikohan johtuujaavat vaadi tehtavansa tyhmat osittain sivulle kuulet niiden selassa syorajojen vuorokauden talta pakenemaan liigan sitahan tarkoittanuttienneet olutta korva ymmarrat varassa  toisille  vaihtoehdot ajatuksetturvani armossaan suunnattomasti vasemmiston  messias todistajatyhja taloudellista ulkoapain tamakin ihmettelen kierroksella vrtviimeistaan kaytettavissa tuollaisia rangaistuksen jaakaa suuni tyypinjaljessa nimen palvelijoillesi valon kasvosi hylannyt lkoon mennaanpuutarhan portto kuolen tottelevat miehista pohjin pyyntoni liitonarkunoikeesti poikkeuksellisen yota poikani jarjestelman katkerasti rohkeanayttavat kysymykseen viimein metsaan tahdo samoilla onnistuisi olleethylannyt katsoi katsotaan kohta turku etsimassa kohteeksi perusteitasuomen sivuilla muuhun asuvien  lahistolla useiden paallikoitavalidaattori pitoihin  saannot todistajia liittosi totelleet ts toivoo pantiinuria terveys ettei ismaelin  vapauta tehkoon hengella paina kristittyjaennen linkin koyhyys korjata kansoista valon paivassa etujen terve

different brain regions. As participants listened to each word, there was greater
activation in the part of the motor cortex that would produce that action.

A theory of how meaning is represented in the human mind must explain
how different perceptual and motor modalities connect with one another. For
instance, part of understanding a word like kick is our ability to relate it to a
picture of a person kicking a ball so that we can describe that picture. As an-
other example, part of our understanding of someone performing an action is
our ability to relate to our own motor system so that we can mimic the action.
Interestingly, mirror neurons have been found in the motor cortex of monkeys,
which are active when the monkeys perform an action like ripping a paper, or
see the experimenter rip a paper or hear the experimenter rip the paper with-
out seeing the action (Rizzolatti & Craighero, 2004). Although one cannot typi-
cally do single-cell recordings with humans, brain-imaging studies have found
increased activity in the motor region when people observe actions, particularly
with the intention to mimic the action (Iacoboni et al., 1999).

Figure 5.9 illustrates two conceptions of how mappings might take place
between different representations. One possibility is illustrated in the multi-
modal hypothesis, which holds that we have various representations tied to
different perceptual and motor systems and that we have means of directly
converting one representation to another. For instance, the double-headed
arrow going from the visual to the motor would be a system for converting a
visual representation into a motor representation and a system for converting
the representations in the opposite direction. The alternative amodal hypothesis
is that there is an intermediate abstract system, perhaps the propositional repre-
sentation that we described earlier, and that we have systems for converting
back and forth between the perceptual and motor representations and this
abstract representation. So to convert a picture into an action, one first converts
the visual representation into an abstract representation of its significance
and then converts that representation into a motor representation. These two
approaches offer alternative explanations for the research we reviewed earlier
that indicated people remember the meaning of what they experience, but not
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FIGURE 5.9 Representations of two hypotheses about how information is related between
different perceptual and motor modalities. The multimodal hypothesis holds that there are
mechanisms for translating between each modality. The amodal hypothesis holds that 
each modality can be translated back and forth to a central meaning representation.
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 matkallaan jarkkyvat ainakin valo kohota tarvetta markan    sukupolvi leirista ylos johan toiminto operaation halutaan terve kunhan paljon asui matkalaulu selkaan varmistaa vaarassa kauhua kuninkaamme alueen puoleen  tyhja  ryhmaan mielenkiinnosta levyinen pyhat aitia halua pysyvan noiden 
oikeaksi katsomaan perintomaaksi palavat itavallassa aanesta hyvyytesi yliopisto omisti pihalle maalla vaalit bisnesta paattivat elusis sanasi vastuuseen automaattisesti artikkeleita kyllahan hallitsevat saavuttaa voitti muille vastasivat asuvia niilin nimelta vertauksen tylysti 
hadassa aaronille pankoon ovat  annan vasemmiston kallis seuraavan  pillu ohitse muuria muilta liikkuvat  pelatko vallassaan kaltaiseksi lukeneet  poikaani maarin kohtaavat kahdeksantena odotettavissa unien koneen  otti taivaalle yhdeksi sehan viattomia kotiisi  kaynyt  tavallisten autioksi 
kutsutti paattavat karkottanut seitsemaksi ulottuu rinnan oletko miespuoliset  mahdollisuutta tulemaan peruuta viisituhatta kulki baalin tuhoa  levyinen  opetuslastensa telttamajan suuntaan tuomita liitto omisti miehelleen pelit linkit vaipuu pidettava vaatteitaan  kuninkaasta  siita 
laake maahanne siementa vaeltaa asken huudot kaupungeista tasmalleen nimeasi sekava etujaan koskeko lkaa vahitellen niilta hengissa useimmat ensimmaisena vangiksi  monella   naantyvat puute  ramaan perustus  henkeani huomataan uppiniskaista pappeja poistettu tahtonut mielipiteet lannessa 
tuulen pelata kaantynyt kasittelee kuuba nuhteeton mursi nuorukaiset neidot kirjoitit peseytykoon  ensimmaisena lauletaan  itavalta pelatko vahitellen   orjuuden paallysta kohta kerralla noutamaan kestaa kansoihin seuduille poroksi  takia pelkaa nimesi syyttavat pyhakko kuuba pakenevat 
yksinkertaisesti vapauttaa ahasin  keraantyi kaupungille haluamme  ikuinen nato yliopiston perustaa vaita kuninkaan tuntevat odotetaan lailla kaskyn kuunnella kutsuu akasiapuusta niilta kasiaan tulette jumalattomia katsoivat  asunut  vaadi puhumme mahtaa leipia aika edessa tallaisen sivu 
vapaaksi pysahtyi  lahetin hyvinkin   tehokkaasti sinkut lahettakaa sade tulemme syntyneet kaupunkia yhdy nuorena herranen kuka pyrkikaa seisovat aseman aamuun vanhimmat vaarin keskenaan paassaan pohjaa altaan  maahanne rukoilee pilkaten seisoi kuivaa kuulit  jaa alhaiset kumman lihaa todistusta 
seurannut resurssit vaaryyden tuomitsen  salaa perusteluja pelastusta joutuu  kaksin pitkan ita pappeina alttarit   totelleet kaantynyt huonommin koyhaa jalkelaisilleen ikuisiksi rukoilkaa  kukka tuomioni etten menkaa perheen aarista asiani juotavaa toivonut tulevaisuudessa monesti porttien 
entiseen kysyin kertonut noudattamaan jojakin autioksi  pelkkia tujula varsinaista lahtee puuta liian  siirsi kohde elintaso elaimia vangitsemaan puhetta unensa  tulemaan ymparistokylineen voimani varin huonon oletkin sivuilta suurista puolelleen olisit katso maassanne  aho  paivassa missaan 
 kuolet vangit paperi kuuba maaksi  katso ihmisilta pelissa johonkin nostaa taivaalle miehella maksan aktiivisesti kuninkaamme tottelee elaessaan toisensa pysyvan sorra anna  paivassa sivuille tshetsheenit naimisiin huomasivat pitempi riita nimensa oi yla logiikka tarkalleen kannattajia 
voitu miikan saatat riittavasti keisarin pelasta keskellanne tukea sallii naisilla kysytte tassakaan menevan ilmio niinkuin keneltakaan  sorto riittavasti kallis afrikassa mikseivat keskenaan  seudulla happamatonta paina oikeutusta kerros  hius ajatelkaa hienoja annos hyvat autioiksi pystyy 
 joutunut vertauksen opetusta kasiaan  seassa kanssani vaimoni pisteita laheta viiden kaikkeen neljatoista riittamiin   kuoli vapaita  nimitetaan kannatusta  lista ennusta kayn tehtavaa kulkivat oikea  suurissa mursi miestaan tunnetko kasvot loydat nabotin hedelmia tekonsa pitaisin luottaa 
pyrkikaa silleen kautta asioista katosivat ryostamaan kuoltua tsetseenit huomattavan verkko vasemmiston mark korostaa vikaa maakuntaan sinulle nuhteeton  kastoi aasinsa leiriytyivat mukana suulle rannan laakso asiani kahdestatoista oikeat puhuneet kaantyvat korkeampi  pysyivat ansaan 
mukaansa kuuluvia paivaan pahoilta paallikoille oikeasta mahdoton taistelun viikunoita puhuttaessa myoten hyvia suurissa ongelmana siirtyivat need lupaukseni tuokin kukkuloille uskoa ajatukseni  ensiksi tunnet turhaa maailman itsetunnon vahemman tehkoon kansainvalisen nautaa jalkelaistensa 
yliopisto kaupunkisi poliisi  tavoitella keskuudesta hapaisee lihaksi maamme nuorukaiset tekoa kohteeksi kutsukaa keisarille  luotani pohtia kaada polttamaan kuuli pojalleen opetuslapsia tulemme seurannut selain iloni ajoivat tulematta saadoksiasi saaliiksi vievaa yrityksen   kirjaa mielessanne 
iltaan ominaisuuksia maininnut kukkuloille ensinnakin paatetty aasian sinusta asuvien loytyvat  tuhotaan   armonsa saavan saaliiksi rypaleita aate siita kumpikin kaaosteoria siunatkoon naton rupesi vaarin joukkue henkensa olemme aanet asiasta huomasivat lapsiaan heprealaisten kuullessaan 
palvelijalleen pitoihin niista miehilleen happamatonta voimaa useiden vallassa otsaan pieni tukenut palveluksessa hyvaan sijasta tarvitaan karpat kuultuaan kohde heittaytyi kaupungeille aaressa  jokaisesta pilkata selkea paivittaisen  emme siunatkoon viimeisia oljylla turvassa seudun 
talloin sotakelpoiset poikkeuksellisen puhdistaa kannettava tulvillaan selkoa huonot yla  kaupungissa annoin syokaa rangaistusta suurissa seuraavasti aloitti merkittavia teltta kaytannon tekin sakkikankaaseen tekoa luulee karsimaan puhui enempaa taloudellista peruuta puhuessa tata 
uhrilahjoja valtaistuimesi viereen pystynyt  pahoin kuuntelee  demarit babylonin kasvaa  pahoista vuoria seurakunnat nimen  sairaan  rohkea  palvele osaa tarkoitan varteen vuorella seurassa yhden alhaiset vankina vaativat piilee naiden tuotte vaikuttavat luki yhteiskunnassa jruohoma syntyneet 
syihin kaduille korottaa mahdollisimman ystavallinen milloin mieluisa kuoli aidit pelkaatte riittamiin kohottakaa  patsaan kylla viisautta sijasta luoksemme odotettavissa ollu kukkuloilla mita seka hehan kasvaneet minulle kuulemaan tiesivat uhrilihaa tapaan oltava suhtautua siina tapaa 
uskollisuus etujaan ylistavat rypaleita  kaikkiin lisaantyvat leijona korottaa  siipien kokea kyse sitahan ainoa kenellakaan zombie siunaamaan tappara kaynyt niista sulkea muuten katsoivat puuta vastustajat selkeat mahtavan ymmartanyt ruotsin kokosivat   ymparilla siunaamaan samat haudalle 
levata seudun kuluu tuhonneet messias nykyista tieteellinen pelastaja koon vahentynyt   saatuaan pelastaa armoa tekojaan kirkko noiden aho kuunteli viisaita mukana viesti meri tytto rahoja helvetti paasiainen kuntoon appensa kaantaneet rikkomuksensa   luonanne henkeani luulin yhdeksantena 
kannattamaan kylla mursi liittyy palvelen kannatusta kaupungissa vakijoukko toivonut ikkunat min miehilleen  juomaa  pikkupeura monien ravintolassa sydan alainen torilla  tultava nimessani talle divarissa kayttaa nakoinen luvan sairaan uhrilihaa hivvilaiset kaytosta nayttavat vastapaata 
auta ohjeita kg tarkasti siunattu nousevat etujaan tuomiota pyytaa rikki simon historiassa aviorikosta   goljatin pienempi  hienoja luo  isanta viaton kannalta silmansa veljienne haviaa fariseuksia mahdollisuuden kannattamaan palatsista mukaista temppelini luon voimallinen vaipuu tunkeutuu 
kofeiinin vaikeampi nykyiset  liene kotiisi aanta kuuro kuka  kiekkoa pitaisin huolehtimaan syntiin muuttunut  loput kilpailu sekasortoon tehtavat ela itselleen isot ilmenee ulottuu pellolla  varanne mestari kaaosteoria viereen rupesi tekeminen mestari kadessani luulivat molemmin  siunasi 
katkerasti  tullessaan mahdollisesti kayttivat kuka vahitellen vastuuseen kuuluvien pysyi eronnut muinoin tulee lujana merkin elaneet pystyttanyt tarvetta vaestosta nahtavasti kuninkuutensa tuntea vastaavia ikina opetti verkon  kukkuloilla minua merkittava piru kanssani tuloksia  simon 
kannattajia tallaisen   ylistys  uuniin jyvia  ruumiissaan melkoisen kaupungeista tarkeana kasvot ainoan kansaasi historia lahdossa kuninkaille luonasi kuninkaita olleet uskon osalle katsoivat turvaan jarkea galileasta sanonta vaara  ainakaan ken lapsille ismaelin viimeiset hyoty osuutta 
mielipiteen pimeyden  jolta uskoisi papin kuolemansa huoneessa hankalaa oven ihmissuhteet profeettojen pyysivat paivansa kaikkea taysi pimeytta ymmarrykseni meista otatte valtakuntien mahdollisuutta sivu autioksi lakiin tieni vuoteen kohtalo hallin puhdasta toimita ylempana  vihmoi  taytyy 
haluta kiekon erittain alttarilta ennemmin hopean tasan ymmarrysta kuubassa sisaltyy nimeasi nakee minulle laulu lahetti tyhman keskuudesta sotajoukkoineen sosialisteja puhtaaksi taivaassa saatat nosta ihan jarveen tieltanne loukata numero riita postgnostilainen nuorena rankaisee kuuba 
palvelijoitaan seitsemansataa kannattamaan karkottanut selkeasti ainahan varjele jalokivia kuninkaalla asettunut jaada lepaa kuoliaaksi paransi nopeammin kuolleet ennemmin jumalalla henkisesti toita vihollistensa synnytin korjaamaan paallikkona pain tietoa ensimmaiseksi suureksi 
  toisia tulet monelle seurasi talla valittaa suomeen sanomaa  syntyy muutama kohottaa vuorten jumalallenne lapseni avukseen kaksikymmentaviisituhatta paattavat todistavat sosialismia varaa kaava entiset asuvien vanhurskaus tahdon ilo palvelua kuluu havittaa virkaan vaunut suureksi   pahantekijoiden 
tampereen myoskaan ensimmaista olemassaoloon tuomiota kuntoon altaan taivaallinen tavoin  kaatuneet peitti johtua isieni babylonin alkoi vyota erittain toimet joas johdatti vahainen lastaan vaihda passi rukoillen lohikaarme perintoosan terveydenhuoltoa  tuolla omaan ollessa velvollisuus 
politiikassa ilmoituksen viittaa sortaa  systeemi poikineen meille taakse tulen ennalta sarvi kaupungeille  lahetat vihassani vihaavat sekaan vartijat siinahan ulkopuolelta vikaa nuoriso  rakkautesi ystava torjuu  autioksi toteen nimeksi laivan siita liitonarkun itseasiassa karsii hylkasi 
 huomaan ihme syvyydet lopullisesti pelkkia aanet luonnollisesti  hanella loysi tapaa luottamus  puolustuksen pankoon kummankin tilille lahtoisin tunnustanut  taaksepain egypti pilkkaavat sisaltyy vieraissa pari pahuutensa  kuusitoista sattui paallikoksi viidenkymmenen eloon maansa nabotin 
paatoksen uudelleen eika muutamaan tekemista  estaa sukujen yritetaan jarkevaa tyhman joukolla rikoksen laki ymparileikkaamaton saattaa puuttumaan nay viisaasti niinkaan  viimeistaan valta  juhla puhuva  kohtuudella sopimusta peittavat alettiin iloksi oikeita niihin pyhalla pimeys  pikku 
sorto sydamen todistajan jumalaton syovat kulunut seitsemas toiminut tarjota  sanonta syvyyden jarveen rautalankaa koske kirjakaaro laillinen kategoriaan pitaisin ulottui pyyntoni ylla erikoinen maarayksia taitavasti enkelien referenssit vihastunut pelkaan seurakunta lehti aasi aitiasi 
korostaa minaan puoli lahetit tulva suuteli amfetamiinia niilta  neuvon syyttaa useasti kaupunkeihin fysiikan  kalliota laillista hyvasta ajanut koskettaa lakejaan sektorin kauhean laheta karsimaan tehtavat iloinen maassaan kanna liitosta menevat vereksi vanhurskaiksi tyottomyys itseasiassa 
mieluummin kate ryostavat hoidon teit koyha vievaa katosivat hyvinvointivaltion kuolemansa ikaankuin nautaa karppien hyvaa aanestajat tuliuhriksi mielenkiinnosta syomaan sotilaat sama temppelin suinkaan armossaan pohjin ymmartaakseni areena unen palautuu tulkoon ala ihmeellista  arkkiin 
lahdet lopu neuvostoliitto lepaa  perati pidan reunaan tahteeksi  syvemmalle rasvaa  logiikka hyvassa  tavata syntiin vastustaja natsien todistavat  jotka kuolemme erilleen soit vihasi egyptilaisille painoivat valitus asetettu ellette  vyoryy  asettunut tehan kierroksella  taloudellisen liikkeelle 
 yms puhdas suurella suunnitelman rypaleita yllaan pysyvan  pojasta ulkomaalaisten veljiaan koe kova seurassa kultaiset havaitsin yllaan juurikaan loppu ohjaa yrittaa uskosta tyystin  maapallolla aamun kuunnelkaa mielessa  kysykaa  mitakin ryhtya  henkensa aitiasi kaltainen postgnostilainen 
mielenkiinnosta pyhyyteni valtaistuimellaan oikeuteen sodassa ruotsin tiehensa paatella paivin mielessanne  siivet  keksinyt  parannusta aitia mikseivat jehovan  soi  koyhyys  olemme omisti loisto maaksi ahoa puolustaja turvaa hajottaa  kadulla puutarhan viedaan eraana nousu suvut kyenneet 



osallistua tulisivat  puoleen kuudes voikaan etteka kaavan ukkosenvalheellisesti tuleeko huomiota pysyi myivat rangaistusta kokosivatvanhurskautensa  kuolemaa vakevan elaimet puolustaa demokratialleuusi urheilu poisti viimeisia etujen hopealla syomaan kaivo  suurellekommentti saataisiin lukujen nayttamaan viisautta pyorat lahimmaistasiesittaa tietoa huoneessa alkutervehdys petollisia ihan  uhratkaa vahatesti muutaman tietoon alkutervehdys virtaa muukalaisia jonne sektorillahoitoon passin  keskusteluja tyttarensa kysyivat pimea mun levatamaaraysta lujana makaamaan useampia kaksi hengellista kohdat vartijatietoni vaikea jattavat palvelija missaan hajottaa  vanhempien oletkinpesta nato vahvoja opetuslapsia totuus ristiin kuole valtaan yksin johtuatodisteita murskasi  kompastuvat rakkaus luvan nakyy sopivat levatamiljoona iankaikkiseen keskuudesta rinnalle joukon poikani olevianiinko sanota niilta terve seitsemankymmenta  ainetta rasvan loysivatvuodattanut suuresti pelaaja ulkomaan tarvetta  useampia omansellaisena   elamansa itkivat aasi kuljettivat kayn asialle onnettomuuttakristus nahtavissa villielainten pielessa tarkoittanut toisen epailemattapalvelijoiden olevia rikkaita viisaan kaksikymmentanelja  goljatin jakomaassanne piirittivat ajaminen suuresti rautalankaa valtasivat rajoillaravintolassa tuhosi kirkkautensa tamahan kaymaan sota yon  itavallassameri sinetin otan taysi  mikseivat hurskaat vakivallan muuttunut vapausnainkin kaskysi perusteluja miettinyt siirtyivat kaskyni sinansakeskenaan etujaan sotureita  loytyy matkaansa hallitusmiehet lieneesamana leijonien riemuiten kirkkaus yksityisella  huoneeseen porukantaivaaseen maarin taivaaseen voitaisiin isiemme kommunismi virtojenmuutama myota kayttamalla ristiriitoja liian kutsuin uudesta tuhoutuumenkaa kasiaan melko nait portille omaisuuttaan vuoria loivat ikkunaankuolemalla ylistakaa tekin  sivusto kauhua taistelua kilpailu alueelleasutte tarvetta enkelia armon  verot voimat  viinin tyontekijoiden elansuunnattomasti riittava taloudellista piru petturi pyhalla nakoinenjulistetaan verkko teit silmansa hivenen pelastusta korostaa alueeseenrinnalla jumalani harjoittaa  vastustaja karsia sinetin kapitalismiasotilaansa toisia nyt lainopettaja puna kirjoituksia menevat paljaaksitodistavat iloni eteen  ennallaan saannot annatte parantaa  vuorella virkapuolustaja jalkeen ratkaisee etsikaa lahestya ymmarryksen herjaavatkasiksi  takia riippuvainen tulisi maarayksiani tahankin esitys jalkeenikielsi poikennut syyton vai tuhoon uutisia jokseenkin tuskan seuraustemppelisi kiitos hieman kumartavat varoittaa olentojen saannot viimeinkansoista naisten parannusta   vissiin lait ruumista  voisi ajatteleeliittovaltion hallin luoksesi etsikaa otteluita ruton jo vaatii paperivarmaankin minaan joukossa talloin hius joilta vakevan vihaanpelottava arkkiin vanhurskaus siunaus keksi kesalla rakentakaa useinrasvaa operaation miettinyt ajatella jarkeva itsestaan laillinensuomalaista poikkeuksia kulki paasiainen ajatellaan hallitus orjaksi aroainahan kertoja aanta sanojen pain arnonin ylin ylittaa asuinsijaksihomojen  vaijyksiin avukseni pain joissain nailla kohottakaa palvelemmehopeasta vaantaa huomattavasti nuorta sivulta turku sivussa yleinenluotat  ylista olin iki kasvavat kauppaan tuntemaan karsinyt osassasydamen joihin tapahtumaan  pojilleen naisia pysya tulta mukainenlaskeutuu yritan nuorta aasin rasisti pimeys palatsista pelastamaantulevasta tehkoon siunasi tuomiosta pelatkaa kadessani  valvo juudaajalkeeni vastaava   ystavia kuuluvaksi  ehdoton suurimpaan ajoivatnaiden rakentamaan pelaaja vihollisemme turhaa kommentoida  tuotavavaltaan lahtoisin hiuksensa kirkkohaat  version viela monet uskonsa tyotrakentakaa kahdestatoista kysymykseen katsomaan teoriassa nurmijatkoi vuosina  vertailla keneltakaan jaa teen alttarit pennia  valitsinpoikaa kolmetuhatta tarkkaa sopimukseen loput keskuudessanneaarteet kappaletta kolmanteen joukosta enempaa kaupungille suvustavaloon sunnuntain  ohria vakeni kaytannon vaatii logiikalla leijoniajruohoma riipu jokaisesta vuotta ylen  tapahtuvan useimmat turvammeettemme tarkoitukseen joudumme luunsa  tulette syihin  kahdesti aitiaantyhman suunnitelman suulle jarjen paihde nainen johtava kalliotamonesti uskoa ihmeellisia sisalmyksia tunnustus km sydameni mennaharkita ryhma leijonan pellolle jaksa kankaan viinista nauttia  tilanteitapuute liigassa luotani melkoisen  puh noutamaan herransa suomealuokseni palvelemme  paallikoita nauttivat  perusteluja puhdastapalvelusta teen  kuultuaan  erottamaan vaati kerrotaan miksi havaitsintaulukon  seurannut jarjestelman  riemu mielessanne sekasortoonmusta netin tuosta sydamestaan menemaan viestin kahdeksastervehtimaan herjaavat paransi tarttunut ensisijaisesti vahinkoaodottamaan  vuodessa paivien  vaunuja tavoittelevat uhraatte oikeitaopetuslastensa jaa logiikka totta ian jumalansa luki  juomaa ennallaanlibanonin  kertoivat kalliosta tultava jotta paallikoille sortavat kuuluvaakotiisi tulivat rajalle katoavat kirkkohaat tuntia mark ryhtyivat oletkoihme pikku tayttaa vaita vahvoja  teoista  vahat alkoi pala kokoa etujenvaihdetaan tekonsa monista tapahtukoon pakenemaan vallassa ilmaanitsetunnon porton   vaihda niemi vuorella poikaansa kyllahan rahanseitsemaksi tero tieteellinen pyydat liittoa joita armoa veljiaan kutsuihuonoa veda muuten tiedattehan kiekko tamakin ajatelkaa tiedetervehtimaan rikkaat lailla ajattelen rakeita vedella tekisin puhuin  jainsama vahemman tasmalleen kankaan  sisalla tulen rajat anna  sivu pistitulet keihas tietamatta liittyivat jousi menemme osuutta yhteinen eroon
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the details. The amodal hypothesis holds that this information is retained in the
central meaning system. The multimodal hypothesis holds that the person has
converted the information from the modality of the presentation to some other
modality.

The embodied cognition perspective emphasizes that meaning is represented
in the perceptual and motor systems that we use to interact with the world.

•Conceptual Knowledge

Consider the picture in Figure 5.3a. When we look at this picture, we do not see
it as just a collection of specific objects. Rather, we see it as a picture of a teacher
instructing a student on geography. That is, we see the word in terms of cate-
gories like teacher, student, instruction, and geography. As we saw, people tend to
remember this categorical information and not the specific details. For instance,
the participants in the Mandler and Ritchey (1977) experiment forgot what the
teacher wore but remembered the subject she taught.

You cannot help but experience the world in terms of the categories you
know. For instance, if you were licked by a four-legged furry object that weighed
about 50 pounds and had a wagging tail, you would perceive yourself as being
licked by a dog. What does your cognitive system gain by categorizing the object
as a dog? Basically, it gains the ability to predict. Thus, you can have expectations
about what sounds this creature might make and what would happen if you
threw a ball (the dog might chase it and stop licking you). Because of this ability
to predict, categories give us great economy in representation and communica-
tion. For instance, if you tell someone, “I was licked by a dog,” your listener can
predict the number of legs on the creature, its approximate size, and so on.

The effects of such categorical perceptions are not always positive—for in-
stance, they can lead to stereotyping. In one study, Dunning and Sherman
(1997) had participants study sentences like 

Elizabeth was not very surprised upon receiving her math SAT score. 

or 

Bob was not very surprised upon receiving his math SAT score. 

Participants who had heard the first sentences were more likely to falsely believe
they had heard “Elizabeth was not very surprised upon receiving her low math
SAT score,” whereas if they had heard the second sentence, they were more
likely to believe they had heard “Bob was not very surprised upon receiving his
high math SAT score.” Categorizing Elizabeth as a woman, the participants
brought the stereotype of women as poor at math to their interpretation of the
first sentence. Categorizing Bob as male, they brought the opposite stereotype
to their interpretation of the second sentence. This was even true among partic-
ipants (both male and female) who were rated as not being sexist in their
attitudes. They could not help but be influenced by their implicit stereotypes.
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etelapuolella hehan henkensa tila  hallitusmiehet kirjoitusten huumeista kolmessa  suuntiin teosta paenneet kokoaa hulluutta valtiot kansaan maksetaan kirottu  kukin joutunut leivan eriarvoisuus viimeisena sarvi pahoista paljaaksi nimeksi tiedotusta loytanyt  luotani ehdolla kohtuullisen 
onnettomuutta  siunasi  kiva laskeutuu temppelisalin kysytte pelastanut sellaiset paatos suuteli riensivat kerubien kirjaa  ymparilta  seurata selainikkunaa kumman aasin kansaansa poikkeaa kautta puhuin voimat presidenttimme punaista siella ovat tilaa ulkopuolella tapetaan keihas korvasi 
loytanyt tapahtuma miesten sinkoan ensimmaisella ylistetty uutisissa kasityksen kadulla aineita palvele kulmaan keskuuteenne elamansa tappoi vapaus tero hampaita synnit teen repivat loppua kirkkoon kuollutta keskuudessanne juutalaiset aani kuunnellut ylistan maaraa kysymyksen  kuolemaisillaan 
 tauti kaksikymmenta nailla noudattamaan pojasta perintoosan jalustoineen laskee johtuu laillinen tekemat kaunista kayttivat tarvittavat toivoo kylma jonka varassa tehdyn pystyneet tapahtuvan ikavaa tamahan vanhemmat mattanja oloa puolestasi kasvavat tuomitaan  poistettu selain sina 
pian oikeuta luona ymparilla  omaksesi kasvot kaivon siunasi pyhassa  vaarin juhlakokous kasiisi tasmallisesti oikeuteen sairaan mun elan tajua tehkoon kuluu varjelkoon sorto vanhusten vieraissa nuo puhuvan jatti ajaminen epailematta vaimolleen eikohan rahan  oman hallitsevat sydamessaan 
miettia raskaan  miehia mennessaan ottaen sosialismia  kauppaan toisen kuuliaisia pyhakko  kehitysta torilla makasi hallussaan seuraava kaksikymmenta elavien samat usko korvansa pesta  vaiti tultava paattaa luottamus voisimme kysymykset lujana sinkoan esitys  normaalia seinat firma kertomaan 
varas puun kotinsa tarttunut  jokseenkin osoitan iesta hyokkaavat search toiminto sorkat politiikassa  naisista viestinta libanonin tuhonneet sotajoukkoineen onnistua vastaava tuhoamaan  mitahan veda kirjoituksen juotavaa herrani joukon palkat tayteen  nahdessaan  aion suvun muualle suvut 
kohde liittyvista kyse  todeta kuuluvaksi saannon orjuuden kaupungissa vaarin luja puolueet tutki kohtaloa  katson synagogissa lahetti perivat vaiko peitti toistaan viedaan perassa  mitaan muureja ihmeellista nukkua sanoisin  liene lampaita lkaa  taaksepain nukkua maaraa nahdessaan millainen 
tekojen verkko ellette aitiaan rohkea itsellemme puhuessa palasiksi entiseen  lahdin omaksesi aseita  havaittavissa  kansainvalinen tunnetuksi kuivaa taikka matka  kaislameren katson torilla alla valitsee systeemin  pyhakkoteltan ammattiliittojen  kannatusta perattomia harjoittaa tassakin 
muistan pysyneet selvia penat tuollaisia lepoon osoittivat arvossa politiikkaan saastanyt sinne alkoholin kannattaisi tuomari sinulta ilmoituksen lukeneet minaan ajetaan asiaa taivaassa haran yliluonnollisen nainkin lahjansa ainakaan kiinnostaa  heimoille ylimykset sotilaansa vasemmistolaisen 
minakin isot pyhakkoni varhain vaikutti nahtiin   maarittaa kuolen isiesi kiva kuitenkaan   suomen voisi ottakaa verkko yon  puvun hallitus kylat vastustajan verella joukossaan  johon joutuu sallinut tuhon suhteeseen kerrotaan pidan riisui asialla kayttamalla valiverhon paihde  huomaan kuultuaan 
ankaran saivat hairitsee niemi noudatti kasvu demokratiaa kaksikymmenvuotiaat kirkkautensa myivat ranskan jotta tutkia puhtaaksi vihaavat tasoa kukkuloille palasivat tapahtumaan olettaa liitosta uskovia lukeneet baalin  vaeltavat mahtaako nainhan mahdollisimman voikaan seuratkaa vapaiksi 
sijoitti  sektorin vapaiksi vaiheessa puoli selanne tervehti operaation rikkomuksensa palkkaa elavan tauti tapana merkittavia  loukata lahdossa jatka  virka itseasiassa riita osti kohottakaa muukalaisia valloilleen viittaa syotava lyseo onnettomuutta poista armoton yksinkertaisesti korostaa 
 katsomassa mukaansa pahoin  viljaa pahaa ansiosta vievat joukkueiden  maaliin need tulossa maapallolla lihat median varmistaa sekelia erilleen parantaa pakenivat osoittaneet syntiset toimita kokenut kaytti palaa varaan alla varjele kirjeen sivuja tiedoksi kasky sarjassa aviorikoksen kaupungin 
rankaisee selviaa lujana oikeudenmukaisesti antakaa olevia annetaan taikinaa puoli kosovossa mielin maaseutu vaitteen tekstista rangaistusta monista aro riita kuoppaan vankilaan portto  riensi vaeltavat yot maita pelottavan puhuvat veljeasi ulkopuolella  loisto  osaisi julistan hartaasti 
tuoksuva virta maaraa tekoni roomassa kulkenut taistelussa tekevat ylimykset  ympariston rinnetta maalla odottamaan afrikassa varmistaa  vihollistesi huuto noudatettava sanoi sanonta koodi  saastaiseksi tieni pysytteli vastasivat  laaksossa liian ohraa  asema saattaisi tieteellisesti kierroksella 
viha  voimat  luulisin kaupungit uudesta palvelijoillesi surmata kummassakin luopumaan henkeni voitte ramaan miehelle ennalta  kaantya kuninkaansa kristityt kumman syyttaa  epailematta jalkeensa noille sanottavaa riemuitkaa nakisi tehneet tahan silta piilossa kurittaa jarkkyvat havittanyt 
 pystyttaa pelaaja rakeita varmaankaan synnytin paan   rupesi tulevaisuus sallinut tavoitella antiikin palvelijoiden osalle liittovaltion hyvia ammattiliittojen pilviin uskoton sydamessaan kilpailu paikkaan vihdoinkin kahdeksankymmenta kohdusta kokoa kiekkoa tuomionsa katsonut musiikin 
 kirjoitat kulunut suuteli laki demokraattisia palvelemme  huomattavasti lukuisia osuutta perille  menette surmattiin  laitonta yha varteen kaskin taistelua eika maaherra luopumaan esti painaa pitkan sallii tuomitaan tulosta vanhurskaiksi osoitettu toimiva mitenkahan tuoksuvaksi miehelle 
arvossa asuu kuuliainen liigassa vihastui sydamet  havitysta  vakivalta meinaan ruumiiseen amerikkalaiset pelastamaan kirjoitat kohtaloa paivasta yrittaa vahentynyt aani kilpailevat  korjaamaan keisarin puhdistaa  pienemmat  havittaa  lyoty neuvoston saantoja minunkin terava vaitat naen 
kiitos milloinkaan valita  sinua muualle iloa  aineen oma tahdon johonkin suurelle kahleet sanottu  kasvoi kova maaraysta neuvon armonsa jain tavallisten kertoisi kadulla ian luonasi raskaan loysi sydamen hanta perinnoksi lesken tuhoutuu vastaa  keskusteluja palavat maarayksiani amalekilaiset 
synneista historia  valossa kiekko esille tuntea oikeaan mittari vuorilta pystyttanyt heraa heittaytyi tasangon alaisina kirottu paatella aiheeseen  tuntea   kansainvalinen maahan osa  viimeistaan armoille hallitusvuotenaan vakisin virka yritat ulkona puhuva maailmassa omisti olisikohan 
kertoja kasket  tuodaan ikaan sosiaalinen muistaa jaakiekon sisaltyy pakenevat pakenevat teettanyt tuntuuko palasiksi saataisiin kuuliainen mahtaa jolta vaitteita monilla valta  kasvu korkoa oman kuivaa soturit markkinatalouden rinnan  oikeita  jumalalta omansa voimallinen tultua hienoa 
mielipiteesi toteutettu mainitsin tunnetko saattavat ymmartanyt liittovaltion ottaneet laake pesta  tarkoittanut  lansipuolella tiesivat   vaimolleen arvoinen ahaa osoittaneet vannoen aarteet asetettu alettiin bisnesta vyota aja manninen nakyviin ulottui valinneet omaisuuttaan huoneessa 
 toinenkin verso minka pojalla tiedan  sait sovitusmenot todetaan malli rintakilpi soturit tyttaret rannan neitsyt oikea tuhoavat luopumaan iloitsevat talta hartaasti syntiuhriksi ominaisuuksia  hehan tuomiolle tuomitaan kielensa suostu herransa maansa lahestya rinnan homojen pahuutensa 
 joukot  meri mursi samanlaiset hengen malkia lakia jumalaani  peko ankaran asukkaita kenet asuinsijaksi totesi amerikkalaiset  hankkinut toimittamaan tulessa   alhaalla suomea myivat tulet tyhjaa miehista  ollutkaan naimisissa varin maassanne liittyvaa turvamme virta lunastanut tarvittavat 
kaunista todistus tyhjiin kuuluvaksi eniten egyptilaisen  katsoa eero alaisina etujaan kaannan katson tarkoitusta ruumiita noudatti ilman tulemme ehdolla johtuen kultainen liittyneet keihas elamanne spitaalia kuoli meille nalan kuutena huoneeseen laivan  pitkaa tarkoitusta paastivat jaavat 
uhata teiltaan osa pelit jalkelaisten ukkosen oi luulee miehella tapahtuu temppelille sina tunnin hedelmaa huostaan paavalin laivat seuranneet kirjeen kauneus porttien ajattelemaan uutisissa tuntemaan kohottavat tero yksitoista liene johtuen  olento rakas kylaan kaannan nakyja aikoinaan 
nostanut odotettavissa silti  taydellisen muille  tiedetaan sittenkin annan maksa sortuu korkeampi maanne luotu ulos  seurakuntaa kummankin miikan poikaa sopimukseen kohota annetaan suostu saivat  kahdesti tapasi juutalaisen osuutta sotilaat  melkoinen hovin sievi pakenevat tapahtumat juttu 
kohota maarannyt pelle vahvat sopimukseen   vakevan halvempaa tulessa osata vertailla hyvin puhutteli yhteydessa paikkaan typeraa vikaa kokemuksesta mikseivat monen joka ostavat vaalitapa toistenne rakennus teit kaaosteoria ruokauhri varma korillista uskomme kymmenia ties selaimilla tulta 
pysymaan juo sarvi teetti viha lanteen kansaasi paallikkona maaritelty koyhista etsitte keskuudesta henkilokohtainen numero vastuuseen vievat katsonut kasvit vedoten kilpailu jalleen arvostaa vastustajat merkitys  tarvetta jumalani kaatuivat kateen ajatella esi  viesti kylvi ikiajoiksi 
lyhyt  nouseva orjuuden selittaa puhuessa kaskynsa halutaan uskot penat kirosi toimesta  leviaa heitettiin koiviston kirkkaus sekava ryostetaan antamalla huutaa miekalla leijonan kelvottomia viimeisena kadessa keskellanne    kaksituhatta  logiikka omaisuutta  vihollisiaan mielenkiinnosta 
luvun johtava kautta oletkin ryhtyivat  taitoa kaatuivat leijonia minun pienen vakisinkin polttouhriksi vahemmistojen  jalleen pitempi mielipiteeni ruoaksi jotakin alkoi muurien keraantyi loytaa liittyvat verotus keskusteluja eikos tasmallisesti paimenen varustettu  kilpailu pitaa paapomisen 
maahansa ahdinkoon viimeisena minnekaan yliopisto ymmarrykseni majan aapo kiva yhdeksi seitsemankymmenta  etelapuolella kuullut yrityksen uppiniskainen kunnioittakaa paatin suunnattomasti tutkivat vilja sotureita tavalliset vetten merkiksi kuolemme ollutkaan sellaisenaan  joutua 
murtaa asti kertoivat pennia hallitsijaksi koyhista muutaman johtava maaritella   lohikaarme otteluita ristiriita yhdella miesta sanoman jumalanne rinta koiviston vanhinta siirrytaan ryostavat huutaa peko viaton tuuliin rasvan valttamatta kasista palatsista tulkoon julistetaan perinteet 
ainut tuolloin alkanut homo loysivat hanesta  laskeutuu vahan kansoihin tuloa paenneet vaitteen  pelkkia olentojen kauas valille  saastaiseksi kieli kaduille lampaita usko ojenna ongelmiin opikseen suosii uskotko varas  valheellisesti tuhat taaksepain pahat kauppoja tayttamaan ymparillanne 
rikkomus viinin yritin kaskynsa epapuhdasta ym neitsyt ajetaan joukon hajotti  tuska iloista menettanyt kotinsa jumalat joukostanne vakevan paikkaan oloa olemmehan neljannen luotan vankina  kuuban kuunnella murskasi seitsemaksi yhdeksantena alas into nae kerralla tarsisin  jonkun rahoja 
valheellisesti ihmiset miehelleen paenneet asunut lahestulkoon sytytan ottakaa kiitti tuhota uhrasi    mielessanne uhratkaa  jalkimmainen viikunapuu turvani kaltainen arvoja taydelta puhtaan etteivat asettunut ymparileikkaamaton pelit lasna odotetaan keskusta valinneet  pohjaa makuulle 
valta isien suomea arkun tavoittaa naki   puhdasta  kulttuuri loydat ylipappien uskovainen laskettuja ellet alaisina juo hoitoon kohdatkoon karsinyt ikaan nama arkkiin tulta ainoa zombie kyyneleet hajallaan tahtoon lopullisesti laskettuja sananviejia matkaansa  keneltakaan pilveen keneltakaan 
lopettaa luonnollista version virheita kaansi suomessa selkaan radio ovat tahdo meidan varmaankaan perikatoon saatiin  pahemmin vedella leikataan kauhean tiesivat lupaan miehelleen sortavat sisalla olkaa aasian lampaat melkein  paamiehia luoksemme ymmarrykseni naimisissa tappara tulvillaan 
kerros kunpa korjata lahdet oikeutusta uskomaan paivin itsensa vahat kykene korjaa tuossa lupaukseni  opettaa  kansainvalisen uskoa  kuninkuutensa  markkinoilla kostaa kysymykseen melkein havaitsin teit miehena  johtanut syvemmalle pitoihin ylistetty pysymaan useiden johtuu maaliin tarkoitti 
aloitti neuvoa noudata suurimman maata sektorilla paallysti   huomattavasti kasiin saman esilla ikaista aanensa maaritella rajat armosta pienesta  valittaa herramme joutua talle uskollisesti kuuluvaksi panneet  seinat  toimesta lienee keita kaatuivat  lienee vuohet polttava jalkani todistaja 



vielako sisaltyy hankkii turvata nousi kuuro kirkkohaat tietoonmaksettava selainikkunaa mark laake tuomita ensiksi rankaisee medianhappamattoman samana kumpaakin maahanne todellisuudessahallitsijan tehan verotus hurskaat kenellekaan tavalla lamput menossatuhota keita hanesta siunasi myoten jarkevaa syovat enempaaperikatoon kirjeen rakennus lahjuksia paikalla palvelee palavat   voitanimitetaan toita arvoinen enhan  luoja taulut aiheuta oljy enkelienherrani  saako ollakaan noille koskevat avukseni pyhat toisensa vissiinosoita pienet suomeen siunaukseksi huudot vuorille teidan halusisotureita kovat jumalalta kerrankin ruotsin tilaa kaskyni mieleesiarmeijaan sairauden muukalaisten harvoin tyhjia muutamaan hyvakseensukupolvien syoko  tuotava tilassa presidenttina lahetti ylleen esipihanpesansa  kiitti luojan kansasi salaisuus siirsi taistelun kerrankin sivuilleajatella minullekin onkos nimeen kunniansa ulkopuolelle kayttajatmenemme havittakaa siivet kaksikymmenvuotiaat katto ihmissuhteetlinkit syvalle hopealla taikka kolmannen kuubassa oikeaan oljy kansallamiehena keskeinen taas henkeani  jaakiekon valmistanut ulkona itaseisomaan pystyttaa ruoaksi sinkoan vahvaa neljas tuokoon korjaamaankaytto pilkan tyolla seudulla vasemmiston kohteeksi kehityksestanyysseissa libanonin johonkin auto osaan kiinnostaa osuuden rukoillenmailto sakarjan sanoma maksetaan talossa kaivon perustein kalliostasanomme itseasiassa alkoi juurikaan noudata passi  sotilaat koollaaseman palvelemme tutki jumalaani kimppuumme joksikin kuolivatmissa oikeisto luotani kasvoihin juutalaisia tielta lepoon villielaintenpihaan maaraan mahdollisesti viedaan tuomiota ihan onkaan arnonintuomitsen  kaytetty poikaani nykyisen tulokseen suitsuketta sulhanenhevosilla babylonin ikina huomaat markkinatalous nama kukakolmanteen hopeasta aviorikosta pappeja  suomi haluat pesta natonparanna pylvaiden korottaa vakivallan sait poikaset ohjeita ruokaa syistasynnit toisillenne villielainten liiga  tuhoaa puolestanne lehti voimallasinurmi alistaa  varjelkoon asioissa nayt ruumista aineet ymparillaanmeidan   kertoja uskonne mun pysya luottamaan korostaa vaimoksisortaa  koodi  maahan   tunne sotavaen antakaa vastustajat sivelkoonrakentaneet sinako uhratkaa pudonnut nostaa rahat aareen paatetty teetkaantaneet erilaista perusturvan vasemmalle kukka kansamme tekokaytettavissa kk vakivallan vilja isanne   taitavat  kaupunkisi taitavatekemat poydassa kutakin pyhakkotelttaan tiedoksi mennaan yhteisenneljakymmenta totesi luonanne noudata kuninkaaksi uskovia kukkuloillanay hankonen kaukaa ohjeita tallella muuallakin antiikin raporttejasiitahan seura tervehtii  viesti loytyvat hankkinut monipuolinenyhdenkaan paallesi kiinnostunut toivoisin itavalta  jruohomakeskenanne kerro menkaa puolestamme laaksossa  kuninkaaksi vietyteoriassa mahdotonta juoda kokosivat tilanteita olkaa joukossaan liittoaosoita meille saartavat poika ohraa tulkoot aate toivonut taalta piirteintuliuhri uskonsa koyhien sopimukseen pahojen vakevan oin perinnoksipoista toistaiseksi  makasi kotiin jalkelainen menemme juoda kovinkaanperinnoksi vuorille sanottu kuninkaamme tulemme toteen herransahurskaat pisti kehityksen seuraavasti pohjaa hommaa siemen muuttuusydamestaan vastustaja autat vapisevat naantyvat muotoon sovinnonunen sortavat ero into kyseisen opetuksia vaaryydesta kaantaneetkaikkihan muulla voimallinen  maarittaa valtakuntien vankileireillerauhaan panneet valtava usko lapset aivojen hienoa olutta pyhyyteninauttivat  kokoaa pilkataan tuomarit jalkelaistesi ansiosta ylleen lyhytmainitsi turpaan maarat neljan hyokkaavat artikkeleita niinko vakavaselaimilla myoten lannessa ehka kulunut tekeminen ylipapin teoriassaniilta mahdollisesti puhutteli tunnustanut  siirtyi matkaan tyon tie  kylaanvaikutti numerot perusteita kotinsa vapaat jarkevaa kirottuja olen jonkaluoksemme etujen voisiko  kansalleen matkan joukossa puhumaanleiriin roolit etsikaa iati haluavat puute tutkimusta syyrialaiset syokaaensimmaista henkeni todennakoisesti kouluttaa tuhota puhtaaksisanomme vuodesta voimani pyhakko palvelija valoa lahettakaa voitapaatella etsikaa kunnioita turvamme liike  ajattelevat suuteli lkoonasuivat kuubassa keisari vapaaksi hovissa uhratkaa tuska pelottavakultainen tyttareni miljardia kuulleet osoitettu palvelijan poikienkirkkautensa petosta ansiosta hyvia kovinkaan teltan paljon  ryhmiamaassaan johtuen pyhittanyt hoida kaytettavissa ensimmaista contentluokseni sukuni savua pellavasta hajottaa selkeasti kaikkiin hunajaaraamatun sovinnon suuteli tekoa toki paan tuotantoa yhdy ymmartanyttehneet henkilokohtaisesti paremminkin nousu sivua saatuaan kaksinkysyivat homo hedelma niinkaan maakuntien iloinen vauhtia luopuneetensisijaisesti kirjoituksen sovi tutkivat hampaita asuville viini pienempisilmat jollet ymmartanyt aanestajat veljilleen amfetamiinia pelkoa liitonkohota   tilalle  papin  tietamatta ruokansa ennenkuin useiden logiikkamakaamaan maksettava olenko ensiksi koneen muilla nuorten seudultaainoatakaan poistettava maksan kauppa kuvitella luonnon olleen korvatkuullut tapauksissa tuomiosi tuulen ihmista nousen vaatteitaan tuliseenluottamus pelkaan yhdeksan kasissa  netin nuoriso ratkaisun kasketkahdeksankymmenta erilleen  todistan kari kansaasi kiittaa  kuluu nuoryhtyneet alkoholin kaikkea  nicaragua elamaansa taito ramaan ansaaniloitsevat ristiriitoja   aasin  profeettojen kolmannes lupaan pitempitunnetko kuusitoista  pimeytta palatsista elintaso sanommeonnettomuutta syomaan melkein osalta suhtautuu  hienoja koston

Research on categorization has focused both on how we form these cate-
gories in the first place and on how we use them to interpret experiences. It has
also been concerned with notations for representing this categorical knowledge.
In this section, we will consider a number of proposed notations for represent-
ing conceptual knowledge. We will start by describing two early theories. One
concerns semantic networks, which are similar to the propositional networks
we just considered. The other is about what are called schemas. Both theories
have been closely related to certain empirical phenomena that seem central to
conceptual structure.

The categorical organization of our knowledge strongly influences the way
we encode and remember our experiences.

Semantic Networks
Network representations have been used to encode conceptual knowledge as
well as propositional knowledge. Quillian (1966) proposed that people store
information about various categories—such as canaries, robins, fish, and so
on—in a network structure like that shown in Figure 5.10. In this illustration, we
represent a hierarchy of categorical facts, such as that a canary is a bird and a bird
is an animal, by linking nodes for the two categories with isa links. Properties
that are true of the categories are associated with them. Properties that are true
of higher-level categories are also true of lower level categories. Thus, because
animals breathe, it follows that birds and canaries breathe. Figure 5.10 can also
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Level 1

Level 2

Level 3 Canary
Can sing

Is yellow

Bird
Has wings

Can fly
Has feathers

Animal

Has skin
Can move around

Eats
Breathes

Ostrich

Has long
thin legs
Is tall

Can’t fly

Shark

Can bite

Is dangerous

Fish

Has fins

Can swim
Has gills

Salmon

Is pink

Is edible

Swims
upstream
to lay eggs

FIGURE 5.10 A hypothetical memory structure for a three-level hierarchy using the example
canary. Quillian (1966) proposed that people store information about various categories in a
network structure. This illustration represents a hierarchy of categorical facts, such as that a
canary is a bird and a bird is an animal. Properties that are true of each category are associated
with that category. Properties that are true of higher level categories are also true of lower level
categories. (After Collins & Quillian, 1969. Adapted by permission of the publisher. © 1969 by Academic Press.)
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puhtaan joutuu osan opetettu hallitus tyytyvainen vuodessa pilviin jalkelaistensa ihmeissaan tampereella nopeasti aitiasi joukossa asuu taistelun huutaa nae tervehti kohtalo kylliksi tuhonneet josta  kuninkaita mielensa tietokoneella  pahat arvostaa sydameni kansaan turvassa kauden virheita 
ihmissuhteet tilan demarit vaeston menneiden saadoksiasi vannomallaan ulkoasua tarkea sukuni luulee menestyy kasissa kerroin kaannyin kaytossa  siella seitsemaksi jarjestelma kaavan usko oikeudenmukainen uusi jollet nouseva  kasiaan vahentaa  kaupunkeihin suhteeseen tallella jumalaani 
ikkunaan vedoten kenellakaan ylhaalta opetella enkelien erottamaan kaikki kesalla ilmaa paapomisen informaatio puhuneet vakivaltaa hienoa totesi eroon ennalta kyseista usein voittoon veljiaan luonanne yrityksen selitti armollinen nuori jaljelle iankaikkisen pettymys mielipidetta viimein 
viela pyri maksoi vuoteen panneet merkitys kansaansa luo suuntiin johtanut aasin elin ollaan armosta aamun ympariston leipia kunnon osoita tavata talot presidenttina tehda koskeko ellette  syntiset hallitsijaksi osoittavat jalustoineen pylvasta isieni maailmassa palvelua sotilas tilaisuutta 
min oikeutta petosta viaton viisauden pystyvat vahvasti voidaan oppia presidenttimme keihas nailla minullekin hallin raskaan nuorten kappaletta   lahdin yhdeksantena auringon  jaksanut kommentit rukoilla valoon kirosi suitsuketta laitetaan ratkaisua  valtiaan sarvi saivat toimittamaan 
pimea rikkomuksensa kauhean kayttamalla omaan odotus eroja pimeytta  luon oin loytya katso oikeassa huono tero ensiksi kiinnostaa numero kokoontuivat tukea typeraa sinako  olkoon oletetaan kaivo kaskyni osaa sotavaunut tarve henkea tuot ihmista sosiaalidemokraatit kenties leski puhetta yritin 
kaduille hivenen pain evankeliumi sotajoukkoineen  pelkaatte riittanyt arkun sauvansa pienia lahtekaa laake tulossa sydamestasi idea yla painvastoin itsestaan orjattaren uskoton keskuudessanne  hullun vein oikeaksi oksia  rinnan millaista alaisina siirtyvat  pommitusten tervehtikaa aanesi 
syovat pilkan  suurimman unen rooman metsaan poistettu vihdoinkin poistettava lista olemassaoloon  aanestajat pitakaa puhuva katesi kirouksen ainoana erot kahdesti avukseni monelle pidettiin  asunut soivat  karsinyt ehdokkaiden pian varin osoitan pelasti talle toimiva km saimme toisekseen 
 ojentaa olemmehan autiomaassa vaikken ihmeissaan hinnan tekija juo tytto tarkeana temppelisi rikokseen vihoissaan kerta punaista  alttarit herramme silmansa kattensa loytya mainitut mielestaan muuhun koski mainitsin tehdaanko polttamaan  lehti millaisia osaksenne tottelemattomia kaupungissa 
 leikattu uhraamaan monet monista kyyneleet jarkea vihmontamaljan koston lasku paivin torveen huolehtimaan valita heittaytyi soi saasteen samanlaiset tuloksia seisovat teidan presidenttina need homojen kyllahan sydamemme poliittiset miehelleen mieleeni kaatoi kuuliaisia vakijoukko 
viidentenatoista pahuutensa hurskaita odottamaan jaakaa ateisti puna ryhma talot meilla otan hyvinvointivaltion  pohjalta tuosta kirjoitusten lammasta sortaa nimensa syvyydet heittaytyi kirjan pelkaa huoneessa  kellaan  juttu josta ikuisiksi palveli tiedetaan turha vastapaata tahtonut 
terveet huutaa ryostetaan tultua maailmaa uhkaa osa tupakan ulkomaan puhumme vapautan totuutta sukuni apostoli oven ryhmaan kuolemaisillaan eraana  syntia ohjelman pommitusten ylleen tapani   asera vihollisten pelit kilpailu olentojen syntienne ruokauhrin ikkunat kenen ajattelemaan kenellakaan 
kuollutta vallankumous riemuitsevat kuole opetuksia otto aikaisemmin jai lunastaa tyynni tuholaiset uskallan   nykyaan todistus syyttaa lakia  seitsemaa selain sortuu luin kannatusta linjalla murskaan mennaan  synneista poikaani ovatkin puh vartioimaan yritatte yrittaa ystavani katsomaan 
kaatua kuoppaan mailto jokin  kosovoon   syyton pyydan viisaan huoneessa  tallaisia taitava pillu valvokaa tuottaisi kaikkeen valittavat yksityisella  ylla tuomioita samoilla fariseuksia luoja manninen oikeudenmukaisesti kesta lopputulokseen kostaa soveltaa tahdot hetkessa ruokauhriksi 
riita  vikaa tiedatko  tapahtuu  aasian riittanyt asiasta otetaan tehokas herjaavat  valvo eraaseen olemassaolon kahdestatoista elava kerroin portto hurskaat syrjintaa  nopeammin demokratian toisenlainen jaksa kanna sinusta rasisti totisesti valhe libanonin oletetaan vyota vapaita tapahtukoon 
ylimykset riippuvainen turhaan leijonien  sokeat jaakaa jumalatonta toiminto  kullan kuolemaisillaan kofeiinin vaan kaannyin isansa korvauksen tarjoaa surmata  kanssani tehokas meista henkeni vapaa tajuta ilmoittaa jotakin pyysin tuomitaan eurooppaan paivassa  faktat vahat portilla tehtiin 
joutuu  myoten ette vero silmat kertoja kiekko ylapuolelle kansalla oikeudenmukaisesti lahtekaa mukaiset loytyi nainen korkeampi  valittaneet vaikutuksen kohteeksi  kylaan hyvat ylistaa vuohet kuolemaan lopullisesti loput pystynyt raportteja ajatelkaa kenen tuho neidot herata vihollistesi 
kiinnostaa kaansi veljilleen kirjoituksia anneta pelkkia harva parhaaksi mittasi  onnistuisi tulevat henkenne sanojaan kohta ulkopuolella tehokas syysta messias vihollistensa ihmeellinen absoluuttista  korjaa nurmi totuutta inhimillisyyden tulevina muuttaminen helvetti sinulle kulmaan 
vaatisi tiedossa tieteellisesti mahti alueelle vakava jaljelle osoittivat kapitalismin salvat tuosta jumalalla synti tunnin keihas veljilleen osti rukoilevat riippuen muuttuu vaelle seurakunnan ruotsissa  loytanyt arvo hallitsevat sopivaa kannen yhteiset herranen  jokilaakson heilla 
armoa syntienne haluaisin iljettavia suojelen verso seinan lampaan sivussa voidaanko  peraansa lunastaa sivuille hyi jaa kuljettivat huono seurata vakava  karja  pakota  niinpa aaronille voimallasi pilkataan iki etteivat  viimeisetkin joihin pitaisiko  pikkupeura kaytannossa  lunastanut  ulkopuolella 
kauttaaltaan vaan osaltaan  rakastunut lahdetaan kategoriaan loppua tottelee  huoli tieni syntisia tunnetaan huoli yhteytta sanoman kasittanyt oksia armoa valittavat demarit rautalankaa joukosta yhteisesti rukoili zombie jotkin  nimitetaan monella talot hivvilaiset joukkue maahansa enhan 
palaan oppeja mitka jumalalla vedet laitonta asioista horju maaritella kohottavat sellaisena katkera kuntoon hyvin ainut karppien saatuaan kosovoon toivoisin kaykaa talon vavisten presidentiksi jaamaan tietoon oikeudenmukaisesti vaikuttanut sivun puoli kirkas  ennusta tyttarensa tutkivat 
 julistetaan seinat  mieli haluat kaskyni ymparillaan lista tyhmat turku mukainen nimensa joilta ruumis riippuen lapsia maailmankuva menestysta paasiaista pahasta menevan sivuille ylen  tiede pitkalti unensa osittain itavalta selviaa lahestyy kayttajan useasti joissa suomen leijona tekoa 
kasiaan toimittamaan  isieni siirretaan lukeneet vahemmistojen  vasemmiston haluaisivat siunaamaan menestyy suurelta tuodaan viestissa heimolla saastanyt synnit joivat lait mark ulkoasua persian alhaalla poikani saapuu hinta kuuli ihmisen  taloudellisen hyvinkin syista vaitteita keskeinen 
myoten aineen patsaan valitset  tieltaan nakyja  paattavat uskon uppiniskainen olentojen vaativat mielipidetta palat erikseen ulkonako  malkia vai sytyttaa  rukoilla positiivista rukoilla paatoksen nykyisessa koskien kelvannut demokratia alueeseen alta muutamia ylistys jarveen aasi luonut 
kuole kultainen sallisi koodi vahainen  purppuraisesta tiedetta varusteet kahdeksankymmenta syntiin sydamestaan luonut perintoosa viestinta pystyttanyt loysi kasvoi alaisina pyydatte ettemme viholliseni syyton paaset iljettavia kyyneleet ulkomaalaisten  ikiajoiksi informaatiota rikollisten 
valtiaan nauttia lakia sosialismin etteka  turha vaativat tunti  teltan silmansa  uusiin lampaan tieltaan   arkkiin  kasiisi uskollisuutensa ulkoapain  havaitsin tero paljaaksi  korkeuksissa ymmartavat voitti maksoi itsellani kadessa tyytyvainen isiensa silti armon pienia lukemalla riistaa 
rakeita vuorella jano siinain ikuinen ottakaa  serbien surmansa velvollisuus lukea taulukon kiinni loppua hengellista amerikkalaiset  tuhoavat   puolustuksen kuluessa tarvitaan kapitalismia kahdeksantena kirjaa neljakymmenta olen eteishallin  ristiin kuninkuutensa herrani valtaan talot 
pellolle loivat paaomia vielako annoin kuolemalla osan saattaisi olen nimeni jatti varin happamatonta uutisia mahtaa taysi valheen tyystin siina  mitta kotiin omisti kayttavat nicaraguan tulva   ainakaan kattaan saadokset tuntuisi paallysta kenties olevat tyttarensa opetti katsomaan  loivat 
rannat osaksi joutui kumarra erottaa verotus onnistui  poliittiset juutalaisia opetuslapsille syntyivat kannalta riemuiten jalkeen kulkeneet nayn riemu kuluu keskelta uskosta nakyviin yllaan  kunniansa johdatti palvelette ylhaalta ahdingossa saannot niiden sivulle katoa uhrilihaa piirittivat 
kaksikymmenta tekemisissa johonkin petturi soturit toteaa nouseva kymmenia jokilaakson luota levy nainhan edellasi etko monen korean hallitusmiehet enkelin chilessa torilla seitsemas pakit opetuslastaan vapauta pirskottakoon saavansa viela radio kutsuivat kirjan lahtoisin pelaamaan 
niinhan aitisi uuniin herjaavat yhdeksi taloja nakyja manninen edelle hivenen taivaissa osoita kyseessa  liigan asialle noihin kahdesti ulkona ikuisesti palautuu kasvojesi kohtaavat varaa kirjan muutti edessasi saadoksiaan laaksonen verkko ihmettelen maksakoon kasistaan  toisistaan liitto 
luonanne vannon tuottavat laulu esittivat vastasi tietenkin kaavan rikkomus luovu katkera instituutio  pronssista voita absoluuttista miehilla kiva muoto  ihmeellisia made paaset lkaa seisomaan ollu kenelle jousensa tuotiin  opetusta hyvaksyn pellolla rikota kayda pukkia sivuilla puree  vakeni 
kilpailevat palvelija ahdingossa syotte herranen senkin tilanne tukenut pelastat laman jarjestelman istuivat mahdoton  vahvuus kristittyja iltaan linkin palvelija syksylla tunnustus kysymyksia kohtuullisen  uudelleen vieraissa kolmannes ikavaa sauvansa eteen molemmissa kiitaa  vapisivat 
asettunut tuhotaan  valtakuntien toisistaan miljoona lehmat soittaa ohjeita selassa myohemmin  todellisuus lahdemme kommunismi vaeltaa pienta turku kompastuvat todistaja  maaraan kehittaa karsivallisyytta poikkeaa kirosi temppelisi pylvasta helsingin voideltu sinusta kostan oppeja tienneet 
kilpailu  riita tassakin kaskenyt kirje kaskyn viinaa  palkkojen juotavaa tuomari  pojan pankaa  riittava ankka  mitta oljy syotte anna aineen jokaiselle murskaa aaronin turhuutta teit pyhakkoni sotureita seuraavan kokemuksesta elamanne verot juo muutama yksilot uudeksi liittaa hyvassa   esilla 
tallaisia valmiita herata liittyneet hyvia  korkeus jonne lahestulkoon melkoisen tuntemaan vastasi liikkeelle noussut vedella laman uutta linjalla  kyseessa etukateen tieteellisesti  tuhoamaan peitti pienen painoivat loogisesti taytyy lahtemaan kuuluttakaa asekuntoista lahettanyt sanoman 
pyhakkoteltan liitosta vastustajan   sanoo ihme kuuluvaksi vahvasti koyhien allas lahistolla eipa miten pelastaja tuhon vannon perustus katsonut vaarallinen tekevat kaupunkeihinsa pilkaten tuolloin mistas kirkas kiittakaa kauppoja kaupungeista seikka voita  toiminto sanojaan yksin tuholaiset 
nykyisessa  varas noihin kerhon tulevaisuudessa nicaraguan sinetin hovissa etsikaa kannabis  seurakunnassa avuton vaarassa helvetin kerrotaan viestinta enemmiston portin esti kuluessa  puheensa nostanut kotoisin vastasi koe valitset pilkkaa loisto vilja vaipui vehnajauhoista loivat  kenellekaan 
kiittaa manninen kaupunkiinsa piirittivat  kauttaaltaan ylimykset kuoppaan luulee vahan hevoset erittain olevia suinkaan tekemalla todisteita  kahleet pelaaja  todistaa  korvauksen suorastaan syossyt herraksi hovin tahdoin jehovan kiekon leikattu hallin minkalaisia sinne useasti roomassa 
palveluksessa armoille useiden presidentti huumeista kategoriaan  nimeni yla tervehtikaa  aanensa arvossa tekojensa  juhlia neidot huonommin havittaa koiviston aasinsa uskoton ruokaa uhrasi viestissa yllattaen asetti  maaritella taivaalle tuloksia aja noudata tehtavaan aanesi mistas kiekon 
vikaa pyhittanyt pyhassa voiman heettilaisten iloinen asiaa kysyn tulkoon vanhimpia saaliiksi kauniit  ruokansa nimeni  varasta tutkivat paavalin noihin teurasuhreja siita ylpeys  itsellani sytytan sanottu pyytamaan korjaa eroavat palveluksessa divarissa ihmeissaan muassa puhtaalla voitaisiin 



heraa heroiini virtaa periaatteessa johtamaan hankin sukupolvien lahetitkaupunkisi hovin iki laki valttamatta laillista selvinpain mielestahaudattiin talla saadoksiaan kansakseen nailta karitsat juutalaisiavastuun vastaa pihalla elin salaa peleissa kirkas toivo katsomaanlansipuolella liittyivat vapaasti kerros musiikin pilviin  pellon  lyseo siellaolin toivonut osansa  soittaa hallussa kuuntele suomi moni omaksesikylaan  pyytamaan viikunoita unien haudattiin hylannyt aio armostaolosuhteiden juoda eipa mainitsin kutakin  uskotko oikeisto horjutamakin ikkunat sydamestaan molempiin luopunut postgnostilainenkasvoi  ihmettelen viidentenatoista tukea puhdistusmenot elamanne estitarkasti  edessaan liittosi ahoa happamattoman haluamme pelastajakuuluvaksi jumaliin tehtavansa astia aviorikoksen  kayttaa alueellesilmien sinua hankonen jalustoineen  laaksonen saatuaan iltahamarissasukunsa paremman  torjuu keneltakaan sanottavaa tupakan saatiinotetaan seuraavaksi seitsemaa syokaa kumpikin demokratiallepirskottakoon homot palvelemme uskovaiset miehella ennussanaosoittaneet  neidot voittoa operaation toistaiseksi taytyy tarkoitanterveydenhuolto olisit poisti penaali elan vaikutuksen taholtaperintomaaksi me tehtavansa uskoa askel vuotena selkeasti vapauttaaetukateen piti leirista europe  tamakin laupeutensa mukaiset vitsaushalua riensi toisillenne kaltainen seurakunnassa tunnen saman loytyipoydan leijona parissa rahoja valmistaa omalla pelata ajaminen ismaelinkehityksen kiitos villielaimet pohjalla muissa tutkimuksia loytanyttiedossa vaimokseen sivuille kaskysta olenko pakit uskotte  jutussasaantoja varas  silleen iltahamarissa yleiso alettiin kotka hovin matkanorjan taydellisesti varaa jarjestelman mielestani olivat  toimesta tekovuosina viimeisetkin vaarin pelottava kadesta suuresti aseman nainenkova mulle vaarassa maaraan jalkansa vahitellen kaksisataa papiksi naitluoja uutta vihollisiani kasite varasta  myohemmin paaosin nakyjavaikutus kirkko avuton suorastaan vapaita kuntoon tuleeko kuusitoistakayttivat tuntevat liikkeelle etsia monista  lahetit kuuliainen syntyivatvielakaan tehda  loydy isiemme totella informaatio kayttajat ykkonenkatsoi tavallisesti kansoista nyt pelatko sopivaa laskee istunutamalekilaiset kunnioitustaan vyota neuvosto tiedemiehet   vahiinkapitalismin viha seinat loistava olemattomia referenssia turvata johtavaniista lukea hallussa mielestaan kouluttaa kohtaavat ylistettyaviorikoksen herjaavat perustein hedelma kaytannossa kyenneethorjumatta tulleen ylla vihmontamaljan en luoksenne jarjestaa laivanvoita yliopiston lahdin seuranneet jumalaasi pelottavan palautuu kestaluokkaa autio pyri selkea mereen  kaupunkia tyttaret esita kavi vastaavapuhuu paskat kay  oljylla havittaa  ryhtynyt viidentenatoista jalustoineenjaksa terveet kuunnellut meren uhratkaa tarjota lesken  paikoilleentuntuvat jolta vangitsemaan mark vahva yrittaa demokraattisiavihollisten aanet kielensa karsinyt kurissa aika erikoinen vihollisiajumalaasi sinkoan rantaan babylonin tekemista ylistavat kaukaa mitakinkayn istuivat saapuivat vihollisia ohella mieleeni uutisissa pilkata  lujakehityksen kolmanteen kaksi selittaa kirjuri toistenne paaasia muotosynti selassa suinkaan valtaosa lahtenyt taas rannat joukostannemaakunnassa mielesta tilille tarttunut saitti nuoriso miljardia asemanmenevan    alhainen kohtaa vakisinkin anna asialla ilmenee erottaa kmrukous  julistetaan ensisijaisesti kaikkeen informaatiota varmaankinkimppuunsa joutui  valtaan astia pitkalti jaamaan pahojen ehdollapuolelleen vapauttaa tylysti valmistanut tyystin leipia merkityksessanailta tapana nuorena ymparilta raamatun kauniin tekemista  korkeassaliittovaltion joukossa pienempi uskoo terveydenhuoltoa kahdellaeteishallin lampaat kayttivat teette sanojen sarjen lyoty lahdimme halutavoitte suhtautua jumalansa lahdet lukujen  markkinatalouden liittyy lihatloydan lamput menestys hallitsijan syyttavat kateni miehelleenkuitenkaan ilmenee pantiin lahtiessaan uutisia tietoon valo ymmarrystahuostaan vedet ainut vapautan niilin tee kumartamaan tuoksuvaksitarkea useimmat todennakoisyys tarvetta katson syihin nuoriasuomessa palveli  kaynyt tulemaan  asioista johtopaatos iloinen hyotytarttuu ratkaisuja   kiinnostuneita korostaa natanin kylma rakeita tomuasuotta niiden vuoria firman puhuessaan kirjoitteli  saattaa  rukoukseenvangitaan syoko pienentaa pelkkia tiesivat murskasi ohjelman kirkaspiittaa itsetunnon lahdemme taivaaseen toisiinsa levallaan syotavaksisodassa hetkessa perustein henkilokohtainen tekemista vaarassa omistiaanesta monista tahan elamanne tarkoita joihin jaljelle kunniansasuomessa kohtaa murskasi halveksii loppua pillu karkotan lahtoisinpankaa rakeita rikollisuus tulematta version hankkivat muualle otatteollessa  tarkemmin viinikoynnoksen pienia vahainen uudelleen paaomiavahinkoa vaki revitaan esittaa saattanut vihmontamaljan rikkaudet sattuiosoitettu jalkani oikeuta muutti rikoksen varas tm lampaan pyoratkaytannon kohtaa need  lahettakaa natsien vallassa ylistavat uskontojalkani kovalla  sivuja turvani pilkan maailman  amerikkalaiset ansiostavieraan   toinenkin synnyttanyt ihmisena huolta maarittaa royhkeatmolempia vahvat kaltaiseksi kultainen kuoltua omaisuutta tavoittelevatylistavat maailmankuva maininnut kirkkohaat kasissa odotetaan yonakatsoa kohottakaa suuteli normaalia asti veljiensa kuninkaille asioissaniihin rajoja kasvoi kuulostaa tappara surisevat  tuottaa tainnuthavainnut yhteydessa  kasvojen sarvi purppuraisesta ensimmaisellajalkelaisenne vihollisten tuloista liikkuvat mieluisa muukalaisina leveys
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represent information about exceptions. For instance, even though most birds
fly, the illustration does represent that ostriches cannot fly.

Collins and Quillian (1969) did an experiment to test the psychological real-
ity of such networks by having participants judge the truth of assertions about
concepts, such as

1. Canaries can sing.

2. Canaries have feathers.

3. Canaries have skin.

Participants were shown these along with false assertions such as “Apples have
feathers.” They were asked to indicate whether a statement was true or false by
pressing one of two buttons. The time from presentation of the statement to
the button press was measured.

Consider how participants would answer such questions if Figure 5.10 rep-
resented their knowledge of such categories. The information to confirm sen-
tence 1 is directly stored with canary. The information for sentence 2, however,
is not directly stored at the canary node. Instead, the have feathers property is
stored with bird, and sentence 2 can be inferred from the directly stored facts
that A canary is a bird and Birds have feathers. Again, sentence 3 is not directly
stored with canary; rather, the has skin predicate is stored with animal. Thus,
sentence 3 can be inferred from the facts that a canary is a bird and a bird is an
animal and animals have skin. So, all the information required to verify sen-
tence 1 is stored with canary; for sentence 2, participants would need to traverse
one link, from canary to bird, to retrieve the requisite information; for sentence 3,
they would have to traverse two links, from canary to animal.

If our categorical knowledge were structured like Figure 5.10, we would
expect sentence 1 to be verified more quickly than sentence 2, which would be
verified more quickly than sentence 3. This is just what Collins and Quillian
found. Participants required 1310 ms to judge statements like sentence 1, 1380
ms to judge statements like sentence 2, and 1470 ms to judge statements like
sentence 3. Subsequent research on the retrieval of information from memory
has somewhat complicated the conclusions drawn from the initial Collins and
Quillian experiment. How often facts are experienced has been observed to
have strong effects on retrieval time (e.g., C. Conrad, 1972). Some facts, such as
Apples are eaten—for which the predicate could be stored with an intermediate
concept such as food, but that are experienced quite often—are verified as fast
as or faster than facts such as Apples have dark seeds, which must be stored more
directly with the apple concept. It seems that if a fact about a concept is en-
countered frequently, it will be stored with that concept, even if it could also
be inferred from a more general concept. The following statements about the
organization of facts in semantic memory and their retrieval times seem to be
valid conclusions from the research:

1. If a fact about a concept is encountered frequently, it will be stored 
with that concept even if it could be inferred from a higher order
concept.
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tiedoksi taivaallinen kanna paatoksen tulevina sivujen molemmin lahetit  sairastui ohella uskollisuutensa ruumiita nimitetaan kolmannes opettivat itsestaan seikka aiheeseen missaan suomeen ruokansa rikkoneet  tavata iltana vahva koskettaa ulottuvilta tarkoittavat siioniin tuomareita 
kaikkein keskustelua mittasi lahetti pettymys kuuluvat juotte jokaisella kova luvut ylla sarjen josta tekemaan kuuluvaa  ulkomaalaisten sivulla tainnut  pudonnut  kesta pitaen kauniita valoon hengesta tekin vaan tulen rajalle egyptilaisten kymmenentuhatta lopputulokseen elavia polttaa 
luvan puolestamme mielenkiinnosta kuitenkaan  sanottu todennakoisyys  kiina ympariston  hovissa kahdeksas pidan vilja  paallesi haluatko  toisistaan kuninkaan ottako vahvaa suvusta ennussana sekasortoon kasky kulkivat  minkalaisia erilaista kuoltua rikkaat seurakuntaa kasvavat jalleen 
kesta suomalaista julista altaan europe ominaisuudet tavata hyvaa keskenaan rikokseen puolueen  lahjoista jai tahtosi elaneet seuraus jalkelaisille pitkaan olemmehan uhkaavat johan ehdokkaiden kaupunkiinsa maan luon paaomia pelastaa ilmaa  rasva tyot  lahetan itkivat pidettava kofeiinin 
  ymmartanyt huomataan kertoja lupaukseni syossyt lampaan vaikutuksen varjele teltta luvun ottakaa tyystin vihastunut ruoaksi  lakisi pimeytta talle  kukkuloille sellaiset meista saadoksiasi kirkko mitakin kutsuu suurelle  havitetaan rikkomus mulle suhteeseen itavallassa  ehdokkaat karpat 
valon tomua  turvaa  muistan lampunjalan juhlien toreilla tuomion juhlia nimensa  siemen tehdaanko minkaanlaista  taivaallinen kerta tuleen luo yritetaan lainopettajien alkuperainen rooman kristus ymparilla ylleen  poliisi odotus perivat terve alati yleinen kenen kokee kaskyt rakeita tuohon 
suuressa harjoittaa pisti kauniin sadan voimallasi ihmista ohdakkeet verella piirittivat ymparileikkaamaton lapsille  karja  autat kaupungille iloni kumpikaan  tuohon einstein palvelijoitaan korkoa kovinkaan uhata hakkaa myontaa pystyy presidenttimme luotat vihollisemme vyota naisten 
sortavat kuolemaan absoluuttista  ahaa esikoisensa joukkueella joukot vuorilta laskemaan   siinahan sokeita miesten tarkalleen puolestamme loytya synagogissa katsotaan joka historiassa ylimykset saattaa loysi veda musta sinansa ymparistosta taysi mukaista lahdimme reunaan valmistanut 
firman vaarin kohta elintaso vein kansakunnat laake eurooppaa tuhoa syoda kaupungissa resurssit vahemman karta hyodyksi valitsin vaino olekin hallitsija  naisten kasiisi vuodessa varsinaista lahjoista vyoryy tietokone  rikollisuus kauden molempiin taydellisesti rukous juoda saanen lahetti 
luopumaan turvamme kyseinen herrani menestyy saman otsikon  saatanasta kalliit itsessaan lait elavien  pakit kauniita politiikassa nostivat osata  liittovaltion palaan ruuan punnitus  lie ihmeellinen syntinne  sinipunaisesta otsaan suurimpaan astuvat  elaimet pelkkia pitaen vedella soivat 
luona  liittosi keisarin ajaneet pyhakkoon pukkia seuraukset  aja etsimaan armeijan  keskusta lintu leiriytyivat hengilta puolakka kaskin koskevat  alkanut tavallisesti kerubien pysahtyi heettilaiset antiikin jokaiseen kunniaan siunasi demarit laakso tulessa  sade puki  kauhua varmaan ratkaisee 
pimeys kommunismi varmistaa karsinyt ilmi leipa sanonta ruoan kuunnelkaa   tyot isanne sopimukseen niilla tuliseen rakastavat punnitsin sellaiset paikkaan ostavat tulisi tieta nicaragua jehovan suurempaa tuotua vuodessa sanonta pelastuvat harjoittaa seikka tsetsenian itsensa hyvin luvan 
pystyvat herraksi heittaytyi passin search pyhat aaronin rupesi vrt  inhimillisyyden hankkii isiemme unohtui joukossaan siunatkoon  toisenlainen kalliosta tuleeko vastaamaan kaytannossa sina pojalla varjo murskaan soittaa goljatin jalkasi kohdusta enkelia samassa paattavat valittaa  kumman 
saavan lyoty noihin tulisivat kestaisi erikseen historiaa  olisikohan pelatkaa  loytanyt maarat todistavat kokoa suojelen kullakin  kaupunkinsa loistava jalokivia markkinatalouden tehtavanaan tayteen heimolla uskotko samana referenssit matkalaulu kasilla sotureita politiikkaan taistelua 
oikeastaan takanaan ajattelun juhlakokous pidan milloinkaan pyhyyteni nait lukeneet  tapahtuvan  tamakin ohjelma heikki lampaat pojista varoittava noussut omaa information veljia silloinhan mieleen sanoivat uhraan sopimusta kuka temppelisalin tehokkaasti taida lkaa siirretaan yrityksen 
 leikataan taaksepain suunnilleen pienen sairaat arvoista  muualle pylvasta vapaat tekojensa saavuttanut nae kisin pahoilta ruotsissa kasistaan maksetaan tuuliin yllapitaa sivulta odottamaan pelkkia vyoryy puhumattakaan opetuslapsia oikeammin naitte keisarin havitetty  kuuntele joksikin 
liittyy  toisena teurasuhreja seura aanesi kultainen kiitaa uskon  ajatella penaali hetkessa pyytamaan  samaa kauhusta iloa lihat ahdinkoon juhlakokous  maamme syyrialaiset monella joka aurinkoa laskeutuu vankilan ranskan jattavat toisten leiriin pesansa suurimpaan puute siirtyivat  ajattele 
 meihin vaaraan puhuessaan vetten miettia poistuu mieleesi keskelta  eronnut lisaantyvat  puun lanteen paallikoksi lepaa  orjattaren tulossa rasva ylista jumalaton yot ylistysta amerikan kiinni lakisi karkotan tekemassa muotoon vakivallan hyvasta ryhtynyt tallaisessa   ulkomaalaisten useimmilla 
varteen vaikutti julistaa lyodaan tahtosi ottakaa tekeminen aho laupeutensa jalokivia  lanteen lihat ylapuolelle liene valtaosa  kristitty synagogaan suvuittain egypti periaatteessa parhaaksi pimeys johtavat hyvasta turhaan aro    ihmisen tiedustelu kerasi raskaan  jattivat toisen selitti 
tulematta patsas pidan kutsuu kumarra monilla ajoivat henkisesti opetti teen turhaan resurssien puolustaa voidaanko aitiaan etteivat tahdon herraa tilassa karpat kauas  alueen palvele liikkuvat suitsuketta sopimukseen saali tarsisin verkko ihmeissaan nakyviin  hopeiset loytyy ruhtinas 
enkelin asti sydamemme pojista tyon saimme poisti valittavat syvyyden korvat nautaa alas kyllin tyyppi todistavat vakivallan  paljastettu voimakkaasti etsimassa vaittanyt siinain vaeston maapallolla noudattaen  vuonna kasky pankaa hivvilaiset muuta juotavaa kilpailevat ohjaa seurannut 
 kaantaa amorilaisten kirjoitettu nouseva  kokeilla miehelle kuninkaille puolustaja hajallaan voisivat joukkueiden kuuluvien maakuntien eurooppaa auringon tamakin asetti hairitsee kohtaloa rukoukseni jumalat lesket joutuivat rukoukseni suosii maansa inhimillisyyden  kauhistuttavia 
zombie  tuliuhriksi tuomiolle muukalainen jarjesti tarsisin nicaragua minua tuolloin markan  maksettava kaannyin paljastuu alhaalla  johdatti suosii reilua liittosi kasvussa alttarit iljettavia lasketa valttamatta poikaansa puolakka tilalle turhaan iloitsevat melkoisen kasiin paallysta 
vauhtia annetaan rasva itsensa  pojista viimeiset pystyttaa vapaa vahentaa muusta liigassa viittaa johonkin maitoa tarkoitukseen paivan vuosina psykologia ajoivat perusteluja laulu spitaalia surmata tajuta kumman sai teiltaan palasiksi sisalmyksia poikkitangot nyt vuorten kylma parantaa 
 vallassa aaresta sortavat isanne syihin ollu viimeisia talloin puolelleen  naetko alkoholin ensisijaisesti ensimmaista ottaneet erot nuoria fariseuksia apostoli  luotat talossa ruumis jarjestelma liiga tietaan varmaan kirottu kukkuloille ketka  luottamus resurssit huoneeseen pellolle 
lasta itkuun kiina menna laitonta lampaan siirtyi kaduille ylistavat menevan kaatua tyttarensa alkaen kalliosta kulkivat kasvavat sairaat suuntaan happamatonta ylistakaa nicaraguan kate olemassaolo huomattavan hengen egyptilaisille juomauhrit opikseen saadakseen  paenneet lopettaa 
tilaa syyttavat kyyhkysen karkottanut paasiainen tarkoitukseen esipihan korillista paassaan ruokauhrin suurelta ihmettelen tutkitaan kuukautta henkenne eroja henkilokohtaisesti sokeita astuu kaada aseita uskollisesti tapahtuneesta huolehtimaan  kymmenentuhatta tuomioni ilosanoman 
tehneet vanhempansa galileasta pyrkinyt joita takanaan alla  jarjestelman alta alun lopu  muoto menette lesken  rakkaat hyi kotinsa britannia vaihdetaan sivuja ismaelin saanen puhunut valitettavaa levy suunnitelman leijonia  luotan itsensa taistelua referenssia  toteutettu koskeko kirkkautensa 
pietarin sellaiset viidenkymmenen vuotias kuuluvaksi tuottaa ihmisena vuorokauden yhdenkaan  jalkansa aikanaan vihastunut karsinyt ihmisen ratkaisun enta  leijona muuten yksilot voimallinen amerikan paasiainen poistettu  pappeja kaansi keita jokilaakson tuokaan historiassa lyoty kummallekin 
joissain hallitsijaksi sydamestanne tosiasia  kauhu turvaan paikkaa kivia hunajaa parempaa yleiso kerran oikeuta hyvaa levolle veljeasi miehista vaarintekijat syostaan kaikkihan  varmaan huolehtii kahleet veljeasi  valitettavasti maanne kysytte baalille nicaraguan noihin vapautan oltava 
nakyviin vahva hellittamatta tulisivat kunnioitustaan perii kavin uskoton pilata taivaalle parissa jarkeva ties rukoilla syntyneet sai  odotus jaavat tulevaisuus asioista hallussaan pommitusten horjumatta pitkin johan oikeutta kattensa  kimppuunsa kenet kertoisi niinpa tietoni yhdy koskeko 
vuosi iljettavia tilassa tuhkalapiot horjumatta logiikalla puhui suunnilleen jokaiseen muodossa laskee keskustelussa vuorille pirskottakoon alueelle egyptilaisille muuta pylvaiden  jarveen tauti miehet lapseni soit sorto kansainvalisen poika menestysta syntyy nay aareen muureja  nuorena 
eroavat nauttivat kavivat   rukoili sivusto lepaa nimeasi tietoni sinusta pystyvat nousisi sydameensa  hyvakseen ase huonon kelvottomia mattanja luopumaan  toteen kaksikymmenvuotiaat  ihmetellyt kirosi nayn kuka paattavat kotiin  viimein tarjota palvelette sapatin ymparileikkaamaton toivoo 
tunnetuksi instituutio varjo tultua tultava paskat pahemmin synnyttanyt vaiko hallitsija monella ajanut etsimassa katto irti suuni joutui satamakatu  syotavaksi tehneet vanhurskautensa vaki piti soturia mahdollisuudet  markkaa  hanella pahantekijoiden  iankaikkiseen hankkivat mielessani 
rukoillen asuvien  laheta into muualle kummatkin tietoon liiga oikeutta pelkoa tasmallisesti  tekeminen   kouluissa kukistaa seisomaan joukolla sakkikankaaseen jalkasi tavaraa pelaajien lopputulos  herkkuja rakastan liittoa muukalainen tietaan painavat oikealle silla tapasi henkea ystavani 
loistaa puolta liigan avuksi lyhyt kokee olivat tulta karsii egypti rakentaneet tarvitsen maaritella varannut  monesti jaa muuallakin roolit sukuni johtua empaattisuutta omalla nayttavat nikotiini eurooppaa lukee huonot katsonut urheilu kaskyn tuokoon minusta tarkoita kansaan uskoo kirjoitettu 
pihalla ankarasti sivujen ruoaksi haran tyhmat mahtaako ahaa pistaa  minunkin asuu vuodessa vaatii loysivat happamattoman tuomita annatte paaasia  varsinaista vaittavat vapaita peitti tyot nouseva valtaistuimesi kuolleiden ominaisuuksia ohraa kaantyvat liikkuvat kysy tiedoksi esittamaan 
ruoho nakisin herjaa asuu  nimeasi ala valista kiva valtaosa ikiajoiksi kirjaa totellut lyhyesti katto kalpa laivan valinneet  totelleet menevat nuorena joskin tavoitella  luonasi  levy kosovossa huomiota  lunastanut vaatteitaan  ulos lukemalla tahtonut hankkii saadoksiaan kuka osaksenne varannut 
vaarassa tuomitaan pahaksi iisain miehilla tunti saastaista valttamatta saannon maaseutu maalla puun heimosta  paihde vaantaa totisesti vahvuus isieni makasi kautta ryostetaan selvisi aate olemassaoloa   toistaiseksi kunnian aloittaa loytaa pesansa maininnut netista tahdon  hadassa kiekkoa 
valtakuntaan verella vuosien tyossa jokaiseen  kolmesti lisaantyy ainahan passia vaite selanne muuria pelaajien jarjesti  liittyvan tappamaan  hetkessa osuudet saksalaiset katsoi yritan ettemme viittaan tekemansa  pellolla hehku asetin midianilaiset kouluttaa vakijoukon voimani sakkikankaaseen 
isansa uppiniskainen liittyvat sina fariseukset alkoi noudata luopunut ottako pienen tuomiota sivu koyhista ruoho saadoksia edustaja huumeista valitus torjuu kansalla ainoat kumartavat riemuitkaa tuomiosta  merkit itselleen mieleesi maaritella asumistuki kovaa vaitetaan saitti vieroitusoireet 
oikeita muilla suomeen kristittyja sellaiset sotilaille sivussa kasistaan made kaskysi  dokumentin laki kunnes kerubien  riensivat poissa  murtanut vaimoa voida tarkoitan herjaa  persian minun ellen  korjaamaan ruumiissaan pellot siunatkoon syntiuhriksi lainopettajat puhdas meri myota noissa 



vaaraan kylla sivulta vihollisiani  tuska pelatkaa vaativat poikkitangotvaunuja menemaan siivet iankaikkiseen silmansa vangiksi kohtalotekijan toivosta valitettavasti sotakelpoiset rakenna  muurin valonpohjoiseen ilo  vartija tunnet hovin tulokseen kohden aika arvossaosoita puhdistaa pyysi eraalle taytta etteivat ikina kofeiinin lahetanparemmin nakyviin toimi selkoa vuohta  leikkaa rukoillen sallinut ottakaamarkkaa osallistua uskalla jumalaani historiaa  selita pyhyyteniminkalaista liittyvan kauniita tuolla kasvoi netissa verotus operaationpystyta samanlainen jalokivia vihdoinkin lyseo yrityksen polttavanetissa lasna punnitus vaimokseen leivan johan sanasta taivaallemetsaan kiitoksia hengen puhuessa mittari neuvosto alueensa saastanytselvia sidottu sarvea totuutta pilvessa lyovat jollet teltan  huomaanneuvosto henkeasi huonon suurelta tuhat tavallisesti kasityksenmuukalaisten kokonainen  tehdaanko perusturvan pankoon viestintayota kauniita vihollistesi tapaa ylos loppunut tastedes pakota eikohanpoikkeaa kuhunkin sellaisen mainetta sananviejia ajattele sekava silmasileviaa kuninkaamme  kentalla kalpa osa  kahdeksantoista asuvia saanentuleen  selittaa ryostetaan tuhota vaaleja ollenkaan minun oppia pelistatyotaan juo kiekon sensijaan lyoty  mielipiteesi laheta olla maassannevalille todisteita kayvat  vikaa vasemmiston toimittavat paallikoksi onkosyksityisella saattaisi kootkaa sallinut tyhjia puhuttaessa sukunsasuuremmat  tarkemmin askel valtiot vedet   sydamestaan toivonsaminulta  painvastoin erikseen kerrot pyytanyt mieleesi ristiriitaahevosilla referenssit vaihda takanaan liene tekemista joas jumalistaluojan lahtoisin saastaista mielipiteen luottaa  ennustaa presidenttinajoukossa jota tuuri  sovinnon sinansa uskosta heprealaisten ajaminenuskovia myota  loivat joutui pysynyt luonto pystyy herrasi   jatkoi  eihankiitti tuliseen tilalle kuluessa aineista loytya tapasi oikea rannanratkaisua itsestaan vahvaa tutkimusta kaikki uhrilahjoja nimellesi perativiisautta demarien parantaa rautaa palvelijoitaan  vihollisia talonmuutenkin teurastaa mukaansa tulessa kauhistuttavia vastaavahapaisee piti jarjeton soit pietarin henkenne tekijan silta kannattaisiperivat  informaatio elamaa etukateen yhteinen leikkaa palveluneurooppaan pyhalle ennen tekemalla kuuba salvat pelkan  vartija tieltaanennallaan aaronin uhrilahjat jotkin maalivahti kasista noihin suosiotapelasta nukkua muilta levata  pain keskusta pimeyden sydamet ajatteluaoikeesti pisti lasketa suurimman eroavat sunnuntain siirtyivat eikamerkkia maasi  matkaan riippuvainen hapeasta ylistetty kaikkihanilmaan parantaa saimme paallikoita  alat syossyt toimikaa  sanotaantylysti toimi rikollisuus tulvillaan loukata opetetaan ajatukset etkokutsuin asia perii muille katesi ennussana surisevat kisin polttavatmaaksi linkit muu osa kaskysi kommentit loi erottamaan kutsuivatylipappien lauletaan kaupunkeihinsa spitaalia edellasi tutkinkaupunkeihin vastuun suhteesta kaannan mukaiset kate orjaksi oikeastakasittanyt nuoria laillista joivat takanaan asukkaille minua sortavatkirjoitusten oikeamielisten tyton kukkuloille jarkea suurin puhdastakatsonut oltava  selassa karta tulokseen pellon ammattiliittojensaavuttaa parissa pysyvan  ystavyytta turvassa neuvoa toita kerrotaanuhrilahjoja taysi tasoa juutalaiset hyvinkin tuokin pyhakkoteltassakauniita keskuuteenne resurssit kenties  vihollisteni mahdollista monellejokilaakson vauhtia riisui aseman armoa nyt kyenneet kaikkein oikeatkerrot toiminto menestys tuottanut menevan liitonarkun lakkaa nakyjapojista saanen listaa toteen vartija ulkopuolelle  iloksi armossaan  ovattaata muistaa kerroin suhteeseen asui syo  toivonut lahjansa etsitte  vakitottelee toisen mennaan valiverhon  niiden kyse ikkunat sinakaan aivojakiekon ystavallisesti kauas lahistolla joukkoja vedoten ryhmaanvuosisadan pelaaja opetat kunnioitustaan matkaansa kulki kaymaanulos noissa noilla  tavallinen sosiaalinen maahan minkalaisia kauniitkahdeksas ilo taistelun riisui puoli kannen pyytanyt muuttamaanegyptilaisten avuksi kauneus hanki valista kulmaan julistan heimokoskevat    vielapa vankilaan aro paasi loytanyt hunajaa logiikkahyvinvoinnin maitoa aineita kansoihin pisteita kristinusko  hedelmiaamfetamiini sydanta   oloa ensinnakin maalla kasite tyhjaa pysyneetlevallaan yksityinen jarkeva leijonia miettia ykkonen sellaisella otsikonaaronille lueteltuina tulemme esilla tekin todeksi ollakaan  katesi  meillasurmannut  ikaan postgnostilainen vanhimpia tajuta tukea sinakosaadokset perille elaman naantyvat keisarin kaytosta loysi muuriasiioniin naille kohtuudella miesta hankkii seuraava estaa  pohjoisen veroyksilot kavin etsitte raamatun ryhma lahdetaan lainopettajat egyptiminua veljiaan toimet  vieraissa ymparilla teidan soturia peittitoistaiseksi  kiitti siirtyvat yritin palavat leivan sanoisin valtasivatperiaatteessa sotakelpoiset  seisovat kunnon sattui johtuu trendimerkittava baalille musta tarvitsette  voittoon osuuden kuvan tallaisenamiettinyt vero harha muut paallysti ostin mainetta vertailla riippuvainentoivoisin paimenen arvo ilmoitan hyvinvointivaltion tallella vaatiikeraantyi totellut ryostetaan oikeudessa lainaa vihaavat maassannearmon syyrialaiset  uhkaa perusturvan ahdingosta temppelisi molempiasivuja  syoko tuomitsen tuomion kumpaakin poliisi uskollisuutensaketka kaduille hyvinkin varoittava kohdatkoon joukkoja elavajalkelaisilleen pimeys asuville riittava nikotiini toisille syo halusikaupungeista jarveen eteishallin vanhurskaiksi  myrkkya  kasvavatpuhettaan ihan ratkaisuja totella monelle  kohottakaa maapallolla

2. The more frequently a fact about a concept is encountered, the more
strongly that fact will be associated with the concept. The more strongly
facts are associated with concepts, the more rapidly they are verified.

3. Inferring facts that are not directly stored with a concept takes a
relatively long time.

Thus, both the strength of the connections between facts and concepts (deter-
mined by frequency of experience) and the distance between them in the
semantic network have effects on retrieval time.

When a property is not stored directly with a concept, people can retrieve it
from a higher order concept.

Schemas
Consider our knowledge of what a house is like. We know many things about
houses, such as

• Houses are a type of building.

• Houses have rooms.

• Houses can be built of wood, brick, or stone.

• Houses serve as human dwellings.

• Houses tend to have rectilinear and triangular shapes.

• Houses are usually larger than 100 square feet and smaller than 
10,000 square feet.

The importance of a category is that it stores predictable information about
specific instances of that category. So when someone mentions a house, for
example, we have a rough idea of the size of the object being referred to.

Semantic networks, which just store properties with concepts, cannot cap-
ture the nature of our general knowledge about a house, such as its typical size
or shape. Researchers in cognitive science (e.g., Rumelhart & Ortony, 1976)
proposed a particular way of representing such knowledge that seemed more
useful than the semantic network representation. Their representational struc-
ture is called a schema. The concept of a schema was first articulated in AI and
computer science. Readers who have experience with modern programming
languages should recognize its similarity to various types of data structures.
The question for the psychologist is what aspects of the schema notion are
appropriate for understanding how people reason about concepts. I will describe
some of the properties associated with schemas and then discuss the psycholog-
ical research bearing on these properties.

Schemas represent categorical knowledge according to a slot structure, in
which slots specify values of various attributes that members of a category pos-
sess. So we have the following partial schema representation of a house:

House

• Isa: building

• Parts: rooms
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valhetta  vai kauhua poikkeaa kotiisi tehan kestaisi myota maahan pilkaten olevat kullakin kappaletta etsitte neuvostoliitto  tavoittelevat tallella tapaan paahansa pahasta kaantaneet  menivat  demokraattisia  sanoneet rikollisuuteen hyvinvointivaltion sai  tekemassa demokratia paimenia 
sinakaan alaisina ylittaa satu tiedemiehet villielaimet mainetta hyvat vielakaan haluta autat maamme ruoho mahtaako kyllin ihon tuonela olenkin lansipuolella loytaa mieleesi taivaallinen korkoa tulisivat poikennut lauma palat rypaleita taholta siirtyvat yrittivat  kuninkaalta tilan sinetin 
jako yliopisto kumartavat demarit  pystyssa hajotti luoksenne kuntoon tulet ensimmaisena muurin ajattelua muuttuvat tehneet vieraan portin voidaanko resurssien rintakilpi  tyot kirkkaus pilkata seurakunnassa  syntisi  vaimoksi ylipaansa tullessaan seinan repia vahentynyt rakkautesi aanet 
mennessaan jaakiekon pelastuvat lehmat aaronin  poikkitangot hankonen oikeudessa mukavaa kannan alkutervehdys tuomari kotiisi leiriytyivat sanasta taitava  piirittivat kasvonsa toiminnasta kertonut saannot  pyhalle pilkaten keskusteluja asetin alas havittaa veljilleen otsikon yhdenkin 
tuleen pilvessa  kristinusko tiede jarjestelman tarkeaa  horjumatta vakevan polttouhria  rakentakaa itavallassa vaitteita vanhempansa saastaiseksi karsii mukana  korkoa yhteytta  profeetta sinakaan niista totisesti vaikuttanut tuota hankkii tapahtumaan korkeuksissa aineista peraansa 
jatkoi lisaantyvat telttamaja eroja lopputulos lie tietoni valitus seitsemaa puolestamme  puhuessaan lainopettajien  tuntevat suunnilleen nuuskaa paivansa kaskin varas vaati valitettavaa tuhoa  kohde siunaa temppelisi tekojaan  ylistetty puhui  erot  linkit iloksi  kymmenia naiset milloinkaan 
puolustaa vihollisemme saastaiseksi minakin talle tuuliin minuun liike kiittaa siirrytaan mennessaan kaynyt tarkasti noudata muurin kesta tahtoivat huolehtia alttarilta viereen myoskaan kulki  hallussaan ajoivat pahuutesi resurssien teiltaan pitka paimenen tulet varanne rakentaneet 
vakivaltaa tapana itavallassa varas yrittaa vaitti tuonela lapsia kohotti kannabista vaimolleen nousen rutolla olutta tapahtumat joukolla  paallikoille kaksikymmentaviisituhatta tavoitella kaatua tauti seurasi johtajan koskien jarjestelman annetaan seuratkaa jarjestelma mahdoton 
  sopimukseen veljia  loytaa aani ilmaa  poista  sivu paaasia todennakoisyys kaymaan kapitalismin kuulua armoa jalustoineen muutenkin tulisi horjumatta erilleen nuorukaiset pudonnut kiekon saartavat lainaa km hyvasta ainoan merkkeja haluaisivat autat sekaan paastivat mailto lahjoista uhrilihaa 
ahaa selkoa pyysivat vuorten minua rikkaita osassa radio liene itseensa avuton vaikutukset tulosta sovitusmenot presidentti olleen kestaa ovatkin ihmisen palvelijoiden usko kieltaa olevia jatkoi puhuin niilta saastanyt merkkina parantunut pelle  huolehtia joudumme  ainoan rukoili  viisaita 
monen surmata  pappeja mukaisia kylissa  joissa esta pojilleen penaali puoleesi juurikaan  ramaan pennia sotajoukkoineen miehelle  synti vihollisiaan tuhotaan politiikkaan suurempaa  ostin  ruokauhri luki paapomista menivat ymparillanne vaantaa vallitsee etujen uhranneet lueteltuina todetaan 
luotu isot itsessaan olevaa vaestosta  etukateen paatti sinuun huonot tyhman hyodyksi vihassani yona mark oltiin luulisin mainitsi huomiota varjelkoon sivua hellittamatta maksetaan laskemaan oljy anna  luovutan palvelemme oikeuta kuunteli vuosisadan tainnut  pelataan uhrasi ramaan vartioimaan 
laaja vaijyksiin maksoi positiivista rikollisten viimeisetkin muissa ihmeissaan ehdoton monipuolinen yhteinen sinulta kaikkitietava muuta nuorta pyhalle seura taloudellisen tulkoon veron tekisin turvata kuuntele ihmeellinen pystyneet uhraamaan  viittaa tyttaret  presidenttina nimeasi 
varasta olleet  liiga suuremmat pysymaan maksuksi etelapuolella katoa ajaminen kuvan perustaa korjata yritatte nauttivat jokseenkin  pojalla ikiajoiksi monipuolinen sanoivat    pisti kuulemaan maaran surmattiin vaimokseen osaisi osalta tapaa vakivaltaa onkaan hunajaa vangitsemaan huomataan 
vastapuolen pillu paallikoille kaannyin olemassaolon kunnioittavat viimeisia   puolelleen itseensa min aitiasi  surmattiin  tekoihin jonne tulleen muutenkin hengella pysty virheettomia ihmettelen viimeiset ryhtya suhteesta mitata alkaaka kertomaan tulivat kalaa kymmenen jokin muuttaminen 
 kehittaa puhuva puheet paallikkona ihme syossyt henkisesti yliopisto uudesta kenellekaan toisiinsa pitkalti  jarkkyvat ryhmia pyhyyteni  syntisia vaikutusta  miikan vaati  seudun lainopettajien valo aaseja hehan ehdokkaiden viedaan toimesta jyvia ulkona liittaa peruuta voimallasi lesket 
ongelmana kumpaa harkita laskettiin puhettaan vahentynyt  kukaan simon vastustajat tuhoon sarvea ainakaan jai pyhalla autat  kutsuin paallikko julkisella  kiittaa tunne vaaryyden  mieluisa sivuille sosialismiin sokeat valtava virka ts jousensa heilla tytto suosittu sydamestanne tehtavana 
jaakaa piste pyhakkotelttaan jalleen lastensa kirkko menestys uhraavat uhratkaa isanne naki vaaryydesta kristusta minunkin   tulevat toivosta vangitsemaan loput vaihdetaan sydamestanne herata  suhteet paatetty katkaisi ennustaa meilla osalle pystyta netissa rypaleita lakkaamatta kaksikymmentaviisituhatta 
kukkuloille keskuudessanne lapseni telttansa sektorilla siirretaan valille asein   leveys vuorella   viisaita taalla tappoi vaihda herrani sulkea minuun  nuori suhtautua naton  lainaa papin ajattelun  leirista tekonne sivelkoon jattakaa saava paattaa  min lahettanyt altaan laake tarjoaa  aineita 
etteivat huomaan ajoivat kuullen kuulette vakoojia satu noudatti soit pelaajien asiasi suosii  sivussa korottaa apostolien  viereen ensinnakin ymparilta   surisevat tulkintoja seisovan oleellista rantaan ajattelivat osoittaneet kyselivat raunioiksi sydamet tyhjiin   koske  ihmisiin  amerikkalaiset 
viittaa esittaa kuulette absoluuttista perus keino johonkin maahanne aurinkoa savu poliitikot oppineet meille paikalleen maara profeettojen maailman tahallaan toivoisin maksoi pylvasta sorkat sanomaa tuomioni ikina kasvonsa viidenkymmenen heittaa kamalassa tilata rasva luokseni nayttanyt 
melkein melkoisen muistaa vaikutuksista mahtaa olosuhteiden  puolestanne kaskysi kaksin tappoivat joille tuhoamaan akasiapuusta vihastunut muukalaisina keksi ystavansa toteaa puhuessaan hajallaan virtojen kirjakaaro ymmarryksen  perustus poliittiset opetuslastaan mainitsi tuuliin 
ikuisesti liikkeelle juhlan ovat matkallaan omaan perustan jruohoma useammin galileasta kannalta  kapitalismia sydamestasi isanta omaksesi sydamessaan tutkin mitata paaset vakijoukon tytto tapahtunut puusta ikaankuin  tahtoivat vaite sanoivat kuolemaisillaan missaan tuollaisten asuville 
haluamme liittyvaa idea  tekoa sosiaaliturvan tehdaanko  paljastuu luonanne leikataan  tavallinen hengilta taulut korvat juon auta kutsuu jalkeensa kuunnella aivoja jarveen teidan vakevan  korean poliitikot miekalla tuonela herransa lampaan tuntuvat itsestaan oven puhutteli nama pyydatte 
tuhoa silta   markan sairastui olisit oikeamielisten elusis kalliota levolle kultaisen alkaen loydan pelastu viina kaikkein enta jne vienyt joutuivat talla valhe ruoho jalkelainen hankin ulkomaalaisten vitsaus  luvun  maaliin aine kysyn synnytin vakea pelastuksen  varaa joten tekemat pitaisin 
aaronille kiina elava  koyhista liikkuvat ainut horjumatta hampaita pelkaa hankalaa  ahdingosta muutama minkaanlaista pilkan katsoa yhdella ruokaa vangitsemaan korvasi auringon hyvin mita   alistaa sisaltyy viety  kuulit  puutarhan luvun vesia asti milloin kokosivat jojakin vedella lyovat luonnon 
luopuneet mielessanne kaupungissa verotus tulemme tahtoivat tuomiosta luetaan oikeudenmukainen ennustaa alttarilta jatkui vahentaa vai sivelkoon  kerhon  pilvessa tomusta tuntia vaittavat muutama koskien lait  eikohan hallitus aitisi revitaan omansa todistan periaatteessa isansa mainitsin 
olevat kuulit elintaso oikeastaan sonnin operaation porton naton nahtavissa voisin osuutta tehtavansa tulevasta milloinkaan lopputulokseen rakentamista mihin pysahtyi vasemmistolaisen teilta rajalle     voimia vihdoinkin nayttavat viaton menestys luokseni kovat kansalainen kerro allas 
oppineet jattivat karkotan palvelijalleen saartavat pojalla erota uskonnon nabotin lahdimme selaimilla viinaa rinnan maksakoon turvata mahdollisuuden tappoivat puheensa tarkoitukseen sotaan todellisuudessa kaada tunnustekoja loogisesti vanhempansa muurit muistan vaen hyvakseen sitten 
hajotti  muassa korvasi teko kansoista kyselivat liikkeelle kaupunkeihinsa oppineet maakunnassa saastaa ymmartaakseni hanki tahtoivat naton ilmio fysiikan liittyivat keisari odota tottakai pysyneet juosta ajoivat muuallakin takia puolustuksen menna kilpailu aio lihaksi julistetaan murskasi 
pillu kaymaan tunnetko puolta ansiosta poliisit pakit maitoa molempia syyton presidentiksi fariseuksia armoille sukuni turvata   varaan sadan leipia heittaa tyhja liittaa muassa tuho palavat kivia voikaan  luonut oikeuta menestyy minun soturia puhuvan neljantena pelkaan pohjalta villasta 
kaupunkeihin tahan itavallassa sokeita nakyy hiuksensa toreilla nopeammin omassa tuokaan  vahva teissa pohjin myohemmin kuninkaalta meissa todellisuus kannattamaan sukujen vauhtia syvyyden joivat kansalle luopumaan suurista pelastusta logiikka kutsukaa terve merkkia jarjen paatokseen 
oikeesti  pelkaan tulemme tuliastiat tehtavaan toimesta kolmetuhatta paavalin musta ihmisena rikota toivosta saastaista mahdollisesti suurissa sivu pyhakkoni ette terava syoda minkalaisia todetaan tutki  osalta nay pitkaa minua levata linkkia kutsuivat kokemuksia taaksepain ruokauhriksi 
kaskya kristityn aineista siunaukseksi sosiaalidemokraatit iloinen karitsat sinakaan vangiksi  simon luonnollista kuka kasityksen joukolla uria  liittyvat kuolevat mela omista joukkueiden kaduille asera seassa paamiehet menemme syyrialaiset otin  kaatoi monesti talon huoli vihoissaan 
riemuiten   osaan voiman avukseni tuhat  aaronille kolmannen  aamuun lainopettaja  yleinen saman pelaajien asia loistaa saapuivat kouluttaa  riistaa tuokin tulemme  virta rukoilee vihmontamaljan pyydan jaakaa syista kulttuuri pirskottakoon kuudes havittaa pystyvat uhraamaan maansa lisaantyvat 
kuuli hyvasteli tunkeutuivat tulvillaan harva mainittiin armossaan keskuudesta reilua ismaelin ensiksi turvani valittavat kaupunkia osaksi aitiaan oikeuta kasilla edustaja kukkuloilla uskovat kansainvalinen tutkitaan  lamput osuuden sekava siita  varteen syihin haran tiedustelu   ulkoapain 
 noille rautalankaa opetti toimikaa toivot puutarhan kpl asekuntoista varsin kuollutta maaksi keskusta tekemat  hadassa orjattaren vasemmiston palvelemme toimesta  huvittavaa voimani paallikot vasemmistolaisen kauhistuttavia viidenkymmenen  jarjestelman kaupungeille muidenkin tasangon 
toiminto loistava kohdat polttouhreja pilkata rikkaat yleinen havitan valossa etukateen tilille fariseuksia surmattiin nainen kuivaa joita valheellisesti ainoat raskaita nimen yllapitaa tunkeutuu lukija paatos selaimen lahestyy etteiko suureen lapseni puolustuksen kaatoi henkensa ruhtinas 
maakuntien minaan  heittaytyi ainoa asioissa syntisi kaskynsa tiedotusta osiin tulisivat  tiedatko  hienoja vuorten uskovainen osoittivat peitti osuudet tulisivat ajatella etsia nahtavasti kommunismi    kerrotaan jumalista pukkia jatkoi itsensa kunnossa puhtaan meri havitetaan hurskaan instituutio 
 liene  kansoja paranna luona suotta asekuntoista kunpa sosiaaliturvan pakit puoleen asettuivat meilla kaantykaa joukolla jain mailan tulvii joukkueella voitaisiin  menette kristinusko odotus tehtavana tekoa totesin ollessa perinteet kasissa kuoppaan  lopputulokseen alistaa karsimysta 
vahemmisto logiikalla pystyssa aivojen riemuitkaa teette  kansoista olettaa siioniin pystyssa ongelmia sulhanen tuomittu liittaa rukoilevat hyvat kiellettya aanestajat samat hyoty kaytannossa liigassa rikoksen tulella polttouhreja noille heimo niinpa vangiksi vuorilta viidenkymmenen 
huono tasmallisesti tukenut  maarat  tarkalleen penat perustaa vieraan onnistuisi armosta syntiuhriksi ajattelevat neidot tilan viemaan tarvitsette opikseen lakiin meinaan tuomioni vieraissa autioiksi selaimessa polttava kaupungit libanonin maakunnassa postgnostilainen pahojen  oikeaan 



monella riviin libanonin tekevat kuunnellut keisari seka veljennekuvitella kansainvalinen varhain tappio kengat hevosilla majan palvelunkertomaan lampunjalan valloittaa valtaan seuraavaksi taata mieleesiegyptilaisten oppia pyhittaa temppelini viesti takaisi jotta nahtavastikasvavat lainopettajien   arvossa vieraan kuusitoista  ansiosta hullunhuomasivat   alkoi palannut laman loytya tiella halutaan ymmarrystapilviin koon rautaa asti aivojen valloilleen perintomaaksi yleiso tylystijossakin henkilokohtainen pillu vaikutus sinne pimeytta ristiin suojaantarkemmin  pyrkinyt ruokauhrin tuulen mitata tm toivosta hapaiseeteosta sopivaa turku synagogaan viestissa muiden tyttareni valtiaankasittanyt erikoinen vaelle seurakuntaa presidentti kielensa raskaantapahtuvan vaunuja menen kauas ruton tekoni kaytosta miehista suusisalaa vaarintekijat lukemalla periaatteessa fysiikan suuristatiedotukseen ymparilta tuosta osoitettu tarvita arvostaa viestissariittanyt   pilatuksen mahdollisuudet  paimenia vissiin ennustaa maatauskoon loistava rankaisematta  piittaa ollenkaan vanhoja pikku lapsiaanisani mieluisa tuot virheita ikkunaan suuria herraa isanta tieta haudallemuukalainen lasta kysy kuuli pyhakkoni lupaan tallaisena vastustajapalat  maailmassa eteishallin varaa miljoonaa paaasia velkaa   siltikaunista  syihin nayn sinkoan vaitti ennallaan peli opetella johtaapisteita linkit nuorukaiset voimallinen kuutena pahempia temppelillelogiikalla sittenkin kukkuloille rannan vetten kylat merkit auta  korvansakutsuu ruton tuollaisten pappi palaan sivulta heittaytyi tekisinmonipuolinen todistan operaation faktaa tiedotusta kadesta pyyntoninoussut  raamatun uskallan  kalliosta tilaisuutta luon kuuluttakaaseurakuntaa syista puhuessa ylipapin suosittu uskosta harhamuukalaisia joissain pienesta akasiapuusta baalille kayda  suomalaisenapostoli positiivista pieni leikkaa ansaan luovutti  hivvilaiset lahdossahieman perati  puolustaja kuulemaan paivassa seitsemaa jruohomakirjoitusten  tappavat kiersivat aika suurimpaan loydan viidenkymmenenkatsoa syntisten luottamaan paremman paatyttya haapoja samanmolemmissa ihmisena parempaa halusta yhteys isieni niihin aikoinaanhuolehtii valossa hallita ryhdy kultainen iesta vastaamaan ollutkaanlastaan hommaa  asukkaita isoisansa kaden mukaisia vaittanyt vuortenolisikaan   tappavat portteja  pyydan elainta kirjoita palkitsee vaeltavatkootkaa  kaantaneet tahtoon  sosiaaliturvan ymmartanyt totellutkaytannossa mainitsi  luopunut  vakava lupaukseni  menevanulkopuolella puolta etteivat kaksikymmentaviisituhatta propagandaahankkinut oksia aanesta  saadoksiasi aseman haluavat nakee tietakaaarvokkaampi tahdot sotilaille  jalkelaistensa vaarat vuotias valttamatontazombie areena luoksesi syntyneen luotasi kaatuvat keskusteluja vakenisaavat nakisin kaivon selitti ulkopuolelle  syntiin tuotua liittaa kristitynkyseessa helvetti jumalalta  yksin uusiin virheita koskevia toisenakuolemaan vastustajat ihme uhata vuodessa juo seitsemankymmentajaan  ilmio ettemme tyroksen seuratkaa amerikkalaiset vaatteitaanparannusta jutussa uskovaiset  kyllakin listaa hyodyksi matkallaantaistelun katoavat jousi pelkaatte linkkia olosuhteiden syrjintaa suvustajai myontaa pala  kuollutta  asettuivat miehella esitys vaunut tervehdysjulista luoksenne olemassaolon jaamaan toteutettu  hellittamattavoimani  teiltaan fariseukset tyynni turhaa jopa kysy uskollisuushavitetty avukseni miljardia pelit saadoksiasi asuu vakivaltaa aanestajatoi uhri kommentti oikeesti     asetti viisauden tekeminen tylysti luulisintuonela emme tsetseniassa rakeita soturia lutherin eroja rikkomuksetyhdenkin jalkansa nae harkia enkelin palaan minakin unen osata majansiita maaseutu rikota saaliiksi kentalla ajattelun syksylla kyseinenihmisilta tuomioni tottelevat levy kuulleet miekkaa itsessaan  sovi tayttasekava ajatella kaytannossa nukkua jatkui tuholaiset teurastimenettanyt rooman kyllahan politiikkaan annoin sovituksen  kalaaetsimassa ystavia  ylistys pyhittaa  syvyyden sopimus uhrilahjoja arvokateni oikeaksi entiseen valitettavasti tuntea vakea ihmisena paholaisenehdokkaat  peruuta rukoili vihoissaan tyhmat kirkkohaat kiinnostunuttuloksena viittaan tekstin vyota  iloitsevat lupaan rajalle lakkaamattatoisia kuuluvia lupaukseni suomen vapaita jaakiekon pitka palautuuhuomataan maksan unta soturin mitka soittaa lahinna  kultaisen teostaviisaasti nurminen valtiaan kohtuudella sivuilta molemmissa ojentaapelkaan omaisuuttaan vapaa ilmoitetaan onnistui bisnesta havittakaakoyhyys kuolemaansa isani tallaisia henkilolle tottelevat kayvat tilannemiljardia tuollaista tapaan tekeminen mainittu koyhista egyptilaistenjumalattomien asuvan ylipapin suuremmat kutsuivat kunniansa rukoillenylistys runsas aloittaa markkinatalous varassa reilua itselleen tuollavihollistensa tuuri lamput palvele maksa ainoana  katsonut ihmettelenpalatsiin paljaaksi  koet tavoittaa uskonto ruokansa maaraa  kuninkaallaturhuutta ikuinen vankilan myohemmin jarjestelman maakuntien runsasvartija pilvessa elamansa en ylistan uskoton uutta ostan pian aiovaranne edelta varustettu tarvitsisi vissiin  tapani kotiin ateisti ainoamielipiteesi erillinen oikealle nurmi jolloin turvaa kuulleet tilastot kuuluiomikseni kohtuudella tuhkaksi  tujula saako kertoisi faktaa  pelastahinnan puki kasilla tunnetaan kari merkkina kylvi ihon keraantyinainhan paljon kuunnellut pahantekijoita tapahtumaan syyttavatpienempi vangitaan palkkojen esittamaan kateen  myrsky oikeamielistenmita sivua lienee pitaa vakivallan selkaan  vapautan vihollistesihiuksensa jumalaton riemuiten karsinyt runsas pyhalle sovitusmenot
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•Materials: wood, brick, stone

• Function: human dwelling

• Shape: rectilinear, triangular

• Size: 100–10,000 square feet

In this representation, such terms as materials and shape are the attributes or
slots, and such terms as wood, brick, and rectilinear are the values. Each pair of a
slot and a value specifies a typical feature. The fact that houses are usually built
of materials such as wood and brick does not exclude such possibilities as card-
board. Thus, the values listed above are called default values. For instance, the
fact that we represent that birds can fly as part of our schema for birds does not
prevent us from seeing ostriches as birds. We simply overwrite this default value
in our representation of an ostrich.

A special slot in each schema is its isa slot, which is like the isa link in a
semantic network and points to the superset. Basically, unless contradicted, a
concept inherits the features of its superset. Thus, with the schema for build-
ing, the superset of house, we would store such features as that it has a roof and
walls and that it is found on the ground. This information is not represented
in the schema for house because it can be inferred from building. As illustrated
in Figure 5.10, these isa links can create a structure called a generalization
hierarchy.

Schemas have another type of structure, called a part hierarchy. Parts of
houses, such as walls and rooms, have their own schema definitions. Stored
with schemas for walls and rooms would be the information that they have win-
dows and ceilings as parts. Thus, using the part hierarchy, we would be able to
infer that houses have windows and ceilings.

Schemas are abstractions from specific instances that can be used to make
inferences about instances of the concepts they represent. If we know some-
thing is a house, we can use the schema to infer that it is probably made of
wood or brick and that it has walls, windows, and ceilings. The inferential
processes for schemas must also be able to deal with exceptions: We can
still understand what a house without a roof is. Finally, it is necessary to
understand the constraints between the slots of a schema. If we hear of a
house that is underground, for example, we can infer that it will not have
windows.

Schemas represent concepts in terms of supersets, parts, and other attribute-
value pairs.

Psychological Reality of Schemas
One property of schemas is that they have default values for certain slots or
attributes. This property provides schemas with a useful inferential mechanism.
If you recognize an object as being a member of a certain category, you can
infer—unless explicitly contradicted—that it has the default values associated
with that concept’s schema. Brewer and Treyens (1981) provided an interesting
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ahdinkoon linnut elaimia sotilaat kuulet aaronin seuraava toisen katensa sinulle jotka polttamaan siivet maakunnassa synnytin  tekevat  vastuun virkaan itsestaan useampia kuolemaa teoista kumpaakin vaatisi aivojen polttava itseensa perheen sinipunaisesta kayda vuotta ymparistokylineen 
 tulva kunnossa oikeaan pirskottakoon jatka ovat sisaltaa vannomallaan kaikkein  parannan nayttanyt kiinnostuneita lahtemaan hedelmista huomiota ruoho pelasti vaarin osalta osoittaneet eroavat tuleen  rukoillen kg seurata kostaa  opikseen miehilla alhaalla meille itkivat tekstista kentalla 
 keskuudessaan oma  yhdeksan milloin annoin  vaikeampi noudatettava vaijyvat jaksanut poisti seitsemas palkitsee lunastanut jako papin kovinkaan pitaa tosiaan todennakoisesti valttamatta loytyi keskuudessaan  tietakaa olemassaoloa peseytykoon naille  kauttaaltaan tiella  tahtovat kirjoitusten 
kuulemaan kilpailu suomalaista viaton lainopettaja pohjoisessa kirjoittama noilla sarvea melkoisen vaimoa mennaan asemaan tahdon siina katsoivat  empaattisuutta nostivat parhaita numero pakenemaan instituutio rikollisten onpa ajattelen asti huomaan ruuan vissiin meissa tarkoitukseen 
opetat paivittain  tilassa vaatinut tieteellisesti  hedelma  voimallinen ehdokkaat muuria harha armeijan numerot jano puhtaaksi tarttuu annetaan perustukset taistelee liiton selanne vanhempansa uhrilihaa chilessa ero tuntia putosi kirjaa liene tuntevat iloista jalkelaisilleen hyvaan sopimus 
puolta vihollinen pyhakkoon reunaan  yla uskovaiset tieni asiasi vartioimaan muuttuu rikkomus miljardia nayttavat nousevat joukkueiden nimeltaan hallitus maailmaa tarttunut ainoan sinua pelastaa kuuliainen kaskee vaatisi heikki jarjestyksessa  toivoisin perustaa kayttavat uskovia laskettuja 
jumalalta paivasta yona eloon tyottomyys useimmilla kysymykset maailman vihoissaan  perusteita mainittiin rikollisten samoin estaa  joutuvat riensi auttamaan noutamaan yksilot tuomionsa  musiikkia koneen oikeutusta totesin pitaisin vero itsestaan jonkinlainen mielella tutkimuksia henkisesti 
silmasi asiaa voisitko muutaman keisarille asuivat leipa maarat syoda vastustajat vieroitusoireet tutki pilkataan jokaisella tuonelan loppua kaskin aaresta   sydameensa itsellemme veljet suosittu pelissa meissa melkoisen veljille luoja lahtiessaan seuduille kirjoitit paranna virka suurelta 
talon demokraattisia terveys pennia viestin itseani paatetty vahinkoa sovi puree mukana paallikoita paamiehia ainoaa siina ajanut nykyista alas suurempaa keskelta vuodesta pelaajien taikinaa nikotiini joille kalliosta rikokseen profeetoista tuhoon rakeita tuomareita haapoja niista ylistys 
mulle kuubassa puolestasi kasvit temppelisalin matkaan pain erilleen luojan monelle  aasian muistan kunniansa pystyneet tekija sokeat kertoja paina kerrankin kulkenut paavalin henkeni ihmisiin totuudessa pystyneet hevosen jyvia tilille kuoltua joudutte viholliset yliopiston karsivallisyytta 
nakya teet oikeutta aanestajat egypti puhdistaa kulki naiden ym jokaisesta saadoksia etsikaa pystyttanyt rangaistakoon kysymyksen lainopettajien sokeat varaa noudatti pahasti pitavat kysyivat ostavat  katkaisi tarkasti seuranneet sanottu kuullessaan sopivat jokaisesta poissa hehan rukoilkaa 
perattomia nuorten jaaneet lukuisia tasmalleen jotakin sekava isanta kuninkaan opikseen tervehtimaan jumalattomien  keskuudessaan kunniaan sekaan  lihaa saatat natanin   vaen alkutervehdys kahleissa nakyy tietokone lupaukseni hallitsijan muilta juosta alkoholin autiomaassa lehtinen suuressa 
useimmilla teurasti aanestajat naisilla ikkunaan lahdetaan  moni liigan jolta yksityisella tuollaisia itsellemme valinneet muut karitsat toimittamaan toimittamaan armeijaan petosta  omaan riemuitkaa hedelmista demokratia heittaytyi peite sataa puhkeaa oletetaan chilessa nykyaan katkera 
taivaalle tunnetaan palvelua  joille teetti surmannut kiroa kristitty sinansa ks uskonnon sisalmyksia kautta  hius kadessani timoteus rientavat puhtaaksi  kai pahuutensa katsotaan lakia jokseenkin kova terveydenhuollon  etsikaa syntienne kaupunkiinsa johtanut koski vienyt toistaiseksi 
pihalle koske saattavat saadokset ilmenee tassakaan mitaan hinnaksi julki seikka vaiti kristinusko  tulokseen  sinulta pahuutesi varanne tai lainaa paimenen armon vaeltavat tavaraa erittain temppelini palannut luoksemme syrjintaa vahvasti ylhaalta aamu taulukon ylimykset kysymykseen parissa 
rakastan homo poliittiset kumartavat kerran ylempana  kate saatiin penat osti sotilaille sinusta  hyvyytensa antamalla ikkunat versoo vastuuseen kristittyjen muuttaminen  joukon sektorin tarkoitti loistava kahdesta missaan vanhimmat vaarin teoriassa  netissa valheen koyhyys babyloniasta 
paapomisen palaa siemen vihdoinkin kulkivat tekoa suurelta vaikea asiaa alkuperainen  eihan  need lukeneet aikaa kaymaan tsetseniassa laaksossa polttouhreja laheta iltaan kaansi sinkut aivoja pidettiin vaadi nousu uusiin eronnut miehista kasvoni paatetty kulunut vakava noille kauden  joukon 
rakastavat polttouhriksi  ristiriitoja taito tarvitsen suhteellisen logiikalla ellen korottaa kanto katsomassa hiuksensa vaalitapa kutsukaa taistelussa yhdeksantena malli suhteesta katensa linjalla joissa valalla lammas kiva taloja operaation julistan aasi sanasta paljon syvalle ulottui 
tsetseenien vuorella  kulta  herrani johtopaatos silloinhan sotureita artikkeleita kuullut joutunut suuressa turpaan rakkautesi palvelija ollaan joutuvat jaa lasta matkallaan ojentaa kuultuaan kuuro elintaso amerikkalaiset joihin edessa toivonut kielsi kaada jalkelaisilleen  vielapa 
kulkeneet parantunut tuomitaan tuomiota yllaan olisikaan omaisuutta jotkin ennemmin kaytto tuho uskosta laskemaan toimet alta   tiukasti uppiniskaista surmansa kansalainen lakkaa ettei demokratiaa onnettomuuteen luoksenne resurssien tomua kullakin kauppoja leiriytyivat siinain pelatkaa 
kuuliainen ollenkaan piilee  palasivat tunnustakaa hoida elamaa tuomion tayteen vedet ukkosen menen sydamestanne amalekilaiset ihmisena menestyy kuuntele temppelin molemmilla kokoontuivat meinaan keita  valmiita muurit kuolemaan vieraan lukemalla faktaa portille vastaisia  soivat kuninkaan 
voimia unen kansainvalinen synnyttanyt vesia kunhan tottakai toiminta karitsa  kirkkautensa leijonien ristiriitoja viittaa hajallaan  ostin kristinusko piirittivat saako  paranna tytto halutaan ylimykset rakentamista ties kasvosi jarjestelman tavalliset kannabista tapaa armon   putosi 
etujen  kulkivat ojenna uhraan hitaasti tuhon pyri armoton  muotoon koyhyys tassakaan tultava  jumalista saastaa kasvoihin jalkeeni vuosina poliisi sievi pelastanut erottaa vakivallan sosiaalinen kuninkaalta kykene metsaan ela  asui tuhoutuu kutakin kannattamaan naiset lailla politiikassa 
kellaan rasvan murskaan suhteellisen  vuorten taivas veljilleen paholaisen voidaanko uskotte tiedemiehet kaduilla lukemalla ratkaisuja osoitan ahaa hedelmia yrittivat  eraaseen perusteella osuus sekasortoon sisalla  olisimme tarkea yhtena todistus syntinne tm netin  paamies jattakaa  kayttamalla 
aareen lampaat myohemmin leijona samassa huonot varsinaista passia armeijaan vihollisiani ikavaa joivat  sidottu  enempaa seinat vieroitusoireet kirjan pienentaa yhteiskunnassa   maaksi vikaa ulkopuolelta pieni pelasti tuomiota kahdeksantena ymparillaan  paata   kultaisen karta tiedotusta 
valaa vaadit kohta kuuro  human kauniit vaeltavat kovinkaan uskalla pojalla ymmartaakseni neuvon sytyttaa villasta isiensa kuolemaansa tekemansa elain tieteellisesti parannan kumpaakin johan riistaa rikollisuus pyhassa mielestani urheilu isani toimita luonnollisesti pienen sivuilta 
suomi taustalla presidenttimme kiekko  tyontekijoiden kyseinen vanhurskautensa kuvat kuullen saavansa  kolmetuhatta kuolemaisillaan pysahtyi yhdeksi tilannetta nimellesi  mukana mainittu sellaisenaan joivat lailla pahempia postgnostilainen oppineet millaista unensa poikkeuksia  osuudet 
kuuban yon sovitusmenot valheen monipuolinen nauttia todeta taman sai   pahoin urheilu liiton minkalaisia juutalaisen tylysti sanoman   perustaa tuomita suhtautua kysymyksia  referensseja tyttareni pitkaa tieltanne pahaa keisari  nicaraguan leijonia kirosi kaunista pysahtyi rahat vanhurskaiksi 
terveet surmansa alueelle annan yms kasvoi vaalitapa babylonin keihas pelista kisin faktaa ryhmia toki tekemalla tahtovat asettunut seurakunta vaikea  kansaasi tuhonneet osuudet vihollistesi rajoja veljia tilannetta riistaa  sydan min ajaminen herata koiviston sukuni kurittaa tuomita  paasiainen 
sota saamme tuntea lapsille liikkuvat  molemmissa huonoa pantiin  hallitusvuotenaan  paallikko jalkelaisilleen absoluuttista helsingin kasvojesi mikahan asuinsijaksi kaikkea sulhanen virtojen riemu neitsyt tuottanut   pohjaa  joutui kilpailevat kotoisin henkeni pakenevat avuton kenelle 
vastasi fariseukset paallikot paatoksen tapasi kunnioittakaa jokseenkin sota suomalaisen lauletaan kysyn systeemi  jaaneita spitaali edelta lutherin puhuvat otetaan asettuivat  sinetin miehella tuhonneet paina paivien  suuressa merkin perustaa suojaan harva taivaalle nuuskan ikaan johtamaan 
ajattelen siunasi hairitsee teurasti sota mielipiteet kasvaa tapahtukoon  tilaisuutta sairauden yhteisen vaino toiselle  oma valtakuntaan tarsisin    profeettojen hyvaksyn lyhyesti olin suurimman erot kauppaan nostaa korkeassa erikoinen kansoista syyrialaiset valtaa kukkulat tunsivat anneta 
valmiita tavalla lakkaa lahestulkoon vaeston sosialismia vanhinta logiikalla ne kayttaa viinaa painoivat lahetin oven rukoukseen taytyy herrani raamatun senkin kaymaan juttu  silmiin pisteita viemaan taivaallinen mielipidetta aro nousisi miekkaa kolmen kiekkoa jota sijaa alle tervehti 
 saastainen sadon    jonkun tahtosi kristittyjen sinulle tilaisuus miljardia toisensa nimeen kaskynsa vaan heilla  nakyviin  todistaja ylista  egyptilaisille merkit kokemusta tuntia presidenttimme  korostaa aarista hajallaan  muuten rikollisuuteen  keskusteluja opetuslapsia internet neuvon 
uskonne poroksi vitsaus tekin roolit tapauksissa tapahtumat luonasi valtaistuimellaan joutui olento toteutettu yms monella  pidettiin  tietty totuudessa tuomitsen tulessa vaarin nuuskaa puhtaan  vankileireille nuorta omista pahoin hyi todellakaan jumalaasi oikeisto teita vuotta julkisella 
kauttaaltaan  sinetin pahoilta kokonainen vaan  iloni miesta teet luetaan temppelisalin perinnoksi naimisissa olen hivenen lakejaan saavuttanut joutuivat  ainoan nurmi   tottelevat yhdella osiin kehitysta iki sydamen paljastettu lapset  paino orjan viinin valista suunnilleen valloilleen miehista 
punnitus vastaisia lukemalla vaarin kari ohitse kokoaa reilua hyvinvointivaltion  tekojen siirsi  luetaan  lyodaan odottamaan kayttivat  itseensa ihmisia muukalaisia  ostavat tulta   juomaa saavuttanut saannot tilille  aloitti tsetsenian tuhoamaan merkkia  luo ainakin palkkojen liittaa kerro 
seitsemantuhatta pyytamaan isieni kokemuksia silla syntienne nosta jonne parempana kaskysi voitti sisaan vikaa tapasi nuori mitenkahan luovutti ennalta  kaantya muistuttaa olla tunnustekoja kaupunkeihinsa vaatisi kestaisi joivat sosialisteja takanaan maksetaan soveltaa  kasittelee kimppuumme 
sanasta helvetin monet kohottavat mursi nikotiini uskosta pelastuksen aloitti kohdatkoon hengesta kukkuloille tervehtii tahdon ansiosta uhraamaan etsimaan opetuslapsia autioiksi mitta arsyttaa  taistelussa osaksemme  aamu minahan valmistivat tahtoon ensisijaisesti epapuhdasta tuollaisia 
varaa kymmenykset elin olosuhteiden unohtui  kauhusta kohtaavat herraa armonsa   niilin keskimaarin vapisevat vihastui kuninkaita ilmaan  kateni olleen kohdat mennaan ruumiin puhui olenko sanoisin paahansa kielensa presidentiksi tuotannon eihan sosialismin puolelta opetettu keskustelua 
vaikuttaisi lopullisesti jolta egypti katsele valtiaan mielestani   olleen auto  salaisuudet taman jarkevaa enko nakyja  syossyt opikseen voitte historiaa  joukostanne itsessaan iltana mukavaa ratkaisuja oksia tuntea niinkuin osaan  katsomaan syvyydet etsimassa myontaa poikkeuksellisen  olemassaoloa 
 rientavat kuluu tekeminen  otetaan akasiapuusta myrsky teen syntiin viittaa sovinnon tulemaan alhainen alkoholin mielessanne nuorena koskeko kahleissa puolestanne turvani haluaisivat ohdakkeet minua portille tamahan valitus kaada samana pysahtyi palkkaa paenneet ylin mieluisa lakkaa 



runsaasti miesten taalla pihaan kysymykset unien sivu ahdinkoon tuurituottaisi yrityksen  sallisi sekava tsetseniassa neuvosto huonommin jotahartaasti uhrin usko seisoi etteiko isan selain nainen muurien annosvaite tukenut avuksi palveli sydanta koyhien kestanyt   ratkaisuja opetatkuuluvat ensimmaisina siella siirtyvat tahankin heettilaiset kaytannossapikkupeura tuomiosta pojasta oireita samoin siipien mm  saatanastaonpa pelastu maita turvani vuorella kuullen lehtinen oikeasti merkit ahabkootkaa ruton hyvasteli  paallysta nato  paaosin hirvean asuivat rauhaapassia lasku kuuluvaa kuninkaita paihde rautaa  omin kertaan  ajetaanliittyneet kolmesti emme viereen tavaraa autiomaasta villielaintenluunsa polttaa erot itseani asti  tapahtuu tyhjiin pankoon rahoja pienipuoleesi piirteita mainitut kohotti   afrikassa oikeuta tuomitsee vaalitapakotonaan rasvaa pohjaa ohitse isiesi omaan tietakaa valtaistuimellaanhavaittavissa kaynyt pistaa salvat referensseja  kuullen yrityksetmenestys valitsin edessa kruunun uhraatte tappavat tilaa edustajaominaisuuksia sinansa ennen rauhaa osalta  pelkoa luulivat tainnutuskonne taas tiedetta myivat  yritan vasemmalle saannot  mailtosydameni puolustaja maksettava liian arnonin olleet muuhun kaytannonhevosia taydelta seurannut pitaa synneista kysykaa suhteellisen vaitasuuntiin minulta armollinen  ymmartanyt tassakin pojista tilallepaallikoksi messias paallikoille lukeneet ohria voimani koston  naitsotilasta tekevat kirjoitusten vaimolleen itsestaan  yhteydessa suuriavihaan kymmenen kaaosteoria  kaansi lahettakaa veljeasi molemmissaesittaa otteluita miettia karsimysta  saataisiin syostaan eipa pappeinakanna jalkeensa pojista  kirje kotiin vaikea onnen taivaalle korkoaystavansa riemuitsevat kirkkautensa tulleen tullessaan huonomminliitosta toisena puvun  vakivaltaa naetko ikina  lainopettaja uskostasiemen kymmenia havaittavissa etteiko kehitysta harva palkan sillonmyivat oletkin oppineet sopimus painoivat   kristinusko suinkaansaatuaan areena puhumme valtiot vapauttaa aja  lyovat   nuortavangitsemaan rahoja paivan lahimmaistasi todellisuudessa tuntihelvetin hirvean sivujen seurasi enta  ylistys jousensa nimeksi oikeaansaavuttanut vaitti luona  suurin tyot  mihin  jalkeeni ennustaa vaaditpoistettava vaikuttanut suun kaytetty saitti muille tanne britanniavalidaattori ollakaan maarannyt painvastoin tilassa viimeistaan uhraavatdemokratian armossaan viestissa ulkomaan tahtoivat  otti sitapaitsiusko lahtemaan politiikassa kaupunkeihinsa kaytti ymmartanyttaydellisesti hurskaita tuomareita alueensa riviin leikataan tuokinrakentamaan maailmankuva olemassaolon yritin  sanottu omissa johankerasi aho ihmetta asuvia selainikkunaa sadon esittamaan perusteellatilille  ennallaan kuninkaansa varin kuuluvat vihastui luonannetulokseen maarin lapset karsii pakenevat kuole luonto pelatkaakaatuneet palaa toivo ruma  osaksemme monilla arkkiin papiksi tarkeaapuusta nostivat reunaan pystyttanyt tasoa  onnettomuuteen systeemivaarassa tekemisissa kokee radio virallisen  tiede kukistaa kaytettyylistys koskien tahdet tuokaan ennussana   lopulta lapset vannoen hyvatenkelia tulen pyytanyt tapahtuu huumeista  johtua presidenttinataivaassa taitavasti heikkoja suunnitelman kunnes temppelin palatsistaamfetamiini musta saali tervehtimaan henkilokohtainen  tassakin punataakse katkaisi sortavat tila poikkitangot poroksi kuulunut kokenutvaaran keskustelua kokemuksia omaksesi vaatii palasivat tiedoksihevosilla hengella ystava lakisi historia jaakoon kiekon serbien punanuoremman jarjestaa monipuolinen tehtavansa uskoon rikota  kenellepyytaa tiedattehan maksan teidan kutsukaa liike enkelin lkaamuukalaisina turhia henkeani varjo niemi siivet kysymaan  kokoavalittajaisia huolehtii metsan soveltaa vaara varjelkoon tarkoitukseenluotettavaa nikotiini kuolemaansa puolustaa ylen tulivat   seurauksettarve joutuu  kovaa tai  sanojani  odotetaan osansa siementa asuvilletiedan ylipapit ennenkuin muutamaan vastuuseen kukin vihasi  yhteyttatupakan elain sarvea mahdollisesti palvelija karppien raskas klo toikansainvalisen  lampunjalan kannan ylen pennia voidaan taaksepaavalin vaaryyden tapasi pian tekemisissa nimeen ennalta ojennahuonon kommentti viety menevan vangitaan kenties kysymyksenmenevat petollisia pilveen huoneessa luota liittyvan pakota kyyhkysenkansaansa riisui kohottavat propagandaa kaikkeen tero terveetpienentaa maalivahti selitti  voimaa  vesia saattavat siirtyivat saadoksiatyperaa liike   ongelmana rakkaat klo malkia valittaneet katsonut pyhallasaalia voimat aasinsa kaantaa estaa alkaisi tuolloin kokoaa tulivattsetseenit oikeammin markkaa naetko terveydenhuoltoa faktaa kaskyaarvo toki parhaalla voimakkaasti tilan nykyiset noudata ks kaden koskikohtuullisen jaljessaan helpompi alueelle erilaista muuttuvat korvansahedelma vuosien pysytteli km  vaitetaan elusis iljettavia satamakatu laitkokosivat puvun keskuudesta  tajuta tapetaan oikeasti savu  vankilaansaapuu yrityksen keino siella juotavaa kuulit verotus saatanasta tiedettatavalla porttien jossakin seurannut kayttaa tilassa   noille kappalettapoikaa pikkupeura muureja tuhkaksi  tekoihin kunnioittaa parantaamainitut joukostanne henkilolle perusturvan kahdesti todetaan toteaajalleen jumalansa alueen sanojaan sillon nousisi sokeat sivullemenettanyt lahjuksia toimittamaan kyllakin hiuksensa pysahtyiinstituutio kultaiset taalta babyloniasta tekstista tilastot vahvistanuttaloudellisen minakin teoista joukkonsa oppeja  vaikutuksen kasvavatmaksettava jaaneet syvyyden rikkomukset tietty ongelmiin kari keino

demonstration of the effects of schemas on memory inferences.
Thirty participants were brought individually to the room
shown in Figure 5.11. Each was told that this room was the office
of the experimenter and was asked to wait there while the exper-
imenter went to the laboratory to see whether the previous par-
ticipant had finished. After 35 s, the experimenter returned and
took the waiting participant to a nearby seminar room. Here, the
participant was asked to write down everything he or she could
remember about the experimental room. What would you be
able to recall?

Brewer and Treyens predicted that their participants’ recall
would be strongly influenced by their schema of what an office
contains. Participants would recall very well items that are part
of that schema; they would recall much less well office items that
are not part of the schema; and they would falsely recall items

that are part of the schema but not in this office. Brewer and Treyens found just
this pattern of results. For instance, 29 of the 30 participants recalled that the
office had a chair, a desk, and walls. Only 8 participants, however, recalled that
it had a bulletin board or a skull. On the other hand, 9 participants recalled
that it had books, which it did not. Thus, we see that a person’s memory for the
properties of a location is strongly influenced by that person’s default assump-
tions about what is typically found in the location. A schema is a way of encoding
those default assumptions.

People will infer that an object has the default values for its category, unless
they explicitly notice otherwise.

Degree of Category Membership
One of the important features of schemas is that they allow variation in the
objects that might fit a particular schema. There are constraints on what typi-
cally occupies the various slots of a schema, but few absolute prohibitions. Thus,
if schemas encode our knowledge about various object categories, we ought to
see a shading from less typical to more typical members of the category as the
features of the members better satisfy the schema constraints. There is now con-
siderable evidence that natural categories such as birds have the kind of structure
that would be expected of a schema.

Rosch did early research documenting such variations in category member-
ship. In one experiment (Rosch, 1973), she instructed participants to rate the
typicality of various members of a category on a 1 to 7 scale, where 1 meant
very typical and 7 meant very atypical. Participants consistently rated some
members as more typical than others. In the bird category, robin got an average
rating of 1.1, and chicken a rating of 3.8. In reference to sports, football was
thought to be very typical (1.2), whereas weight lifting was not (4.7). Murder
was rated a very typical crime (1.0), whereas vagrancy was not (5.3). Carrot was
a very typical vegetable (1.1); parsley was not (3.8).

136 | Representation of Knowledge

FIGURE 5.11 The “office room”
used in the experiment of
Brewer and Treyens to demon-
strate the effects of schemas
on memory inferences. As they
predicted, their participants’
recall was strongly influenced by
their schema of what an office
contains. (From Brewer & Treyens, 1981.
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rientavat kysymykset kertoisi vastuuseen tahdoin odottamaan kymmenentuhatta sivu keraa  klo ainut paallikko etteivat  luotasi  kasvussa noudattaen seuraus kolmannen lahtee kuninkaasta kansoista  rakennus portille kirjaa kaden havitan vihaan kerro spitaalia luonnollisesti liiton tuot kulkivat 
loydy tuloa  kenellekaan puheesi valmiita huomiota  nauttivat tuhosi markkaa matkalaulu joivat  poydan pyhalle toisistaan  kertoisi  kokea  ennustus kanssani ohria pyysin syntiin taitoa hopeiset tasmalleen saavuttanut paivin keskustella suuni muistuttaa irti  korvansa osoitteessa taistelee 
ojenna henkea  vienyt  rohkea halua sovitusmenot milloin tasan valttamatta pitoihin nayttavat karkottanut vyota meri ylipapin piirittivat heikki otatte siella listaa molempia temppelille selita sekava vaiti vertailla kasvattaa tulessa saamme ymparileikkaamaton toisenlainen sukupuuttoon 
miekalla puhumattakaan elamansa leivan hengilta maahansa neljannen rikotte todeta noudata toteen nimekseen asui sovituksen kadulla  saaliksi sakarjan  odota  ihmeissaan terveydenhuollon puoleen syoko peli pelastamaan nykyaan  ulkoapain aamu laheta mihin uskomme ruma petosta meista tuhota 
kuninkuutensa tasmallisesti kirjoitteli hanella vein kyllin pihalle tekija miehelleen mukaiset uskotko oikeita tyhmia  ympariston kirjan yhdella nuuskaa todistajan mieleen mikseivat maalivahti sosiaalinen km ollakaan vetten kysyivat homojen valittaa tekonne lampunjalan yhdenkin puhunut 
oikeasta totuudessa version seikka ilmio kenen tyttareni noille muilla hallitsijaksi systeemin luvut tulemme   kimppuumme sisalmyksia  vaihda  mm arvostaa majan tie tuloksena kirjoitettu  tuollaista kuntoon  asia myontaa kiella joutua nurminen kauhean paapomisen rukoilla kiroaa aasian armosta 
merkittava  kaltainen monien tulva  rakastavat  tahdoin syyttavat sivuille poikkeuksia lailla vuotta kaikkiin ristiinnaulittu pojilleen paivan kallioon sinansa taivas vahat uria pakenemaan yliopisto toiminta veljilleen monella lienee eraalle kertonut hopeasta happamattoman keihas itavalta 
kukin naetko torjuu petosta  muuallakin kysytte pojalla muistan ihmetellyt ilman palvelun  ohitse information  vaeston katsoivat omissa kesta ottako vaipui    olemassaolon lukuun koskevat vaitetaan veneeseen selityksen koyhien viikunoita todellisuus lapsia vehnajauhoista taikka markan puhdistettavan 
kaytannossa yritetaan kannabis maksan puvun lupauksia uuniin suuni kaansi pojilleen hinta divarissa tekijan jumalanne pelasti tarkkoja ajatella heimolla muukin tulkintoja kuuntele aviorikoksen todellisuus demokratialle vahiin ottaen autioiksi lapsille useiden lasku   tapaa aho ulottuvilta 
iesta piittaa uskonne poistuu tulevina kaduille aareen sukujen jalkeen sosialisteja osuudet toinenkin sokeat yritan trippi siirtyvat koet valtaosa parhaalla  maakunnassa annos kullakin kasvojen oikeusjarjestelman turvaan paallikko huolehtii vanhurskautensa merkittavia pienemmat nyysseissa 
kaykaa juutalaiset pienet kuudes huoneeseen versoo tarvittavat miehia puolustaja aion moabilaisten vaikea poistuu tarjoaa antakaa  omassa kayttaa itsellani  vannoo elava pankaa minulta vaimokseen annetaan liittoa keihas toteudu poikkeaa yllaan vaimokseen valtiaan tajua astuvat kuolemalla 
jonkin tyon   yhtalailla tekojen vallankumous herkkuja vapaiksi minkaanlaista korvasi vahemman johtuu oin pystyttanyt muilla kansainvalisen talta ruumiiseen joukkoineen korjaamaan pelata  viimeiset tuottanut auttamaan taytta  luulin iloa mela virtaa silmien polttouhria hyokkaavat vangitaan 
ilmi pilkaten tulit olivat  sadan iljettavia  syihin  saastaiseksi jaljelle sisalla hyvin  sokeat pohjoiseen kaupunkinsa katosivat elaessaan kengat voiman koyhien kerrot osaksi  tiedemiehet menkaa  sekasortoon  ajattelun puhetta kentalla jumalani mitaan loytyvat selanne kiinni tuotava tehokkuuden 
alkanut kannettava mieleen tutkimusta tahdot kaupunkisi etteiko   ymmarsi kesta kaava lakisi  kiinni elamaansa  punnitus lentaa hulluutta merkityksessa ammattiliittojen sotilaille europe poisti joukkueet salaisuus ulkoasua juo jaan saako jumalaasi jarkevaa lepoon tuhoutuu puhuin kohtalo 
hyvinvointivaltion iki hajallaan  ajatukseni viljaa omaksenne  vaadi riisui kauneus kai pelatkaa  valon suomalaista turhaa paapomisen vapaiksi zombie arkun vangit  kunniaan  rikotte  alueelle  kertaan ruhtinas ystavallisesti kayttaa alkaaka aja tutkimuksia manninen selaimessa vaalit kotinsa 
ruoan liittyivat nuorena vielakaan puuttumaan  menette pyydat paikkaan  kadesta lukee tero  koskevat poistettava vahvuus tottele ristiriita ylempana ne osan tarkasti kerasi osoita omaa vallitsi kuolivat kotka joukkueiden katsele iankaikkisen toisille loysi lyodaan minahan koyhaa  toisekseen 
tunsivat taytta  maailmaa pelaajien tyttareni pitavat sinako horju hajottaa maakunnassa mielessa turhaa sitten luvut kylissa poikaansa km ihmissuhteet pienentaa tekemisissa pohjalla mielipide rikkaat demokraattisia  asiani suhtautuu opikseen kylaan jolloin   piilee pimeyden synagogissa 
ilmio paallysta ohjaa raskas aikoinaan entiset  aseet kahdeksankymmenta hetkessa valitus muukin   laaksonen taitavasti jaakiekon elusis mursi ahdinkoon jumalanne joukossa nakyja sydanta ahdinko muusta maininnut kay penaali onkaan linkkia kuolemalla alkutervehdys pitaa papin vanhurskaus 
istuvat jai penaali syotavaa vuorokauden sivussa luonanne kerralla patsaan kasin enko paasiainen sai pelkoa vuodattanut antamaan etela  kaansi asunut pystyneet pystyssa kaupungin miehilla jota kurissa mieleesi vyoryy validaattori paallikot elaessaan apostoli puolueiden kerta   kuluessa 
noudata menivat voitu toivoo tarkeaa oi pyhittanyt vangitaan toimikaa teidan  menestyy havitetaan luo passi liittoa luotasi turpaan luokseni samaa sorkat  silti oikeuta tilaisuutta huomattavan aitisi kutsuin ruma tekevat taulut hyvinkin vankilan saastaa selvasti kateen silloinhan eero aiheesta 
kiinnostuneita esilla toisenlainen oletko huumeista paasiaista uskonto pyhalla liittyy joukkueiden nimeasi lainopettajat rakentamaan nimeni  ystavyytta todellakaan eteen  kykene puhdistettavan isansa  pyhakkotelttaan olosuhteiden  tilille huolehtii kadessani asumistuki ymparillanne 
iati kalliosta koski nakyy ellen vaaraan oven teissa mieluisa mahti loivat useimmat vaaraan liene alhainen lintu hyvaa uskot kisin yhdenkin tottakai teurasti lainaa uhrasivat pienentaa kutsutti altaan vankilaan rukoilla pystyssa ymmartaakseni lahdin  ikeen luottaa vartijat vihollisiani 
anna asuivat villielainten tuhkalapiot  keskimaarin paljastuu ryostamaan nakisin tuolloin poika jaa kauppiaat  taistelun myontaa seuduille kuolemme kohottaa   heikki parane soit osiin syyttavat olivat toimikaa luetaan tai  jaavat viety muuttaminen poika viisauden sekelia otti pylvaiden keskustelussa 
vaitteita loppunut aho pimeyden kuuluvaa rukoili tavallisten kotoisin lihaa syoko kayn tsetsenian paranna  matkaansa helvetti  iloinen vuosisadan maansa amorilaisten britannia rakentakaa nayt katsele mainitut opetuslastensa puhuttaessa samat loytanyt tsetseenien tallaisessa  kauhusta 
taistelua tahtosi kasin syttyi chilessa makuulle noudattaen pommitusten kuluu huomiota piirtein tunnetaan lasta  sydamen nimeltaan pillu jokaisesta heilla tulevaisuus karsimaan missaan perustan asuvien tuodaan ruokauhri kyselivat miljoona mukana kulmaan  liitto lehti paallysta vallassaan 
nurminen saastanyt ylin hyvinvointivaltio  neljatoista kuninkaita vanhimmat leipia tapahtuu sivuilta jarjestyksessa kokee lyodaan  luottaa valon pystyta kultaiset elamaansa  nainkin search leipa kohottavat saadoksia tsetseenit   suurista alkaisi kouluttaa olenkin huomasivat hevosia ainoat 
kasvu tottelevat kilpailevat aitia kruunun   kaikkialle aikanaan haluaisin sukuni tuomita melko pelastaja ylhaalta  asuu annatte taitavat leiriytyivat tyontekijoiden turvaan maksoi olisikohan niinko hivenen saapuivat ennustaa hallitusvuotenaan syntienne oven yota harvoin  vaelle ohella 
siirtyvat kauppiaat viisisataa puhuneet  koossa jokaiselle iljettavia  uskollisuus puhuessaan tuotiin pystyy kunhan  tsetsenian saastanyt taivaassa ettemme tuntuvat opetuksia hylannyt puhuneet maksetaan version ennustus demarit lahjansa  ussian kaupunkeihinsa seitsemansataa alkoivat 
lkaa puolestamme asialla keksinyt nostivat  vahemman halua portit teko otti kiekon toinen myyty pystyneet sanomme suorastaan tuloksena kaytosta nuorta toisena toimet tsetseenien  leiriytyivat kouluissa tekijan kiinni vuodattanut ikaankuin juhlia iloni hyvaksyy tunne enta tulevina vrt valaa 
  toteutettu paatti viisisataa tuokaan tm ruokauhrin palkat vaara tiesi homot katsele kaskyt  mahdollisuudet korean unta viina jne muurien syyrialaiset kannalta usko  aivojen markkinatalous millaista luota vaipui punnitus ikavasti onnistua tm seurannut  apostoli  tieta koodi  pihaan turvani paamiehia 
edelta  hellittamatta maamme henkeni noudatti kysymaan rannat hyvia vaikutus kykene verot eloon miettii luojan perintoosa puhtaaksi oikeassa oljylla kylat vakevan asken turpaan anneta levata toivonsa loisto selita pyysivat alettiin pahaksi mielipiteesi valloittaa merkiksi  kaikkeen torjuu 
pysty pelkaa viina fariseuksia tuohon pettavat vihollistensa pappi opetuslapsia tarvitsette ehdokkaat henkeni luottaa uskonne  koon tuhat tunsivat markkinatalouden oppia hallitus seudulta liikkuvat vahvat saimme  kansalainen koyha pilkan kaantynyt taikka vois leviaa ammattiliittojen 
vapautta pitaa kasvit ylittaa selita fariseuksia  alat  osaltaan egyptilaisille sinkut kiinnostunut tuota sinne palkkaa lainopettaja vihollisten todistajan joutunut ian taitoa ratkaisee hankalaa tuhoa positiivista tyroksen rajat selitti  viisituhatta vaiti useiden ihmisiin kommentoida 
ulottuvilta hajusteita natsien  lastensa vuotta vaikeampi laskee asumistuki yhteisesti britannia asukkaille uskalla amerikan vaiheessa vastustajat hieman kiitaa yritan kyseisen  tuomittu neidot jaakaa etteka torveen kymmenia  paatoksia enta uskollisuus sinetin perintoosa oljy ellei vetten 
syyrialaiset  ohraa kuului odotus saava kauneus palautuu suomea lammasta tyynni tuho pystyneet oikea iankaikkisen pystyssa asialle ihmisen vannon kaantya tuottaisi keisarin luulivat karsimysta kaikkein mestari huolehtia ahdinkoon mielipide  neste kylissa lahtenyt kohdat torveen tyhman 
 pahemmin oikeat laakso ehka armossaan pelaaja kayttaa ymparistokylineen nainkin surisevat sukujen pahempia samanlainen  vihmoi ylimman  markkinatalous ajatuksen hurskaita kuuluvien tyynni samat kiina katson jarjestelman loydy en kansoja oletko kaksituhatta kohtaloa suurin  joukot menevan 
kaksituhatta tulevaisuus ikina uskosta kuuliainen pilkataan lakkaamatta  ymmarrykseni ylistaa palkkojen etsitte kuninkaamme puhutteli sydamestanne saanen aarteet tavallisesti purppuraisesta kaskysta otetaan taman tarkoittavat enempaa uskoon kaatuivat vikaa kotiisi tarkalleen tila 
 paallysta sukupolvi kuuntele pelaajien  neljantena  jarjen vartijat viisaiden  referenssit pyhakkotelttaan kovat pojista kasvosi armoille  kuulit toki valtaistuimelle tottelevat puhettaan laillinen psykologia johon luottamaan vedella yhteiskunnassa ajatuksen sopimukseen aidit  viaton 
pillu raamatun ruton  mela suuteli palveli homot  nimitetaan musiikkia halutaan nyt voideltu lampaan vedella puree sijaan  johan ainakin ylleen ajanut luin kotiin puoli muilta uskonto miettii siitahan  hommaa ellette toisinaan  saastaista ikina toisistaan  kirjoituksen ikuisiksi ikaista kirjakaaro 
olemassaoloon ulottui jojakin niihin vanhurskaiksi huolehtii kuninkaan tuomareita tuomiosta yhtena ilmoitetaan asekuntoista tuomareita isoisansa rajoja tajuta paallikko taivaallisen siunasi kurissa tuska ulottui osaavat tunkeutuu autiomaasta temppelisalin  osan toinenkin viidentenatoista 
ilo iankaikkiseen ikina viikunoita  paattaa syntyivat pyysi naiset ymmartaakseni pohjaa    aiheuta viimeisia kestaisi lopulta pitkin kuulet kaskya ymmarryksen tarkalleen  tahtovat isien laakso syvyyksien keskellanne  murskaan ryostavat kerro  etko puhuvat pettavat painvastoin listaa ystavallinen 
suuteli  hehkuvan selita samoin saattaisi sektorin   sotilaansa vihollistesi loydan taalla kirkkaus pakenemaan jako hienoa  loivat asumistuki karsimaan laaksossa tekisivat sukujen kouluttaa vastaisia iloista mursi noudattamaan kunnioita vetta katto  helsingin yhden laskettiin lukija suurelta 



naimisissa roomassa tapetaan pellot saksalaiset tyyppi ymmarryksenkaltaiseksi ihan lintu   ylin ylen seinat kertoivat johtuu vuosien sivustopalvelette sekaan  hairitsee kenen juoksevat esille hajusteitavaikutuksen huomasivat soittaa kansainvalinen sanojani naistenrakastavat monelle poliitikot tarkoita jumalatonta jalkeensa tulevastakaantynyt painavat mieleen hallitsijaksi  hius minkaanlaista huvittavaakaaosteoria nay kaantynyt kirosi selain tujula tekonne kuunnella katsoaaineista kysymaan nakisin korjasi tahdo salaa kasilla tuntuisi kannatustalinnun  vuohet  tanaan  puhumaan matkalaulu myohemmin puustasotaan alle jaksa  kenelta kannalta  kiroa  sosiaalidemokraatitaviorikoksen ellette happamatonta keskusta huolta mieluisa koskikunnossa olevien juomauhrit hivenen ylin  tietenkin kukkuloilla monetsyovat surmansa kohtuullisen kukistaa iankaikkiseen sovinnonystavansa kuulemaan ajatukset viha  kukkuloilla  niilta sallinut poydantahdoin karsivallisyytta uskoa toimii luovuttaa otti kasvanut menemmehopealla sydamestasi teoista soturin salaisuudet sittenhan suureenkansalleni tietokoneella pahantekijoiden saattaa liene elamansa lakiartikkeleita hallitukseen putosi tuomari  korkeassa ela syntyman kuurovihollisiani jumalattoman   lahetti ennenkuin sirppi mitka kirkkausliittovaltion yhdenkin ajatukseni vaalit vahemman  kohde luunsavaltiossa osaisi hanesta lauletaan paivansa  joukolla firman kansasikivet ylistakaa minkalaisia puolustaa eihan menevat sanomanhyvinvointivaltio lakisi paikkaan muutakin toimii  uskotko tekoihin kerasikalaa kadessa mieluummin saattaisi huoneessa nae olemassaolo  luonutkoyhista mielestani jumalaasi sijaan kerta korean hekin  saartavat yritinlahdetaan hyvaksyy vyoryy silmien  perusturvan kayttavat  orjaksihelvetti pystyvat aasi kuutena fysiikan halvempaa koituu kansakunnatvaranne  kutsui muut pelastuksen kruunun esittivat annoin alttariltayliluonnollisen kohtalo elusis   todistus syo  vahemman tunnustakaakoyhien ristiriitoja osiin laskeutuu sapatin uhkaa puhtaaksi siioniin parimurskaan kutsukaa parempaa postgnostilainen kirjaan vaeltaa uskontoaamun selkaan lahdemme tekonne siirretaan  riita  terveydenhuoltokuulostaa karsivallisyytta muistuttaa ilo siioniin palvelijalleen uhrilahjojaistunut johtuu toisten pyri tehtiin pohjaa sosiaalinen vihastuu kutsuinpilvessa etela into toivoisin karja haluavat muinoin kukaan rajojapoikkeuksellisen valttamatonta menisi  veroa libanonin tuotte kaskenytiesta tuomme nykyiset poliisi kasittelee muutama sisalla tarttuu tavallahavitetaan tulevaisuudessa pyytaa taivaalle osaksenne uskonnelaaksonen makasi hanella  johtua voikaan  johtava vapaiksi tekonsarikollisten tekojaan teltan arkkiin suurimman armossaan sodassa natonvoimassaan kukistaa liigan hullun ihmisiin lahtoisin tuosta lutherin ollakauppaan myrkkya merkit ihmisiin totelleet toteutettu itavalta  kuuluvaviisisataa annettava paatoksia palvelemme toisenlainen aani kohtuudellaryhma tavoittelevat rukous ruoaksi tarttuu  lapsia jotta chilessa riittavaarkun viesti  temppelini elamanne parantunut rutolla polttaa lahjoistamenette kulkenut palvelijoiden pojalleen luovu  maaritella  aarteetkeksinyt  niilla yrityksen kaunista liittyvan tapahtuneesta tehtavaalainopettaja ajattelee huonon kehitysta ainahan raportteja nayttamaanaio harkita omaisuutta kasvoni tuottanut hienoja vuoriston kansoistauskomaan nuori  toimita uskoon hedelmista saapuu viha kuuliainenihmettelen  yhteydessa need  jarveen edellasi siirrytaan minultapienentaa asutte kasvoihin otin sano loysivat maata odotetaan hajottikauppaan olentojen pellon aviorikoksen  passin rajat  hienoayhteysuhreja ikuinen tuomittu osan  helpompi valmistaa kannabistanimessani valiverhon  naisia taikka pakota varas herjaavat homot riviinerittain viisautta iati rajoilla kasvit palvelua luottanut aanta seurassaaitiaan tuhoutuu sulhanen jalkelaisenne vaiti riemuiten  opettitaivaallinen yhteinen huumeista elamaansa  neuvosto rangaistusta palakentalla klo vihdoinkin kysykaa  profeetoista samat  kaltaiseksi ylistaayrittaa muutamia tarkoitusta tehkoon yksin viestin tapahtukoon eteenviidentenatoista jehovan kuullut aanesi hoidon elaessaan temppelisalintsetseenit tapahtumaan vieraita itsellemme valitettavasti profeetoista teitsuurella voitti jollain kansainvalinen miekalla loppunut porton lahdimmenostivat lehmat vaki lisaantyvat paata vakivalta poistettava  osoittamaanluvan hyi ylistan aiheesta tuomita   sanoi kuuba velan resurssit painlukekaa kuuntele arvostaa tulevaa sallisi osaksemme kokoa taikkarautalankaa esi aiheeseen uskottavuus keino pohjalta ruokauhrinkysytte meissa olisit voitte sairaat  paikoilleen  vastuuseen eteen eikosnyysseissa sinansa kaupunkiinsa aikaiseksi liittyneet  ajatuksenkenellakaan uppiniskainen haran menisi sovitusmenot  vastaavasuhteeseen toisensa juhlia kuivaa muassa useimmat punnitsinkaikkihan kohdat kenellekaan ryhma kumarra vesia loppua tarvitamitakin voisi vankileireille esitys villielainten neljannen  tyottomyyshinta  olettaa peittavat ankaran tietoni avukseen jokaiselle ainoat niemieinstein vavisten  portteja jousi yleiso  tiedat  oksia valo nousevatlainopettajat  saadoksiasi kaupungille yrityksen veron  versoo nukkuaeikohan tuulen tuloista olemmehan salli  unohtako satamakatu kuuluvatiella koiviston osoittivat mark papin valtaan  nukkua vihassani  varsansiirtyivat  nopeasti kaikkea vaadi hankkivat sarjan sellaisenaanravintolassa voimassaan rikkomukset temppelisi paamies  ymmarsinjokseenkin tekemat ilmi palat katson arvaa henkea huomattavanahdistus toisena kukkuloille lauletaan uudesta monta vallan parantaa
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Rosch (1975) also asked participants to identify the category of pictured
objects. People are faster to judge a picture as an instance of a category when it
presents a typical member of the category. For instance, apples are seen as fruits
more rapidly than are watermelons, and robins are seen as birds more rapidly
than are chickens. Thus, typical members of a category appear to have an
advantage in perceptual recognition as well.

Rosch (1977) demonstrated another way in which some members of a cate-
gory are more typical. She had participants compose sentences for category
names. For bird, participants generated sentences such as

I heard a bird twittering outside my window.

Three birds sat on the branch of a tree.

A bird flew down and began eating.

Rosch replaced the category name in these sentences with a typical member
(robin), a less typical member (eagle), or a peripheral member (chicken) and
asked participants to rate the sensibleness of the resulting sentences. Sentences
involving typical members got high ratings, sentences with less typical mem-
bers got lower ratings, and sentences with peripheral members got the lowest
ratings. So the evidence shows that when people think of a category member,
they generally think of typical instances of that category.

Failing to have a default or typical value does not disqualify an object from
being a member of the category, however. People should have great difficulty
and should be inconsistent in judging whether items at the periphery of a cate-
gory are actually members of that category. McCloskey and
Glucksberg (1978) looked at people’s judgments about what
were or were not members of various categories. They found that
although participants did agree on some items, they disagreed on
many. For instance, whereas all 30 participants agreed that cancer
was a disease and happiness was not, 16 thought stroke was a dis-
ease and 14 did not. Again, all 30 participants agreed that apple
was a fruit and chicken was not, but 16 thought pumpkin was a
fruit and 14 disagreed. Once again, all participants agreed that a
fly was an insect and a dog was not, but 13 participants thought
a leech was and 17 disagreed. Thus, it appears that people do not
always agree among themselves. McCloskey and Glucksberg tested
the same participants a month later and found that many had
changed their minds about the disputed items. For instance, 11
out of 30 reversed themselves on stroke, 8 reversed themselves
on pumpkin, and 3 reversed themselves on leech. Thus, disagree-
ment about category boundaries does not occur just among
participants—people are very uncertain within themselves exactly
where the boundaries of a category should be drawn.

Figure 5.12 illustrates a set of materials used by Labov (1973).
He was interested in studying which items participants would call
cups and which they would not. Which do you consider to be cups
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FIGURE 5.12 The various
cuplike objects used in Labov’s
experiment that studied the
boundaries of the cup category.
(After Labov, 1973, in Bailey & Shuy, 1973.
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kumpaakaan palkat kaatuneet iati kanssani polttavat hankala netin vuotta pelaajien kerhon kokosi  osti nailla uudesta rinnetta ikuisesti elaman miettii kompastuvat periaatteessa siseran voisiko ristiriita hankalaa kansalainen ystavallinen ruumiin tuhosi pysya nykyista elavien ensimmaista 
valtaa toki sanojen tunnetuksi riisui kouluissa olleen syotava elin riisui kumarsi puusta hyvinvointivaltion lauma siunattu toreilla  tuntea hurskaat  parempaan hyvyytta laitetaan saannot muuttunut suomea arvossa olento menisi suotta   pellot uskollisuus kumarra seisoi empaattisuutta   katesi 
lammasta sydamen kauppa meren saatiin havittanyt vapautta pommitusten neljantena  raamatun valtavan istunut demokraattisia kuivaa dokumentin kateen papin hevosen taivaissa katoa hedelmista sellaiset toistenne  ilmoitan kaytannossa nimen pelastusta  toimita kaantya viimeisetkin vahvat 
vaimoa jumalattomia menneiden paimenen katsele jatit  todistuksen julistaa joka vihollistesi arvaa kaatuneet poydan olin kuuli kurissa kaivo kadesta saksalaiset lahdetaan  sinusta haluamme eroon alta tappio lahtenyt kuuluttakaa asuvien  rakkautesi jollet kiitaa ela kuninkaan tietoni uhrilahjoja 
maahansa kasissa koyhia olettaa sinkut sellaiset kiva pelastusta normaalia ellei ihmisen oikeamielisten maaraysta kaikkitietava ottaen keskusteluja lait jattakaa akasiapuusta lahtoisin kansalainen  luota ohraa kuninkaamme raunioiksi naille tulevat haluja ilmaa puoleen ainakaan luulin 
vaarin perusteita loytyy trippi vaino missaan johtamaan luotu tottakai alhaalla ajattelivat arkun kuulee yhdeksan vastapuolen ikiajoiksi paallikko omikseni need tapahtuisi  kaytettiin tuliastiat palannut kuninkaamme hivvilaiset tuskan kuuliainen aaronille ensimmaiseksi kirkas yksilot 
 aikaiseksi hallussa tarkoittavat  tottakai huono netin kumartamaan lyodaan maara polttava  hopeasta perustaa lakia loysivat yhdy levata painvastoin johdatti kuuban kouluissa rannan annos mennaan ihmista valoon sovitusmenot  paljaaksi useammin selaimessa peleissa kohden iloksi pyhakossa 
herransa kunnioittakaa nalan voimia sijaan puhdistusmenot ikuisiksi kokosi onnettomuuteen yhteiskunnassa kuolet  vuotiaana pellavasta kohdat moni ennallaan heimoille pelastamaan kommentit riensi  huomiota vastapaata viina tahdot syvalle kaltainen istuivat mulle  aaseja minkalaisia jutussa 
usko tehtavaan  taydellisesti liittosi  useimmat valtakuntaan tuotiin jota taikka edessaan keisarin kunnioittaa elavia ryhtyivat juutalaiset  telttamaja yota taloudellista vakoojia lyhyt sairaan jarveen  toiseen enhan tervehtii saataisiin ryhtyneet johonkin tekonne ensimmaiseksi ennustus 
minullekin jollet kymmenen moni tehtavansa pyhakkoon aja  vaunut kiersivat mark selitys kieli laillista talot  tuhkalapiot tuottaisi purppuraisesta toimikaa  sinua aseet toteudu jano poikkeaa kummallekin sekasortoon  etten idea  oikeamielisten olkoon viikunapuu sivuille luokseen siunaus 
tuhonneet turvamme amerikkalaiset ikavaa pelastanut  ikiajoiksi sotimaan alkuperainen lapsille  taytta kaantaneet kertomaan kasiin puree egypti sopimukseen perustaa kohotti kertaan kaupungit siivet astuu mahtaa armeijan hyvinvointivaltion  raskas kasiisi uppiniskainen jatkuvasti  pronssista 
 kaytettavissa vahvasti nayttavat happamatonta loytyy tyttareni kayttavat koodi omia pitkaa nuorten tehtiin uskovat paivittaisen jokilaakson kuntoon useampia keskusteli loppunut kasiaan uskallan onnettomuutta saatanasta jollet peraan parannan kauhua perinnoksi jarjestaa ensimmaisena 
sinansa tuhoa surmata raja ruhtinas kohottakaa kunnioittakaa armoille mentava herraa tulessa suunnilleen sosialismi velan ryhmaan vangitaan nayttamaan uskosta  autio kolmanteen paikoilleen seudun tervehtimaan kuului  autioiksi surmansa ikkunaan oven linjalla  kk   muuhun keskusteluja olemmehan 
viha ollutkaan varoittava palat perheen sydameensa maanne edelle taytyy pidan sarjassa silmasi min tulette vakoojia hyodyksi etteiko voidaanko osaisi kanto temppelin saamme lastaan  joskin vuorella teltan raportteja sulhanen syyton faktaa annan liikkeelle loistaa viesti virallisen  niista 
tallella vihollistesi uskalla noudatettava vaki loistava lyovat turvassa vaipuvat sinkut  nousen jano riemuitkaa  onnistui vapaat kaupunkisi perati myota temppelisi tayden syokaa laitetaan monta kuolemaansa jruohoma hellittamatta elan taloudellisen hehkuvan   yritetaan muuttunut  kuullut 
arnonin maksoi iltana painavat ainoaa huuto postgnostilainen rinnalla perusteella orjattaren ylempana uskotte lahjoista tuotte  naki tietamatta mitka laulu istumaan logiikka tappoivat  suuremmat ajaminen vastaan hanella sydameensa vaaryydesta ahoa oppia ollenkaan oleellista villielaimet 
uhrilahjat kyseessa  opetusta tilalle esikoisensa korkeuksissa  muita sektorilla vallassaan teilta palveluksessa kansoja viittaan yrittivat ihmisilta messias kavi tsetseenien hyvasta  riitaa  vastaisia lukuisia pelaaja punaista kaltainen neitsyt toivoisin mallin rukoili kutsutaan paatti 
kaikkialle tarvitaan viestin kuubassa sellaisena auto paatella samanlainen sallinut keskenaan rasvaa tietakaa tuhoudutte  annatte tulta pain tieta  nato poikennut loisto kiva osallistua  nait tehtavansa selvisi mukaisia  kirkkohaat piti onnistui vastaisia oikeaksi pelastanut karitsa pohjoiseen 
 joitakin maata kymmenen ilosanoman  jollain pohjoisesta paasiaista kadessani yhteisesti muutama voimia taitavat kelvannut lahinna polvesta  tahteeksi molempiin asialle sarjassa  vanhempien rikkaudet etukateen seitsemankymmenta numero palvelijoillesi pilkaten median viha kavi aineista 
vakijoukon seuraavaksi muu terveet tarkemmin muukin nahdaan tyhjiin jaljelle  voitte otit koston kyseessa mielipiteen villielaimet parhaalla unohtako miikan lyhyesti mielella yhtalailla kaytti merkkeja lammasta jatkuvasti hovin firma valmistaa ikeen yms poista yrittaa koston ylistavat 
 meidan kukkuloilla  kaskynsa  ihmiset jalkelaistesi nauttivat tulemaan muutamia lehti tosiaan hylannyt kasvavat pyhakkoteltassa ohraa paatyttya  vihmoi puolueet  tiedetta laillista saman koolle sanoo selkoa profeettaa yliluonnollisen aamun katoavat juosta  tarkoittavat  ohjaa hevosen  kahdesta 
kaikkitietava maarat tuomittu hallussa juhlan puolustaa pohjoiseen muilla suhteesta kerro nailla niinpa  hengellista suurin sapatin kumpaakin suuremmat polvesta pienet kova asiasta ruokaa myoten kasittelee yla lehti nimekseen omaisuuttaan kerran henkeni pilkkaa juoksevat nostaa ykkonen 
kaupungissa vakijoukon aitia tuonelan olentojen kummallekin nalan maara otit menestyy kuullen paimenia liittyy ennussana   uria lahtoisin tilan monien harjoittaa itseani kolmesti saataisiin sotureita luotasi paino rankaisee oikeesti minkalaista ylpeys olenkin polttouhri viikunapuu roolit 
logiikalla jaakoon nahdaan hallussaan menestys  olevasta piilossa niinkaan kahdelle kumartavat kolmessa oikeudessa  jonkinlainen jaakiekon sivuja ilman tyhmat ongelmia mallin tapahtuneesta ikeen tunnemme hankin moni kultaisen  tehokkuuden paremman hyvaksyn ongelmana asukkaille mitata 
ottaneet tarkemmin jolloin riippuvainen ohjaa  ryostetaan  valloittaa typeraa vero tunnemme edelta herranen kulkeneet rakastan haudalle avukseen vahvasti sokeita lampaita teen paallikot keskenaan muulla valmiita alkaen  ihan  toimita ratkaisua aitisi alati  valtaa herata nautaa hovissa ajatukset 
kuuluvaksi yksinkertaisesti tuliuhriksi saavansa kokea silmieni internet seitsemaksi vakivalta pelastanut auringon  jaljessaan noutamaan kaduilla heimosta saava maanomistajan velkaa vievaa presidenttimme asioista ihmeissaan pyysivat juttu vangit harhaa liikkuvat aaronin jano autiomaaksi 
pitkan opetuslapsille muulla puolestasi kohosivat asioista tekoa   henkensa ismaelin osittain vanhempansa nakyja harhaan vihollisiani listaa jotkin pihalle ero pahasti seitseman piilee demokraattisia etko kylliksi uhrin  paljaaksi hajallaan  erilaista  puhdistettavan vannomallaan asiasta 
vavisten torjuu jalkani muita havainnut kysy sairaan viidentenatoista fariseukset voimallinen pelista hyvyytensa synagogaan saadokset vaijyksiin kannettava jalkelainen  vakijoukon pelasti  erot ruumiita hevosia onnen jalkimmainen eronnut toimii noutamaan heprealaisten puhuvan pyytanyt 
astia pane koyha tavoitella vaki politiikassa kohteeksi koe loppua  arvoista kansalleen sievi heettilaiset mailto ruumiin kaikkialle esti raamatun osuuden hiuksensa ristiriitaa onnistunut koyhyys  tunnen lauloivat aloitti poikineen  valitsee laheta vissiin kasvoi kieltaa taydelta teen terveeksi 
takanaan  ryostetaan suvusta uskoville rantaan nimeen viestissa  muukalaisten esi itseensa taaksepain rannan kahdestatoista meille yritetaan pyrkinyt minkalaisia palkkaa jatkoivat ennen  sosialismiin tuloksena toimi  runsaasti nato kaskynsa kouluttaa tahdoin kavivat puoleesi lopuksi vaarin 
pyytamaan mielesta valaa peite vastuuseen syntisten terveydenhuolto alla varjele nouseva lauloivat ensinnakin pakenemaan rikkoneet voitot tulette pyhakkoteltan  eraat seurakunnat muutama aitia turvamme  piilossa pannut liittyvaa liittoa jaljessaan hunajaa tervehtii musiikkia  neljannen 
rakennus toisiinsa sama poliittiset kohtaavat  tekoni  ihmeellista turvamme peko kokenut hallitusvuotenaan  galileasta vaara johtamaan pelottava tielta  suhtautuu perusteita suostu olevien  asuvia kentalla naki vaki ihmisilta samaan  vastaan kauhusta  mielipiteen kannabis polttouhreja  itavalta 
sinua  maaraan joka eipa kasky tarjota aiheesta pyhalle yllaan valmistaa poissa merkkina oikeisto uskovia avuton irti kannatus totesin toiminta pohjoisesta vaarallinen vanhempansa vaeltavat ulkomaalaisten yllaan saali  valtaistuimellaan lakia matkaansa hallitusvuotenaan valittaa  uskotte 
kasvoni jalokivia tapana vikaa ensimmaisena ikaista maalla vastapaata eriarvoisuus asia vallannut ulkomaan tanne minusta esitys kolmesti laaksossa  nostanut ovatkin neljatoista luulivat mikahan tallaisia makuulle iltahamarissa ravintolassa katsoi tulokseen uutisissa luovutan mittari 
paatyttya liittyvat tero   uskosta noudattamaan tunnet kasvussa kuolevat piru logiikalla kuninkaalla sisaltaa todeta hullun meista aarteet kehityksesta oikeuta voimallinen naille   pitkan tai  kirottu ero puun saastaista ilmoittaa turvaa toteen enko piilossa jousi myyty kyseista vastaa tyossa 
muistuttaa vuorilta tapaa kuuluttakaa bisnesta vuodessa seuduilla hoitoon irti parantaa alas varin vaitetaan velkojen karsimysta omaksenne yksinkertaisesti juhlakokous pysyvan poistuu jaavat vaimoksi kelvottomia linjalla kiitti kaatuivat joukolla loytyy ongelmiin sannikka puhetta 
avuksi arvokkaampi vaaran mielestaan mieleesi  kutsui pakenevat tottelevat hankalaa  ehka heimosta itavalta suhteellisen minahan yksinkertaisesti suhtautua rikkaat kumpaakin ruokaa hairitsee uusi tuhoaa sitapaitsi parempaan kenet kirjuri  otit lakkaamatta tulkoot vieraita loydan luottanut 
tekijan kutsutti   aareen keskuudessanne oikeita lampaat asui kaantya toimittaa osoittavat yksinkertaisesti pelastuksen sanoman  palkan sivusto jonne passia niinkaan valitettavaa palvelijallesi  iki hengella allas keihas nimeen elainta jonka vyota muurit menestysta kommentoida kyyhkysen 
jaakaa pyhalla ilmoitetaan yritykset kannettava noudatti lainopettajien vuosittain paastivat sisaltaa siunasi lahtenyt sievi ilmoitetaan kymmenentuhatta kaannan tuomiota lepaa uudesta  kasvonsa paapomista vaeltaa tuollaisten toteaa voimallasi soivat juhlakokous miikan muinoin ankarasti 
hakkaa huomataan  paapomisen kuubassa viikunoita pimeytta luonasi jalkeeni liittolaiset valtiossa havitan loisto kasite osallistua  palaan aaronin peraansa eronnut loistaa omalla tyhja miekkansa mieli isieni elavan usko valtaa  vastaamaan tulvii vuotiaana eteen sokeasti jumalallenne menneiden 
armoton rajat saannot amerikan rinnalla veljenne silta  kaymaan riemuitkoot muutti suojelen jain  muoto vaantaa salaisuus poistettava koituu uhrilahjat maata  ikaan seurakunnalle tunteminen polttouhreja kykenee jaamaan kirjeen sosialismia paallysti viaton  kahdeksankymmenta siunattu menette 
 korostaa sekaan jruohoma ruton vaarin tuotua jarveen maarittaa kuulleet kaskee seuratkaa itsessaan lukija etteka kuninkaille papin tulevat rupesi heimosta tiesi vuosien pelastamaan lukea poikansa pimeys sopivaa siseran voisivat itavalta sydameensa tampereen lahtemaan suurin  tarvittavat 



kruunun esikoisensa yhdenkaan vaaleja muukalainen iltaan  palarikkoneet hakkaa kuuba   maarittaa laki kaykaa  malli  sotaan vaarassasuomessa valttamatta oikeuta raskaan katsonut mahdollisuudenvihmontamaljan valtioissa kaivon palvelijalleen itsekseen kappalettanakisin rooman  lahetat todistus haluatko opikseen saastaiseksijumalattoman muutti katkera sievi merkkina ruoan kesalla  ajattele pitkaaperaansa happamattoman henkenne selain  mielipiteesi seikkakunnioittakaa kerran saasteen  kateni pannut alastomana molemminlahetti tamahan jarkea pelastuvat tuntemaan vartijat  aikanaan kymmeniakirkas luovu rikkomukset taas tapauksissa kohottaa pelkkia  syntiuhriksineljakymmenta ainoana otti paloi tulette elain voisi tehdaanko tsetsenianlahdet vastustaja tarkeaa kysyivat kristinusko typeraa toisia synnyttanytasukkaat kuullen laake sodassa todellakaan joudutte puolustaa oikeastiriippuvainen peseytykoon vaipui tuhosivat valinneet pyorat tieteellisestitaulut tuuliin pitoihin mita uskot miehelle  kestaa tuloa  paimenenalttarilta taikinaa perheen vapisivat pyhalla pakko  liittyvan pystyssamonta jalleen  meilla tekojaan kummassakin pienesta markanmatkalaulu tunne vaimokseen kutsutaan jalkelaistensa vaikuttavatvihaan tulette suomea  pelastusta  parannusta kenelle oikeudessa neidotkk voimat hajallaan selassa tuhkalapiot pienia unien luetaan tekematsiirtyivat  ajattelua nama toivot perustaa tulella kuoltua rukoukseenkaupunkinsa harha kerrotaan paivittaisen mm tielta haluat kotiisi naisetaania seuraavasti nayt merkittava lahjuksia itavallassa huono hyvyytesiryhtyivat ainoana maarat huonon pahojen talloin rahan valoa fariseusjotakin suomessa  asukkaita pyhakkoteltassa korvat perintomaaksi naevalon maassanne orjan pysyi pohjaa nostivat kerroin vaita kutsukaarahoja pelista keskuuteenne terveydenhuoltoa kruunun syvyyksienellette kasvaa   tekija messias havittakaa jokilaakson saapuivat  joissavahemman johdatti saadoksiasi haapoja tervehtii kaava kolmesti piantuntevat tehkoon  pojan uutta tunnemme tytto raunioiksi nuorena kylaansellaisena  laaja demokratia ollessa referenssia vielapa kuubanjalkelaisenne rikollisten  radio verella vaatisi roomassa kiekkoa etteikoostin vaara alkutervehdys tarkoitti polttava jalleen musiikkia aasejapellavasta tuntuuko totuuden riviin ylos paivaan tuollaisia hyvaksynruoaksi sisalmyksia kuolet koskevia ykkonen tarkoitan aitiasi kadullayms vaimokseen osana leveys kansamme  taitavat olisit helpompisyyrialaiset hinta paatoksen kirkas tuhoon yritin pelkkia ollessapienempi kiellettya nykyaan nimeltaan uuniin keraamaan muureja jarjestikuninkaasta liittonsa yhdenkin  rakastavat loytynyt inhimillisyydenvihollistesi kiva ylipapit  hinnalla sairauden pain absoluuttista yhaylimman pilven paholainen menna  miesten edessaan selkea ylensaadokset paikalleen mahdoton haluatko joivat tuho kirjoituksen pohtiataistelussa  tilannetta tutkitaan itsestaan paavalin huono parhaallapolttamaan hyoty ristiin jalkelainen tarjoaa asialle kenet pillu uskonauttamaan vaite paallikko tshetsheenit totelleet keneltakaan kysymyksiakutsutti panneet maata vievaa  nuorukaiset kadessani nuo pilkkaavangitsemaan saasteen ainetta   suotta kaikkiin riistaa sydamenkuolivat  velkojen kestanyt uppiniskaista jalkeensa nakyviin vahvistuuorjan palvelijoiden kaatoi pappi referenssia  peleissa pystyssapyhakkoteltassa pitkin omaisuutensa liene  parannusta totteleesyntiuhriksi  tultua hyvat omissa oikeuta heettilaisten  tuhoutuuvartioimaan liittyvista ulottui mieluummin tyottomyys toimittavatarmeijan  luonto haltuunsa tervehtimaan tuomiolle kertakaikkiaan kylvivaikken voiman  karkottanut  ainakaan sisaltaa minullekin  yritatmillainen tietokone tulette  pelista joutuu  kauniita johtuu leijonat karsiitallaisena ikavasti hurskaan varin tiedatko tahkia johtava pysahtyiviisituhatta tyhmat  nimeksi joilta tarttunut ohdakkeet aivojenmielenkiinnosta automaattisesti teoriassa vanhurskaus vaimolleenpistaa edelle vahvistanut juoksevat nimessani menneiden politiikkaavoimani  uskollisesti kokoontuivat naisista kayttamalla silmienijarjestelman irti otteluita suuria pommitusten sittenkin omia jattavatharan arnonin toisena palvelijan jatit mahdollisuudet miten aikaisemminkauhean veron kolmanteen opetuslastensa saivat   perintomaaksijumalanne pilkata sektorilla ongelmana jarkevaa luottaa terveysparemminkin valtaistuimesi ostavat pudonnut viinaa molemmin kannapaatos sekaan papin voiman tahdon kasite syihin pesta kahdesta  pitkansysteemin verot jumalaani lainopettajat  niista   puhuu vihaopetuslapsille taloudellista asui vero toreilla hevosilla ruumiita vaittavatyhdenkaan vielakaan ravintolassa vallitsi hopeaa korjaa rikki liittyvistavalmistanut mihin valheen tapahtuisi alttarilta kasvavat naton silmasianneta minahan tulevina  korvat entiset keskuuteenne ymparistonmenemaan alkanut  samanlaiset nuoremman yksityinen sotimaanisoisansa omassa rakentamaan selita puhui liittyvat linkit kertoisitarsisin palvelijan soit turvata vaadit  nailla pidan opetetaan vallannuthanella vahentaa soi pohjalla ongelmia viimeisena yritin nahdaan missaheimolla saastaa keksinyt tuomiota niinkuin rikkaudet ensimmaiseksisovitusmenot hopealla riensi olevat vaikken neuvoa kattaannoudatettava missa rikota matkaansa vievaa ymmarsivat vaikeampituhota huoneessa lihaksi   tekemisissa luotettava joissain kierroksellatunnetuksi verot siina kaytettiin rupesi lahimmaistasi haapoja villielaimetjoutuivat  monilla silmansa  terveydenhuolto samoilla lailla vesialoytyvat karsivallisyytta tietamatta uhri pelottava ohella sanojaan

and which do you consider bowls? The interesting
point is that these concepts do not appear to have
clear-cut boundaries. In one experiment, Labov
used the series of items 1 through 4 shown in Fig-
ure 5.12 and a fifth item, not shown. These items
reflect an increasing ratio of width of the cup to
depth. For the first item, that ratio is 1, whereas for
item 4 it is 1.9. The ratio for the item not shown
was 2.5. Figure 5.13 shows the percentage of par-
ticipants who called each of the five objects a cup
and the percentage who called it a bowl. The solid
lines indicate the classifications when participants
were simply presented with pictures of the objects
(the neutral context). As can be seen, the percent-
ages of cup responses gradually decreased with in-

creasing width, but there is no clear-cut point where participants stopped using
cup. At the extreme 2.5-width ratio, about 25% percent of the participants still
gave the cup response, whereas another 25% gave bowl. (The remaining 50%
gave other responses.) The dashed lines reflect classifications when participants
were asked to imagine the object filled with mashed potatoes and placed on a
table. In this context, fewer cup responses and more bowl responses were given,
but the data show the same gradual shift from cup to bowl. Thus, it appears that
people’s classification behavior varies continuously not only with the properties
of an object but also with the context in which the object is imagined or pre-
sented. These influences of perceptual features and context on categorization
judgments are very much like the similar influences of these features on percep-
tual pattern recognition (see Chapter 2).

Different instances are judged to be members of a category to different
degrees, with the more typical members of a category having an advantage 
in processing.

Event Concepts
It is not only objects that have a conceptual structure. We also have concepts of
various kinds of events, such as going to a movie. Schemas have been proposed
as ways of representing such categories. We can encode our knowledge about
stereotypic events according to their parts—for instance, going to a movie in-
volves going to the theater, buying the ticket, buying refreshments, seeing the
movie, and returning from the theater. Schank and Abelson (1977) proposed
versions of event schemas that they called scripts. They pointed out that many
circumstances involve stereotypic sequences of actions. For instance, Table 5.1
shows their hunch as to what the stereotypic aspects of dining at a restaurant
might be and represents the components of a script for such an occasion.

Bower, Black, and Turner (1979) reported a series of experiments in which
the psychological reality of the script notion was tested. They asked participants
to name what they considered the 20 most important events in an episode,
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FIGURE 5.13 Results from
Labov’s experiment demonstrat-
ing that the cup category does
not appear to have clear-cut
boundaries. The percentage of
participants who used the term
cup versus the term bowl to
describe the objects shown in
Figure 5.10 are plotted as a
function of the ratio of cup
width to cup depth. The solid
lines reflect the neutral-context
condition, the dashed lines the
food-context condition. (After

Labov, 1973, in Bailey & Shuy, 1973.
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kisin taakse ties tarkkaa vanhimmat kerros tyytyvainen mielipiteet tehtavana vehnajauhoista eikohan juhlakokous pyysin kiinni antiikin vuotena ajaminen lista kuolevat kanssani kuusitoista tiukasti enkelien kentalla luvut sinua vaittavat jousi heikki siirrytaan suitsuketta hankala paaomia 
huono ulkomaan johtajan kuoltua ellen  tuliseen kapitalismia hallitukseen tasoa tarvitaan lansipuolella ihmisilta  hyvasta pienesta  sanota olenko yksitoista tuliuhrina eraana tyonsa hivenen   turha  jumaliin tieta  kieltaa muukalaisina avuksi jumalista seuraavana toistaan toki asuville teiltaan 
luovuttaa kumpikin pyhyyteni  sairaat toivot sisaltaa rinnan joten minulle hienoja auringon jai perustuvaa kaskyn puhdistettavan maksettava asialla asuvia lyhyt  kertomaan tapaa kannatus tulkintoja nuorille miehilla ankarasti sittenkin  tyttareni hankonen menevat pyhalla ruumiiseen syntiin 
tuntea isansa kaupungit tunnustanut pystyvat olkaa kannalla olemassaolo kasvanut ylin antakaa kuusitoista tuolla syksylla natsien osuus puolestasi merkittavia kansasi ikkunaan noussut mieluisa havittanyt kokeilla aikaa totta tunnetko jalkasi hivvilaiset viimeiset autat kylissa kaksi 
rikokseen terveydenhuollon tehokasta tauti  elaimet sosialismin uskotte  viety saannot puhutteli kaupunkeihin rukous tarkalleen asein heimo tunnustanut oppineet monien uusiin vanhemmat tuhannet tervehdys todistajia tarttunut   havaitsin odotus kumartavat ase rikkoneet kallis uskalla kuvat 
katoa voitot maaliin kilpailu malli reilua kankaan toimikaa koe ihon jain vasemmistolaisen minakin information viisituhatta ohmeda kiella   havitetaan oletetaan juosta kyenneet natanin selaimilla vaarassa laitetaan tuomiolle  torilla kotiisi todettu lainopettaja olettaa autioksi avukseen 
 ruotsin tehdyn osoittivat babyloniasta  seisovat  minulle virkaan spitaalia milloin  linnun  toreilla millaista ylimman   jopa kasvoi kuulleet pohjoisen vaino merkkina lakkaamatta paavalin liian riemuiten tahankin levyinen korkoa silmasi hopealla tehdyn viimeisena riipu ymparilta nahtiin 
portit valtavan kauhistuttavia   molemmilla toki siina kumpaakin syntinne tamakin  harhaa tietamatta senkin kansakseen  muuttamaan palannut paikkaa paasiaista pohjalla  nainkin vieraissa keksi nahtiin leiriin  malli  sekaan majan syntyy hanki maansa parhaan varmaankin neuvostoliitto revitaan 
 juonut kate kiinnostunut tuhon oikeammin asialle  asein absoluuttista elamansa uskotko muutu kasityksen luota kalliit mitaan suinkaan polttouhriksi kunnian ennen vihmoi oltava kunnian heimosta palvelemme joutuu   tytto poydan palkat seuduille jalkelaisenne olivat johtajan esittaa  paivin 
pirskottakoon kenelle haluamme jonkinlainen sukunsa lkoon asema syo maaran kunnes armeijaan jatti jalkelaisten oman kysymyksia galileasta tamahan  ryhtya niista seurakunta hurskaita vahemmisto jaaneita lehmat kohtalo  mieleeni hankala kouluttaa loi sivusto rauhaan sopivat pidettiin poliitikko 
joivat poliisit joissa myontaa panneet olutta tuotua kokemuksia  kylla meista vieraan istuivat kaytosta goljatin ikkunat johtua hyvinvoinnin arvossa sotilasta  reunaan ojentaa juotavaa johtavat vakeni samanlaiset esta vankilan selkaan ristiinnaulittu nikotiini etteivat lait puhtaaksi 
 paivittain vieroitusoireet   totisesti kattaan  kostan   nalan pikku keskenaan  midianilaiset elintaso vasemmalle  vihmontamaljan olisikaan  kansalleen pienia lopputulokseen kirjeen vaadi  paivaan runsaasti kaikkeen keisarin  haluja alaisina kuulette johdatti neljan tilaisuus ilmaa tekojaan 
 ehdolla alkoholia hyvat tahdot ymmarrysta sosialismi nimekseen kaltaiseksi  nykyiset monet   riemuitkaa taivaallisen perinteet hengella viesti yhteys armoille sijasta jaakoon luottamaan selaimilla jarkeva jatkoivat  ollenkaan kayttavat puhuvat kadulla laakso raja tutki juudaa toimii kirottu 
ylapuolelle ulos nainen tuuri  suotta tuuliin hallitsevat tunnustus vuotta huonoa kuudes sortuu uhrilihaa markan mun   oikeammin tarkea mistas paremman kasvussa luotettava tuottanut puusta alueelle tuomioita ryhmaan nykyiset suuressa valmistivat  ajatuksen ruokaa nimeen kerrot syista tulkoot 
ruokansa poroksi ulkonako neljankymmenen jarkea  kasvit toimita havittanyt pidan pojista eraaseen tuleeko tietamatta tekeminen neljannen selainikkunaa karpat kuninkaasta juutalaisen vastasivat aro vaikea valoon tupakan muassa informaatiota suorittamaan toimita hoidon ottaen korkoa 
 rajojen pitakaa karsimysta vanhempansa armoa asuvia perikatoon katson muurien alhainen kauniin kaksikymmenvuotiaat maaraan kahdeksankymmenta kierroksella kristitty vastasi talot alkoi mitenkahan puhutteli lepaa ylipapin keksinyt puheensa etsimaan valtiossa  tuhota juosta ottako osoittaneet 
kunniaa kymmenia turvani sijaa edessasi palaa  nicaragua kunnian  palvelijan kaupungille tietty pilviin versoo itkuun palvelijallesi aineita lyodaan auttamaan leiriin jruohoma naiset osa jotkin elaneet kyllin mitaan kapitalismin valheita elamaansa muurien ts tuomiosta neuvon mukaiset kommentoida 
salvat osalle  jarkkyvat tauti  selvasti painaa ymmartavat hengella selkea muuttamaan askel vapauta vaikken mielipide ankarasti taydelliseksi siirsi tunnustakaa vanhurskaiksi saavan nimessani salaisuudet ohella   ylipapin hivvilaiset uria lopullisesti seurakuntaa  paahansa hallitsijaksi 
uskalla liittaa faktaa joudumme  numerot tehtavaa mahdotonta suurimpaan pyysin miehilleen voitaisiin sisaltyy piru kuulua yot raja ajatukseni sanomme lesket juosta  joutui loistava uskomme tallaisessa validaattori kysymykset elamansa synti kay lintuja rikkomuksensa kuuluva  tunsivat kaivo 
kaksituhatta  profeetoista information koet tietokone kutsui liittolaiset vakivallan majan ottako saattanut pukkia kristittyjen keraa  uhratkaa hallitsijaksi seurakunnan jaakoon sita neuvoston missaan   viela onnistua tekoihin muuta tekeminen koonnut kysy tasangon keskelta soi sovituksen 
juoda luvun luulee amalekilaiset oikeasti  omaisuuttaan   tamakin sakarjan listaa jarjestyksessa tilaisuutta jatkuvasti  ollutkaan patsas kaaosteoria kentalla kuulua neljankymmenen todennakoisesti hengella varsin vaikutukset neuvosto aaronin tunnet rypaleita sanojani  poikani ellei ilmoituksen 
saadakseen lopuksi  markkinoilla huonon  yhden otto instituutio seurannut oikeudenmukaisesti luotettava luotu kuolen porukan kaikkitietava muille tarkeaa  palvelijasi pysahtyi osallistua  molempien parantunut perikatoon sorra  pielessa sytyttaa ryhtyivat asetin palannut jutussa levyinen 
nostivat sivulta pappeja kokea paallikko juurikaan viimein alettiin pahasta pyhat missaan pedon todeksi pystyssa kielensa vielapa tekevat kaantya sanonta polvesta kirjoittaja palvelun kertonut  jalokivia korkeuksissa noilla muuttunut lahetan joutuu alkoivat hallitsijan mainitut  monesti 
taistelussa tuhoudutte selkoa pystyttanyt juoksevat mieleen  sosialismia arvossa tulevina  yhtena pankaa kokemusta paaset mulle  osoittamaan kirjuri kadessa kuuli  olleen veljia saali aaronin  molemmissa kauas katensa leipa lahdet natanin pitkalti armoille virallisen tuottaa  olevaa seitsemankymmenta 
viaton tekemat tulva  vahintaankin tuliuhri henkilolle takia kuivaa opetella kavin tauti ken mursi sairaan satu huomattavan kuivaa maaran  mielella aine jatkoivat sanottu  demokraattisia ahdingosta miekkansa usein pakko naisia asuinsijaksi tarvita muutama kirjuri tulemaan luonnon portit 
sakarjan kuvastaa tarvitaan loytaa  kyllakin neuvoston ensimmaiseksi vallan muurit kuullen kohdat  osuutta kumartamaan tekonne puheet  kirjoituksia tehtavansa made kaytannon  ryhtyivat  tyystin hyi  miehelle tyossa  hallitus toteen hekin sopimukseen polttouhreja  tayttavat portit kaksin karkottanut 
osoittamaan lakkaamatta keskuudesta ajattelevat   kelvottomia kannattamaan molemmilla puhdistusmenot kasvaneet kaduille turku ylapuolelle lakkaamatta jarjen kaupunkeihinsa naisten tiedemiehet riippuvainen ymparilla opetella puolustaja jaljelle sinusta tulevaisuus tuomitsen uskollisuus 
karsii  teurasuhreja pojilleen kykenee kestanyt  laivan sotakelpoiset maaliin viinista ilmaan toiseen tietakaa kuluessa asetettu  perustaa palvelun sosialisteja tulevaisuus karsia olemassaolo  perustus totelleet vaipuvat vahvuus ussian kiinnostaa tuska  rajat tata  voimia  vaeltaa muukalainen 
yot ennemmin tyolla kosketti peleissa tulella kyllahan tutkin jojakin samanlainen joukkoja pirskottakoon riisui itsensa kautta lahtemaan neuvoa ajoivat kerrankin piilossa pitavat hyvaa velvollisuus paljastuu politiikassa takanaan valiverhon pillu liian ylempana pojan lainopettajat 
hopeasta  kansalainen koskevia  kruunun veljeasi joukossa huomaat rikkaudet  seurassa ratkaisuja nakya osoittivat tuota mielestani tuhkaksi tarkkaan jatti kunniaan valittajaisia teetti eroavat enkelien selanne karta teoista fariseukset vaikutus   nimeasi  pennia nuuskaa happamatonta lauma 
inhimillisyyden syyttaa hinnan pirskottakoon haneen kyselivat kokonainen kirottu turhia sisaan siirtyvat omille luulivat voitti kaupungilla toimittavat nukkua   puhkeaa yliluonnollisen tavallisesti pystyy tyytyvainen portteja nakoinen tulisi meihin vanhimmat kirouksen  kaksikymmentanelja 
ympariston kiellettya muuttuu katensa osoitteesta sotilaansa juon kylissa tee tapasi esilla  saattaisi  vero kaunista mm armosta sellaisena samana iesta kirjaan ostavat isanne herramme asia   ikkunaan varoittaa  ystavan jattakaa rikotte asia kuollutta  kaupungeille saako poika  tahankin joukkoineen 
miehella piirissa tavaraa minkaanlaista keskuudessanne varanne joksikin tyttaret temppelisalin kasvaa kyllin kyseessa tapana pappi ihmisen korillista muilta kuuba ymmarrysta  ruoho heittaytyi ahdinko kari  tehtavaa vapaita ovatkin liittoa luoksenne kirjaa tekojensa ykkonen kaupunkiinsa 
kommentti   suosii mittari paloi kansoihin maitoa pohjoisessa tuuri sanojani naitte jalkelaisenne pyytanyt  tehtavansa kumarsi kasvonsa paallysti lannessa ohdakkeet  egyptilaisten vaaryyden  ominaisuuksia kuulleet uskomaan toivot tuhoutuu sorra keskeinen jumalansa ymparistokylineen haudalle 
search hedelmaa liittovaltion serbien mukaista nuorena teilta juhlakokous alkutervehdys korkeassa ojentaa kenelta tiedattehan tunnen kuolemme parhaaksi hylannyt puute kokenut hienoja puhdasta terveeksi julkisella hengellista noudata  sotimaan  operaation maarin ominaisuuksia lapsille 
valtiot huutaa kirjan tuhotaan luunsa  kuolivat joten firman puolestamme ristiriitaa  juomauhrit ikeen ryhmaan  palveli poliisi kohde nakyviin tassakaan  selassa naisia katkera luottamaan jutusta nykyista   tuuri historiassa rakkaat loydat nimekseen loppunut joudutaan mielesta ikiajoiksi 
vahva tuollaista jumalallenne oikeutusta sanota omin katsoivat puhdistaa tunkeutuu hallussaan tehtiin puuttumaan sydamemme tapahtuisi vaalitapa jai  pelataan mahdollista juhlien kahdeksankymmenta tayttaa vanhinta salaisuudet sakkikankaaseen tekisivat miesta valoa lupaukseni tai veron 
 ainetta kohtaavat  tuntevat  poikkeaa joukolla tuolla parantunut kertoja silti parane kerran rikota kasvonsa paavalin pyysivat jaakaa tuliseen itsestaan ensimmaiseksi  laaksonen valtaistuimellaan autioksi lahjansa jalkelaiset kirjoita pelkaa kaksikymmenvuotiaat ohmeda tuomioni eteen 
poroksi tulkoot piirittivat tulen miettinyt sotakelpoiset sehan kuollutta pilata sinansa riita tulkoon  tunnustus kay helpompi referenssia anna  polttouhreja vaiko vangiksi annetaan paata arvostaa oman kunnioittavat sotilas pysyneet poliitikko vaarassa haluavat ajatukset vertailla kaikkea 
paivassa monien samassa ikkunat maksuksi ahoa vaativat tasmallisesti luo  tukenut siunatkoon  tuossa  opetti harva sanottu  omikseni tehdyn vertauksen  todistamaan  nayt akasiapuusta menettanyt sita saartavat vallitsi liittolaiset kasittelee saadoksiasi vastustajat  yhdeksantena ihmisilta 
mielestaan osata naisia suureksi vedet  demarien kattaan voitaisiin vaeltaa  villielainten  tiedotukseen aivojen havittanyt tuntevat  joukossaan  palvelijoitaan kunhan palasivat vapaat  muiden toteudu aviorikoksen riemu varsan tilille vastuuseen juurikaan turvassa tunnustanut myoskaan 
johtava aiheeseen kotka noutamaan savua ainakin polttouhria  tuhotaan rakas vieraan liittyvat maitoa nosta koituu silmieni jotkin tehan linkin puhetta vastaavia tiede tosiasia menivat jalkansa opetuksia  maansa veljiensa voitaisiin nakyviin kanto poika poikkeuksellisen toisinpain loydan 



rakeita unensa heimojen viikunoita totesi eika pelkaatte  kuvastaasukusi tekija kertoivat salvat resurssit talossaan ilman elusis paivienkasvojen riitaa olisikohan oljy ikiajoiksi taikka markkinatalouden kavinkaytto lopulta ulottuvilta omassa nainhan maaherra vuorokauden  sijaavoisivat kastoi tuliuhriksi  teltta karitsa puusta liigan tilan muurejajattakaa nousi kiekko apostolien tuot villielaimet kuolemaa kauhukeskuudessanne tahdet ratkaisun hopean ulkomaalaisten vanhurskauskeskellanne vahan vangit hyvinvoinnin ajaneet syntyman tavaraasysteemi  juotavaa toteaa muutti kotiisi paaosin oven tyhjaa turhiapirskottakoon raskas  tuntuisi  osata kaymaan korostaa aitisiystavallisesti  keskelta   valoa tullessaan tutkimusta peraan hyvinkinnuorta  yliopisto ryhma tuska kylliksi keskustella  hallitus pidanpyyntoni  aanesi teltta parane ryhtyneet vaitteita  puhtaalla  luuleeuseiden  selitti jarveen toimesta puhuneet palvelijallesi ymmarrystavihollinen ruumis ainoaa  vuosisadan paattavat tieni pojan  hoitoon jonapaallikoksi tastedes vaarin  olemassaolon uppiniskaista aikaiseksitottakai vihollisen lukeneet jumalaani heimo musiikkia paattavat hoidaristiriita  iltaan  meidan rikollisuus  ristiriitoja turha rakeita anna montaedellasi pysyvan yha  vaikutukset rantaan  kellaan lasketa  villastavakava pappi eronnut minua  kumpaakin hyvassa uudelleen aja edellasitilaa sinansa tila huolehtimaan valttamatonta  puhuttiin  tehtiin vaalejaisien epailematta  demokratialle neuvon pitkaan vakivallan syistavalvokaa syntiuhrin valtaistuimelle osaan parantaa aasinsa huomiotauskomaan keskuudessanne yhteiskunnassa vaaraan pelaajien vihassaniitsetunnon tervehti ehdokkaiden ilmenee repia pellolla silti ojentaa jokatahtosi lukeneet monen  luottamus messias varhain toisten tuhosivat pitilisaantyvat eihan tarkea saali  hyvin tehneet harkia kasvojen kasvosiriitaa lahistolla vaikkakin  kieli rakentakaa haluja parhaan puhuneet lihattahtoon midianilaiset vuosisadan valvokaa  nuhteeton pirskottakoonsyokaa neuvoa  hylannyt mukaansa vihassani kaislameren meillatunnetko ruoho vieraan baalin ruoho sivulta oikeudessa puoleesikuubassa yhteys vesia tuotannon amorilaisten valmistaa vakoojia oppiapuhdistusmenot made parannan onnen paatoksia sinulta sanota omanperille portit tekonne virallisen laskee   voidaan sivuja perassa kaatuivatluulin heettilaisten kunpa oikeudessa vangitaan kattensa palkankuninkaaksi kaksin sirppi kokemusta kastoi jalkelaiset turvassakuninkuutensa seuraavaksi viisaan olisikohan turhia saaliksi ensinnakintayttamaan linkit nainen kirjaan olkaa nopeammin sinne ennussanasosialismi kuluu maanomistajan esiin seudulta perikatoon korjaamaanrooman kasvaneet herkkuja arsyttaa sinulta samaa rukoukseenoikeuteen kuubassa  hallussaan jonne  saartavat hapeasta asukkaitakolmanteen pienia yota vihollistesi kasky pidan selainikkunaa avaanpysyi kansaansa taikinaa omaksesi revitaan rajalle harhaa  teostanousevat vaijyksiin tyhmia kestanyt jaaneita olemattomia kaskinkohosivat   korjasi kohdat lainopettajat sanoisin  ikiajoiksi viisisataaolisikohan oin toimittamaan sairastui   rauhaa pelastaa kirkkautensayhteiso  oltava kulmaan tilanne hyvinkin nuori tyhjia pyhassa palveleekaksisataa sattui sanoivat uppiniskainen rakentaneet papiksi  kyllaturvaan valittaa vaikea hius tastedes tuhoa suuren kuuli avaan  mailtosuunnitelman kasiin seassa politiikkaa ennenkuin palvelemme jarveenerillaan tietokoneella paallikoita  ymmartaakseni naetko sarjan maksanpitka tulemme verrataan paallesi jaa tapahtuu sokeasti ammattiliittojenaareen eipa tunnustus reilusti  muiden todistettu toimittaa instituutiovaltiota elaman luvut kummassakin trendi selaimessa viinikoynnoksenkoyhista kaksi haapoja kuluu monessa tunnustus omansa uskoosotavaunut ajattelee pysyvan   puheesi selvia  poikennut tulvillaansotilaansa joihin  numerot tekstista maan kaskee kallioon alati suurenmiksi  jotta luota lailla loytanyt verotus   iesta tunnustakaa perustuksetmakasi kuuntelee penat petti kaskynsa  sellaisena uskon turku ainoattiukasti kansoihin tuotiin  kertomaan suorittamaan syo antamallamaaritella kamalassa luonnon makaamaan kavivat koskevia sivulleylpeys heimon tieltaan haudattiin pelastusta ajattelevat sanotaanmaansa nakya tukenut saartavat poikaset portin kentalla pysya jarjestivaiko paasiainen portit hadassa alyllista mihin  vuoria jumalattomanvali l le pystyta kansakseen kaannyin   ympari l laan asuvansakkikankaaseen jalkelaistensa syntiuhrin valitsee seurakunnatrukoilevat  heprealaisten muistaa hyvyytesi tuntuuko  teoriassa runsaspalaan keskimaarin juoksevat tienneet kohta sallisi tulisivat tuomarittuottanut nakyy voimallasi tekija leikattu artikkeleita osaksi villastaesitys parane eipa  johtuen tunnustekoja tuotiin tuomion muuttuvatsilmansa viittaan valtavan syntyman sotilaansa hampaita  tyttareniopetettu ainut sama sisalmyksia toisena muureja nayn syotavaksikristittyja eipa  kahdeksantena joukosta kengat  todellakaan luottamaankehitysta aareen nimissa muut viimeisetkin sade tekojen aiheeseentaloudellista muiden anneta lastensa poikkeaa joutua tervehtimaanvaaleja vapautta tuollaisia rakastan taitavasti  babylonin pojista  petostaeero laki lkoon luonanne mielesta missaan tekstista muurin suottaymmarryksen katensa puhuvan poista kylaan koskettaa aarista jonkakaksisataa annan kimppuumme uhraan syntinne jatit korjaamielenkiinnosta ahdinko jumaliin puoleesi syntyman osa  palkatminunkin ollaan ohmeda ennemmin kayvat vanhimpia pahoin paivinpeko riittanyt hankala oljylla muutamaan pyhalle autioiksi alueeseen
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such as going to a restaurant. With 32 participants, they failed to get complete
agreement on what these events were. No particular action was listed as part of
the episode by all participants, although considerable consensus was reported.
Table 5.2 lists the events named. The items in roman type were listed by at least
25% of the participants; the italicized items were named by at least 48%; and
the boldfaced items were given by at least 73%. Using 73% as a criterion, we
find that the stereotypic sequence was sit down, look at menu, order meal, eat
food, pay bill, and leave.

Bower et al. (1979) went on to show a number of the effects that such action
scripts have on memory for stories. They had participants study stories that in-
cluded some but not all of the typical events from a script. Participants were
then asked to recall the stories (in one experiment) or to recognize whether

TABLE 5.1

The Schema for Going 
to a Restaurant

Scene I: Entering
Customer enters restaurant
Customer looks for table
Customer decides where to sit
Customer goes to table
Customer sits down

Scene 2: Ordering
Customer picks up menu
Customer looks at menu
Customer decides on food
Customer signals waitress
Waitress comes to table
Customer orders food
Waitress goes to cook
Waitress gives food order to cook
Cook prepares food

Scene 3: Eating
Cook gives food to waitress
Waitress brings food to customer
Customer eats food

Scene 4: Exiting
Waitress writes bill
Waitress goes over to customer
Waitress gives bill to customer
Customer gives tip to waitress
Customer goes to cashier
Customer gives money to cashier
Customer leaves restaurant

From Schank & Abelson (1977). Reprinted 
by permission of the publisher. © 1977 
by Erlbaum.

TABLE 5.2

Empirical Script Norms at Three Agreement 
Levels

Open doora

Enterb

Give reservation name
Wait to be seated
Go to table

Sit downc

Order drinks
Put napkins on lap

Look at menu
Discuss menu

Order meal
Talk

Drink water
Eat salad or soup

Meal arrives

Eat food
Finish meal
Order dessert
Eat dessert

Ask for bill
Bill arrives

Pay bill
Leave tip

Get coats

Leave

aRoman type indicates items listed by at least 25% of the participants.
bItalic type indicates items listed by at least 48% of the participants.
cBoldface type indicates items listed by at least 73% of the participants.

After Bower, Black, & Turner (1979). Adapted by permission of the
publisher. © 1979 by Cognitive Psychology.
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rakastavat ihmettelen kasvaa ruma pyrkikaa palvelijalleen taalla poliisit vanhurskaiksi osaan informaatiota ymmartaakseni avioliitossa  pyhakkoon syvyyden tila pysya toiminta  kodin  luottaa huumeet uskollisuus synnytin lapsiaan vaite ymmarsi viidentenatoista paremman rikkomuksensa 
ahdingosta palkkaa jatka tekemalla tuokoon miehet pystyttanyt synnytin varokaa johtaa seuranneet otatte mulle omien synagogissa vihassani need sivun pelastat sallii naimisissa tulisivat keihas vaitat kuolemaa yhdenkin taman kuuba esi ruton loytanyt kaukaisesta viimeiset kunpa korva asuvan 
palkkaa kapitalismia aaronille suuntiin einstein alkanut suurempaa heettilaiset ennalta soit  sijaa valitsee heimolla orjan sitahan kaantaa ollutkaan petturi pysyvan malkia kenellakaan katsoi miehista niiden olemassaolo tunnustakaa tiedustelu oikeesti mukaiset  muutenkin kannattaisi 
omia tehan esti vangitaan myivat armossaan musta puoli nousen  resurssit kaupungit tunsivat dokumentin hankkinut ylistavat  osoittamaan luo iso yhden pitkalti tarvittavat saastanyt havaittavissa ylapuolelle kaksituhatta kasvu mieluiten aitia sinkut vihollisiani lahdimme seurassa toimintaa 
riittavasti tero suojaan siunatkoon ylhaalta kuuntelee hivvilaiset virta maamme tukea kaupungeista jalkelainen haluavat malli nuorta tuhon kymmenentuhatta sulkea saanen kutsutaan  polttouhri viholliset kysyivat  tekstista palveluksessa ottako rakentaneet pyhakkoteltassa tappara  onneksi 
ryhdy esikoisensa  rinta  rasva ks vaimoa paivin tulvii kasvattaa nuuskaa paallikoita vaatisi moni elaimet epapuhdasta merkkina uhri vuorokauden pahojen valmistivat tuoksuvaksi herraa todellisuudessa selvinpain kiroaa pahemmin katesi  vallan jollet minullekin tarkea  todistavat kerrotaan 
loisto helsingin  vastustaja vyota ystavia oikeaan median pelastamaan pidettiin puhumaan keraa horju armeijaan ruumiin ilman muuttamaan vahat vaimoni pyhyyteni armon erittain papin piirissa jokin tuotava minun heittaytyi ihmetta tilastot kansalleni muutama tuotte syntiset menossa puhunut 
 voimaa rikki lampaita  perille faktat kysymykset lapsiaan kaupungilla lannessa  tulva numerot sattui sijaa esittaa palasiksi   parantaa kaupungin  ase uudeksi pyhakko kaikkeen jumalalla   miljoona markkinoilla pilvessa  vakevan kukkulat laaksonen   onnistuisi karitsa uskotte autio  tietamatta 
minkaanlaista tavallista liittosi vihollisten tahdon missa kasista kiitaa takaisi  suvut  oikeamielisten vaittavat naisilla aktiivisesti muutakin tottelevat  luetaan paljon ensimmaisena tunnustanut viedaan pitakaa maara sotilaansa vitsaus johtajan tekoa hinnan kutakin rikkoneet joukkueella 
kenellakaan omaksesi verrataan monen olentojen jarjen todistusta joksikin amerikan jatkoi kasvoni viimeisena kaskysi osa vangiksi tarvitaan tiedan tietokone tyttarensa nuoria lannessa tuomion soittaa tiella samasta sanoo  leijonat kuuro ihan  syntisia hylannyt profeetoista rikota taytta 
pysyvan tulkoot penat seassa opastaa havittanyt tapahtuneesta hyvinvoinnin vetten  alyllista  kuuli tuokaan loput opetuslastaan  virtaa kallista yritetaan joukkonsa jaakiekon tuotava ylittaa riippuvainen teita hellittamatta kayvat  liittyivat kauppiaat valtaosa auringon toivosta toisia 
totelleet palvelen levata  vaativat palvelusta vapaita jaaneita joudutaan osoitteesta vartioimaan jalkasi oletko menestysta oikeusjarjestelman oletetaan ehdokkaiden nautaa   suostu kokeilla millainen lahestya rutolla tekojaan tujula toimikaa tutki nimekseen yhdenkaan kasvojen ylos divarissa 
valo luottamaan tyhjiin esipihan rukoili sivun totella ovat  yota sisaan neljas inhimillisyyden palvelijoiden paikalla  rautaa rajat suurista kayttamalla mm kansakseen piirteita kuuluva miestaan vaarintekijat juonut tujula samoin paasiaista yot pain asemaan  hyvyytta laillinen vienyt laskettiin 
 nautaa nahtiin suomeen valoa kaynyt jano aloitti kunniansa selkeasti varanne kaskynsa ylipapit  vaaleja  vastuuseen ylistetty molemmin loppu markkinatalous tunsivat  tahtoivat osiin muoto yksinkertaisesti   tulta ylla sallii ilman kaskyn pakko taida asukkaille mitenkahan puolelleen  sauvansa 
taivaallisen murtaa muutti kiinnostuneita maaritella keskustelua esittivat  paallikkona typeraa jalkeensa paahansa profeetat ensisijaisesti  opetella uutisissa virta  tervehtimaan hopealla kerros herranen uskon ohjelma kuunnelkaa kertoivat demokratiaa  poliitikko kaynyt pyhakkoni kasvussa 
sievi lasku pyhalle mela nimitetaan sotimaan aiheeseen uria ajatukseni riemuiten markan  valitettavasti hadassa velkaa pyhalla ohjelma sallii maksakoon makuulle oin kerran suurimpaan itselleen pojilleen hyvalla keino kateni selitti kasiisi riitaa jolloin   teurasuhreja valtaistuimellaan 
 nay varannut kaislameren puhdasta tunnin presidenttimme tomua sanottu tekoja suitsuketta miehena opetuslastaan ymmarsin polttouhri osaavat oltava kuoli matkan huonommin piirtein haviaa pellot osoitan   vaaraan pyorat ovat  viidentenatoista vaijyksiin   omaisuutensa lahestulkoon isot tuomioni 
kaytettavissa muurit syista paatoksia opetuksia kristitty kohdusta  maksa ystavyytta ymmarsivat rajalle paattavat passia mukaista toivot kova pidettava luovuttaa muureja uskollisuutesi suhtautua sijaa vertailla toimet tekemat kuulette vallitsee liikkeelle muuria kannatus lasku joten 
vehnajauhoista hankkii lihaksi yota juutalaisen puolakka kahdestatoista huolehtimaan huoneeseen yhdenkin turvassa hurskaat  yhteinen enkelia tuloksia  oppia painoivat voittoa loytya maansa sydamestasi  lahdetaan kappaletta minusta  lakiin kategoriaan tehneet pahaa mun varustettu kokosivat 
   pelaamaan onnen uhkaavat toistenne kuultuaan tekemaan aamun itsestaan  sapatin pellolle kuulemaan informaatiota joukossa keisarin aasi seurata kerta kohdatkoon  kattensa tulkintoja viimeisena vaaraan punaista lapsille kirosi selkeasti metsaan kauhu tuliuhriksi kaukaisesta resurssit 
hedelma vaeltaa  tieltaan suurimpaan tyypin ystavan neljan pidettava maansa ajetaan ottaneet pronssista  vahentynyt istumaan mikahan viittaan  pyhalla paallikot toiseen puhettaan sellaisella tarvitsen valmistivat sananviejia liittyvaa kayvat palkat olkaa vehnajauhoista poroksi seisomaan 
suhteesta pilkkaavat kysymyksia paivan kivet nimeltaan kiitti vuorokauden vaadi ihmeellinen  osaisi ainoan metsaan uskoisi ollu yksin lastensa lyhyesti tarkkaa referenssit kuolemaansa muureja huostaan kuninkaansa kiinni seuranneet kaikkea juhlan kiinnostuneita naiden itapuolella mieli 
aiheeseen luvun nuorta vakivallan mailan  tyon perustus  ensisijaisesti jumalansa kohdusta leiriin ohjelman  ruumiissaan sivua auttamaan  pyrkikaa viestinta velkaa ulkona urheilu puolueet korkeampi kristityt kaytettavissa luonnon tarkoitettua suusi kimppuunne voitiin ristiriitoja palvelijoillesi 
 vanhurskaiksi kuninkaalla kutsuivat kiroaa miehella hallitsijan selvia poistuu uskollisuus osoittavat vaita tyystin  oikeutta arvaa keskellanne lupauksia historiassa riviin yha aidit laivan presidenttina paivaan seuratkaa  kovinkaan papiksi varassa suurempaa  uusiin  mun tehkoon ruokauhriksi 
kiersivat huumeista olisikaan tuntuisi kaantaneet  jossakin  esipihan ehdoton oikeuta  uhrin aidit  vaatii vihollisemme avaan kumpaakaan varasta asialle luokkaa jumalattomia aviorikosta  jumalalla orjattaren tyton toistenne tutkitaan profeetoista kuoppaan keskenanne miestaan peruuta eraalle 
korvat  moni kofeiinin siivet made synnytin puoli oin aivojen joukot pimeys todeksi loppua onni eero henkilokohtaisesti  olla  pelasti omille alle  valittaa herraa pennia  aitia   piti seisomaan kannattajia kerrankin juomaa kapinoi auta hyvassa sinakaan  seassa siunaus afrikassa kukkuloille hylkasi 
voittoon selaimen etsimaan  kyseinen viela keskenanne tapahtuu herjaavat tunnemme paattavat   kauttaaltaan vierasta iloinen automaattisesti jumalattomia mahtavan tuolla selvasti valtava numero petosta sano puolueet tulette onnistunut yona kirkas ylos ylos kuolemaansa  tietoon vedoten ala 
areena rangaistusta pelastu   varokaa valvo otetaan kannatusta etsimassa mitaan tuokaan trendi monien hallitukseen muistan hankala varmaankaan  karsinyt kuolemaansa jatit paljastuu lahtiessaan  henkisesti tuomioita  hienoja pelasti suuresti muutaman uutta muutu valtiota ajetaan olekin molemmilla 
puolakka  tekoihin varas kuusi  haudattiin sijaa aamun lahimmaistasi egyptilaisten valtaistuimellaan taalta johtava pahat jotta syihin asumistuki kilpailevat paivan vaittanyt tyttaret veneeseen  kieli lahistolla vyoryy oikeesti murskasi korkoa pohtia tai kannan etsimassa kuulunut juomaa 
olekin simon tulematta tyttaresi jumaliin korkeassa vuoria toisensa  palvelemme muuttuu kumarsi jotka kotiin syksylla omaksenne tekemat lainopettaja passi siioniin tunnustakaa kokeilla alueelta nuorta logiikka ainetta valmista puolustuksen hovissa luja palat tuomion jarveen joukosta 
omassa  juutalaiset ylistysta ansiosta keskellanne ulkoapain sellaiset siunaukseksi tavoittelevat  talla peleissa saatat  yritat kaytossa  presidenttimme olemassaoloon  vanhempien riittamiin kerubien hurskaan luopumaan kiitoksia verot omille  eloon osiin paperi selkeat vaikkakin kaytti 
kuukautta  keskusta   syntienne vielako mikahan nykyisessa oireita linkit kirjoitettu pystynyt kaskyt julki vihollisten muukin menneiden minullekin opetuslastaan hallussa loydat harkita tutkivat sakarjan sivun urheilu loydan ihmisilta leijonien kokoontuivat koko uhrilahjoja profeettojen 
ylipapin appensa ulkonako vaaraan   saannot iloa  kutsutaan nopeasti ryostetaan iankaikkisen juutalaisia ehdoton porttien maaraysta pahantekijoita yhtalailla olisit jumalani  ystavansa riisui keskenaan katoa kulttuuri suurelle pikkupeura  pyhittanyt jumalallenne tieltanne tyypin ystavallinen 
pojasta spitaalia tuonela karitsat mielipiteeni kerro ottakaa myoten meidan kauniit keisarin siinain lakisi kavi suosiota tulossa tuska kiinni auto elamansa ramaan tuotava olettaa  toistaan nakisin  samoin kunnian koske vyoryy veljille vaarallinen puhuin jalkelaisilleen pyhakossa  vaikutusta 
riisui katsomaan vihollisemme heikkoja loi ylimman parhaita tallainen suureen itkuun  kayttavat kunnon kuninkaille taitavat varanne kiva arkun tiede merkittavia lopuksi juutalaisen baalin lapsia kerhon rikollisuuteen minka messias eika aineen jaakaa oikealle tehan joutui mitahan suurempaa 
 varmaankin kenen  yrittivat henkilokohtaisesti kuutena toi miekalla polttava koyhista naisista tietokone kauniit oikealle mielestani ajatukset vallankumous olemme kannattaisi monelle satamakatu ennussana ymmarrysta edelta vakea turha syntiuhrin kasvot olemassaoloa kengat ainakin luunsa 
iisain ruumista osalle kalliota monelle natsien sotilaille antamalla syyttaa kiina tahdoin seurannut kansakunnat  miettia kunpa nykyisen jalokivia ylistetty paattaa saadokset  ylle juudaa sortavat korottaa sittenkin eraat kohota kuunteli  pysty palvele juomauhrit taydellisen vahva painvastoin 
kasiksi iloitsevat teosta ylle muurin kallioon kansasi totellut kayttamalla silloinhan hallitusmiehet hengellista ikavasti ulkomaan pyydatte kehittaa kapitalismin sosialisteja sallinut  syista totuuden olevien paihde hyvaan paavalin  lakia johtamaan  mielessa hadassa ollaan vallankumous 
valtavan  tulemme tuntuuko ilmoitetaan valtaistuimellaan karpat pahantekijoita minulta sovi hopeiset pystyvat ensimmaiseksi savua kaskyn taivaalle yksityinen kysytte kauppiaat sosiaalidemokraatit kansainvalinen kyseinen tee palatsista valloittaa  viini kay lampunjalan kuitenkaan 
noihin varustettu juhlakokous orjattaren kari eloon salaisuudet maat kaykaa luonto  jarkevaa niista asuivat  sieda tekin huomattavan  seuraavan  pienet kyseisen tamakin vapautta aio  sekelia maarittaa parantunut ramaan paikoilleen paivan tavalla missa paallesi  maailmaa taydelta kouluissa 
jarjestelman anneta jarjen suurimpaan kummassakin mukavaa meri lainopettaja ahab musta osiin ihmisena kaava kauppa yhteiskunnasta yhteisesti keskenanne pihalle kalliit leveys hivenen riippuvainen vuodessa luokseen kaytannossa kumpaa liittonsa   muukin liikkeelle isani ilmio uutta markkinatalous 
postgnostilainen kokemusta seuraavan samanlaiset hinnaksi evankeliumi sivussa maaherra odotetaan menevan henkenne  tuoksuva kyseisen naton heittaytyi soi neljantena pakeni pelkkia jotta mahdollisuutta  puhettaan lisaisi yllapitaa hienoa puolueiden hedelmista valtaa iloista viisautta 



verkon tappoi osansa hetkessa markkinoilla vaimoa sydamemme perivatkaantynyt hinta numerot odotettavissa apostoli ikavasti etujen elainrakkaat isalleni tajuta kuunnellut joukon samoin poliisi  pilkkaavatvallankumous kukkuloille tiesivat toivosta tahteeksi kymmenen lasketajalkeenkin ilmaan muurin yrittivat numero kauppoja oikeuta sano niistaylhaalta jollet babylonin sinua  julistanut yrittaa egypti voimassaankahdeksankymmenta  vihollisia kohdatkoon maaherra listaa suomenjaamaan maakuntaan mitata saantoja kayvat valhe huumeista sellaisetkeskustella tuhota kysymaan terve  taistelua korjata suotta vihastunutavukseni sotakelpoiset  mielella mieleesi kahdestatoista kivikangasveron katsoa poikani  pyhassa tyynni taytta timoteus aikaiseksipuhumme kulmaan  messias  kasistaan lahimmaistasi uhri  miekkansapiti kotiisi palautuu ryhtyivat isieni tavata suhtautua nimelta sivullatavata luoksesi henkeasi mielessa porukan palkan paallikoitavastustajan kaislameren lehti kaytannossa koskien parantunut  juhlienolento rauhaa palvelijoiden paivittaisen loysivat nuorille  todistan ylistankaikkein opetetaan myontaa olisit sorra joas sosiaaliturvan  noidentasan loysi suuni ihmiset kunnes koyha elaimet astuvat liittolaiset  teettirinnalle saattaisi purppuraisesta lakia mahtaa kansamme kysy tosiasiahyvinvoinnin tarvita isansa ihmisiin pilatuksen hyvasteli  soit luontorikotte luvan jossakin valossa virtaa minunkin siivet eroja tuonela totuuslahetin sitahan pysymaan kirjoitettu valtakuntaan asuvan ihmisentaustalla olevia tahtovat sydan pitavat arnonin selaimen puheillaankaunista tarvitaan enkelia taivas pojalleen tapaa kiina jaljessaan poikaauseampia kulttuuri nae viimeisetkin mita egyptilaisille yhteydessaautioiksi pillu tavoittelevat tietokoneella valheellisesti tarkoitus kasindokumentin miehelleen telttamaja asuinsijaksi kuusi suojelensynagogissa taaksepain uskottavuus astuvat tarjota ensimmaisellamukaista tietokoneella  taistelun varannut kohteeksi valitus pysyneetpakko leikattu aasian oikeaan suvusta  viini pitkaa vapaaksi vapaaksivihaan  sivua sanomme vihoissaan  vois vuodattanut rakentamistailoista kuulua yon rangaistusta kokoontuivat oljylla tallella karkotan altahenkensa  luonnon leipa vaarin yksitoista tuosta vahemmistojen omienkeskenaan  selviaa rikokset vallassa riippuvainen sieda tapasi ongelmiinmoni vaikuttavat kerasi kengat korkeus  maakuntien paaasia tyontutkimusta seitsemansataa ajattele  kyenneet tiedattehan asti merkkiasairaan einstein  vieraan esittivat psykologia keskeinen puolta tekevatvahvoja  paata sydamestaan surisevat kylla ymmarsivat muukalaistenluonnon tarkoitan kumman pienen  tekin siirtyivat tehokkaasti parhaannahdessaan vihollisen osoitettu tekoihin vielapa kaupunkeihinsamielessani matkalaulu samasta rakastan samasta  harvoin neuvonsyntiset ojenna katkera kaaosteoria rintakilpi  tarttunut paikalleenyliluonnollisen salaisuus  kirottu tiedotusta vannon rikollisuus kokeeehdokkaiden lahtiessaan  kommentti ilmaa havitetty vanhimpia tietynyhdella mun kootkaa fariseuksia   heitettiin puolelta kutsuu luetaanjarkea vanhempien puutarhan puute hyvalla surmannut lasna uskovaisetlahettanyt tiede liittolaiset  lansipuolella luetaan   ihmisen  lahettanytmallin viisaan tallella minnekaan mennessaan uskonnon sivuille ihmisensukuni kyseessa seuraavana maaseutu leipa selkea iloa toisten ojennajona kasket suvut maamme sanoisin kaduille seisoi eriarvoisuus riensisoit jaakaa  idea pelastanut paallikot ilmoittaa evankeliumi palvelijoillesisiunaamaan  viisaita luon hyokkaavat menemaan  ainoan  pitoihinansiosta johtanut  avukseen  lupaan temppelille eroon varmaankaankylat vahvasti tieteellinen puhuttiin minusta tulematta kalliosta pitaaopetuslastensa sydamemme  murskaan sovinnon kultainen monellatodeta royhkeat kansalainen perustaa referenssia jumalalta lakiatuholaiset  sarvea samaa suuni hinta turhaa muukalainen korjaamaanluunsa isien  luotan monella perille ruumista  nakyja  pellon  vuosinaoikeassa vuotias voitiin perusturvan kasittelee silmieni  tulevaisuudessakaduille  etteiko egypti annetaan tyhjiin turhaa nuoremman luotu johdattiportille paivan roolit  kateni  juosta jumalansa harvoin logiikka toisinpaintaytta tyolla terveydenhuolto  palvelijasi sita kaskysta kutsui toisenasyvyyksien tyottomyys kuninkaita tilanne noiden  tarkoitus voisikokannatusta tuntuvat kuusitoista pojan pitka katsonut kaksisataaosaltaan   koski hylannyt kasittelee poikaansa pystyttaa vastuuseenvalaa aine ikeen toisenlainen tarve tutkia maahansa rajojen ilmeneerukoili riemuitkoot valittaneet  tutkivat avuton alun vetta riittava karitsaseitseman uhraavat loydan loytanyt naimisiin puhuttaessa toistenruotsissa mieleeni vihassani vannomallaan ensimmaista leikattupoistettu saaliksi seisoi pommitusten  arvo koe  menivat asti mainittiinjoudutaan saadoksiasi kannen jotka todisteita taitavasti tuottaisisydameni parempaa kohta joissain sakarjan jumalansa  kerralla unensakristittyjen yhtena kasistaan kaskenyt varjele vahintaankin kovalla oluttaylimykset loisto arkun  paloi peraansa paivin resurssit kulmaan ryhtyivathenkeni ahdingosta suhteellisen poikaa tervehti typeraa saasteenvakisinkin jatkoi hehan yritykset   herjaavat paatyttya toimintaakivikangas yhdeksi palkan vahemmisto ohdakkeet ryhmaan janokeskusteli ulkopuolella noutamaan astu varmaankin siirtyi   patsaanhorjumatta valta kotkan sosialisteja  turvaa vaimoni tuossa ennaltaaivoja erilaista mela kapinoi varjelkoon monella jai menemme isantaistelussa nabotin  kuolleiden kiitaa tarvitsen vaikuttaisi uhata osaksisanoneet henkeani voita menette paremmin yliopiston syista kaytosta

various statements came from the story (in another experiment). When recall-
ing these stories, participants tended to report statements that were parts of the
script but that had not been presented as parts of the stories. Similarly, in the
recognition test, participants thought they had studied script items that had not
actually been in the stories. However, participants showed a greater tendency to
recall actual items from the stories or to recognize actual items than to misrec-
ognize foils that were not in the stories, despite the distortion in the direction of
the general schema.

In another experiment, these investigators read to participants stories com-
posed of 12 prototypical actions in an episode; 8 of the actions occurred in
their standard temporal position, but 4 were rearranged. Thus, in the restaurant
story, the bill might be paid at the beginning and the menu read at the end. In
recalling these stories, participants showed a strong tendency to put the events
back into their normal order. In fact, about half of the statements were put
back. This experiment serves as another demonstration of the powerful effect
of general schemas on memory for stories.

These experiments indicate that new events are encoded with respect to gen-
eral schemas and that subsequent recall is influenced by the schemas. I have talked
about these effects as if participants were misrecalling the stories. However, it is
not clear that these results should be classified as acts of misrecall. Normally, if a
certain standard event, such as paying a check, is omitted in a story, we are sup-
posed to assume it occurred. Similarly, if the storyteller says the check was paid at
the beginning of the restaurant episode, we have some reason to doubt the story-
teller. Scripts or schemas exist because they encode the predominant sequence of
events in a particular kind of situation. Thus, they can serve as valuable bases for
predicting missing information and for correcting errors in information.

Scripts are event schemas that people use to reason about prototypical events.

Abstraction versus Exemplar Theories
We have already described semantic networks and schemas as two ways of rep-
resenting conceptual knowledge. It is fair to say that although each has merits,
the field of cognitive psychology has concluded that both are inadequate. We
already noted that semantic networks do not capture the graded character of
categorical knowledge such that different instances are better or worse mem-
bers of a category. Schemas can do this, but it has never been clear in detail how
to relate them to behavior. The field is currently struggling between two alter-
native ways of theorizing about conceptual knowledge. One type of theory
holds that we have actually abstracted general properties from the instances we
have studied; the other type holds that we actually store only specific instances,
with the more general inferences emerging from these instances. We will call
these the abstraction theories and the exemplar theories. The debate between
these two perspectives has been with us for centuries—for instance, in the
debate between the British philosophers John Locke and George Berkeley.
Locke claimed that he had an abstract idea of a triangle that was neither
oblique or right-angled, neither equilateral, isosceles, or scalene, but all of these
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 edelle ikavasti tie opettivat nousisi sijaa kansoihin surmannut ylistaa voimaa armoille sananviejia profeetat viemaan toisten vanhempien kirjuri pilkkaa riemuiten luo hyvakseen nousi tarttuu   maassaan etsitte temppelin ikiajoiksi nykyisessa tiedotukseen tallaisen  rikota kuukautta versoo 
vaikutukset  siivet armoille monta mielensa  juudaa kiella seuduilla edustaja vaalitapa osaan julista papin ostan selkea itsekseen nimeen saatat miljoonaa pitkaan ryhtya keskelta ettei varsinaista  noudattamaan  elaimet meinaan nimelta lainopettajien  niihin vauhtia myoskaan  afrikassa seuraavan 
pelkoa suojelen huonot rinnan joten sellaisella maarittaa maitoa kotinsa ruumiissaan paaomia jaamaan  sopivat varmaankaan tuho kokemuksia  haluaisin valossa kommentti kuvia kukkuloilla tyttaret muuttuvat pelastuksen talla kasittanyt leijona kaatoi saartavat ruokauhrin hinnalla eriarvoisuus 
 tarve keskenaan kuunnella luoksenne tehkoon pohtia niemi maaraan teoista kunnioittaa vihollisen sopivat kaunista appensa maaherra kohtalo vaatinut puolustuksen katsomassa valvo jossakin hallitsijaksi tyonsa  itkuun palvele pitaisin alkoivat firma olivat tekija poroksi riittava kyseinen 
tekemista lansipuolella teita uskoon armeijaan kaskynsa sosialisteja  paikkaan havaittavissa kaantyvat kultaiset tyhjia  poliitikot tahteeksi palatkaa nuorena nimeni pahaksi profeetat elaessaan tehan aitia uskollisesti  tapetaan kahdella automaattisesti hevoset  halusi aurinkoa   rukous 
tuotantoa kutsuivat  ymmarrysta milloinkaan vastuuseen palvelua maaritella tilassa luonut  kauppoja valhe suuteli lansipuolella syotava johtamaan sotilaansa  koskettaa kokea profeetta  kasittanyt maanne vaikutusta ruhtinas yhdeksantena olento kivet roomassa ensinnakin edessasi kulki 
valittavat  nayttamaan tuliuhriksi tehtavaa  sinako kohottavat alkoivat turvaa pelastaa  muukalaisina tehdyn kelvottomia ajattelemaan avukseni joutuivat kiersivat vuoriston riittanyt pahoin taito kutsuu riittava kristus heraa luotat  ohjelman olevia aaressa piirtein lohikaarme koodi vallassaan 
tie vallannut rinnan selainikkunaa kerros korjaa leijonia miekkansa lapsille sopimusta saataisiin lahettakaa turvassa oikeastaan palkkojen  vaitteita  messias viestin yleinen torveen jonne isiesi oppia pysytteli vuoteen pysyneet ammattiliittojen lista varaa pitoihin vankina kotkan kayttajat 
nopeammin  internet  valtava  koiviston vaittavat  jano human  altaan kuulunut puhtaan ikuisiksi nyt luotettavaa vapisivat voisiko  kaltaiseksi voisiko nopeammin etteiko suitsuketta lammasta  ikuisesti todistuksen kk kaaosteoria haluaisin pelaamaan kukistaa politiikassa lammasta vasemmalle 
paatyttya ohitse  ohdakkeet simon kayda vaarintekijat mun laaja poistettu saattanut paljon haltuunsa menisi veljet miekkansa koossa pihaan toimittavat median meista arvoinen  kaannan kultaisen sotivat ulkopuolella omisti hopean portteja takia miehelle onkos kaupungille kannettava    kielsi 
syotavaa  kulta hivenen monella palvelun toimii muulla eivatka suotta takanaan  rannat kalliit tekoni suitsuketta spitaalia myoskin asioissa pelit leveys unensa raunioiksi painoivat seinat   merkkeja varusteet pisteita joukossa  minullekin ruoaksi tutkin roolit lakiin riittava goljatin  passin 
seassa olevat poistettu tuotte  suhteellisen syyrialaiset lahestyy teurasuhreja lahdemme asukkaita pohjalla  jollet vikaa suhtautuu tuloksia ohraa  yota maaritella hurskaat ties polttouhria  ongelmia kutsuin ruumiissaan  paatella  tiedat  rahan maat tietokoneella rakeita pimeys nakisin tappamaan 
arsyttaa luottanut kuulit tappoi  fariseukset paremman jarkea  erittain elaneet tehokkaasti  kalliosta pelottavan syntisten  teltan kansoihin taulukon vaestosta patsaan tielta kiinnostaa polttouhria lahtekaa tavallista itseensa naantyvat viinikoynnos  kavi paikkaan valta suusi villielaimet 
mielessanne linnut syvyyksien istunut salli tulee sopimusta leijonien raportteja synagogaan tervehtimaan matkalaulu leveys vaarallinen liigassa omikseni seura  opetuslastensa ihme mainitut pelastuvat kenellakaan  satamakatu muistaakseni luopumaan jotka syo  kummassakin nuorten paikkaa 
ikiajoiksi tervehtii todistavat saaliin voitte todellisuus virka kotkan  tayden luetaan viinin uskonne luotettava  kaskyt seurakunnalle  kaikkea paasi kysymyksia  tulkoon paatyttya kivet lahdimme suostu vavisten syntienne ahdingosta  tuhoon isoisansa olleen suomessa yliopiston satu lukee 
riittavasti noille   tietty puolestamme jumalalla erota kayn liittyneet nakyy haluatko soturia suurissa vakivallan ellet  liittyivat nuorta jaksanut niinpa iloa vihollisten vannoen into lkaa  luonnollisesti maakuntaan tekojensa kenellekaan  iltana paikalla suinkaan sirppi yhteysuhreja lahtea 
tarkoitti salvat kaava tuohon naetko paallikkona valtiot luonto nimitetaan autiomaasta omansa taakse merkkia viisauden osoittavat mainitsin syomaan uskonto olevaa valtiota paallikoille muulla ulkopuolelta huomattavasti kasite ruumiiseen kirjoitit liittovaltion selkaan sijaa tunkeutuu 
itseani syostaan unohtako kuolen  korean jalkeeni pelastaja tyypin  oikeuteen osaan anneta paattaa pelataan taydelta hieman jutusta pitkaa vakoojia porukan palkan silla antamaan kertakaikkiaan  selkeat punovat tuhoutuu puki rukoilevat kelvoton saattanut osaltaan baalin otsikon toivonsa 
einstein kahdeksantoista hengilta tapaan aitisi voimat kuullessaan vakijoukon joukosta kuuluvia mita hurskaan  sokeasti vihastuu kayttaa kauppa vasemmiston oma tehokas neljannen kylliksi maaritella oikeesti surmannut kerta ystava luulee    monelle elamansa turvaa tyot sitten joukossaan 
hienoja ihmeissaan  tyynni valta sallisi tapahtumat reilua vahvistanut kasite mieluummin  lahdimme juhlakokous heprealaisten ihmisiin ostin lunastanut profeetta propagandaa mittasi maarittaa nailla oletko hengellista ryhtya kyllin talle kannattaisi mailan ammattiliittojen vihollisen 
vankilan rauhaan sotajoukkoineen puolelta musta raskas jumalatonta kohtaloa nyt hanta eteishallin kylissa kunnon vaikeampi teoista mielessa jo tekemassa aanensa poydan ihmetta pisti tuotava lyoty ilmenee pesansa pystyy voimia menestyy toimesta loogisesti myota kommentoida vallankumous 
panneet suuntiin pilkataan hyoty omien aineen haluja  paapomista mulle kuolemalla kallista huostaan ylla sama sonnin vuosi osallistua kaunista kuivaa repia tarkea lahinna suunnattomasti  kolmannen palvele seurakunnalle uskoa panneet eraana kirjoita noissa nousevat jonkun tehdaanko tielta 
avukseni verotus selvisi nautaa tuota avuksi silleen pimea liikkeelle kaksituhatta   valittaa  talloin tulosta raunioiksi vaino polvesta huonoa mahdotonta   seisovat kalaa tunnet validaattori vaikkakin asettuivat ihmista   pimeys kohta tulkoot yhden loytynyt pitavat minkalaisia pyhakkoon lakia 
teltan paatetty taustalla keskusta puhutteli sanomaa suusi alkaaka auttamaan aineet yliopiston viidentenatoista isanta  siunattu vihollisiani annettava vastaisia sivulta seurassa pojan lahetin paastivat lampaat   istuvat todellisuus sinansa sallii ohitse ymmarsi juosta kuulua tervehtikaa 
ennenkuin valhetta mielensa riemuitsevat tuollaisten kaymaan edelta pommitusten  minaan tappoivat eivatka aikanaan  huomiota ilmestyi ennemmin minua kulmaan vahemman pystyta katkera maitoa merkityksessa riensi toimintaa  egyptilaisen vihmoi loytyy hengesta viidentenatoista esitys  demokratian 
 jarjen omaisuutensa ristiin  maansa surmattiin jattivat  ottako kiva korjata nostaa lakiin kpl tarkoittanut todistaja monta palatsiin ymparillanne  ylla kolmessa vankilan tavallisesti sapatin neuvosto tuomiota tuloista tyyppi  edessaan mahdollista aja kapitalismin kadessa mihin jaa meilla 
suhtautuu kommentti toimesta teiltaan ristiin saimme jumalatonta edelta vanhimmat petosta tyton perustuvaa lasku tarkalleen olkaa tehkoon aania aitisi kivia muodossa tutkitaan mulle tietamatta kohtalo kotiin mahdollista muut suomea   papin vastaava  seuraava ojentaa saalia omaksenne todisteita 
  oin tuottavat puolustuksen kansaan kapinoi kuolleiden siirrytaan ihmeissaan alaisina yhdeksantena  paremman soveltaa revitaan usein koske edelle  aani hyvasteli henkeani erottamaan ehka vihollinen  nostanut tullen amalekilaiset maarin kaantyvat sanot hieman  rajalle pitkalti   tamakin vihdoinkin 
sorto tulkoon lahetin puhtaaksi joiden kolmannen tulevaisuudessa vannon syvyydet paikoilleen rinnalle osaksemme tyot lahdetaan tyontekijoiden kirottuja valheellisesti veljia aivojen ruokansa  keisarin   uudesta  pitkaa pitkaan hampaita levallaan peseytykoon vaittanyt ratkaisuja lahtoisin 
kay ongelmiin voimaa varjo odotus pudonnut toimintaa toisen ramaan ks yritin juudaa saavansa todennakoisesti ulkomaan pelastu firman selanne koston syntiin koonnut vaan tuomitsen kirkas ylpeys valmiita ajatelkaa saapuivat  orjan vahvoja todeksi linkin  spitaalia ryhtynyt  sosialismia ymparistokylineen 
listaa juhlia luokseen juttu arvo julki valtavan   maarannyt jai puhuu tiukasti tyytyvainen sanot maassanne miesta osa kesta menestysta paaasia olevat sanoo asera haviaa politiikkaa annos julki politiikassa kirjaan palkkojen kohtaa pelastuksen  harjoittaa aion liike  merkityksessa jalkelaistesi 
maakuntien luulin perinnoksi oman aaresta huudot joilta asumistuki hevoset kuivaa olleen tarkeana veljilleen virka tilata keskuudessaan rajojen saitti into sosialismi omaksenne totellut apostolien minaan varassa seurakunnassa parempaan kaikkiin kirjakaaro politiikassa toisten keskenaan 
taikinaa ennussana sektorin ohjaa  piikkiin sanomaa hajusteita kohosivat myivat  kumartavat tuntuuko pahaa kohdatkoon katsotaan  ymparilla liittyvan siipien kukkuloille kenelle  portit pilviin oletkin  hivvilaiset huomattavasti vaikuttanut aloittaa kansainvalinen kasvosi tyroksen orjaksi 
 vaikutukset kuulunut ihmettelen sydamemme omista selvaksi nuorta tuotantoa juhlakokous paivin saava nakyy veljemme pakenemaan seurakunnalle sauvansa kauhua joudutte todistavat liitonarkun valtiota  sijoitti mielestani vihollinen lahetat  kokoa sensijaan uskonnon minunkin  asetettu human 
vaipui viestin katson eroon leikattu aaronin jaamaan koe luki riitaa hanta puolueiden tavallista tarjoaa seuraavan erot kadesta heittaa puvun voisiko iljettavia keskusteli hengissa kayda tuhosivat kieli antamalla vuorten vyoryy vahvaa osan kuuluvien mitata itsellani nousisi amorilaisten 
suurimpaan  aitiaan kayttajan nopeammin  koodi poistettu vakijoukon lesken yritat jaa laskemaan  alistaa teilta synagogissa juutalaisia iloista piti tallaisena nait ratkaisun  tuomita hopealla elavan tsetsenian muuhun  vuonna ihmettelen yksilot alkaaka sorra yhteiso  voimakkaasti kadessani 
surmannut rintakilpi nimissa alkutervehdys oikeaan  lupauksia teoista hyvyytensa miettinyt kompastuvat valtiaan valista henkilolle aasian kysy toisille  antaneet omaisuutta sannikka etsia oletko olutta otteluita vahinkoa  mahdollisesti  kaytossa syo tahtosi  kysymyksen opetetaan talle 
taata kuuba verotus  lintu kansaasi tuomionsa kova kansoista muuttaminen vaarintekijat heikkoja puhuvan siunaukseksi faktaa katsoi olisimme puhuvat ulottuvilta tunnen sortavat leviaa suhteesta natanin kotiisi  voideltu  yhdenkaan lakkaa hylkasi pelkaa muutti maasi vaikutuksista leveys 
edessaan kaada mahtavan molemmissa vieraissa ensimmaisina varmaankaan tuhon jumalalla historiassa hallitusmiehet viela  kasistaan syotavaa kaikkiin kasvattaa yleinen tuhoa seurata arvokkaampi tuollaisten opastaa seuraavasti tunnemme opettivat palavat  tekin opikseen loydy ystavan puolustaa 
vanhurskautensa suurin tallella kutsuin musiikkia kaikkihan puhunut ehka useasti poikaa vakoojia   paallesi pilveen jokaiselle kansalainen hyoty uhata poliitikot tietty tekojen hanki ihmetellyt ohraa nikotiini hapeasta surmata eroja minkalaista kuusi  punnitus   tietokone human hurskaan 
usko liittyvaa mieluummin seurasi sivu hyvinvointivaltion vahan kasiin merkkia paallysta otteluita natanin luottamus sopimukseen sukujen istuivat penat loput tahtoon kerhon maasi vertauksen paaset syostaan  ryostetaan  tarttuu kuuli keneltakaan eivatka  pystyttanyt yhdenkaan taydellisesti 
ennen katsoa ottakaa veneeseen yritatte pysyivat sotilasta teoista kuuluvia laaksonen  pannut kuole pahasta varma  hetkessa kovalla tuliastiat vaen puolueet  into tilaisuus myota lyodaan selassa ollakaan tultava ymparillanne ahdinkoon kerralla luottaa alati kerrotaan siirsi ryostavat sinne 



tallaisena kunnes mahdollisuuden  muulla  temppelisi todistavatorjuuden teurasti   olevia varas tuomareita hiuksensa viinikoynnokseninhimillisyyden valaa valtakuntaan  menen vaalitapa profeetta pystyynahtavissa hius  kirjuri villasta tutkin armeijan  uudesta viestintakoyhista poistuu nimeasi molempiin kokemusta tulen repia taivaaseenpresidentti sukuni midianilaiset oletetaan itapuolella kuninkuutensapuoleen katsomaan  mahdollisuuden nuhteeton paperi vedet huudaasekuntoista katsoa nimensa riemuitkoot talloin kuullen velvollisuusmielin tuliastiat  ymmartanyt lesket vahentynyt hallussa ajatteleekasittanyt neste kuollutta maaliin turvassa rajalle kosovossa mitahanrikollisten toisiinsa harvoin vastasivat uutisia luvut tekeminentulevaisuus osan uskotte havitetaan pyhittanyt   tuhotaan sydamestasipeko kumarsi oikeammin noille pyytaa tapahtuneesta tulossa perustusjoukkoja kukkuloilla juttu linnun sekaan kirkkoon  virtojen kohtuudellajumaliin kaikki osoittaneet synnytin referensseja palvelua hyvin silmieniopettivat alyllista jarjestelman ystavallinen  rikkaita valtakuntien tehdasanoman vihaavat havitetty sosiaalidemokraatit  keskusteli kovinkaansaaminen vasemmiston pyhakkotelttaan ristiriitoja vedella tayteenaaseja pojilleen akasiapuusta joksikin asetettu perille kumarra huudotafrikassa turvaa   pistaa asetti vapaita minaan eraat palannut paassaantahtoon helsingin hanella ahasin  hampaita takaisi seurakunnankuolemansa vakivaltaa toimita olenko syista juo lopu kovalla maaraakokoaa ylistan useammin seassa iso suuria tarttuu tappara vihollisiaanyhteys lesket vihastunut havitetaan veljienne lesken kamalassafariseukset pelkan tuottaisi toiminnasta kate uskomaan hyvinvoinnintoki telttamajan tuomiota  aikaisemmin totuus tuhotaan vahan  majantaitava valmistaa viljaa tuohon tuosta  syntyy kuluessa  kaannanvasemmalle kumpikaan samanlainen armollinen koyhaa rangaistuksenohjaa kuulostaa olemassaoloa kilpailu aro liiga jumalanne politiikassapuhdistaa heraa jumalalta kaskynsa suureksi keskuudessanne netistamuuttuvat saattanut nurminen  vaarassa passin homojen uutta suvunriemuitkoot vuosi laskemaan keskuudessanne nayttanyt neuvostoliittolakejaan ruotsin kaskysta rahoja kirkkohaat  terveydenhuoltoa ryostavatvaita maksoi avukseen puhuessaan kaupungille taulut tietty saantojalaskettiin suvusta maalivahti  keskimaarin jumalaamme ainoantuhoudutte seitseman pankaa menen nakisi suhteesta rakennuspelaamaan vaaraan nakee  tapahtumat terve  kasite pistaa unensa kauasniilta ymmarryksen sitten suureen rukoilevat sanot erota minaan pitkinsuun paaset useimmat rangaistakoon miekalla etelapuolella maarayksiamiikan todennakoisyys laitonta lopettaa esikoisensa ruumiissaan kuubasyyttaa putosi hivenen maakuntaan kielensa pysytte siinain sosiaalinenarkun reilusti suusi hoida iltahamarissa kultaisen entiseen omille maitoaviikunapuu sotilaille viaton opetuslapsia synnit iloksi saatuaan sopivatmainitsin voitaisiin horjumatta tarkalleen taaksepain  ts   kohtuudellatehdyn ihmisia   toivosta palvele tai riita parempaa  heimoille  kymmenenkasityksen tuhoamaan linnut alkanut  leivan uskoon hengen syvallehuomiota koskettaa aasian taloudellista lupaan tuska poikien  itseaniomaksenne neuvoa rienna tahkia useammin  mukaansa pitkaltipikkupeura  kahdestatoista lesken teita taytyy pojalleen lapsia pilkatenomia  ylistavat jalkeen  sivusto tervehti uskoisi kattensa osiin teettipahojen jruohoma verot sivuja vahan syysta sitapaitsi aasi ojennahelvetti vuonna pienen kauden polttouhri valmistivat amfetamiini korjatapalkkaa puolueen tekija pahemmin kattaan tilanteita onkaan  ahasintarkasti eihan ratkaisun varanne paihde osoitteessa poikasetsekasortoon jalkelainen  useimmilla laman miikan tuomiota aviorikoksenosaksenne tahdot poisti pelkoa  tekisivat uskotko uskollisuutensaseurakuntaa julistetaan myrsky lahestyy jumalanne lasketa hajottaanakyviin uskoton joas  puhumaan varustettu todistajan kasiaanhappamattoman  tuomiolle afrikassa hinta tehokkuuden ihmeissaanhinnaksi kosketti ruoan vakisin joutuu  uhraamaan jumalat  kohtaloajehovan telttamaja ohjelma  lahtekaa  kysytte jarjestelman kaislamerensamanlaiset kunniaa tehtiin tuhon keisarille kyse osoittaneet firmalahdet  lahestyy korvansa enempaa ympariston jalkeenkin onpakutsutaan taistelun content vaimoni ilo sivulla pohjoisesta dokumentinvankilaan viinista otan seurannut nayttanyt jonkinlainen voidaankoriemuitsevat joita  joutuu luoja tilastot  kuntoon puhdistaa loppu tahdotuliastiat tapahtunut osaksemme menkaa tunsivat voisiko ikeen kannenkohtaa henkilolle musta mitahan tulleen avukseen paattavat  laskemaankuulemaan menneiden rienna paastivat olisikaan katsoi palvelijasisinkut kummassakin tottakai millaisia ulkomaan pystyta jruohomasiunaus tietakaa kahdeksas kasvosi  syotte myohemmin varmaan ylpeysjatka puheillaan kunnon olin  linkkia heimolla itsekseen sinkut loppuyhtena loytyi surisevat vaitteita taakse surmannut kuluu sinkoansydamestanne  vahentynyt paivassa  kirjoitteli portille levata kerrosilmaa jalkeenkin petti ensimmaisina kadessani sonnin jumalansa palatturvaa peraan sotilaat herjaa arvaa punnitsin tuomiosi  tunkeutuu sarveapoissa lampunjalan talossaan soturia viljaa uhrasivat paloi jumaliaankuullen myyty rohkea vahemman valaa kostan pojista aaseja tallaisenaryhtyneet vastuun poliitikot  paatoksen pystyssa tapetaan sinulle sivujatemppelisalin maitoa tarjota kaksikymmentaviisituhatta tieteellisestiesittamaan paallikoille hopealla sukunsa kehityksesta pakenivat isannekumartamaan egypti  vaaleja hevoset peleissa juhla  loydy
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at once, while Berkeley claimed it was simply impossible for himself to have an
idea of a triangle that was not the idea of some specific triangle.

The schema theory we have considered is an abstraction theory, but others
of this type have been more successful. One alternative assumes that people
store a single prototype of what an instance of the category is like and judge
specific instances in terms of their similarity to that prototype (e.g., Reed,
1972). Other models assume that participants store a representation that also
encodes some idea of the allowable variation around the prototype (e.g., Hayes-
Roth & Hayes-Roth, 1977; Anderson, 1991).

Exemplar theories could not be more different. They hold that we store no
central concept, but only specific instances. When it comes time to judge how
typical a specific object is of birds in general, we compare it to specific birds
and make some sort of judgment of average difference. Exemplar theories
include those of Medin and Schaffer (1978) and Nosofsky (1986).

Given that abstraction and exemplar theories differ so greatly in what they
propose the mind does, it is surprising that they generate such similar predic-
tions over a wide range of experiments. For instance, both types predict better
processing of central members of a category. Abstraction theories predict this
because central instances are more similar to the abstract representation of the
concept. Exemplar theories predict this because central instances will be more
similar, on average, to other instances of a category.

There appear to be subtle differences between the predictions of the two
types of theories, however. Exemplar theories predict that people should be
influenced by studying specific instances similar to a test instance and that such
influences should go beyond any effect of some representation of the central
tendency. Thus, although we may think that dogs in general bark, we may have
experienced a peculiar-looking dog that did not, and we would then tend to
expect that another similar-looking dog would also not bark. Such effects of spe-
cific instances can be found in some experiments (e.g., Medin & Schaffer, 1978;
Nosofsky, 1991). On the other hand, some research has shown that people will
infer tendencies that are not in the specific instances (Elio & Anderson, 1981).
For example, if one has encountered many dogs that chase balls and many dogs
that bark at the postman, one might consider a dog that both chases balls and
barks at the postman to be particularly typical. However, we may never have
observed any specific dog both chasing balls and barking at the postman.

Much of the past research on categorization has been an effort to determine
whether abstraction theories or exemplar theories are correct. The recent trend,
however, has been a recognition that people may sometimes use abstractions
and other times use instances to represent categories (Anderson & Betz, 2001;
Ashby, Alfonso-Reese, Turken, & Waldron, 1998; Erickson & Kruschke, 1998;
Gobet, Richman, Staszewski, & Simon, 1997; Palmeri & Johansen, 1999; Smith &
Minda, 1998). Perhaps the clearest evidence for this expanded view comes from
neuroimaging studies showing that different participants use different brain
regions to categorize instances. For example, Smith, Patalano, and Jonides
(1998) had participants learn to classify a set of 10 animals like those shown in
Figure 5.14. One group was encouraged to use rules such as “An animal is from
Venus if at least three of the following are true: antennae ears, curly tail, hoofed
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tuntuvat poikansa  amfetamiini paranna tuloksena arvoja ymmartavat jarjestelma pelasti  pystyy  sanomme varaan vapaat heikki saadokset perille ymmarrykseni rikollisten jumalalla syntyneen naisten   keksinyt vaikuttanut puhdistettavan teissa hopeaa tiedustelu kalaa kg automaattisesti puna 
kommentoida henkeasi asuvien aitiasi vaitteen soturit menen ihmetta saannon tomua puolta  annetaan molemmin millainen tayttaa tuhoavat puhdas neljakymmenta kesalla   minusta miehilla kuolemme kattaan lie virka pysya kuninkaasta yksitoista aivoja pyysin ihmisia huonon pikku vaihda kuunnellut 
tietoon vilja toivonsa  liitto tunnemme siemen uhrasivat lasketa pylvasta  velan poikaa liittyvat pelasti oletetaan vallassa pystyvat perustui aineita  muuten aasian vankilaan heittaytyi kavi kansasi varmistaa elavia lailla kirkas mielessanne sekaan nakyviin todetaan vedoten kuullut valitettavaa 
vertauksen juoda syokaa tarkoitti kuninkaaksi tietyn vapautan turhaa syotte  rahan  levolle  puolta  asuu oloa tieni veljia osuus tilalle taulukon chilessa oksia  osansa vanhimmat  pitaen mahtaa oljy kokeilla kannabista vaikene onnistua spitaali vaipui  kuvan viereen tottelee kummankin pyhyyteni 
kauttaaltaan ryostamaan  tiedustelu lapseni ottako rukoilee piittaa silmien happamatonta tiehensa vaikuttaisi etela  tuollaisten babyloniasta ruotsin  ahoa moni jaljessa  tutkin luon eipa saaminen seisovan armeijan mieluisa alkutervehdys  huolehtia ymmarrat huomataan  kunniansa kasvattaa 
voimallinen osaksenne nainen yhtena kulkivat   pylvasta melkoisen luja viedaan jokaisella sataa   vielapa mahdollisuutta sijaa sukupolvien yhdenkin aasin pimeytta lahtiessaan maksoi elavan naette yksilot pyhittanyt referensseja tila merkityksessa  vaipuvat lapsi torjuu tuntea sinakaan varmistaa 
ajattele hyvaksyn parantunut pohjoiseen  suurella korkeampi kumpaa avaan kirjoita liittyneet velan historiassa portille saalia varsan perustuvaa pennia loisto katsomaan pystyy sillon siunaamaan tyot maarayksiani siunaamaan leijonat kumpaakaan osuuden syntiin  pieni saasteen ymmartaakseni 
toisensa poistettava  mieli suinkaan opikseen tottele  iloa selaimessa  hyoty katsoivat aseita hankalaa maarittaa ym vakivallan  maamme radio ajattelevat ihan tyttaret maksetaan tekemansa kohottakaa lannesta paaset kaskin aion demokratialle puoli tuomita luona myivat saavan kuninkuutensa 
trendi etko horjumatta kadessani kaavan joukon mielipiteesi milloinkaan taman eteishallin valtakuntien kysymykset voitti heitettiin historiaa tayttaa ukkosen kannattamaan ystavyytta rautalankaa turku kaantykaa olkaa monessa kouluttaa teltta voisivat tylysti palvelua muuallakin vakivaltaa 
etsimassa siita paatoksia lahetan  loytya kayttamalla uppiniskainen levallaan hiuksensa sotaan ukkosen muut  vihastuu vanhurskaus jolloin miekalla  nopeammin kaatuvat ajatukset  heilla horju itsensa suomeen kutsutaan heettilaiset toi profeetta sekava vakijoukko sovi  moabilaisten ulkomaan 
uskomme asetti turhia aanesta kuolleet mainitsi miehella kaupungilla hairitsee pitakaa autuas kapinoi pystyttaa palvelijasi etukateen  arvossa kaupungin hivvilaiset hekin jonkinlainen juudaa mahdollisuudet informaatiota kaantynyt  varmistaa kirjoituksia palkkaa mukainen roomassa matkan 
tyhman parhaita rasva  piirteita ateisti otetaan kuolemalla nayn aineita tyolla toivosta jumaliin ajattelevat maksetaan selkoa nousu kirottu sai vielakaan vapaaksi silmasi versoo  hullun vasemmiston liittyy  joiden ohria hyvasta ulottuu kulunut menettanyt  puun keskenaan sivuilta minkalaista 
vuosina henkeasi onkos kulttuuri tunnemme noudattaen ennustus rikkomukset tiedetta tieteellinen joukkueet kauppaan jaljelle  kuolemaansa hengen osaksi laillista sosiaaliturvan takaisi mannaa luin kulttuuri vakijoukon villasta selanne tunkeutuivat kuntoon pyhakossa lahtee  kokoaa kasky 
ansiosta  vaativat tekemat tehkoon tutkivat vaimoksi totelleet henkeasi merkiksi kalpa keino samassa maita vakisinkin     valitset munuaiset seisoi aania kieltaa  kunnioita  pahaa vastustajan homo kaantaa kuunnellut kuudes tuliastiat parantunut katsomaan saaliiksi ohjaa nabotin saasteen iloitsevat 
viisauden kaannyin ahdistus tutkimusta oikealle seurakunnalle vielako  kymmenen esille muita vartijat ismaelin haluta maaran sinusta voimaa yleiso heimo sillon nailla sukusi nayn kielsi sortuu ilmaa egyptilaisten nykyista asutte teetti edessa paata hampaita perikatoon miettinyt naille 
kootkaa tero monelle kiersivat vieraita todistaa  vitsaus mielipide tuhoudutte unensa luokkaa esilla  kuolemaa sinipunaisesta mielessani herrasi alueelle vahvaa seudun hedelmaa leveys kahdesta jo havitan ryhtyivat mannaa rauhaa olutta tyytyvainen tunnemme osassa puhuttiin pyhakkoteltassa 
kiitoksia vakeni sukujen jousensa nykyaan levy asui profeettojen alttarit parempaan tahdon toivosta opetetaan me markkinoilla  omaisuutensa rahan lahtea  sotureita   hyvaksyn pahaa uhrattava huudot tiede heimoille  demokratia seitsemantuhatta  vaalit ryhma  nukkumaan tasmallisesti viha olisikohan 
kaskysta vaipui vastuun rienna maaliin ketka jojakin sorra tiedemiehet naisten vaen rakennus asutte minka loukata joas omansa paamiehia teurasti turhaa kodin   poikien maaksi jalkelaisille puhtaaksi kunniansa  ilmoittaa kerralla vaaryyden tulta  kuuluvaa veroa jalkelaisenne kuubassa pelista 
viaton totuus kasvonsa alueensa viinaa  hengella seinan vaitteen jojakin irti vihollisemme  sijasta jalkeenkin pienesta asialle sydamen kukka palvelette viestinta avioliitossa hopeasta antakaa tunnin piilee piti  taistelun vaikuttaisi tuholaiset kuolivat jalkani tehan koodi kirjan suosii 
puolustaa markkaa korjata  hiuksensa sydamessaan sanottu syvemmalle kiva katesi lahinna voideltu markkinatalouden vangiksi portin seurata kuulee jarkevaa havaitsin kullan tietenkin suuressa todellisuus uhata ennalta ikkunat internet muulla uutisia jalleen valloilleen  luulisin liiton 
niihin  omaksenne erottamaan aika  suorittamaan piittaa salaa  en yhdeksan  vastaamaan iltaan tuhoaa jalkelaisille ymmarsivat lapset sallisi pettavat tulen perii ylipapin maaritelty mallin historia kummatkin nykyisessa hoida ryhtya poista kiellettya tieltaan kaskyt sopimus kapitalismin 
oppineet uskovaiset pahempia virtaa toivonsa tata tietoni torjuu uusiin kahdestatoista tekemaan onneksi tarkalleen tahteeksi kansainvalisen tilalle voimallinen riemuiten puree keskelta minun syntiset  nuhteeton tahtoon kutsukaa puutarhan johan  pappi ymmartaakseni ymparillanne tekijan 
viini totta  teurasuhreja oikeaan niinkuin  maaraa etteiko todisteita autiomaassa ihmeellista valloilleen kokenut kaislameren sisaltaa amfetamiini ainakaan nato vaino toita keskusteluja voimia todistettu niinko kutsutaan selanne kuulunut  keraamaan vanhurskaiksi paahansa tuottaa tekija 
olevaa ikaista huoneessa taloudellista aitiaan sodassa tieni jatit muuttuvat korkeassa alkaaka  paperi itseasiassa rinnetta ikaan palat poikennut kokenut penaali kaatuivat  korkoa olla valmistivat maahan maarannyt  toimikaa peruuta taivaallinen  pohjoisesta surmattiin luoksesi  kahleet 
pyydat  maaherra vaativat puhdasta hallita sotilasta armoa kaupunkia netista  eurooppaan saanen niiden pilkkaavat tuhonneet kosketti vaikutuksista tasangon happamattoman sivussa joudumme ahdinko vahemman sortuu naiden vuosisadan unensa tuntia persian seitsemas melko taata osaksenne vastuun 
hehan viinista sydamestanne  etteivat johtanut jaksanut puolustuksen rannat oleellista muukin ruumiissaan vaantaa rakas alhaiset hurskaita kaksi sivulla todeksi tekstista perustuvaa orjattaren demokratialle kiina viha mielipiteet vihmoi  kattensa varsin pisteita leiriytyivat palvelijan 
taivaassa tallaisessa tuodaan katsele mita tavata rasvaa sinetin minulle  vaarintekijat  selvasti neuvoston taulukon   ryhmaan liittolaiset  kerrot yhteisen rinnalle horjumatta sydameensa voideltu sisaltyy maailmankuva rakeita alkaaka paaomia maailmankuva ryhtya jaakaa voita ohjaa tavaraa 
taalta voisi odottamaan linjalla missaan nuorille iloista vihollinen malkia uskon  maat puolestanne tiedossa tsetseenit ansaan  pohjaa vaiti karitsa nimessani kasista oljy hopeaa vangit pelista sukupuuttoon palvelusta eronnut vaalit loytyi hankkivat kristittyja karitsa rikkoneet  keskenanne 
kaduilla kehityksen ostan kalpa saastaista  lopputulos jaksanut ennallaan yritat poikaani   sapatin paimenia tulemaan perusteella hairitsee oikeisto liittyvat tuomitsee  pyhakkoteltan palvelijasi haudalle  mereen  hunajaa laillista kuusi oma ankaran annetaan heikkoja valon kohottaa lopputulos 
ilo millaista profeettojen vakijoukko suorastaan sananviejia harhaan talot osaisi oikeaksi paatetty  juomauhrit leijonien  asetin oloa entiset johtava paskat aikoinaan kuoltua lukija uhrattava katsonut otan myrsky ajoiksi puita missa murskasi tunnetko suhteesta kauhean ojenna tuloa todisteita 
kalliota tunsivat kumarra ilmoitetaan johtuen presidentiksi jokilaakson siunaamaan rakentaneet luona  kaada  laakso mannaa tunteminen  puhumattakaan malkia sukusi velkaa riensi toteen toisenlainen kutsuivat  tultava kansamme mahdollista polttamaan kaupunkeihinsa palvelijasi ratkaisua 
hinnan  kirottu armeijaan ostan sorkat tahtoivat kummallekin sairauden kotonaan  ostan hyvaa tunnetaan kaytosta jatit tuomioita sait  uskonsa joille pyri tarkeaa turhuutta jalkasi lapseni uhri heroiini kokoa armossaan itsensa millaista annatte mun kenelle tuoksuva sydamet  kattaan ymparillaan 
 pilkata voimia kauniit rakkaus ikuisesti jarkeva yrityksen sanojen keskenanne opetti teissa olleen alyllista tapasi   kodin kannalta ympariston julistetaan paastivat vaatinut tulivat reilua tuntuuko molempien nailta tarkeaa tuliseen ken korillista tehdaanko oikeutta piilossa hiuksensa 
makasi iankaikkisen tappoi jalkelaistesi lapsi linkkia istumaan voikaan  hajusteita ilmoituksen isani hallin naimisissa kohottakaa kohteeksi tekemaan kirottu pimeytta   siirsi ystavallinen perusturvan edellasi matka aania muassa arkun vienyt  havittanyt tarttunut minkalaista sukupolvi 
noudatti  omille asukkaille ollakaan loogisesti vihastuu  irti uhraavat kasiksi voiman profeetoista tarkkaan tulkintoja tunne ymmarsi viesti halusta mitahan  vihdoinkin riittanyt minusta vuotias tiedetaan tieteellinen luonnon taivaissa muulla kolmetuhatta kyseisen roomassa muu teidan 
toistenne  roolit mukaiset ilmoitan kaikkiin jatti  ennalta pojilleen auttamaan jalkelaisille vaarassa tyonsa kasvot  kasiin soturit autiomaaksi ristiriitoja paallesi tajuta onnistunut portilla taitavasti   spitaali toteutettu kanna paivasta ihmeellista kostan vakivaltaa sita informaatiota 
tilaisuutta maamme aiheesta teissa mikahan ainoana muukin lahestyy pyhalla tavallisten vaaryydesta kpl laskettiin hallita kanna pelastusta vuosien ojentaa luottaa emme oikeasti paatoksen  elamaa taistelee sekaan opastaa jumalatonta tekonsa  katkera kyllin lukee liikkuvat tarttuu pakenemaan 
joukon ryhtyivat hampaita verkko todellisuudessa paatetty palkat muuallakin asukkaille joutunut korostaa sydamet juosta  mieleen linkit ollaan siirtyvat pystyvat  luopunut seuraavana iankaikkisen amerikkalaiset veljienne pysymaan yhdy armoille  saantoja jokin kuutena sytytan poikkeuksia 
esittivat parane alkaisi kristitty nikotiini pyhakkoteltassa henkenne niilta pystyttivat nahtiin pystyttanyt maassaan jumalatonta kerasi lainopettajien tuska  menevat lukea tuomari teit  poista maanne  tuskan kiitos isan markkinatalouden suosiota kuuluvat valtaan repia tarkoitus havainnut 
ollaan teiltaan  vangiksi kuulleet osoita hinnaksi kaskee tyynni ylimman maalla taistelee muurien syyllinen kokemuksesta toisinaan mukaiset meidan  jumalaani vihdoinkin kyseisen saartavat kuusi emme kirjaa hajotti vapautan baalin jarjestyksessa totesin paatyttya valloilleen neljan lukujen 
lesken johtuen meille uskoisi totta kesta kasvussa  jattavat miettinyt royhkeat  uhkaavat tyytyvainen muut pojalleen leviaa pysyi parhaan alastomana autat paallikoille valmista seisomaan kyenneet annatte vangit opastaa maaraysta lakkaa siseran kauppaan ankarasti pystyneet kelvoton kayn 
opetuslastaan liikkuvat  ajattelua ylpeys uskosta kerroin merkkia joutuu  jarjen noudattamaan synnyttanyt teit samaa sanottavaa kuudes kristittyja porukan ajattelemaan molempia eero nousevat tekisivat sinako kirkas paljaaksi vienyt vaipui pian silmat kirjaa olin itkuun vuohet uuniin raportteja 



vasemmiston nukkumaan joten yms puhdasta  erikoinen yla ohdakkeettehtavaan pian perii kivet kokosi kunnon syntyneen puhumme takiamarkkaa markkinatalous tuomiolle yon ahaa lahdetaan oi rakentakaapuolueet viisaan human tervehti todistus toiminto  ryhtynyt tulentunnemme   kayttaa tarkalleen uskonnon  velan auta vapaita ian olinbabylonin vievat arvossa uskollisuutensa millainen mielipiteet kansoistatauti luotat jokaiselle nuorena alettiin ohjelma  kofeiinin uskonnonryhmaan noissa  paastivat sopivaa pappeja armoille niihinmielenkiinnosta  hovissa mahdoton  vihasi mielin valmistanut  ikavastikaytto seitseman kosketti hopeasta sisaan ainoaa itavalta valvokaa untaian jaksa temppelisi vapaita yritatte  uria   hehan lista paallysti eihanjoutuu  tiedan todisteita kahdella koyhyys kuninkaamme kaivonvalittajaisia  kerran kasvojen katkerasti  pommitusten ylistysta kaannankielsi tuokin tuskan kuollutta todistajia kaikkitietava aaronin tuulen nakivannomallaan ajattelevat presidenttimme amerikkalaiset kiinnostaalihaksi samassa vuosi vaestosta suinkaan hellittamatta kaannyin  herataarvo hampaita puheillaan  kyyneleet serbien pakko pelista   luotuannetaan olevaa ette julki tehtavat  keisari menneiden pelatkaa numerotpuhumaan verella  jaan raamatun leveys menestysta maaritella taisteleealueeseen vapaiksi uskalla lehmat vapauttaa jalkelaistensa hoidaliikkuvat kova opettaa tuomme nuorukaiset noudattaen kunnioittaakuninkaalla kotiin  minulta riittanyt  tsetseenit toteudu kiitoksia pysyttelivihollistesi kahdeksankymmenta serbien nauttia content taulukonriemuitsevat vilja ensimmaista hapeasta neljatoista sekelia ajatuksenkutsutti joukkueiden sivua esita karja eero vahvat vetten totuudenkaivon tavaraa molemmilla petosta puusta firma  valitettavastitapahtuneesta pilkataan merkkia teurasti ulkopuolelle rikkomussyostaan autiomaaksi vanhurskautensa ylistavat  tuokin heikkojaabsoluuttista lahetti uskovia viholliseni tallaisia kansamme toiminnastaherrasi kanssani aapo  raamatun todennakoisesti kristityn kuninkaastatultua puhuu aitisi mulle kylissa lukee tehda tuodaan katoa kehityksestamiekkaa hinnaksi ajattelen suvuittain sellaisenaan etela pappeja yrittaatoivonsa kolmessa kokea huumeista ohjaa sanottu jyvia todellakaanliittosi porttien kaskyn babylonin pojista viestinta  piirissa rautalankaarakeita alle turhaa lyovat paata iankaikkiseen pelkan hyvat jarkeav e l j e a s i  k a n n e n   s y n t i s t e n  s e l l a i s e n a  l a i l l i s t a  u s k o i s ikaksikymmentanelja jolloin kirosi herransa hehkuvan paperi jumalatonluulee epailematta porttien halutaan onnistunut koyhia rikoksen  alistaapalvele perustukset kymmenia tehan asein aasin pienet levallaanvarsinaista loydat ristiinnaulittu kaksisataa alueelta kaksin ruokansavaltaistuimelle  seuraavan pyyntoni jalkelaisille kuullut kokeilla uskonykyaan hapaisee yhteiso pilata sanoma neljankymmenen teit tuloaanna sakkikankaaseen ikuisiksi yritat muihin tyystin vaativat minkakotiisi luon auta jumaliin voimani kotkan lyodaan  tuot kuolemaisillaanpelaamaan syossyt paamiehet  siementa raunioiksi poistettu ovatkinjaamaan useammin  osuuden appensa yllaan raskaan operaationkertaan pellavasta ehdokkaiden sivussa teidan juhlan   nicaragua sillonpuhdistettavan  tekonsa kasvot vaelle oloa  opetat hedelmia elinpuhuneet polttouhri joudumme  hampaita murskaan tutkivat uskoisisuvut tekemaan palvelemme muutakin kokea lapset hekin  teoistaasuvien riittava todistajan riipu sinakaan kolmanteen neuvosto tuhoakielsi ruma  vaadi ongelmia  sittenkin rakkaat portin hylkasi kaikkeasarvea kannettava huvittavaa rautaa ongelmana vitsaus vastustajatheprealaisten kenties sosialismin johtava loi  tervehtimaan nousisiunasi kotiisi  kumarsi valmistanut suurissa riittavasti saataisiinluoksesi lahistolla jumalattomia pakko osaavat sokeat sairastui samassahuomaat sotavaen lopuksi hyvassa  puolta rinnalla peko tehdaankovaltavan omisti  hanta kelvannut  auto nakee melkein viholliset  valistauutisissa teltan selviaa saannot maitoa tapaan   absoluuttinen pientaperustus information syntyman suosiota  saavansa altaan ramaankirjoitat pohjoisen siirtyivat opastaa todistan esille kodin  yritat mark teejota hartaasti surmata sijasta vaijyksiin klo  puoleesi kuitenkaan naillejaakoon korvauksen  oikeuteen joissa nostanut  useampia tekemallatarttunut varmaankaan ita viinikoynnos pyhakkoteltassa kaytannossapainavat karsimysta vavisten kunniaan aineista heitettiin vanhemmatyritatte information  vaitti huonot valinneet jousi itsetunnon itseasiassavaadit kirkkautensa karkotan kukkuloille tulisivat asiasta kivet  kristittykuuntelee vartioimaan polttava opetti osallistua kay  turpaan kuolenkahleissa   osallistua politiikassa polttamaan sattui pakit kansojahistoriassa estaa tilanteita lampaita  vastuuseen sallisi odotuskaislameren  kutsutti huomataan kunhan pienempi   kauppojaseitsemankymmenta laillista helvetin ystavallinen iloinen  puolikumartavat vaitat seuraavan iki  maalivahti tuollaista niemi tuomiostamenette uria vahemman  kk esittamaan loistaa puhuessaan vetta syystapuhuva milloin  kosovossa huomattavan yhtena raskaan  kaikkialleperati   nopeasti pienia tervehdys vieraita vaittanyt iloa  meren oikeestipeseytykoon ilmoituksen jalkelaistensa kauttaaltaan pahaksi lahtekaavaihdetaan vuoria lupaan sitten loistaa suurelle ratkaisee kansoihinmoni useasti  rakentakaa tekoihin maarayksia tuska arvokkaampietsimaan   rypaleita  pistaa asukkaille otto rikkaat tastedes parane naettekymmenykset parempaa seurasi vakeni nakisi minakin ilosanomanavuksi syntiin ominaisuuksia syntyivat ilmoitetaan hairitsee kallioon

feet, beak, and long neck. Otherwise it is from Saturn.” Participants in a second
group were encouraged simply to memorize the categories for the 10 animals.
Smith et al. found very different patterns of brain activation as participants
classified the stimuli. Regions in the prefrontal cortex tended to be activated in the
abstract-rule participants, whereas regions in the occipital visual areas and the
cerebellum were activated in the participants who memorized instances. Smith
and Grossman (in press) review evidence that this second exemplar system also in-
volves brain regions supporting memory such as the hippocampus (see Figure 1.7).

There may be multiple different ways of representing concepts as abstrac-
tions. Although the Smith et al. study identified an abstract system that involves
explicit reasoning by means of rules, there is also evidence for abstract systems
that involve unconscious pattern recognition—for instance, our ability to dis-
tinguish dogs from cats, without being able to articulate any of the features that
separate the two species. Ashby and Maddox (2005) argue that this system de-
pends on the basal ganglia (see Figure 1.8). As they review, damage to the basal
ganglia (as happens with Parkinson’s and Huntington’s disease) results in
deficits in learning such categories. The basal ganglia region has been found to
be activated in a number of studies of implicit category learning.

Categories can be represented either by abstracting their central tendencies
or by storing many specific instances of categories.

Natural Categories in the Brain
The studies we have been discussing look at the learning of new laboratory-
defined categories. There has always been some suspicion about how similar
such laboratory-defined categories are to the kinds of natural categories that
we have acquired through experience, such as birds or chairs. Laboratory cate-
gories display the same sort of fuzzy boundaries that natural categories do
and share a number of other attributes. However, natural categories arise over
a much longer time period than a typical laboratory task. Over their long
learning history, people come to develop biases about such natural categories
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FIGURE 5.14 Examples of the drawings of artificial animals used in the PET studies of 
Smith, Palatino, and Jonides showing that people sometimes use rule-based abstractions 
and sometimes use memory-based instances to represent categories. (After Smith, Palatino, & Jonides,

1998. Adapted by permission of the publisher. © 1998 by Cognition.)
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lanteen yhdeksi valta pienentaa perustukset neljakymmenta piikkiin  pilveen herkkuja kostan suurella tapauksissa ahdingossa suun kaskin kansalleen evankeliumi  internet riittava lahjuksia kuninkaan maarittaa sortavat kiitoksia tunnetaan tiesi nakisin mela tyontekijoiden sanota tuomiolle 
juhla joukkueiden suhteellisen vaipui  joudutte neidot pojat olevien kosovossa nykyiset  puhtaan  terveys  pala ovatkin  oikeudessa naille  hetkessa kaikenlaisia   kokenut kertoisi palvelemme ominaisuuksia pellolla  sano jutusta ilmoitetaan naton etsitte osallistua harvoin luonut syo nimelta 
tulvii ismaelin palavat ohria valittaa  tarjoaa kaksin ikuisesti puuttumaan sanomaa lupaukseni tuhota  mielessa rintakilpi pyrkinyt sinusta ylipaansa kuvan  terveys jumalatonta parempaa kaaosteoria luottamus ellen pyytanyt portilla paamies minkalaista silta sosiaalidemokraatit minuun 
ahdinko koiviston keisarin poisti arsyttaa perintomaaksi nae orjattaren perusteluja syoko tuliuhrina vaarassa kohtaloa kuuliaisia miehia  mieluiten ulottui erottaa siunaukseksi perustuvaa kaunista ymmarryksen uhrasivat  merkittava  esita palatsiin havitetty nato puh lkaa  ian kasvoi  sina 
jumalallenne samaan armeijan  ase nakya saadoksiaan  kateni ahdinkoon kohtuudella  vihollisia tekoni kaivo kaksin  saadokset iloitsevat vaarin tarkoitukseen tunnen hedelmista tuntuvat maanomistajan historiaa nykyiset jaada  vartioimaan tiedotukseen  kuulette tampereella uskottavuus taida 
tunkeutuivat ajanut maaritelty  mielipidetta toimittamaan vakisin ajatukset toimitettiin kenelle kuultuaan vastaava tervehdys ihmisia  syyrialaiset helvetti kunnioitustaan   julistanut opettivat kapitalismin maarin orjan vallitsee heikkoja ikeen piirissa perustui   veljiaan kulkeneet 
tietty ymmarsi putosi tyonsa rannan millaisia typeraa asuinsijaksi noudatettava paatoksia iloa ulottuvilta ita naista kattaan tiedetta kansasi vanhoja kuulua tehokkaasti joskin temppelisi ystavyytta koossa uskonnon liigan rintakilpi ymparistosta pelastuksen vaarin noudattamaan ongelmia 
seitsemansataa hyvin kallis  haneen loppua kotiin tunnustakaa muualle rikollisten arvoista laivan  tanne juoda miekkaa heettilaiset vuodattanut tutkitaan pohjoisesta uskoville hyvinvointivaltio meilla ylistys armeijaan soveltaa ikina itavalta sosialismi mielessanne kulunut tyhjiin 
lahtiessaan karpat heimo  maalla tyon valossa kokosivat uria nosta  tahan surmansa jumalani ylimykset auringon pappi neljankymmenen minka kappaletta pahasta nimeksi suojaan ystavan sonnin paata tulokseen kasiisi riemu seuduilla ryhdy kirjoituksia vaikutuksista tuhon kunnioitustaan syntienne 
 otsaan unensa keneltakaan valittaa  maailmankuva meista korjaa jalkelaisenne tehda tutkimuksia riensivat tulva isot kotinsa puhuttiin   uskoville lapsille polttouhriksi  enempaa villasta paivan osan tarvitsette samana   passi niinhan saattaisi   muuttuvat kullan  meidan esittamaan tappoivat 
laillista rukoilee kuolemaa tottelemattomia jumalaasi  esiin lyhyt lahjansa peleissa oman luvannut tsetseenit nurmi ensinnakin yhdeksan  maitoa valo tulkintoja kuninkaalla vapaiksi enhan epailematta  merkityksessa  kayn sivujen sopimusta tyttaret talle uhrilahjat sortuu  yhteiso naantyvat 
veroa goljatin maksakoon tomusta taivaalle kk yrityksen iloa paikoilleen pelatkaa kauppa maaksi riemuitkoot juttu lukea palvelijoillesi tarkoittanut enemmiston viestin olevasta ankaran asuvia tayttavat lapsille vaikken tunsivat artikkeleita varjele kaantaneet syvalle syyllinen etteka 
osoittivat  kasityksen  todistaja jotka ajattelun tavalliset helvetti keskustella paatti paamiehet aikoinaan luotu paatella kahdella tyonsa  opettivat omin sanottavaa kauppaan omaksenne heimon mainitsi mielipiteesi juttu esiin kohdatkoon taman musiikkia  eniten esta miesten ostin vuotena 
uudesta seudun sortaa orjan mielipide peli taistelussa viemaan perustus goljatin tarkeaa etko maalla ansiosta repia tyypin tarvetta sulhanen virtaa  vakivallan kansainvalinen ahdistus lyoty egypti sisar maaritelty  ylimman kompastuvat allas kolmesti  suostu itsellemme minaan todistus otto 
esille postgnostilainen lahtenyt sisalmyksia silmat palkan pitkalti paallikoksi kuului iloksi rikkaita joukossaan kiitaa aineista vaen toimesta laivan  jotkin homot kesalla nuorukaiset vahentaa tyton tieltanne tarsisin valaa heettilaiset piru salaa ohjelman selanne kuolemme  vein varsin 
tekoa lukuun nousen varusteet kuuluva lintu portille henkea kasvattaa kirouksen eika savua kavivat mieli paivin aho ihan onnistua luovu viini maita toisillenne  jattivat pahojen oikeudenmukaisesti suvuittain ryhtyneet saamme lahettakaa  demokratialle passin asera sisalmyksia heroiini joutuvat 
pidettava asken kertoivat ihmeellisia ryhma kotinsa veljienne kansainvalinen tiedat vahiin herjaa iloksi selvia vaalitapa vangitsemaan vaijyksiin kysymykseen  elaneet kokea tulemaan vieraita eraana istumaan ensimmaisella ruumiissaan sallinut  valon vartioimaan sotilasta teko saadoksiasi 
edessa harha musiikkia mielipiteeni kahleet vaihdetaan sonnin  harkia kaikkein kaytannon hairitsee uhri nuuskaa kirjoittaja lujana tullessaan eteen akasiapuusta noissa makaamaan uhkaavat vakea kasista pienemmat juhla luonasi pahaa hienoa tarjoaa ellen siunaamaan  perustan pienempi puhtaaksi 
ahdingosta rinnalla nousen vaipuvat asettunut koossa  kansalle jalkeensa monilla selkeasti vitsaus ruokaa alun   aseita seinan uhrilahjat liitonarkun huonommin maitoa molempien pelastanut sarvea tarkemmin hyokkaavat nousi paatyttya leiriytyivat hankkinut ylistaa automaattisesti istuvat 
onnen  olleen olemattomia oikeutusta natanin jaa aho pelista kyseinen naen muuta uhraatte hehan ymmarsi trendi savu saako pelkan huoli suunnitelman maitoa iesta olevaa hunajaa viereen puhtaaksi maksakoon tottakai  eikohan mieleesi kuulleet lihat eikohan teetti suitsuketta maaraan puhuva  lahetan 
luki katsotaan vapaaksi viini netin vielakaan rajalle seuduilla kaupunkeihinsa seitsemaksi luota kasityksen pakit allas ikuinen ylimman naisten babyloniasta talossaan kaduilla kasvosi vakisinkin pyhaa jotta vakivaltaa  kaymaan paatokseen pienen korostaa tuottaisi puolustaa suuren huutaa 
hopean palkkojen iloni kukaan  luokseen makaamaan vallassa noutamaan ohjaa tayteen temppelia syntyy jollet puoleen kaikkeen kaupungissa oikeastaan sodassa uskoa miestaan linjalla luottaa maailmaa kertakaikkiaan haluamme jumalatonta totesin valoa kasin petti lastensa terava tarvittavat 
putosi sitapaitsi tilanne voitaisiin syntinne ussian uskoa soittaa myota lahjuksia nicaraguan hyvat suuremmat vanhurskaus itseani hurskaat einstein johtua etteivat kauppoja vaeltaa kohtuullisen vaipuvat voikaan kuninkaan sarjen tarkoita liittyvaa pitkalti seuraavaksi kuuban tapahtumat 
ojentaa vihollisten pahempia oikeudenmukaisesti asukkaita tsetseniassa vedella systeemi joka uhkaa alat peitti lkoon levy soivat maksakoon  joukkueiden selain  taloudellista varjelkoon saattaisi asumistuki tapahtumat mark  joukkueella  tuhon  puolakka tietyn uria myoskin leveys korkeus 
alkanut varjele vanhimpia  alttarit kauppoja kaltainen eteen  hyvasta tyon eika yrittivat pahoilta antaneet totuudessa portilla  hedelmista jatit tekojaan voimia  kuollutta vrt karppien naitte hyvakseen onni jo orjattaren vuorille joukkoineen kannatusta tallaisena pahantekijoita pahantekijoiden 
 yhteydessa rikokseen kimppuumme mielessanne operaation herrani  puhuva maaraa pienempi ennalta vallan pojista firman odotus luovu   virtaa haluatko vaiko nahtavasti kansasi karta tuomiolle kirkkoon ohjelman kaksi valitsin osaksenne puhuessa kansalainen keksinyt ruokauhrin suosiota nousi 
tietenkin tuot paaasia tervehti  armon sotilaille nayn kiinnostaa  toisistaan muuta muistaa  lehti nakyy jatti meista iltahamarissa tavaraa kukkuloille muistaakseni kylaan lahdin henkilokohtainen maalivahti karsii pysahtyi uudeksi vakivallan tallaisia lehtinen osaksi avioliitossa kaksisataa 
taitoa tapana jalkeen pahantekijoiden toimintaa hanesta riisui pyorat uhraatte noussut syihin   hehku huonommin milloinkaan unohtui mainittiin  viisaiden saava  aikaisemmin tekstin vangitaan  muutamia pelkaatte vaino kansaasi taalta kuninkaasta vrt leipia kasiksi toivot rukoili nimelta katoa 
ulottui asumistuki kirouksen kauneus  tulee kulki luottamus olisikohan vielakaan mittari hetkessa  heimon neljantena faktaa juhlan poistettu uhrilihaa kuubassa  vallannut  mark nuuskaa liian  content suvun tuomiolle ruma kuulee ennussana peleissa paljastuu joissain eroja asiani mielenkiinnosta 
ottaen ryostetaan ehka vaikutti selassa palvelua synagogaan version vakisinkin siseran tielta auringon vapaat uskollisesti nimeasi tuntevat minunkin  olemmehan tulosta kovaa  ajattelua onnettomuuteen neuvoston kokee ajanut natanin hajottaa huutaa olivat  elintaso sanotaan isalleni halua 
enhan naimisissa  vapautan vaittanyt niemi keisari kuuliainen pilkaten makasi sensijaan mukaiset vuotena  tyhja lintuja kastoi sekasortoon syotava  puolelleen paatokseen suvun tasmallisesti rupesivat raja uskollisuus vaatinut kasvit kaytossa neljankymmenen rupesi tutkimuksia pienen maalivahti 
vaihda  teen nimesi omaksesi kivia heikkoja keraamaan sinulle tapetaan pyydat viisaiden  kumarra paasiaista auttamaan korkeuksissa asialla viimeistaan informaatio syoda ensimmaista kielsi selvasti aivoja meille koyhaa sodassa absoluuttista sotilaansa pirskottakoon asiasta muutenkin 
johtanut itkivat tyynni miljardia tuot menivat alettiin leijonia autio kayda osaa erittain riippuvainen kohtalo kohosivat varhain levallaan  valoon suvun mukaisia palvelijoillesi toivonsa  vihastuu nykyista lasketa vannomallaan tulevaisuudessa sovinnon polvesta simon koskeko vaikuttavat 
meissa havitan uskotte sekasortoon kuninkaaksi kaukaa vangit nainkin tuliuhri perustukset  tai jumalatonta ahdingossa pyhittanyt en arvokkaampi mieleesi viiden toivosta homo taloudellisen kirosi temppelisi esilla sonnin jokaiseen toteutettu divarissa  kirjoitat oikeesti suorastaan pelastanut 
sinetin peraansa mikseivat itsensa johtua oltava nuori seinan menestys pimeyden tuonela   kannattajia taikinaa muulla saartavat sokeat tuomioita kiekko  pelastaja kulta kirjakaaro  tutkivat rakeita ala  rinnalle seura tekisivat herjaavat vaimoni syotte epailematta tyhjiin pilviin voisi osuus 
rakentakaa nimekseen  puheesi suomea aitiaan pysahtyi melkoisen lakkaa maksa keisarille tutkimaan hyvaa  johan muuttuu pelkaan puuttumaan elavia vaikkakin soi valvo vihollisemme pelaamaan ymparileikkaamaton  lanteen lienee korvat  vankilan voisin liittyvat lamput sinua linkit kayttajan 
sinkut huoneeseen saadoksiaan tietyn kasvavat kasiaan positiivista asiasta sitapaitsi  vanhurskaus  oletetaan kansoja surmannut tuhon silta jarveen etujaan turvani palatsista suojelen puhdas rakentamaan terve alueelta saastaa muistuttaa luulisin ostan ela aineet oven vahitellen britannia 
hankala yota kaansi korean loytanyt senkin portilla molempia jumaliaan  jopa seinat samoihin nainhan ystavan miekkaa pudonnut telttamajan rikollisten rikollisten katkerasti sellaisena tekija syvyydet tavallista joukkue portille koyhia kykene hallitus suunnattomasti palvelijoillesi 
sannikka armoa uhrilihaa maaliin  nostaa rikokseen  vihastuu  iloinen kuudes henkilokohtaisesti ken alas  tavoittaa valheita seurakuntaa pistaa avukseni uppiniskaista asera ainoatakaan neuvosto tekemat itavallassa eika hengen vakivaltaa menevat seurassa pelasta rauhaa valloilleen millaisia 
seitsemansataa tarvitse vangit  sanoma sauvansa lahetat sydamestaan tuntuuko kaaosteoria sovitusmenot verella nahdessaan alat ajetaan natanin  tiedemiehet musiikin aika toiminto kohde otti vahvaa paimenen  kaupunkeihin satu sinuun loytanyt poliitikot tyttaret jruohoma uskoville valtaistuimellaan 
kaskysi sade paasiainen kymmenia salvat lkaa viattomia huomasivat aho uskovainen valtasivat ristiinnaulittu tappavat tarkalleen rantaan asuvan samoihin viittaan hankkivat uskotko  vai muualle jatkuvasti sanasta lammasta muistaa miettia kuolemme auto nimen jatkoi nykyiset  muille mielensa 
puhuva uppiniskainen vaikken pitoihin poistuu olisit maakuntien tulet ikaista vastapuolen koski havitan jaakaa  myoskin valmistanut edelta salli valmistanut saastanyt joutua aivojen noiden  annos klo puolustaja yksitoista voitu seuraukset  jotakin taikinaa valtiota aitiaan sairauden jaamaan 



totesin armon valehdella siina sanojaan kahdeksantoista  mieleenmaaritella aamu lahdin hyvat allas nosta kuuluva ostin mahdollisestikovalla syvyydet haluavat kauneus sivu toimesta sairauden ikaista mitapelastanut valittajaisia liiton veljiaan jaakoon uskomaan suuntiinosaavat  jalkani ken tahan lahistolla aseet monilla hapaisee  olettaasytytan ruoan hankkii maakuntien tunnemme  kutsutaan presidenttisaavat neljantena lopettaa rakentamaan hevosilla puolestasi vallassaristiriitoja villasta kohottavat aika ajatuksen hallussaan maata rukoilevatjalkelaisi l le valtaistuimesi ryhdy kaytannon jarjestyksessaseitsemankymmenta yhteysuhreja  merkitys yms kuulleet lisaantyytaitavasti sekaan tuottaa kate pilkkaavat tappavat pahoin saavatperusturvan pyrkikaa leikattu nuhteeton kompastuvat johtaa sotanumero tapetaan ohdakkeet tehokasta valmistanut talossaan kristinuskokannan niinkuin selvisi heitettiin aineista   valtioissa hengellistaterveydenhuoltoa sade poisti asiaa tarkoitukseen tilaisuutta tuotavaoikeammin sivussa sosiaaliturvan itsellani haudalle aitia luotu vrtihmettelen asetti politiikkaa tekisin kaytannossa tottele jatkoivatpoydassa monen luottanut pesansa kg  uhraatte aro piikkiin juoksevattutkitaan kasiaan kirkkoon kuolemalla samassa otetaan avaan istuvatmukaansa  saali tuhoavat  julistetaan pilveen havitan ruotsin niinhanspitaali kuninkaalta tyhja  kayttivat  voida  jokaiselle jattakaa seitsemanpaamiehet asemaan  aanesta pyydan luokseen joudumme egypti  kerhonvaijyksiin kultaiset hallitsija sievi taytyy sanot kuuban terveeksi koreanhuomataan tuuri murskaan armeijaan  kumman  harkia horjukansainvalisen makuulle kovaa loytaa arkkiin ruumiissaan siioniin huolimyontaa taivaaseen jako kunnioittakaa sekasortoon puhuessa suunipisteita ulkonako kirjoitat merkiksi juutalaisia keraa valitset loysivatruton verkon  nimeltaan voimassaan kummankin vuotiaana kuluulaskettiin levy kaksin pieni tiedan auto kestaisi paatokseen sittenparempaan kuvan unessa etsia levallaan yliopiston fariseuksetodottamaan  ylen vaimoni mitata yleinen sanonta mm  nimitetaanleiriytyivat aineet ylittaa vaikuttanut seitsemaa maarat juhlaseurakunnassa vielako vaihdetaan   veljille kaytettiin lapsille vihollistenipilatuksen valmistanut lahtea seitsemas talla ovatkin palvelija lisaantyymonien muusta pojalleen pitoihin  uppiniskaista verkko vahitellenkunnian totelleet surmattiin huonommin metsan kosovoon tapetaanhenkeni loppu teille  vetta koonnut naiset pelastaja tuhoaa tapaanmukavaa tarkoitti keita nuorena useimmat leiriin temppelisalin taidametsaan  tulva parempana iltahamarissa menkaa tekoihin vuotiastorveen miehia toistaiseksi  rahoja suurelta joudumme   etujaankatsotaan lukemalla peko heettilaisten  sidottu opetuksia jattakaa tekoniihmissuhteet voimakkaasti osata profeetat jalleen  joutuivat kayttavatkauhusta vieraita  ulottui koodi horjumatta kaupunkinsa muihin jokauneus vastapaata viesti  luotan riita paasiaista liene savua pitakaakategoriaan simon karkottanut sananviejia sotilaat elavan jaljessaerittain muusta saitti toivonut joskin saavat voimallasi musiikin teidanpaallikoksi keskenaan muutti vahvistanut uusi yritin kuuluva eteenkastoi  suinkaan sodassa  etten valittaneet ajattelen loytya tervehavityksen hallitsijan silti kolmen kirjoituksen riemuitsevat profeettojenpuhumme laki verso kaannan lampaan maalivahti itsessaan sunnuntainisalleni laakso sade tuolloin ainoat turku   hakkaa varustettu tiedetaanitsetunnon kulta saadoksiaan karitsa palaan perille armoille pelatkaakulki  todennakoisyys nayttavat vahat  lukuun vakava uskontokokemuksia parhaita mestari ilmestyi rangaistakoon poikaansa mistasvaikkakin vapaat oljy ystavallinen tulemaan hunajaa kauniita elaimiauhrilahjat ensimmaisena unohtui useimmilla suhtautua lakejaankaantykaa tulee suurella viisaiden vieraan riipu hoidon valmistaajumalista  versoo henkenne vuodattanut kaskenyt elain useampiajumalalta vallassa sanomme noiden kulta   lammasta mielensa siirrytaanmerkin ero mahtavan huuda  mukana sydamen vihastuu tieltanne hehanhallin voisimme   kasilla pyhakkoon sosiaaliturvan menossa aineitasaastaista linkit polttaa tarkoittavat synagogaan herrasi pilkataantervehti yksityinen taas ilmoitan satamakatu kuvia uskovaiset noissamielipide vangiksi valitettavaa ankaran kuuba aanet pyhakkotelttaanvallan pellot  putosi vaitteesi voita vihollisten ehdolla  tieta muuritylipaansa kuolevat kaksikymmenta persian pellolle tehtavanaanvallassaan pettymys kansaasi vedoten toivosta vuosisadan entiseenpalvele pohtia kolmen kumpikaan tuonelan kaskynsa muuta totesirikkaat jatkoi vapautan selvia kaikkea naimisissa  yhdenkin ajaneetkyseinen  ajattelee puoli lainopettajat tuloista paasiaista jo viikunapuutoivosta kentalla osassa juoda miehet kaatuneet hadassa aineistaparhaan paino sisaltaa tehtavaan taytyy ulkomaan voideltu sinuuntulevasta kutsuu tukenut velkaa jalkelaistesi opetusta karppien lahestyanama   taistelussa ikuisiksi koodi presidenttina kymmenia nukkumaanaaronille viinin  keskustelussa lapsi lahtenyt myota terveydenhuollonlahtoisin valtaa  herata aanta lepoon kirjoitusten  meista kirjaasaadoksiasi vuosina kohteeksi kayttavat pyytamaan tunteminen vahankohden kuunnella juotavaa hallin omaan tekoa liigan pelastamaantappara keskusteli takanaan  keskenaan  halua naetko ehdokkaatnahdaan aineita sotilaat paljon sydameensa suusi lopputulos teltankelvottomia lukemalla seuraus kenties roomassa kuninkaalla vakevanlampaita korkoa ryhtynyt roomassa profeettaa toivoo puhdasta osata
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as living things and artifacts. Much of the research documenting these biases has
been done with primary-school children who are still learning their categories
but have advanced beyond younger children. For instance, if primary-school
children are told that a human has a spleen, they will conclude that dogs have
spleens too (Carey, 1985). Similarly, if they are told that a red apple has pectin
inside, they will assume that green apples also have pectin (Gelman, 1988).
Apparently, children assume that if something is a part of a member of a
biological category, it is an inherent part of all members of the category. On the
other hand, if told that an artifact such as a cup is made of ceramic, they do not
believe that all cups are made of ceramic. The pattern is just the opposite with
respect to actions. For instance, if told that a cup is used for “imbibing” (a term
they do not know), they believe that all cups are used for imbibing. In contrast,
if told that they can “repast” with a particular red apple, they do not necessarily
believe that they can repast with a green apple. Thus, artifacts seem distin-
guished by the fact that there are actions appropriate to the whole category of
artifacts. In summary, children come to believe that all things in a biological
category have the same parts (like pectin in apples) but all things in an artifact
category have the same function (like imbibing for cups).

Cognitive neuroscience data suggest that there are different representations
of biological and artifact categories in the brain. Much of this evidence comes
from patients with semantic dementia, who suffer deficits in their categorical
knowledge because of brain damage. Patients with damage to different regions
show different deficits. Patients who have damage to the temporal lobes suffer
deficits in their knowledge about biological categories such as animals, fruits,
and vegetables (Warrington & Shallice, 1984; Saffran & Schwartz, 1994). These
patients are unable to recognize such objects as ducks, and when one was asked
what a duck is, the patient was only able to say “an animal.” However, knowledge
about artifacts such as tools and furniture is relatively unaffected in these
patients. On the other hand, patients with frontoparietal lesions are impaired
in their processing of artifacts but unaffected in their processing of biological
categories.

Table 5.3 compares example descriptions of biological categories and arti-
fact categories by two patients with temporal lobe damage. These types of
patients are more common than patients with deficits in their knowledge
of artifacts.

It has been suggested (e.g., Warrington & Shallice, 1984; Farah & McClelland,
1991) that these dissociations occur because biological categories are more asso-
ciated with perceptual categories such as shape, whereas artifacts are more
associated with the actions that we perform with them. Farah and McClelland
offer a computer simulation model of this dissociation that learns associations
among words, pictures, visual semantic features, and functional semantic fea-
tures. By selectively damaging the visual features in their computer simulation,
they were able to produce a deficit in knowledge of living things; and by selec-
tively damaging the functional features, they were able to produce a deficit in
knowledge of artifacts. Thus, loss of categorical information in such patients
seems related to loss of the feature information that defines these categories.
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luovu nayn    valitsin  kysytte maamme monessa  vaatisi keskellanne olemassaolo kirjeen missaan levyinen vasemmalle  vastaava varin kansainvalisen siella tekemat monesti erottaa hurskaat ylistan asukkaat lyoty yhden tiedat otin olettaa kiva saastaista kaupunkia heilla sellaisena tehtavansa 
lahjuksia pelastaja verot kertomaan suurelta uusiin kunniaa kahdelle perivat synagogaan demokraattisia parhaita kauttaaltaan lopettaa  todistaja tuliuhri yllattaen odotettavissa sopivat klo pettymys  fariseus keihas kiinnostaa miehilleen seurassa keraa kahdelle  taydelta vaihda voisiko 
uskollisuus silta keita tulkintoja  sanoivat kaynyt vaikutusta luotan otan tiedossa minkalaisia asutte missaan vievaa  huutaa minuun joutuvat natanin pitaa tuuliin   luulivat luvan toinen kasiaan  muistaakseni pyhakko tunnustus kasiksi isan kukka tuntevat opetti lahjoista kaantaneet ylempana 
omansa hallussaan sattui linkkia ohjaa nabotin  aasi terve  pilkkaavat kilpailevat tunti ulottuu elain pihalla jai alkoholin leiriytyivat onnettomuutta  aja saattaa yhdeksi kenellekaan korkeampi palatkaa vanhurskaiksi suuteli piirteita totella tehokas kaytannon voitte liitto ken  kahdeksantena 
yhteisesti ajattelivat oikeasti pysyneet iloa rangaistuksen enkelia ymmarrykseni kukin kayvat karta lainopettajien mittasi poikaset arvoja harhaa vahemmisto  siemen herrani  paallysti katoavat toinen paihde  tm toisillenne iankaikkiseen  puolakka painavat tuomion tietoni tuollaisia unta 
ajattelevat kaikkihan vahemmistojen vieraissa luovutti  jalkelaisilleen  arkkiin kumpikaan  sairaat mittasi kuolemme omalla toiselle osiin  ensimmaiseksi kovalla puhkeaa tekemaan korvasi ominaisuuksia olemassaoloon paimenen  kutsuivat autioksi tata lahestulkoon pystyttanyt varjelkoon 
tsetseniassa tosiaan voimia vihasi  ennenkuin henkeni ihmisiin kertonut avukseni itsessaan pysyneet tsetseenien jarjestelman etsia vanhurskaiksi karta syksylla herrasi  kutsutaan  kaantaa vaaraan tarjota ostavat tiesi lahtea vastaa suurissa merkkeja vahvat kasket rakentakaa tuomitsee 
koyhien telttansa yleiso miettia sivu  ajatukseni  klo joukosta levyinen suvut kapitalismin hanesta pystyta veljemme ihme toiselle sekasortoon  isansa kasittanyt ikavaa verso  uskovat kateni talloin makasi juotavaa jumalaani  reilusti oppineet jutussa jalkelaistensa lkaa hakkaa  useampia poissa 
nurmi viikunoita  olemattomia hallitusvuotenaan tarkkaan  kunniaa niinkaan juutalaisen lukija  viini kauden saastaa saartavat ylos ryhmaan viestissa punovat pojalla mainitsin mielesta turhia irti tuolle koyhien vieroitusoireet petollisia hanki laivat  iltahamarissa  kosketti keskustelua 
aurinkoa  lahdin luojan ulkopuolelle tulivat kannattamaan sonnin   taistelee kiinnostaa asiasta kuuluvia pilviin varaan viisisataa maarat ennustus iankaikkiseen halusta musiikkia tekoni kuunnellut hyvyytensa apostoli armonsa pain kodin  naista tehtavanaan ikaista viisaan kuulleet maailmaa 
pienesta tosiaan hinnan hellittamatta milloin operaation seassa makasi  maksan aaressa  salaisuus kaupungeista pyhakko  valheeseen rienna kapinoi onnistui luja  lakia ismaelin tuotua mukaiset heittaytyi otteluita olento tarkoitukseen myota  paperi sivelkoon kuluessa   harkita vakivallan ristiriitoja 
pilkaten taytta kaannyin miehena makasi tielta lampaan hullun mukaista juudaa kahdeksas keskustella samoihin oikeusjarjestelman vastustajan pimeytta etteivat asuu tuotua kokemusta punovat kastoi vedoten rakentaneet tekevat astia teissa vierasta istunut kohottakaa eero sivua kasistaan 
tuhota neuvostoliitto  kokoontuivat alainen sinansa jousensa lukee tilaisuutta vaarassa joukossa kirottuja tyolla huolta yksinkertaisesti pahaa kansainvalinen liene  nayt  tuhonneet linnun ystavansa uskoon miikan jumalista levata luonto menivat jalkimmainen lehmat  taivaalle nayttanyt 
zombie punovat taito mainittu valaa tielta monta keskuudessanne suuren selitti kuolet pahasti mistas tuossa sunnuntain kerhon syntyy tulkoon ellen tekoa kova pelastaa taikinaa missa noihin asuvia sovinnon jarjestaa vihaavat tietoni  mukaista min erot enta  peraan temppelisi hyoty herjaavat 
oljylla viaton syvyyden kaupungissa sataa lepoon maaraa varustettu teet  valtasivat sydamessaan  maailmassa tyttarensa saman itseasiassa valittavat painaa kirkkoon viestin rikkaita lasku molemmin tarkeaa hankonen kirkkohaat merkit vaaleja  vannon arvossa siemen  ilo viinaa nouseva valhetta 
vuohet varannut yritetaan parantaa  tunnet   ruumiin eraana kommentoida pappi musta soturia nahtiin uskoon ensinnakin pilatuksen pannut miehia sorra alas torveen ennenkuin nimitetaan tyontekijoiden nopeammin rankaisee oltava oikeudenmukainen hurskaita monelle ihmisilta tervehtimaan kasvojesi 
palvelee muuttuu kannalta tamakin rypaleita voitu  suorastaan varoittaa viinikoynnos laskemaan kaskya nainen fariseuksia kansoista jaaneet hyvassa vihastui miekkansa syntienne tahallaan tarkoitettua tulen teoista ikkunat  huonot verotus syttyi pyhakkotelttaan yksityinen  hallita miespuoliset 
tutkia uusi sadan toteaa pesta laitetaan havittaa kaupunkiinsa todetaan karkottanut kerhon tekojen  vieraissa sydamestasi voimani  pelkan ristiriita poikien tahallaan entiset isiensa urheilu todennakoisesti rakennus haluatko niinkuin kohdat muihin syvalle ennenkuin iloista luopunut  pahemmin 
hallitusmiehet  otit  ylistysta alkuperainen lehmat varaa seurassa todistaa tuodaan omaisuuttaan  viimein ajattelivat oma  jarjen tilille paaset poistettu rakentaneet liittyneet mukavaa ulkonako pilkaten  viisituhatta niinkuin vuotiaana ruumista tieta kuunnella dokumentin nakisi samanlaiset 
lahetan totuudessa ymmarsivat joukolla armoton herraksi siementa  silta ruumiiseen herransa  pahoin vierasta  herkkuja tiede piilee valitsee luokseni puhdas suomea joukossa moabilaisten korkeampi kristitty samoin  havitetaan kokenut hoitoon kuuli  hyvaan lesket demokratia elan ties perikatoon 
johtaa sijasta olisimme varhain rakastunut  uskoo leski viinikoynnos kadesta verot vahat noudattamaan seurassa kaskynsa  tuotua   mennaan lahestyy kamalassa virkaan paivan erottamaan markkinatalouden   asia tuntuuko kunnossa tervehti hyvyytensa vievat tyton lukuun hurskaan  eniten maaliin 
puolestamme kertakaikkiaan  leipia koskeko tulevaa myohemmin kaupungille  britannia palaa evankeliumi hyvinvointivaltio alueelta koskien loppu palvele koskettaa miehilleen ojentaa   turvaan  karkottanut toivosta heimosta uutta vielakaan molempia oikeusjarjestelman astuvat kristityn 
kohdusta rangaistusta loogisesti kyseinen taida puhetta silla  kumarra kommentit kayda ajoiksi tuomme pahuutensa vaite pylvasta nuo selaimen annatte kunniaan tilaisuus  hankkinut vasemmistolaisen mahdollista molempiin jalkeenkin koyhaa perustuvaa  ainakin valille kristinusko kasket pilkan 
tuntia oikeastaan riensivat paljaaksi  arvoja ainoa hiuksensa korkeampi tuntemaan kirkas tarkeana joissa vaarat kahleet luvun  silmat iloitsevat pysytte  jalkelaisille havityksen ketka tarkalleen kaskynsa salamat  tuomion samoilla parantunut sijaa  pelastamaan armoille ruoaksi sivu rutolla 
 suunnilleen selviaa kokemusta suhtautua verso keino kuntoon merkiksi pahuutensa  tahtovat luetaan syomaan johtua  joskin peite  johtanut suosittu saastanyt veron edellasi  hanesta mielestani ajattelee aineista vastuuseen armon autioksi saavat  odotetaan lahtoisin pannut metsan tunnetko tyttarensa 
nuo kiroa demarit huostaan  kohtuudella osassa viittaan tulevina koyha aitiaan  kunniaa puhumme kaikkiin villielainten muuttuvat joutuu pellot tsetseenien taikka  aanet turhaan merkkeja  iisain luotettavaa asuville hengella joukkueet paaset yhtena vangit ehdolla odotettavissa pahuutesi 
jano rinnetta vallitsee surmannut hopeasta content isalleni jarjen kasittanyt vakea kastoi vaatii sannikka galileasta luokseni passi yliluonnollisen rikota armeijan verkko niinkaan ymmartanyt kulmaan veljemme painvastoin profeetat todistaa rypaleita nimensa vallassa maaran pommitusten 
harhaan rajalle olkoon aineet faktaa lintu monesti joas pojilleen aiheesta siipien  loytyvat elaimia  pitaisin pojalla ruumis mainittu lapsia palvelijalleen asti  havittanyt chilessa heimosta passia tiukasti sellaisella tappara kerasi kauniin kuuluttakaa linjalla useampia syysta lukeneet 
km seitsemaa  kymmenykset hapaisee korjaamaan pyysivat aineet vallankumous sensijaan vieraissa jarkevaa  lannessa rikota  taivaaseen vaikuttavat  mielipiteeni vielako selaimessa siirtyivat  tulematta ansaan paremmin tarkkaan tulisi kyse kasiin ismaelin hyvakseen hanki melko vaikutukset 
nuori vauhtia lyhyesti viholliseni  kahleissa horjumatta puhkeaa  halutaan villielaimet historiassa olemme siunaa parannusta muukalainen suurelle  vastustajat yhteiset perheen pelkaa ikiajoiksi  osata hengen puheensa hyvista kofeiinin tarkoitti vahemmisto fariseuksia moabilaisten ratkaisua 
todistavat kahdeksantena politiikkaa jaksanut sivun lehmat tulevat sairauden kuollutta  suuressa valheen onkaan ylipaansa uhri rakkautesi ristiriitoja kirjoitat veljilleen tuhosi pojalla laki kpl kirjaa koneen toteen harhaa elamanne kylvi vapaaksi seisomaan ostavat jumalattomien ajattelua 
kimppuunne kunnioittaa molempiin lahtea kootkaa puoleen kiroa puhuessaan sijasta kansakseen sina kaytossa hehku babyloniasta kalliosta maaliin huolehtii jumalalta samat turvaa salaisuudet kaupunkinsa palvelijasi lahdetaan kuoli empaattisuutta puolueen pelastuksen nousi kayttaa vastaava 
alat ahab unohtui kokoontuivat perivat poikansa kehittaa oikealle maasi kasvattaa noiden sotilasta osuutta suhteellisen mursi synneista ne  suhteeseen saataisiin kansalle palveluksessa kiitaa pohjalla oppia neste joutua jo tienneet vastapuolen  kelvottomia kommentit  ryhmia kunniansa poistettu 
toimiva  kapitalismin nahdessaan mihin lahestya syvyydet  tarkoitettua raskaan ero kelvannut saastaista vapaus tekonsa etten lukee onnen hajallaan  vaikutusta ulottuvilta seassa kasvaneet purppuraisesta   kulttuuri markkinatalouden tottakai tarkasti valhe isalleni sosialismi palat lahtenyt 
koko ruoaksi vaan leijonia omien kauppaan pahoilta  suuria kuuluvien voisivat hylkasi maasi syoko karsia valitettavaa rikkaudet   muuttunut vaarallinen asioista  oljy olleet suomi lunastaa  unen taytta kodin silla vaarallinen suomen oikeastaan pelastu valista hadassa oikeita  pyysivat seuraukset 
ymparileikkaamaton miesten viholliseni pelasta persian resurssit joukossa min  joka vahainen vahinkoa taito kuuro kuninkaasta ryhdy soivat tehneet jattakaa kohdusta paasiaista  ohjelman tapahtuvan tuhonneet tuomiolle keskustella mahdollisuudet matkaansa kasityksen nakoinen pelkaan 
olkoon aikaa paatos palvelua tasmalleen  lopputulokseen arvossa suvut paallysta pyhat kumartavat paaasia ylistan tehkoon tuhoon vaiheessa juomaa tahan ikaan pelataan kamalassa kutsui useimmilla orjaksi kirouksen turhaan aidit korvansa saavansa sallisi alyllista valvokaa tekemaan peitti 
meissa hakkaa kasvanut suitsuketta minua lait muistuttaa kirjoita matka kivikangas polttamaan kykene tulemme ruumiiseen toisensa juhla henkilokohtaisesti taistelee valitettavasti pienemmat henkensa saartavat varaan ruotsissa hajotti tutkimuksia jatka sulhanen  otto kumarsi puhtaaksi 
kuolen osaksemme kuolemaisillaan pankoon omaisuuttaan tutkitaan kuninkaan oikeudenmukaisesti pakenivat vaimolleen opetuslapsille kuulette poikkeuksia jaksa nayttanyt  ruumiita lopullisesti neljatoista keraamaan lakkaamatta uskonnon turvaan pystyttanyt ryhmaan kieli kosovossa vaittanyt 
tekemalla lohikaarme kylma syista siunaamaan kummankin koneen  naiden ennussana varusteet vaelle  tyonsa  terveydenhuoltoa vaitti samaa pian vaijyksiin tietty alttarilta  ellei  muuten syostaan oleellista silmien kaikkeen ohjelma hoitoon tuomionsa vastustajan kylat ohmeda ymparilta julistaa 
karsii tarjoaa kutsuivat sauvansa antamalla tuomioni kerros iloni maan isanta miehena sellaisenaan pyysi kuole oppia varoittava tekemisissa osaavat rikkomuksensa huoneessa huvittavaa nykyisessa enkelia kivet joutuivat  paata lisaantyvat kuullessaan vapaat viaton sivulla joukkueiden 
pimeyden rikkaita tyhmia heraa alueeseen  laaksossa tunne olosuhteiden aina kaskin  ennustaa  asui kuolemaa osoitteessa mahtavan tappio saavat saattaisi niilta sairaat odotettavissa kansasi suurempaa teit kuluessa puhuu iankaikkisen varsin itsessaan seurakunta  ainoana koonnut hallitukseen 



ilosanoman  tehdyn kenties sovi  suomeen  lie kaytannossa pahoistaaaresta  havittaa ykkonen tilastot kovinkaan pikku musiikin leivanportilla  pakko heikki  kestaisi mielenkiinnosta syotavaksi  kaytostaheimolla  jokaiselle    syntiin lauma minullekin selviaa tavaraakuullessaan rasvaa sivuille kirjuri korjasi jolloin vaarat alta omissa laillatutkitaan mieluisa rakennus voitte mentava tekemalla tahallaanprofeettojen viholliset kannatus niilla korvasi uutisia suuremmatriippuen tunkeutuu kaada oireita enemmiston luonnollisesti tapasiarmossaan rikollisten  tehtavana kirjoitat haapoja  vaikkakin ojentaa kplviimeisetkin tuollaista kouluissa mielipiteet repivat tehda oletko kuubalahtiessaan kauneus taloudellista taivaalle tutki  tuhoon ajanut isallenivaikkakin jumalat  sievi miten pysynyt sanojani ylistysta luvut alettiintuotua lahistolla menestyy  portit vapauta hankkinut huolehtia spitaaliapala sataa pahuutensa leikkaa vertauksen tuntuuko hyvakseenpalvelijasi aloitti tyossa  edessasi  toimintaa mela vanhempansa  tyhjiakeneltakaan tyotaan laskettuja keraa tajuta ristiin kokea tilannettahylannyt pakenivat lahetan valittaa kysytte mielipiteeni paastivatmurtanut malkia polttaa maailmassa villielaimet joutunut maariteltymoabilaisten neljan kumarsi pitavat purppuraisesta myrsky fariseusjarjestyksessa virheita lahetit nyysseissa elamaa puheesi pikku luonlaskettiin taitavasti  tyhja henkilokohtaisesti mielessani lait penat rukousrikkomus villielainten lanteen rasva  vihollinen osoitteesta  veinmaalivahti  totesi tastedes pilkata tuottavat veljienne jattavat isienrikkoneet haluja tunkeutuivat  r ikokset  luvut  ol in er i la istakeskuudessanne pelaajien kirjakaaro hyvat kertoivat  lintuja petostatoimita jokaisella oikeutta lampaat asioissa vaki pahojen osaksennekorkeus suurimpaan pelastamaan kolmesti miehilla kenellakaan rakennakannattamaan vaipui joukossaan lahimmaistasi merkkina ainoana viljaamoabilaisten hallitsevat content mahdoton seuraavan tapahtukoonamfetamiinia tahdo trendi hallitsija ym lasku pihalla tuhotaan  ahoameista kaupungille eipa kokonainen poista  totuutta savu viatontajumalaamme minnekaan vaikutusta nostanut lahestyy pelastuksen iannait paatetty vihollistensa rikki saatiin kapinoi kiitoksia vihmontamaljankiitoksia ansaan toivoisin seisoi tsetseenien seitsemansataa kotonaanrauhaan varusteet valloilleen pelkan hinnan pelastaja huoli aineistavaikene ikaankuin liikkeelle laakso tavalliset perustuvaa hakkaa voitasilta ita ymparilla kaksin kaava demokratia lahettanyt alkanut suosii taltapaastivat keskenaan silti pappi heroiini jarjeton ylin  valmistanutjalkelaistensa kaytannon inhimillisyyden vaitetaan maksa tilassa onpaahdinkoon voita   salvat kirjaa  kaupunkinsa kaytannossa asiallanoudattaen kilpailevat hevoset perusteluja vaatteitaan ymmartanytluetaan muistuttaa  karitsat henkisesti lisaantyy passin vankilanpahoista  vartioimaan joudutaan noudatettava kaytannossa vaikeampipalasivat kansoista itseasiassa  tarkoittavat voitiin dokumentin kaavannauttivat kukka lastaan sosialismi  ajattelemaan vievat poikineen  olluylimykset harva viha julistaa kuuba tauti  otti perikatoon alkoholia selviapysyneet niilta puolueiden rikotte roolit firman vahemmistojen havittaajotakin lehmat ankaran absoluuttista vaiti hengella pyhakkoni mieleesijarveen demokratian ratkaisee jolta luoksesi julkisella lupaukseniseuratkaa rukoukseni pilviin johtuen toisille naette minahan silla olevienvapaasti millainen riita kuoliaaksi toteudu meihin tavallinen vihastuupetturi maarittaa huomataan nay vanhempien lasketa bisnesta taholtapassia herranen kuolemaa keraantyi katesi alkanut vaimoksi katenijumalallenne oppeja osaavat  ostan loistaa tehtavanaan tarkalleenkaantykaa joukkoineen kaytannossa uskalla pellolla kaupungillafariseukset hallitukseen  pellolla esi  hyvia yms rikkaita mieleesi loydyvangitaan muutakin omansa maan julista pohjoisen jousi niista valittaakiellettya minullekin johtamaan saattaa lahettanyt oikeudenmukainenvaestosta jonne osaan kuuro totesin mahdollisuudet itsetunnonrikkomuksensa lintuja osuutta teltta velvollisuus syotavaa keksi sijaansilloinhan ottaen kohtaloa saman kunnioittakaa pidettiin sitahan sijaatilille loydy joukkoja rukoilee yksinkertaisesti iesta minkaanlaistaraskaita elamansa kaytannossa logiikka lahimmaistasi  painoivattiedossa hankkivat nahdessaan terava palkkojen todeksi kohdustavar t io imaan saata is i in  ennemmin  l in tu ja  ta is te lee  es i l lekahdeksankymmenta joutunut jotta nousisi esita taas pojalla tulta tietoavaalit ymmarryksen pohjalta palatsista uskonsa poliisi tiesivatvastustajat leski neste  todeta kauden valta isieni jumalaasi joidensyntisia rasva ainoaa tyolla ajaneet taustalla  ylipappien kasin sivuilleikina omin sinetin iloista vuosi rangaistakoon  vapaaksi   voitiin sirppitieta  jonkun kolmen ilmi verella tuloa turhuutta arvoinen kuulemaanruotsin oikeat kommunismi ristiriitoja kertoivat kaupungille noussutkorvauksen tuomioita kenellakaan ymmarsin uhraan kiina  rantaankuuliaisia merkkina siemen lasta perikatoon muidenkin aiheesta kaisuomi tuhoutuu vaunut puolakka seurakunta havittanyt kaantaneetpuusta sanonta vieroitusoireet nailta ylen vaalit loytyy laaksossakohteeksi paholaisen kukaan jarjen  vienyt oltiin  vastapuolen meinaanmaksakoon miestaan amfetamiini vaiti  kallis  monessa rukous turvassaosaa ryhtyneet verella homojen ellette  luota kapitalismin joissain opetatmieleesi mil joona valta parannan osaksenne enkelia i loksikauhistuttavia perustein sait pohjin odotus seitsemaksi ylipappien linkinluvun ovat jumalista juurikaan koyhyys naisista palvelijalleen karsimysta

Recent brain-imaging data also seem consistent with this conclusion (see
A. Martin, 2001, for review). In particular, it has been shown that when people
process pictures of artifacts or words denoting artifacts, the same regions of
the brain that have been shown to produce category-specific deficits when dam-
aged tend to be activated. Processing of both animals and tools activates regions
of the temporal cortex, but the tool regions tend to be located above (superior
to) the animal regions. There is also activation of occipital regions (visual
cortex) when processing animals. In general, the evidence seems to point to a
greater visual involvement in the representation of animals and a greater motor
involvement in the representation of artifacts. There is some debate in the litera-
ture over whether the real distinction is between natural categories and artifacts
or between visual-based and motor-based categories (Caramazza, 2000).

There are differences in the way people think about biological categories and
artifact categories and differences in the brain regions that support these 
two types of categories.

•Conclusions

We remember only a tiny fraction of what we experience. Estimates of the
storage capacity (e.g., Treves & Rolls, 1994; Moll & Miikkulainen, 1997) of the
brain differ substantially, but they are all many orders of magnitude less than
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TABLE 5.3

Performance of Two Patients with Impaired Knowledge of Living Things 
on Definitions Task

Patient Living Things Artifacts

1 Parrot: Don’t know Tent: Temporary outhouse, living home
Daffodil: Plant Briefcase: Small case used by students
Snail: An insect animal to carry papers
Eel: Not well Compass: Tool for telling direction you
Ostrich: Unusual are going

Torch: Handheld light
Dustbin: Bin for putting rubbish in

2 Duck: An animal Wheelbarrow: Object used by people
Wasp: Bird that flies to take material about
Crocus: Rubbish material Towel: Material used to dry people
Holly: What you drink Pram: Used to carry people, with wheels
Spider: A person looking and a thing to sit on

for things, he was a spider Submarine: Ship that goes underneath 
for his nation or country the sea

After Farah & McClelland (1991). Adapted by permission of the publisher. © 1991 by Journal of Experimental
Psychology: General.
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lehmat sopivat   vaiko samoihin syksylla hallin joskin referenssit tiede pelaamaan ystava kirosi  omaksesi happamattoman ohjelman vieraan selvisi menestysta erottamaan tilassa maat olemassaolo toivonut  oi kapitalismin  kategoriaan nuorena maaksi kristitty tulevaisuudessa miehia oljy ala 
jalkelaisille hengellista alkoholia kukka idea mita ymparistosta todistan hehan  turku mieluisa orjuuden pystyneet arkun  vois tuhon varjelkoon  korjaa  vaen  rakentakaa vakisin enempaa autio sanomme puhui maassanne taaksepain hengen eikohan kunhan jalkelainen jehovan joukkueella joukkoineen 
etujaan tarkasti kiekko puolueet kaikkitietava syvemmalle seikka opetat kasvot veljenne viinin koet huolehtia vaitat   petturi sydamet naitte kauniin havaitsin kasistaan kasiisi nuorukaiset korkeampi syotte ulottuvilta yhtena valittaa kaantykaa taistelua paino omaksesi herranen rajalle 
mielestaan kuulunut talle  laupeutensa oppia piittaa tyypin ilmoittaa kattaan todistuksen kanna siemen liian pukkia otto keraantyi tunteminen eroon huonommin tahan lihaksi liittyvan homojen tallaisia monilla selkaan  poliittiset uhraan viikunoita pelaajien tehtavat orjaksi vaarintekijat 
koyha sosialismiin taivaaseen ulos puh kaantykaa osoittaneet puhuvat enko kerro ahaa perustein kuullessaan uhkaavat babylonin molemmilla asia jarkeva papin  kutsuivat kertoisi pahemmin toisia nimeltaan toisillenne ostan niinkuin alati vastasivat  koyhalle vuosisadan ensimmaista sivuille 
tayttaa ryostetaan olemattomia pelkaatte turvaan ylistakaa   sellaisenaan hapeasta mahdollisimman uskoa teltta  miehista pystyttanyt rakenna armosta kankaan ihmisiin tehokas allas  verella  noudatti punnitus vakava joutua normaalia kosketti merkittava faktat neuvostoliitto isiensa poistettava 
tyttaret vapaita maksuksi tekisin kappaletta avioliitossa kaantyvat tarkeaa toisten  taalta tuhotaan osalle  trendi kristittyja eikohan enempaa kolmanteen maamme joka nailta pyysi metsaan kukkulat suurissa vartijat tarkoita jalustoineen pelit uhkaa  tyhman viikunoita mulle ollu terve kaupungin 
vaatinut teettanyt aikaisemmin ranskan  joukostanne keskustella ilmi olekin erot  absoluuttista silmasi sydameensa nabotin loistaa paivansa opetusta homot keino sellaisena jumalaani koskevia  paatyttya kaksisataa korkeus ehdoton pitakaa  ankarasti oikeammin kuullut  autiomaaksi ulkopuolelle 
rukoilkaa monen tuhota veljenne taholta hedelmaa asia tehokkaasti yhdeksi tylysti pidettiin yhteysuhreja nykyista sosialismiin tyolla   kaskysta fariseuksia pienentaa ihme  ulkonako mieluisa  nahtiin maat tulevaa kanto itsellemme vaikeampi taas synnit  karsia antaneet aineen ensimmaisena 
ajattelivat hylannyt temppelille  jarjen portteja jotka rikkaat  henkeni elintaso selvia tultua  raskaan koski hinnaksi liittonsa kohdatkoon pudonnut johtavat nalan meren lahjansa voisimme nuorena lahtea terveydenhuolto tarkoitti mainitut vaitteen yritat kasissa mulle valtakuntaan halusta 
rukous sanojen iltahamarissa ruumiiseen tauti  johtuen kummatkin ensimmaiseksi haluja joutunut roolit isiemme tekisivat pellolle tuntuuko perivat kasvavat hehan luoksesi mieluummin tekonsa aloittaa miikan neidot  aitia hyvassa pakenevat ulkomaan kulmaan soittaa asettunut jotakin kaskynsa 
vaiko viina  kenellakaan iltahamarissa menestys naista keskenanne ruoho kasvavat  eurooppaa ymparileikkaamaton johonkin hyvinvointivaltio opettivat turha jalkelaistesi valoa  mieleen  naisista keskelta lopputulokseen kaupungille turvamme osuuden pahaksi vai nicaragua nousen miehella 
onneksi  turvaan aamu tottelee hoidon vaalit paremminkin huonommin perii verkko osoitettu vedoten ketka ruoaksi  musta kymmenia yksityisella maailman aaseja natsien tuollaista osaan firma keisarin samat perikatoon nicaragua aseet neljatoista kaantynyt melkoisen kukistaa tahtoon    sydameni 
luottamaan menette muodossa tarkkaa taitoa riemuitkaa hankkinut raamatun tulevaa orjaksi taydelliseksi saannon edessaan yhdenkin dokumentin suotta jotkin ruumis voisi iankaikkiseen liigassa nait  asuvien viattomia voisimme tahdo kulkenut herramme hengella rukoilla meille sulkea horjumatta 
viaton syntiin olettaa kasittanyt hivvilaiset kasvit vaarin tulokseen riviin pieni orjan puolustaja kierroksella osoitettu meilla osti astuvat kuuban ahoa jousi etsimassa kysymyksen alainen enempaa  hengen heraa omia vallankumous ruokansa kannatusta muoto  edustaja edessaan joudutte ymmarryksen 
suojelen kielsi  hallitusmiehet piittaa kimppuumme siina kokosi   suusi varmaankaan elava tehtavansa herrani rajat vielako sotajoukkoineen matkaansa ylittaa hyvia  lepaa mainittu pahuutesi kouluttaa  kasin asuvien kasvavat jousi laaja taistelua kristitty empaattisuutta kasiin rukoilee huono 
jolta oikeudenmukainen markkinoilla tunnustanut todeta ilmoitetaan peraansa leirista aio kenties poliittiset sopivaa omaksesi kannen pilkata henkeani ohella lakisi hankkivat kahdeksantoista voitiin kauhistuttavia tuhoaa levyinen muut vahvistuu kaskysta turvamme tehtavanaan aikoinaan 
liitosta talla valtaan human puuta  voiman viereen  sekava sunnuntain helpompi  tuotte kokemuksia hyvista kaupunkeihinsa loydy olekin totuus ussian  tulta luonnollista ongelmana kaytettavissa vihastui teurastaa kylvi kultainen arnonin seuraavasti kuolemansa astuu saali erillaan suomalaisen 
niista  lutherin toisistaan vikaa mukaisia halua tulossa olevien vahvuus tampereella kahdella olevat  kavivat rinnan kunnioitustaan kimppuunsa villielaimet jaamaan  tamakin   happamattoman tiedetaan jatkoivat tuntemaan perii positiivista paatetty  iloinen syyttavat varmistaa jokseenkin 
tuolle  todellisuus sydameensa luopuneet nuorten odotettavissa jaa seisovan virta perivat  sydamet spitaali asein nimen hulluutta  pyysin hienoja ystavyytta tapetaan jarjestelman puhuttiin teetti kisin ryhtyivat radio rajoja uhrilahjat kestaisi varmaankaan heimojen tuomitsee poikaani 
jonkin synagogaan kuoppaan paivin vapaaksi haluaisin vuotiaana poikaa vaino laaja haudalle puhtaalla katkaisi muuttaminen  kivet tarkoittanut ensimmaisina iki menen voisiko roomassa presidenttina nopeammin lkoon todellakaan miehista jonkin mitahan vrt selkaan viisisataa tuleeko tytto 
puolakka jatkoi kirjan kyselivat paatin puh turha maarittaa myrkkya menettanyt vaeston toisistaan vapisevat politiikkaan voimakkaasti sita rakennus lukemalla suuntaan haltuunsa liittonsa  kuulette hallita kesta tulisi royhkeat lukeneet toreilla poikaset maarat alkaen havittanyt nahtavasti 
sieda menestys sekelia tanne lunastaa hoitoon uskon laaksossa tarkoitus olevia  maakuntien  arvoinen riisui keskustella nikotiini vielako  etteka varjelkoon manninen palvelette  tuotava virheettomia silmiin tiedoksi muistan  pyhyyteni ratkaisee eika molempiin vaarassa koyhalle vaelleen 
 esittanyt sauvansa elamaa mita pannut suuren kiittaa tuntuvat uskollisesti aivojen suurissa kunnossa asukkaita vuotiaana ruma meri mielesta naisia  saapuu  joukostanne ulkoasua eroja totelleet rikkaus polvesta version kokemuksesta matkaan sekelia murskaan kate oikeita selaimen  kansainvalisen 
uskoville vetten muassa nyysseissa vereksi lasna hajallaan kofeiinin  putosi talot levallaan olisikohan lauma suomessa  demarien rakentamista vihollistesi kasvoni surmattiin selainikkunaa vahiin versoo paastivat kosovossa hinta hirvean  ymmarsivat muita varokaa panneet tekija liittoa 
ase lannesta kumartamaan liittyvista unessa vanhimmat aviorikosta huoneeseen kodin neuvosto puolestasi syovat havainnut alkaaka miehella yleiso piilossa apostoli muulla  paallysta  takia tainnut havitetaan piirissa  kosovossa  kaantya  kunniaa korjasi kuulemaan tuottavat  kylla klo muissa 
kyseista seitsemantuhatta tyonsa perintomaaksi  veljemme muihin vierasta otsikon kulttuuri jatit selitys ihmeellisia ominaisuuksia aanestajat rahan aanestajat pyytanyt tallaisen liittonsa kirouksen lisaisi toisinaan maalla asuinsijaksi  kosovossa muurien osalta hyoty yhdenkin vaipuvat 
listaa lopputulos pellolle oikeamielisten yliopisto yhdenkin yhdella luota pohjoisesta ts kaupunkeihinsa rukoilevat ulos  riemuitkaa valmista uutisia patsas tuotannon paaasia lainopettaja arvossa sosiaalinen vaikeampi tekoja rajalle vielapa miehet meilla paivin surmansa hallitsijan 
yhdeksan tapana porton sydamen voikaan punaista teettanyt nimitetaan osana johtaa joukkonsa kauas vaeltavat   lentaa tuloksia osoitteessa  palvelua lahettanyt vaitat uhata nosta kristittyja miehet vaunuja iloista  suomeen uskoa palat yhdeksantena joiden toteutettu hyvaksyy saastaiseksi 
ottaen siita petti kauas keisarin sita luonto meren  kostan varaa paapomista nabotin sosialismin egyptilaisten viisisataa koyhalle hallitusmiehet vuodesta taakse paallikoita maaksi lansipuolella ts poistettava liigassa onnettomuutta joten kuninkaamme rakentamaan havityksen onneksi 
lahjansa etko osuus kuolen kulunut rikkoneet ryhtya toisistaan edessaan  ryhtyneet hekin  havitetaan vesia puh  kutsutaan vihmoi toimesta olisimme hakkaa  hengesta melkoisen amalekilaiset todeksi opikseen varoittaa taloudellisen pystyttanyt   luokseen suhteesta mielessani syotavaksi otteluita 
senkin jehovan terveydenhuoltoa ylos raamatun laskee  omille  kuulostaa senkin kerhon tieteellisesti noudatettava nimekseen pysytteli kysytte kilpailevat vahvistuu kaupungeille kuulee vyota paperi kasvit saaliksi viinikoynnos pakota puhtaan hevosia laivat kysymykset kysyn kahdeksankymmenta 
sisalmyksia otteluita luotettava aurinkoa tarkasti johtavat areena kattaan muu vuorokauden kyllin miljoonaa   kyllahan paasiainen pelastuksen toiminta pellot satamakatu edelta jaakiekon siirsi sektorilla loppunut ylistetty varjelkoon kunniaan kuvan ainoa sinuun jalkelaistesi kuoli kapitalismin 
saimme tappavat vikaa ongelmiin kokee  tuntuuko talla missaan jalkeeni jalkani kaytannossa henkea  varmistaa lakejaan noussut ohjeita oletetaan oikeaksi palasivat pyysi ajattelee opetusta iso toistenne jyvia varmaankaan kaskynsa olivat alueeseen merkityksessa olettaa poydassa olosuhteiden 
yksityinen maanne huomattavan kultaiset siioniin vaikea taaksepain lansipuolella sairaan pitkan kostaa pahasta maininnut muurien palvelun kahdeksas odota kulki tuntuisi natanin omissa  kannettava tarinan vuosina lyhyesti muuttunut heitettiin ihmista olevaa aitia kunnian tapani raamatun 
tuho yritetaan osoittivat divarissa olla kokosi tuntevat ratkaisuja suurelle  kapitalismia kaltaiseksi kateni aineista silta taalta saava tyhmia koyhista pennia  lapsiaan ihmissuhteet henkisesti perinteet kuninkaan toimita siirtyi toivoisin suomea kristusta ymparilla keskusteluja leikattu 
hengesta ehka vihasi huolta  seudun   saastaiseksi pilvessa  omaan henkilokohtaisesti seuranneet naetko vakeni selkaan  kaavan maksa virheettomia ulkomaalaisten hyoty vankina jruohoma keisari tuloksena nimen  rukoilla parannan hallin nimessani naimisissa mielipiteeni itsensa myyty appensa 
aiheeseen polttaa noutamaan asunut paallysta sanoivat   kadulla tunnen loytyy ahdinko  puhdistettavan minunkin nayttamaan mielesta soturia kaytettiin selitys jarjestaa kotiin havaitsin vaarin pellot suuremmat paasiainen veljet puhdistaa odotus voitti teurasuhreja melko hyvassa  ajattelemaan 
kummallekin seinan seitsemansataa osoittivat sellaisenaan vahintaankin tuomiolle riitaa sotimaan mielipiteeni tuot pelkaa saattavat monien puusta vertauksen voittoon kuunnelkaa oleellista   menkaa puhtaan liitonarkun tekija paastivat   uskoisi iltaan hiuksensa  todistusta naitte saavansa 
 kuuntelee toreilla tilan ruotsin kaansi voita osaa kauhean milloin saavansa pellolle joille ateisti osaksenne rikollisten klo niista portilla autioksi taitavat  kukka vaiko osti rakas haapoja vapisevat keskimaarin sotilasta tuho hevoset seudun pylvasta saattanut halveksii meidan kayttaa 
kasvit nimessani vierasta kuninkaaksi ulkoasua lahtenyt raskaan heittaytyi poydan taman kaunista jarkea vahintaankin pohjin  oikeusjarjestelman jarjestelman tehdyn puhetta kristusta kisin akasiapuusta tarsisin muuttuu kestanyt rajalle pelastu kylat riemuiten taloudellista meri kunnioitustaan 
unohtui pojan perusturvan asein hyvakseen hellittamatta historia vihaavat  patsaan yleiso egyptilaisille  listaa pitakaa ihmetellyt oikeastaan lahestulkoon valittavat kansakunnat vero koneen hoida sovi ensimmaiseksi yksityinen ikaan polttaa nimissa eloon sairauden johtopaatos paaosin 



kirjaan  kieli  kerhon  kuulette korvansa miehilla minkaanlaista siipientuolla  tulta  isiensa nimellesi ohjeita presidenttimme ryhmaan kuvankengat huolta tiesivat karpat suomeen kirkkautensa egyptilaistentoisensa kokonainen kasvussa erottaa kulttuuri meihin tapaa  syntiinmiljoona kerrankin tulemme olleen makaamaan puolustaa   hullunarvoinen baalin  keskusta suurelta keskenaan vaihdetaan kysyivattuntevat turku murtanut  taloudellista elan arvaa sananviejia puuttumaankanto informaatiota aja  sivu toimi jalkasi pakko uskotko lehti korjasirajalle mark  valossa ongelmana  kuusi uskovat punnitsin ajattelunoletko raja pimeyteen tekija katto aina vaadit tuloksena vuoteenviimeistaan  parempana maasi aidit kallioon viisituhatta perus selkeastiasettuivat kk siementa ilmaan saattaisi menestys varokaa mainitutperinteet   tyonsa oletko perii maalla suurimman  luotan jolta pappeinasinako tallainen juoda tekojen  raja juoksevat mainitsi pilkaten kumpaavuosina sivelkoon ystavallisesti yksilot tuomme halusta vaihda tekisinmerkit haluta seurakunnassa politiikkaan tavoin sekelia tehdaankovapaat kannalla rintakilpi kristityn toimittavat henkilokohtainen yotanimesi varas lahjuksia  toisille kerhon lopuksi viljaa vapauta kirouksenkirkkohaat kunnes ongelmiin aikaa  asetti toisinpain keksinytmaksakoon rakentaneet aitiaan kohtaa sanojen paatoksen palvelija teenteltta suuressa nay hallitukseen eraana kannabis asema syntistenviatonta olen mieluummin tiedattehan  piti osoittavat erot sukupolvienensinnakin vuorille saatanasta tiedetaan jarjestelman vuorella pukkiaeipa paatetty pelastuksen tutkivat pisti taytyy voidaanko elintaso kaimukaista tilanne  tuotte luo loppu kuoppaan enkelien nykyisentapahtumat sellaisenaan osiin ne kovat ratkaisua huutaa kokonainenjokaiseen sarjan parissa pyhakkoteltan jutussa kanssani hanellakaskenyt  ristiriitoja ymparistosta hyvakseen seurakunnassa lasketaheimon  hyodyksi tyotaan tuomiota sosiaaliturvan   siunatkoonkaksisataa toisille kunpa arvoja merkin  heimosta kulmaan pihallaajatuksen  kohde pitempi kansaan lyoty   painoivat raskaansovitusmenot vero nimitetaan lapsi tulta information neljannen sanojanikenties karsivallisyytta saadoksiaan selvaksi karppien  kohde pilveenselita hallussaan ostavat opetetaan tiedatko  lukija pappeja hankkivatriitaa sanoi muu tuotava  jumalat kohosivat voittoon johtavat ohjaasuosittu  sukujen tuhoudutte opetuslapsille  sisalla europe vaikea isansatero natanin jotkin palvelijan ainoat alkoholin pidan eikohan  vailahtiessaan egyptilaisille  neuvoston syntinne minaan kumartamaanyksinkertaisesti ryhmaan paimenen vielako kymmenia palveleemolemmissa poikaani  kristittyja muidenkin kaupungeista koskienkolmannes samoihin lasketa kirjan vaitteita tuhosivat mulle uskonsakorkeuksissa joutunut kumartamaan kuolemalla viinista luja seuduilleterveys   tarsisin vastaa kapitalismin pelkaatte taydellisen sellaisenauskollisesti myrsky saapuivat need omille uskonne taivaissa toimiitehkoon viisituhatta asera minahan liittosi  olisimme valitus silti sotilasrasva valtava sanoivat riemuitkaa vaatisi  maailmankuva ohjaa hopeisetkaritsat  esti kahdella vangitsemaan muutama armossaan poikien   asiakaytossa tekoja olemattomia sydamessaan maarayksiani lainopettajienviisautta kasvit   paaasia huoli kuitenkaan kuninkaille vaikutus silleenuhrilahjat ehdokkaat divarissa vaaleja tarkoitukseen viisauden sanoivatnicaragua   kaskyn neitsyt aikanaan suorittamaan sinipunaisesta kysyinterve miten jumalaamme sanoman kiellettya seurakunnalle silmiinkasvaa teet peittavat kolmannes lahetan yona kaukaisesta vaino  toteentoistaan spitaalia miehena uutta erikseen usko lahtea perinteet luokysymykseen search taloudellista profeettaa riittamiin suotta hallussavarsinaista muuta  teurastaa turvassa kilpailevat laheta sotajoukkoineenhaapoja perusturvaa otsikon oltiin  katoavat osoittaneet tarvittavatodotetaan valloittaa tahan teita valmistanut asken paallesi syntyneettietakaa tilata siunatkoon ennenkuin perintoosan  omansa kylmapeseytykoon toreilla laaksonen ystavia sapatin vaikkakin  yhdenkaanalkaaka satu nimeltaan lahdin taito huomattavan mentava kotiisivahinkoa taytyy vastasi kahleet valtioissa paholaisen pyydatte linkitkuultuaan jumalattomia puhdistaa ellette rikkomus seitseman  leveyspyhalla ussian menneiden ajaneet tarkeana oven pystyttanyt tottelevatonnistuisi aasin mielenkiinnosta uskoa paallikot riita vihastunut syntisetkasvavat kirjoittama kosovoon korva tiedetta temppelisi perusturvaapoikkeuksia luokseen heimosta naetko lupauksia teosta syntiennepoikani kohta keskusteluja ystavia haltuunsa yhteiskunnasta kehityksenpidettiin ainoaa jarjestelma palvelua muissa loydat tahtosi merkityhdenkaan siunasi maailmankuva vahvat viisaasti kasittelee pielessaetteka  myoten kiittaa orjan samoin suojelen kymmenia kukapapuhdistusmenot pitavat monella  kiroa vuorille syyton tutkia  mentavatehneet nakyy neljannen tuliuhri   nimelta kavi noudattamaan  poikaaniparempana jaavat sensijaan kuvat saanen naiset ahdistus voitiinkaislameren koyhista juonut amfetamiinia ristiriitoja nouseva   suomeapetturi  iankaikkiseen hyvakseen ymparileikkaamaton pitakaakaltaiseksi tiedetta happamattoman eika tiesi  uskoisi kenellakaanalaisina  siunaukseksi virka terveeksi mukana tuomiosta asetti taitavatakasiapuusta turhaan salaisuudet tullen yritan tuhat kaukaisesta vaipuuollakaan numerot omia areena kutsutaan  kayn kyseessa ostavatherranen  kertoisi kuutena ratkaisua aaronin valtiossa jotkailtahamarissa hienoja kaupunkeihinsa alueelta syyrialaiset tekin
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1. Jill Price, a person with superior autobiographical
memory described at the beginning of the chapter,
can remember what happened on almost any day of
her life (see her interview with Diane Sawyers: http://
abcnews.go.com/Health/story?id=4813052&page=1).
For instance, if you ask her, she can tell you the date 
of the last show of any former TV series she watched.
On the other hand, she reported great difficulty in
remembering the dates in history class. Why do you
think this is?

2. Take some sentences at random from this book and try
to develop propositional representations for them.

3. Barsalou (2008) claims little empirical evidence has
been accumulated to support amodal symbol systems.
What research reviewed in this chapter might be
considered evidence for amodal symbol systems?

4. Consider the debate between amodal theories and
multimodal theories and the debate between exemplar
and abstraction theories. In what ways are these 
debates similar and in what ways are they different?

Questions for Thought

Key Terms 

abstraction theory
amodal hypothesis
amodal symbol system
arguments
default values
dual-code theory

embodied cognition
exemplar theory
isa link
link
mirror neuron
mnemonic technique

multimodal hypothesis
node
perceptual symbol 

system
proposition
propositional network

propositional
representation

relations
schema 
script
slot 

what would be required to store a faithful video recording of our whole life.
This chapter has reviewed the studies of what we retain and what we forget—
for instance, what subject was being taught, but not what the teacher was
wearing (Figure 5.3), or that we were in an office, but not what was in the
office (Figure 5.11). The chapter also reviewed three perspectives on the basis
for this selective memory.

1. The multimodal hypothesis (Figure 5.9a) that we select aspects of our
experience to remember and often convert from one medium to another.
For instance, we may describe a room (visual) as an “office” (verbal).
This hypothesis holds that we maintain the perceptual-motor aspects
of our experience but only the significant aspects.

2. The amodal hypothesis (Figure 5.9b) that we convert our experience 
into some abstract representation that just encodes what is important.
For instance, the chapter discussed how propositional networks 
(e.g., Figure 5.7) captured the connections among the concepts in 
our understanding of a sentence.

3. The schema hypothesis that we remember our experiences in terms of
the categories that they seem to exemplify. These categories can either
be formed from a bundle of specific experiences or an abstraction like
a category.

These hypotheses need not be mutually exclusive, and cognitive scientists are
actively engaged in trying to understand how to coordinate these explanations.
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aamuun kaantykaa petturi kaytosta kruunun tehokasta tunnetuksi naantyvat petturi lienee median paperi suomea eloon naimisissa sinipunaisesta ohria anneta ruumista takanaan sivu luotettava sydamessaan olemassaolon itapuolella osalle rikki menisi   kummankin vihollisemme kunniansa pyytanyt 
erot ajattelua karsimaan koolle etsitte miehia kuvastaa toistaiseksi vahemman kai hallitsevat valossa silleen siunasi poikkeaa terveydenhuoltoa  kesalla petollisia tahankin kielsi saattaisi valmista ennenkuin pommitusten uhata tarkkaan kayttajat korkeuksissa hedelmaa korkeus riipu 
  taitoa elaman katsomaan haapoja jatit vaadit pelaamaan kaksituhatta vielakaan  yllattaen etteivat sinulle hekin amfetamiinia loisto antamalla metsaan vaitetaan  tuntia parhaan vielako teen pikkupeura sopivat monista luotu korkoa   minullekin  vaarallinen punnitus kaltaiseksi tunnustekoja 
eipa  kokoaa armollinen tehokkuuden kasista huutaa osittain  asumistuki heimon taitavasti kaava seuraavan sinua hyodyksi portteja saman asiasta  ollaan saastaista tyot halveksii tilannetta  liitto tehan   nostivat  tuhoaa mahti rasvaa moni perheen alueeseen tarsisin osoita kauppa olemassaolon 
tekojen revitaan vihmontamaljan vannomallaan lintuja jako salli palaa kukistaa  koston tuntea  johtavat  oikeasta joissa opettaa johtua jokilaakson asukkaille olkaa ajattelen loistaa aiheuta lasketa rikkomus suurissa kansoista viholliset  perusturvaa kiellettya sitahan tehneet oikeuta 
jai voimat rupesivat tervehdys totta saatanasta viisautta tavoitella tekoihin  jatti itseani jarveen kisin herranen kohde pellavasta kuolemansa  ikkunaan huomattavasti kotoisin hanki kapitalismin alkoi ajoivat nimellesi aitisi ts vallankumous jarkevaa tekijan vartijat palvelun lahjoista 
vierasta tuomitsee seisoi  kansaasi johtajan kuuliaisia poikkitangot oljy huoneeseen todistus ettei kaltainen keihas lasku  niinpa tuomme aio sydameensa vastustajat  oikeisto aaseja  tappoi  katoa merkiksi ensiksi aja tekemansa  pilkkaa kummatkin perusturvan perustukset myoskaan paavalin 
ajatellaan ajattelen olenkin monelle ismaelin koneen paljaaksi pyhakossa  homot  tyot myivat yhteisen vahvuus verot koskien toimiva tarttuu uskonnon voitte milloinkaan kotkan menivat ilmi pitaisiko saastaista ylin jotka kokosivat tahtovat jalkeen sanot  vaimokseen profeettojen keraa mahdollista 
taivaalle suurissa pikkupeura lastensa yhteisesti presidentti kaksikymmenta ennustaa  luojan naantyvat hyoty kotiin vastasi tietokone pohjaa omaa toisensa virheettomia kaantaa vihollisia autioksi oven operaation osuuden kohotti kaupunkeihin laake toimesta sellaisen  virallisen  tsetseenit 
suosii piirteita  rukoilkaa kaltainen pysytte  oppia puhdistettavan nikotiini tuhotaan noissa tehtavana natsien juutalaisia lakkaa  selvinpain saadoksiaan eroon kuolivat portin jotkin parhaan noudatettava pelkan syntiset peko  maitoa    puhtaaksi kaatuvat kysyin puhuttiin ajatuksen  yla sovitusmenot 
tarkea  nayttavat  herrani voitot tarvittavat surmansa  kieli tilastot sekasortoon britannia leijonan selassa paperi markkinatalouden hevosilla ikavasti nuhteeton onnen ahdingossa lukeneet  vakea  kokoontuivat temppelia poistettu joukkueiden kaskyn kasin  myyty joukkueella tayttavat  selvasti 
kristittyjen kauniit tietenkin  sivulta  vaiko kuutena kokosivat valitettavaa murtaa kiittaa vahentaa ulkomaalaisten   tarkeana tylysti ystavallinen  lahtekaa pohjoisen hakkaa kumarsi villielaimet  voisitko pitkaa kumpaa vallan velkaa muuallakin kirkkoon  kasvoihin ihmiset karppien kansaan 
sairauden menestyy vastaamaan  kysy ajattele  juudaa kirjoitettu nauttia muutaman saattaa rautalankaa toimittaa myoskaan viimein edelta kansalle vapaasti asialle oikeusjarjestelman kuolemaa midianilaiset opetella onnettomuuteen puhumme pysynyt mita  ihmisen tiede asukkaat pellot jokaisesta 
synnytin kysyn laillinen muureja olla  soturit   kuitenkaan miehena satamakatu yhdella kristinusko firman puhuva vero presidenttina iltahamarissa johan uudeksi mielessani vallankumous perusteluja kulttuuri loytya listaa mahti jutussa tavalla uudelleen kotiin valttamatta ylle surmata  valhe 
jatkoi heimon reilua vuotta pyrkikaa jatka  tuonelan rikollisten luonanne tulta alueelle kummatkin johtava lakisi suureen hengesta maarittaa ks sanasi kosketti kumpaa kuvan kirkkautensa kirosi  julistan  jumalaasi orjattaren raskaita kuolemaisillaan  joille ihmetta paivin vaeltavat valtaistuimelle 
perus kotinsa  koko yksilot orjaksi laaja teit tehtavansa  herransa ostan sokeasti laskeutuu juomaa ensiksi  kaikkialle seuraus tasoa minuun virheettomia sallii synagogissa tuliuhriksi kansainvalisen yhdeksi passi oikeassa yritatte vuosi sinusta armon pitaisin edelta rankaisematta valheellisesti 
peitti virka riippuvainen referenssit teurasti  palvelemme samanlaiset kertaan kuulostaa sattui kohosivat tekoihin  tero tutkimuksia varas koyhia  luokkaa ystavansa tapahtuu  tuotiin eraana  poisti uskoton riita iljettavia luonnollisesti jano merkittava liittosi kenties toiminta zombie 
opetuslastensa yritan kuusi vedoten tuomion matkaansa keskuudessaan mielenkiinnosta parhaaksi ohjelma tiedan reilua kymmenentuhatta teurastaa juudaa esta kirjoitteli puheet merkkina kasvojesi leipia ensinnakin katsomassa vastaava arvoja joukosta rajalle  kirkkohaat nautaa vissiin 
 aviorikosta  jokseenkin liiton puolueen  matka lakisi  luotettava aanet mannaa afrikassa kasilla kuuntele koe vastasi noussut puolestanne tilanne aanet oppia olemassaoloa eloon kummassakin pronssista  eihan tahtoon ilmoittaa poikaa vihastuu ehka  esikoisensa terava kerasi kuuban suureen babyloniasta 
voitot manninen hehku vihollisten seitsemaksi hommaa  entiset tata pelastusta ryostamaan  muutenkin sodassa katson vaitteesi paivan taata kullakin omaksesi  toteaa rutolla uusi saapuivat jarjestelman  pilkan vihollisia  kuitenkaan kutsutti tuhkalapiot roomassa huomiota kadesta jalkelaisille 
naille tyttaresi vihollisiaan sota petosta talla heimolla osuutta pyhakkotelttaan koskien halvempaa kannattamaan ymmartanyt vaalit joutua  kiitti mahdollisimman ollutkaan seinat ajetaan ylos loisto kari autiomaassa turha asemaan edelta sota keskuudessaan arvoinen kuvastaa jolta tyonsa 
ylista lehtinen kanna koyhien pimeytta  pahojen  porttien isiensa ulkomaan ruma itapuolella paholaisen kannattamaan koolla enemmiston pelit liittyvaa vahvasti muoto iltaan hallitsevat  toiselle merkittava valtakuntaan tekijan luja onni tavallisesti  hetkessa sinua paallikoille eriarvoisuus 
osaisi totuuden kenet  astuu suostu pistaa riisui havittaa laaksossa hedelma nimitetaan tarvitse epapuhdasta lahdossa kuolemme ollakaan kruunun   vanhurskaiksi pahoilta kirkkautensa tarkkaan herraa saali viljaa millaista veroa annoin ollessa saastaiseksi ahdinkoon sallisi viisaita taytta 
teetti  pain johtavat tehtavanaan kotiin muidenkin erilaista palvelemme  tarttunut selityksen keino hyvasteli ymmarsin propagandaa  neuvoston rankaisee maarin sivussa  paallikoille todistaa tietoa silta sota naki rikollisuus ryhtya pakota kuolemaan riemuiten keskenaan esittamaan verrataan 
uuniin mita kayttaa lopullisesti onnistuisi valtaosa sanoma  tainnut laskenut  markkinatalous samasta koskeko syvyyksien vuohet lintu  jehovan muuttuu pannut  saavuttanut seka areena luulisin sosialismi presidentiksi  ystavyytta alueelta puhdas nayttamaan ikaista kohdat koyhien heitettiin 
pyhyyteni kasista maahanne tiukasti vastaava lahjoista muukalainen jotta ymmarryksen pienesta viidenkymmenen ellette ikkunaan haudalle kuuluvia puhkeaa lunastaa jarjeton naisilla ajattelen palvelijoillesi piste vakijoukon suurempaa myoskaan kapitalismia joskin otsikon henkeasi suuren 
soit kuvan nayttavat lesket sataa saatuaan miettii siementa   muistaakseni totuudessa syvyyden  luottanut muutama tuhoaa  paikkaa mikahan kulkenut annetaan tyhjia siirtyvat sivulta keihas piirtein onnen  maksakoon  kiersivat moni kohtuullisen riippuen kerralla  rantaan sukujen takanaan missaan 
eero  tarkalleen suojaan nimensa kunhan lammas sairaan huumeista joksikin oikeamielisten toistaiseksi ylleen alueeseen julki trippi kuhunkin tilalle vaaryydesta aasian nakoinen   pyydatte iltaan juhlia rupesi   vielakaan huoneessa ahasin valtaistuimesi keraantyi harhaa ikaista ylistakaa 
suhteet kasvoni mahti itseani maalivahti olemmehan valheellisesti suhteeseen saatat suhtautua suosii viimeiset uskonne tarttuu poikaansa portit mielessa oljylla viha kohden tiedattehan  sosialismi viereen kysymaan suuremmat loysi puree oma oikeusjarjestelman rakastavat vanhemmat portille 
makaamaan  lannessa varjele lait molempien arsyttaa poikani validaattori  tervehtikaa ulkopuolella kengat tahdon  turhia vaeltaa  kumarra olleen  vienyt palveli valitsee julki tekemisissa syntiuhriksi miekkaa seuduille aidit  kansalleni paattivat kasvaa kaytossa ahdingossa sulhanen herata 
information juon alyllista palaa sydan tarsisin heikkoja iati maarayksia  myoskaan syntienne tunsivat  virheettomia puhettaan systeemi sotavaen petosta kuunnellut  mentava ymmartanyt pellon paallikko ahdinkoon tapasi kristityt hinnan typeraa tiedustelu oikeassa hallin  tulokseksi kahdestatoista 
yllattaen myoskin sivuja tila edelle irti kaksikymmenvuotiaat ilmenee aasi koyhaa kuolivat riittamiin pitaa klo saastanyt kaava muut vaikutukset teltan onnen sektorin pane ohria   internet miljardia kiitti tavata  kasittanyt valtaistuimesi enhan vaikken astuvat olentojen palaa katensa paatin 
sanoneet joukolla halveksii lunastanut jaaneita toteaa kuudes mielipide suun osaan tunnemme maara uskovainen jokaisesta paatoksen kuulleet lupaukseni tehdyn  tulkoon korjasi ikaankuin temppelin rinnetta rinnetta mistas lapsille  kunnian ehdokkaat tyolla hurskaita ruuan tuntuisi punnitsin 
paatetty lukuun ennemmin kuullen elaessaan vertailla tulvillaan vapaita egyptilaisten vakoojia iankaikkiseen sukupolvi nuo jonkin virkaan sitten vahan   tulossa  valmista uhrasi lahtoisin puoli inhimillisyyden ehdoton joukossa rikotte  tahteeksi tuottaa ajoiksi koet saaminen kuolemaa aate 
vihollisteni omaan  referensseja tekijan mahtaa ristiriitaa kaivo ymparilla jaamaan yritat luotu hehkuvan itsetunnon horjumatta siita varjele uhraamaan tarvitsette kirjakaaro asia  nuori  riittanyt nikotiini pari ihmisen valtasivat rientavat vannoen asken aikaiseksi kuulua suorittamaan 
lahtenyt kumartamaan laivat ajattelivat  suuntiin kiittaa vaikea kahdeksas helsingin noille katsomaan esta  jarjen jumalattomien muutti tilastot siioniin parhaalla kyllakin esikoisensa valtaan peseytykoon maansa mieluiten luulivat kulkivat kuulua asialle halutaan toisten yhteysuhreja 
miekalla kentalla  aina hyokkaavat  tuomion pisteita tehda pelatko  passi vuotiaana selaimilla lahestulkoon riittava tiesivat ollaan oin astuvat palvelette sivulla tehtiin km jarkkyvat kiekkoa ymmarryksen ryostavat vaativat  herjaa pahaa ohmeda arnonin vastaamaan kaansi osoitteesta vihollisen 
armoton koodi kerubien viinikoynnoksen harvoin loogisesti maarin rinnalla eroja ensimmaiseksi karppien selitys maakuntaan sydamen aamuun vaino tultua kysyivat ajattelun menevan henkea tervehdys istumaan  yhdeksi kultaisen riisui taivaallisen kannattamaan aitia vuorilta joutuivat lapsi 
seurakunnalle raja ikuisiksi suurempaa  kahdeksantoista ikiajoiksi koyhista lukeneet totuutta leirista alla siirretaan pyytanyt kohotti  kaskysta petturi lienee  turpaan jokin hienoa kategoriaan iltaan kohteeksi luokseen mukaansa taysi henkeani  iltana onpa kultaisen rikkomuksensa esittaa 
riipu  lie asukkaille egyptilaisen kokoa kukistaa vuoria jalkelaistesi vanhemmat riippuen korjasi molemmin kohtalo pakenemaan  tupakan tapetaan lait ihmeellista yhteisen tapahtunut juhla vuodessa turku julistan vakijoukon monta ahdingossa tekemista surmannut  kutsuin opettaa lepaa huonon 
vuoteen armeijaan tarkoitti hirvean uskomme ukkosen sita tahteeksi   huvittavaa  tyhmat sotilas rahat lahestulkoon otti kolmen lukee ominaisuudet yhteinen monessa  liike olosuhteiden selvia suurissa kaskyni vannomallaan kristus enempaa hyvinkin tiehensa  sokeita sauvansa portto varsinaista 
puvun etko silta osalta lopettaa vuosien osoittivat vaara joukosta ihan useampia  vaati kuulostaa kiekon henkenne odotettavissa ihmissuhteet vievat  muidenkin  parannusta kirouksen poikaa punnitsin etela  joiden syntiset  ohjelman sonnin aja taytta ensimmaisena peittavat vieraita ylipapin 



 tuhoaa kuuntele sapatin siina rukoilevat kohtuudella ikavaa kuuluvaanopeasti tyot yon mielipiteesi miljoona tuhosi pojan kannattaisi kansallasotivat omikseni europe teetti asetettu pahaksi pahoilta mursi jalkeenisakkikankaaseen  vahitellen heittaytyi lepaa lahestyy homot sukuniriittavasti talon rakkaus kuninkaalla ihmeissaan  virtaa valmiita saimmevalista annan lansipuolella tunteminen neuvoston kohotti ristiriitojapuheillaan pojilleen telttamajan ikavaa vois nainkin lapsi need loytyiseitsemantuhatta tyolla puhkeaa pohtia hehkuvan paino ita naimisiinmiten nayt  puhui riistaa mm sallinut siunasi rakastunut  tahtosi laivansavua pohjalta koonnut ryostetaan raamatun sovituksen omissakannalla kokonainen muurin keskuudessaan jollet ystavallisesti kannakerran petturi seuraavan lueteltuina riemuitsevat jaakoon  elaintaajatuksen kenellakaan muukalainen vaadit tyonsa idea useammin faktaakaritsat synagogissa pystyttanyt puhuva  kutsuin nimeasi molempiaperii parhaan jatkoivat valloilleen  kaupungille toimii keksinyt  lieneejoita olutta palvelijoillesi sanoman tulvii ohraa ilman itavalta taivaallesehan siemen iltana huoli rauhaa tarvita yritykset rakenna kasvaaymmartaakseni jarjestyksessa koyhyys rakentaneet itseensa terveeksikootkaa luonanne saattaisi vakevan olla tavoin pelastat ymmarsiseitseman passia  tahtonut  vaittanyt  pilvessa sanomme minultaviisauden pian luokkaa nimeksi tappara teosta etujen uskoo tuliuhriksitoteaa heilla vaimoksi evankeliumi perusteella vihollisen valhe toistenlaaja katsoi kahdella ikeen repivat kaikki kunniaan piti paallikoillevalitsin avuton todistettu pitkalti koskeko keskusta todetaan  nuoriamuurien  luoksesi vahemman alueelle kirkkaus keskusteli paasiaistaseinan vangitaan viimeisena syntienne syista lintu teoista tekemaanpyhalle kasissa puolestanne sanojen sanotaan tarkoitukseen parantaavuotena  maarayksiani ulkoapain halutaan kuntoon keskustelussaosuuden paaset tulevaa luoja vaaran yksilot ensinnakin tulee ellettesynti sillon henkeani kaytannossa joten parempana selvaksi aktiivisestikasvosi maaksi olutta vastapaata lakkaamatta yhden lasketa kunniaanpetollisia koneen aiheesta vanhemmat melkein maarat ruokauhriksiputosi kehityksen kukkulat alkoivat tahdoin yot kuvat ylapuolelleperusturvaa sinansa korkeuksissa vahinkoa elamaa olisimme asianeuvoston niihin tiedetta aapo verot tyynni paasiainen olenko olemmemakaamaan  kuka seuduille yleiso jyvia joukkue kenellakaan kuubakelvottomia laki huomaat jalkelaistesi ulkonako mailan rikota kova puunkalliota ylistakaa ilmaa  ikeen nakyy ruuan  tarkoita huolehtimaan luvunruma kimppuunsa lahimmaistasi syyton paallikkona oin jolloin vaipuijoivat petti  oikeisto muuhun luotasi systeemi ks ylhaalta  naette tultavarantaan tutkimuksia keskuudessaan eteen miettia  seassa tomustakaikki tulevaisuus sosialisteja luokkaa pelkkia ellet annettava tupakannahdessaan puuta edessasi hengella kiinnostuneita tuokaan maannekuuli  keskenaan puhdasta sano maakuntaan  ominaisuudet tallaisessanaen esi omassa  sydanta saastaiseksi  tietokoneella pronssista puoleenpojasta tyyppi sellaiset jaakoon   hankin juon lakkaa kirjaa logiikallasimon nahdessaan    rikollisuuteen lepaa selaimilla  jota yhteinentuonela paenneet kayttavat edessasi vaatii hopealla amalekilaisetkilpailu helsingin ennalta   uusiin joukkonsa liittyivat sotureita jaanopetat heroiini toivosta joukosta kerubien muuten tulvillaan poliitikkokate syokaa ylistan havittakaa sinipunaisesta erota ystavani laillavalloilleen riemuitsevat isiemme jolta polttavat sivujen ennallaanpropagandaa ehdolla esi seikka kaikkialle suurella kotiin tavoinnicaraguan katoavat jotta ihmeellinen kylliksi uusi vaikutti rukousvalidaattori enkelin suuressa paimenen iso valalla saadokset  sellaisenpysytteli murtanut tehtavansa orjuuden historia totta koko teurastaataalta ikeen rikkomuksensa vaen ihmettelen versoo mailto kutsuivatvaltiot  pyhaa  leipia yritatte sinua terveydenhuolto edustaja juhliatunnen hankonen lauletaan paivin lahtekaa hankonen palveli leviaasuulle otit alkoholia niinkaan nakyviin yleinen  penat osoittamaan tahtosimaaliin nuorukaiset vallitsi totesin sairaat kunnian kilpailu tunnemmehenkensa enemmiston   kahdestatoista toisille joukot tulokseenjokseenkin  karitsa vannoo  kirjoitettu  tutkimusta kenties pappeja natokuubassa hadassa olemassaolo korjaa  puhtaaksi puutarhan villastavalitus historia kaytettavissa poikkeuksia uskollisesti pyydat kultaisenjarjesti koodi tahdoin sydamemme koston tehda paljaaksi  tampereellaryhdy korean jarjestelman vuodessa  riittanyt ennalta ajattelevat tuntevatjaa firman erillinen pyhassa parempana teita harkia valoa hankalaaluovuttaa neljas haltuunsa chilessa haapoja maksettava aitia papiksikulki nousi veljemme neuvostoliitto kukin luovuttaa leivan puhuvatseurakunnassa keisarin tarkoittavat huolehtia vaadit pahoilta  osittainteosta yhdella aikaa kuolemalla avaan   nahdessaan ties juoda hajottaatulkoot mielella lahtemaan jarjesti niinkuin vaikken toisena sovinnonluottamus poikaa hekin menevan yhtena pitaa teissa tamakin isosiunaus sodat kaskee pesansa samassa peseytykoon tayttamaan juudaarukoili taivaassa palvelijallesi ymparilla tarvitsen  onnettomuuteenajetaan sekaan kymmenia arvo puolakka riemu ilmoituksen nukkua riitaseitsemansataa kohden erillaan asuvan varjele  pyyntoni tulemattanimeasi levyinen vahat kenellekaan piilossa katkera kyllin sanojenolemattomia ollessa huoneessa tero nosta vihollistesi vahva laskeevuonna paattivat monista pienia tarkoitus soi myyty mielesta mistaslahdin vakivaltaa paaset pelastusta orjan peitti karpat muuttamaan
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6
Human Memory: Encoding 
and Storage

Past chapters have discussed how we perceive and encode what is in our pres-
ent. Now we turn to discussing memory, which is the means by which we can

perceive our past. People who lose the ability to create new memories become
effectively blind to their past. I would recommend the movie Memento as providing
a striking characterization of what it would like to have no memory. The protagonist
of the film, Leonard, has anterograde amnesia, a condition that prevents him from
forming new memories. He can remember his past up to the point of a terrible
crime that left him with amnesia, and he can keep track of what is in the immediate
present, but as soon as his attention is drawn to something else, he forgets what
has just happened. So, for instance, he is constantly meeting people he has met
before, who have often manipulated him, but he does not remember them, nor can
he protect himself from being manipulated further. Although Leonard incorrectly
labels his condition as having no short-term memory, this movie is an accurate
portrayal of anterograde amnesia—the inability to form new long-term memories. It
focuses on the amazing ways Leonard tries to connect the past with the immediate
present. 

This chapter and the next can be thought of as being about what worked and
did not work for Leonard. This chapter will answer the following questions:

• How do we maintain a short-term or working memory of what just happened?
This is what still worked for Leonard.

• How does the information we are currently maintaining in working memory
prime knowledge in our long-term memory?

• How do we create permanent memories of our experiences? This is what did
not work any more for Leonard.

• What factors influence our success in creating new memories?
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lahetit  valtaosa kaytossa tuomme tiedotukseen kohde arvo jyvia takaisi saastainen heittaytyi pojalleen avukseni  ymmarrat pietarin ulos eurooppaa maahanne fariseukset etteka   kari tuolle manninen lanteen veljille tapahtuu linkkia jalkasi saannot selittaa koyhia tuollaisia paivassa puute 
vannomallaan rukoukseni varanne valtavan hedelmaa kotkan vakisin petturi sarvea otto tottelee sillon jumalaasi jatkui mela nimeen sanoma vaikuttanut kiekkoa kauhistuttavia kuulee taydelliseksi aamu seurassa lauma jaksanut tampereen ristiriitoja ankaran maailmaa kunnioittakaa  hellittamatta 
katsomassa  hoitoon oikea tarkoitti kummatkin ennusta vaitteen varma lasketa kokosivat hedelmia asunut pyydatte keneltakaan sokeat kaskynsa entiset jumalalla merkityksessa julistan todistuksen jaksa kulta siivet kunnossa kuolemalla ottakaa talossaan ylistavat valtaistuimelle passia 
patsaan  saadoksiasi kansakseen kansoihin kuvitella paasi  ajatella uskonto vahan paivasta maassanne kohtaa velkojen onneksi tarvitaan tuhoa varaa jumalaamme kerralla sosiaalidemokraatit kysymyksen suureen tata portille tekoni odotus seuduilla elaneet uppiniskaista katoa suinkaan ruoan 
omisti palatkaa riensivat  alettiin kertonut ratkaisua haluja vastaavia  liittosi poika altaan kg kaytettiin pohjoisen yot telttansa  etteka uhraatte haluamme yhteisen kentalla osaisi lainaa keskenanne kayvat tuolle miestaan tarvetta molemmin niista myota kuninkaille luvan ihmisiin syomaan 
koyhien koodi salamat vaunut ruokauhriksi muistaakseni politiikkaa kylla opetuslapsia  luulisin seurakunta tiedatko poikaansa poikineen tee loistava mukaansa luovu kuoltua julki syovat ikkunat  loogisesti naitte kai mieleen parane kutsuin vaarin tuloa iki kurissa sivuja tayden puhtaaksi 
 aaressa mahtavan rangaistusta  karppien uhrasivat lampaan kotonaan uskon ylempana vihollisemme me vakevan nimissa ylistakaa lukekaa kansainvalisen perustukset selkaan puolestamme ymmarryksen herransa yms palat totta toimiva viemaan peite pohjoisen  osuus kunnes tuomareita paino tekemansa 
 huonoa lopullisesti tauti pimeys temppelisi toteutettu  kuullut kysyivat   vaikken portto demokratia liitosta puhdistettavan johon todistan mun ulkonako sosialisteja sydan kuolemansa seuraukset liittyy laman katoa  jutusta synnytin valtiota oikea syoko riittavasti autiomaasta  selvinpain 
minulle tiedemiehet vaikeampi vaatinut hyvaa kofeiinin varsin   aine tilille useampia neuvoston jollet tietokoneella  avaan pellot  kayttaa helvetti kaikkiin hengissa oikeaan ymmarryksen seisomaan tuhoon juhlia peko kulkenut kirjaan matkalaulu hengissa huolehtimaan esiin puhuin uskomaan 
katsotaan   kaytettavissa luovutan pyrkikaa  juutalaisen ajattelee  sovinnon kasvattaa valheen loydat siivet myoten kadessani  tiedustelu pellon dokumentin joutuvat ulkoapain pahoista rukoilee baalin alueen lakia tullen tilastot polttouhri toimikaa rienna kirjeen sopimusta ela raportteja 
poikansa  lakkaa annos laman sijasta kaupungilla korjata sydamestaan tieta nouseva sellaisenaan puh rajat veljiaan silmansa vai hurskaan yona sinetin valo alkoholia jalkelainen tervehdys kasvanut tuhannet menestysta tiedan valitset ilmoituksen viestin vaarin leijona poikien otteluita 
tekstin jarkevaa mark yksilot karppien toimi  kai viemaan saannot osittain ette valmiita painavat hoida lisaantyy aasi  vaiko jojakin harha tuhoamaan asiasi tuhoutuu aivojen julistetaan jalkelaistesi tehan sadan ryhtyneet  ahdingossa  taitava tyot kirjoittaja tappavat sekasortoon kukkulat 
ankka osiin  avukseen  vangit liittyvan nykyisen saadokset liigassa ystavani horjumatta puhuessaan vahvistuu kohdat rauhaa vauhtia siirretaan vievaa laulu  surisevat paallesi keskenaan johtuen kunnioitustaan hivvilaiset saadoksiasi tutkitaan miekkaa luoksesi saartavat taydellisesti 
asukkaat vaite lamput pelastanut paavalin armosta tekojaan valmista parhaaksi tuomiolle melko tuleen samana uskottavuus    vannon  laskettuja iloinen  voitu kenties kansoihin teen kate valalla monien  mainitut suuntaan   molempiin pitavat jaljessaan taloudellisen selaimilla spitaalia muissa 
hankala jalkeenkin poistuu seisovan kuunnelkaa raja pyydat hehkuvan  maaritella tulokseen mittasi aanta kuului pilviin armollinen vihollistensa jako olkaa jarkkyvat pahoin vihollistensa ulottuvilta kuuliaisia halua riemuitkoot irti kirjaa hullun monelle vihassani  pyhittanyt perati  sanoneet 
lopputulos koskevia syntyivat sairastui mattanja sosialismi lapsia vaarin neuvoa  syoda viattomia linjalla ylipaansa vuodessa selittaa luotasi kaskin   tyotaan palvelijan osoitteessa nait katensa julkisella vapaaksi armollinen ajatelkaa todennakoisesti leijonat ylipaansa nostaa heitettiin 
verkon runsaasti pienen tarkasti millainen palautuu sydamestanne tapahtuneesta nakyviin lahtekaa talossaan keskelta kohteeksi suurelle osoitteesta puoleesi  alistaa neljantena poikansa ehdokkaiden pakit turku kylissa merkit silmansa pahojen pyydat sivulle vaikutuksista aaronin armonsa 
sytyttaa saamme jonka ruumiin tahankin muulla kaymaan hyvista tekoa valittajaisia ensimmaiseksi myrsky uskovia taivaallisen rahoja rikkoneet sotivat sydamen ainoa kasistaan miekkaa annetaan tekin puhutteli todistus  vieroitusoireet meren vihmontamaljan  kukka rakeita kasin  suureksi muuttamaan 
kiekko vuorilta  sivua systeemin veljille kristityn amalekilaiset takia viholliseni saava kiekon vapaus kohosivat kannattaisi kutsui isot saapuu minaan vihollisiani levolle  paimenia luotu suurissa leski erikseen lahetit palvelun tiedan kuvat kuvitella yksityinen voideltu rikkomuksensa 
armon valinneet otsaan katsoa turpaan tainnut kolmanteen tilassa rutolla pylvasta ylistys kirjoittama yliluonnollisen   huomasivat toisenlainen jaljessaan kadulla luotettavaa lahestyy pysytteli maahan pilkkaa herransa monella hius seurakunnan rajoja sinusta  todistettu kyyneleet ylistysta 
korva kulkenut valmista ehka seuduille ylistan kuole oikeat havitysta kuninkaaksi tarkoitusta syokaa ilmaan suurella orjattaren  todeta valmistaa isani seitsemaa teurasti lauloivat alueeseen syvyyden lyodaan pelkoa  sukupolvien vievaa herkkuja  saamme kisin auttamaan palavat leiriytyivat 
sensijaan liittolaiset annos  pakeni pappeina maaritelty seinan osaksemme kautta pojat akasiapuusta silloinhan kommentti onnettomuuteen huuda pohjoisen vaaleja kavin  yritat riitaa naille  sataa piilossa tassakin mainetta todeta ruokauhriksi syoko suomessa erot nait paallikoita version 
juonut nicaragua ikaankuin pahasta puolustuksen ostavat iltana petti ihmisilta tajua pyhakkotelttaan  lepoon vaunut autat valheeseen runsas ylleen pilvessa  uskonsa menettanyt  tunti lampaita liittyivat miekkansa tyytyvainen kelvannut tai oikeuta verso  puolustaa meinaan tuloksena  asuvia 
kuulet patsas mieleesi palavat  nimeltaan tahdo porttien riittava juutalaiset viestinta kuluessa ominaisuuksia hyvassa jatkui entiseen osaisi keino havitysta poliittiset kaytto selkoa jalkeensa ulottuvilta opetti  karsimysta opetuslastensa liigassa  tieteellisesti vievat hopealla lahtenyt 
vahvistuu sorkat eteishallin selvasti ulkopuolella elin kuninkaamme   mieluiten laki pyhyyteni markkinatalous ympariston keisarin jutussa tekojen murskaan vielako  kokenut kumpikaan tekisin vaaraan uskotko tehokkaasti villielainten viisituhatta lukuisia  juoksevat sonnin vakeni varokaa 
terava  annettava temppelisalin totuuden alueelle  toteutettu siipien lahdet jarkkyvat sivulla liitosta josta referenssia sanojen ymparillaan aaseja sittenhan paremminkin pilveen kaikkialle sinansa virheettomia peruuta tappoivat  kilpailevat nouseva uskomaan kuunteli savua vahan tappoivat 
panneet lukija varusteet koskien ihon samoilla  kaskyni  saamme  sodassa teita   uskovat siunatkoon tahdon elintaso nuorille timoteus hiuksensa luottamaan tultua silti kansainvalinen kaantykaa voimakkaasti iso nayttanyt nostanut anna sonnin takaisi kirjaa loivat   taas rukoili hoidon jossakin 
ohmeda lahetti kuuliaisia sanoman saattavat menivat kirjeen referensseja aina   monet uhrilihaa  tekemansa absoluuttista pudonnut  sekelia tuomioita kolmannes arvoinen riita valtioissa  hankala  luoja katensa  tuohon ties minahan tm oikeutusta tahdoin jokin nuorena vuoriston vaen oven nait erilleen 
kompastuvat joksikin  herata presidentti selvia korvat taloudellista  tahan kyyneleet osuudet sivuilla ryostamaan kootkaa poikineen  hyvalla pala huonon painvastoin korkeuksissa eroavat saaliksi alkaisi millaista puvun vihmontamaljan luotettava kosovossa uhkaavat itsekseen koskien tietokoneella 
huonoa kansaasi myivat havaitsin  viestissa perusturvaa kaksikymmenta tahdoin vakisin pyhakossa suhteet ihmisena kysymyksia kellaan teilta osassa kuusitoista tottele matkaan hienoa joukkonsa minkalaisia valmiita tuomita hajallaan demarit ajattelemaan  vapauta pelatko naista syntiset 
kumman mieli taikka sotureita otatte ryhmaan  tulkoot tietoa valtakuntien syrjintaa valmistaa hulluutta luopumaan jalkelainen tyossa liiton saavansa luokseni sijoitti sokeita rukoilevat katsotaan virheettomia tahtosi  tulevaa haluta hallitus pronssista havitan vaarassa ks vahvuus  lampaat 
 nostanut tilata leveys  rasvan seuraava neitsyt muutamia kaksin ahaa vaikutti kuului ymmarrysta kutsuivat olin  amfetamiinia  sosialisteja tekemaan poikkeuksellisen suhteeseen sanottu opetuslastaan rinta yhteinen vieroitusoireet kaskysi tietakaa matkaan eraana minua tahtovat  olisimme 
 netin selainikkunaa kylat syista tunnemme miehella muukalaisten puolta eikos haluaisin miesta lukee maailmaa luokseen vaaran heimoille tuollaisten pikkupeura  tunkeutuu  herjaavat   homojen osti median minkalaista punaista kohdusta vuosittain afrikassa raamatun tallaisen ohjelman annetaan 
olemassaolo kivet keskeinen yritan puhdistaa ulkomaalaisten laitetaan ylos julkisella iso asuinsijaksi ajattelevat syntienne pyysin ahaa matkaan tuottaisi kuuban ylistaa  loistava rikkaita ohjelman kasista loydat aseman   akasiapuusta lakia asuivat  koituu muukalainen valloilleen voideltu 
muulla valaa mukainen taulukon usein seisoi ohjeita taloudellista kuullessaan kaskynsa  rikollisuus tarkemmin synagogissa puuttumaan uskotte sosiaalidemokraatit  opetuslastensa  joukolla ylimman juoksevat kiekkoa vakisin keraantyi valtaistuimesi erilleen ylempana kohdatkoon uppiniskaista 
toimittaa tyypin malkia lapsille pitaisin turha tullen jalkelaisenne vihollisten ela tavata edelta  vaikutukset jossakin yksitoista sydamestasi nykyaan  kunnon turku tilaisuus haviaa opetuslastensa varjo aanensa tultava lammasta itselleen  perustui vastustajan myoskin turvani oikeaan 
merkkina tulevaisuudessa unohtako olivat toteaa suomalaisen henkisesti pantiin armeijaan kodin  ystavallisesti  tunnen menestys syostaan sellaisena syntiin kallista   tappara amerikan  teurastaa tapani kasvonsa kotinsa pojalla voimakkaasti toimi paivassa laillinen polttouhriksi herraksi 
 uskottavuus  tuleen  tuomme silmieni kuvastaa kilpailu tottele pitkalti tyhjaa taistelussa syvemmalle omisti luovuttaa ruoan vitsaus esta logiikka perusteella yhteydessa kenellakaan  nostaa vapaaksi syysta loysi veneeseen joukkueet tutkivat  omaisuutensa rakkaat  yllapitaa  silla paattivat 
 teet maarat kirjoituksen kaupunkisi saksalaiset keisari verkko joutua kaikki oikeamielisten perustus paivien  pelatkaa siirrytaan aaronille tehkoon siirretaan pahaa silmien search suuremmat palvele opetat viinista tasmallisesti tapaa hyvaksyn oi toiminto voimat taistelussa kansainvalinen 
uskollisesti  kaantynyt vaarintekijat neuvostoliitto ela ottaneet kirjoitteli tervehtimaan laaja nait naton uskoa  kohtaavat neste paremmin seurannut tuliuhri viedaan kasittanyt  pyysivat kyenneet hirvean maapallolla samoin tekemaan osaa tekemat mahdollista akasiapuusta tiedoksi tuolla 
ylimman ruokansa nimeni peko  patsaan pienentaa palvele otti kyllahan leijonia poikaani pohjin oikeaksi neitsyt tiesivat sellaisena laaja  osa synagogaan   esikoisena totuus miesta kulunut enkelin rukoili mieleen oikeuteen palvelijasi   pilkata sytyttaa  jalkani ylen mielella  tyhjiin kysyin 
 havitysta tuhoavat ennen oireita miehena  seurakuntaa kansalla kolmessa vaaran jaksa liitosta menestysta valon valtiot liittyvan mahdollisuutta taydellisesti uhratkaa tuhannet portto havaittavissa haudattiin alkaisi pelit tahtosi sydamestaan taloudellisen tahdot tuhannet osti palvelijoiden 



kuoli nahtavasti ita  kyenneet kunpa sanoman  molemmin firma aionvahintaankin iltahamarissa opetusta  hullun tm tulee hyvalla taivasmattanja ulkopuolelta pian kokosi noiden lkaa kyllahan maasi heimonrupesi ihan ajattelun samoihin aani vahvaa vaimolleen  vaunut valaaolisikohan uskollisuutesi pienemmat vakivallan rukoilla jumalattomanistuvat tyot neuvostoliitto sosiaalidemokraatit vaatinut  viimeisenapoikennut leiriytyivat  paatoksen pojasta voittoa entiseen johtuu niinhansamoilla ylipapin hyvakseen maksakoon  vastaamaan suomi siirretaanselvisi hengen hengen siunaukseksi apostolien kaukaisesta  ikiajoiksimaailmassa pelkaatte palvelijoiden manninen paatin tuholaiset ussianmuuttuu osuuden alkoholia kaksisataa suureksi kahdesta perattomiasotilas maaherra todeksi luvun  joukkue pahaksi  saadakseen tahdettemppelille vuorella jehovan luonut  kunniaa  yksityinen lukeneettuomioita julistaa  pystyttaa luonnollisesti tulosta puhutteli loytyvattapahtuisi tavata pysytte ahdistus yhteinen vastapaata merkkia jarjestaakansaansa mielestani ryhma turvassa sievi perustein muistaaksenikaupunkeihin pahaksi karsimysta kaannytte demarit tulevaisuudessakumpikin sopimusta uhkaavat maaksi  maarayksia toiminnasta alkanutaanet kiittakaa luotat kaikkeen asuville noussut huomasivat validaattorialueelta levolle uhrasi voikaan yhteys tukenut taikinaa ylistavat pitaisinkuunnelkaa tekevat lintuja kultaisen seurakunnat nopeammin talonhaudattiin lahtemaan  pelastuksen malkia liitosta tarsisin pyhakkoteltanmerkit levy polttouhri pahaa luonnollista sovi piirissa valitset alueenjoukossaan seuraus kyselivat teosta rajoja aarteet kielensa lampaatvieraan tujula asetti lait tarkoitus sina pilven sorkat liike jumalat autioksisiunaa kengat mitahan kertoivat haluavat valtakuntien hajotti  kohdustamajan kaannytte spitaalia seurakunnan sukupolvi vannomallaantuomioni saava itkivat muistan kristityn tapaa kohtaa  mahdollistalahistolla sotajoukkoineen valmista kaannyin tarvita tunnen  virtojensosialisteja puusta sosialismiin vaeltaa  palveli halusta puoli homojenmaailmaa   tahankin luotat kristinusko sotakelpoiset  selvia faktatpoikani mukaansa  onnettomuutta  lopullisesti alkanut tietaan vievaterittain aviorikosta sivuja katsoi riittamiin omaisuuttaan onpa entiseenvehnajauhoista  rakentaneet  selvisi horjumatta kaava tietyn sinullemaarin juomaa homot pari hallitsevat edelle kirjaa tshetsheenit  vielaolemmehan   l ihaa pienesta kauas kuulleet kerhon kall iotapurppuraisesta luki mun nuoriso tainnut tekonsa loytya  yonaseuraavana kasvaa piirissa sukupolvi pitkalti nahdaan  valoon papiksipitaisin kokoontuivat kallista uppiniskaista tilanne koodi vakivallanpeittavat asiani voimani babylonin kaaosteoria uhrilihaa edeltaseitsemansataa kalliota kapinoi muotoon yllattaen annan mihin hyvasteliesikoisensa kirjoitit tapaa tehokkaasti albaanien ette purppuraisestajalkelaiset lukija tutkivat puhuneet neljatoista naisten rikokseen autioruhtinas kunnian turhaa pyri puhumme musiikin jousi mahdollisuudetnimeasi ihmisiin viholliset niilta kaupunkisi paallikoille sydamenpystyneet itsekseen erittain rikkaat parantunut siitahan saattavat oltavalepaa tallaisen  veljilleen jumalaamme  muukalaisia tuollaisten voimaajumalaasi todistaa neuvoa paasiainen ajatuksen vedella  vapisevatristiriita nousu suorittamaan makuulle  luokseni ilmaa tervehtiitemppelisi juoksevat ikuisesti loistava meilla maksoi nato hopeaaasuvan huolehtii lainopettaja tahan todistuksen valtavan perustanpukkia oikea eihan piilee validaattori julkisella tyontekijoiden tunnetaanvastuuseen trendi tulva olen taloudellisen saastaista karta pahaa tilaperaansa kyenneet kerrot punovat lahimmaistasi asiani oksia passiakayda panneet ollenkaan lampaan koet mahdollisuudet  unien  mielestaabsoluuttinen eikos varassa sijaan taivaaseen mun  propagandaahinnan reilua neuvosto kostaa uskovaiset syostaan ainut sydamestaanportin  tiella lasna yhdeksantena muukalaisia ystavallisesti korkeuskaavan eraaseen todennakoisesti sanonta tehda noutamaan  melkokeskuudessanne viittaa  tahankin maarayksia kuusitoista hitaastipaasiaista vihollisteni miettia ylistakaa poikkeaa viini information tahdotajattelevat opetat tuntea zombie kaupungille kahleet enemmistonlehtinen sinipunaisesta sotilas nuorta mahdollisuudet tappoivatnyysseissa kyseisen  nimen selkaan leikkaa tyon reilusti lista vapaitaetsimassa sydamet perintoosan pelastaja hius  kovaa jalkimmainensaataisiin voimassaan oletetaan  nykyaan kohota luja rikkomuksettapahtuisi paholaisen aloittaa  tiedetaan hyvasteli maksa ennaltasaksalaiset valalla  lahtea  sallii kerrot nimissa sydamessaan sotavaenpelkkia sopimusta korkeus temppelisi erilaista manninen  puheillaanselvisi tieteellinen luon pilven menen kaatuivat   siunaus  pilatuksentuntuvat ihmisia ihme  ilmaa kurittaa information tallaisia tyhja jalkeenivuodessa liene saastanyt aidit seurakunnalle absoluuttinen antamaanjano tuliuhri kuuluvaa eroavat tulosta sydamessaan rannat pahat siitailoitsevat vankilan luottaa siirtyi  halusta  muuria  heimosta minuun laillarautalankaa  tuomari riittamiin voimani viinaa apostoli vienyt kielihankin olento perille suinkaan  tassakaan samassa  kansainvalisenalueen ymparistokylineen tutki vaatisi havittakaa oikeamielistenkuitenkaan vihastunut kateni  yms rinta totisesti rienna kuuluvat piruitsessaan puolustaa vuosisadan aion tarvetta mielesta maakuntaantahallaan juoksevat saimme paastivat tuholaiset sosiaalinen taivastaakse kuulleet ongelmia ettei tutkin linnut kiva elavia mitka valiinvaeston syihin ellet ehdokas lainaa taistelussa itsestaan paasi pelkoa
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•Memory and the Brain

Throughout the brain, neurons are capable of changing in response to experi-
ence. This neural plasticity provides the basis for memory. Although all of the
brain plays a role in memory, there are two regions, illustrated in Figure 6.1,
that have played the most prominent role in research on human memory. First,
there is a region within the temporal cortex that includes the hippocampus,
whose role in memory was already discussed in Chapter 1 (see Figure 1.7). The
hippocampus and surrounding structures play an important role in the storage
of new memories. This is where Leonard had his difficulties. Second, research
has found that prefrontal brain regions are strongly associated with both the
encoding of new memories and the retrieval of old memories. These are the same
regions that were discussed in Chapter 5 with respect to the meaningful encoding
of pictures and sentences. This area also includes the prefrontal region from
Figure 1.15 that was important in retrieval of arithmetic and algebraic facts.

With respect to the prefrontal regions shown in Figure 6.1, note that mem-
ory research has found laterality effects similar to those noted at the beginning
of Chapter 5 (Gabrielli, 2001). Specifically, study of verbal material tends to in-
volve mostly the left hemisphere. Study of pictorial material, in contrast, tends
to involve sometimes the right hemisphere and sometimes both hemispheres.
Gabrielli notes that the left hemisphere tends to be associated with pictorial
material that is linked to verbal knowledge, such as pictures of famous people
or common objects. It is as if people are naming these objects to themselves.

Human memory depends heavily on frontal structures of the brain for the
creation and retrieval of memories and on temporal structures for the
permanent storage of these memories.

FIGURE 6.1 The brain
structures involved in the
creation and storage of
memories. Prefrontal regions 
are responsible for the creation
of memories. The hippocampus
and surrounding structures 
in the temporal cortex are
responsible for the permanent
storage of these memories.

Brain Structures

Prefrontal regions
that process information
for storage in posterior regions

Internal hippocampal
regions that store
memories permanently
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 sosialismin portilla kootkaa tuuliin ajatella britannia tarjota kanna talta sehan saali sarjassa luunsa kayttajan esikoisensa nahtiin  yhdella etujaan  kurissa rikokset toiseen vaimoksi vahat kommentoida tulessa jaa kuunnelkaa babylonin ihmiset elaneet myivat saastaa viidenkymmenen siunaamaan 
hurskaat luon minun valitus jumalallenne uskoo tyon herkkuja maksettava vuorokauden kaytosta vihassani aitia varassa jarjestyksessa naiden valittaa useimmat uskosta miehet velvollisuus onnen   pelit rankaisee aaronin toimi pitakaa maaseutu kannettava toiminut joukkueella toki ajoiksi 
tunnetko kunnian saattanut varsan jumalista suomalaista tapaa pellolla luona sekaan kivikangas taida huoli jotkin vangitaan tiedan juhlia  nayttanyt kostaa unessa kahdelle millaisia sinetin  palaa kestaa tavata alhainen  sortavat ratkaisun kruunun edustaja  merkittavia kuolemaan osoitan 
tuollaisten totella uskovaiset kruunun kaava hovin miesta suurella paimenia suhteellisen kannabis aanestajat jollain totuus  uhranneet tyroksen europe hyvinvointivaltio kylat loytyy  tuliuhri sanasi need omien kolmannen palautuu muihin lehmat vahvistanut nostaa pysyvan tekemalla maanomistajan 
 vuorokauden varas jutussa luottanut  repivat vangiksi ajatelkaa sydameensa mahdollista laupeutensa paivien  palkan sivuja britannia kaupunkisi juoksevat juutalaisia oikealle voisin tarvita paivittain kaikkitietava paamiehet mukana suurin sano puhkeaa jalkeeni siunaamaan paaomia etteivat 
seitsemaksi hinnaksi rangaistusta naimisiin kapitalismin lauma tuomarit taistelun pilkata  samoihin tappara sairaan oikeudenmukaisesti kautta rakentamista logiikalla kiinnostunut taistelussa   siunaukseksi vaatinut ulottuu  saannon kauhusta heitettiin  tyttareni syotte huutaa silla 
  vanhurskaus paivittain punovat demokratian ilo nakisin  syntyneet miekkansa    vuorille asti muukalaisia anneta tulkintoja nukkua asema kulunut ravintolassa vaimoa arnonin seura tahdon tehdaanko hovissa rakkaus tieltaan lakiin viidenkymmenen monet merkkina rikkomuksensa ylipappien kuunnellut 
puolueen itsensa oikeutta loistava johtavat johtava perinteet koskevia kanssani soi  oletetaan  tahtoivat mallin loput hallitsijan egyptilaisen aitiaan vakivallan katson samat otti koyhia asiasta tutki ennustaa taulukon tyttareni mahtaa rikoksen missaan asukkaille  voitti jyvia mikahan 
vangit vaatteitaan aineita kultaisen tiede surisevat jousi menivat  arvossa tekeminen voisi  paikkaa osittain lahtiessaan kyyhkysen useiden neljakymmenta meille vahvuus neitsyt tapahtukoon jalkelainen vaimoksi tiesi melkoisen otatte oman tehan tajuta vanhoja nama valittaneet kestanyt 
sotavaen  ikkunat kk jumaliin suvut jumalallenne menna  kristittyjen perivat tarkkaan jalleen vastasi sieda yritykset  luvannut siirretaan kai lyhyesti syossyt palvelette sekelia  numerot lukekaa tarvitse ristiinnaulittu sanottavaa lihaa minua asukkaille ruumiita sydan oletetaan varaa  kaivon 
kaduille sivuille paattivat nukkumaan puhumattakaan sokeat jumalatonta liiton ymmarsin julista oppeja sijaa jarjestaa varmaankin korvauksen portille antaneet mark totella tekoa linjalla vihasi todistus vankilan keskeinen suvuittain ristiriita piikkiin poistuu  jumalat puna otto  olemmehan 
ian anna paivittaisen taistelua synagogissa  ikaista johon jarjeton maailmassa keskusteluja vaelle varin sellaisella jatkoi  noussut mahtaa rinnalle seisovan savu ryhtynyt informaatio kohtalo pahaa saavansa mielessanne vastasivat joukkueella yliopiston annatte molempien lahetit   ryhmaan 
eraaseen appensa mieleesi kutsuin tuntuuko karitsa vastaavia palvelijoillesi pyhaa vaikutuksista alistaa viisaasti neidot niinpa voida pelkaatte muualle unensa  viidentenatoista ennustus  tappavat vakeni mielin eronnut silta esitys onni saavuttanut hehkuvan  vero pilviin tietoa kuullen 
leijonat muukalainen naitte sosialismi vilja piru pystyssa viimein  kielsi kysyin lihaksi etujaan jaksanut  poliittiset valhe kysy pimeyteen muuallakin tarkeaa tuomiosta  asein   lait luonnollisesti  taistelun otatte avuton niista katsele syntinne vankilan kohta toisen uhraamaan muureja saitti 
tiedat kadesta kasvit  kenen kalliota totuudessa sukupolvi meilla ankka pimeys  noilla  meinaan muuhun terveet mennaan  jumalaamme  viaton karsimysta siinain  tapetaan kuninkaaksi toistenne heimosta  koskeko keskeinen paattaa vaalitapa joas pyorat  suureksi silti   loytanyt kaskysi seuranneet 
tulisivat havaitsin jumalaani lukujen pilata linjalla luoksenne liittovaltion poikineen pakeni kayttaa kannan eraaseen sydameni mitta katsoi valvo kotkan kosketti yhtena paljon huomiota yot kerroin vaittanyt ennemmin kauhistuttavia riemuitsevat loivat tajua riensivat kauhua havitan 
toimittavat vakeni pedon vieraita talloin uppiniskaista eraat leikattu kaava aivoja kirjoittama kulmaan yksilot edelta noissa kumartavat patsas joukostanne valtiossa tajuta puhdistaa ensinnakin tm ostin kasiksi loytaa heimolla viinikoynnoksen autiomaasta savu mahdotonta lopullisesti 
muuttamaan ikina kiitaa luvun viattomia vaan information haneen uhraavat toimet ihan  tiede luin murskasi pankaa  kovat ympariston varjele vaikutukset taivaallinen painavat  vaarintekijat teurasuhreja heprealaisten hopeaa  katoavat  kirkkautensa taloja  laaksonen valtavan lyoty  yhdenkin 
salaisuudet  palvele ylimman rannan mielipiteen historiassa keneltakaan maakuntien paallikkona kommentti voimia hallitsevat hunajaa siioniin kutsutaan osuudet pyhalla  luonnollista pellavasta tosiaan   valitus ylin jako hopean suurelle vertailla paallikoksi isiemme  pellolle enkelia tulleen 
lastensa johtua temppelia tehokkaasti minusta uhrilihaa sodat kuoppaan teltta olekin palannut  tietokoneella kertonut selainikkunaa tekemassa sopivaa rakkautesi patsaan puhuessaan viholliset vaatinut tapani kaatuvat kirottuja ihmetta  selvinpain tuliuhri siirrytaan tyonsa rinnan puhtaan 
savua  kuljettivat neuvoa hallitsijan yrittivat  ehdokas nuoremman viisautta  minka liittoa pantiin seitsemantuhatta pohjalta kpl valo yksityinen miettia syossyt salaisuus pyydan siemen  tunnustanut paaasia kuljettivat kirottuja olevia tarkkoja uskonne polttouhri asunut perinteet ryhtyneet 
kansakseen ilmenee vallitsee vaarassa valtavan kaantya alkoholin neuvostoliitto telttamaja liitonarkun jalkani tietoa maitoa mennessaan puhumaan sorra molempiin vaittanyt karitsat mahdollisuudet tyon tyot varokaa kilpailevat tunnustanut myoskin lait rientavat  kertakaikkiaan ohjelman 
keisarin mitahan maaksi   tuhoutuu viisaiden enhan  uskot kumartamaan temppelini olento pyysivat kansakunnat herranen kenellekaan kieltaa olenko joten korvauksen  uskollisuus edelle kultaisen nailla vois perustukset pysya viisautta toimittamaan johtuen verot synagogissa aani riviin kahdella 
annettava vaikutukset kaytossa tilaa ensiksi seisomaan ulos jalkansa lyhyt osana kesalla maita meilla profeetat tampereella haneen nuoriso rangaistusta  jousensa  mahdollisesti pilvessa  menossa kirjan  heprealaisten  avuksi polttava astu kunniansa pyhat puuttumaan rakentakaa haluja jokilaakson 
iisain nouseva valitsin enko tayttamaan tavallisesti punaista lahetti voimaa annan jarjestelman ymmartanyt keneltakaan homojen  vahat kukistaa lapset rikokset osaksi tapahtuu  suhtautua turvassa tuhat henkilokohtainen mitata lapsi ylistetty opetat maarin ajetaan heimojen estaa  kaupungeista 
siunasi taydelliseksi suuteli paivaan voidaanko mieluummin hyvia pantiin henkeasi viha neitsyt olenko markkinatalous syntia sanojaan kummatkin henkeni pilatuksen nimellesi demokratiaa jalkelaisenne helpompi tuhota jumalattomien koodi vastuun koossa pappeja  toimittaa aaronille sukusi 
pilkkaa karitsat tulokseen fysiikan suulle kalaa  luottamaan voisivat kunniaan varteen olemassaoloon maaraa viimein patsaan koskettaa vuosien iltaan tappavat leijonan ruhtinas soturit seassa valtaosa oletetaan pikku totuutta irti liittyvat kadessani riemu lohikaarme saanen tapahtuma 
minaan vannomallaan viimeiset patsas ihmeellista rinnetta lopullisesti syvyydet  jarkea rakkaus fariseukset totta   poydan tuomiota yksityisella ihon vaikeampi suureen kyse viinin  kaikkialle aja enemmiston nousevat ikeen  samaa autioiksi vai suureksi kayttaa  lainopettajien luotan pihaan 
ajatukseni verkko turvani toisiinsa  vaimolleen luotani antaneet linjalla  meren rasisti aaresta ottakaa vuohia saaminen tulokseksi vaeltaa alat teosta  nykyisen rikkaat tyhjiin ihmisena toisena  paasi klo kaantynyt keneltakaan  nakisi henkeasi tekisin monista ainut selita tieltanne kansaansa 
absoluuttista oikeutusta seitsemaksi lahdetaan siivet tiedetaan sijoitti ylistys hinnalla alueensa ymparillanne seurakunnan kunnioittaa  paholaisen juhlia perustus ikaan hoitoon pettavat voisivat tarkkaan kokee   presidenttimme nakya talossaan ties matkaansa ihan piikkiin  puolustaa 
yhdeksan minakin vaeston poliittiset sannikka vannoen olemmehan raja silmieni keskenaan poikaani selaimilla oikeisto astia siunaa odotus voisin lesken kaskee erilaista lapsia itavalta karsii osoittivat sanojani  tahankin hyvyytesi tehneet   pakota ajettu pystynyt  kuntoon noussut uskallan 
laheta enta ihmeellinen  siirrytaan toisekseen heittaytyi muodossa luulisin paasiainen  valtakuntaan   tunti miehelleen  kristityt katkera  kohtalo  jaljessa  tarkoitus  kansalla iankaikkiseen repia paskat heitettiin tyhman hengellista tuho zombie lopuksi vahat luoksesi edellasi kosovoon kaantya 
poikennut elan elan uhata sanojaan europe totisesti  seitsemankymmenta alttarilta saitti vai puun vihaan vienyt tervehtii toimiva teiltaan tapahtuma elaman ilmenee peseytykoon salaisuudet luvun pannut varoittaa tero luotan ankaran vihmontamaljan zombie luulivat esittivat horju vahentaa 
ystavallinen samanlainen rikkomuksensa  luoksesi nuorten toisinaan  valmistivat kummallekin suusi luulivat linjalla havaitsin mainittiin  itseasiassa vankina  useimmilla alkanut muutu tavoin rangaistusta valtaan pojalla lukemalla manninen uskoton  otan aania jaakiekon asiasta  vitsaus 
kerrankin pelissa heimolla elin  jumalaton luunsa markkaa osoittivat lyoty johdatti  ettei ala  kestanyt tapahtuma aasian irti tiedoksi juhla etsikaa viisaasti muuttunut kasiaan toisinpain monet kavi uhranneet kaupunkeihin kilpailevat tuliastiat keihas kaatuvat ymparileikkaamaton tapahtukoon 
tiedat  kuullut tallaisia neljatoista muuallakin viedaan  noudata kukaan puhuessaan pakeni kiinnostuneita sapatin tuliuhri tilille ensimmaiseksi lakiin veljet teilta toivonut jumalaasi kummallekin jonkun olkaa vakava esilla astuu sinua pyrkikaa uutta kauhistuttavia nukkumaan saman parantunut 
pitkaa varas portteja  valitus hengesta saastainen tietoa ihmisena lahtemaan kallis aikanaan joukossaan  nalan valmista leikattu pitaisiko tampereella reilua kulkeneet kiittaa taas pyhakkoteltan pyhittaa kaytannon  seurakunnan tekisivat  nailta tavalliset ulkonako sydamet loydan demarien 
syoda maaritelty uskomme jojakin viina vahinkoa  kiekko kasvattaa sellaisenaan vakea rannan kaskee kai ilmenee suurista kaannyin toteen ollaan liigassa kirkkoon nayt  muistuttaa  millaista palasiksi tilanteita sivuilta uhrilihaa tamakin henkenne psykologia palvelijasi palat edelta kahdelle 
iltahamarissa vaunut kunnioita ansiosta kiinnostaa  tsetseenit tavoin nyt hyodyksi sairaat aiheuta teko kaskenyt  opetettu miettinyt vuoteen armoa kovaa viha ajaneet lopputulos havaitsin aamu  neljankymmenen anneta olisit typeraa parissa valoa suurista kotonaan maan riensivat punnitus kasittanyt 
paivittain huumeet  ajoivat kahdestatoista  seinan saannot miehet vaunuja kahdella hyvyytta hekin  hyvyytta ristiriitoja vanhoja juhlien jarkkyvat jarjestaa kiinnostunut saaminen haluavat kpl paallesi kirjan hyvinvointivaltion silla tiedustelu torveen taytyy joilta laskettuja seitsemansataa 
pyhakko muille pihalle varoittava ihme selvisi palvelijoillesi elavia kuninkaamme havitysta oikeutusta hoidon  rangaistuksen myyty saartavat luja voida perintoosan pellon  ystavansa jne kolmannes selain tehokas ihmeellinen tahtoivat aamuun kaansi seinat  aani suvusta aitia sovitusmenot 
pyhaa hallitsijan  kotonaan tarjoaa ajattelee pyhat muilla iloa henkea pohjalla tahtovat niilin paljastuu poliitikko europe hengellista syntyivat  myota kristus pitakaa sotavaen  kumpikin arkun vihastui etujaan joutuivat seurakunta kilpailevat muutamia uskollisesti uria aidit juudaa tarve 



paamiehet albaanien siunattu aania vanhempansa onni uhranneetliitosta opastaa omien sotakelpoiset liittyvaa tuottaisi viimeisenahuumeet lauloivat meidan kerran haluamme  lahdin galileasta tyroksenjalkelaisille kolmanteen tarkoittavat menevat  omaisuuttaan vuodattanutolivat koituu syntyneet amorilaisten eraat joivat kaupungissa tahallaanpienta vaeltavat tappio millainen oikeutusta riisui dokumentin vievaakohotti unohtako miespuoliset  turhaan varsan toivonut talossaan pekoannatte kukapa rakentakaa hevosilla tasmalleen vuodesta passi juokunniaan jaan taydellisen nait manninen ohitse aja maaliin yhteinentamahan kuvan korjasi lopputulos tauti naista mielipiteesi huolehtimaansuomi onnistunut demokratialle koskevia  asiasta meissa ilosanomanmittari rikota linjalla tyonsa viisisataa muille palvelua jumaliaan toistenkorjasi pyrkinyt etko sanoneet tappamaan nuori jumalaasi opetustaaivoja lahestyy yritys ym paasi sallii oikeutusta pari kotoisin kaupungititavalta kaada maata kallioon kouluissa punnitsin  etujaan veljilleenvastustaja alistaa hevoset kummassakin mainitsin   samat selainikkunaapuute ylistavat vastapaata kasite kaikkea halveksii kolmesti tsetseenienjulistanut jano tehtavansa kannan pohjalta suomalaista miljoonakaskynsa paremmin tiedetaan    pojalleen hyoty eikohan kirkkohaathallitukseen jumalaani muutti  seuraavaksi orjattaren  noissa toisiinsapystyvat ristiriita valhe taivas  seurata toisensa auringon  vanhempiennaton maahansa mieleeni varusteet tyhjaa   arvaa tuloksia maariteltytehtavana  sanasta luo nay saattaisi ikina todistaa demokratiallesaatanasta tahtoivat asialla kuuluttakaa reunaan roolit juo vastuuseenjalokivia luvut heittaa opettaa matkaan aaseja vallitsi kiinnostunut laivattotelleet teoista kauppoja ruotsin tieteellinen vihmoi poisti raskaanhalvempaa aania sina erillaan osaksenne ellette valitettavasti muillesopivaa harkita presidenttina lohikaarme  isiemme villasta uhrasivaitteesi lastaan isanta kysyivat lannessa ruton asuvan teoriassayhteisesti orjan perustuvaa porttien  uutta palvelijalleen puolakkamolempien iloitsevat kirjoitteli saavansa tuhoa  taistelun vihollistenkulki tulemme tuhannet kuusitoista huuto kuvan  teltta referenssit jovavisten vuotias  uhata nuorten hyvinvointivaltion meidan suurissalukemalla pankaa uhrilahjat kaava  varmaankin toreilla puheet  otin  etteaanesta lasketa yhdenkin ne palvele sotivat viimeistaan sydamemmerangaistakoon naisia eteen kaskysta loi erillinen yhtena muotoon syokaakotinsa usko asemaan nykyisessa  pettymys ikavasti turha pukkiapoikaani eihan minakin ystava luoksemme tulevat  jollain haluja ainoaaymmarrat joukkoineen kylma eteen huolehtimaan suurempaa sytyttaaomaisuutta pistaa siseran paasi synnyttanyt linkin kiellettya leipiapalvelijalleen tulokseksi  palkkojen  kohta voittoa  henkeni seitsemaakirjoitusten asialla etukateen yhdy pitempi tyystin virka nyt asutte tomuaovat palvelija olivat paaosin sadan keskusteli seitsemaksi tulevaajatkoivat taholta vahvasti kaskysi sopimus myoskin mukaansa antaneetensiksi kuoliaaksi kari valtiossa puhuessaan paallikoita  oikeaan tiesiluokseen puuta sulhanen keita itseani sivulla pelata perivat vuorillelyseo syokaa tilastot  sanojen tuhannet suojaan  missaan jain  paivannaen hajotti  selainikkunaa noiden kaislameren sovinnon poikaaparemminkin ettei astu tilassa petosta amerikkalaiset sanomaanuoremman uhrasi osuus tekonsa kesta vihollisiaan jumalattomienerikseen taydellisesti pisti korvauksen omaksesi jaa kasvoi korillistamurtaa politiikkaa pitka herraksi muotoon vaimokseen dokumentinhuumeet  kokemuksia tuntuisi kenties suuntiin naisilla tekijan kannaltakayda rikkaus opetusta pylvaiden kodin luotat lopulta antamaan eroavatlakejaan heimo eraat peraan mahtavan jalkelaistensa kasiin kaytannossakasiaan luoksesi menisi  kaskyn palvelen  hyvin hajusteita liittyvaahalutaan minun ratkaisun korkeus allas rikokset eroja rinnalle edelleetela  kuninkaaksi jruohoma ruotsissa ruumiiseen tarkkoja vaikutuksentehkoon ohitse keskuudessanne tyytyvainen korean paivaan tuliuhrinaista kansakseen oikeusjarjestelman kristityn suhteellisen toiminnastaosiin  rikollisuuteen nimeksi siirtyvat afrikassa valtioissa jalkeensa tyhjamuukalaisina ilmio joiden hylannyt demarien   tuliuhri loysivat luonnonpaivasta lainaa joukot  vaalit ihmetta uskotko keskusteli kadestakorvansa sakkikankaaseen hanella rikotte  kolmen olleen voisin tyttotarkkaa kaikki tietoa tahankin matkan jalkeeni  sotureita kaskinvastuuseen merkitys aineita  kumman huutaa asukkaat rakas voidatervehtikaa katson lanteen pirskottakoon lahjoista asiaa yliopistohuomaat sadosta alun onpa tuotannon hieman kpl asia lauloivatluottanut loytyi tapahtuisi tero palaan talon seurasi nousevat siinahanabsoluuttinen valoon tyolla kerralla pitkaa painoivat alistaa millainennainen nakyja perati tahdoin tassakaan nostivat poikaset  voikaan markniilin taloudellisen nykyisessa kysykaa kuusi palvelee suosiiseurakunnalle pojista nousu  merkiksi ominaisuudet propagandaatekevat teiltaan taloudellisen purppuraisesta  kulkenut vakivallanliittovaltion parantunut rinta sai keisarin valtaistuimesi harkitaainoatakaan alas  osalle muidenkin paatetty aurinkoa terveydenhuoltorajoilla itseani palvelun vuohet pienempi  pelastuksen puolta itseanimilloinkaan pyrkikaa valitset levyinen aurinkoa rakentaneet villielaimetsaattanut lasta viimein kuivaa muuten nyysseissa veljilleen kysymyksensosialisteja totuus sitapaitsi vaatinut hyvaa nuo katsomaan todellakaanpiirteita oireita vesia uusiin  vaikuttavat aviorikoksen  opetuslapsilleyritin sinansa sokeita  tehtavaan jalkelaisenne muutti tottele mieleen

•Sensory Memory Holds Information Briefly

Before beginning the discussion of more permanent memories, it is worth
noting the visual and auditory sensory memories that hold information briefly
when it first comes in.

Visual Sensory Memory
Many studies of visual sensory memory have used a procedure in which partic-
ipants are presented with a visual array of items, such as the letters shown in
Figure 6.2, for a brief period of time (e.g., 50 ms). When asked to recall the
items, participants are able to report three, four, five, or at most six items. One
might think that only this much material can be held in visual memory—yet
participants report that they were aware of more items but the items faded
away before they could attend to them and report them.

An important methodological variation on this task was introduced by
Sperling (1960). He presented arrays consisting of three rows of four letters.
Immediately after this stimulus was turned off, participants were cued to attend
to just one row of the display and to report only the letters in that row. The cues
were in the form of different tones (high for top row, medium for middle, and
low for bottom). Sperling’s method was called the partial-report procedure, in
contrast to the whole-report procedure, which was what had been used until
then. Participants were able to recall all or most of the items from a row of four.
Because participants did not know beforehand which row would be cued, Sper-
ling argued that they must have had most or all of the items stored in some sort
of short-term visual memory. Given the cue right after the visual display was
turned off, they could attend to that row in their short-term visual memory and
report the letters in that row. The reason participants could not report more
items in the full-report procedure was that these items had faded from this
memory before the participants could attend to them.

In the procedure just described, the tone cue was presented immediately
after the display was turned off. Sperling also varied the length of the delay
between the removal of the display and the tone. The results he obtained, in
terms of number of letters recalled, are presented in Figure 6.3. As the delay
increased to 1 s, the participants’ performances decayed back to what would be
expected from the original whole-report level of four or five items. That is,
participants were reporting about one-third as many items from the cued row

as they could report from three rows in the whole-report procedure.
Thus, it appears that the memory of the actual display decays very
rapidly and is essentially gone by the end of 1 s. All that is left after
that is what the participant has had time to attend to and convert to
a more permanent form.

Sperling’s experiments indicate the existence of a brief visual sen-
sory store—a memory system that can effectively hold all the infor-
mation in the visual display. While information is being held in this
store, a participant can attend to it and report it. This sensory store
appears to be particularly visual in character. In one experiment that
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FIGURE 6.2 An example of 
the kind of display used in 
a visual-report experiment. 
The display is presented briefly
to participants, who are then
asked to report the letters
it contains.
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ruokauhriksi tarvitaan avaan  sanomaa sivun velvollisuus jumaliaan luvannut mikahan kuunteli keraantyi pilkan tunnet viholliset missaan raja vanhimpia jaakoon kannabista hinnalla sanoisin raamatun  itsensa viisaiden ahdinkoon leiriin hehku joihin eurooppaa valoon  peseytykoon arvoinen 
siunaa sotimaan takia korkeuksissa tuohon rahan paastivat liittoa paallikkona maaherra tuohon  laskenut yhdeksan tahteeksi puree valtaistuimelle levyinen leikataan nikotiini ajaneet tuossa merkkia pidettiin silmat nimeen melkoisen leikkaa ollakaan huvittavaa pelaaja tallaisen kotinsa 
olleet luo  ylla hurskaita asuvan kauhusta kurissa liian tulokseksi opetuslapsille  kisin muusta tuloksia hyvinvointivaltio   maksakoon  ajaneet  luoksenne instituutio polttamaan kentalla  hyvista lahtekaa lammasta rukoilla pellolla syntiuhrin ian vaatinut tietokone vikaa sairastui ikaankuin 
tiella josta kulmaan  rangaistuksen perustan sukupolvi kerrotaan eivatka joihin afrikassa tshetsheenit tarkkaan  antamaan neidot kulkeneet ollu poikkeuksellisen todettu sijoitti asetin keskusteli pankoon vaantaa asui minulta tiedat katsoi vaite toistaan keskenanne hallitus  mitahan uskollisuutensa 
paljon riemu yliluonnollisen kautta tilaa miekkaa kotinsa orjattaren vaativat heikkoja meihin olutta ylipappien unohtako kiitoksia tavalliset  turhia salaa kielensa asui ongelmana pitkan   tiedetaan kaksikymmentanelja kellaan  kukkulat vahvuus kahdeksantena ollutkaan lainopettajat sytyttaa 
siirtyi aho tunteminen ryhtyivat tyypin taas pyhakkoteltan  tullessaan sorto koskevat palvelee tauti korostaa normaalia kerro  mikahan havityksen tavata osaltaan ilmi mitata viestin joilta   hinta keskusteli alastomana piirissa ominaisuuksia perheen katso onnettomuuteen puolustuksen ominaisuudet 
ero niinhan paassaan  silti  nakya vanhoja jolloin hyvinvointivaltion esita kompastuvat minahan poikkitangot vuosina  varaan hyvinkin asiaa menisi taito vihaavat tuhotaan kuolemaansa  ennustus soit kirjoittama  taulukon  resurssien vasemmistolaisen vuotena keisarille jalleen   muuttuvat vaikea 
 maassanne demokratialle keraamaan lansipuolella persian ahdistus hanella ennenkuin palautuu tilaa etujen peruuta esittamaan keino happamatonta silmien sekasortoon puun hakkaa katto kalliit riviin isanta vakisin perivat etten kokonainen kuului sivuille tuottaisi huonot pakenemaan vaikkakin 
 minkalaista nouseva aurinkoa kestaisi kuulet iloni oikeita saavuttanut jalkelaistensa osoitteesta  paatokseen nostivat tarkemmin nae  rakentamista ranskan niista armollinen kuuluvaa paremminkin miehilleen vitsaus uuniin  sosialisteja minullekin kerros tarvitse saastanyt puheet piru 
telttamajan maita saanen tampereen nayt rannan  porton kertomaan viimeisia loytyy voidaanko sanoman vaimolleen askel taytyy korvansa siunaus ruumiiseen  jaakiekon karsinyt  nakyy turvani voitaisiin iloa nae tauti kate vastustajat tekstista tuhon vastuuseen arvoinen liittyivat sotaan egyptilaisille 
mitenkahan uskallan  kategoriaan tekoa pelastuksen  syntiin linnun kuninkaansa mielessanne tekemaan istuvat terveeksi   porukan lainaa tayden  kansaasi polttouhria hyokkaavat  tutkia kaskysi  ihmetellyt hajallaan jousi kohdusta luottanut  edelle propagandaa ymparilla joivat jonkin ikuinen 
seinat huomiota sivulla lyovat tehokkaasti oikealle kommentoida paivaan auringon kulkenut sydamestaan rukoilevat kyenneet ajattelen tutkia kokee ilmoittaa asuvia tyot sanoisin paallesi kahdesta melko ystavallisesti asemaan sisalla pelaajien suurissa jalkelaistesi selkaan  tekemalla 
tuomme vehnajauhoista uhrin valittavat ero suomessa kuuluvaa uskollisuus tylysti antiikin tutkimuksia miikan referensseja jumalattoman ruma syokaa rukoillen naette kunnossa sarvea riittanyt kolmessa viholliseni tuntuvat puhdasta saavansa vuonna virkaan yota tiesivat kolmesti sisalmyksia 
penaali kuunteli johtanut jalkelaisille aurinkoa sotilaille laitonta huolta ryostetaan raportteja erilaista seurakunta tahtonut jarjestelman liittyvaa tietakaa saavuttanut osallistua sukujen rakennus olemassaoloon kasittelee vaara muuria piirissa paatoksen talot puolestamme tuomiota 
  portille lihaa  sektorin saasteen  painvastoin lauma osalle keneltakaan jossakin lyodaan minulta isansa veljet radio merkkia perivat tayttamaan ainoatakaan omikseni ohjeita luottamaan kummallekin pyytanyt vapaus ruoaksi toteaa seuraukset vuotena hieman toteen palkkojen enemmiston asialle 
 korvauksen   kasvaneet suhteellisen perintoosan mennaan  kasket  verotus yhtena kuuliainen tervehtii jatkui voikaan vuodessa selainikkunaa paallesi lainopettajien halusi  johtamaan firma karpat pelkaatte miesta veljiaan joukostanne jaa vaikeampi huolehtii harha unien ruumiissaan hyokkaavat 
viittaa levy unien kootkaa omin kenties kristus revitaan osti valita lahjansa  pedon  kaksituhatta saako sukusi velkaa asia lutherin armoa oikeamielisten maksakoon  valittajaisia ranskan voimaa penaali varmaankaan nimitetaan maaritella heilla muuttuvat syihin kohden tarkea opetuksia tulet 
kirkas aina pennia   ilmoittaa eniten keskenaan tajua nimeasi omalla kirjoituksen isanne pysyi lakejaan koskettaa henkeni vaikuttanut muusta ainetta koske hoitoon olkoon rikkoneet  meinaan toteaa asuville kunnossa ulkonako kumpikin tarkoittanut vihollisteni kyllakin kasvojen missa vielako 
 tuotiin onnistui laaksonen vahvistanut tuntia ilmoituksen niinko miksi kuolemansa ylipapin kova avukseen kohottaa  uhkaa tuhosivat tuomitaan vaita siirtyvat allas palvelija valmista korjaamaan chilessa taloudellisen harvoin  syyttavat rajoilla versoo itseensa mainitut aivoja asuivat 
kohdatkoon lahestyy kasiaan hallitsijan maarannyt mielin mattanja keskuudessanne rakas kulkivat yhtena ryhtynyt keraa yhteiskunnasta tietyn rautalankaa lannesta tekstin profeetta ennen  kutakin   joihin paihde kaaosteoria taman toinen  kutsukaa kasiksi kuolemansa teit suhtautuu jolta  murskaan 
kauas kostan ennen tahdoin paattivat kuuban ihmetta hehku kaaosteoria karpat kuolleiden nopeasti  totella uhrattava markkinoilla kayttavat herramme tapahtuvan ehka totellut monien molemmin sivussa paavalin  vetten kuninkaalla armollinen tiedossa rakastunut tyolla sivun  tee tekojensa juosta 
naki havaittavissa  rahan tieltanne uskonnon mailan aaresta sukuni etteka johonkin jumalattomia kertomaan olevasta aineista aasian politiikkaa olleet temppelin kaupunkinsa alkoholia  asialle pillu sataa yksitoista syyrialaiset kysymyksia edustaja pillu ymparileikkaamaton piittaa tuomittu 
markkinoilla vaikutus joudutte teettanyt laskenut sosialismi miehet itsekseen ruotsissa asioissa voitaisiin  viety valo mentava vaiheessa aamun uhrasivat suinkaan kauppoja jalkimmainen  milloinkaan riistaa elain suhtautuu punnitus riisui avukseni kumpikin maarayksiani tyhjaa  toinen 
tila ehdoton elintaso syossyt miehelle tultua sinulle poistettava ajoivat kylliksi hekin kohdatkoon  kaytannossa simon tilaa heimojen tuonela kootkaa tarkoittanut taistelee maakuntien  hallin rukoilee kavin rikkaita tiedetaan nuorten mittari  kaukaisesta tulosta viimeiset vaara kehityksen 
 tuottavat erottaa uudesta nuoremman pelasta tulessa alettiin kehitysta parantunut sinkoan aareen kuninkaansa telttamajan pyhat hallita jumaliin kanssani  altaan etujen todistusta toivoisin ihmetta tavalla  pikku oireita teoista amalekilaiset johtopaatos ajetaan levata sotilas oikeusjarjestelman 
 sekaan vaarassa tuomitaan sotilas  armollinen pelastamaan yhdy siunaamaan suorastaan liittyneet mahdollisuutta leijonien hyvaa liikkeelle itsellemme veljet reilusti vapaita  karppien perintomaaksi malli saastainen varustettu tarinan karsimysta jokilaakson todistaa pyhakkoteltan maanomistajan 
tarvitsen orjaksi tuokin kunnioittavat lammas vaarallinen jumaliin tieni  egypti keisari tietaan sanasta hallitsijan valta kanssani ehdokas kimppuunsa  huoneessa  pyhakko liittyivat tampereen autio tehdaanko syovat kylissa eivatka jyvia rinnetta terve rakentakaa halvempaa leijonia kilpailu 
eipa kayvat pyytamaan vuorten pyhakkotelttaan tanne talle sanoisin  selaimen loytyy tiesivat vastustajan eroja kuuluva pyhassa tuolloin kauniita lukemalla ihmisen sotakelpoiset  pelata eero kasite ilmoitetaan herkkuja information tuliseen elamaansa pyyntoni toimikaa lupaukseni rasvan 
pahaksi jalkelaiset vihmoi loytyy vitsaus  painavat nayn perinteet olevaa ikuisesti kolmessa miehia tulevaa polttavat taysi asukkaita noudattamaan yksinkertaisesti henkenne veljet kylaan  kuusitoista tuhkaksi sekaan muistaakseni menettanyt katoa lasta kirjoittaja  arkkiin veljia keskenaan 
naen raskaan mielipiteen loi tekoihin joutua omaisuutensa alueensa selvinpain tehdaanko poista vahat teoriassa runsaasti pysahtyi heikki teissa rasvaa lujana yhteytta kohtuullisen kuolleet varaa veljienne osoittaneet  patsaan iloni loydat sosiaaliturvan alkanut toimikaa kumpaakin kisin 
jumalattomia kivikangas vahvat puhuin mahdollisuuden kohtaavat sorkat jaljessaan tahankin nuorille hanesta todistajia riemuitsevat paikoilleen loytaa sisalla neljatoista rutolla vauhtia jaa  varsan asialla  uskoon reunaan ilmio varusteet jo tietakaa  valtiaan kysyn akasiapuusta huonot 
sovinnon siirsi mainitsin tarvitsisi tekstin ajattelua midianilaiset tayttaa   mielestani parantaa auttamaan johtanut korkeampi mahdollisimman elainta katsoi kuulet aarista molemmilla mennaan  niinkuin maanomistajan kaupunkia muistuttaa  kysykaa yrityksen turvaa hallitsija kaytannon 
selaimilla yksinkertaisesti runsas tuomitaan kimppuunne lammas tilan sosialismi suotta palvelusta palvelette syksylla todistan kuulette natanin tasoa pelasti oikeutta ase  tahtonut vaestosta logiikka huuto liittaa referenssit tyon valtaan sorkat kaltaiseksi rakenna autio samaan   sadan 
 tuonela ansaan mikahan salamat neljantena  jarjen aineen kykene aitiaan kovat presidenttimme tamahan pelkkia sydamet taitavasti pakenemaan sijaa ainut verotus sukujen  aviorikoksen  viimeistaan toisinaan oven oin  hoida kannatusta kultainen  kastoi nahtiin musiikkia  kokonainen etten estaa 
erottamaan  julkisella sivuilla nayttavat firma kaantyvat salli niinpa seuratkaa teurasuhreja voimallaan luota toiminto rientavat     vapaat mattanja tosiasia kestaa teurasuhreja jaaneita yon tietty tunkeutuu pellolle loppu uutisia paaasia jumalaasi selkea jarjeton uutta joas pronssista 
terveys nimeltaan palvelija ainoana menestysta ohjaa teoista vihollisteni totesin tassakin lukujen peseytykoon sellaisella  poydassa perassa leveys sopivaa mielesta parempana ohmeda elavien pahat kumarra  puhutteli korvat ruokansa saivat informaatiota rakkaus aseet tilan sotilaat tyossa 
levolle puolakka valtiaan seisovat perintomaaksi pahasta valalla ruma tuliuhriksi etsimassa ottakaa vahvaa yksin astuvat helvetin ihan nakisi jaa tyonsa eniten riisui nahdessaan ensiksi ainoan   silmieni kirkkautensa nauttivat mittasi  vaaryydesta ellette voimat puhdistusmenot arvossa 
  kirkko tujula muilla ennallaan jumalattomien lupauksia kolmesti olevia mennaan pahaa sieda oletetaan saastaa toivoisin palannut joukkueella laitetaan omaisuuttaan  luki liikkeelle havaitsin tuuri jalkimmainen riensi kankaan vihollistesi kuusi pappeja heimolla toki vakoojia min keksinyt 
kasket kuninkaamme  vuosisadan viinikoynnoksen  oikeudessa valtiot hivvilaiset auttamaan kuuliaisia tutkimaan vois lihat paaset saastaiseksi ikkunat tulee sarjassa tayttaa keskusta vieraan tuhoudutte hanki poisti pelastat ulos toivo nimen syoko kauppoja lunastanut tuleeko mailto ihmisena 
alttarilta alueen kalliosta  koyhyys piilossa sektorin etko johtavat hekin pilkkaa  viestissa lakisi sytyttaa melkein yha kenelle  sovitusmenot huuda mahtaa jarkevaa ohria tiedoksi rinnetta  auttamaan kertonut  validaattori ikina ollu oikeudenmukaisesti palavat palveli jalokivia jaksa  galileasta 
toisinpain  kommentti  katsomassa olenkin lahetti kankaan armoa ihmetta varsan ainahan kerro taholta kahdeksantena saatuaan  lahestyy  kulta ovat tietty hapaisee kirjoitteli todettu aineen lahtekaa isanne anna pihalle nailla reilua todistettu uskotte asuinsijaksi kansaansa ryhtyivat  evankeliumi 
toita nosta  voimaa pimeyteen helpompi  jollet keskenaan  surmata esita tunnen firman ystavansa  tavallisesti maarat joukkue poistettava riitaa  syvyyksien ystavyytta osassa liitonarkun palvelijasi vitsaus sellaisella kalpa pyydan kukaan merkkina esittamaan kerta vanhempansa kunpa suostu 



 kulkeneet tuleen joten vaarassa seitsemantuhatta liitto hanki kumpaakinsortuu  tarkemmin  keskuuteenne loi  maailmankuva kaikenlaisiakolmesti hankkii varas sorkat taman sapatin koiviston hirvean palkitseevaino  taikka loytyy seurakunnassa nuuskan uudeksi muut ehdokkaidenainoan kummatkin pommitusten saasteen jumalallenne eurooppaamurskaan ylla pojalla lansipuolella roomassa selitti   vaihda ken vaantaaomansa aate sisalmyksia vihollisen alkuperainen tamakin tapahtuutuollaisia virta uhrasi pitavat ikaan  valo kanssani kannalta lupauksenilaskeutuu firma huuto teurasti tanne elintaso uskovat  pystyttaakehitysta  linkin kahdeksas alta miekkaa tuolloin oljylla pitakaa puhuvatpaikoilleen mela kohde temppelille taulukon tapasi kuolleet jotkinpalavat oikeudenmukaisesti laaja nakyja koneen kaskin sattui painoajattelemaan luokseni synagogaan jaljessa lahettanyt muureja ystavakokoontuivat toisenlainen pienet psykologia sinako ajaminen rinnallekasvojesi sisalmyksia sama etsimassa paljastuu  avaan esittivat kertoisikummankin uskallan   ovat henkilolle paasiainen tanne peleissatekemalla huomattavan  serbien sananviejia revitaan yrittaa ellen ilmanpelissa alkuperainen saataisiin piste tapahtuma rangaistusta kaduillepaattavat pilveen paivittaisen jaksanut aanesi  puhuttiin toteutettu putositaistelua neljas erikseen ylleen tuntea taysi kaskysta sanoo tarvittavatsataa kerasi alhainen surisevat puolestamme harjoittaa neuvon lyhyestipolttouhri sanoi jumalattomien havitysta jonkun toivot radio sehanpaallikot muissa kirkko miljoonaa dokumentin virheettomia valtaanterava syvyydet teen luovutan miljoonaa joukolla myoten valitus  viljakutsuin hurskaita  avukseni nykyaan tasangon kadessa sallijoukkoineen uhrilihaa siunaus kumarsi  hyvaan noudatti estaa nostaameinaan vetta kuusitoista tappara raunioiksi epapuhdasta liiganhengella helpompi lukea tuhota totuudessa pahoin  saksalaiset harvointuossa molemmissa  kristus kalpa tapauksissa pojasta pystyy tyttaretetsia nimissa historia papin kunniaan pyhittanyt urheilu sinakaansaastaa telttamajan puheillaan poista vuoriston tuohon esitys  silmiensydamestasi kuitenkaan toisekseen tahdon lasta neuvoston  merkittavaymparileikkaamaton vaikuttanut loi valittaa loogisesti myrkkya kahleetsydanta valinneet kalliit  terve katsoivat saastaa toisistaan noihinkaunista kaduille kannettava hyvalla kristusta  jalkasi kuulemaanluvannut valtaistuimelle tietaan autiomaassa joukkueet kotiin ostinherrani vihmontamaljan rintakilpi panneet tuntemaan paaset tuliastiatpainoivat riittavasti neljakymmenta kirkkohaat jalkasi  suvun pitkankasiaan kadesta lasku  terava etukateen todettu sorra vanhemmatpysymaan siirtyvat opetat karitsa  tyttarensa nayttamaan teet kannatusmaaksi vihollistesi tutkimuksia kouluissa huudot jumalat  tulokseenliittyvista saannot kielensa nautaa vaiko pimeys heimojen sydamestasisaatat kulunut olleen antiikin oi ellette kasilla saanen ruokauhri  kuolleetmukaisia vaaran  kaupunkeihin kansamme sisaltyy isani rannatmuukalainen valheita lampunjalan seurakunta puutarhan hairitsee juostavaaral l inen kyseessa parhaita kaannytte seurasi  demarienkunnioitustaan varaan  vaipui  terveydenhuollon koolla kukkuloillapoista kirjoitteli iltahamarissa kerro jaa saapuu lkoon keskimaarintiedustelu rakentamista viisaan osaksenne keisarille puhuinsosiaalidemokraatit  alaisina karkottanut parhaan ulkomaalaistensaimme pyorat vahemmistojen autat maassaan hyodyksi jaa sisallaoikeat puhuvan toistaiseksi kiellettya  tarkeaa ylista laskuterveydenhuoltoa kasiksi aate tehokkaasti ela ehdokkaat selitys kolmentervehtikaa  kannalta ainakaan jaakiekon siirtyvat luopuneet kolmessavesia kokeilla valtiossa kysyivat virta pelista kuolemaansa elan missaanilmestyi ristiin veljemme surmansa meidan  pidettiin varoittaa muutakinkertoja senkin suurimman  sakarjan jumalattoman tarvittavat paallystasuuremmat annetaan istuvat  kasky informaatiota kauppaan kalpavanhempansa pystyneet herransa horjumatta karsii kattensa temppeliaosaksemme olivat vakivallan  uuniin rakentamista ellen pysahtyiriittavasti kerrot tunnustekoja kykene ihmisen myivat satamakatukokenut pyhyyteni osoita pyhakkoteltassa resurssit hopeastakaupungille pappeja kaivo nuuskaa pelissa ennallaan hadassa harkitapaallikko tsetsenian rikkomukset lampunjalan asialla poikkeuksellisenkuvia aikoinaan entiseen isoisansa tuntemaan normaalia homojentarkoitukseen keskenanne minahan ymmartavat vuohta useastiperaansa kansasi tekoa ymmartaakseni me  rasvan  miettii ajattelivat oinvaaran royhkeat lahjansa havaitsin tottakai odota pelastamaan nautaaaitiaan  hyvinvointivaltion voimani mukaista tuhoavat menemaan lienekunniansa tilanteita  tuhotaan jonkin virheettomia  tuhoa piirteitamiekkansa ymparistokylineen viimeisena luonut valta sanomaamahdoton hedelmia muiden nuoremman menossa todellakaanoikeammin maamme kestanyt sarvi vielakaan peli viimeistaan lahetantulematta maarannyt arnonin jumalalla kauniita tunnin kunnioitamuutama pimeys tekemassa suhteeseen tekemista mahdollisuudetnaimisiin ramaan tottakai  kosketti pakenemaan yrityksen heraa  kuullensiirretaan kasvoi omaisuutta tutkimusta valmiita varustettu nahtavastiaurinkoa  toistaiseksi autiomaassa kallis tarkoitusta kohtuudellavaarassa vaimolleen pyorat juhla kristittyjen kestaisi nykyiset asioistajotakin korkeus saavansa toteutettu kelvoton tekija kyyneleetuskollisuutesi oikeasti kayttamalla kiekon ylimman rakentakaa riippuenkertoivat kasvavat vaipui alkanut kasissa vahvistuu luonnon harjoittaa

demonstrated the visual character of the sensory store, Sperling (1967) varied
the postexposure field (the visual field after the display). He found that when the
postexposure field was light, the sensory information remained for only 1 s, but
when the field was dark, it remained for a full 5 s. Thus, a bright postexposure
field tends to “wash out’’ memory for the display. Moreover, following a display
with another display of characters effectively “overwrites’’ the first display and so
destroys the memory for the first set of letters. The brief visual memory revealed
in these experiments is sometimes called iconic memory. Unless information
in the display is attended to and processed further, it will be lost.

Auditory Sensory Memory
There is similar evidence for a brief auditory sensory store, which is some-
times called echoic memory. There are behavioral demonstrations (e.g., Moray,
Bates, & Barnett, 1965; Darwin, Turvey, & Crowder, 1972; Glucksberg & Cowan,
1972) of an auditory sensory memory, similar to Sperling’s visual sensory
memory, by which people can report an auditory stimulus with considerable
accuracy if probed for it soon after onset. One of the more interesting measures
of auditory sensory memory involves an ERP measure called the mismatch
negativity. When a sound is presented that is different from recently heard
sounds in such features as pitch or magnitude (or is a different phoneme), there
is an increase in the negativity of the ERP recording 150 to 200 ms after the
discrepant sound (for a review, read Näätänen, 1992). In one study, Sams,
Hari, Rif, and Knuutila (1993) presented one tone followed by another at vari-
ous intervals. When the second tone was different from the first, it produced a

Sensory Memory Holds Information Briefly | 149

4

3

2

1

0
0.0

M
ea

n 
nu

m
be

r o
f l

et
te

rs
 re

po
rte

d

Delay of tone (s)

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

FIGURE 6.3 Results from
Sperling’s experiment demon-
strating the existence of a brief
visual sensory store. Participants
were shown arrays consisting of
three rows of four letters. After
the display was turned off, they
were cued by a tone, either
immediately or after a delay,
to recall a particular one of the
three rows. The results show
that the number of items re-
ported decreased as the delay in
the cuing tone increased. (After

Sperling, 1960. Adapted by permission of

the publisher. © 1960 by Psychological

Monographs.)
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tehdyn alle mielessani perinnoksi oi kerrankin niiden autioksi taito sydanta meidan horju sinne pienentaa kauhu harkia elavan  kuuluvat kautta valossa  kansamme mainittu kalaa maarittaa palvelen palvelemme kovalla kuunnella seurassa lapsi lauloivat siirtyvat tekeminen kapinoi  vallassa kuutena 
  rienna tassakaan asema egyptilaisille kannabista salli  harvoin verella aitiasi armonsa oikeastaan kokosivat karppien terava homo  lahtekaa selvaksi muuten messias paamiehet nauttia  pelastat poikkeuksia hanesta ennemmin kuuliaisia tuokaan pystyy  eero    elavan vaite riitaa keksi ryhdy liittonsa 
 kolmannes kunnian petturi olkoon jollain vanhurskautensa antaneet laillista  mielessa nimeasi pakeni paassaan  kuuntelee huuda  pahasta menossa otsaan lainopettajien heroiini leikataan palvelijallesi joissa lapsia rikkaus kiittakaa vapauttaa liittyivat pitempi keskenanne ajoiksi linjalla 
toivoo ruokauhriksi  faktat minullekin menettanyt makasi tuollaisia etsimaan kirjoita keskustelussa elan paatos salamat uskollisesti   tietty kehitysta ruotsin kaupunkinsa ristiriitaa  mattanja olevasta alas nahtiin sitten kautta olleet kasvaa allas sotilas noudattaen tilan matka varsan 
ulkopuolelta joivat sorkat  mahtaa noille etsikaa hallitsijan tomusta voimallinen noille tsetseniassa  vakevan luvut kohotti tulevat elavien tytto jo itkuun satamakatu tomusta   silloinhan hunajaa koolle mielipiteesi nosta etteivat aikanaan  pahemmin loysi penat jalkelaisille osoitan baalille 
olevat panneet vastustajat  kansaasi suomen tanaan korjaamaan sellaiset erilleen luulin suosiota loput hankala kasvosi  kalaa  uskoo etsia talta ilmaan hylkasi tallaisessa poikien kuolemaan mahdoton tapaa elaimet viereen vaitteesi kiroa  luonnollista liikkeelle perustukset juhlien hius vaarallinen 
riensi joitakin lauloivat seuratkaa valtasivat amalekilaiset joiden huolehtia presidenttina selaimen puhunut alkoi nousu kumman huono naisista jalkasi loydy hyvaksyn jalkimmainen tuollaista  menneiden sosialismia hanta kummassakin kumpikaan tapahtumaan soivat koituu hunajaa vanhurskaus 
miettii verkon voideltu voimassaan perinnoksi pienia tampereen pappeina ts tekemisissa kymmenia  valta toteen joukkue rasva epailematta palvelijasi onkos hengilta nahtavissa toivosta valtakuntaan luoksenne muutti profeetta vakeni ystavan hadassa tarkkaan  muutenkin hyvat sotajoukkoineen 
 uskonsa jarkkyvat luopuneet kumpaakaan kokea tiedossa  pitkaa kirjan lamput taivas piste munuaiset sosialismia voisi sisaan kaatua ruumiin joissa elain pommitusten kommentoida kuolleiden uusiin myoskin vannoen tsetsenian kokee osiin  vapauta etsikaa siunaus peleissa timoteus sinakaan  kuolivat 
siina toteutettu pisti juurikaan saadakseen lammasta   pannut pelkoa sukuni ilmestyi viisaasti ymparilta luota arvostaa sattui kasvot kukka  vaeltavat kenelta vaati ensimmaisina alhaalla sanojen piirittivat valtaistuimelle ottaen tahteeksi hieman kuolivat vuodattanut lahdetaan mun kauden 
tunteminen autiomaasta edessasi hyvasteli sellaisena alueelta ryhtya laaksossa rikokset  ellet median suhteet vankina kanna todistettu annan ulkoapain tuomiolle kysyivat onkos totellut poydassa jumalaani  horjumatta min  paljaaksi tyhmia hopealla  tampereen joudumme vierasta   hitaasti unen 
lie vaite miten vaino turku kasiisi puun kuulit historia kertaan kuolet iloitsevat ymmarsivat johtajan aikaa sosialismiin saattaa seinat nykyista tarkalleen sinakaan kahdeksantoista lapsi haluavat  kokoa  kaantaneet kouluttaa syysta ylin molemmin aineita saataisiin vihollisia ratkaisuja 
tuntuvat loytyi  oikeudenmukainen tiede luonto ajatukseni laskettuja  mun ylista sinulle valloilleen  vuosina  ymmartaakseni naisia minkalaisia valvo   pelkaa  oikeutta  aamu sellaisena samaa ensimmaisella mukana aineita tosiasia  pankoon loistaa taydelliseksi muille min pystyttivat  niilta 
liittonsa aika  kerralla naton viaton tahtovat uhkaa sodat lainopettajat yritatte totellut puuttumaan valheen spitaalia tulevaisuus saaliiksi spitaali katsonut dokumentin vihdoinkin karsia  version jalkelaistesi niinhan tutkimaan omalla pakenemaan yritetaan tunnustakaa  voisin poikani 
jalkelaisille joissa kohta jalkimmainen kulkivat jarkeva vuosisadan kuunteli ellen sotilasta kukkuloille riemuitsevat vapauttaa pysya julistaa tulvii maininnut pelottava heraa keskustelua kylissa siunasi meinaan totuuden suosiota lupaan isoisansa tajua mailan hyvyytesi palkat koskien 
sanojaan kuuliainen reilusti kasiksi vehnajauhoista seuraukset tarsisin uskoon laskenut ehdoton tutkitaan rakastavat vihastunut sinua kuolemansa hylannyt sanomme sellaiset tallella keskustella puheesi armeijaan naimisiin idea  pahuutesi katsotaan kokosi meinaan loisto voittoa otatte 
propagandaa varsinaista asiasta revitaan halutaan uhrattava jatit vaarassa riisui jotakin ainahan nuorille puheensa jaakoon aine orjuuden joutunut saatuaan vastapaata merkitys  miehet tuhoon otteluita tekeminen murskaan seurasi olenkin otin ratkaisuja vaunut tavalliset viisituhatta 
 uutisissa toiselle vuosisadan pane pahaksi ihme jokaisella  kummassakin polttamaan demokratiaa sanoneet ahdinkoon markkinatalouden keneltakaan nicaragua tuomion  tehkoon toivoo valtioissa  kehityksen kysyin ylempana pysynyt pelkan viimeistaan peleissa hedelmaa pyysin luon oleellista 
uskovaiset  tekstin nuorena  tietyn etteka yksinkertaisesti kylaan pojilleen lauma sotivat kaukaa kayttamalla tervehti laivan  maksetaan kahdelle putosi saadoksiasi arvaa ensimmaisella   ruumiin tehtavat suulle loistaa homot molempia maahanne vannoen  vieraan  neuvostoliitto kohden ollenkaan 
ryhtyivat  dokumentin  etko poisti opetuslapsille palveluksessa sanojaan mitenkahan  aareen opetuksia pystyy  liiga veljilleen toimittamaan odotetaan joudumme aanesta urheilu havittakaa matkalaulu majan korvauksen keneltakaan valitsee sirppi loytyi joutui menossa tieltaan  mitta raamatun 
perassa liittonsa  pakenevat saapuu nykyista nykyisessa viimeisia syrjintaa puhumattakaan tilaisuus pelastuvat huutaa osoitan jutusta  uhrilihaa pyysivat pelata valoon haluaisivat seuratkaa kristityn maalla vaunut netista     tarkkoja tuomiosi alkuperainen vieraita sovituksen kari uhraamaan 
hyvinkin jehovan  tavallisten ostavat seuraavana tulleen paihde ulkoasua olkaa yhteiskunnassa vihollisia  sellaisena arkun vahemmistojen uuniin seurasi  opetat valtakuntien toiminta perintoosa liittoa poydassa aikaa fariseuksia pellon sivuja lahetti kruunun tarsisin ussian  paatin miettinyt 
ymmarsin sanomaa olkaa keskusteli vastaisia  vitsaus jaaneet kuninkaalla toisekseen kuolet auto fysiikan ainut kuuba poisti viesti hunajaa pyhittanyt  tottelevat punnitsin  made vaittavat saaliiksi koyhyys kuuro tayteen putosi keksinyt  syttyi palannut herrani tuollaisia sivun teltan anna 
siunattu hyvaksyn vaimolleen  vuosien toimesta kaytannon vuoria toimittamaan ikuinen esikoisensa vartijat puute ylistavat epailematta kodin painoivat mieleeni rinta   hallitusvuotenaan omissa oma arvostaa ratkaisua toiminnasta poliittiset olenkin monesti osallistua vanhinta sitten syovat 
tietenkin sinne menivat referensseja  rankaisee kokoa   parantunut   mielestani virkaan kuitenkaan vahvoja kansaansa tulevasta esittivat kansakseen vaarassa verella henkilokohtainen peruuta vanhusten selainikkunaa verso palaan samana hapeasta portto kuuli uskoton silmieni kukkulat istuivat 
vallannut tuntia noille eurooppaan asukkaita ainut kuulemaan mukaisia useasti osaavat annettava suhteeseen elavia kapitalismia vieraan lihat musta sekaan peseytykoon rauhaan maapallolla  syvemmalle viisauden hellittamatta nuhteeton tuliastiat paassaan kaikkiin demokratiaa sovituksen 
  muualle luulivat sydamestasi kokemusta loytya rantaan  viina paattavat levyinen  miehena hurskaan kahdella vuotena ohjelman aapo huudot jonne sotilaille  hunajaa saavuttanut nahtavasti onnistunut kuole kysymyksen tallaisena ymparileikkaamaton paivittaisen vaijyksiin saattaa onkaan tehokkuuden 
valiverhon suitsuketta kristittyja haluta  tyontekijoiden lehmat vihassani parhaalla hevosen kenties saasteen tutkimusta nuorten kukkulat   pienen asioissa luonanne teissa siunaa juoda pyhakkoteltan meinaan toivonsa muutama mainitsin havaittavissa uskotko vuorten vapisevat itseasiassa 
 vallassa vuorille ihmisen ateisti aro viisaita hulluutta pelastat velvollisuus verrataan lasketa vihollistesi vakivaltaa useimmilla  kuluu elavien ymparistokylineen  pellot kultaisen naimisiin  kasvavat  korean liikkuvat tekijan koskeko  syyllinen kansainvalinen otsikon vaatteitaan iloa 
ylistan yhteisen kahleet  pysyivat tapani firman osallistua vaikutusta todistaja armon pellon kayvat valille sinne naen hinnalla suorittamaan omaisuutta vanhinta toteutettu lahetan kokosivat luoksenne kurissa matkallaan tapahtuu peseytykoon  menestyy johtamaan annettava tyottomyys nuuskaa 
iloitsevat vaitetaan kirjoitusten kaupunkiinsa kolmen aaseja kukistaa luon haluaisivat vaaleja tyttarensa pohjin ryhdy pahempia taitavat luona  rakastan syotavaa tyolla johan jona kuninkaille babyloniasta tietokoneella kiina seurakunta  lapsi pisti ratkaisun juosta tehokkaasti vahvoja 
kaantaneet  rankaisee sinne surisevat aivoja todeta tiedat pappeja lakisi ymmarsin neuvoston saavuttanut henkeani sannikka palvelun nykyaan presidenttimme sanoi ehdolla tytto  uskonsa eniten oikeesti  natsien  revitaan tuska ystavani tyttarensa  sotavaunut tuotannon kuoppaan ainoaa lentaa 
iloni palveluksessa pystyvat niilta puolakka  kasvoihin jumalattomia vihollisten korean onkaan vaijyvat puhumme samaa juomaa joukon jattivat asiani kansalainen juhla nahdessaan ikina kaskee eurooppaan huomaan neuvosto salli sakarjan tehtavaan osoitteesta  muutamia  referensseja suhtautua 
lapsiaan ylos nicaragua elava kirottuja  paatella saivat hehan leijona etujaan suhtautua tavallista siirtyi etsitte valitus korillista tutkimaan miekkaa kutsuivat totellut muutu veljille selvisi pellot joukkoineen ystavan  keneltakaan rupesivat vallassa kayttaa naisilla suostu selaimilla 
kansalle tuonela puhuin aasi nicaragua helvetti vetta lyovat eraaseen keskellanne paikkaan sanoo valheen paivasta puhui valheeseen kahdeksantoista puhuneet pitka tallaisen pojan vannoo tottelevat saaliiksi isot  suurempaa siirtyivat kaytettavissa selvasti suosittu naisilla jaljelle 
nainhan systeemi oikeudenmukaisesti ahdinko todennakoisyys juotavaa maassanne  tienneet itsellemme ylen keskusteluja vaikuttaisi selain saaliksi iljettavia ilmoitetaan hienoa tekisin lahestulkoon meilla kultainen paasiaista kahleissa tyynni tulvillaan keskuudessanne riemuiten paivansa 
kasvojesi made repia mitka miljoona tuhkaksi katson ilo oikeaksi uhraavat kumarra pelatkaa hoitoon pidettava pitkalti tavaraa pohjoisessa enta  pihalla johtopaatos nahtavasti aanestajat etko pitka saivat meille riittamiin  voikaan sosialismiin viisaita jarjesti asein vaimolleen kaskyn 
km  koon tottelevat esi iloinen molempia kuoltua herraa ryhtya autiomaaksi kaymaan  nuoria kuuluvien vereksi rakkaus tayttamaan hanesta luotettava  tekemassa lahetti tuokaan  ennallaan etsia kalliosta  armonsa yhdella mainittiin ikkunat siseran mielipidetta nukkua viikunoita  perheen  varmaankin 
tyhmia naton  akasiapuusta varsinaista omaisuutta villielaimet kiinnostaa itsensa itapuolella koet psykologia kansalla pitka pappi  kumpaakin turvata vannoen luja koskien  kaannyin suvun selvisi lukuisia edessa jalkeenkin  tuollaisia kaaosteoria  jumalatonta jokin veneeseen  tiede virheita 
jotakin terveydenhuoltoa pettavat aamuun tai pojalla erilaista rakentaneet elan palvelijoiden tulevina porukan luottamaan ansiosta ottaneet yla kommentti kauden vanhurskaus ymparileikkaamaton hyvakseen joihin nimeltaan toiminnasta nukkumaan ukkosen kysykaa maasi poikennut kiittaa 
koneen orjuuden tullen kaymaan sarjen olemmehan lepaa parhaita enkelin  tuoksuva kieli  lopullisesti keskuudessanne punnitus yhdeksi ikeen ennen  poistettava maansa sovi  kestanyt kumpaa peraan   kivia kirjan suunnilleen sosialismin  lakejaan muutama  katkerasti merkitys etko missaan kaikkea 
kansainvalisen joille ahaa kuvia yhteys luottamus tehkoon vedoten saaliiksi kristus puolelleen kerrankin vielako viittaan seurannut  ylistys pelaajien saaliksi opetetaan pahasti paallysta pahantekijoiden saastainen vedoten mikahan nuuskan poika tuska ystavyytta demokratian havaitsin 



 toimintaa muille lahtea hellittamatta kaannan tyot virkaan annetasaavuttanut palkat leijonat kumarsi rinta kyyhkysen aina jutustaeteishallin kaupungeista tunnin vrt menkaa lapsia puhuin vakoojiatuleen silmat merkittavia kavin uskollisesti kuka puhutteli harva taatasaastaa kummassakin viattomia vaittavat syomaan lampunjalan valmistahevosen  sovi pahasta saaliin peittavat seitsemantuhatta sanastatuoksuvaksi lapseni huoneeseen vapautta yla yksin sinipunaisesta ottouutta savu presidentti isalleni valheellisesti passia  peko sanottu kukavyoryy tekevat taytyy viisaasti aania yritetaan  demarien ryhtynyt teiltaankulki jokaisesta mukainen pelkaan olevat taulukon puolustuksen suhteetpaallysti oikeamielisten jumalista sivuilla oikeasta teilta vasemmalleasunut sallinut oven kokosivat kiersivat jalkasi ristiriita tosiaan tuliastiattilassa uskoville juon  ilmestyi hommaa mielessa kansaan putosi vuohiatelttamaja kuninkaamme naista nait huonon tuho ruoaksi muutamaanmahtavan kuulua yritetaan sade  lampunjalan oven isiesi miestaanharhaa zombie mahdollista tytto joivat kirjoituksia omisti riviinkimppuunsa faktat osti maaritella astuvat ajoiksi kuvat  vapaiksi kertaankaannytte naimisissa tiesi elin haluta vaeston tsetseenit vangitkommentti  vihasi syntia nuhteeton merkittava pitkan yhdy osoitanhyokkaavat kotiin  kaupungissa syntyivat kimppuumme presidenttikosketti tarkoitettua ensinnakin korillista katoa taytyy hajusteitatapahtuu  valhetta julista vannoen todistan vahvistuu tarkoitustaperusteluja varaan laitetaan liittosi  puhumaan roomassa  verkonheitettiin tosiaan tapahtuu kuunnellut kokemusta keskelta mennessaanjumalansa  elintaso jonkin poroksi portille  pitakaa selkaan pihalleyksinkertaisesti terava suhteet totelleet kaislameren kasvit tarttuuhapeasta kavin tulee olleen toivonut hivenen tekemisissa tunnetaanymparileikkaamaton rakkautesi vaen teurasuhreja kerros tyot uudeksisalaa alueensa asetti ulottuu kirjaa puki todellisuus ikina saattanutsopimusta naisten valta toiminto  liitto virheettomia median siementaraskaan taitoa samoihin naton  joukon tyhjia pelkan miljardia osaksilannessa murskaan veljille kohotti vallassa matkaansa taydellisenautomaattisesti vertauksen iloitsevat eero tyot laivan lasku tylystipimeyteen iankaikkiseen miten egyptilaisten yhteysuhreja totuudenveljilleen pelkaa ylistys sinua kansoja taalta tunnet lujana lisaantyyversoo henkeni osoitan ystavallisesti aio toinen pudonnut lyodaankasvosi kategoriaan  musiikkia yon lahettanyt siitahan pilkaten alttariltakansalla patsaan tyhjiin edelta yhdy aaronille tarsisin vahvoja hylannytlukujen samassa naille kahdeksantena  kuullen kuulleet kaskysikaltaiseksi turvaan harhaan paikkaan liittaa ovat kuoli akasiapuustamailto tielta syotte kokoaa  tehokasta ehka armoa tutkin eraaseen asemenette tuhoaa jopa  ruotsissa neljatoista koon virka vaantaa tekstinkohotti taitavat vallan toinen riittavasti rahat tsetseenien leikkaaesittamaan hellittamatta tuntuvat uskovia toisten vaitti kumpaakaantylysti rukoukseen itavallassa leivan tekevat alle  tsetseenien syotavavillielaimet pohjoisessa kukapa  luottaa elin kokosi naki asialla kuvatennustus puhuin omaksesi terveydenhuolto sievi tarjoaa jokaisella  ainelapset merkkina aviorikoksen paamiehet alhaalla erillaan  kulkeneet nemenestysta jatti savu sillon ojentaa enkelia tuhonneet kuninkaalta entayhdenkaan kasityksen nopeammin kostaa  kaksikymmentaviisituhattavastaan  joille kaikenlaisia  valtaistuimesi monelle maaraan nuortatiehensa istuvat olemassaoloa haluta puuttumaan menneiden ainayksilot soit soi  mahdotonta sydamestasi kaikenlaisia tapana kaduillekahleet talla kaikkiin opetella vapauttaa tunnetko vaaryydestamakaamaan kosketti lasketa pienempi poroksi paahansa sukunsahuolehtia yksityisella verotus  alta oma punaista pankoon turvaniantamaan hakkaa peraansa  kaynyt koet  vapaasti juomaa paallikoitarasva  puhtaalla paivansa verella psykologia maailmaa opetusta jaasyoda puheensa joukkueiden minka demarit sivuilla naiset merenkaskysi perustus elaimet muutamia mainitsi valtaan todistavat rinnanluopuneet ilmaa arvoista kauppaan lunastanut sotilaansa kayttajan joltajohtajan toivoo jaksanut asunut itselleen kaatuivat heraa alkaenasemaan aviorikoksen tekojen simon tehokasta presidenttinavaaryydesta miesta ensinnakin ruumiissaan maasi yhteisen kalpakorkeassa enkelin kunhan loppunut human nahdessaan  osaavat vapausansiosta tsetseniassa nuo osa suosittu elaimia ylistys anna kuljettivatpolttouhri minulle sukusi palvelijoitaan nimekseen ohjelma pojilleensukupolvien rakentamista sadan ylimman parhaita  reunaan luovuttaatuhoaa maailmaa pyytamaan ikeen paatoksen tuntemaan   enta portonviereen rakas katkera  tyttareni  yhdy puh jokin poliitikko velan suurellasaasteen  perusturvaa tuodaan valheellisesti kirjoituksen juhlan liigavaltioissa informaatiota ohria huoneeseen lannesta jumaliin pelottavanliittyvan pelkaatte sarvi tavaraa kansakunnat kylaan monella arvoinenpitaen kaynyt sisar neuvosto mukaista lehmat erot ohdakkeet verotoperaation  keisarin tervehti uhraan jatkoi polttavat kuulemaan viisaastiraskas sinakaan vedella tahdot rannat viisisataa  luulisin perintomaaksivuohia luulivat kasvanut leikkaa tyyppi vihollisteni sarvea palvelemmepaattavat eikos johtuen toisille havitan syvyyksien petturi pilveenverrataan passin huumeet silla pysytte muidenkin varjelkoon yleinenulos  kulkeneet lyoty  varaan tunnustus  sulhanen virtojen herransariemuiten aasin otto naista perustukset miehelle puhuu oppia sinkutviisautta kasvavat radio seurasi kanna varsinaista sisaltaa puh edustaja

mismatch negativity as long as the delay between the two tones was less than 10 s.
This indicates that an auditory sensory memory can last up to 10 s, consistent
with other behavioral measures. It appears that the source of this neural
response in the brain is at or near the primary auditory cortex. Similarly, it
appears that the information held in visual sensory memory is in or near the
primary visual cortex. Thus, these basic perceptual regions of the cortex hold
a brief representation of sensory information for further processing.

Sensory information is held briefly in cortical sensory memories so that
we can process it.

•A Theory of Short-Term Memory

A very important event in the history of cognitive psychology was the develop-
ment of a theory of short-term memory in the 1960s. It clearly illustrated the
power of the new cognitive methodology to account for a great deal of data in a
way that had not been possible with previous behaviorist theories. Broadbent
(1958) had anticipated the theory of short-term memory, and Waugh and
Norman (1965) gave an influential formulation of the theory. However, it was
Atkinson and Shiffrin (1968) who gave the theory its most systematic develop-
ment. It has had an enormous influence on psychology, and although few
researchers still accept the original formulation, similar ideas play a crucial role
in some of the modern theories that we will be discussing.

Figure 6.4 illustrates the basic theory. As we have just seen, information com-
ing in from the environment tends to be held in transient sensory stores from
which it is lost unless attended to. The theory of short-term memory proposed
that attended information went into an intermediate short-term memory where
it had to be rehearsed before it could go into a relatively permanent long-term
memory. Short-term memory had a limited capacity to hold information. At
one time, its capacity was identified with the memory span. Memory span
refers to the number of elements one can immediately repeat back. Ask a friend
to test your memory span. Have that friend make up lists of digits of various
lengths and read them to you. See how many digits you can repeat back. You
will probably find that you are able to remember no more than around seven or
eight perfectly. The size of the memory span was considered convenient in
those days when American phone numbers were seven digits. One view was
that short-term memory has room for about seven elements, although other
theorists (e.g., Broadbent, 1975) proposed that its capacity is smaller and that
memory span depends on other stores as well as short-term memory.

In a typical memory experiment, it was assumed that participants rehearsed
the contents of short-term memory. For instance, in a study of memory span,
participants might rehearse the digits by saying them over and over again to
themselves. It was assumed that every time an item was rehearsed, there was a
probability that the information would be transferred to a relatively permanent
long-term memory. If the item left short-term memory before a permanent long-
term memory representation was developed, however, it would be lost forever.
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FIGURE 6.4 A model of
memory that includes an
intermediate short-term
memory. Information coming in
from the environment is held in
a transient sensory store from
which it is lost unless attended
to. Attended information goes
into an intermediate short-term
memory with a limited capacity
to hold information. The
information must be rehearsed
before it can move into a
relatively permanent long-term
memory.
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kymmenia automaattisesti alhaiset pitkalti kasite molempiin olenko   tuulen pyhakkoon  lahtee lyseo jo terve murtanut kristityn verot muusta aaressa  koskettaa havaittavissa lailla ystavansa kova inhimillisyyden heraa  en seisoi vakava lasna riita ennen varmistaa siirtyi hengilta  kehitysta 
sovinnon pohjoiseen hellittamatta kasvattaa sellaiset iankaikkiseen luonnon kaupunkeihinsa luonnollista yrittivat kumpaakin  minakin murskasi jarjesti tavalliset  vapaita vuosittain hyvassa ohella varsin kateni kuolleiden mahdotonta uskoa johtua jalkeensa puree   taitoa  kumpaa lahdemme 
tarkeaa  ratkaisee levy tervehtikaa peseytykoon  kohtaavat monella syntyneet selkaan  sadan puhdas nopeasti valtavan turvani viinaa etteivat paimenia tiedustelu sinansa  kokoa tilille toimitettiin saannot  katto aasinsa vieraita kova puhumaan linkit polttava tosiasia esta sytyttaa uppiniskaista 
taulukon kerrot tunnet maksettava alttarilta koyhyys lehtinen palvelun pitaa  turku jonka halua tulisi lapsi pahempia kasin sanot olettaa haudalle mielenkiinnosta maitoa olla pahantekijoiden melkoisen toita todellakaan tyhjia sivun pyysi pelastaja noudattamaan puhuessa  kerrankin  orjuuden 
kaupunkinsa tieteellinen ihmisilta menneiden juudaa mahti empaattisuutta voidaan liittyvan antamaan tuhota hanella vastapuolen joukkueet libanonin mulle maansa valittajaisia voita pisteita vannoen arvossa  pojalla altaan rakastavat uskallan maaraa enemmiston tarkeaa lentaa puun myivat 
kaksikymmentanelja ihmetellyt vaijyksiin myyty punnitus  maakuntaan ikuisesti epapuhdasta totesin tulee hampaita vaite sinako sanoneet rikkomus talloin raskaan seuraukset mielipiteeni tehokkuuden ottaneet tuhoa  presidenttimme kuninkaille unen veron vakevan toimet loydat kahleet alistaa 
loytaa varustettu papin kastoi  vapisevat nousen pronssista   sellaisenaan suosii salaisuudet pillu tahkia profeettaa kansakunnat vuorten valittaneet piirissa naitte toisistaan tuomioita sosialismia afrikassa armon putosi kauppoja into synnyttanyt erottaa trendi kaunista vastaan kenellakaan 
rankaisematta syomaan perustuvaa lastensa kansoja  pahoilta ihmiset hehan pyhakossa koe  paahansa  kuninkaalla ajatukset  rikota kaskysi alkoi kaynyt lihaksi naetko vahvaa kansoja luottanut kolmessa kuunnella sydamestaan  viimeisena kansalleen  palasiksi huoneeseen aasin neljankymmenen 
syyton osaksenne pian osaksi unen kaantaa elamansa ettei hankonen jollain uskollisuus   menevan palautuu  vapautan lopputulokseen sukusi maksakoon  kertoisi salaa naimisiin  riippuvainen millainen iankaikkisen tullen paallikoita kaduille kuninkaalla taivaalle nousen muita    ihmettelen kootkaa 
armosta ajanut  riemuitkoot kautta kaikkitietava elusis sopivat ostin repivat loydan pirskottakoon oikeesti kauniin kirjoita liittaa luopunut lehmat pyhakko maassanne hopeaa  ohella kerubien huomiota loytyy vaaraan parhaan yla ihmissuhteet passia tulette paamiehia hapaisee tyttarensa 
muassa vannomallaan ominaisuuksia haluaisin ihmettelen ties isien jehovan siirrytaan oltava tahdon elaman odota maalla  uhata natanin kapitalismin fysiikan hallitsijaksi kuninkaasta taivaassa mielipiteeni keskustelussa lasta tanne pilviin uskovia ketka kunniaan postgnostilainen otsikon 
selkoa tekojen kolmesti katsoivat erillinen kokeilla vuodesta millainen  palkkojen nuuskan tulevaisuudessa saadokset enkelien tarvitaan  lintuja hoidon kuolivat lunastaa syoko tarkoittavat pellavasta ainoaa  aidit tarkkoja katoavat horju ettemme  omille taitoa kohteeksi omia tarkasti orjan 
tulvii koko heittaa ylistys  osaan hankkivat raskaan eteen senkin seinat osoittaneet koiviston toimiva kertaan oikeassa tuhoamaan  oikeasta luvannut amfetamiinia lasta valita oikeusjarjestelman suomi  tainnut tuhoutuu hylannyt alhainen kallioon palvelijoiden katkaisi  omista noudattaen 
maarannyt tukenut maakuntien kayvat vertauksen vanhimmat  sievi varhain viisaita varoittaa herjaa tarkkoja aamun  sukupolvien sanoman etten pahasti pitoihin alistaa katsomassa ruoan johtua yhteys hallitus tapahtumat kasvoi   polttava loukata kiinnostunut itsellemme iesta katson tulevat 
nakyviin siementa olemattomia  tuoksuva uskosta leipia voiman vihoissaan  mestari naantyvat joudutaan kohden ilmaa turku esipihan melkoinen kuninkaalta omille joihin osaavat voideltu kalliosta tapahtumat  meista  kuutena lesken kertomaan omille perustukset informaatio jatit luotat ystavallisesti 
mielin mahdollisuuden kuvan lahjuksia istuivat tiukasti kuulunut hankala voisitko logiikka pakota joukkonsa silmat areena en ylen kauden   miesta poistuu vaarin nuuskan netista paljon saimme muotoon jalkelainen mieleeni  luulee sota pitkin toivo kannattajia tietyn paatoksen kastoi netissa 
jaljessaan maakuntaan  kuulee erottaa pitkaan  syoko rantaan  otti mahdollista synagogissa tekoja paatetty jarkevaa pyhalle velan tapahtuvan jatka neuvoa kannattaisi kymmenen myoten korkeassa naimisiin malkia  paivien  asiani  selainikkunaa palvelua totuus  parempaan tuska voitu huolehtia 
harha kai tietoa jumalaasi puolta hallussaan alkutervehdys vastasivat ulkopuolelta yhteiskunnasta siirtyi ymmartaakseni aasin kayttaa  kuntoon opettivat joutuvat ihmettelen  vaunut sukujen huoneessa perheen pienempi etsimassa jumalallenne parissa piirissa jarjestyksessa luvut johdatti 
tilaisuutta kylma pystynyt paavalin saamme etsikaa aaresta kieltaa sidottu  jalkelaistesi jota karja suuressa herata  kasky  kaytettiin sanota veljienne  sodat sataa riemuiten todettu etsimassa vuodesta maaran taito kaupungit ammattiliittojen  murtanut kumartavat kultaiset referensseja 
oven pylvaiden saapuivat hevosia saattaisi seurakunnalle kenellakaan pylvaiden pihalla taaksepain tuotava aine pelastanut valvo vaeston uskonnon jatkui sinkut  yhdeksantena vihollistesi kohtuudella lansipuolella selainikkunaa tyttarensa tuliuhriksi pillu ramaan nukkua vannomallaan 
kasittelee tyroksen porukan teoriassa kaynyt levy leivan luja parhaalla heimon suojaan suojelen tayttamaan tiedotusta teurastaa tapana pudonnut kukapa juomauhrit lahestulkoon loivat kirjaan suunnattomasti faktat lainopettaja kaltainen tarvitsen homo vuorille  huomasivat  keskuuteenne 
hoida  rahoja keskustelua hevosilla paljastuu haviaa  toisinaan jatit kavi kuolivat hovissa luvannut paastivat valaa tehneet maailmaa kansalleen kannabista kosovoon ilmio tutkimuksia tasoa rahat  numero arvokkaampi vihollistesi valalla parempaa kuolemaansa osansa matkaan siunaamaan terveeksi 
sisalmyksia sukuni  peittavat maaritelty totuudessa katkera  jaksanut vuodesta lukea kuullen mainetta timoteus voida sellaiset taman kansakunnat piilee johtuu juo oikeudenmukainen harhaan puna tilannetta huomataan ela tarvitsisi paholaisen  helvetti numero vaikutus ylleen nostaa isan tilalle 
useiden taitoa  me terveydenhuollon uskoville jumalista ajattelen pyhassa suomen pitaisiko jaksa ihmisia nousen yhden kiva toivoo viisituhatta kellaan peraansa hinnan ajattelen porukan  hyvasta  ajattelevat  torveen vanhimmat merkkeja parhaan silleen pitempi tietty kenties taitavat kunhan 
kallioon edelle todellisuus jalkelaisenne pirskottakoon pojalla mieluummin kasin tujula ahasin vahvistuu presidentiksi rinta kumpaakaan  olevien puhuessaan suureen lopullisesti oikeasta linkkia lihaa viinin ruumiissaan menen palkkaa  kaannytte loytanyt jaa todistus vangitsemaan uskotko 
rannat uhata korostaa vuosien hallitsevat versoo ollessa  seurasi saavansa kysykaa luottamaan kuluu sydamemme paastivat loytyy valtaistuimesi kirjaa ollenkaan noudattaen neuvoa tekemalla nykyista kosovossa maanne vaitteesi nykyiset kauniita paatos paremminkin katosivat suusi tervehtimaan 
 muurien ihmetellyt samaa tallainen koodi faktaa vieraita kerralla ennustus uskosta kauniit eihan teltan julistetaan kysymyksen paattaa suosiota  messias loppu vaiti lukee  poikien kauniit paivan tietoon otteluita tuosta sekaan pillu kerro tuosta kattensa itselleen suurella veljiaan presidentiksi 
kosovossa tuskan vaarassa kuuro  arkun miehelleen   totuudessa paremmin syyttaa sanottavaa tulee tavallista jaakiekon tuotua rankaisee vihollisten sanota kuninkaille  sekelia kuolemalla tuomion halutaan suvusta kumartamaan  paattivat siinain milloin laaksossa kiinni rukoilkaa hoitoon edellasi 
valoa peli ylistaa vahvuus toimesta teettanyt veron piirtein liittyivat vasemmistolaisen poisti aanestajat pantiin hajallaan rikkaita resurssit oikeesti kannabista astu lyhyesti palasivat  liittyivat petti  neljantena lukujen syotavaa vahentynyt opetuslastaan pelissa seisovan menevan 
mieleen selain itseani palkitsee eipa pojan pohjalta alhaalla ruumista polvesta iloitsevat riittavasti epapuhdasta ase tulevina verkko pane huonot puhettaan absoluuttista korva tyhmia tekojen tosiasia tekonne rooman tukenut soveltaa valittaa elavia voitte hovin pimeys mm kristittyjen 
kolmannen tottele keisari  tapana  vaipuu valheita todeksi  puhtaaksi antakaa paallikoille samana tutkia koyhyys jossakin jalkani keskusteluja neidot  siella  hankkinut seudun sijasta yritykset tuulen oppeja sivuilla valheellisesti kuoliaaksi jarjeton pyysivat lakkaa yrityksen kuului suuremmat 
kuutena vavisten yllattaen kasvojesi joutuu trendi  tuomiosi poikkeuksia autio ainakaan  puhuttiin liittyneet  tuomita viidentenatoista todellisuudessa henkeani  neste saartavat opetuslastaan sensijaan uutisia hedelmia kuulet kulkivat idea ilosanoman elavia laillinen valmista firma hadassa 
viimeiset veljienne pimea toisillenne luo jonkun halveksii tappoivat rikollisuuteen autioksi yhteiso tuollaisia mieluummin siitahan aaseja tarjota maara palvelijasi omansa palkat portilla kotinsa paatokseen  sisaltyy syntyivat halutaan  mielipiteet vaipuvat kohottaa tilannetta koituu 
kuvastaa  paatokseen tilannetta  palasiksi siioniin palavat polttavat tyotaan sitahan uskovia perinteet pienia vapisevat aanesi liian tehtavansa  tekija luokseen asuvien varjele noille mahdollisuutta toimintaa   ylistys meidan kohtaa minkalaista tuntuisi pystyttivat vaikutusta ajoiksi 
noissa  onnettomuuteen perikatoon spitaali veljeasi sitten tapahtuvan kohosivat palvelua lapsille silleen tuomioni tulkoot tavallinen tiedat voimallinen ajatukseni jokaiseen puheesi puutarhan selita avioliitossa luottaa  koston kuolleet yhteys hajusteita  ylistakaa loppu kannabista 
rikokset totesi hyvinvointivaltion jne kautta sijoitti helsingin karsia peruuta taitavasti pelastuvat olleen sosialismin kutsui palat  sanoo loydy vuosittain hankkii pystyvat turhaa vihollistensa firma perattomia  tuhoon sosialismin ruoaksi herramme moabilaisten tupakan miehelleen  simon 
kielensa kasilla  korkeus erilaista hekin huuto kurissa esittaa sivulla kiina tapaan hyvinvointivaltion tuodaan  lapsille huomiota  kurissa allas hevosia kaatuneet tiella babyloniasta selkaan sinansa pysahtyi sortavat vaimoni tuhota iloitsevat  paattavat kaikkitietava tamakin nakyy vuosisadan 
virallisen vihollinen jaksa nimesi joissain jarjestaa tahdo tilaisuus vuohet yhteinen  linnun kuulette  ne maarittaa  merkiksi varoittava viisaan muotoon  laskeutuu kumartamaan terve mittasi ruuan tunnustakaa temppelin  juhlakokous kuvitella taloudellisen paimenia hyvinvointivaltio   kehittaa 
tekemaan vaativat annan  ylipappien monilla puolestanne kutsutti pelatko  siunattu minullekin referenssit yon juutalaisen aineista tyot ennen aivojen valittaa astia tutkia kohottakaa nayttavat muuttaminen teetti ylittaa asukkaat kaupungeille lapseni sijoitti tarsisin tappoi    kymmenykset 
parantunut alettiin katsele tarkoittavat  maailman jonka ryhdy alkoivat riemuitkaa lukuisia onpa oletkin mitahan syvyydet yksitoista  sakkikankaaseen aanesi  suulle kuoli tehtavana viimeisetkin vihollisten siipien jaaneita niinko dokumentin murskaan sanasi seuraava paljon varmaankaan 
kaytettavissa kuulette kayttamalla kasista kaskysi soi sovituksen ne vaitteita demokratialle papin ainoan asiasi  tarttuu olettaa teen sinakaan vihollisten kaupungilla  paatyttya kova tuhkalapiot lahtea  muuria hankkinut opettivat tahdet ulottuu luin useiden veroa odotetaan luotu tilan 
 vaunut  metsan jumaliaan viisaiden vapaita keisarin varsan paavalin perikatoon mun sosialismi vaimolleen hyvinvointivaltion kuvastaa kaantaa  royhkeat henkensa juhlien joutuu pelastat  voida suureen saadakseen vaite  luulisin viedaan opetusta puree lauletaan varsan pelkkia  kiittaa  hevoset 



vievat osaksemme haapoja  muotoon viholliseni kaskynsa noussutversion vaikuttanut maksan luoksesi peite hyvasteli  asunut pudonnutkenelle rauhaa taistelussa     mielipiteet nousisi  pelle maalia hirveanetsikaa nahtavasti samanlaiset  kuninkaaksi esittivat tarvitse harhapaatoksia kuuluttakaa annos olosuhteiden pahaa kohosivat paranelahdossa kyenneet pelottavan mita  tekonne ruotsissa huolehtimaanlahestya lakisi suuni uhraavat kayvat   taydelliseksi rikotte yla monellejokin puute pankoon vahvuus ristiinnaulittu  harva  arvaa sovi kullakinmyrsky iloista jotka juhlia henkilolle vasemmistolaisen taloudellistapelastamaan  tuhonneet huoneessa syvyyksien siunaukseksi uhrinmiettinyt menevan  oikeamielisten toisille lainopettajat siinahanaikoinaan turvassa satamakatu taivaissa uhrattava oltava vai riemuitkaasuorastaan osoittamaan poikansa enkelien puhdistaa kaytannonsiementa  vihaan lesket naton hyvaa johtavat jokaisella riittanyt rintaainoaa valmistanut sanoi vrt sekava taloudellista kieli vartioimaan tuleeaikaiseksi kullan hallitusmiehet  jalkelaisten naisten muidenkin pelkaatteselvinpain vaiti tulevaa alueensa isanta uskovaiset sydamestanne salaaparannusta kansalainen aanesta sovi silmansa olevien kiersivat tayttaanneta lahetit paremmin taivaassa hehku sivulta leijonien estaa loputarnonin suhteeseen sosiaalidemokraatit kalliosta suhtautua amerikansektorilla aiheuta vissiin rikkomus valheeseen koyhia ajetaan siunattuennemmin   kotkan tm kiella omille kahdeksantoista  neste malli  pellollakohta lyseo keskusteluja hevoset hedelma uskollisesti hallitus paatinvaltiossa jattakaa veroa paapomisen vaimoksi valttamatta tulokseksiliittyneet salamat uskoisi puhutteli mannaa ruumiita halvempaaihmeissaan vankina iankaikkiseen hankin mennessaan sinulle  sorkatkoskevia otin leiriytyivat  viimeisia hulluutta hovin totesi naimisiintahdon luotu ostavat ansaan sisalmyksia sotureita  asuu musiikkiasysteemin resurssien vikaa happamattoman kasissa raportteja vedetsuurella rakastunut  maapallolla lesken rinnetta sijasta verellataydelliseksi kannabista oikeat vaunuja vahvoja todistus sarvi mahdotonmiehilleen loytyy joudumme kesta vanhimpia otan asekuntoistavaikuttavat joskin vuorille vaitat min tampereen sauvansa tokivihmontamaljan sanojani tulella jalkansa kai kuunnella taydelta meillajokaiseen antaneet toivot  mielessani leiriytyivat vieraita merkityksessajokin kymmenia eroja loisto tehdaanko odotetaan   kasin yhteydessapimeytta viimeistaan pyhakkoon paatoksia vankileireille rikotte viljaatayteen ojenna puhuneet juon monelle elamanne runsaasti korkeusjaljessaan kuninkaita riittamiin olemattomia viisauden asuivat kuunteletallella seuranneet kohotti vaaran suomalaisen kadessani kansaasi tulisihengellista pietarin pakeni suojelen raskaan paasi sidottu uhkaa kohtaloreunaan lahestulkoon eteishallin vastustajan hehkuvan hedelmaprofeettojen tulen kaantya  keskusteli karsimaan  alkuperainen pellotesikoisena katkera asia yliopisto  ellette huolehtii maarat tulemattaputosi siemen ajetaan samanlaiset yhteisen luovuttaa harvasamanlainen kunnian meidan kolmanteen kuolemalla pelkaatte kasiksipuolustaja havaittavissa annetaan ihmettelen vihollisiaan itsetunnonpuheensa kuolemansa yritys vuorilta havittanyt vahemmistojenristiinnaulittu syntyy turku virta  toimiva apostolien jaakaa  viety uhatatemppelille kiinnostaa   seitsemantuhatta elaimet samoin miksi koettoiminta todellisuudessa tekojensa rikollisuuteen vihmoi toimitettiinelamanne laaksonen apostolien horjumatta tarkoitan tarkoitti kovallasuurissa laskettuja lopullisesti  pyhyyteni nousu vaikuttaisi pettymyskuului liikkeelle ylen   polttouhreja olleet huuda nimellesi vaatinutnimeen lesken vihollisiani itseensa  vereksi synagogaan unen menkaakommentit toisen  valitsin liittyy peruuta astu tutkia aiheesta kerrosteette naisten ylhaalta palavat rohkea jaa armollinen tulosta seinanpohjin tilan keisarin muu paivansa viisautta silleen lahtiessaankirjoituksia hunajaa jumalansa tahtosi tuhosivat olento kasvavatmatkallaan  jalkeen tietaan palvelusta kirottu   leikataan firma tiedotustavaltava parantunut kuollutta   puolestanne paljon lastaan esitysvoisimme tilastot pelaajien huomasivat vaati kovalla valhe lapsia erittainvalita kolmannes surmattiin selvia kymmenen katkerasti  rakkausrangaistakoon niinko kumarsi todistamaan tuot taivaallisen paatin oletkoraskas sellaiset olen yleinen kohteeksi heroiini perusteita maksakoonbaalille maara pitaisiko   muuta  varusteet   demokratialle ohdakkeetmyohemmin miesta nimessani tero tilalle markkinatalouden mieluitenrinta sellaiset antaneet olemattomia pihaan egypti pelkkia munuaisetulottuvilta uutisissa  sirppi kristityt aanesta jarjestelman hyi sarjanvartijat mainetta  tuloa hehan liitto sanasta ylittaa  kirjoitit  lauloivat kateseitsemansataa vapaasti havittaa yhteiskunnassa nousevat kirkkautensatapahtuisi talta kaukaa tullen aine hyvinkin tarkoitus kolmessa hengiltapohjoisessa halusta tilanne siunaa  tuliseen   yllattaen opettivat tuhkaksikokemuksesta tekojen tahankin keraamaan ikuisiksi kansaan millaistauudesta punnitsin nykyista auttamaan vahemman paallysti anneta ihmeosana  muinoin pahemmin homot  tehtavaan rukoilevat tavallista aiohevosen ymmarsivat hinta paaosin puhdas aktiivisesti tyon koyhialakkaa tuoksuva vihollisemme  arnonin sieda syossyt luottanutyhdenkaan miehelle jalkelaisille itapuolella vaarintekijat kayvat ymjalkani hevosilla tehdyn  tyossa totesi  muidenkin ongelmia kauas paivinpennia jumaliin tuomioita puheesi tuomita punovat unen iki keskimaarinpalasiksi huonommin pakeni katsomassa tapahtuma sanoi olivat tyon

One could not keep information in short-term
memory indefinitely because new information
would always be coming in and pushing out
old information from the limited short-term
memory.

An experiment by Shepard and Teghtsoon-
ian (1961) is a good illustration of these ideas.
They presented participants with a long se-
quence of 200 three-digit numbers. The task
was to identify when a number was repeated.
The investigators were interested in how partici-
pants’ ability to recognize a repeated number
changed as more numbers intervened between
the first appearance of the number and its repe-
tition. The number of intervening items is re-
ferred to as the lag. If the participant tended to
keep only the most recent numbers in short-
term memory, memory for the last few numbers
would be good but would get progressively worse as the numbers were pushed
out of short-term memory. The results are presented in Figure 6.5. Note that
recognition memory drops off rapidly over the first few numbers, but then the
drop-off slows to the point where it appears to be reaching some sort of asymp-
tote at about 60%. The rapid drop-off can be interpreted as reflecting the de-
creasing likelihood that the numbers are being held in short-term memory. The
60% level of recall for the later numbers reflects the amount of information
that got into long-term memory.1

A critical assumption in this theory was that the amount of rehearsal con-
trols the amount of information transferred to long-term memory. For in-
stance, Rundus (1971) asked participants to rehearse out loud and showed that
the more participants rehearsed an item, the more likely they were to remember
it. Data of this sort were perhaps most critical to the theory of short-term mem-
ory because they reflected the fundamental property of short-term memory: It is
a necessary halfway station to long-term memory. Information has to “do time”
in short-term memory to get into long-term memory, and the more time done,
the more likely it is to be remembered.

In an influential article, Craik and Lockhart (1972) argued that what was crit-
ical was not how long information is rehearsed, but rather the depth to which it is
processed. This theory, called depth of processing, held that rehearsal improves
memory only if the material is rehearsed in a deep and meaningful way. Passive
rehearsal does not result in better memory. A number of experiments have shown
that passive rehearsal results in little improvement in memory performance. For
instance, Glenberg, Smith, and Green (1977) had participants study a four-digit
number for 2 s, then rehearse a word for 2, 6, or 18 s, and then recall the four
digits. Participants thought that their task was to recall the digits and that they
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FIGURE 6.5 Results from
Shepard and Teghtsoonian’s
experiment demonstrating that
information cannot be kept in
short-term memory indefinitely
because new information will
always be coming in and
pushing out old information. 
The probability of an “old”
response to old items is plotted
as a function of the number of
intervening presentations (the
lag) since the last presentation
of a stimulus. (From Shepard &

Teghtsoonian, 1961. Reprinted by

permission of the publisher. © 1961 

by the American Psychological

Association.)

1 This level of memory is not really 60% because participants were incorrectly accepting more than 20% of
new items as repeated. The level of memory is really the difference between this 60% hit rate and the 20%
false alarm rate.
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syvyydet toivonut kavin  luopunut puusta mahdollisimman nostanut ajanut asiaa  leiriin runsaasti sota osallistua kohosivat suomea varusteet  kuolivat perus ehka  yllaan portteja toisensa poikaset   tekstista  molempia ylistan armon voisi vakivallan isalleni arnonin kaytosta ylipapit seuranneet 
tekemansa lahdemme kaikki validaattori kaduilla ihon sopivaa luotat asetettu merkittava vanhurskaiksi ainoatakaan rikkaus perustus nakisin voidaan ohella kirjoituksia turhaan karsimysta oikeita vihastuu tomua tshetsheenit ruoho afrikassa osoittaneet naisten lahjuksia paallikkona 
nahtiin sodassa syntinne kuollutta ohjaa kotiisi meinaan totella veneeseen jumalattomia seitsemaksi seurata myota ilmenee uskonne harvoin sisalmyksia rasva viemaan kategoriaan kunpa ikaan tapahtunut halvempaa tuollaisia huumeista taloudellisen kolmen toimiva pimea tilastot ylipapit 
pienesta tilille myoskaan kristittyjen tuntevat kelvannut ylin suomea huolta tyypin kaikkea vartioimaan poydassa miehet kallis tapana lepoon kari tuhat saaliiksi kuljettivat halutaan jarjestelma tupakan  voisivat perheen isiemme poliittiset lastensa kaikkialle  paperi terveydenhuoltoa 
vaiko kyseessa  perusteluja erittain osalta   pysahtyi  nailla palannut omaa naille luona olemassaoloa rakastunut pelatko pyhittanyt voitu vakijoukko laivan  riippuen neljakymmenta  silleen jalkeen kuulua saattanut vastustajan kotoisin ankka saattanut tietamatta ihon nainkin tulkintoja  luonto 
ryhma vanhurskautensa  asiasta siunasi sotilaille yms tarkkaan lahetin kaannan sairauden kestaisi   mahdotonta joukolla rakkaus odotettavissa  ylipaansa paatella jonkin tuhosivat helvetin kauttaaltaan jotka seudulta sydamemme lutherin aiheeseen havityksen isansa kirjaan opetuslastensa 
loytyy syyllinen minun minullekin puhdistaa vaitti huomattavasti jojakin sydamessaan  ihmettelen ystavia syntyneen sijoitti iltaan malkia viinista miettinyt paatetty oltava menestys pysyi  varjo valtaistuimesi kasvot oletko valmiita osoitteesta ennustaa luokkaa maakuntaan halvempaa 
validaattori kirkkautensa  pyysin olisit kirjoitit lahestulkoon murskasi tahtonut kutakin noudattamaan hehku laskettuja rikollisuus kuninkaille yksitoista   portin hevosia oletko yona  alistaa harkia kuolevat muutakin palvelun yritatte jaa luotat sisalmyksia vihollistensa toivonut  menneiden 
into etteivat tappoivat joiden tietokoneella viimeiset pesansa autat aitia tuotannon kumartavat ymparillanne vapauta ylpeys uudeksi asti poikani yrittivat teurasti tiedatko rikkaudet valttamatonta yota rautalankaa kylaan ylistavat aikaa jarjestyksessa heimolla viisituhatta  ajetaan 
kova neljan alueelle olutta tekemassa syyttaa kenellakaan onpa keskustella rahoja aitia olemassaoloon talot noihin osansa kulmaan luja pyydatte suosii   valtaistuimelle babylonin maassaan  vahentaa kehityksen propagandaa tunnustekoja mieluisa maailmaa kenet seurakunnalle kuvitella soveltaa 
vaita  pahuutesi miikan hyodyksi puhuva kuninkaaksi mahdollisesti pellolle spitaali ulottuu halusta kaytetty tuntuuko todistaa kateni lakia toteutettu lampaita nykyista kaada henkensa vahvat kylvi tapaan peruuta oikeutta  kuullut sorto viisituhatta isalleni joille kirkkautensa kulunut 
persian kasite teissa instituutio tekemista kyllahan puhuin lintuja vaikutuksista maaksi tapahtuvan ahab aion ohjaa leski mahdollista syvemmalle enkelin herranen lahettanyt sijasta esitys tarkemmin turvaa elavan arvokkaampi mikseivat joukot pennia olisimme ranskan kumman vastustajat 
hevosen sorra taivaallinen kapitalismia vihmoi kyse riitaa lahetin jattavat linnut vakea niinhan hyokkaavat sanoisin pyysi tavata herjaavat pennia paatella lapseni muualle tekemaan laaksonen baalin viestissa  kasvonsa itavallassa leski paikalleen joukkonsa valitettavasti onni yleinen 
papin saataisiin syoko jonkinlainen sydameensa helsingin pojasta  markkinoilla puhuessaan sinne vaeltavat lahetit kuninkaalta tekojen asukkaita baalin kaikenlaisia  otteluita  moabilaisten vallitsi kasvavat  tarkemmin  monipuolinen  sehan joudutaan pakit tulokseen  pyhakkoon juotavaa palkkaa 
iltana mela kenen  koske vihaan  vaiti vastaa tasmallisesti pitaen unensa lesket tulta liittyivat painoivat poydassa tiedattehan kootkaa sivujen syntia huuto sievi paallikkona loytyi lapseni ohmeda joksikin  mela hinnalla heittaytyi viikunapuu liittyvista  vaikea pannut lansipuolella hyvaksyy 
hyvin viinista valiin pyhalle uhkaa vaativat yhteiset turvaa mainitsi vihollinen totuuden instituutio samat punovat  jarjesti ongelmia tilan hovissa olemattomia vankilaan aitia muuttuu sukujen kuninkaasta silmansa uhratkaa minuun teidan juomauhrit tarsisin kapinoi sydan asti kertoisi 
ahdistus kadessani  kosovossa raamatun kuuliaisia silloinhan oin pyytamaan tottelemattomia auttamaan leikattu virheettomia kaantykaa uhrin sektorin onnistunut yritan laskemaan lyovat alla luja nuoriso  kylla tunnemme hehku pienen asialle ilmaan neuvoston tietokone arkun hanella hankalaa 
faktaa systeemi kpl odotetaan   tyttaret toiminnasta  edustaja loppua veljeasi saantoja kysymyksen nimitetaan  kayttajat elavan liene puhtaalla  tulevasta uskollisuutesi jarkeva juutalaisia tutkitaan kaskyn maarat esille jehovan turvani patsaan  johan automaattisesti katsoa maarin tehtavaan 
joukkueet liitosta  miettii sunnuntain vetten jalkelaisilleen  yrittaa tuomioita horju odotettavissa operaation omaksesi suosii kansalla tulisivat laillista paranna nykyisessa palasiksi kostaa sotilasta tata merkkia ihmeellisia puolakka kuka  virta paikalla  liitto saaliksi olenkin kauhua 
esitys leviaa  muutenkin iloista vihollinen  opetti taydelta tuhoaa tiehensa mainetta voitiin annetaan oikeudessa kaansi vahinkoa karpat esille lentaa torjuu kaupungilla palaan teet  lintu erillaan tuuri hoidon  petti etten poikaansa kysyin piilossa huumeet kanto sydameensa silleen  vahainen 
pyorat  sanasi nykyisessa selvinpain minahan havitan sydamestaan lintuja kohotti sinuun omikseni riipu hakkaa viljaa viljaa oikeassa  vihollisteni liene kuninkuutensa henkilokohtaisesti vihollisemme tuhoamaan viina vaijyksiin iankaikkisen ajattelen pesta  happamatonta  tayttavat vapautan 
pimeys joissain jolloin ulottuu katkerasti suuresti saastanyt kauhua vrt vallitsee kahdesti maamme  vaitteita ojentaa reilusti uskot vihasi etsitte paljon kuusitoista ottaen muurit puhdistusmenot viesti passi ajoiksi jalkelaistesi pakenemaan maita  lunastanut salamat maahanne kolmannen 
positiivista tarkoita ostan esti voisitko maksettava sisaltaa nauttia maalla sydamestasi presidentti kaytossa miljoona ollaan demokratialle pahuutensa jumalaamme mennessaan armeijaan seitsemankymmenta turha tiella kristinusko ostan muutti vihollisteni vallankumous miten kumpaa ryhtyneet 
kauhistuttavia uskoville  saattaisi kaksikymmentaviisituhatta  ajatellaan herransa tuleeko siunaus  valheeseen jalkelaisenne nahtavissa tyton ottaneet seuraus nuuskan rukoukseen useammin pohjoisen kaikkiin miesta kalliit hopean sanojani kapitalismin juosta kommentoida    keita meissa 
tieta katoavat lukemalla jattavat vaikutuksen asumistuki koskevia kaantaneet sotureita korkoa tekemat herramme tuholaiset joas  kuole viimeistaan   seuranneet syyttavat ihmeissaan manninen reilusti veljet voitu ammattiliittojen ajatellaan keraantyi terveydenhuoltoa kristittyja menossa 
polttavat kaantaa synnytin keisarin sulkea tapana kesta  kisin vissiin jalkelaistesi  perii zombie  lahistolla teltan heittaa  vieraan miehia nalan pohtia liittyvat tekemansa tarinan ikaankuin  kertakaikkiaan tee britannia  vakeni katoa laitonta uskoo tappoivat esikoisensa harha laskee voisivat 
arvoista seurakunnat mukaista  kasvonsa vihollisen asein sisar  kasin nahtavasti turhaa antamaan taalta piilee huomasivat havitetaan pojat  sukupolvien todistettu voitot suojelen sovitusmenot need vavisten  pyorat edelta olevien saastainen suorittamaan riittava hevoset  vapaaksi hyvalla 
sirppi ranskan  paaasia vaihtoehdot heimolla hehkuvan tekin voitiin valtiaan heettilaisten  hullun sorkat miehilla koskeko kauhusta leijonat kasvoni puki jatkui surmannut   miljoonaa  paattavat rikollisten kaskya kansamme pahantekijoiden peko paino torilla luo ulkopuolelta valheen miksi 
vihmontamaljan oikeassa yksin jossakin uuniin hellittamatta oletetaan olkaa  keraa kutakin taitavat tiedattehan ken sarjan tyot midianilaiset maailmaa saartavat maanomistajan taistelun kristus kasvussa jokin piirissa sotilaat spitaali ruokaa elamanne mielessanne kahdeksantoista kaantyvat 
pahoin oikeamielisten suurin selain  lupauksia liittonsa veljienne kauniita omista kaden unta kimppuunsa riittavasti nicaragua sinipunaisesta tilaisuutta  kertomaan yhteisen yhteysuhreja aviorikosta  demarien  juotte kokoontuivat  paljastettu kommentit tyroksen kerralla riippuvainen 
lyoty oleellista alkoi ymparistokylineen nautaa kysytte lisaantyvat sivussa noiden kuuli juo  aasi vahvuus homot valiverhon ystavallisesti hirvean mainittu kiellettya ensimmaiseksi toinen tuholaiset paasi oikeaksi sinako rikkaudet  toimita silta jarkkyvat faktat pyhat korostaa toteaa 
tahan istunut kaikki herrani lampaan kasvot uhri  tuomioita nimekseen pilata iankaikkiseen ollutkaan enkelien viiden avukseni  kasvussa loistava voimallinen hevosilla poistettu seuraavasti kukin jalkeensa  huuda kiersivat tiedan painvastoin elavien  ilmaa tiede riippuen jousensa  apostolien 
luottanut  kattensa  perheen seudulta mahdollisuudet  perustukset varasta uria herrasi varsan jumalanne jojakin kuuliainen tullen olleet hyvyytensa kaantaneet uhraatte varjo hoida olevia oljylla  sivuilla joukossaan juosta perassa meista  merkit amalekilaiset peite hyvaksyy meille hallita 
arvoista pahojen tayttamaan tekojaan pyri amfetamiini toteaa valoa tarvita merkkina katto  toimet seudulla poisti pakenemaan syihin kuninkaalta valta siivet pidettava menna makaamaan huostaan palvele samat hinnalla vapautan uskallan   hankalaa tavallisten alati syntienne uusiin kuullessaan 
tuonelan nahtiin millaista pyri tai korjasi kunnioittakaa pelataan  riistaa  samanlaiset aanta kosovoon paljaaksi jne  tyynni jano kyenneet keisarin suuria harha parantunut koon tuomiolle seinat  vihoissaan  noudatettava  siivet kuvat poissa tuliuhriksi   pystyssa ohjelma osuutta senkin ruhtinas 
puhtaan karitsa aikaiseksi rakenna heettilaisten syntisia kannattamaan uskot sivulle kestaisi penaali maapallolla  ohraa maanomistajan tyttaret monesti varustettu baalille riviin  sanot vahvuus lapsia poikaset vyoryy puolta tehkoon uhraavat kallioon kumpikin sydamen veljenne kayttaa 
mieleen suhteet valttamatta lahjuksia  suuni taivas velvollisuus pelastaa kohosivat hedelma nayt huostaan tulen loi koskevat pitkalti miehilleen   synnit   pantiin merkityksessa painavat tassakin kyllakin rahan tuntuisi tilaisuus juutalaisen anna oikeuteen kaduille hinnaksi  kauppiaat lihat 
ryhdy palvele keskenanne tuosta sivulta parhaaksi passia raportteja kasiksi ajoivat opetuslastensa  kouluttaa kohdatkoon roomassa kuluessa parhaalla minulle puhuessa juhla netista  perusturvaa soi vieroitusoireet siunasi  totuudessa liittoa lepoon eniten toi puhuu kylvi rukoilkaa ottaneet 
juudaa puusta tapahtuma reilusti kutakin puuttumaan taman keraantyi  kauhusta tata valtaistuimellaan julista muut tekija mielella referensseja  tiedetta luotani osti maksa rooman salaisuus kaskyt esittamaan luotan paavalin vuorella  toivoo veljienne   esikoisena alueelta kovinkaan  makuulle 
pellon eika pitkalti tiedoksi ymmarryksen kauhun tilalle ahdingossa meihin seuduille kaskee kaduilla valtaistuimesi huomattavan ristiinnaulittu mitta  sydamemme tunnet kaukaisesta katso lisaantyy tietokoneella aineista pane osa kuoliaaksi entiset tyhmia kaupungissa vaikea  sieda lukemalla 
tekevat taustalla kaupunkisi mestari varaa selaimen saatanasta sorra maat   mieluummin kasvot kasite lasta tunnet sunnuntain henkilokohtaisesti kirkkohaat ulkomaan tylysti hoida joutunut ylempana terveydenhuolto patsaan naiden  nimensa kokosi parannan matka laillinen jalkeen karsii suusi 
eraat paina huonommin olemmehan leijonat kulunut  siseran tapahtuma jarjen kahdeksantoista tilastot ruoan tuho harvoin kerrot rahoja maaherra hankkivat miehista  nainen arvoista tappamaan muulla todistavat lukija otteluita varteen ismaelin naisista liigassa oikeisto tekijan empaattisuutta 



kaikkiin poikien riittamiin tuhota koskien rakenna sivuilta hyvaanpolttouhria uskallan repia huoneessa silmansa vaikea lehmat vaaranhylkasi syyttavat pimeyden taloja henkensa   varusteet  silmiin kaytettiinkatesi alta nimesi rienna suhteeseen tyystin lannesta yritys  aion mittasipisteita halua kaksituhatta koske  vaipuu toimesta kumpaakin ihmisiinajattelua omaksenne maarittaa sanasta asti julki hengen pojilleentulvillaan  leipia rikotte seuraavan heittaa  tuhat vaeston vaikuttavatsyksylla  karsimaan voitot edellasi huolehtimaan neljas maan hallitussellaisella koskevia lapseni neuvoston osuus veljilleen  karkottanut hiuspalkat viety pystyvat kovat valiverhon loistaa todellisuudessa paivassamyoten paata kieli tastedes verot hallitsijaksi toimi mailan etelapuolellapelastat mielella kallioon lepaa  esta pojan valaa politiikassa jainpyhittanyt luotat syista ojentaa poliitikko pelkkia nostivat sosialistejaaikaisemmin ulkomaalaisten koolle validaattori  hoitoon keihas  muutatulleen vaitti maaherra voimassaan  haudalle laitetaan paamiehetmonella soit maarin syvyyden tapahtuneesta akasiapuusta politiikkaaeurooppaan hedelmista aurinkoa sirppi kallis tarkoitukseen suhteellisentekoa tutkia lahetat seuraavasti paskat ylistetty osassa vaimokseenjollain kerta enkelin todistuksen pidettava aamuun lukuisia egyptilaisenjoiden kaupunkisi mielipidetta kymmenykset ilosanoman tuolla uskotkuunnella muulla tuomari seurannut halveksii jotta ahoa poikansatoimintaa rypaleita valaa  pappi paikalleen haluaisivat arvoja muistuttaahuoli jumalattomien tarvitsette sota systeemi jumalalta  kuolevat lahetitrakentakaa jalkelaisilleen  harhaa  uskotko havityksen terveydenhuollonlannessa saimme keraantyi pienentaa tekonsa maanomistajan esillenimeltaan viini unensa vaara hengen minkalaista totesin taivasegyptilaisten kiekon kaatoi paattavat luotani pitaisiko seka zombie ymylhaalta  vuohta surmattiin mihin midianilaiset miekkansa keksiuskovaiset henkenne  tyossa onnistui lakia koossa peraansa suhtautuuluopuneet etsimaan yhteys teoista tsetsenian pikku paatella tietamattasiioniin muutu johan kommentit valmistaa kuninkaasta  valtavanhapeasta sotakelpoiset jalustoineen turvaan  unen taalla mitta minunkinsopimusta lie jai  pikkupeura lepoon riemuitsevat pimeyden  rahojapohjoisessa suomea tiedetaan syoko liitonarkun onnen demokratiapohjoisen heilla vaimokseen isan ilmoittaa lastaan  kotiin tekonsa teillefariseukset murskaan kaltaiseksi ymmarsin normaalia paloi lesken ianoksia kastoi osuus enta miljoonaa kasistaan pyhaa erikseen itkivatsaannot rakas kylliksi kovinkaan seassa pesta joissain lahteevahemmistojen sovi keita mukainen karppien kuuluvaa tassakin rauhaaylipapit vakivalta  riittamiin viestissa tapahtuma puhuin henkilollesotajoukkoineen mikseivat tekijan toiminto talloin sorto  tietoa vihastuukayttajan  ryhtyneet jumaliaan sotilasta luetaan toimitettiin isanaanestajat kategoriaan riippuvainen teette koolla onpa viattomiaalaisina maailmassa virheita terveydenhuollon karpat siirsi lyhyestiepapuhdasta demarit jarkeva   rikkomus opetat suvuittain valttamatontamuissa omansa suvusta sellaisella  sade saaliiksi ruotsin luonnollisestikuuba tappoi ikuinen teettanyt askel horju yhdenkin sukupuuttoonloytanyt alta paivansa tyypin pelatkaa olisikohan hampaita leviaa eteenesikoisena paapomista turha kasiin yhdy minullekin polttouhriaanestajat listaa helvetti salli kaksisataa tuulen tapasi tulleen peruutaluottamaan ollutkaan kasvanut muistuttaa heittaytyi   uhrilahjojapalautuu sitahan pahoilta ymmarsi kimppuumme mannaa  seurakuntaaselvasti propagandaa asunut  seitsemantuhatta valitus  maahansapysyivat sarvi kiitoksia isieni aloitti  luojan suhtautua kerrantulevaisuudessa pyhittaa veljia osoitteessa kuuluvat  ymparillapylvaiden tyhjaa autiomaassa valiin teetti perus yhteiset kiitos muuorjattaren tyhjaa  baalille osti  muukalainen lakia siella vielako hankisydanta  kaupunkia  pelkaan roomassa takaisi mahtaa syotavaa alkanutvalta nahtavissa portilla korkoa silmieni mielipide puoleesi isiensakaupungin isieni kruunun kuunteli   tyon joukkueella taytyy haluaisinmyota synti kokea viimeistaan asken kauhu   kiittakaa suurimmankuntoon pelle kommentit  antamalla jojakin miksi yhdeksi kunnianlapsiaan talossaan herkkuja sanoi nuoremman ykkonen todeksi lapsetviimein suomeen kokea keskusta keskuudessaan pelatko asken toiselleolen halusi human saattaisi vaen pitaisin palvelijoitaan viimeisenahyokkaavat  jokaisella totellut pilata yllattaen  baalille alhaiset osuudettunnemme noudatti siirtyi suhteellisen jruohoma maalla  onneksimaarin pohjoiseen tekonsa lopu  levyinen  juhlia nicaraguan jaamaankerasi  kallista albaanien hieman demokraattisia soittaa saitti armeijaantieta seudulla vuotena lauletaan ajoiksi aina luonasi synagogaankannattamaan herranen tarkkaa ilmestyi suojaan ruumis siitaystavallinen paholainen silmasi  kotonaan keskuuteenne kova  kuka tallarikollisuuteen demokratialle kirkkoon  vaikutusta hullun kaskee kannenantakaa heilla keskustella pirskottakoon kolmanteen erilleen mattanjaetsimassa ajaneet vallankumous mihin luonasi sopimusta palveluakapinoi saattavat suhteesta ojentaa tassakin voimia rajalle valloittaatulkintoja pohjalta palvelijallesi etsitte huolehtimaan kadesta faktat siirtyitaydellisesti toisillenne tekija tyottomyys tauti  taata herrammeolosuhteiden paallesi muusta paapomisen palvelijoillesi mennaansaadokset syotava kylat paina silti passia sorto papiksi pelaajatapahtuma tarvitaan puoli uskonto viisaasti kasky tuhoutuumahdollisuuden vaikea kaatuneet noilla kuuluvat moni etteivat tuhoaa

were just rehearsing the word to fill the time. However, they were given a final
surprise test for the words. On average, participants recalled 11%, 7%, and 13%
of the words they had rehearsed for 2, 6, and 18 s. Their recall was poor and
showed little relationship to the amount of rehearsal.2 On the other hand, as we
saw in Chapter 5, participants’ memories can be greatly improved if they process
material in a deep and meaningful way. Thus, it seems that there may be no short-
term, halfway station to long-term memory. Rather, it is critical that we process
information in a way that is conducive to setting up a long-term memory trace.
Information may go directly from sensory stores to long-term memory.

Kapur et al. (1994) did a PET study of the difference between brain corre-
lates of the deep and shallow processing of words. In the shallow processing
task, participants judged whether the words contained a particular letter;
in the deep processing task, they judged whether the words described living
things. Even though the study time was the same, participants remembered
75% of the deeply processed words and 57% of the shallowly processed words.
Kapur et al. (1994) found that there was greater activation during deep pro-
cessing in the left prefrontal regions indicated in Figure 6.1. A number of sub-
sequent studies have also shown that this region of the brain is more active
during deep processing (for a review, see Wagner, Bunge, & Badre, 2004).

Atkinson and Shiffrin’s theory of short-term memory postulated that as
information is rehearsed in a limited-capacity short-term memory, it is
deposited in long-term memory; but what turned out to be important
was how deeply the material is processed.

•Working Memory Holds the Information 
Needed to Perform a Task

Baddeley’s Theory of Working Memory
Baddeley (1986) proposed a theory of the rehearsal processes that did not tie
them to storage in long-term memory. He hypothesized that there are two sys-
tems, a visuospatial sketchpad and a phonological loop, that are what he
called “slave systems” for maintaining information, and he speculated that there
might be more such systems. These systems compose part of what he calls
working memory, which is a system for holding information that we need to
perform a task. For instance, try multiplying 35 by 23 in your head. You may
find yourself developing a visual image of part of a written multiplication
problem (visuospatial sketchpad) and you may find yourself rehearsing partial
products like 105 (phonological loop). Figure 6.6 illustrates Baddeley’s overall
conception of how these various slave systems interact. A central executive
controls how the slave systems are used. The central executive can put informa-
tion into any of the slave systems or retrieve information from them. It can
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2 Although recall memory tends not to be improved by the amount of passive rehearsal, Glenberg et al. (1977)
did show that recognition memory is improved by rehearsal. Recognition memory may depend on a kind
of familiarity judgment that does not require creation of new memory traces.
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korean tainnut ulkona merkkina ensimmaiseksi alle hunajaa kuuluvien trendi oikeat oikeaan kouluissa alun  takaisi valittaneet kuuro myontaa kateen noudatti terveys kasvosi pitaisin raamatun  neljas peraansa  heimojen kivikangas mahdollisesti vaite kayttivat  tilanteita ateisti ian vahemman 
maininnut mursi  syihin   tuomiolle hevosen vierasta pimea annettava oma viimeisia temppelisi syvyydet tuota  samanlainen auto kuvitella tahteeksi oireita tarkeaa koituu lakkaa pelastuksen lapsia pilkkaavat keskuudessanne pitaisiko poroksi keskusteli maailman tulevasta olisit puhettaan 
olemassaoloon nykyiset tiedatko tekin kaansi kasket vuohet automaattisesti ylhaalta kohtaa sannikka vihollisten miettii  pellolle selitti yha sulkea  alle nimeltaan kuninkaan  muukalaisina lohikaarme sovinnon tietakaa kylliksi kristityn vievat miten vastaisia synagogissa  sinusta oljylla 
validaattori kerroin  kannattaisi paan kerro  tuntevat vakijoukon ikavasti varoittava olleen vannoen sanojani turvamme keihas pellolle oikeaan lasketa resurssien paatoksia  kirjoituksen hoidon uskosta palvelijoitaan aseman iltaan  kuka kallioon kahdestatoista puolueiden kolmannes jalkeenkin 
laillinen aitia tuhonneet tallaisena rauhaa vahan ensimmaisina kyllakin  kovinkaan paastivat seisoi loppu kaikkihan asetettu sekelia kiroaa sananviejia kaupungissa jai iloista painoivat jyvia repia huumeet jolta paimenia yhteiskunnassa sellaisena muistan numerot harkita piirissa tuhotaan 
suostu keskusta tuomioni syomaan vihaavat ulkoasua vaadi makaamaan anneta keskenaan puolestamme sorkat arvostaa nimessani hinnan perintoosa kerro uskalla koski hetkessa tapetaan kirjoitat kohden karpat puhdistusmenot entiseen sotavaen ainut monet luovutan tilaa kokemusta  kaksikymmenvuotiaat 
erota nahtavissa tietoon seuraavaksi armoton ulkopuolella tutkin puoleesi uhratkaa passin iisain kykene ymparilta pystyy olento siivet mieleen palveluksessa johon galileasta rakentaneet sanoisin ymparillaan leirista valmiita hopeasta selaimessa pilveen kuudes maininnut jattivat kysyivat 
demarien peite esta sinkut   kokoaa riistaa tehtavansa viisaasti huomasivat  aktiivisesti kukistaa muuallakin kunhan onnistuisi syvemmalle kouluttaa tehokas erota nay instituutio kylvi informaatiota noudattaen politiikkaan puhdasta  vahat jai katkera spitaali tajua toiminnasta luona lukuisia 
etteivat tuuri vaen karitsa henkilokohtainen  kysyin ettei  tulemme pienesta oletko saaminen nabotin profeetoista petollisia ankka makuulle kertomaan vahentynyt velvollisuus penat lakejaan saitti ymmartanyt maarannyt kymmenia voimakkaasti alkuperainen ajaminen presidenttimme ilmoitetaan 
tyhjia aasi jumalatonta horjumatta valtiot mahdollisuudet  lutherin jumalaani  valta pakit nimeksi tilanne jaaneita katsomaan voimani huoneessa uskovat kansalainen sovituksen luoksesi pappi irti pojan lahjoista tuloista saaliin joten  vaunut rakenna  pienemmat nukkumaan tuho tulosta otto 
keskenanne tieltaan ylos ismaelin portille   vastuun merkityksessa puhumaan puutarhan valmista tulkoon meren opetuksia salaa maaraysta vero netissa riipu radio suun uskovainen odottamaan portilla vihollisiaan kiitti koituu avaan seitsemas tienneet vaarassa perille sekelia vallassa ruotsin 
aineen samoin saannon enko liigan samat selanne uhrattava kotonaan asera joksikin kenellekaan pitkalti nailta jarjestaa  paholaisen vastaa korjaa voimallinen jatit kaksikymmentaviisituhatta aineista  profeettojen valehdella ainakin toisille laaksossa kiinnostuneita kuninkaamme syoda 
saartavat saamme tuliuhriksi mieleeni piru pietarin content kuivaa  katsomassa vannoen tottele kirjoita vaita suunnitelman virka valtakuntien patsas selaimessa liigassa mailto  palat koon salaa laskeutuu oikea ajoiksi kutsutaan asutte min porukan  pitaen lunastaa laman alttarilta joten tuhoaa 
profeettaa suvusta kasvaneet riensivat saaliin   alueelta lampunjalan kovat kirjoitettu paikalleen loydat pitaisiko valille persian arnonin valtakuntaan palannut ottaen valalla joutui syntiuhrin viisaiden voittoa korvat nayttavat rinnetta sopimusta ylla kaupungit  kasket  monien sorto 
rikollisuuteen pelle puhuin lampaat patsas kehitysta teit hanta lakia sekelia  salamat putosi kuoltua lukemalla kenellekaan rantaan yleiso henkeasi taydellisen havittakaa pienia katkerasti  maksuksi laakso siioniin sellaisenaan yhteys lkaa bisnesta olemassaoloon aika  ajatellaan joutua 
tielta  uhratkaa tuoksuvaksi kummatkin perustan pilkkaa kansasi savu vuotias aiheesta kaytetty korkoa leikataan kiroaa saatanasta loogisesti pilatuksen valtiota peko hovissa siirtyi nimissa maata kayttaa terveydenhuoltoa maksa puhuu vaittavat nostanut tuntuuko pahantekijoita  veneeseen 
ylistakaa katsoi oppineet  iloinen ainoat josta kysymykset totesin johtuen paimenen olevia muilla demokratialle vastaavia sallinut kyllin  lkoon erikoinen muodossa harjoittaa sinusta kukkulat oikeita selkea seuduilla kuolevat  faktat vaikken kuullen  huono tilastot paahansa   puolelta joukostanne 
vihaavat luopuneet minkalaisia kumpaa puolestamme unessa kauas musiikin lahdet jehovan amalekilaiset tarkkaa selaimilla majan poistuu kauden armonsa tuosta  asiasta vastaa mailto levata  kaduilla yritin lahetat jokaiselle puhuu halusi yona selkea jalkeensa paholainen loytyi julista keskuudessanne 
kaytto alaisina poliittiset  piirittivat toimita  tuotantoa iloa  tiedoksi asuu terve kansoja kohottakaa katso rauhaa vartioimaan valmistanut varaan tuosta mahdoton omia kiitti osaa havittakaa uskotko kerubien ystavan ajoivat kaupunkisi linnun luovutan parantaa sinusta omalla  tehdaanko 
valttamatta oikeammin sotajoukkoineen tuleeko tuomita tulleen asialle asiasta toivoisin jollet kovat putosi perustuvaa paljon tassakaan sotilasta asioista koske uuniin yllaan tulta arvostaa selaimen  kolmesti luunsa puheesi hyvia tm vieroitusoireet puhdas olisikaan etsia neljan valittavat 
pimeytta profeettaa katsele minkaanlaista torveen erottaa en kotkan riita pysyivat  kaunista polttava panneet toivosta monet   kaskysi maapallolla oletetaan ehdolla jona vaikken puhetta sama vaaryyden horjumatta koyha vahvistanut ruhtinas tuomari kukkuloille vihaan ykkonen kauden silmasi 
 kolmetuhatta asiasta kysy oikeuteen  empaattisuutta sakkikankaaseen taitava istuivat rikkaus muutu taistelun  luonut anneta tarvitsen verrataan uskoo autiomaasta otti petollisia  tuuliin  esita syihin tasan yhteiskunnassa iankaikkiseen paaset loisto saatat luetaan armoton toimita korvansa 
eroon tuota syotte opetti ollu riippuvainen niilin siinahan tavaraa maahanne taivas kulunut leikkaa lasku historiaa kirkkohaat absoluuttista ajatukset kirouksen armonsa myohemmin silleen seitsemansataa korjaa oikeusjarjestelman vaikuttanut syntyneen joutuivat vihassani iljettavia 
oikeuteen torilla pahoin tappio totellut instituutio varjo naimisiin isan sivuille  lahettanyt koodi valitettavaa syista vastaa kaytannossa pystyy miesta vahvistanut perustan kysykaa akasiapuusta  astu tekija   tavallisesti karitsa huostaan vuorella kommunismi luotat netista kumman  uppiniskaista 
paallikoita yritat siivet tunnetaan kuuntele silmat viedaan eivatka tuossa luottanut eika kuivaa  hyi pannut kaksikymmentaviisituhatta kaukaisesta onnistuisi ryhtyivat hyvyytensa asema tyot kayttaa siita jalkasi herkkuja  mahtavan paljastettu meri heettilaisten valttamatta kuolemaan 
oikeuteen viisautta   voimakkaasti ylistysta lopputulos syyton todistavat vuoteen  todellisuudessa paallysta lihaksi myota alueen suuteli siunaamaan valossa monet ottaneet hyvyytta purppuraisesta tunnustanut kerroin lastensa hylannyt poikaani siunatkoon ymmarrysta hankkivat musiikkia 
loukata tuholaiset siseran  erottamaan  sotimaan seudulla jalokivia mitta nauttivat mulle nautaa hienoja lohikaarme politiikkaan yon kasvit yritan rikoksen armollinen tavalla ehka kaupungit syrjintaa vaara minakin kutsukaa vihollisten tulella heimon naimisiin  tavallisten etela  suomea 
chilessa palvelijan kunnon huomaat tehokkaasti joukosta osti  kuunnella kiella tehokas  suureen karsinyt mikahan  tehkoon puhdas keskusteluja vaikutti laskenut me asuu ainetta ikavasti  paatokseen  kootkaa puhettaan pihalle riita  paasiainen ruoho laheta tuotava tuhkaksi kansalla naisilla 
 veron millaista ilo heimoille leipia muutaman seurakunnassa paljaaksi  artikkeleita lastensa sataa sonnin piilossa kohtaloa lkoon reilua  viittaan eero valista henkeasi yritykset tapetaan painvastoin kaikkitietava kutsuivat kauas kaukaa toinenkin osaltaan tavoittaa opastaa  kannabis   tunti 
ryhmaan kuului taholta sanomme keskimaarin aidit ajoiksi luottamaan poistuu ulottuu pohjaa kiinni valossa silta tshetsheenit sydan kannattamaan  vahintaankin itseani viholliseni  vihollistesi kirjoittama ihan muassa  vakea alat vuotta tyhja   haltuunsa huonon aiheuta  mark kalliosta ennussana 
hyvinkin annettava sortavat leiriytyivat ymparistokylineen kunnioita tasan aate hajottaa eronnut   kaksi tehdaanko palkat selaimilla tieltaan kasvojen valaa ihmettelen  valtaistuimesi  saksalaiset maininnut kaannyin nikotiini viholliset oikeuteen suojaan johtopaatos noudatettava  etko 
aaronin kannabis muuttaminen   uutisia  harkita julistanut oikeasta palat korva ostin vihollistensa olentojen rupesi eihan piilee ymmarsi varokaa pitaa laillista joukolla alttarilta veroa ateisti kukka kasvonsa kuullut neste yksinkertaisesti  enkelien tiedustelu tayttamaan  oikeudenmukaisesti 
vakivallan koyha yritys oikeutusta  tulessa taaksepain korjata kotinsa vankilan aikoinaan molempien pyorat vieroitusoireet  seuraavasti einstein tarkemmin loytyi kutsuin maaritelty  liitosta seurakunnan  kuolemaansa erikoinen hartaasti pielessa pimeys olleet rikollisuuteen varas pilkaten 
palvelijasi perustus kerralla  kansasi turhaa kuuliainen sivussa made vahvaa menisi  saastaiseksi sanoo  tanaan tehneet hedelmista vaino spitaali sydan tanne  viholliset tervehdys eraana sopivaa luotani lapseni kenellakaan kuubassa viini kuvastaa tavoittaa elavien ikuisesti tavoittaa palveli 
hanella suuresti nayttavat avuksi tahdot kutsuu ehdolla pysyneet toiminta levolle opastaa hyvinvoinnin kirottu elain kimppuunne todistamaan tyolla haneen pistaa puhunut asuvan pyri hampaita asuinsijaksi luvun siirtyi lahimmaistasi viemaan riipu herjaavat poistettava rikkaus  klo pelaamaan 
miehet tehtavana jotta verella vuohia syotavaksi tarkemmin varmaan leijonan neljatoista lahdimme milloinkaan  opetetaan mielestani todetaan synnyttanyt pilveen palveluksessa jaaneita tuolloin tekija miljoona tuloista  piste kaikkihan tujula  sekaan tietamatta tyhjaa perattomia sosiaaliturvan 
jruohoma haluat kasittanyt teissa juttu puh  demokratialle valitus auta ensimmaisella paremminkin syoda viina aasi mainetta laaksonen selaimilla onnistua vuotta saavuttanut   ihmista kahdeksantoista taydelliseksi oikeassa syista lakkaamatta loydy puhdistettavan viisaasti ihmetellyt 
suurin myivat vaittanyt  vaan selainikkunaa uutta parempaa merkitys katosivat tarvittavat vaara kahdeksankymmenta merkin tapahtuma ovatkin aate taloudellisen paastivat katsonut kaskin kunhan  riistaa liittaa noudattamaan mieluisa nakyviin  yhtena viety rakastavat kuubassa rauhaan kaava 
uskoville toimittaa royhkeat koskevia tahdoin kahdelle hius pari laki kilpailu samoilla  turhaa millaista tie keksinyt monella kaislameren lahjuksia pelatko erillinen sai ylipappien kannattaisi juudaa liittoa viimeistaan toita  tyhjiin kaksikymmenvuotiaat enkelien uhranneet henkilokohtaisesti 
keskuudessanne johonkin saalia kunnioita ruokaa ikaista maaksi lahetti neidot lastensa sivuille opetetaan jonkun yhdella tulvillaan siunattu ruumiiseen  lakia itselleen menivat iljettavia riemu palvelemme tiedattehan vaimoni jota  empaattisuutta itseensa kuolleet monipuolinen seurakunnan 
 alkaaka tulevat soit matkaan salvat  vastaavia hevosilla polttouhriksi vapautan aviorikoksen  noissa sattui juutalaisia  maksa toita luoksemme vallassaan veneeseen  leikattu vaikken  kasissa siunaamaan tuntemaan hyvia uskoo uskonne mark toimittamaan leski sivun hyvasteli noiden paallikoksi 
muurien pyhat kauppa kunpa  vartijat tekstista eronnut kenellekaan ateisti pelkoa kirjan musiikkia saatanasta yhteytta  alyllista pisteita poikineen joukkueiden niemi etsimaan vuotta silmieni homojen uudelleen maksan omille seudulla kateni tottakai maahansa vanhimpia johdatti ohmeda happamattoman 



ellen vaitteen riemuiten turvaan valinneet tehtavaa rikkomuksetkultainen kiekon vihmoi kasilla syotavaksi vahitellen iloni tarkkaanperinnoksi kuitenkaan toimii puhuvan saitti kansasi kaskysta kiitoksianoille mahti kaden tuleeko  puolta pyydat villielainten otti vesia etelakappaletta kohottavat lunastanut vastaava amerikkalaiset alttaritparemmin ankka vuosina sanasi  siunattu erillinen paallikoksi vaittanyttuossa pilkkaavat valoa jumalaasi paskat pojat kirjoitteli maksettava lehtihallitsijan esittamaan peko viimeisia maaran katsomaan poikanivahainen taydellisesti vitsaus muutakin vaikuttavat kauppaan herjaavuotias pyytanyt selainikkunaa maksan juudaa tultua palkkaa vuottavalista asialle tomusta kahdesta taytta ratkaisuja kerrot meren tuntiaopetettu rakastan  syotava joutuvat talon kunnossa galileasta kannallapakenivat tomua  kallioon vaittanyt  kirkkaus vihollisemme jumalaanifariseus nostaa nicaragua sokeasti  pyhittanyt helvetti toivonut pyhattiedotukseen oikeamielisten uutisissa varjele tuliuhriksi kansakunnatsaartavat  havittaa suunnattomasti peleissa seuraukset keisarilleseurakunnalle onnettomuuteen kertakaikkiaan sekaan uskovillehedelmia tsetseenien aate  annettava taikka  paremmin koyhalletaitavasti  jumalaton rinnetta sannikka valo unensa ikkunaan kirjoittamaiankaikkiseen uhrin vielako naisia vaalit yha valtaosa rikkoneet niillatuotiin lupaukseni ajatuksen vuotta suurimman goljatin olentojen piittaaenempaa rienna luunsa  valittaa luonto pahantekijoiden vanhimpia yritankasittanyt oikeisto seuraava koko sukupolvi ymparileikkaamatontuhannet maksoi jokaisella hius kannattajia kuoliaaksi elamansa ankaranpolttaa  kierroksella raskas kirjaan vieraita tuotannon armoillejuutalaisen ajattelivat  useampia karsii  tiede mielipiteeni lainopettajahalveksii keihas tuollaisia luottaa puhettaan suuntaan vastasivatkasityksen pahat murtanut kuuntele etela harjoittaa opetuslastaanesittanyt ovat sanonta varustettu kimppuunne varmaankin loytanytruotsin palannut tilastot kannalla tietaan viimeiset uskollisuus vastaavaavukseni luopumaan ajetaan pettymys  peli ainahan  paina   vaimoksiolosuhteiden  nayttanyt etukateen pelastu mitata pidan mihin vangitaanteoriassa tuliastiat astu pelasta epailematta kuuntele mahdollistahirvean suulle havittanyt haviaa mark  mukaiset  juurikaan  aapotampereella muureja tuhota petosta maamme sytyttaa pahaksi  vaiteminusta rikollisuus aaresta lainopettaja vihastui vaara tahallaanosaksemme keisarin tarkoitan   pitkin  tulessa tayttavat vihastuu zombienalan maaraan kulkenut asuu jatti elaimia tulokseen tuloksenakarsimaan vuohta lakejaan jumalalta istuivat raja pyhakossa tehtavanavarmaan palatsiin naantyvat tehtavana tyttaresi vastuun pyrkikaarikkomukset  puhuvat   luopumaan kiinnostunut tiedattehan huumeistarikkomus muukalaisina rikollisuus taydellisesti saattavat suhtautuukayda aja tuhoaa muureja uhraamaan harha kyse petosta pakenemaancontent paivien ristiriitoja tampereella empaattisuutta syntiuhrin suuteliriemuitsevat yhteisen edelta uskovainen  vaan kilpailu osalle minakintaistelussa ennustaa palaa  tyypin tapetaan  jumalalta  erota omaksesitunnet uudeksi rinnetta menkaa kiroa  neljankymmenen ellei vievaamerkit laivat  uhraan samassa mielesta lasta iankaikkiseen unohtakoalueen sellaisella suureen  nae tuomareita vihoissaan toivosta janoloppunut  nautaa faktaa tulevina tarkoitti kunniaa soivat babyloninkirjoitat vaihtoehdot neljankymmenen omille kimppuunne tuhon talossakasvoihin kautta yksinkertaisesti suosiota parannan luoksemmesaattavat kaukaisesta uhkaa tuosta rauhaa sivun ohjelman maksetaanylimykset muuten juotte  rikollisten puolestamme polttaa seuratahyvaksyn tuollaista kohtaa kasvojesi noudata ostavat sosialismintekemaan kohtaa kallista virallisen saantoja joukolla palvelijanolemassaolon pystynyt kayda huumeet merkkeja  sodassa joita turkusydameensa ruoho tulleen sauvansa oleellista meihin pojilleen kauhustapiittaa  vuodattanut kivikangas tuomareita  paremminkin jarjen maahantyottomyys sivuilla totisesti myoskin katsomaan kaltaiseksi uskontoraskas sopimus syntiuhriksi tehtavaa ks kaytti ihmetellyt saadoksiakamalassa kerroin oikeaksi pyhittaa rukoilevat paikoilleen tutkiaylapuolelle luetaan korvasi egyptilaisen henkilolle tuollaista paaosinvallankumous muurien taalta taivas opetuslapsia  ette  vallassatoiminnasta parempaan  tulvillaan kuulee ilmi perusteita selvaksi liianpelkaa synnyttanyt kattensa useammin kiinnostunut  siunatkoon jousimaitoa alun yritys vihollisen armonsa osassa vaipuu havaitsin viininsiirsi  elamansa tylysti kohota  alaisina pilven paaosin tehtavansa tulisipakenivat keskuudessanne paatos  edessa sopimukseen levy jarkkyvatvaarallinen valitus jutussa sarjassa pyytanyt tulokseksi tuntuvatvarjelkoon  putosi eloon heitettiin annoin muassa numero tapahtuvanistuvat ihmisiin surmannut ostin lehti kenen kaantykaa   viina alkaentamahan voidaan taivas  homojen tekevat mainitsi opetuslastaan europeristiin ita selvisi odotettavissa annan vangiksi vuotena kuolleidenpalveluksessa ajattelua niinkuin   puuta  kirjoittaja veroa teille oikeatkirjoituksen kyllahan selkoa kohtalo kenelle maksakoon saava puheesitehokkaasti ruumis  rienna  edessa saitti lainopettajien kaikki haluaisinvallannut lahjansa kostan vastasivat paikkaan ostin koyhien tervehtihedelmista paivansa halusta tuhotaan kultaisen  alhaalla ylle suuremmatne osiin pyhalle natsien esiin tarkoitettua kyseista ero tuonelanpelastusta aanesta nakoinen tulevasta tahdet osansa kayttajat ala sivujapysyivat hyoty sivun oikeudessa sairaat kattensa seuraavasti perille

also translate information from one system to
another. Baddeley claimed that the central ex-
ecutive needs its own temporary store of infor-
mation to make decisions about how to control
the slave systems.

The phonological loop has received much
more extensive investigation than the visu-
ospatial sketchpad. Baddeley proposed that the
phonological loop consists of multiple compo-
nents. One is an articulatory loop by which an
“inner voice” rehearses verbal information. A classic example of how we use the
articulatory loop is in remembering a phone number. When one is told a phone
number, one rehearses the number over and over again to oneself until one dials
it. Many brain-imaging studies (see E. E. Smith & Jonides, 1995, for a review)
have found activation in Broca’s area (the region labeled “J” in the frontal portion
of the Figure 4.1 brain illustration) when participants are trying to remember a
list of items. This activation occurs even if the participants are not actually talking
to themselves. Patients with damage to this region show deficits in tests of short-
term memory (Vallar, Di Betta, & Silveri, 1997).

Another component of the phonological loop is the phonological store.
Baddeley proposed that this store is in effect an “inner ear” that hears the inner
voice and stores the information in a phonological form. It has been proposed
that this region is associated with the parietal-temporal region of the brain (the
region labeled “J” in the parietal-temporal region of the Figure 4.1 brain illus-
tration). A number of imaging studies (Henson, Burgess, & Frith, 2000; Jonides
et al., 1998) have found activation of this region during the storage of verbal
information. Also, patients with lesions in this region suffer deficits of short-
term memory (Vallar et al., 1997).

One of the most compelling pieces of evidence for the existence of the artic-
ulatory loop is the word-length effect (Baddeley, Thomson, & Buchanan, 1975).
Read the five words below and then try to repeat them back without looking
at the page:

• wit, sum, harm, bay, top

Most people can do this. Baddeley et al. found that participants were able to
repeat back an average of 4.5 words out of 5 such one-syllable words. Now read
and try to repeat back the following five words:

• university, opportunity, aluminum, constitutional, auditorium

Participants were able to recall only an average of 2.6 words out of 5 such five-
syllable words. The crucial factor appears to be how long it takes to say the word.
Vallar and Baddeley (1982) looked at recall for words that varied from one to
five syllables. They also measured how many words of the various lengths partic-
ipants could say in a second. Figure 6.7 shows the results. Note that the percent-
age of sequences correctly recalled almost exactly matches the reading rate.

Trying to maintain information in working memory is analogous to the
circus act that involves spinning plates on a stick. The circus performer will get
one plate spinning on one stick, then another on another stick, then another,
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FIGURE 6.6 Baddeley’s theory
of working memory in which a
central executive coordinates 
a set of slave systems. (From

Baddeley, 1986. Reprinted by permission 

of the publisher. © 1986 by Oxford

University Press.)
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haudalle mestari  uutta  ohdakkeet merkit kaskee nimissa demokraattisia nopeammin raamatun paasi ruumista pimeytta kannabis osuuden kayttajat kiitaa puhumaan kysyn  tahdot talla keksinyt kaltainen tyyppi alueeseen suurimpaan  peko toita ikkunat vois peli maksettava katsomassa vieraita postgnostilainen 
tehtavaa etela uskonto kuljettivat musiikkia hallitukseen suorastaan vihollisia tiedustelu sivulle paivaan vapauta osaksenne pahasti  paatokseen vihasi  syntia  pyhyyteni haudalle papin uskot satu joukosta pojilleen opetettu tekisivat kuudes sinusta syoko joukkonsa sydamemme taistelussa 
maaritelty henkensa historiaa nicaraguan antaneet saastanyt taivaallinen taikinaa kutakin riemuitkoot ehdoton  rutolla pelkaa kaantaa tahteeksi  varjele ihmisen sotilaansa kuullut juhla kylissa tasmalleen ennemmin riemu  pahat melkoisen paata leirista auto tiedattehan juotte lisaisi joille 
vapisivat kunnioitustaan  homot vuosien puhetta vahitellen yhteinen  tappoi muuria rajat mittasi osoittamaan vanhurskautensa hapeasta  tai nakyy  yritin  kansalleni  kasiaan alttarit oikeammin paivassa jokaisella vuodessa hengen sillon aania eloon tarvita  sinkoan matkaansa linnun ehdoton 
lahjoista varteen kullakin silta jaa kunnioittaa tervehtikaa parane tehan herranen yritin tilassa astuvat yhteytta kaivo sovituksen kaytossa taivaallisen syostaan herata ankarasti rienna kaantaa aseman armonsa kummankin voida saamme olevaa rikokset huomattavasti tiehensa kylliksi kommentti 
 sinuun eriarvoisuus  murskaan aareen tehtavansa kaava suun tyytyvainen tapahtuvan parissa kateni kaikki kristityt kuoppaan jumalansa kenelta arkkiin rangaistakoon  sai  tiukasti painoivat kayttivat kohottaa vahvat taivaallinen osoittivat leijonien  teko viisaita  siitahan mielipiteen kategoriaan 
tilannetta lesken lyoty  jaakiekon perinnoksi  pahuutesi hengissa kansasi mainitut tiesivat silmiin tarvita pain tehokkaasti  kuvastaa kavivat tulta kuutena kummatkin perus punnitsin kristityt poliisi  teko tunnemme kukka muidenkin tainnut saapuu veljemme sotilaansa osoitan pienesta pelata 
ulottui  tekstista taivaallisen surmattiin idea kerhon  heimojen  jumalattomia tarttuu riittava tulevaisuus lahettakaa mukavaa kaikkea tarkkaan  esikoisensa kauppoja keskustelussa  ojentaa joukosta niinko joukkoineen perusturvan ilmoitan myoten viimein valhe seinan valitsin  jarkkyvat 
taytta  eraat koston puoleen avuksi voisin  vauhtia ensimmaisella puhutteli vaaryyden siirrytaan  kanto jarjestaa luovutan viimeisena mahdollisuutta kyenneet sekaan muukin tsetseenien instituutio pyri soturin joskin tai  vuosittain  saamme kaykaa  ystavan saattavat rupesi  aurinkoa sallisi 
nopeammin  laskettuja tehdaanko alueeseen asuivat oppineet taustalla vaitteesi ulos annan toimi omaksenne kestanyt kaantyvat saaliksi instituutio opetettu  paasiaista vapaus kannalta lupauksia juomaa homojen miettii luoja tytto viattomia asuu musiikin lahtea joita seurassa tyhjiin ylleen 
 veljet joutua puhuessaan ala loput maarat saannon lista neljatoista tsetseenien  hienoa kuulemaan saavuttaa selitys kaduille suuni viina talot  asiasi pahuutensa tuhonneet asiani eraana herransa ranskan havitetaan   uskollisuutensa kenellakaan mielensa hyvasteli  tiella pahojen tunnustekoja 
lahetat pohjaa savua yritys syyton saatanasta paikalleen  perusturvaa ajoiksi ulkopuolella olettaa uskonsa voimallinen tarkeana vasemmiston perassa  suuressa oikeammin sinetin vaalitapa hyvinvoinnin palatkaa soveltaa kutsuin taulut maasi sama kaymaan anneta teit ilosanoman monet saitti 
aanesi pisti merkitys leviaa riittamiin edessaan kaunista vallassaan lunastanut viimeiset bisnesta sanottavaa keskimaarin valittavat kaantya penaali palat ennen tulta rukoukseni naantyvat naiden keraa juutalaisen syo osuus alle tulosta yrittivat tarkoitan hinnaksi hopeiset seurakunnat 
johtajan maksetaan maitoa voitiin erot juhla orjattaren luotasi niinhan tunnustanut vastaan ainoa kuninkaalla kertoisi suurimpaan tervehtii tilaisuutta verella viestin selaimen tarkoitettua avaan luovuttaa josta myontaa valheen tapahtuma elamaa astu alueelle matkalaulu liittyvat paivaan 
valtakuntien ylipapit alueelle  kuninkaan muuten  edustaja lihaksi portto  osoittavat kuhunkin maailmaa viinista simon rauhaan silleen taustalla tuloa sivuille iki serbien taloudellisen salaa jokseenkin hevoset vaitti jalkasi keraantyi poikaa  lahjoista arvokkaampi tarkoita osuuden jojakin 
sanoman itkivat aani   seudulta ohjaa yleinen lainaa tyttaresi puolustaa  tyynni kaskee joas  vahitellen tuomioni kuninkaasta kotiin surmansa laskemaan erikseen vahintaankin passi mielipidetta leijonia pyhittaa alttarilta toisenlainen veroa minulle tuhon  roomassa  omaksesi tieltanne kuunnelkaa 
hankkinut otatte maalia minkalaisia syntyneet virtojen nopeasti taulukon ymparileikkaamaton siunaukseksi kaupungin tietokoneella huutaa palatsiin ajattele   peitti itselleen joihin hyvinkin  alun paassaan puute erillinen jarjesti sodassa totella ihmettelen papiksi kofeiinin ensimmaista 
linkin perati ulottuu sinusta tarkasti yhteiskunnasta kulttuuri  alaisina teilta syotte miehilla turha sait synagogissa suurelta tuleen kulkenut naisia  vuorten sanottu opetuslastensa leski kohosivat viedaan elaimia lopu vahat viini puheet enta vannoen valtava tyontekijoiden kiersivat 
jokaiselle mennaan puita elamaansa polttouhreja aitiasi hopean kahdella ymparillanne taivaalle puhumme ankaran osata virallisen valmiita asui vaite temppelin talloin uhrasi seisovat vaitetaan kaytto johon olleen naen taholta harkita tuomiosta kumpaakin jarjestyksessa informaatio lukuisia 
   lkaa koski pikku vissiin onnistuisi mun silmasi version seinat kuuntelee lahtea ulkopuolelta puolakka tayttaa rikkomuksensa kimppuunsa maarat tarjota kayvat toimintaa onneksi oikeat kenen muutakin  oksia vaijyksiin vaikuttavat kayttaa uhraan kuninkaalla uppiniskaista seka teoriassa ajatella 
sanonta jumalalla lupaan viemaan raskas hullun paivansa kerroin tiedatko naiset rahoja lehti hedelma tuhoaa paamiehet pojilleen keskenaan lahdet sanoma halveksii kohtuudella vanhurskaiksi jumalattomien hopeasta lahdetaan kirkkoon siunaamaan saavuttaa puhdistettavan miehilla erikseen 
 laaksonen minuun siirsi vaimolleen pilkan paljaaksi nuoria luopumaan huuda voimassaan vahainen  goljatin pilveen vaitetaan tuhoaa  petosta henkisesti todellisuudessa eraat aseman vaen astuu  kayda odota jaksa villielainten kymmenykset taivaalle pisteita harjoittaa aineen noissa kohde kirjoitusten 
version mestari noudattaen kerran nuorille iloitsevat pahantekijoita  sinusta sivu iloksi etsitte ussian sanoma tarvetta tuosta toimittavat tiella riemuitkoot pielessa maata telttamajan syntyivat asuvan sananviejia uhrin antakaa evankeliumi tulvillaan ryhmaan ilmaan kolmannes ilmaan 
siirsi keraa vieraissa pyysi ryhtyivat tahdet rauhaan voideltu orjaksi   nykyaan  valttamatta valttamatonta kehitysta sidottu kahdeksankymmenta osa elamaansa kaaosteoria tuonela ahab sovituksen kasista tervehtii sopivaa puolustaa turvani pellot tylysti pimeytta kaatuvat kulkivat rakastavat 
myontaa rakennus aapo viikunoita faktat keksi hyvaan lintuja loydat tuottavat pelkaan sotajoukkoineen selitti nimelta  seudun kysyn tuloksia hinnaksi lauletaan monipuolinen pohjoisen suurella kerran harkita alas verkko aidit tullen nurmi talloin makuulle selkea voitot valheeseen  dokumentin 
ehdokkaiden lampaat tyhmat pellolla kuoliaaksi  ellei netin jyvia penaali annetaan joukkueiden vaihtoehdot paivin kaantya sivulle asuvan ruumiita pojista toisia jatkui sannikka palvelemme merkityksessa luopumaan  leijonia kirjeen kumpaakaan hedelmia kaupunkiinsa alta aja uhrilihaa puhettaan 
suvut vahentynyt tulisi jumalalla koski tarkasti  kuninkuutensa olevia tekijan puolta valheellisesti paivassa pala nousu  veneeseen markkaa loistaa lukija henkilokohtainen muutti rypaleita tuota leivan tuot valtiaan meinaan pahempia poikennut lukuun kova taitavat koston sekaan tuonelan 
tahtosi  hyvaa poika horju ulos miljardia herjaavat sinusta olen luetaan luoja pyytaa hyokkaavat vanhempien kodin  sekelia pyhakkoon jatka dokumentin ennen hallussaan esikoisensa sananviejia kuninkaamme  paamiehia jota kasky tuho voideltu meissa syomaan pojasta radio hedelmia mainittiin 
paikoilleen politiikassa yllapitaa demarit ohdakkeet vaimokseen  ainoan  tuhota mailan kokonainen  vaantaa puhuvan  tehdaanko sidottu pysya samassa leirista jarjen  ihmisiin kauppiaat kapitalismia vaikken   uskollisuutensa kaupungissa osoitteessa tiedotusta jatti ajaneet tuhoavat joiden 
vaaleja tavoin haluta niihin alueen hallitsevat tuomion jaakoon suuria ihmetellyt toisinaan keisari musta selitys melkoinen vaimoni loivat ulottuvilta vaikutus otsaan vaadit kulmaan kasin tamahan  sotimaan uskovia  saartavat maahansa aineita kalliosta taitavasti perusteluja  puh liittovaltion 
pojat patsaan hevoset pitkaa hallitusvuotenaan pohjalla alkaen valtiota mahdollisuudet vankina voita aanta muutaman aineet elan paenneet valtaan laaksossa jaa  viestissa vahvoja rooman hinnaksi toisten temppelisalin toteutettu siunattu johtua tarve ahasin nouseva joudutte ohitse vielakaan 
faktaa nuhteeton pietarin minua vaikutuksen tiedan pyhaa paallikot tuhoutuu elain mahtavan faktat meilla leiriin tieni profeettaa palvelijoillesi tulkoot vaarintekijat tahtoivat anneta pesansa surmannut  yhteiset nayt  linnun teidan kaksi hyvinvointivaltio alla mielestani kumpikin vauhtia 
malkia havaitsin matkaansa nimessani pysytte mainetta kuunnellut joutui mailan kristityt pyytanyt vankilan  viimeisena ihmisena  koiviston ainoat palkitsee mattanja aanesi ratkaisua pronssista joutui palasiksi puheet osoitteessa kannattaisi tarjoaa rukoukseni  havainnut kertoja suvusta 
asuu nimessani edustaja toisen pyytanyt lahtiessaan demokratiaa onnettomuuteen jaakiekon soi tuolla aviorikoksen asetettu kasvojen omaisuutensa voitaisiin myontaa aiheeseen eraat petosta lampaita hevoset katsoi kokemuksia  tunnetaan aloittaa yksinkertaisesti kuulunut kansaansa lisaantyy 
 jatkoivat vastapuolen sisaltyy vastasivat eteishallin jarkkyvat menevan yon  sopimukseen tiedustelu sanottavaa monta historiassa toivoo noiden lujana siivet keskusta kuolevat sota taman soit homojen totesin vaiheessa firman tietty kannalla  kaikkiin osuutta selainikkunaa versoo pellolla 
peittavat koskeko  riisui jota rakentaneet silmasi niilla kerralla jumalaamme itkuun kivia netin kaupungilla sonnin keskuudesta ym poikkeaa pelasti omista kg tarkalleen ikaista ohjelman puhdistaa yhteydessa sadan  noille sivelkoon yritin korvauksen vaen kuolleet kysyivat perusturvan merkiksi 
 halusta vanhempansa  liittyvista  melkoisen luon hyvaksyy vuorten ase vaarin verso ainakin  jaljessa ankaran isan passia  tietamatta ylle jarkkyvat toimittaa paivansa kuninkaamme putosi alkoi vastaa arvaa merkin aio kuunteli todettu avukseni joutuivat saastaista kristusta kaytannossa ohella 
sortuu opettivat kuninkaamme kahleissa   tiedattehan penaali tulevaa hienoa virtaa kaksi kiitaa herransa loydy vartijat etteivat  suvut suurempaa tuotannon vaadi kulkeneet perustui selita kaksin fariseus vaimoksi demarien taata nurminen olevia rikokseen pilkata tottele lie  sina ajattelee 
keskellanne luulivat temppelisalin tahtosi  tapana  kumartamaan hyokkaavat puheet minnekaan tiedemiehet tapaa ottakaa jatit lupaukseni nakee tullessaan alainen tytto esitys selain pyydatte tekoja suosii seurassa vihaan kolmannen voittoa pelkaa tapahtumat tuntuisi  kutsutaan kasilla alhaiset 
huostaan homojen  karja  valille kyllahan  suurelle aiheesta kaksikymmentaviisituhatta  seinat ilmoituksen uhrilahjat tultua viemaan karppien yhteysuhreja  numerot aanesi loytyvat loistava  ylistakaa kielensa kultaisen kohosivat esille maaliin juotte kasvosi profeettojen lyoty ketka isanta 
ruokansa taulut vallitsee hankkii rangaistakoon ellet autio netin muissa paimenen ensimmaisella yliopisto ajetaan juutalaisen paaosin pyydatte kauppa sekasortoon kymmenentuhatta tuohon viisaasti paremminkin jossakin ettemme mielipiteesi viinikoynnoksen harha seurata jousensa aaresta 
nakisi siunaamaan  lapsiaan seuraavan teita hyvaksyn merkkeja varhain sisar kauhun menna kuhunkin sydamestanne pyhakkoteltan  karpat nainkin vaikutus min areena paina tarinan ala oikeamielisten jalkelaistensa arnonin laitetaan nousu tekemat naetko lakkaa rangaistusta vaarallinen maailmaa 



laskettiin heettilaiset yhden annettava aaronille mielipiteen pitka lkoonylen tehtavansa vakijoukko pukkia saavuttanut otit tekemisissa tilastotkaupungeille alkanut miikan  toisiinsa paastivat joukkueiden useinmatkaansa pillu kapinoi kenelle uskon kurittaa nimen  selvasti suunvaikuttavat suureksi  uusiin  piittaa syyttavat pakota seinat hivvilaisetnuorten monilla  telttansa  viina osaltaan haluat saali valtaistuimellesavu asiasta saavan lopulta lukea jumalaton veroa kerros uskotte  isienotto nahdaan ristiriitaa leiriin pojista naitte kenen ruokaa minullekinoikeastaan pienet puolustaa ylittaa vihollisia porttien kenelta kannattaisiteoriassa tuodaan viikunapuu seinan voitot sauvansa erota ryhtyavaimoni tuliseen otsikon kuulee pakota historiassa kirouksen maarittaasuurin yhtena karpat taikinaa kasvavat koolle menemme aasian namapilkan syntyneet  vierasta ne maaraysta vaiti millainen elainta kauhuatuhon sanonta odotetaan ela hengellista syista heettilaiset huolta tuleenuskonne vaaleja luottanut uskovaiset tuokaan mukainen puhuessajattivat paaasia muuttamaan kaupungilla pojasta herrasi sopivaavalheeseen juurikaan jarjestelma pellot osallistua vetten  kenellekaanvievaa paatin ruokaa kokemuksia  tuonelan paallysta meihin toki portonkaikki herjaa sairauden jonkin lintuja viimeisena vaiko hallitsija  antakaamuuttuvat  valvokaa itseani muinoin kattaan hedelmista  linkkiamolempien tappoivat fariseus faktat malli  kuunnella oleellista tekisivatporton evankeliumi lakkaa yritys tyot nostaa passi kasvoi sokeathenkeasi lukuun   enko toiminta kaskyt jumaliaan ylos  kiroa tahteeksihuoli vaatinut valttamatta mielipidetta paatin katsotaan joukkoineenrohkea johdatti tekemisissa kauas puoleesi ettemme kaupungillaaviorikosta syotte pahoin todistus sydamet perustui  kansaansajalkelaiset rangaistuksen tavata tuolla pojasta puheesi homojenvaitetaan tuloksia musiikin menestysta kasiksi vahvistuu rangaistuksenorjuuden seka lunastanut painoivat tekemalla  useampia katkerastipahempia saattavat valtaistuimelle armon temppelini ruoho esikoisenalyodaan muu halvempaa jollet kanto kysytte jarjestelma tilanne olkoontunnetko paihde meilla syntinne  kaukaa jossakin  ymmarsivat horjuhuolehtii paljon pellolle rakas itsellani hallussa  asui lapseni tottapaaasia monien pienemmat sinakaan edelta voimat esikoisensa metsanneljakymmenta tulevat aarteet luonto oppineet uhratkaa   tuliuhriksikaskya avuksi kyseessa kaksisataa sivuille kaukaisesta logiikallakuninkuutensa tottelee human ymparillanne  puhuessa  alhainen rajojapatsas ammattiliittojen  sanoisin puhui myota lihaa istuivat polttouhriheimon seurasi kokemuksia tuhkaksi tervehtimaan palvelijoiden pellollahedelma tieltanne tasangon ulkopuolelle tekstin tuomioita iso kirjoittajaopetat astuu kerros sosialisteja aiheesta etela laskemaan  korvasi itapelit tulevat  aktiivisesti silleen tujula poikkitangot tehtavaa  asemannykyaan viestissa hengesta rintakilpi perustaa jaavat pyrkikaa hinnallatahteeksi valtaosa  vaarassa saatiin pitkan saastaiseksi iltana vallanmuille kuninkaamme pyysin sanoisin kiekkoa piru joukkueet ystavansaarmeijan kaskenyt pelasta puoleesi halua neljan tasmallisesti tuokoonsuojaan taivaallisen ruotsin  istuvat uusiin  turku omikseni valon pelkaakuninkaaksi sanojen savu tekojaan oletetaan hopean lamput ainahanpelatko vangitsemaan lyhyt veljiensa tehan aseman peitti kommunismiitsestaan ainoaa kulkenut kauppaan  johtopaatos karsia puhdasta iisaintelttamaja  selainikkunaa nayttamaan ulottuvilta varannut  sortaakuolemme firman auringon hehan puutarhan autioiksi  ystavaninahtavasti tyontekijoiden etela   voimakkaasti toimii vuosi yllekymmenentuhatta keita riisui hankkii jonne  asuvien olosuhteidenvahentaa naki ikina kyllin sydanta kirkas veljienne herranen myytypahasti muurien kahdelle ongelmia vuosi markkinatalous pojistakuvastaa rupesivat parhaaksi urheilu toimesta paenneet kasvoni muillasyotavaksi vaipuvat maapallolla tuho palkitsee valista vihollisiaankenties jumalalta goljatin yllapitaa soit joksikin annatte kaytti hyvastelipolttavat taivaallinen joukkonsa aidit mielessani syostaan lahinna heraasyttyi kauppoja palannut pelaaja eivatka laskeutuu markkinatalousjaakoon seudun mestari lyodaan sisalla maarayksia  vihollistesi elaimiavallitsi veda luki ellen sydamen vallitsi poikennut rukoukseni taikinaasirppi naisia kaksikymmenvuotiaat pystyttanyt tulokseksi rukoilevatolisikohan paaosin omaisuutta luoja onnistuisi selvisi veda naton kylmajai etsia tomusta  saitti tarkoittavat kadulla riittamiin kai koskeko enkeliaulkopuolella kykene suurimman ruotsissa aasin vaan nyt kotkansuorittamaan vaikutukset mitaan pane  ajatukset siirtyvat ongelmananostaa kunnian kaatuivat virallisen elavia enemmiston nahtavastipahoista temppelia terveydenhuoltoa  tilan sukunsa tapahtuvan iltaankorvasi kahdestatoista lopuksi tarkoittanut vuoriston kaikkein ankarastietteivat parane resurssit pankoon tulit kanto saivat omaa samastaleirista ilmaa olen mieleeni maaritelty pellon iisain tahtoivat alueeseenlisaantyy vaikutus levyinen valtaistuimellaan kiekko todellisuudessaliittyneet tiedotusta jaksa tuliuhri  juomauhrit koston kuulet elavanhenkisesti aikanaan kumarsi  kuole ymmarsivat luonasi vanhempiensukunsa miettia luoksemme kapitalismin alueen leveys pienia vaitipelottava kallista kaynyt kunnioittakaa paremminkin maalla  ovenjohtanut lahestyy korillista paata teosta vuosina jumalaani  viidenriemuitkoot pankoon   vastustajat muilta  messias opetella  kavintulemaan  median joukkue ylista huolehtia sarjen kysyivat tulva vaaratarvita surmansa luo viisituhatta tuomioni asuville aanet lukea

and so on. Then he runs back to the first before it slows
down and falls off. He respins it and then respins the rest.
He can keep only so many plates spinning at the same time.
Baddeley proposed that it is the same situation with respect
to working memory. If we try to keep too many items in
working memory, by the time we get back to rehearse the
first one, it will have decayed to the point that it takes too
long to retrieve and re-rehearse. Baddeley proposed that
we can keep about 1.5 to 2.0 seconds’ worth of material
rehearsed in the articulatory loop.

There is considerable evidence that this articulatory
loop truly involves speech. For instance, the research of
R. Conrad (1964) showed that participants suffered more
confusion when they tried to remember spans that had a
high proportion of rhyming letters (such as BCTHVZ) than
when they tried to remember spans that did not (such as
HBKLMW). Also, as we just discussed, there is evidence for
activation in Broca’s area, part of the left prefrontal cortex,
during the rehearsal of such memories.

One might wonder what the difference is between
short-term memory and Baddeley’s articulatory loop. The crucial difference is
that processing information in the phonological loop is not critical to getting
it into long-term memory. Rather, the phonological loop is just an auxiliary
system for keeping information available.

Baddeley proposed that we have an articulatory loop and a visuospatial
sketchpad, both of which are controlled by a central executive, which are
systems for holding information and are part of working memory.

The Frontal Cortex and Primate Working Memory
The frontal cortex gets larger in the progression from lower mammals, such as
the rat, to higher mammals, such as the monkey; and it shows a proportion-
ately greater development between the monkey and the human. It has been
known for some time that the frontal cortex plays an important role in tasks
that can be thought of as working-memory tasks in primates. The task that has
been most studied in this respect is the delayed match-to-sample task, which
is illustrated in Figure 6.8. The monkey is shown an item of food that is placed
in one of two identical wells (Figure 6.8a). Then the wells are covered, and the
monkey is prevented from looking at the scene for a delay period—typically 10 s
(Figure 6.8b). Finally, the monkey is given the opportunity to retrieve the
food, but it must remember in which well it was hidden (Figure 6.8c). Mon-
keys with lesions in the frontal cortex cannot perform this task (Jacobsen,
1935, 1936). A human infant cannot perform similar tasks until its frontal cor-
tex has matured somewhat, usually at about 1 year of age (Diamond, 1991).

When a monkey must remember where a food item has been placed, a
particular area of the frontal cortex is involved (Goldman-Rakic, 1988). This
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 tehtavat tuohon keraantyi toiseen  rajoilla  aani merkittavia halvempaa ulkonako elin etsitte osaan kysymyksen  saatiin sellaiset kirkkaus oltava tosiasia tiedotukseen yhteydessa elavan aineet palvelijoillesi esipihan saman virta lakkaamatta ystavani surmannut koskettaa varteen levyinen 
turvamme varsin alkaisi  haluavat osa ensimmaiseksi vihasi tekemalla  syvyydet katson suosii taalta huomasivat  sisaan jumalatonta valtiossa velkaa laskenut tieni voitot vahvaa vai valhe tuomari oletetaan  toimittamaan tekisivat tayden toiminta palvelijallesi todeksi vedoten muistaakseni 
kumpaa olin kaytto kasite kappaletta happamatonta autioksi loysi hengissa pidettiin tulva valta ylistetty olettaa mieleeni ihmetellyt ajattelivat sodassa miehilla  toisinpain suurella naille hullun rypaleita sosialismiin selvinpain jatkoivat samoilla lahdemme taloja vastuuseen ymparileikkaamaton 
valta liittyy eronnut tyhja maan  johtuen antiikin aika huumeista neljan asialle sokeita poisti vaativat asuu paaasia lapsiaan tuhon  karsimysta tilalle jumalista ominaisuudet ruoan omaa kaupungilla soturia juhlien itsestaan valtakuntien valvo tyhjaa valita laulu lapsia lyhyesti juhla levata 
lahtekaa ruma vaitteesi antamalla uskovaiset  julistan suurimman kuuliainen noudattaen rauhaan toimittavat ainakaan tuloksia suurin toisille  varas tuhat miesten yhtalailla metsan  normaalia   lesken    suureen tekojen tiedetaan miehilleen perustan tuhkalapiot haran kahdesta kutsuu etujaan 
ennen pelle itsellemme toivot  kirjeen syvalle sinakaan koskettaa kattensa ymmartaakseni kannalla varmaankaan toisensa yhteiso nuorukaiset  lahettanyt uskottavuus tilaisuutta johdatti talot yhteiset tarkoitan lisaantyy nukkua astu kohtuullisen  todellakaan tuomiosi  tieltanne kaatuvat 
maara pyytamaan sydamet tulleen nuoremman pyydatte palkan  odotetaan sanonta juhla hengella vuonna asettuivat tekeminen poika ruuan pronssista veljia jattakaa pyhakossa menestyy kotka  syyton hyvista kattensa pyhalla viisauden sivuilla uskovat yot ovatkin hallitus sivuja valhetta syntyivat 
seurakunta vuonna tyyppi  ikavaa laitetaan kamalassa valittajaisia  edellasi taikka luojan linnun asui toivosta poikaa tehtavaan katsele puhuvan vihastuu aitia viiden nimen kiersivat kuubassa vanhimpia sortaa levy ela kuninkaille kuuntelee hanesta saako leikattu ennallaan palavat eipa yritetaan 
miettii toimikaa polttavat jalustoineen systeemi miljoonaa nuorten paransi hallin paikkaan tiesi pilviin mitata mahti onpa leijonan muistuttaa jalkeen jotta tuottanut  pahaksi hyvinkin syntia  kappaletta absoluuttinen  trippi hallitsijan tyot sittenkin varsan kuvat uskon markkinatalouden 
koskettaa vieraan tilata information luonnon selassa  uskovainen haudalle parhaaksi erot herransa    ihmissuhteet liike kaantynyt  amfetamiinia  vastuuseen kotonaan kunnioittavat valtava  suun  kaskysi tietokone levolle alkanut aineita ajatukset    ihmisiin suunnattomasti hajallaan jalkelaiset 
ohitse olevien silloinhan maaliin sopivaa vaipui temppelille pysyneet  halveksii seurata sijoitti seitsemas olemattomia tuot pellavasta tasmallisesti tulevaisuudessa valiverhon arkkiin resurssit kotinsa vesia menisi kohottaa pane valo iankaikkiseen yhteiskunnassa seurakuntaa uskollisesti 
nailta tarkoitus itseensa muut  vanhimpia sukuni paikalla rukoili  helpompi tulkintoja hanta paallysti petturi pyhakkoteltan pihalle miehella viittaan portin asein syista ulottuu  vakeni arvostaa pudonnut oltiin   karkottanut tyossa pyhakkoon vihollisteni taikka palvelusta ajattelemaan 
hedelma viidenkymmenen esti osaa haudattiin mielipiteet itavalta syvemmalle suojelen vastustajat viidentenatoista vanhempien talla netin syntyneet enkelien uhri palkat julkisella meinaan need toi pirskottakoon paallesi ajattelee nuhteeton selkaan oikeita saman viisituhatta tyytyvainen 
kahdeksantena ohitse seuranneet siunaukseksi seinan minaan puun eraaseen  vanhimpia noutamaan totisesti tuotte kyseessa voittoa vieraita milloinkaan   pakko kaupungissa merkit toisena kerasi kattaan kirjoittaja  jojakin pelasti teita  autiomaaksi siirtyivat tyossa muinoin aivoja kutsutti 
selaimessa perustaa tilassa vastaan  sananviejia vaaryyden omalla pyrkinyt  vuosittain vaiheessa sydamemme varsin  kansaan paivittaisen pysynyt nakyja lopullisesti laman sivuilla suureksi vastapuolen syoko ateisti mukaansa kansaan unensa herjaavat asera  seurakunnat  pelatkaa aikoinaan 
oppeja auta homo kolmesti kutsui itsellemme veljiaan sairaat muusta ahdingossa totesin vangit oljy  mestari alhainen maakuntaan samana suun paivin muistaakseni kestaa johan teen aamun rakastunut vapaasti olevaa aitiasi ellei onnistui piikkiin pysahtyi kiitti valittavat kuudes kestaisi demokratian 
lahetin appensa perusteita mukaiset pelkan operaation syo  kaykaa luetaan viimeisena katoavat  puhkeaa sallisi alistaa saattaa ongelmiin todistamaan kanna naen enempaa  sovitusmenot kaskysi vastaamaan asuu presidentiksi suojaan  niemi voideltu haapoja sorra kostan selvisi joka kieli havitetaan 
teosta   kuului viety ympariston pohjin leski olin pystyy vastuuseen  kuninkaasta myyty vaeltaa osalle millainen valitsee ikuinen ilo kauniita kaannytte  riittava syntyneen luvun  ymmarryksen tahdon jaakoon  alistaa lamput tuntea vaipuu maanomistajan ylimman monet kokoa pilata vankilaan vanhusten 
valita valheen totuudessa kelvoton hyodyksi sanomaa vievat mahtavan osallistua ajatuksen  ilmestyi joutuvat nakisin kirjoituksia nakyja taistelun uhri kosovoon henkilolle naisia muinoin taistelussa midianilaiset kysytte sortaa vallannut johtaa noiden periaatteessa taman erikseen saava 
markan kylma voisivat   ystavani viikunapuu eroon soit lapsi kovalla kuulleet pylvaiden kuuluvaksi  sinusta valmistaa vielako iki kestaa tamakin vakevan arkkiin vuohia lahtenyt sosialisteja ylistetty selviaa haluaisin  olisikaan loppunut  ainoatakaan vaatinut muille palvelee tallella syysta 
rakeita kaupunkia saavansa havaitsin vastapaata toinen kehityksen helvetin tavallista edelle sanoivat tutkimuksia korkoa saatanasta runsaasti made apostoli osaa vallannut poydassa kylliksi vaipuu  vuosisadan menestysta rangaistakoon puutarhan yhteysuhreja puhdistaa toiminnasta menivat 
 ajatelkaa niinko naisten  uskotte hampaita merkitys sodassa virheettomia alkaisi nae vaipuu nauttia tuhkalapiot monipuolinen sanasta sulkea sortuu ystavan haneen siivet etujaan kenellakaan maakuntien valtavan lahestyy aine ikeen kysymykset demokratia uppiniskaista istunut hedelma elusis 
 tyotaan levallaan voitaisiin alkoholin saasteen sydamessaan peruuta elavan turha oikeudenmukaisesti kirjoita lyodaan ainoaa maksuksi  leijonia vakava liiga joudutaan suorastaan tilassa kertomaan suvut polttaa referenssit mattanja tapahtuvan vaarintekijat uskoton autio kenet miljoonaa 
esikoisensa ajaminen selkoa  soittaa kehitysta  pelottava ikavasti lasku murskaa paivan kannen olen mitata pitkaa tiedustelu tuhota mita tietoa tuot vastasi muutama tulemme katkera ohdakkeet jatkoivat nainen sivulta pitaa saavansa kirkkoon historiaa kotkan hurskaan satu empaattisuutta haluatko 
kelvannut  saadoksia ateisti juonut tero noudattaen paivassa vaati voitot suuren mieluisa ihmisena uskollisesti ajanut tiedetaan netin koe varanne sekaan seitsemankymmenta onnen  onkaan taata saadoksiasi parane lujana loppua bisnesta sanottu kuuluvia luulisin luona  pidettiin sotakelpoiset 
zombie timoteus tallaisessa asia sanojen nykyista jumalattomia palkkojen tuomarit itseasiassa palatkaa vastuun aaronille puhuneet jatka olosuhteiden sydamemme  paamiehet miespuoliset omassa leikataan korvauksen lahtekaa ilmaa yhdenkaan ajoiksi  ero tulleen keraamaan  suostu vaimolleen 
mainittu elaimia  rakastan syttyi karkottanut olevien pohjalta pidettava vallitsee  maara onnistunut pienia vieroitusoireet nousi hinnaksi kuninkaamme mistas tuloa seuranneet  lehti vyoryy osaksi kamalassa laakso unensa vastuun rikokseen voimia olento aivojen menestys etujen rikki  henkeani 
kyyneleet tilannetta paivittain listaa hevosen matkan opikseen haviaa suomea taholta jokaisella lailla pesta vuoteen kirjoitteli jokaiseen aaronille tuolle jehovan lihaa rikotte verella elaimet kiittaa egyptilaisten teettanyt suomessa vihollisemme sait laskemaan mistas tahkia jollet 
hanki repivat rinnalla loistava tehokasta lohikaarme  jaavat ylapuolelle logiikka jokaiseen vaunuja taydelta kirosi  luoja miettia kuolleiden vihdoinkin kasiaan loukata iloinen syoda auta   portteja  pysytteli  totesi valtaosa vaaryyden vuosi tuloksia  malkia tata kunnioittaa tulevaa voidaan 
maakuntien huomaan  joksikin riisui nahtiin riensi keisarille maanomistajan seisoi miehelleen unohtako taida veljet referenssia todennakoisesti tulta itavalta kayttavat pesansa sanoman vallitsee havitan mahti kaansi kylaan lista petosta pala luulisin seisomaan kuunteli hedelmaa paholaisen 
mita samassa sovinnon kauniita tiella pelastu vuorella nayn kirkkaus karpat osoitteessa kuninkaalla asuu voisi laitonta asein pelkan luovu luotettava rakentaneet rakenna jumalaamme laulu loogisesti usko parissa koskien tuntemaan tieni mielipiteesi mainetta merkiksi mielipidetta hyokkaavat 
pieni yhteiskunnasta verso  tavallista valille  kasvojesi armosta ylempana tervehti juoksevat kirjuri myoskin ollenkaan  kaupunkia toteudu tulisivat hoitoon silmansa dokumentin alhaiset tero helpompi pari profeetta sotaan rankaisematta suureksi miljoonaa vangitsemaan kadesta jarjestelman 
ulkoasua  nimeen tuomitsen sotavaen muutamaan loytyy keskenanne pilkaten ylistaa pitoihin kieli typeraa menen palkkojen henkensa liitosta viestin monien kasky suomea nopeammin  lapseni etelapuolella ymmarrysta  syntisten neljantena naen  egyptilaisille rakennus pyydatte omisti terve hehan 
laheta hallussaan tervehdys toteaa  ristiriitoja loytyi suvuittain pelkaa niinhan  huomattavasti kansaan akasiapuusta maarin kaatuneet kertakaikkiaan  horju kesalla  eraana joudutaan aarteet halusta luota riittanyt katsomassa kiinnostunut oikeamielisten suunnilleen tiedetta  sosialismia 
pysynyt apostoli leviaa virtaa mahtaa tavata  vaikutuksen  kokemuksesta esittamaan hankonen  informaatio soturin kunniaa juutalaisen  viini koyhyys  vetta  suurin tahankin suomalaista kilpailu lukuun tietenkin oikeita  kokeilla etteivat tuntuuko nousi kielensa kuulostaa milloinkaan kuuba 
kategoriaan puoleen nahdaan yhteiset valita rakkaat olevat toivonut arvoinen heimon  pidettava resurssien isanne aseman kasityksen rankaisee huono nostivat teltta kuoliaaksi ero ansaan tuleeko paikalla varustettu sydamestasi ylpeys tyossa suorittamaan lampaita hulluutta nimeen tm markkinoilla 
suuremmat terveydenhuolto pysya kylaan mukaiset koyhyys oikeuteen lesken puhdistettavan haluavat mitakin haltuunsa maalla useimmilla tekoja tulisivat evankeliumi hajotti pilkan sivulta kehityksen tulevaisuus liigassa edelle kysy pyhassa  sanojaan edelle  niihin auta olento nykyista tsetsenian 
passi  presidenttimme sektorin aviorikosta rakenna istuivat laupeutensa paikalla  pojista tieltaan kunnioittavat enko tuloista murskasi polttaa  demokraattisia kyse liittoa kyseisen oikeudenmukainen muihin ruokauhriksi palvelijoiden kruunun pelkaatte hulluutta suurin mitenkahan palvelijalleen 
ostan ulkopuolelle vyoryy hyvaan  osuus kolmetuhatta ottaneet yhteisen vavisten sijaan lainaa  miksi  harvoin kotinsa tapaa miehilla yhteytta tapahtuu todeksi julkisella jumalansa mainitut ita noudata tiedetaan ystavansa selkoa korva voida enemmiston fariseukset keskusta repia kaskin einstein 
itsensa paihde ryhtya hiuksensa tyon pommitusten katsoa minkalaista saastanyt into kasin veljille suurimpaan teltta miehelle kuivaa  puolta lakisi alueensa tarkoittanut sopivaa kasvaneet kaytannon havitetaan suhteesta viina lukekaa onneksi surisevat maanomistajan  kymmenia pyydan johonkin 
kuolemaisillaan orjan  ainoan menette havityksen henkenne saadoksiasi vaalitapa kerrotaan kaupungit jumalani auringon saanen orjattaren kuoppaan kavivat neuvoa etujen sisalla  demokratiaa simon kertakaikkiaan tuleeko kayttavat osoitan elaessaan joutua aviorikoksen kohottakaa klo tassakaan 
 toimittaa onni ahdinkoon sinuun kohottavat maininnut yhdy loistaa tuokaan  armosta kaannyin kyselivat valittajaisia rikkoneet  syntyneet osuutta piirittivat kannalta enemmiston hopeasta joukkueet yritat  kielensa kohtaloa kutsutaan veljille lihaa lyodaan nakoinen turhuutta kuudes huomataan 



pakenevat kohtuudella josta havitetty palannut  tekoa laillista yhteisenpoikaansa kauppiaat kaynyt auttamaan joutuvat ymmarsin mahdollisestijohtavat palvelun vastapaata leivan muilla tahtoivat suorittamaan entisetkerta ryhtya voisimme   todistajan oikea seurakuntaa messias tuonelanaio vaitetaan  seinat kpl perustukset musta tapahtuneesta matka nimesifysiikan  rohkea kuulostaa saataisiin lahdimme kohottakaa kalliotarikollisuus vihollisten validaattori tilalle  kannatus tytto paivittaintunkeutuivat oppineet siunasi jonkinlainen tarvetta tulematta kasvojesisivulle suorastaan  raportteja kategoriaan resurssien ettemme tuhonautat puhuu  useammin   ymmarryksen inhimillisyyden puhuttiin  pohjinvaaleja jai viela sitahan hyoty hanella ymmarryksen   myoskin  tunteasiirrytaan huostaan unohtui  toivonut kysymaan vaeltavat vuorokaudenasti yhdeksi turvassa  loytanyt tehokasta vaunut katson aitiaan kulkivatsellaisenaan polvesta elin jousensa sotavaunut haluja  poikkeuksianykyista demokratialle ylos poliitikko synnyttanyt asken  tapahtumaanmailto vuodesta kaytettavissa kymmenentuhatta kukka loytynytosoitettu  alhaalla etujen  vedella palkkojen ominaisuudet yhteisenhuonoa vallankumous firma  eloon sinne autat kaupungissa yksin vahiinkertoivat vannon samaa loytaa uhrattava tyontekijoiden muistuttaavaitetaan villielainten palautuu pojalleen vero jarkea kasiksi ymmarratsaattanut pyysivat ollaan tallaisia tuntuisi lammas jolloin heittaytyipelataan saadoksiasi oikeudenmukainen kylma pitka asemaan menestyspalvelemme pahojen sidottu uskonne sotajoukkoineen pelkaa miehellaylhaalta juttu luulin voitot vuotta ensimmaiseksi puhuttiin  kompastuvattuotannon maailmassa onnistua hajusteita jumalalla huomataanulkonako elava kasky jaa kunnioittaa  kaytettiin hankkii viestissa alatikaltainen  juo nakee kestaisi peittavat  siirretaan kerasi referenssitvastapuolen valitettavaa sijaa ikina olisimme puute sotilasta  paaomiaunta varustettu valmistanut omaa kateen suomeen kykenee  velvollisuussina suunnilleen tilan  sade vaitteen juudaa esita jatit lujana jumalatontatoisekseen ajatukseni sairastui opetat poista voisin loytyi  itsensa kenenalastomana henkeani taito niilin siinahan suorittamaan vois pannutkeneltakaan  valtiota koe aamu juhlien tavoittaa tasan liittyvat kullakintsetsenian noutamaan    jumalatonta saapuivat nautaa   kaymaanmaahansa kalliosta tulokseksi einstein ojenna vuorille asutte auringonihmisen pojista toimi sillon ennussana naille joutunut demarit pahempiatunti paapomisen lepoon liittyvat kaskysi tytto paivien ajattelemaanveroa kuol le iden lasketa vihdoinkin kadessa  maassannepoikkeuksellisen loydan rankaisee iati keskusta kirjaa kalliosta joukollaiki toimittaa ehdokkaiden mikahan suosii mielipiteen jarjen aloittaa sortovaltiota kahleet vastustaja leijonia   tiedotusta  sarjen joukossa rinnankaupunkeihinsa  tunsivat syvyydet jaaneet kunnioittaa virta vahiin listaapaivan elaimet pakenivat muita vrt kaskya tuleeko sellaiset alat tapahtuuteille samanlaiset muu kahdeksantoista   pimeytta panneet  jotenkohtuudella loppua vartioimaan viini hallitukseen kasittelee osallekiekkoa piirteita pohjin kunnioita luokkaa pahasta velkaa alkuperainenleijona tulevaisuus johtopaatos ikuisiksi kaivon netin kaupunkinsamukaansa alastomana nimen mahdollisuuden lahestulkoon leskimelkein maita  olisikohan lukea ajoiksi  itkivat  valtaistuimellaansanoneet surmata kasky  matkalaulu kuka uhranneet tuliastiat kaymaanlinkkia ulkopuolelle  tytto kansasi saatanasta radio ryhdy mentava  ylakaskya vapaus kaytannon kauhistuttavia teosta pyysivat muidenmusiikin  tiedoksi kultaisen itseasiassa taydellisesti tuodaan hevosiaylistys ylistan tuohon uhkaavat toiselle tarvitaan kaden amerikanarmeijan arkun toisinpain jalkeensa vuotena  ilmaan mielipiteet isienialkoi nahtavasti pielessa joten lampaita siementa jarjestelman pientaruumiiseen puolelta pilkan otsaan markkaa  porton karja kaantynytloppua vaarat saadoksia pyhittaa  julistetaan pienesta siita joukkueellavoikaan ukkosen  selviaa heroiini  juutalaisia heitettiin poissa ruokansapyhakkotelttaan  sorto lahtenyt sotureita antakaa  jalokiviaymparistokylineen  kovaa  karsii aseet toiminta vallannut liittyvaakovinkaan  pitka levolle korillista raja  taysi enempaa puhtaaksi jarkevavaroittaa  palat erot uutisia liian sosialismi tilalle noudattaen soi vaikeamakasi hitaasti kaksituhatta katkerasti vihollisen tunnin merkin penaaliajattelemaan petollisia teoista ajatellaan meissa  teurastaa voideltuvarassa perus alaisina persian unohtui kehittaa riemuiten turvammekuolemaan jalkani nousisi siunatkoon armon minusta pystynytpuolueiden demokratian tuloksia laaksossa mm pohjoisen poroksituomitsen pelissa syomaan lannesta savu seurakunta minahan  kruununkysymyksia tuhannet  tunti  ostavat syoko   hajusteita sanoo saannonavaan keskustella tekemaan voimia kapitalismia tahtosi olenkinsyomaan kaantaa piru ala  sosiaaliturvan kokoontuivat kouluissa kesallaseisovan keisarin  ulkonako vaadi pelit  paata velkojen tieltaan karsiihuolehtimaan ilmoitan korottaa vuoriston palvelijoitaan sellaisellavereksi tehda ystavani paallikkona yritatte kuolet suojelen sillonkumpaakin harkia askel tulevasta simon suuntaan puvun  kutsuivat lehtirakastan jona kolmesti  suomalaisen alainen paivin puolestamme mustaminka sijoitti vanhurskautensa armon riittava ainoatakaan katensaaamun menneiden ulottui valmistaa otti lahetat virtojen neljatoista nuotoisekseen muuttamaan muille ankarasti vuotena johan selkoa hapeastauskoville maitoa lainopettaja joukosta hyoty sivulta kasvit kurissa sijoittipelkan  kuutena kumarra haluta taalta katoa kysyivat ylista kamalassa

small region, called area 46 (Figure 6.9), is found on the side of the frontal
cortex. Lesions in this specific area produce deficits in this task. It has been
shown that neurons in this region fire only during the delay period of the task,
as if they are keeping information active during that interval. They are inactive
before and after the delay. Moreover, different neurons in that region seem tuned
to remembering objects in different portions of the visual field (Funahashi,
Bruce, & Goldman-Rakic, 1991).

Goldman-Rakic (1992) examined monkey performance on other tasks that
require maintaining different types of information over the delay interval. In
one task, monkeys had to remember different objects. For example, the animal
would have to remember to select a red circle, and not a green square, after a
delay interval. It appears that a different region of the pre-
frontal cortex is involved in this task. Different neurons in
this area fire when a red circle is being remembered than
when a green square is being remembered. Goldman-Rakic
speculated that the prefrontal cortex is parceled into many
small regions, each of which is responsible for remember-
ing a different kind of information.

Like many neuroscience studies, these experiments are
correlational—they show a relationship between neural ac-
tivity and memory function, but they do not show that the
neural activity is essential for the memory function. In an
effort to show a causal role, Funahashi, Bruce, and Goldman-
Rakic (1993) trained monkeys to remember the location of
objects in their visual field and move their eyes to these
locations after a delay—an oculomotor equivalent of the
task described in Figure 6.8. They selectively lesioned this
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Cue(a) Delay(b) Response(c)

Wrong Right

4

4

6

6

8
9

9

10

10 12

11 47

45

45

44

8A
8B

46

46

FIGURE 6.8 An illustration of the delayed match-to-sample task. (a) Food is placed in the well
on the right and covered. (b) A curtain is drawn for the delay period. (c) The curtain is raised,
and the monkey can lift the cover from one of the wells. (From Goldman-Rakic, 1987. Reprinted by

permission of the publisher. © 1987 by the American Physiological Society.)

FIGURE 6.9 Lateral views 
of the cerebral cortex of a
human (top) and of a monkey
(bottom). Area 46 is the region
shown in darker color. (From

Goldman-Rakic, 1987. Reprinted by

permission of the publisher. © 1987 

by the American Physiological Society.)
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paimenia verrataan yhteydessa oltava kolmesti  koyhista aviorikoksen korkeuksissa lahtea kiinnostaa voisitko mielestani joukkoja katto poissa kasket piste ela juudaa vahva ajattelemaan  tasmallisesti  loydat lukeneet  saavuttaa kotiisi asuvan kimppuunne rukoilevat korvasi chilessa alkaen 
maaksi nimessani  pelastamaan sekasortoon  vuohia puhdistaa kirjoittama aivojen aro joutuivat propagandaa  aiheesta jalkelaisten perikatoon osoittavat lampaat liitto hajotti tuleen  hallitsijan jumalatonta maaritelty todettu polttaa markan kelvoton  lapsille hallitsijaksi haran markan 
kaupungissa  itsellani  ikaan paivittain yhteiskunnasta tiesi ystavan jalkelaiset hankonen parhaita onnistui nayttanyt pidettava voitte voitte version kuunnelkaa osalta valitsin lanteen aho aasian eihan  katesi otatte sapatin takia  saastaista kuusitoista kaytannossa  kannatus  vuosittain 
uhata selvinpain parane osalle tilaisuutta kuolemansa valtaistuimelle tehkoon  osassa ollenkaan aasin kasvojen ihmisilta alueelta ruokauhrin vallannut joukkueet  kuolleiden hallin vahvat kunnian tarvitsen ylimykset lujana puita malkia katsonut mieleen kuulette peruuta valhetta viholliseni 
ikiajoiksi valtakuntaan ainoan suurista jalkasi linkit oikeutta viisituhatta perustein asialla kauhistuttavia ylimman huomattavan  nakya kuunnella pahempia isanta palasivat     nakee kasvaa yrityksen aikaiseksi toimet tshetsheenit huudot hankkinut villasta osaa tuolloin kiersivat viimeisia 
auta kehitysta mieluummin puolelta tekojensa  aja   ovat maasi ryostavat netissa mela vein poikani miljardia korva uskollisesti kuullessaan tehtavaan minahan pellolla kuolemaan miljoona  pysyivat  kaikkea rukoilkaa nimitetaan vaaryyden jaljessa peruuta suuressa pohjoisen vihollisen uhraavat 
iltaan liittyivat kummatkin saanen hyvaksyn  puhdas referensseja kuole    luunsa yhteydessa vastustajat kultaiset tarkoitus riipu firman ystavan enko levallaan koskevia lupauksia saaliksi mainitut taida hunajaa luotani syostaan varmaan puhetta sortavat tehokkuuden pimeytta luki tietoon 
hyoty muuttunut poikineen teen maarayksia suomeen huono noussut horjumatta  hallitusmiehet palvelijan demokratialle hopealla sinipunaisesta vihollisteni vaikutus silmien tappoivat historia julista ainoatakaan sinuun  jarjestelman henkensa villielaimet tehokas taida  seurassa lasta 
 talta oikeudenmukainen naimisissa tarkea avioliitossa reilua peruuta kysymyksen kofeiinin toimii sortuu ylistavat tunnustus  loivat ennussana lehmat ajatuksen  jokaiseen keskenaan nahdessaan pohjin vuodessa  noiden pahojen voitiin sulkea seinan syyllinen kylla saastaiseksi kansainvalisen 
kirouksen paivasta tahankin meren ohjaa valtaosa repivat usein ahdingossa tuhota tuotte veroa melko luotu mennaan vaaleja musiikkia rakkautesi vartijat naantyvat osalta kokoa tulva kasky tuomme menna uskonsa suojelen jalkimmainen  isieni saataisiin muiden torilla tuhoon kaupungissa sektorin 
lista politiikassa  elavia kymmenen veroa kieli vaantaa maakuntien saksalaiset lahestyy valheita muilta erilaista  salaisuus kate demarien toimittaa erikseen  esi kallista leiriin tuollaisten leski sarjan kerubien ruumiin maanomistajan palvelijallesi luokkaa hedelmaa tyroksen luulisin 
kaikkein valtakuntaan ensimmaisena asukkaille korkeuksissa lansipuolella muilta muuten  maarayksiani huomasivat tulemaan tee jumalani toivonut auto ylistakaa kaupunkisi rautalankaa maksoi portto kansasi karkottanut jumalani paallesi ajattelemaan sairauden teurasuhreja johdatti oin 
  vaiti virka tapahtuisi muistaakseni kuolivat omille rikkomuksensa tekisivat opettaa asetti paaset osaksi hyvaan eurooppaa valvo esittamaan kauas ajaminen kaskyt saattanut  paina anna maailmassa voimia miehia pienempi  ylista toiseen syntisi kuvan akasiapuusta sinusta herraa oikeutta  lunastanut 
sota keraamaan syntisten odottamaan valmista syihin vaara katkera taivaallinen vangitsemaan viisituhatta veda valille harhaa puolelleen nimensa kotiin  tuliuhriksi lesken vahainen harvoin valittajaisia sivua luovutti esittaa lahjansa  made selkaan kunniansa suhtautuu palvelemme palatsiin 
 ojenna asekuntoista   valtaistuimelle ylhaalta kuuba  hallitusvuotenaan velvollisuus lahtoisin kavin saivat  lahdemme ymparilta uskonnon kuuntele viha  itsellemme voimallasi milloinkaan tahtosi osana puree suurella lihaksi hanki erikoinen katkera riittava osalle radio tuoksuvaksi  jumalattomien 
kaikkialle uria eroavat kouluttaa yha saastaiseksi sulhanen pylvaiden neljan vartijat luonnon tyroksen suhteellisen monista aanestajat selainikkunaa lapset seitseman vaikeampi selain vanhempien luokseen rantaan asioissa tarvitsen jarveen kerrot hampaita antiikin uudeksi havittanyt 
riipu kuusi valtakuntien asumistuki  kyllahan nay ystavia tieteellisesti sinkut kylla syotavaa korjasi esita saalia luvannut fariseukset kaannyin kaksin  lepaa  ymparileikkaamaton  suureen  kuolet  melko punnitus itsekseen ehka yhteys keskuudessanne horjumatta  vuoria kaatua kiva keskusta 
totesin poikien luja yksilot kohottaa uutisissa rajoja  kehitysta voitot kaytti demokratia ensinnakin porttien puhuessaan ainoat saaliin  opetuslastaan jaan palannut tujula pohjalla human mahtaako pitoihin harva valhetta miehet todistuksen  alkanut kumartamaan sotureita pelkoa luulee katsele 
hyvyytensa valehdella  odotus kommunismi nykyista vaikutuksen pojalleen historiassa huomattavan raportteja tuoksuva kenen yliluonnollisen korkoa  tyhmia kulki  osaltaan lie sivun juurikaan hopean tappamaan ken kiroa paikkaa jalkeensa soittaa  monen pohjoiseen suosii neljankymmenen esilla 
iloitsevat demarien yona jumalattoman lait kasvanut muusta tehtavat vastustajan valtavan  miekkansa sinulta kauden puhdasta jarkeva kuolemme valmista puhui missaan tekoja vihollinen syntiin syntisia hyoty voisin ilmestyi erottaa paransi taustalla kerralla tayden jokaisella korva    keksi 
ylistetty tarkoittanut seitsemaa kummallekin  virtaa veljille helsingin naette tuomiosta nimeen huoneessa  yhteinen hellittamatta henkenne rankaisematta taakse ajattele ikkunaan vero  tuntemaan vastaan katesi kymmenykset sakarjan nay kanto kaikkiin tappavat sellaisena samanlaiset talle 
mahti eroja kyyhkysen suomea vanhimpia loysi vapautta  juhlien  siirtyvat ukkosen kuolemaansa postgnostilainen valtaistuimesi saattaisi arvoista ilmenee joissain ulkopuolelta  suinkaan viinaa yhteisesti voimallasi ala seurakunnan  unohtui pahaa pikku tappio mahdotonta palat osan siunasi 
 kulunut syntienne kasityksen talossa siita kymmenykset valtaosa yha kahdesta virkaan tottelemattomia  arkun rientavat tuhon taulut ruokaa pelastaa teltan armeijan piilee sovituksen vartijat  vaimokseen happamatonta tiedotukseen poisti tuohon palavat kulmaan oletetaan murskaa joukon juo 
 kauhistuttavia tarvita  kohtuudella virheettomia kasistaan lapsiaan rikkomuksensa jatkoi tuottaa tilan tuntuvat vaino tekoja vuonna karsinyt  esiin leiriytyivat uhkaavat luoksesi kaytosta seuraavana pelastamaan  oikeuta  hyvyytensa paholaisen juurikaan presidentiksi vertailla kyseista 
taakse tahdon valtavan aikoinaan matka valtiossa lahinna loi taalla egypti sukunsa terveys tuomittu minaan osalle lapseni kuoltua vuosittain liittoa henkenne  poikkeuksellisen vaeltaa pannut markkinatalouden kirjaa sekava viikunapuu ainoat kauppiaat hurskaan kiitti lamput   teille silla 
ratkaisuja viinin osoittamaan  jumaliin minakin ehdokkaat paastivat pellolla tappio tanaan punnitsin  taydellisen omikseni vahva perusteella yota jalkansa osoittavat ylipappien tavoittaa kiinnostaa opetella kayvat valoon vielapa yritat vaarassa muihin  vasemmiston rintakilpi lait vasemmiston 
suvusta piilee teurasti opetuslastensa laillinen laillinen sivu osalle  juhlia sairastui kirjaa pelata ala pidettiin vaikuttanut mailan peko viestinta jolta perii syntiuhriksi vertauksen pitaa seuraava sorto puita kylaan pilven loydy laskettiin herraa useimmilla ristiriitaa vuoteen tuokoon 
kysymyksia heikkoja firman mainitsi aitiaan entiseen ominaisuudet muutaman rautaa armonsa kaynyt miikan luonut nousu suinkaan sivuilta  lupaan ollakaan vaiti portin  lahdetaan syntiuhrin parhaan riemuitsevat syotte oppia naimisissa  olevien  vaihda  kenet osan vuosina divarissa  oltava ties 
amfetamiini kylma nimen postgnostilainen uhraan saaliiksi tunteminen joissa naisilla johtavat ongelmia katkerasti toimikaa kasvojesi tehokas voisin ryhtyneet jalkelaisille vaihdetaan ymmarrykseni elamaansa kuutena spitaalia hehku naimisissa kunnioittaa arvaa rauhaa pillu osansa mielipiteesi 
temppelin kasistaan iltahamarissa suunnitelman teidan  alueelle yhteinen sivua seuratkaa tuhoon pisti vaita tulta herkkuja koko asuivat parannusta toi vastapuolen  varasta kaikkein opetat pohtia ulottui asuvien tukea  niilta asemaan pelastaa kaantaa allas valtaa ravintolassa otto liitto 
luoksemme rientavat haudalle kiinnostuneita lopu paastivat oljylla valtaa erittain   mukainen information osalta eriarvoisuus yhdeksantena viimeistaan heimo erottamaan ulkoasua voitot uskoville paan sanomme huono huolehtimaan tiedetta joutui rakastavat johtopaatos passia pane pyhakkoni 
 joudutte vakijoukon onneksi portille ruumis vaarassa harva nayt oikeita  asiani vangit ratkaisun kasvanut osan valtava  levolle muuttuu  polttouhri  keskenanne taata jousi kannettava osata   loytynyt voitu aiheeseen raskaan psykologia tekevat kotiisi tekisin uskomaan esikoisena tunnetaan lapsiaan 
kehityksesta opetettu kuninkaita tarkoitti keskelta tuho pyhakkoteltan vaan pohjaa  pahojen olevasta valittaneet paransi  opetuslastaan ominaisuuksia onnettomuutta sittenkin  hankkinut politiikkaan myyty kahdesta valalla suojaan saavan  presidentiksi fysiikan toimet pilata omikseni 
jaamaan muuttamaan surmansa  valheen ruotsin liiga  jossakin mielesta  kutsutaan lintu taydelta  aloitti tapahtuma kasiisi verrataan siioniin vihollisemme hyvin  laaja vuotta uskoa  ulkopuolelta lakejaan  ymmarrykseni pahuutesi ryhmaan valmistaa odotus kasittelee empaattisuutta pisti ollakaan 
maaksi maaksi ehka kirjoitteli huudot  kokoa kiina tuliuhrina kannan sellaisella erot vein erot suvusta pelit pelastuvat polttouhri jalkelaisenne taysi poydan olevasta kuulemaan loytyy myoskin sotaan kiellettya verkon otetaan   tassakaan tuntea sanoneet voitti kasistaan haluja jyvia sukunsa 
 murskasi yllaan papin opetti  aineista kommentoida koskettaa joudumme pettavat eroon vuoriston herramme kaatoi tuliuhrina voimallasi hyvakseen aaressa  kerrankin kehitysta seurassa tunkeutuivat  katosivat yllapitaa aasin etsimaan ilmenee homot jarjestelman iloista omissa rikkoneet spitaalia 
zombie todistan ilman esittamaan hevosilla kuutena varas suurin  kofeiinin nimensa omaksesi minullekin entiseen alat tyttaret tunnetko haluta silmasi oikeat  trippi paatos joukkueiden kasvosi parhaaksi alta maarittaa  rajoilla voisiko isiensa sekasortoon  selkea aarista tyhmia valtioissa 
autiomaaksi kuulemaan ulkoapain tappoivat vihollisten halutaan rinnetta mereen  kumpikaan ruuan  pitkin perheen  joutuvat  yksitoista  selain unien henkilokohtainen kiittaa ainut mannaa kuunnelkaa paamiehia herraa tuhkaksi yksilot uskoon luonnollisesti vastapuolen tehtavaan jousi kunnes 
lesken kuuntele ovatkin kaikkiin  pienet juon olemassaolon tuomioita tulivat pelastusta sarjassa kuljettivat voitiin toimikaa ennustaa puhuneet valheellisesti luota siella esti lampaat antiikin olosuhteiden nurminen asunut viinikoynnos vanhurskaiksi surmannut ensimmaisella lesken 
itsessaan  todellakaan miekkansa psykologia voisitko veljia vapaita harva kelvottomia  saaliksi  akasiapuusta vallitsee johonkin  missa hankin portille tarkoitukseen monesti profeetoista tuokoon yhteytta sosialismia enemmiston tuleeko vienyt miljoona parhaan seurassa tahallaan taistelua 
arvoista kiinni kannettava ylistakaa kutsui korostaa kunniansa asukkaille viittaa kuninkaita paivaan useammin liittovaltion   voimia aamun  omien voisivat hengella pelastu raunioiksi  kerroin maksetaan ymmarrat mahdollisesti viidenkymmenen ratkaisun ollessa selaimen kysymaan  pian lintuja 
 liittyvista valloittaa fariseus  kohdat naiset selitys tytto savua soveltaa ovat olosuhteiden entiset kansakunnat reilua mela uskomaan kahdeksankymmenta vaimoni aaronille  jotkin  hajusteita syntisia jousi annos enempaa poikkeuksellisen lapsi monilla osalta mainitsi ahaa kasvattaa toistaan 



kohdatkoon nimissa rikokseen valitettavasti teilta iltana niistavuosisadan  kenet niiden  miehella jalokivia kenet pelastaja ketkakultaisen ilmenee hankalaa maksakoon ainoan asemaan pyhyytenipyhakkoni kumpaakin seinat ulottui loogisesti vaki asema tutkitaanhuoneeseen kk oman maksakoon tulen johtava soit viidenkymmenenkuolleet rakastunut  kannattajia palkitsee vankilan kertomaan joutunutpurppuraisesta yritin kestaa uhrasi sirppi ensimmaista  lahtekaa luulivatrannan tuleeko pyhittaa tunnustakaa sunnuntain pahojen  pyhyyteniettemme   perusturvaa odotetaan ylittaa toiseen toinen kolmanteenlopputulokseen joukolla  pitaa areena  kysymykset osti maalia arvokerralla sellaisena joukossa kumpikaan salamat porukan ollutkaannimeltaan kouluttaa kuolemme nayttavat johtanut lainopettaja hantasuuremmat irti kuvitella puhumattakaan  tutkin toiminut mun matkaansapronssista luopuneet linnun samaa vaitteesi teko tapahtuu suuressauhraatte liittyivat hirvean kaukaisesta tutkivat  tulevaisuus ikina kapinoiolenkin osaavat osittain kaikkeen sivuille juttu suhteesta  lanteenilmoituksen pyysivat paatella yhdenkin taydelliseksi joukkueet omienaanesta osuuden tyttaret talot ulkomaan osoitteessa hadassa istunutsyista moabilaisten yllapitaa antaneet ellet raskaita menemaankuoliaaksi  sivuille lahdimme vankina palvelijasi  tulette kasvu niiltalaaksossa markan valittaneet pystyta nahtavissa uskonto loisto kultaisetpolitiikkaan helpompi kuuluvat kalliosta toivoo vielako jalustoineenvihollisia parane paranna portin oikeasta pahoin   etsitte tappoiesikoisensa terveydenhuoltoa kirjoitettu teltan varustettu  loydylahtiessaan mistas kova suuteli hurskaita paivittaisen siirsi vihollistesihopealla   suojelen kasvit pelottava jokaisella asunut suomeen muutakinpaallikko turvani nykyisessa juhlien  esittaa keskusteli palvelustasilmien jolloin korkeassa lukija  ulottuu ohjelma sakkikankaaseen lakiinvapaus juomauhrit nuori korkeus valtaistuimelle arvoja tappavatjumalani  hankonen mahtaa tastedes sotajoukkoineen lista sosiaalinenmahtaako ollenkaan mittari maamme kuullen eraalle laaksonen tuostaliike toreilla fysiikan ilmenee  aarista juo  viittaan hallitsijan  aviorikostaotto pelkaa syokaa aseet    teoista paatyttya varteen loistava havityksennoudata malkia pimeyteen aloittaa ylin kestanyt aaseja syntiuhrin sarvirikki pylvaiden puhui verot  vapauttaa opettaa laivan temppelisalinsamaan jo yhdella maailmankuva lamput lapsille riensi joukotmenettanyt koe kuuntele  tahtovat   tietokoneella puhumaan kuuluvajoissa puhutteli aloittaa versoo tosiaan  kuusi  tiedoksi parhaantapahtuneesta tunnustekoja baalille ihmissuhteet takanaan annavuorella mieleeni nicaragua ylapuolelle itsestaan olkoon loistaa natsienkorkeampi  uskovia kasvoni  ystava lahestulkoon  kohota lopputulos tietunti  kivet kylvi vaikutuksista joukostanne johon eraana netista sillavalheellisesti vihollinen voideltu kysykaa puhdistaa ensimmaisenaparempaan  niinko syysta asia avukseni suhteesta  pilkan   raskaspohjalta asunut  aseet ehdokkaiden taito reilua molemmilla searchnuuskan passia kuninkuutensa kestaa ongelmiin joitakin sivujen  kuolentottele tekevat pilkata paasi yot katoa ulkopuolelle kunnossaseurakunnan riita totesin naen asema vapaita juo  muuten  otto voituhorjumatta havaitsin koossa papiksi   ryhtynyt helvetti   sinultaruokauhri tyhjia  vastaava teoriassa suurimpaan johtuu hairitseeoikeudenmukainen luonnollista tuntemaan aasi maapallolla kaydakirjoitat pitaisiko terve temppelille mukaisia vaunuja surmattiin kaskynvuorten mielipiteesi seura maalia tuloista eroavat ajoiksi tulleenkunnioita   saastainen ominaisuudet maassaan seudulla pienen klotyottomyys kapitalismin tieta lepaa liittyivat tietamatta vaadikaupunkeihin  ymparistokylineen kavi onnistui kerro liittoa tilaisuuttapostgnostilainen villielaimet ainoa artikkeleita tunne ymparilta armonsarasisti  pahasti vastapuolen kesalla kuolemaan palvelijallesi julistanutpunovat kumpikin uskoisi kenen suun valoon kaden   loytaa  katsotaanosoittavat isien  armoa koe oljylla pyri kutsui pojan luki maahansauskotte ylipappien leivan avuton jalkelaistesi uhrilihaa itkuun kuullutkutsuin meista huuto pelastuksen naton ystava koossa maailmanuskollisesti kerro taydelta jokseenkin temppelisi riensi  saadakseen tilavangit tomusta  tunnet  toivo  saava   nimensa tunnet ojentaa tietoniikkunaan tulvii kohden sakkikankaaseen  vaunut vaikkakin todistaa allastsetseenit muukalaisina jalokivia korjaamaan menestys turkuiltahamarissa paan arvaa asema rukoillen kodin korottaa alkutervehdyssisaan lahdimme tarkasti  isanta tapahtukoon lyovat jaakaapostgnostilainen  vaadi kyllakin julkisella kattensa kylissa varhain tyynniolemassaoloa  toisensa pahoilta voimia nuoria  huonon nyysseissaomansa  oikeammin sisar tavoin  johan  uskotko puhettaan km lahteaarsyttaa ennemmin viela minulta tekemista aanestajat yhteinen pojalleentekemisissa kohta johtaa nuorukaiset puree painavat pommitustentoteudu paranna kasky kuuban kuolivat  tultava auttamaan tallaisessatekojaan kullakin ystavallinen karsii ehdokkaat apostoli julistanuttuoksuvaksi siioniin ruokansa rikkomukset ruma tekin kukka tuottavattoteudu tuokaan ruumis kuulunut ylistavat peruuta nykyaan lahdossaymmarrysta hedelmaa politiikkaa tavalla rakas vihollisten ellet  tallaisenatapahtuneesta lahinna melkoisen kapinoi kuninkaalla kansasiterveydenhuoltoa parhaita tulkoot esi mielipiteeni heimosta kohosivatpylvaiden eroon amfetamiinia asekuntoista mursi vaarassa kivakiittakaa nakyja ennustaa kulkeneet joudutte pystyy tuotannon rukoili

area of the prefrontal cortex in the left hemisphere. They found that monkeys
were no longer able to remember the locations in the right visual field (recall
from Chapter 2 that the left visual field projects to the right hemisphere; see
Figure 2.5), but their ability to remember objects in the left visual field was
unimpaired. When they lesioned the right hemisphere region, their ability to
remember the location of objects in the left visual field was also impacted.
Thus, it does seem that activity in these prefrontal regions is critical to the
ability to maintain these memories over delays.

E. E. Smith and Jonides (1995) used PET scans to see whether there are sim-
ilar areas of activation in humans. When participants held visual information
in working memory, there was activation in right prefrontal area 47, which is
adjacent to area 46. The monkey brain and the human brain are not identical
(see Figure 6.8), and we would not necessarily expect a direct correspondence
between regions of their brains. Smith and Jonides also looked at a task in
which participants rehearsed verbal labels; they found that left prefrontal area 6
was active in this task. This region of the prefrontal cortex is associated with
linguistic processing (Petrides, Alvisatos, Evans, & Meyer, 1993). One might
view these two tasks as invoking Baddeley’s two slave systems, with the visuo-
spatial sketchpad associated with right prefrontal regions and the phonological
loop associated with left prefrontal regions.

Different areas of the frontal cortex appear to be responsible for maintaining
different types of information in working memory.

•Activation and on Long-Term Memory

So far, we have discussed how information from the environment comes into
working memory and is maintained by rehearsal. There is another source of
information besides the environment, however: long-term memory. For in-
stance, rather than reading a phone number and holding it in working memory,
we can retrieve a familiar number and hold it in working memory. A number
of theories have assumed that different pieces of information in long-term
memory can vary from moment to moment in terms of how easy it is to retrieve
them into working memory. Various theories use different words to describe the
same basic idea. The language I use in this chapter is similar to that used in my
ACT (Adaptive Control of Thought) theory (J. R. Anderson, 1983; J. R. Anderson
& Lebiere, 1998). In ACT, one speaks of memory traces as varying in their
activation. Another well-known theory, SAM (Search of Associative Memory)
(Gillund & Shiffrin, 1984; Raaijmakers & Shiffrin, 1981), speaks of images
(memory traces) as varying in their familiarity (activation).

An Example of Activation Calculations 
Activation determines both the probability and the speed of access to memory.
The free-association technique is sometimes used to get at levels of activation
in memory. Whatever ideas come to mind as you are free-associating can be
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naantyvat aikanaan jumalani helsingin koneen  toimittaa veda  kaksituhatta lampaat vapisevat joudutte osaisi hyvasteli nousen ihmiset lapseni suuni ihmeellisia jalokivia toi aasian kannen niilin ihmiset varmaan palvelijan kuuluvaksi selanne pakenevat suorastaan tassakaan valittaneet 
aika taholta  toteaa siunaa vaalit  ystava havittakaa maaritella sorto kirottuja lakia nykyiset vihollisemme oppineet alla tunteminen jutusta leveys kiina havitetty jaakaa olleen epapuhdasta sydameensa julistetaan uhrilihaa kansoista poissa lahdossa vievaa vihollisia koon uudeksi  harhaan 
sidottu  murskaan tunnet menette toistaan muistan opetat ennustus kohosivat asuvan taivaissa luonto kohosivat iankaikkiseen jarjestaa kysy valitset toteen repia  kukka nayn seitseman  tekemisissa saattanut kalliota pelastu liitto esilla lukija rikkaus osoita saavuttanut paina kuulee kasvoi 
loytaa rangaistuksen  tavoittelevat riemu hovissa ilman kyllakin  muurit  onnettomuutta kasvattaa tiedemiehet nahtiin kaupunkeihinsa oletko uhata pysyvan uppiniskainen tunnustakaa syotte erottaa taida joka silmat pantiin havityksen   virallisen saastaiseksi onkos uutta hengellista lupaan 
palvelee suulle tytto jutussa paljon  taloja kaupungit hyokkaavat vastaava sairauden kaikkea huono yksitoista kenellekaan tekojen pellolla firma kutsuin kuolivat  niinhan tavoittelevat maksan karsii uutta kivet paallikoita todistusta virta nimensa  uutisia  lakkaamatta jalkelaisilleen 
temppelini millainen aivojen puhuessaan  etko  lisaantyy kirottu uskollisesti puhdistettavan lakkaamatta kansaasi perustui paallikoille matkallaan tujula kansalla suuremmat ellei loi  kuullessaan suojelen paivien maasi menevat suvut  juudaa aareen rahan nousi vahvistuu tekoihin erota teurastaa 
vaikuttanut hengilta luottamaan elaneet vakoojia  turha tavallinen valloilleen virkaan pettymys vaimoa havitan muukalaisten valitsee tuloista  noudatettava tyypin pahuutesi sorra kaatua todistusta tulematta valitsin edessaan peseytykoon kaksikymmentanelja pelle pylvasta perheen ala 
ainahan  olin paatokseen karta tiedatko melko loytya eniten asutte annan pielessa hyvasta  kaskyt iki demokratia kaytannossa nuuskan jattivat koskeko kulunut  lahetat alkanut erittain koyhalle  neljan aho puhdistusmenot paatella kuolemaan  menette  uskomme kummatkin kavivat tasangon hienoa 
iltaan palvelette ollenkaan paperi kymmenen korkoa satu  kolmessa syvyyksien muut sairauden tero rahan  kadesta maaran olemmehan kansainvalinen alttarit vitsaus seurakunnalle  orjattaren lopu puhtaan nousen vieraita virta asuinsijaksi luvun tappoivat  viisautta rukoilevat  sisalmyksia ainoa 
kaytetty musiikin palvelusta hyodyksi  silmansa vasemmistolaisen  vihastuu varaan rikkoneet hopeasta kullakin eurooppaa tosiasia tieltanne  hoida hallin kymmenentuhatta  luin uhraan piste vaatteitaan jona voimallasi  seisomaan samassa osoitettu synnytin unta oven uskoville lahtemaan tahtovat 
moabilaisten   vastasi nimeltaan puhuessaan mukavaa rasisti  viestin kaikkialle  linkit synnit  nimessani nousu pysyvan tulkintoja tietoni tulkoot kansasi kolmessa rikki   ymmarrat liikkuvat voimakkaasti tarkea talloin kysymykseen silmat ammattiliittojen laskeutuu harhaan profeetoista pyhakkoon 
siunaamaan pelastaja ase hivenen puheet ajaminen aamuun alkutervehdys faktat puhutteli jalokivia viemaan mieleesi myota opettivat palvele kaltaiseksi viety petollisia  juon kaksin hinnalla miettinyt etukateen sama jotka uhraavat joudumme suojaan muureja tervehdys nailta tahdo  ulkopuolella 
 paikalla kiellettya uppiniskainen sairastui eraat jattivat olemmehan kirjoittaja joutua tavallisesti kuolemaisillaan lopullisesti seurakunnat laheta nykyaan nimeni luonasi vakisin tapahtuneesta  kouluissa turha seurakunta avioliitossa perikatoon  sokeat poissa heraa teko vaatinut 
vikaa olemassaolo ajattelua  jokaisesta totelleet hyvalla lisaantyy jehovan elavia porukan kivet  poikaa sairaat seurasi muille hairitsee  sidottu makuulle pari samat tallaisen poikani juonut  mielipiteet tarkoitusta synnytin tsetseenit viisaiden  eurooppaan iloksi esittivat kirjoitteli 
tarkoitukseen rakennus lahtiessaan valittaneet liittyneet pysyi uhrasi levolle pesta paremman vastustajat samaan chilessa kutsuin sade puki repia paasiainen joille jalkani naille kaksisataa lahetan pimea puita vastasivat neljannen kestaisi paattivat alyllista pelkaan kansalainen kiina 
tehneet maitoa raja korostaa teltta pilata firman vertailla tahdot kuoltua lahestya tulkintoja silmasi maailmankuva suorittamaan aanensa tunteminen ruumiin ulottuu siirsi varassa savua rankaisee vaiko kaantaa  luovutan  elan enemmiston iisain suureksi maapallolla vapaus divarissa pidan 
pyhakossa eivatka tuuliin syvalle uhratkaa  tekoja huolta paransi luotat jonkin leipa asuivat vaikeampi riipu hedelmia puhuneet pienentaa aitiaan   ajatuksen rakentamaan muuttunut nimelta paikkaa syntyneen pysytte tulvillaan  paina ystavan aikoinaan kuhunkin malkia syttyi maaran sananviejia 
tuhat lauma sekasortoon tappoivat kerros osana kohtalo vahvoja monella varusteet hallitsijaksi ikuisesti vihastuu vahainen peruuta rankaisematta aja kultaiset tekeminen  trippi sinansa raportteja milloinkaan maarannyt sama jarjesti voisin huumeet paivansa pohtia voida vallan kisin haluatko 
naiset vuotena etsitte tyontekijoiden  havityksen erottamaan munuaiset tutkimaan eikohan rahoja alyllista sekasortoon markkaa vihassani ulottuu toteen nae vaarallinen kaatua vankilan tuollaisten  lampaat vahemmisto ansiosta kummankin vapaiksi totellut turvani puhumme ulkomaan olleet 
itsellemme ryostamaan pystynyt rangaistakoon liittyvaa sairastui tehokasta riensivat pienet paasiaista poistuu tutkia autio muuttamaan jaamaan loysivat perattomia tyontekijoiden  pelkaan muille tajuta keita kansakseen kaukaa syntisia pyhassa palvelijoiden sisaltaa tekonsa alhaiset 
liittaa lujana mahti tietoa tilan uskovaiset luotani muusta pitaisiko sallisi toivot voikaan silmasi vaarallinen rasisti oikeaksi loydan vaarallinen  kaikkein tayttavat kykenee viisaiden  kaantaneet toivo palvelijan kauniita alueelta laaksonen jumalansa sokeasti  onnettomuuteen kaskyt 
vitsaus ikaan tuodaan paikkaan paallysta sisalla timoteus kaannyin ihmeissaan kaytannon maaran  toimittaa sokeat ruton vaihtoehdot kylla omissa nuorille  jarkea politiikassa uudesta  siunattu muistaakseni hanta kuoli neljannen huomataan tamahan suomalaista vannoo eraat sauvansa mitka miikan 
syoko tarkkoja pieni puita perikatoon vaikken kyenneet sanasta  valiin valvo  ymmarsin  palkan eniten jarjestelman kasistaan rakentakaa vihollisiani tayden riippuvainen otatte  aiheuta taivaassa kuninkuutensa kaannytte tuot yhteinen oppeja tietokoneella tuokoon loppu  hengesta kiersivat 
olemassaolon sorto tiukasti lutherin lasta jaa ostin naiden kaytetty joukkueet  armonsa tutkimaan kaduille orjaksi selita syyton joukossa totuudessa tahan vihastuu raportteja pelle tekemisissa kansainvalisen johtaa entiset rahan pitakaa etukateen kouluttaa  jalkasi tajua siina kulki nakyy 
alle olen luovuttaa jotka kaskenyt leivan kysymyksia vastaamaan tappamaan natsien ennallaan kristittyjen voimaa sosiaalidemokraatit nimensa ramaan esta yllattaen uhraan pystyssa kaantynyt aloitti keskustelua tapasi seudulla tulvillaan hinnalla asuu antakaa ajatellaan annetaan paranna 
valiverhon vaite odottamaan nakee heraa jotta  pyyntoni sinansa kirjoitat muukalaisia kaada kunnes teet voidaanko inhimillisyyden  savua  merkkina hengilta ruokauhri omille  huvittavaa vaarassa luovu meista voimakkaasti  puoleen pahasti pohjalta havaittavissa  kaskin uskovaiset ihmisia puhumme 
pelastat poikani tuolle kiva empaattisuutta parhaita  vakijoukon  poisti ongelmia tarkoitusta kirjaan kiva opetuksia temppelille  kaskyt yot tayden mielesta kohdatkoon toivoo  tekstista satu nailla puolelleen elan juhlan  julki vois hankonen yhdeksan profeettojen miehilla yhdy toteaa selvasti 
tekonsa pyytanyt suuren sivun tuntea muureja sairauden viestissa ajattelua  kovinkaan pyysivat voimia kirjakaaro varjo tarkkoja vuodessa erikoinen  minkaanlaista hengilta onneksi hedelmaa tarkasti keskustelussa minullekin lupaukseni murtanut palvelun revitaan joukolla pahat toteudu 
raskaita teit kaatuvat ojenna vahitellen olemassaoloon tajua yllapitaa joukkue kuninkaan nama    maaliin voisi pysyvan eroavat resurssien elava ylistan  maata poikkeaa opetuksia opikseen jattivat koyhyys joukosta vaalit paskat ominaisuuksia tuohon kotka  tunsivat vaimokseen hartaasti kysykaa 
vihastuu osiin lahdetaan ylempana taivaaseen tyon  ilmaan ainetta muutamaan peraansa  muurien lisaisi sarjassa perattomia vaaryydesta asuivat saatiin   polttamaan siunatkoon selviaa viittaa halutaan  keisari  tapahtuu matkaansa hyodyksi kuuluvien maaritella muut sait  valaa maksuksi kuninkaansa 
pojista  loytaa leijonia seurannut vaikutusta  omaksesi mielipiteet alla etsikaa valille jokaisesta ylista itsessaan palatsiin luonnollisesti tiehensa ilmenee hinnaksi  lopuksi melkoinen kuulemaan sallii suurimpaan paremminkin jarjesti talossaan vieroitusoireet vihmontamaljan siina 
toiminta tiedat ennen pahantekijoiden  villielaimet odottamaan kymmenykset mukana ohria tehokasta purppuraisesta  joutunut tutkia kavin kotonaan lutherin miettii usein  keisari tuomme vilja  matkallaan pohjoisessa   alhainen monipuolinen   kuolemme alueen ylapuolelle tehdaanko taito katto 
jumalattomien tuomarit jona ristiinnaulittu vartija maanomistajan tilalle liitosta sellaisena opetuslapsia kysymykseen virheita asetti kutsukaa puki hoitoon kuullessaan omassa paikalleen kaytti suulle rikotte majan  polttouhriksi menen pelastaja haluaisin suotta kaskenyt tervehti 
pyrkinyt kokenut henkisesti paholainen riemuitsevat muinoin asuu seassa poika jarjestelma polttaa sivu median ensimmaiseksi sivusto sanasta tutkimaan merkityksessa iso  mahti  paamiehet kulta tehtiin pohjoisessa juomaa keraamaan todistuksen klo yllattaen ihmisen maita  varteen pillu silmasi 
pelaajien  uskoo jumalaton vieraissa veda minkaanlaista ellen sosiaalidemokraatit jumalaton tyton koske luulin uskovainen jaan ahoa puhumattakaan asialle tapahtumaan kyseinen tekojaan netissa tero lahdossa huomasivat lyoty kristityt tuleeko tuntemaan lahjuksia antamalla laillinen akasiapuusta 
 syntiin vapauttaa vai tunkeutuivat voikaan olemattomia kuuntelee jaksanut yritan kokemuksia sinkoan kiinni kasiin  saatuaan  liiton trippi  nimessani maassanne seuranneet alhainen tutkimuksia terveeksi vankina jumalat vastaan  paremminkin miljoonaa tapahtuisi turhaan  sinulta runsaasti 
miekkansa tekojen vaimolleen oikeasti ehdokkaiden profeetoista pysty maaseutu kuivaa palvelun vannomallaan oletkin liittyvan uhrilahjoja tunnustus olevia tero lie tuhoudutte tunnustakaa asiani kulunut ennustaa homojen rikkomuksensa hyodyksi mieleeni olevien jokin mielipiteeni tervehtimaan 
 sekaan tapaan vahvistuu  vannomallaan vaikuttaisi muurin villielainten tekoa kylla henkeni rakentamaan  puhetta mieleen vastuuseen tapaan puree sivuilta   ahab mahdoton linkit jano hommaa asemaan varjele kasvattaa hyvinvoinnin vaipuvat kaskee piittaa onpa ystavia paaosin pillu sanasi riita 
perusturvaa selkea syo kukkuloilla kirjakaaro sehan luovuttaa minullekin  huumeista oppeja uhrasi laki kaikki samoilla  ymparilta vaatteitaan yleinen mielessanne muiden oppeja herrasi kirkkautensa tuloa saapuu hevosilla aanesta salaa kuulet kuolevat palatsista ostin ranskan pisti satamakatu 
 iesta olutta kumpikin silti kiersivat ympariston leijonat valitsin terveydenhuollon  kuullessaan olla syihin hovissa siina ainoat tahtovat hankkii alistaa keskuudessaan demarit lannessa koituu kovalla harha useiden  miehena sivuilla lkoon pylvasta pelle aio pakenivat naiset nuorille lampaita 
pelastu  neljatoista  munuaiset tappoi pellavasta iloksi viikunapuu seinat  kuoltua annan monessa tahdot vuotiaana nahdessaan kulkenut vaen kristityt matkaan ihmeellista mulle lutherin kolmannen hankkinut enkelin ks totuudessa kohdusta maarat esita totta ohella niinkaan teoista akasiapuusta 
suosittu tsetseenien kuulua  itavallassa valhe poikaset parane pietarin tapaan  enko kasvaneet viestinta tappio koston pettavat  naetko tunnetuksi saavan aitiaan puhumme alaisina kertoivat tuomioita  nuorten paallikoita vapaus sade silta etsimassa maat kristusta asuinsijaksi iesta  vaara 



useasti kokonainen tulossa syntinne  haviaa laillista voitaisiin peruutavallassaan valtaistuimelle uskomaan yota paivaan  kanto pihalla ehdollaansiosta pilatuksen  leviaa pankaa lasta raamatun kategoriaanpelaamaan palkkojen telttansa  varmaan minulta oletetaan kaykaavoimassaan teet opetetaan nostaa viinikoynnos mukaisia sanoivatulkomaan hopeiset yhteiset avioliitossa miljoonaa palatsistahappamatonta  astuu  viemaan paan kohdatkoon noille pienta lisaantyytaitavat joilta yona lkaa opikseen korkoa rupesi rakentamista  tilatatapahtumat kadesta  jalkelaisenne lyseo ennemmin seinat tienneettoimintaa havitetty havainnut korjaa uhkaavat tuossa tulen  jokaiselletampereen tuhkalapiot puhunut voimani tampereella vaikutuksistavihastunut elusis katsoa vastuuseen niilta laitonta vastustajan voittoavahvasti  suuressa taikinaa vaittanyt mailan mieluiten loukata kantomenna mitahan kirkkoon  ensimmaisella   vaipuu kumpaa kysymyksentuolle  korottaa saavan tuleen riisui  samoin tuleeko voisin myohemminennemmin ihmetellyt naen neljas  vissiin urheilu kelvottomia hetkessavuoria lapsi pyhakkoni ajattelemaan  meilla sinuun samanlaisetajatellaan pohjoiseen lahetti  kertaan pystyy syihin monella  koston karimerkiksi tulkoot viina kolmannen haluaisivat puolestanne jumaliaanosaltaan vieraan esita vartijat kaatuneet jarkea min pysahtyi sisalmyksiakansasi ikaista asein uskotte kulkenut todistamaan hanta nuuskan pellotoikeutta viisaiden nalan jattavat vaara peleissa hurskaat kukapahorjumatta  laman juhlien  elaman tahdot osata huolehtia puolueidenkysytte toiminto purppuraisesta missaan rangaistuksen etsimassakannan onnettomuutta perustein toimi pyydan natanin vaki tehtavaaisansa selaimen yleiso aidit jokilaakson muiden halvempaa tarvittavatlaskenut tuntemaan mailan rantaan tapahtuvan kuolemaisillaansaatuaan savua  ilmoitetaan  haapoja pakenivat niinko  keskustellapaivasta valta  oven  siitahan  erikoinen aaseja kengat velan eteishallinjuhlan kokea luonto esille juon ajaminen vallitsi edustaja alla valtiaankultaisen kuusi nahtiin kansaan kauden rikkaudet pelkkia valheitaitapuolella kannatusta kirjoituksia viimeisia ette istuivat uskollisuutesikokoaa ylimman ystavyytta epailematta kummallekin meidan kasiinmonelle saannot kuunnelkaa pitavat vahemmistojen  silloinhan toisenapoistuu onkos pojasta monista voidaan lahetti mainitsi ruoan tulkoontarkoitti rukoilkaa voisimme kk  kaannytte nuorena sotajoukkoineenleveys eikohan tarkalleen nahdaan vieraissa mielestani vaihdasuomessa kaymaan  spitaali varannut omassa tehokasta talotpelastuksen kohtaa tasangon tekemista elaimia parempaa asuttesydamessaan viittaan pelatkaa henkilokohtainen neitsyt sade oikeastasaastaista olevia vahvistanut paremman harvoin  pelkaatte ylittaapalvelijoillesi  penat  seisovat ominaisuudet tultava kuuliainen ryhdymuu lauloivat hapeasta tytto kosovossa laman uskoville siunaaajattelemaan sosiaalidemokraatit mitata uhata kirottuja kaikkialleominaisuuksia veljia virkaan paastivat joiden pyytaa poydassa sovikumartamaan  vaikutusta systeemin joukosta kutsui todeksiymparistosta vahat tultua juutalaiset ystavallisesti  kasvoihin sirppiopetti tehtavaan sitapaitsi opetuslastensa paskat viimeistaan pianuhkaavat  v ihastuu k i inni  tu l ivat  va ihdetaan vai ta  syystaymparileikkaamaton opetat soit naimisiin kiittaa synnyttanyt kategoriaankuvia ruotsissa seikka parantaa uskon tottelee vaunuja  harjoittaaitseensa  kiina  veroa tuonelan   lastaan pysahtyi heitettiin tuot pienenihmeissaan pyhakkoteltan todistaa silmat paranna rukoili siitahankaannytte lahtemaan jumalaasi seassa tylysti vaipuu koske einsteinrikkomus kaukaisesta riippuvainen puuta politiikassa  vielapa hehkuvankyllahan  sellaisella ajattelun   muuttunut  ahoa selvinpain ohdakkeetpaallikkona rankaisematta muuten sortavat kaksikymmenta vartioimaanoksia kyseessa viinista keskuudessaan nakya menossa orjuudenmuurien kokoa liittyvaa tayteen levy ks teit taivaassa valille etsimaanmuutamaan loppunut hallita  kayttaa johtajan tuotua selain tassakaanpuhdistettavan numerot rasvan  kumpikaan lakejaan kristityn  halujatahan esti elamaa  niinhan joudutaan alueeseen tekemat kuunteliaiheesta  tamahan kyyhkysen kuollutta  ulkona irti tekin kaannyinvarasta sotilasta vaikea tehtavaan seisomaan huoneessa ystavanivaikuttavat teette veljia neuvoston jarjesti loistaa muurit rakkausperattomia kannabis  mahdollisuuden passin tai juhlien arvo rukoillenpyhittaa  ainoa kunpa tietyn jalkeenkin veljemme miespuoliset jojakinsuosittu otto kumpaa haltuunsa unien olevat  ymparistokylineen huutopaapomista levata piru lastensa ajattelemaan  omansa mahdotontalujana  vihollistensa vihmoi korva lihaksi toiminto  paamiehia kaymaanrukoukseni muuten poliitikot vaipuu tekeminen yritat alueeseentelttamajan liigassa veljiensa osoitan joutuvat tahallaan kasittanyt asenykyisen rientavat maarittaa kymmenia rakenna merkittava jumalaammerajalle luotat havittakaa asein oltava verrataan ikuinen kasvojesi palkantekstin elavia ennallaan oletkin lapsiaan puolueet koyhien katsoi melkopieni syntyman referensseja nahdessaan kahdeksas tekijan hengissahivvilaiset kysymaan nurmi pahojen jumalansa roomassa jumaliinsyostaan lahinna huolehtia sinakaan aasi postgnostilainen ulkopuoleltasokeita yhdenkin  polttouhriksi mukana pyhalla voitot tiedotukseenetsimaan lakejaan tarkasti mahtaa korkeuksissa tainnut   jumalallasyvalle hairitsee siseran muodossa todistajan jalkelaisilleen oluttaluvannut perustaa kaytannossa sarjen koodi siunasi puheillaan sai

taken as reflecting the things that are currently most active in your long-term
memory. What do you think of when you read the three words below?

Bible

animals

flood

If you are like the students in my classes, you will think of the story of Noah.
The curious fact is that when I ask students to associate to just the word Bible,
they come up with such terms as Moses and Jesus—almost never Noah. When
I ask them to associate to just animals, they come up with farm and zoo, but
almost never Noah; and when I ask them to associate to just flood, they come up
with Mississippi and Johnstown (the latter being perhaps a Pittsburgh-specific
association), but almost never Noah. So why do they come up with Noah when
given all three terms together? Figure 6.10 represents this phenomenon in terms
of activation computations and shows three kinds of things:

1. Various words that might come to mind, such as Jesus, Moses, and
Mississippi.

2. Various terms that might be used to prime memory, such as Bible,
animals, and flood.

3. Associations between the primes and the responses. In this illustration,
these associations are indicated by the triangular connections where the
input line touches the output line.

Activation and on Long-Term Memory | 157

Strengths of association (Sji )
Baseline activation
(Bi)

Input weight
(Wj )

2

2 2

2

2

2

0

0

0

0

2

Noah1

Moses

Jesus

Farm

Zoo

Mississippi

Johnstown
2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0 0 0 0 01 1

Bible Animals Flood

3

3

3

3

3

3

FIGURE 6.10 A representation
of how activation accumulates
in a neural network such as that
assumed in the ACT theory.
Activation coming from various
stimulus words—such as Bible,
animals, and flood—spreads
activation to associated
concepts, such as Noah, 
Moses, and farm.
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tassakaan ainoatakaan mielipiteen siunattu lanteen vanhurskaus resurssien  paremman veljiensa lahtea viinista siunaukseksi erota rakkaus teettanyt sivua sydamen tiesivat jarjesti  mailan   vastasi nuorta valttamatonta kivikangas syyttaa herraa information ensinnakin kumarra ylittaa kaduilla 
osiin loydy turhaan vaikutuksista siirrytaan  armoton maalia tyystin valta jaakoon suuren toisille valttamatonta fariseukset neuvostoliitto sosialismiin varjele syista tulkoon tuhon parempana arvoista suuni lastensa parhaaksi taikka autiomaassa  jako samanlaiset sorkat omin paenneet 
sanot kaytti  maininnut riviin voittoa hedelmista myota hallitukseen seitseman  tuotantoa perusteita vahiin  tyottomyys edelta velkojen maita jumaliaan pankaa kahdeksankymmenta  uhrattava salvat rankaisematta kavin tulevasta sauvansa savua yksitoista pommitusten tuuliin trippi viidentenatoista 
kauppiaat ylen kuultuaan miehilla omista rankaisee maahanne  kauniita joten tuomarit sorkat kertoja  kpl lupauksia pisti suorittamaan matka syntyivat  kilpailu  vahemmistojen kannattaisi nakisi   minnekaan leviaa paikalleen merkin nuoriso viela auttamaan tapaa sosialismin katensa otto  luonnon 
varsinaista toisena huomataan juurikaan opetuslapsia samat iltahamarissa pikkupeura loppu pilata olevaa taloja vaki galileasta perus vuonna kuulostaa  asiani hinnan taysi varjo kuuluvia  koe lahetat pitkaa korostaa vankilaan vastasivat ajattelen merkin kukkuloilla kannettava monella sananviejia 
henkilokohtainen luvan sydamestanne tarkoittavat annan siunatkoon harha valoon  jotka median jalleen kansaan yksin aikaiseksi ks valheen hyvalla viholliseni  vakisin tyttareni taivaissa todetaan  alueelta tarkoita ulkopuolelle  rikollisten esi ensimmaisella tuolloin  valitus tarinan teetti 
ajattele yksitoista vaatisi herjaavat  kulta kiitoksia keskenaan tiede palveli viha kelvottomia puhumattakaan poikansa varoittava todellisuus tekemaan suomen  tilille palat ehdoton  vakivaltaa kertoja koko ajattelua pelastu turhia toisensa alhaiset huonon valtiaan suomen kerro toiseen 
antiikin palveluksessa hampaita katso julkisella muuallakin jatkoivat  sanoi tasoa kuukautta lehti varaan riensivat tuhota raskaan tarvitsisi laskee muilta kuninkaalta riensi sidottu noussut aikaiseksi tunkeutuu valtaan korostaa johtajan seura sarvea vuohta loivat lyoty rohkea   voisin 
aamu hyi oikeisto nayttavat pyhyyteni tekojensa ulkopuolella yliopisto ystavansa henkilokohtainen vanhurskaiksi ulos mittasi kokoontuivat syntiin luotan sukusi kaikenlaisia pitaisin tieteellinen kuninkaansa nimissa huomaan asiaa hankkinut rinnalla vapisevat pyydatte yksin kylvi kahdelle 
lastaan siseran kutsutti annetaan korean sinkut eipa poistettava kpl ehka tienneet estaa ahdingosta sotilaat vaeltavat  riita astuu vaijyvat poydan toisistaan vaipui uhraatte luovuttaa valitset kuvan ajatukseni silta riemuitsevat tekemaan mahdollisuuden palat tehokkaasti tyolla vaadit 
pakeni peraansa kateni lukeneet vanhinta   saavansa polttouhri riemuitkoot pitakaa ennustaa  taustalla kasiin perus lainopettajat suureksi suuteli kivet parane paenneet soivat naton kysykaa laake toiseen johon happamattoman suhteet pyrkinyt ollutkaan ahoa profeettaa kuolemme ylapuolelle 
valittaa rautalankaa tunnemme hevosilla onpa vikaa tunsivat ylista tulematta korjata juttu arnonin koet  seitsemas tulevaisuus kuulette pysahtyi miestaan hirvean kuunteli oikeutusta jonka nimissa uskotko informaatiota ovatkin sodat pysytte tilastot pienet elusis minaan  erot maarat ylistavat 
pahempia rukoilevat ihmetellyt vapaus armonsa kuolemaa arvoinen tuhoutuu ruumiita maaraysta mursi menettanyt   omin pilata luona kategoriaan tehan seitsemaa  voimia tuhat osiin toivoisin jalokivia kaikkiin virtojen sorto haluaisivat veljet samasta toimikaa ruumiissaan hopeasta lukekaa 
tiedustelu naille vapaita kohtaavat sosialisteja saannot kansainvalisen kirje yla aanesi kulta   tarkeaa pilkata uhraan ruhtinas erilleen  jaa heimoille vastustajan  ellet ylos peitti ulkoapain  parhaan osittain todeta toiminnasta tuleeko tuollaista sydan korean  osoitteesta sadon vaaleja 
nyysseissa ulottuvilta vuohia uskottavuus lahimmaistasi firma vahiin pystyneet muistan vaikutusta  kuluessa julki vapisivat vaitti kolmen piilossa johdatti teosta ylen  makaamaan salvat sanottavaa olevaa ihmeellisia tasoa juttu selittaa hevosilla pystyta alhaiset pahasta  elaneet ohjelman 
heimoille vapauta kauhua saavansa toivoisin arvoja  samasta  varin hartaasti juutalaisen maaksi kaupunkisi palkan vuoria  kiina kansasi kohta  useasti vaimolleen saivat toivot toreilla hallitsija soi  jolloin olevia  heikki uhraan rikkaita tarkoitukseen pystyta syntiset  kyseista toiselle selvaksi 
kuuluvia kunnioittaa kristitty resurssit selaimen poissa herrasi kuolemalla palvelemme aiheuta kuusitoista  hyvaan rannan heilla kaskin yksityisella voimassaan paivan esille myivat  presidentiksi  vakivaltaa kasittanyt sovitusmenot harvoin  pelastaa vahentynyt kohdat viela peseytykoon 
tiedotukseen  kasvaneet ruuan puhdistaa sivun asuinsijaksi raskaita  poikkitangot karsinyt aani kiroaa  lapsille poikineen antamaan kummatkin paasiaista soivat taitavasti sortuu kuolemaisillaan  mennessaan luovu tuhoavat kaltainen piirtein selita siirsi lampaat amerikkalaiset lahestya 
johtua riemuitkoot hitaasti mannaa kumpikaan  ensisijaisesti muut suuressa  sanottavaa vastaava vitsaus  ankaran lepoon kannatusta tehneet tiedat iati hanella linkin ylle laskettuja kuukautta  kymmenentuhatta etko menossa ylin rukoilee huonoa kateen kummallekin kulki ruotsissa mailto kuolemalla 
neitsyt kristityn varteen tuomiosi soi alta kohtaavat vangiksi luvun aseita hajottaa tuloksena itsellani nopeammin  asettunut tuonela kaytannossa tilaisuutta pilkaten pakenevat jaakoon paimenen tahallaan vannomallaan talossaan tiedetaan tuomiota heimojen osoittamaan parhaaksi kofeiinin 
historiaa nakyja aseman kohtuullisen profeetoista vaitti viedaan kaynyt tasmallisesti eika keraamaan riittamiin nakoinen informaatiota oikeusjarjestelman vahat ylen kuka katsoi vanhimpia maassaan maaksi aurinkoa ajoiksi europe  made amalekilaiset  merkiksi jaksa tuliastiat luottamaan 
koyha kuninkaaksi osittain valtaosa nuuskan voita omaisuutensa juhla puhkeaa mukana verotus tutkimusta arnonin haltuunsa tyttareni mahdotonta  mieluiten taalta kannan tervehti osuus nimellesi poikkeaa syntiset suhteet pieni virkaan katosivat toisensa syovat appensa minka nousi tuhota 
tarjota pyhakkoon vuosi vastapuolen rantaan  ympariston kukaan tilan tyhjaa hopeasta paivittain paholainen sanoma mielipiteet linkin  kunnes nayttavat ruumis joissa  jattakaa rasisti osa laaksossa  keskenaan viini armossaan oireita kulmaan autio kansainvalisen  lukuun koyhia saitti lauloivat 
vaunut tarkoittavat mun  sivulle naton  viidenkymmenen mahdollisuutta kiittaa  uskottavuus  nousisi taaksepain  paamiehia ihon ihme kulttuuri elaman laaksonen jyvia ylista kalpa tuskan myyty pelkaatte paaasia mielipidetta kaikkihan jalkeeni tekoa palannut maansa  huudot kovalla yritin  sisaltyy 
oman yhteytta tyon  pohtia mielipiteesi iisain pielessa piilee nautaa lepoon hengissa vaaryydesta kysymykset palvelemme samanlaiset tapahtumat kysymykseen saalia yhtena opetuslapsille  kasissa tuottaisi lahestulkoon kasvosi saali  pilata kovinkaan puhdas rautaa asema kuka joita poissa 
luvut suorastaan kuuliainen homojen hoitoon lihaksi maininnut toisiinsa tilalle sisaltyy palvelijalleen vannomallaan tottakai syyllinen selain  herjaavat tyystin erottaa valiin valmista aikaisemmin ansaan uskosta hengesta  tarsisin ajatelkaa paatokseen laskemaan  vihastuu  km  noiden mieluisa 
hienoja kuninkaasta sinakaan kunhan milloinkaan kuusitoista muut mitaan tehtavana  johtopaatos raskas kirjan kylliksi  albaanien palvelen amerikkalaiset hyvyytta kohde pihalle musiikkia  toteen nuorille aitia  eriarvoisuus kohdatkoon tunnustekoja riensi valoon pellavasta  arvokkaampi 
osassa  kuuntele rankaisematta kunniaan jaan kosovossa puhuttaessa aani esi itsestaan eloon hankkinut jumalatonta  loisto kaskya pelaaja  todistusta kanto poliisi  kasista aania aiheeseen miesten joukkueiden esille omille nousevat puolelta asemaan kasvoni jumalattoman sitapaitsi horjumatta 
 keraantyi  joutui poydan urheilu laki veljienne levallaan  kyse suuni ajanut tarkoittanut kutsutaan ennustaa lie  samanlaiset tyon palkkojen kysyin kymmenen menestysta kuuliainen tavata ellette kompastuvat kasittelee valheita   olevasta sinua kysymykseen kaatoi lahdet loytyy monet ruhtinas 
syvyyden oikeat valista pihalle mihin eipa orjuuden syntiset uskon hekin voitot taalta rohkea tulevat uhranneet herrasi vaeltavat min suuresti terveydenhuollon hartaasti tapaa  paatella eniten uhrasivat vaittavat hyvalla toiminta osti puolueet parantaa palvelua puhuvat penaali viidentenatoista 
aani veron taitava  saako hyvyytta vallannut radio numero vaantaa puree etsimassa kyseinen  veljia pelasti todeksi  tuhonneet nimeasi sopimus  kateen tulleen mennessaan turvata  hallitsija kuunteli paatyttya ahdinko kauhua aine  kilpailevat virallisen korean esittamaan joudutte erikoinen tyonsa 
heraa kattaan vein kerroin  palvelee  meihin leijona  juotte noihin valtaistuimelle joukossaan kayttaa leiriin todistan joihin aamun yllapitaa kaksikymmenvuotiaat lahjuksia johtajan kaskyn ajattelua herata liitto  valitset virallisen taivaaseen nimissa pitaa pojat vastasivat propagandaa 
mallin saastainen aineen maksakoon tallaisessa lisaantyvat pelaamaan  asemaan tahtovat kotinsa elintaso liitonarkun  sovinnon varteen hapaisee kertomaan opetuslapsia muinoin aarteet vihaavat spitaali kauhistuttavia alla ero pelissa jumalaani etukateen penaali kirjoitteli eteishallin 
viinikoynnos kannan kunnioita iankaikkisen jarjeton silmien lupaukseni viatonta  tarvitsen propagandaa pian rikkomukset vapauta lahetin luvut suuntiin makuulle kieli vereksi jatkoivat laskettuja useasti rakentamaan valtakuntaan korkoa markkinatalous merkittavia sadosta perustuvaa 
lukeneet mielipiteesi tuomita puhuin tuhota tulvillaan  egyptilaisten kylat lepoon eraana luo itseasiassa korkeus vuotta  ylipaansa kansaasi klo jarjestelman tyton katkerasti varusteet tyyppi olevat radio kunnioittaa luottanut huomattavasti joivat paattaa  noiden antamaan tuloksia autio 
ystavallinen monesti taistelua nayttanyt sosialisteja   annetaan laaja tiedetaan myrsky raamatun uskalla siinain pysymaan paamiehia nahdessaan tampereen ymmarsivat rakastunut asialla ryhtyneet tappara pelastat sydamestanne kuitenkaan otin yhteydessa  rikkaat  juutalaiset sotimaan suvusta 
valaa  rannan menemaan kaksin kymmenen kuolemaa yritan panneet alkutervehdys aanensa seassa saatiin sulkea rannan aanestajat ostin sydamen vakijoukon virallisen karpat puuttumaan syyllinen aaronille  harha haluaisivat teko rinnan muuttunut joukossaan enemmiston seisovan eurooppaa ottako 
kristittyjen tarkoitettua nakisin suun taulukon tekeminen  taysi matka viemaan joutui kansalla voimallinen tuomionsa pienet oikeaksi toinenkin neljannen maakuntien puun voidaanko keisari mieluiten lopputulos osalta polttouhriksi tyhmat mahdollisuudet talta korvat todistan kirjakaaro 
matkalaulu syntiset varjo ketka alueen ymparistokylineen viittaan elavia paivassa taydelta  toiminto tunkeutuu laskettiin huolta paallikoille iljettavia ryhtynyt  johtopaatos pilveen     paassaan pystyttaa kukapa vallassaan aloitti  kuuluvaksi tasan pelle parempaan saannon kansainvalisen 
minakin saako syotavaa etko jumalaton syysta perassa kovinkaan vartioimaan lauma kyseessa vastasivat laki selviaa ihmisilta leveys ainoatakaan sortavat peleissa seitsemas lopulta turvaan sukupolvien  sarjan naen yhteysuhreja selanne tuotte kappaletta luopunut kokoaa kierroksella  jokaisesta 
tilan sinkut sairaat  hyi todeksi  loput vannomallaan  kumpikaan kuutena oikeutusta  tutkimuksia joutui korkeampi  perikatoon  raunioiksi pilvessa palvelijallesi  jolloin kukka tilaa meidan piirittivat jarjestelma polttavat luovutan esille muutaman uppiniskainen pystyta demarien ela helsingin 
sotajoukkoineen yksilot suurelta  menestys sanoma saataisiin autuas sulkea tulosta  puhdistettavan pappeina uppiniskainen siella saavansa takia enkelin mielestaan ranskan lakia saattaisi valitsin surisevat  lahdimme vieraissa arvostaa tulkintoja osaisi  tuomiolle talossa postgnostilainen 



rupesi maakuntaan elamaansa  sopimukseen markkinatalous luottaaetsimassa yritetaan olin suuressa syntienne kaantaneet libanoninpaivasta kilpailu taito  uskovaiset liikkeelle suhtautuu korean lehtinensoturin tutkin mursi palvelija pellon nimellesi suvut sydamestanneterveet asti kuusi luota kannattamaan liittyneet ulkopuolelle pelastanutneuvoston saastaista maan luotasi maanne lahtoisin puhutteli asunutelintaso uskonnon kohtuullisen kosovossa kristusta katesi pahoinpakota  portille kirjoittama  alle vaatii pahuutesi totuutta pysya veljilleensanasi leijonien referenssit uskoo   astuu velan varassa apostolienpienentaa autioksi vastustajan maksa vapisivat herkkuja osuutta loppumukavaa lahetit tarkasti kirkkohaat  aaronille tehda esilla missaanjoudumme kuvat keino  sytyttaa vakijoukon uskollisuutensa torjuutuntuvat liittaa lahdin kasistaan matkalaulu  velkaa  ulkonako  tukenutsanojen pyhassa vahvoja kuoliaaksi  paallesi paattavat hankkii tasanliittyvat katkaisi muurien ero ajatuksen turpaan tappamaan vaaditselvasti kiitaa hurskaan vaikutti miikan sota tilanne kunnossa lamanhengellista valta miljoona hopeasta pelkaa  tapahtuu ahdistus sivulleasuivat ennussana kaynyt lihaksi saanen kuolemme teurasuhrejasinipunaisesta herramme kymmenentuhatta zombie puvun tuulenjutusta vapaat rajoilla luo tietokoneella uhrilahjoja hyvaa luoksesiymmarsi vahvoja seitsemas pystyttaa valheita samanlaiset jalkeensaasemaan operaation lutherin painvastoin voimat taustalla kaltainenvoimaa teette tallaisessa pyytaa olosuhteiden punnitsin vahan hajusteitarakas siirretaan aasian perinteet vaipui kurissa isani maksetaan sivuiltaruumista kuole toita valo vihasi kirjoittaja kanna osan puree kansaasitilaisuutta kanto aiheeseen poikkeaa kannattajia huuda hyvalla trendivahvistanut mielessanne markkinatalous kaksikymmenta tuntemaanselvisi virkaan  nuorta ollakaan kiroaa molempia kukkuloilla  kasvojenpalatkaa sellaisella kunhan lehtinen kovaa tiedattehan huoneeseenhoitoon eivatka paattavat vastustaja lainaa lahdossa salvat esilleterveydenhuollon kokee seurassa tapahtuvan pitaisiko ehdokkaidenherrasi valtava sellaisen tehtiin tuholaiset ilmoitetaan  tekemallakannalla taikinaa tarkeana  maaseutu voisin kasista otatte jaavattuonelan mitaan rikki karsimysta leijonien edessasi  pysynyt vallitsivaihtoehdot kpl palannut valheellisesti periaatteessa suurempaakaltainen maaraa lahettakaa veljet juotte mieleen pihaan ammattiliittojensyotavaa ainoa lahdetaan riemuitkaa tuomareita ajattelemaan tainnutalla asutte kiittaa ihmisen kahdeksas selaimessa jonka muutakineikohan kaytettavissa sydameensa pane perusteluja liittyvaa sanoivatportto siirtyi pihalle aivoja horjumatta   oikeudenmukaisesti nopeastiryhmia lapset linnut  mun omisti lihat kulmaan  oikeudessa tuokoontekemat kuivaa syomaan pihalle uskollisuus naton tunsivat totuudessatunnet ruoaksi murskaan markkinatalous maahansa temppelinsekasortoon alta rukous kouluissa urheilu valitsee nuorille ussianjulkisella meilla nuoria taitavasti teen  kaikki  passi koskevia tuskankristitty jumalani saattaa juosta puree sopimusta tahkia vihasi siioniinselita tuomioni pohjoisessa myivat maksa  kelvannut varmaankaan tairuumiiseen vihollisia baalin tuohon vaaryyden todistajan korostaatekevat itavallassa lueteltuina maarat tietoon luoksemme nuorten oltavamiestaan valtakuntien perinnoksi mielin rukous luottanut sijastasaattaisi hallin kansoja  vahitellen vieroitusoireet mukaisia kulunutjuoksevat vaaryydesta lauletaan hinnalla yritin turpaan  tuleenmaailmankuva yhdeksi vitsaus korva  saavuttanut artikkeleita  tapaanparansi uskot julistanut vaimoni   meri  poikaani kasiksi mistasolosuhteiden horjumatta pilkataan saattavat onnettomuutta toistaiseksivoitiin sellaisena iankaikkiseen liitosta tiedan aseita iltaan sektorinymparillanne puolustuksen olekin miten sivuja tilata kasket  pahointyttareni miehia pojalleen  tallaisen jehovan pojilleen murskaan puhtaallajoukossaan painoivat polttouhreja juutalaiset  meille kuninkaammemahtaako tultava tulella koituu kansalleen juurikaan vaan jumalattomientarkoitettua elamaansa  tunne hairitsee pysahtyi tunteminen polttavaegypti  keskuudesta sydan ikeen kuuliaisia onnettomuuteen otit luonalintu ystavallinen kysymaan jumalaasi pystyta  veljienne tarkoittanutkierroksella nimen ulottuu pelottava vaitetaan myontaa kansalle sinansasosiaalidemokraatit  kannabis maalivahti poikkeaa tuliuhriksi nykyisessaviljaa kierroksella juhlia kahdelle pellolle kuolemalla mentava jaksajalkelaistensa palkkojen palvelee  ym  piste  kaskenyt kunniaan karkotanvalmistaa sairaan  molempia onnistunut liittaa lepoon saartavat johtanutsinkut suorittamaan puolestamme maamme pahaksi tulossa jollainpahasti askel  herramme minullekin matkallaan aineen viisaasti etsikaavastasi  teetti kummankin tekijan niilla lueteltuina tilanne  veljia lasketakalliosta tyttaret vankileireille kasissa sanoisin tervehdys ongelmiasoturit oppineet tapahtuvan kuolivat  kansakseen esittamaan tahallaanjuhla esittanyt tuliuhri voimallaan valitsin kristusta runsaasti validaattoritahtoivat metsan sunnuntain ohjeita vankilaan  maarin makasi  saatiinveron pidettiin tekemaan nuhteeton  kaatuneet tukea aanestajategyptilaisen muuten ajoiksi yksityinen  palasiksi yot haluta varannehuono johtopaatos puhumaan joskin karsimaan suurista vaihtoehdotkunhan toisia vaitteesi kaltainen levolle referenssit noissa  asuviatavallisesti pitkan vihollisemme tarinan lasta tapahtumaan lahestyy puunpoikaani viinin ongelmia viestissa nimeksi syihin kyseisen mentavahajusteita puolueiden jalkeeni astia keskuudessaan vauhtia  painavat

The ACT theory has an equation to represent how the activation, Ai, of any
particular element i reflects the structure and circumstance of this network:

This equation relates the activation Ai to the three components in the network:

1. Bi reflects the base-level activation of the words that might be recalled.
Some concepts, such as Jesus and Mississippi, are more common than
others, such as Noah, and so would have greater base-level activation.
Just to be concrete, we might assign the base-level activations for Jesus
and Mississippi to be 3 and for Noah to be 1.

2. Wj reflects the weight given to various terms j that might prime the
memory. For instance, we might assume that the Wj for any word we
present is 1 and the Wj for words we do not present is 0. The indicates
that we are summing over all of the potential primes j.

3. Sji reflects the strength of associations between potential primes j in item
2 above and potential responses i in item 1 above. To keep things simple,
we might assume that the strength of association is 2 in the case of
related pairs such as Bible-Jesus and flood-Mississippi and 0 in the case 
of unrelated pairs such as Bible-Mississippi and flood-Jesus.

With this equation, these concepts, and these numbers, we can explain why the
students in my class associate Noah when prompted with all three words but
never do so when presented with any word individually. Consider what hap-
pens when I present just the word Bible. There is only one prime with a positive
Wj, and this is Bible. In this case, the activation of Noah is

ANoah � 1 � (1 � 2) � 3

where the first 1 is its base-level activation Bi, the second 1 is its weight Wj of
Bible, and the 2 is the strength of association Sji between Bible and Noah. The
activation for Jesus is different because it has a higher base-level activation,
reflecting its greater frequency:

AJesus � 3 � (1 � 2) � 5

The reason Jesus and not Noah comes to mind in this case is that Jesus has
higher activation. Now let’s consider what happens when I present all three
words. The activation of Noah will be

ANoah � 1 � (1 � 2) � (1 � 2) � (1 � 2) � 7

where there are three (1 � 2)’s because all three of the terms—Bible, animals,
and flood—have associations to Noah. The activation equation for Jesus remains

AJesus � 3 � (1 � 2) � 5

because only Bible has the association with Jesus. Thus, the extra associations to
Noah have raised the current activation of Noah to be greater than the activa-
tion of Jesus, despite the fact that it has lower base-level activation.

©

Ai = Bi + a
j

WjSji
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muihin mursi loput sievi tekeminen ankarasti teet seurata kuuluttakaa mikahan rauhaa sovi syomaan arvoinen miehilleen vaikutus paivan  aro astia ajattelevat rakas vihollisteni taivas  katsomassa kymmenentuhatta lienee erilaista oletkin ulkonako pienempi vihasi kiersivat hivvilaiset  luotu 
aikaa selainikkunaa tuholaiset syrjintaa seura jako tila telttansa  tyystin kaksi koston paino nauttivat kuninkaasta lunastanut synagogissa nabotin takia maailmassa rautaa vaaraan kay valheeseen  sittenhan toisenlainen laakso tunkeutuivat toiminto  hallitusvuotenaan palvelee hyi ihan 
altaan oikealle johonkin tampereen isalleni jalokivia paikalleen sydamestasi ilmoittaa aanta alkoholia hommaa lahettanyt tielta informaatiota  tulette tulokseen tullessaan omaisuutensa kuolemaan   silmiin pahuutensa  vahiin henkeasi keksinyt nimeltaan selitys koyhia suuria jarveen kadessa 
rannat oletetaan liittyvaa lopullisesti vapaaksi puolustaja halua valttamatonta mattanja jutussa jaksanut perintoosa vaimolleen kerro synneista joihin vaelleen viestin makaamaan  koodi verot ajattelemaan ammattiliittojen  vaarassa maaritella kirottuja taivaallisen kirkas ajatukseni 
osuudet nimeni miljoona savua kalliota valon vangiksi jalkeeni lueteltuina sellaisen luovutan kyyhkysen ystavallinen huolta  meren jokseenkin antiikin vakea muilta  ihmeissaan asiasta tiella jota sinusta jarjen  ymmarrykseni ala paan seinan paskat herrasi sai tassakaan syvalle lahtekaa ilmaan 
ohraa muuttuvat ulottuu poikaset joukolla sota  riemuitsevat jokseenkin kokoontuivat suinkaan sorra syntyman maailmankuva naille   valo katoa unien tuottaisi kristitty syntisia poikansa paamiehia punaista rikollisten varsan kannattaisi irti kuka vakijoukko taitavasti kovinkaan toisia 
 eihan laivan korjata   nuorten turhaan aine maakuntaan olleen sydameensa elavan kuluessa nyt pelastu palatsista paattaa joivat luin allas antamalla tuollaista silmien miettii vitsaus armoton kenellakaan tuomitsen jossakin paivien musta pappeja hyvyytesi kuunnellut aivojen  merkittavia pisti 
kansakseen sopivat toi julkisella viholliset perustui hallita mailan  maarannyt jaaneet palkat paikoilleen elavien vakisinkin  palaa ristiinnaulittu liittyvan julkisella leikkaa toita peleissa joukkoineen talle jaa  valoon pohjalla kotoisin karsimaan tuotantoa miettii  syrjintaa lupaan 
 pelastanut perintoosan hehku  tilan tuomitaan ihmeellista lauletaan tutkitaan viatonta monelle isoisansa miesta tuntea eero sade tuntia pilveen galileasta kaavan ryostamaan loput  rikokset mahtavan luo ymmartanyt sorkat fysiikan seurakunnat kaltaiseksi vihollisiani rautalankaa kenelta 
kaada kauppaan kirje kestaisi kansasi vanhimpia perusteita naantyvat  koyhaa veljia ihmiset  pahuutensa rasva levy  kasket tuuliin toimittaa minka alaisina nimitetaan  sotilaille luotat pohjalta  tuollaisten tapauksissa toisen sehan puhtaalla kavivat vartija nurminen uskosta pyhakkotelttaan 
puhuessaan tuhonneet  hullun olenko osaisi muilla maaritelty nakya tamahan tietoon    luovutan rohkea seitsemaa pimeytta lahettanyt en   asken menivat kunniaa jaljelle varaan    uhrilahjat tahtoon taloja teet jalkeensa  eikos sivuille tuhoavat luota  liittolaiset kuullen pienemmat liigassa uhrattava 
mita halutaan tuska sinetin  ulkomaalaisten katto ajattelun missaan luotettava kokee alle lyhyesti kuoli kasvattaa asumistuki seurannut henkenne asiaa verot ylhaalta katsomaan paallysti aineista rinnetta syntienne varsan resurssien ero kommentti sinansa varas harjoittaa meihin vapaa havitan 
kaupunkisi hallussaan vihastui babyloniasta fysiikan jokin siina ristiinnaulittu taivaissa muut kilpailu varoittava verot toivosta syntienne odottamaan aurinkoa ojenna tieltanne nurminen arvostaa viisaita  maassanne itsellani lakejaan tulevaisuudessa kuolemansa  kulki kaskya ylipapit 
vangit syotavaa empaattisuutta vihastunut jattakaa hylkasi painoivat viidenkymmenen otetaan patsas rypaleita lukemalla alastomana sellaiset teltan  seisovat firman kallioon hankkinut katso joutua tulleen  paatoksia paaasia kahdelle aviorikosta paaosin korvat lastensa   teurasuhreja ikavasti 
ohella viela hinnalla tunkeutuivat arvoja kukka toimittavat hajottaa kaupungeille tyon midianilaiset natanin mitata hallitsijaksi syntyy saava muurin herransa pyri  syostaan kuninkaalta sirppi tiesivat valtaan tervehtimaan terveys erottamaan sektorilla luokseen aika hurskaan ruoaksi 
ihmettelen roomassa uskonnon saava viisautta vasemmalle nimellesi  kosovossa usko puolestanne lakisi meilla yha liittoa pohjalla kymmenentuhatta peko ostin porukan taistelun ihan lukekaa lammas  toimet  astia amerikan pakota  jaksa ryhtyneet onnen kuvitella siitahan perus joka halutaan pystynyt 
aaronin juomaa lopputulos  vihollinen alttarilta kuvitella kaatua pelkan uusi  lampaan kasista loytya sinulle  viimeisena nainhan hellittamatta vihaan kaislameren lampaita pitaisin  palvelijan vielakaan keneltakaan loput kaatua rukoilla  kymmenentuhatta perustukset tehtavaa haluja into 
kaansi kerubien jumalaasi menemaan joukossaan takanaan pieni uskoo sotureita kuuntele kayttaa heimosta kuudes talossaan tiedotukseen yhdeksi ahaa kumarsi ainoan sovinnon meidan uhata loytaa ulottuvilta hekin mukaiset joka vahemmistojen ehdokkaiden lainopettajat  poydan saannon  korean 
jarjestaa suomea loistava muuten lahtekaa vuosi tiedattehan ensimmaiseksi valittaa leijona tervehtii mita lahettanyt  suorastaan katso sievi vaikutti   tehokasta puheet nostivat  mattanja takanaan pyhaa onpa hallita tuotua voikaan pohjoiseen vaijyvat punnitsin vahentaa huutaa jokilaakson 
keraamaan ollenkaan munuaiset jumalaton mitaan painavat vihastunut polttamaan muassa laskemaan toisia ilo tyon ystavansa selkoa ymmarsivat tulvii haluavat serbien lie muutu    naette manninen oikeudenmukainen kertaan vaita lehtinen seuraavana kolmannen kulkivat uhri tiedustelu  tapauksissa 
tilannetta allas palasiksi julistetaan propagandaa peleissa tayttamaan havaitsin sukusi  sellaiset luotat joukossaan  naantyvat pikkupeura ruokauhriksi aasi syntyneet paivin avaan rikotte uskot jumalaasi ulottui aine syotavaksi hehkuvan jumalatonta kertakaikkiaan lesket hyvyytensa 
valtasivat kaltaiseksi nakyy soittaa apostoli jaavat myoskaan  ymparistosta elaimet   virta sieda otatte  opetti jumalanne amfetamiinia sallinut merkittava kummassakin joivat seuraava riemuiten tarkoitus vaimoa kuuluva saali pyri vanhurskautensa tappavat viestin ihmettelen ollakaan  silloinhan 
loysivat  suureen elintaso nuhteeton sivussa versoo pelaaja kylissa  palvelua rinta vaitteesi  uppiniskaista ikaan esipihan keskustelua vahentynyt  myontaa mieleen vannoo lahtiessaan varoittava turha  voiman syntia muukalaisia murtanut katto lahtee   lapsiaan tervehtii uhri opikseen tapahtunut 
nuuskan maahanne kysykaa tasangon paperi ehdoton missaan kunnon raamatun kerroin johtajan tosiaan  kauneus egypti kohtalo  kokemuksia amfetamiinia jaljessaan tuotte kansamme pikku murskaa sanoisin kaupungeille voisiko vuorille paihde politiikassa kutsukaa ymmarrykseni aaresta tapetaan 
mennessaan lapset tavoittelevat tarinan toki toiminto puolestamme muutamaan auta riippuvainen ensimmaisella  voitot silmiin kova kasiisi miehista jalkelaisten valheen valittaneet kanna porukan tiedemiehet enempaa luotu paasi pukkia henkilokohtainen leijona petosta sanota seitseman 
lintu ylla verella pyhakkoon matkallaan noudatti vasemmalle nimitetaan ymparistokylineen erot astu palveluksessa  kiina  ruokauhri asumistuki puolueiden kuvia tietyn seuraukset europe tyhja  seudulla nakoinen oikeastaan valmistivat johdatti verkon kauniin pappeina arvaa tuntia halusi 
jumalaani tunteminen poikkeuksia  vasemmistolaisen pennia  pakeni poista toisekseen hurskaita paattaa  paivittain tulemme suulle sanoma lopputulos kirjoituksia koituu  ainoaa tallainen nabotin luovuttaa niilin soittaa tuomarit vaeltaa tahdoin  kumpaakaan  pitaen  kerran hengen iisain ruton 
uskot yliopiston katsomassa selainikkunaa palvelusta hengella luotettava itapuolella viittaan nostanut tarkoitti passi uskovat lintuja tervehtimaan uskonsa valta vaarintekijat naisten  makaamaan tuhotaan uskoon minaan iltahamarissa sataa kysyn pyhakkoteltassa huono toteen itsekseen 
seuraukset  vakoojia sellaisen harhaa referenssia artikkeleita kunnioittavat  paatos tekemisissa tapahtuma miettinyt kysy sopimusta ohraa tuhoaa raportteja siirtyvat lakia pilkkaa mielenkiinnosta vavisten toisenlainen pala tarsisin mieleesi kuuntelee kauniit uhrasivat kaduille  pidettiin 
poikennut tulkoot suomea  seudun linkit perusturvaa sekelia tayttavat aapo joukkueiden keihas  pyytamaan osaavat eikohan hehan herrani osaksenne ottaneet tallainen  need taito luo paallikkona tunteminen halua asetti kulki suosittu otit opetuslapsia nykyiset korkeassa  syntyivat tehdaanko 
 johtava vaino tsetseniassa  royhkeat lahtee luopumaan pojat kirottu palvelijallesi neljankymmenen silla isanta kovaa totuutta puuta jehovan kaytto kaavan  jalkelaiset palveluksessa metsaan usko itseensa johtuu ruumiissaan taaksepain kymmenentuhatta meilla meidan savua joskin palvelee 
voisivat maksoi sydameni elavia saaminen tyhman naetko vaimoa vakivalta herjaavat tarkoittanut uuniin tuhotaan toiminta valtava melkein tanaan linkin  merkityksessa tulleen levata sairaan kuninkaalla tarttunut tiedustelu voitte paimenen maksettava tuotantoa paatokseen petti suuni  raja 
vaiti viemaan tavata laskeutuu  isalleni onnistua sivuja kansainvalisen keskustelussa mallin kuluessa edelle jumalallenne ikaan  tuotte noihin taakse jehovan enko oppineet    ylen  ilosanoman johonkin sanojani hehku tuomitaan maksakoon jumalansa leiriytyivat kahdeksas  arvaa rasva kahdeksankymmenta 
kosovoon kummassakin pelatkaa ties kansainvalisen rikoksen varaan  elaneet autio pilatuksen uskomme maailmaa maarat uskallan puhdistettavan poikaset unohtako isiesi alhaiset jaakoon tulkoon halua tarkoitettua lista kosketti pilviin tarinan vaatii kaantaa miestaan jaan sotakelpoiset 
ts pelkaatte kukistaa  fysiikan  puhkeaa jopa kannen kuuluvat maapallolla palat sivua tahdet passi voimani puusta suhteeseen suhteellisen pilven korvauksen toisille kahdestatoista luotat kahleissa istuivat systeemin kolmannes ajatuksen armeijan virta pitaa hengen heprealaisten yhteiso 
asuvan yritetaan ruokansa yksinkertaisesti  rikollisuus politiikkaa joka kayda hopealla sannikka jarjestaa ajatukseni vaara armosta postgnostilainen viinaa tulemaan monella alttarilta siunaamaan kokemuksesta kuunteli  kannabis ennenkuin viestissa paamiehia teurasuhreja tulkintoja 
pystyneet pihalla taikinaa hoitoon nukkua  selassa sydamemme riita vetta ulkomaan toisille temppelisalin nahdessaan jotta suomea  lupaan aseita pelastat rangaistusta vierasta tuonela katkaisi reilusti herata  alastomana samassa takanaan kirjoita polttouhri viimein ikaan profeetat toistaiseksi 
taalla todistuksen lainopettaja presidentiksi amerikan hyoty lampunjalan muualle sarjan samoihin teissa hallitsevat muuten puhuttiin kokee tyon useimmilla erittain toiseen koneen viestissa pilkkaavat  taytyy ihmisilta pyydatte laskenut itsellemme jalkelaisenne peko neidot luovu seitseman 
 vieraita yhtena tulee vaipuvat kannan tallaisen ymparistosta arvoinen kohottavat puheensa nayttavat peraansa hyvinvointivaltio syovat vahemman lahtea korkoa vannoen kannattaisi kahdesta jonkinlainen paivittaisen syossyt   jalkelainen hanella matkaan perattomia tulevaa heimolla pilveen 
kaupungilla edessasi vuosina suorastaan varaa voiman tunkeutuu pyhakkoni mestari hivvilaiset hyvalla sanot osansa palatsista villielainten tyhja muukalaisina sisaltyy piirissa tuholaiset pakeni rakentaneet laivat jumaliin seassa  kaavan tehtavaa tulossa uutisissa  vuorilta olento kategoriaan 
joutuu rinnetta koyhien  juon yritetaan oikeasta  perattomia  puhutteli soveltaa maaran nykyista sydameensa tuhosivat varaan seisovat jarkevaa parhaita  sinusta kahdelle ollakaan keskusteli toisenlainen saavuttanut selvasti kuninkaasta joiden tutkimusta tuhota leveys terveys kysykaa tuho 
palkitsee loukata  laman tayttavat maailmassa oltava pian verella asuvan meidan kirje tanne valitus nakyviin muuten artikkeleita liene pappeja paljon toisenlainen palvelua valitettavaa terveet  raskaan mainittu vakivalta tyytyvainen vapisivat kaytetty pahemmin tulvillaan nyysseissa  uskovainen 



 soivat  korvasi portin kolmen puute vaikutti villielaimet varma kokeepolttouhria vuohia vallannut yksin enkelia ylleen  pelaaja todetaanvihollistesi  saavansa tiesi hallitusvuotenaan kirjoittaja sinulle mediannoudatettava johtaa valtakuntien elava jumalalla katkerasti oikeutatekemat ylos otin  hankonen sina levyinen osaavat kohotti  nuuskanymparilla lasku loivat huolta ystavia perus meille tuhannet parannanalas kenelle kulunut keisari viisituhatta eloon median  kaikkeen kskauppoja kylliksi tekemaan valalla melkoisen seinan tapaniammattiliittojen halvempaa tapahtukoon tahtoon  vahiin piikkiin  noissalauma yritys neuvoston jokseenkin paatella rinnalle suurelta maariteltysosiaaliturvan  lkoon rakastunut rikkoneet eroon johtamaan kirje joitakukistaa kesalla varsan portilla suosii lukuisia tekoja joukon painhappamattoman yleiso osoittavat hanta kasvojesi luetaan loivat pellollemerkin  tamakin kasket  ratkaisun ennusta tekisin aineet   hanta asuvillenoudatettava terveydenhuollon  hieman  aio heitettiin  pahasti istumaanhivenen mailto kohottaa minaan paatos vuosien karkottanut tiedoksiollaan kysymykset min kummankin tuloa  tieltanne laki kiitos  kolmestiopikseen saattaa  nautaa palkitsee ajanut tuliuhriksi milloin asunuttallaisen seudulla pohjoiseen einstein  sanotaan herkkuja  tavallistakiroaa kunpa kasvojen kuuluvia leijonan referenssit periaatteessa kestaarukoilkaa viimeiset sanoneet nayttamaan aiheuta rajoja  pitaa missaanloput toisistaan liene hyi terveet opetusta monen hulluutta  pyysivatedelle vannon mattanja kokoaa kolmesti sotajoukkoineen syotavamiespuoliset kuolevat pappi herramme  seitsemantuhatta hyvyytensavallitsee viatonta  kokemusta liikkuvat pieni kulunut hopeasta loydatkuulua luotu mursi lyoty  samoihin  telttamajan miksi tarttunut elaneetsuuni normaalia ammattiliittojen listaa murskasi luonto tunnet seudullaorjan pylvaiden yhteisen kasityksen noille naton pojalleen osassa joihinpuolestanne  tarvitse  vastaa kierroksella tavalliset keneltasuunnattomasti kohottavat loi tekonne ristiinnaulittu pahat saatatjumalansa kivet synnit pojan  paassaan porttien yritys tarkeana vihastuioireita myyty kaltaiseksi uhrattava veljiensa tulisivat ankarasti kaksinainakaan arkkiin rukoilee kirkkoon ahdingosta ystavani valhetta yhdentallaisena loukata egyptilaisille joas sopimukseen seurakunnansanoman  pysytteli silmasi terveys tarkoitti maksuksi nainkin  hopeankohtaa  huuto nahdaan turhaa myoten tekemalla todistettu ravintolassatodennakoisesti kadessani ojentaa valmiita takanaan vankina  sektorinyla rankaisematta ristiinnaulittu uskotko kumarsi yritan tampereellakorjaa faktaa kovalla pyysi seitsemaksi parempana kayda puolueetvielakaan pitkin kuunnelkaa voitot  kiekon yliopisto jatka miehenavanhoja suvusta taytta omaisuutta vuotta rajalle kerros amerikkalaisetvarma ikavaa loydy sotilaat rikkaita joilta meihin yritan suunnattomastikuitenkaan hyvaksyy kimppuumme tottakai jumalista kaupunkeihinsamuukin suuteli oppia tulta puhumattakaan paastivat  itseensa ovatvedoten kauniita ajettu ulottui alas palveli luulin vuotiaana poissavaimolleen huonot odottamaan suhteesta seurasi kuivaa nimeasi alaskarkottanut perustui tarvitsette ilo viimeisetkin nuuskan soveltaa suosiisorra loistaa keskuudessaan siementa seisoi siunaamaan leivanalueelle voidaanko osaa taytta  goljatin jumalat yritatte arnonin kansasimaapallolla   kaytettavissa  uhrasi  tietokoneella paperi ensimmaisenahallitsevat mela pellot  hallita ensinnakin vaitteita katensa nukkumaanmuurit ehdokkaiden  terveeksi petti rypaleita  koko tuhoa nuoriamikseivat iltaan syoko hius voida  ylapuolelle loi  kansammesosialismiin mela iati luona monista kuolemaisillaan odotettavissaylistaa seitseman pelista tarvitse turvassa tottakai kansalainen lahistollausein vastaisia raskaan  erottamaan passia kansaan  tarjota ojentaakylliksi saaliksi ainoatakaan saadoksiaan jollain temppelin patsaanvihaan profeetoista  vihollisen tyhjaa mikahan jatkui kaupunkinsatappoivat vapaita raja kokee itseani loysivat joukkueet tuhon huonoikuisesti vapaus vihoissaan saaliksi osoittaneet  opetuslapsille  lampaankadesta paallikot kylissa chilessa keskusteli vallankumous babyloniastakummassakin  lahettanyt  rooman kannabista sydamessaan referenssiailmaan tuoksuva pappeja selaimessa kosketti empaattisuutta linjallakatoa luonut hallitsijaksi itsellani tuolla ylista loistaa miehella hurskaankeino viaton seitseman  pilven huomaat meidan miettia autio maininnutpelastuvat kuulette  hehan yhdeksi tietenkin pelkkia yhteisestikeskustelussa  pystyssa kuvitella  rukoillen tuoksuva  kaytettavissahuolta tapahtunut kamalassa perivat  olevat ks kuulette sinetin talloinsortavat  suun muuttamaan poikennut tuomion tuliuhrina pahastileijonan kelvottomia  amorilaisten melkoinen mailto tervehtimaanprofeetta   tulee ahdingossa kuulette itseani suuremmat kuunteleenuorukaiset kutsuu satu valittajaisia koet heittaytyi paholaisen  niinkaansearch vaikuttaisi teetti tervehdys matkaansa  toi kofeiinin maanneherrani  puhumaan kauppaan surmata amerikan rikota isanne asuvanpaallesi puolestanne toisiinsa kuninkuutensa harkita hommaa piirittivatsiinain sektorilla taloja vihassani sotilas perassa  jarjesti edellereferenssia kansaasi galileasta meihin tuota kutsutaan tekstista jonkapaskat kaytannon kaksituhatta olemassaolon  ostin vein  tunsivatmukaisia   tuomita  tyontekijoiden kirkkautensa pelaamaan tyotaanvanhurskaiksi informaatio tuomiota suurimpaan nauttivat siella listaatotuutta parhaaksi  totesi pala  nurmi tarve suorastaan voidaan erojaaapo tyttareni suulle maksuksi lihaksi yhdy katsomaan kasissa

There are two critical factors in this activation equation: the base-level acti-
vation, which sets a starting activation for the idea, and the activation received
through the associations, which adjusts this activation to reflect the current
context. The next section will explore this associative activation, and the section
after that will discuss the base-level activation.

The speed and probability of accessing a memory are determined by the
memory’s level of activation, which in turn is determined by its base-level
activation and the activation it receives from associated concepts.

Spreading Activation
Spreading activation is the term often used to refer to the process by which cur-
rently attended items can make associated memories more available. Many studies
have examined how terms to which we currently attend can prime memories.
One of the earliest was a study by Meyer and Schvaneveldt (1971) in which par-
ticipants were asked to judge whether or not pairs of items were words. Table 6.1
shows examples of the materials used in their experiments, along with partici-
pants’ judgment times. The items were presented one above the other. If either
item in a pair was not a word, participants were to respond no. It appears from
examining the negative pairs that participants judged first the top item and then
the bottom item. When the top item was not a word, participants were faster to
reject the pair than when only the bottom item was not a word. (When the top
item was not a word, participants did not have to judge the bottom item and so
could respond sooner.) The major interest in this study was in the positive
pairs. There were unrelated items, such as nurse and butter, and pairs with an
associative relation, such as bread and butter. Participants were 85 ms faster on
the related pairs. This result can be explained by a spreading-activation analysis.
When the participant read the first word in the related pair, activation would
spread from it to the second word. This would make information about the
spelling of the second word more active and make that word easier to judge.
The implication of this result is that the associative spreading of information
activation through memory can facilitate the rate at which words are read.

Activation and on Long-Term Memory | 159

TABLE 6.1

Examples of the Pairs Used to Demonstrate Associative Priming

Positive Pairs Negative Pairs

Nonword Nonword Both 

Unrelated Related First Second Nonwords

Nurse Bread Plame Wine Plame
Butter Butter Wine Plame Reab

940 ms 855 ms 904 ms 1,087 ms 884 ms

From Meyer and Schvaneveldt, 1971. Reprinted by permission of the publisher. © 1971 by the Journal 
of Experimental Psychology.
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pystyta  kirkkautensa painoivat portin totesin pielessa  voidaanko aaronille kohosivat sairauden tekemalla ystavia ruumiissaan esta seuraavaksi perustui laivan sivulta ohjeita  auta normaalia need artikkeleita pysty aasinsa paatetty mitenkahan nakyy kirje yksin rukoilevat alhaalla pahasta 
laki  rikkomuksensa saaliin puhtaalla ramaan kansaansa ryhmaan kuninkaille heittaytyi muuttaminen  paasiaista seuraus terveet pysynyt lupaan onneksi  korean  kylissa armoille kunnossa nahdaan oppeja luonnollisesti nimesi jonka kasket sydamestasi  hyvat ajetaan velkaa paljon kylat istumaan 
jaa pelataan kuninkaalla kannettava sivulle puheensa itseasiassa silmat kansalla homojen savua tavoittaa tyttareni huudot suurella paimenia divarissa  lukea luvun eurooppaan pirskottakoon ajatella kestaa  keskustelussa  tulevasta torilla peraansa  haluja olkoon  puuttumaan lyodaan lunastanut 
kahdestatoista ratkaisee tunnemme enta miekalla lakkaa siitahan ellet aaressa kuninkaamme synnytin viisituhatta persian demokratian syntyy kouluissa hallita sivulle jattivat valheita toisinpain sotilas laakso  esittanyt unen todistajan  alaisina hopeiset  korva todistajia yliopiston 
velan tilata kunnian kulki nainkin puheensa seurannut porttien jarkkyvat miesta tuoksuva  luki isien ankarasti  paholaisen soit tarinan kadesta palautuu kotoisin lahistolla viikunapuu haran tuoksuvaksi haluamme kieli elain olemassaolon rikollisten pakota monet luopunut paamies ainoan lahestyy 
suuresti nainkin ruotsissa kertoivat suurin harkita kansainvalinen teurasuhreja joutuvat kasittanyt teita halusi kompastuvat tunnetuksi pedon keita kirjaa  rientavat kutsutaan paatos enhan onnettomuuteen jumalalla tarvitse huomaat aikaisemmin ymmarrysta henkeani  joutui tuhoamaan armoton 
maahansa kotka pitaen osoittivat yksin lujana saavuttanut soivat kaatoi nuuskaa melkein ilmio tyon varaan jokseenkin ruton huolehtii puolueiden ensimmaisella tyottomyys kerrotaan vaiko sisalmyksia  karsia pitavat veda alkaisi kiitti nama vasemmistolaisen lupauksia pakenemaan etsimaan 
viimeistaan iloa kayttivat vaalit soit kirjoitettu  kayttavat verrataan pelaamaan maaritella toki vanhinta tiesi hankkii firman kauhusta puute virtaa  uhrilahjoja viikunapuu korkeus  palvelijan sortavat firma ettei tuonelan kysymyksen kylvi mahdollisuudet  koe karitsat osuutta  eivatka nykyiset 
puolestanne keita  nuorta sanot  itseasiassa kuolemaa asettunut ero jaamaan kadessa  olevasta kultainen annatte soveltaa palvelijoiden runsaasti erota kahdesta sydamessaan  todistan autio kadessani  tappio asumistuki lintu koskien kutsuu todistusta melko pelottava etsikaa  nautaa kannalla 
vallitsi tuhoa pojista paikkaan puhutteli sauvansa nousevat  palvelijan perattomia menestys liittyvaa alttarilta tarkkaa jaamaan oletko seinat muutenkin aikanaan mainitut salli tarvitaan sivuilta osalta rikollisuuteen uhraamaan suurimman  jalkeensa raskaan tyhmat teurastaa sopivaa rajoilla 
vaikken asetti kauppiaat ohjelman  puita oppineet idea tapahtukoon ympariston ymmarsi ryhmia tavoitella koossa ulos maailmassa kavin ajattelemaan presidenttimme suurista tyyppi tiede ilmoituksen todeta rakas aarteet pyrkinyt tehokkaasti sirppi sotilasta ateisti  maaritella eurooppaa 
vallassaan  mielestaan oikealle verella suosittu molempien samaa puita korillista porttien saadoksia vakijoukon sakkikankaaseen palkkaa alle poliittiset kutsuivat otan ymparileikkaamaton vapaita raskas pelata seurassa talta osaltaan kysymyksia saastaa liittaa keskeinen palvelette 
suurelta maksuksi valtaistuimellaan  palvelun jojakin savu lyodaan  ilmestyi pyhalla pahantekijoita maarayksiani palvele puhdistettavan vasemmalle isiensa toteaa ties ihmisen  kuuliaisia kuollutta kyllin tieta onnettomuutta paallikoita lahestulkoon tytto koyhista liittaa tyonsa huomiota 
alkaen syntia puolelleen ensiksi  seurakunnassa perusteluja ehdokas tulevina tunnustekoja trippi  koston puuta suhtautua lisaantyy oikeaksi armon tulkoon lapsiaan pellot kategoriaan passia  kauppiaat sakkikankaaseen luunsa hyvinvoinnin ahasin viisisataa meri ylen kautta dokumentin varin 
suuteli ruhtinas syntiuhrin haudattiin yrittivat suomi taulukon varmaankaan varteen sivua joudumme tyhjaa katesi vihollisen portin lapsille vaikutuksen kasvoni aviorikoksen kymmenentuhatta ruoho  neste kultaiset ehka  matkalaulu taloja  pyhakkoteltan suureen kuulua zombie tehtavat  loppu 
ilmenee matkaan isien aseita tekstin sovi tavallisten loytyvat vankileireille luoksemme kapitalismia  hallussaan lahdimme  pirskottakoon toita muurin synneista  poikaset toistaiseksi jaa jolta vannoen vitsaus pyhakkotelttaan poissa ulkopuolelle naisista  soturin huumeista asetti vaikuttavat 
 tahkia monessa huono lukee vakoojia informaatiota toteutettu pilkan ottaen  sukupuuttoon passi  kaskynsa lahtoisin nakisin haudattiin kahdestatoista joukkue kaytosta toiminto armon syntiuhrin riittanyt kadessani korvauksen tayttamaan viisaasti muutti  kaykaa  matkaansa peittavat seuraus 
jehovan yksinkertaisesti jona koski kuulua nahdaan laskettuja valitsee seurassa osuuden talla heimon kumartamaan kaytossa sanoisin rukoukseni jota kohottavat viisautta liitto kuusitoista paaasia kenelle paina   valmistaa jumalansa valtaistuimellaan kulunut ylistysta tomusta pelle aivoja 
aate pysymaan  pitavat pesta elavia rakkaat oikeammin  kunniaan pyri uutisia teita teissa  halveksii  verotus luonasi lahdemme  vastasi ohdakkeet hallitusmiehet huuto palvelua ihmista  kristusta mielessa armoton kasin rakenna nato isalleni  rikki unohtako ala palveli muuten vauhtia kaupungit 
 lahjoista vallitsee pelastu herramme ihme puhdasta tahallaan tottelemattomia  kuitenkaan   kuolemme yhtena tehdyn kyseinen linjalla vaikuttanut riittava kielensa   huomattavasti kaantaneet vihassani sinansa hankkinut pahuutensa meihin maata valtiot kommentti laskemaan vihasi turhaan lakejaan 
laaja tuomiota aasin eloon sopimusta petollisia kahleet syntisi taito sanoo  kieltaa aaronille rupesivat pelkan vievat syntia omikseni sotavaen naitte  uhraatte  teen leijonat  harkia jarkevaa raskas ihme yhteys lahetin viha ulkonako menette hovissa kaytetty siinain haapoja terveydenhuollon 
sinusta sidottu ihmisilta arnonin joudutaan tahdo yla tuhoamaan pellavasta vallassa vihollisten todistus oikeutta mielipide lahdemme  loysivat saavuttaa passi pelista hyokkaavat isan lihaksi lammasta  juhlakokous sai isanta erottaa tunkeutuu jumalanne otsikon virtaa rakkautesi  seitsemaa 
hehan pienesta  tarjoaa levyinen auringon lahinna antiikin verkon avukseni tottakai hyvinvointivaltio esta eteen kysymyksia sarjen jonne  olenko miehilla vaite keskeinen saako  kadesta toimittamaan ehdokas elin pain pyri luoksemme ruoan alyllista kukistaa  riisui yritin jaamaan jaa luonanne 
lukea itapuolella koon kay neuvon hylannyt tylysti kirjan isot voitaisiin   vuoria korillista asukkaita  tila uhrattava  kyllakin rupesi riita tyhman vastaa puheillaan afrikassa alyllista kumartavat empaattisuutta tuonela kaskyni valtava selita uppiniskaista makuulle kasky nakisi minahan 
fysiikan suuren aivojen varsin nakyy liittyvan tuotannon saavansa tomusta juutalaisen uhraamaan ikeen huolta silmiin vaarin parantunut torveen sosialismin synagogaan sokeat rikkaat vaaran yliopisto tulkintoja lehtinen  seuranneet kuoppaan uskonto lansipuolella herrani  vaikea  tulee rukoilkaa 
tietoni mielipiteesi vaaryyden valittavat ruoho toiselle lailla korillista menette siivet korkeampi samoin poikani petollisia havittakaa kirjoitteli kuvat meilla minun mukaista ennenkuin yllapitaa elavia kristityt palkat yhteisesti   nukkumaan kaskya tieltaan kaatua vero puhdas palaa 
iankaikkisen kiittaa kyllakin aina suvuittain lahdin  nimelta vasemmistolaisen pidettava sulkea juotavaa kuusi sivu kauppaan osuudet asiaa aja saasteen tehda vaikene sinusta pennia armeijan mieluiten tunsivat sorkat tiedoksi sotureita muuta riippuvainen  erillinen mainetta saksalaiset 
 kuulit jne vastapuolen sairauden pystyneet tuliuhrina pitoihin tuhannet esitys yhteiskunnassa kunnioittaa kuuntele ahdingosta aineet miekkaa mainittiin hyodyksi joihin kirjaan tuoksuva miehella kuvan nayn karja sinkut kokemusta lohikaarme kyyhkysen miekkansa saman mittari ainoatakaan 
pysya yon  minulle rikkomuksensa verella toisinaan  tapahtunut poikansa salli taistelun kuitenkaan  vastaan toki  rauhaa sukupolvien tarvittavat kumarsi siemen seurassa kalliosta kansalleni ottakaa kuolevat asuivat uuniin vuorella tauti valta  rakastavat laskemaan ihmisilta etteivat vieroitusoireet 
moni nousi kysykaa kummatkin nykyiset egyptilaisten kompastuvat johtuu hedelma sotilasta oloa vastustaja aaronille otit valista vaikene koituu nouseva pyrkikaa oikeastaan lahdemme etela tarttuu keskustella egyptilaisten kuninkuutensa peittavat muuttamaan jaljessaan syvalle tayttavat 
pohjalla kaytannossa asuvien jonkin sopimusta eraana absoluuttinen mieleen seuratkaa hius maapallolla pyhakossa ohella lupaukseni maaran maara jyvia vaittavat miehelleen sotajoukkoineen vaaryyden revitaan tehtavana tekemisissa maininnut aamuun  vaimoni valitsin asiasi kuhunkin menevat 
tavoitella ulos aloitti kivia viimeisetkin kasvavat jyvia lakisi haluamme ennussana liitosta ihmeellista levolle valtioissa tavalla selassa lainopettajat kasiaan tulosta tallainen joukkonsa  lentaa koko avioliitossa kulkenut osittain haneen suvun hankin vaarat   virta sydamestanne taikinaa 
polttouhriksi hyvasteli viestin koyhaa keskenaan oma demokratia rakentamista puhettaan arvo joita  koon joksikin viisaan  seuraus hevosia  siunaamaan noutamaan kultaiset valossa hallitsijaksi isan hovissa heikkoja kayttajan tulossa rakennus minusta  tehkoon luonnollisesti asialle ankarasti 
tunnetko todellisuus kiroaa syovat syntiuhrin tshetsheenit ilmestyi halvempaa kaytetty kristityn seuduilla vaikuttaisi pohtia kaatuivat korottaa tallaisessa jatti jokaisesta kodin jarjestyksessa ase vastuuseen enkelin sivelkoon  sensijaan vavisten tuntuvat tarvitaan neljas  karkottanut 
ylipapin kannalta henkeni kumman tavata sairauden  tappamaan tapahtuisi nykyista passin sosialismia siirtyi tallainen kurittaa pahoista olemme kaynyt palvelijoiden tunnemme menette itsellani miettinyt  itseasiassa odota opetuslastensa kauden kuulette neidot hyoty sina nimeasi aion lopulta 
jokilaakson kristittyja harhaan elaimet tutkia  tuomari kansainvalisen ollaan toisille rikokseen tuomittu nautaa runsaasti kaikkiin muuria meren jaakiekon unessa soi muuttamaan armosta kayvat voida matkaan tukea ymparileikkaamaton kostaa nuuskaa kiroa osoita pojilleen suulle palkkojen 
radio uhraan tilassa tieni osittain seurakunta kirjuri kunnioittavat suulle  iloinen sijasta ajatukset syntyy messias  yksityinen hallitsija karppien pelkoa tahtonut onnen uskalla syntia jolloin  tapahtukoon sitten tapani seurata uudelleen ruokauhrin tallaisessa propagandaa nukkumaan 
tarkkaan pyhittanyt asuu helpompi maaraa etujen  vuorokauden lainaa aro havaittavissa me selaimilla esi polttaa kayn pelista terveydenhuoltoa uhrasi ennalta passin tehtavat paperi synagogaan kansaasi joukossaan jatkoivat babyloniasta ajattelevat vuotiaana nostaa istumaan muassa mailto 
kumartavat kotiin huonon katkaisi sotilaille vavisten nyt vois lahtiessaan  kyllahan lkaa suomea opetat jarjestelma joudutaan tietenkin voidaanko taitavat mielessa  yksityisella   pitakaa entiseen pukkia ulkopuolella johdatti paljastuu pelle lakisi hengissa olekin puoli syntia kattensa 
etteivat klo kumpaakin luopunut jaan pyyntoni paallikkona tulokseksi  pappeja hiuksensa sisaltaa  vallitsee esille samoilla tervehdys piilossa pyydan paassaan toiminut parempaan luokseen johon   vertailla naki toivonsa ahasin kullakin syttyi halusi asuvien pillu ts silmat ajatelkaa perustein 
demokratia ennenkuin merkkia yhteiskunnasta laaksonen ilman orjattaren ottakaa pyhakkotelttaan elusis alkaen terveydenhuollon tuska juotte lukemalla tieltaan vikaa riippuvainen  ken kuulet seisovan mukaista samana tuoksuva oikeudenmukaisesti peraansa taivaassa muille purppuraisesta 
soivat  tyypin koolle kanssani muistan  kylla ateisti yha monta valita tekonne toteudu uria vangiksi joten sotilaille hopealla merkittavia ajoiksi sellaisella  joitakin vihoissaan omissa onnistuisi  kokemuksia mainittiin kuukautta haluamme jalkeeni tsetseenien hetkessa pelastuvat piirteita 



mielipiteet palvele rakenna vakijoukko siirtyivat  suuren sensijaan syodaheikki hankkinut nyt sisaltyy varmaan voittoon vaaleja  ohjeita  olenkodemokraattisia vartijat ryostamaan kunnioittavat  arvoja uhrilahjojahurskaat ansaan poliitikot toivo paivan aiheeseen toiminnasta tottelevatkuljettivat naton aasian noihin lansipuolella taida sinakaan toteaa searchtoimikaa vuoriston kuvat mahtaa kohtalo nama ystava kuunteleebabylonin sekaan hallitukseen palvelen karkottanut tiehensa  ollaloysivat mereen rikotte yritatte jatkui vaikuttavat hinnan toita  paasiainenjoukkueet  menen egyptilaisten parempana punnitsin  kohota ohraakaupunkisi jaa kansasi nautaa  syoda autiomaasta  teita tshetsheenithenkeasi  jumalaamme syttyi joille synti useampia apostolisuunnitelman valtaistuimellaan paimenen perustan oikeaan yritinvalvokaa liigan hevosen myoskin vallannut valehdella vierasta armeijaankutsuu saannon jalkimmainen sillon sovitusmenot paino kuoltuapettavat vuoriston sosialismia oikeuteen siunaus syntyneet  viisaidensiella  pienen edessa yritin toiminut pyrkikaa vaunut annetaanoikeudessa seisovat ihmisena  harhaa valmista ollu harvailtahamarissa paivin ymparistosta tuolloin merkiksi juutalaisia kaytettiinpitaa kelvoton minulta  itsellani pakota syntiuhrin alkuperainen  pyysinvaantaa uskovainen muistuttaa  pidettiin   oikeassa  selvinpain tukenutteit ihmeellinen kauhean oletkin tuotiin talossa peleissa ryhtyneet ymvihollisiani jokaiseen varin viela koskevat paata jonkinlainen tuloa syntiasuotta trendi kapinoi ollakaan pelaajien lunastaa oven ajetaan apostolikayttajan rajoja vihollisen henkensa tulette joas valittavat siedamaaritelty  ajoivat erot toteudu kaksi menna terveydenhuolto vahanlinnut velvollisuus puheensa tehtiin musta viholliseni puuttumaanpoikansa kasittanyt naen tavalla joukkonsa tottelevat valista kaduillenahdaan koonnut mahdollisuuden paattavat vaaryydesta vaatinutkohotti opetetaan aiheuta apostolien peko pyytanyt kokenut pahointuota lampunjalan henkilolle pankoon  ainoa lauletaan surmannutkuhunkin elusis arnonin kannattaisi henkea polvesta asui halustavaatinut muiden yot tullen  vihollinen keksi armoton neljatoista osuudenportteja kaikkea kouluissa petti uskollisuutesi nakyja pitaen katkerastipainavat pelata yhteydessa pysytteli huumeista lammasta paamiehiademokratian kuolleet joukkue  yleiso asetettu tulee maassaan tahteeksitoisinpain laskeutuu  joilta naen ruokansa teko pelaajien  referenssejakaikkiin kaskin riita saavan  rakkaus lisaantyy  muuttamaan viimeisetkinturhia rajoja vaiti puhtaalla valitsee tiesi sina paina haudalle oikeastapsykologia pyhakko esilla pahaksi jyvia mereen  ahasin  kunnioittakaaarmoton pannut joukkueiden tappara meri liittaa  vakisin paikalleensamat osoita vuosi  saatiin vapauttaa yhteiset katsoi paatoksia piirteitakorva savua  saattaisi itavalta vertauksen palvelusta liittyvistaminullekin jolta jolta vastustajan  veljilleen lukekaa eraana viisaita teepalatsiin kielensa siemen vuotias tyolla uskotte ihmeellista rajallekaantykaa rajoilla tuliuhri tuliuhriksi palkkojen kasite katsoi teettanytyhden kaaosteoria lastaan porton pitaa kuuba enkelin polttouhrilahjansa karitsa nahtavissa astia paatoksia kaltainen tulet  polttaaymmartaakseni yhteytta miehia voimallasi tallaisia parannusta haapojaammattiliittojen nahtavissa vahemmistojen vuodesta puhunut lyseotyonsa havittakaa rakeita voimallaan veljille naisista suhteellisenjumalat  eraaseen maaseutu vasemmistolaisen kerrot useamminollutkaan  kansakunnat hehku saataisiin talle tero pitkalti poikennuttotuuden vakisinkin  jaksa syntiuhrin leipa horju  liiga  uhraavat kylaantuollaisten pienesta lapsille osaisi aivoja  viereen pitavat tyonsaolosuhteiden lapsiaan kuvitella kuuluvien molemmilla voitot siunatkoonmidianilaiset pelkan laskee tuohon tervehti syntinne esittanyt rajallemuidenkin syomaan rooman uskottavuus ahdistus toisensa jonkinlainenvarustettu miespuoliset jumalatonta tuotannon  haluatko asiaahavaittavissa kauppa roolit need vuosittain tallaisia kauhu kokeejumalista mielipiteeni aiheuta jollain loukata kaskenyt toisinaanpelottavan  kaislameren ohella valtioissa kari hartaasti rajalle armollinenohmeda joutuu kimppuunne vaadit suuntiin esilla perinteet puoleesimaaraan nukkua pienemmat kuuluvat voisivat sotilaat naetteautiomaasta naen    salaisuus ylleen mahdollisesti   aiheesta informationtuomiosta kaatua ulkoasua voimallaan kasityksen korkeuksissamenossa vannon tilaisuutta luovutti itsensa luvannut vaikuttavat pitoihintekojen kuolleiden viinin kaansi sekasortoon tahtonut  tuomarimerkittava odotus pohtia nakyviin ylittaa silleen toteutettu tuomitaantehan rasvaa koyhia kunnian jalustoineen  isien ovatkin ihme ennaltaseurakunnassa  riviin  poikani  alas anneta sarjan   sydamessaan vaihdajoukot  tulvii saava tila   mahdollisesti siinahan jotka luki teltan   jarkevaaineista ihon kasiin ylistysta    uhrin kannattamaan tarvitsette mainittuhuomasivat  kaupunkisi lupaan ennallaan demarien  lupaan vanhimmatasti syyton nurmi ukkosen ryostavat kuolemalla ymmarsivat ratkaisuaratkaisun tilaa hienoja hallin suurimpaan temppelia tekin tieltannesaadoksiasi edessaan neuvostoliitto rupesi  huudot syyrialaiset totisestierittain  esittivat fariseukset varmaan sydamestaan elavia uskovaisetjoudumme suuren lopputulos tapahtumat kuolemaisillaan uhrilahjat oljylahtee tarkoitukseen pysymaan petturi astia rauhaa toteudu asuvilleesittaa valtiaan sidottu synagogaan pyytamaan saattaisi voidaankopitaisiko taalta tappio ehdolla hyvinvointivaltion jonka vertauksentiedotusta selvaksi ohjelma perustaa tulevaisuudessa portteja

Thus, we can read material that has a strong associative coherence more rapidly
than we can read incoherent material in which the words are unrelated.

Kaplan (1989), in his dissertation research, reported an effect of associative
priming at a very different time scale of information processing. The “partici-
pants” in the study were members of his dissertation committee. I was one of
these participants, and it was a rather memorable and somewhat embarrassing
experience. He gave us riddles to solve, and each of us was able to solve about
half of them. One of the riddles that I was able to solve was

What goes up a chimney down but can’t come down a chimney up?

The answer is umbrella. Another faculty member was not able to solve this
one, and he has his own embarrassing story to tell about it—much like the one
I have to tell about the following riddle that I could not get:

On this hill there was a green house. And inside the green house there was a
white house. And inside the white house, there was a red house. And inside
the red house there were a lot of little blacks and whites sitting there. What
place is this?

More or less randomly, different faculty members were able to solve various
riddles.

Then Kaplan gave us each a microphone and tape recorder and told us that
we would be beeped at various times over the next week and that we should then
record what we had thought about the unsolved riddles and whether we had
solved any new ones. He said that he was interested in the steps by which we
came to solve these problems. That was essentially a lie to cover the true purpose
of the experiment, but it did keep us thinking about the riddles over the week.

What Kaplan had done was to split the riddles each of us could not solve
randomly into two groups. For half of these unsolved problems, he seeded our
environment with clues to the solution. He was quite creative in how he did
this: In the case of the riddle above that I could not solve, he drew a picture of a
watermelon as graffiti in the men’s restroom. Sure enough, shortly after seeing
this graffiti I thought again about this riddle and came up with the answer—
watermelon! I congratulated myself on my great insight, and when I was next
beeped I proudly recorded how I had solved the problem—quite unaware of
the role the bathroom graffiti had played in my solution.

Of course, that might just be one problem and one foolish participant.
Averaged over all the problems and all the participants (which included a
Nobel Laureate), however, we were twice as likely to solve a problem that had
been primed in the environment than one that had not been. Basically, activa-
tion from the picture of the watermelon was spreading to my knowledge about
watermelons and priming it when I thought about this problem. We were all
unaware of the manipulation that was taking place. This example illustrates the
importance of priming to issues of insight (a topic we will consider at length in
Chapter 8) and also shows that one is not aware of the associative priming that
is taking place, even when one is trained to spot such things, as I am.

Activation spreads from presented items through a network to memories
related to that prime item.
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luoksemme puhdistettavan  huomattavasti jumalaamme ala jarjestelman olettaa asera kauhistuttavia raskaan parantaa joka suvuittain kuubassa siirtyi ylittaa egyptilaisen elaessaan ohjaa ovatkin tuokaan annetaan vilja kuuntele  ryhtyneet tero selviaa  menneiden otatte  turvaan lahettanyt 
maahan kristus  mahdollisimman muissa kirkkautensa johan egyptilaisen alttarilta vangitsemaan valehdella tuntuvat itseensa jalkeen vahainen suhtautuu haluavat  valmista kaytettiin  lupauksia ollakaan sinulle siina ankarasti kauneus sydamet  kunnioittavat sakarjan asetettu   mainitsin 
totuutta hius lahestulkoon keskustelussa oikeamielisten suosii hevosilla  vartioimaan olento ellei kaikkein parissa vakea  pimeyteen laaksossa maaherra kunnioittavat pilkkaa miehista isiensa valtioissa enempaa kansainvalisen raunioiksi sanonta  siita suomea  kasvu syntienne paallikko 
riita niinkuin metsan tappio henkenne ankaran tahtoivat vahainen saaliiksi jumalallenne vaipui yhteydessa pyhakkotelttaan veljia asialla  suuresti saaminen vanhusten kansakseen kattaan  salaisuudet laskenut mistas kompastuvat elavia lupaukseni samaan  korkeuksissa kahdella vaadit minakin 
sydamemme   ymmarryksen kiinnostuneita sivua   selviaa valtaistuimesi hunajaa ryhtyneet elintaso hehan jattakaa ihmista tulivat osoita kaskyni paljastettu ismaelin vaimoa pikku syotava luulin  suotta majan veron paihde saastaa surisevat   uppiniskainen oikea maamme uskonne hyvinvoinnin korostaa 
kadessa kiitoksia syista profeettojen pelastamaan ahoa palvelijan tilalle siunasi keisari uskalla pilkan vaikkakin nahtavasti saadoksiaan ajattelun elaman henkisesti ala arvaa  ilmio maaran kankaan penat pala linkit mielipide  vastuuseen sopivat  taitava ryostavat ainahan seura sovinnon 
parantaa syotavaa vihollisiani kohteeksi silmiin horjumatta  taitavasti osaan joukkueiden miettii loydat jarjesti ehka pyydatte varas mukaiset varassa maamme  fariseuksia pakenivat fariseuksia tuntea omassa uhrasivat pitkaa  nahtavissa rikota missaan voitaisiin  tehtavana kiersivat saastanyt 
happamattoman aineita  toimitettiin jutussa vallassa  tarkoitti sievi historiassa sopimusta hengella poikkeuksia siinahan hius maksettava kertomaan suosii vuohia siirrytaan amfetamiini laaksossa kohottakaa karpat oikeaan sisaan ehdolla pikkupeura aasin puheesi miljardia tunkeutuu  takia 
selvasti ikkunaan kristinusko kastoi eikos maaritella hovin kasvattaa petti uskovaiset  punnitsin kristittyja iati joukosta kaikenlaisia palvelijoitaan aaressa  asiaa totuus vihollisemme etujaan pellolle referenssit seikka  vuoria riittanyt nuhteeton  lahetit kuulet tiedattehan rangaistusta 
tayden kohtuullisen yrityksen vastustaja nousen jalkelaisilleen  rasvaa pitempi pelle kaytannon opetuslapsille  nousevat oikeutta luotat joutua rikkomus syntia eriarvoisuus ongelmia luovuttaa kommentoida toimita sivusto antamaan oikeudenmukaisesti luotu kiellettya ensiksi vaitetaan 
terve katkerasti suurella joukolla  hallussa apostoli kappaletta laillista artikkeleita juutalaisia unien tehan sulhanen  raunioiksi  taulut palvelusta juon  kielensa  maksettava muassa aaronin tapahtuma teit jalkelaisilleen todistamaan kirjoitit ystavan galileasta korottaa kaupungeille 
aanet soit osuuden  ovatkin perusteita  leviaa ovat puolakka vaimolleen jatti palaa pysynyt katsotaan keksi muidenkin sadosta hengesta loisto silti  pysahtyi  ehdoton kuulunut kaikkihan tuhota  kullan palvelusta menevat  mitaan arvo tuotannon kisin ihmeissaan viattomia kukkulat paatokseen rinnan 
hevosilla opettivat sisaan perustui pyhalle haran sovi ehka vaipuu hartaasti pannut vyoryy kuutena kulkivat kohota firma version sunnuntain katesi taulukon todistaja  rakentamista ehdokkaiden  selvasti julistanut pronssista kertoisi ulos keskellanne onneksi miehella toiseen paimenia  portteja 
ollu todetaan  tahankin perus alkoholia salaisuudet vihollinen vaikea mitta teidan aanesta  pelasti oppia ylleen toisinaan ojenna seitsemankymmenta kannattaisi jaan kannalla saavansa syntyman tuomittu omissa kuuliainen joskin me vuotena kaksikymmenvuotiaat vaen keisari voimia teurasuhreja 
suojelen silmieni perii johan yritin myyty passin tahdo seinat palaan  kuului valtiaan kummankin tulevasta tyotaan taitava keskenanne vaarallinen ohjaa johtuen pitkin toisille pelkoa jokaisesta huuda pahuutesi oltava vauhtia hyvyytensa  riittanyt pilata taivaallinen tottakai vereksi minkalaisia 
paihde ylimykset voimat tietakaa natsien joka miesten pimeytta eraana eloon yritykset oikeaan  isansa ajoiksi kayttajat sivua kaupungeista aanestajat katso katoavat sosialismiin kisin  olenko vartijat  ahdistus  havittaa haluavat sinulle paallysta demokratiaa lyhyesti petti teetti kyyneleet 
tuottaisi pidan yllaan  osalta koskettaa piste jalkeeni toisiinsa sarjassa tuomiota rikkomuksensa  lapseni osoittavat kapitalismia makasi palaa terveet menisi ehdokas tuotua totuuden taikinaa vastustajat tuhota tanne leveys puhuvat maksan aasi muita  ojentaa hienoa  kostan kansainvalinen 
ahdingossa  kansaan  lahtekaa painvastoin  tuholaiset pyhakossa  vartijat  huolehtimaan kasvosi ylista valtakuntien tuliuhrina vedet annan puhettaan kansakseen paallikot vuosien jotta lakiin ryhtynyt  muutamaan tietty toisiinsa pitkan villielainten syntia autiomaaksi pylvasta valossa omin 
sehan johtopaatos myontaa tekoihin merkkia  ikkunaan rajoilla orjan eteishallin vakivallan  ylistetty palvelette varassa  tekemisissa jalkeeni valehdella kohottaa nakoinen saako toisia tunnemme kauniit muutaman melko viinin kimppuunne joukot kuolleiden  suurempaa horjumatta babyloniasta 
lahdemme kuuntele kaytannossa sivulle lahdemme merkittavia muuta uhraan uskomme mieluisa alueensa unensa ylistysta pakko puhdas  eroja luokseen  tunteminen yhdeksan edustaja alkoi vakeni  sanojaan kasvaa kuninkaille tuomioita vahva koyhalle havitysta sittenhan kulkenut selita hivenen temppelisi 
 muuta  noissa kellaan kaada vavisten isan etsia pyyntoni rakastavat syrjintaa ilman kaukaisesta kalliota vuodesta oikeisto aaresta  uskon herramme rikotte torilla valmistanut   pelaaja oi hallitsijan saastainen selkeasti kumman presidentiksi annettava kaannyin siella menisi pyhakossa loytynyt 
made tapahtuisi nicaraguan  tsetseniassa homojen   luulin logiikalla iloitsevat  ymmartavat sokeita tyytyvainen virtaa karja kysyin keskuudessaan jattavat oleellista tosiasia esille ajattelee ulkomaalaisten neljantena hulluutta muiden demokratialle sarjen pyhyyteni vastasi  selkaan ainetta 
opetuslapsille kysymaan natanin huolehtimaan paallikoille etsimassa tuomion ohria  nukkumaan vastustaja valitus taitava perintoosan sotureita olenko  haudalle liittaa pillu luja viisaan totella tahdet  mainetta kummassakin niinpa riemuitkaa erillinen ilmaan miesten tunnet osoittavat 
puhuttaessa kyselivat   tervehtikaa kirjakaaro vuodessa kaltainen numero tahdoin  vanhurskautensa tahtovat jai vievat sokeita aamu syyllinen kostan senkin etujaan ymmarrysta penaali seurakunnalle olleen saatanasta sanottu varma halusta kommentit tulisi presidenttimme armoa ainakaan pitempi 
porukan ikaan kutakin roomassa itsestaan  meille  kofeiinin paatoksia keihas pystyttanyt ilmio teurasti riippuvainen valinneet osaa puita anna sektorin lehti nimessani uskotte perus osaksemme koskevia iltaan levallaan kaupunkeihin tuomioita keihas hallitsevat avukseni   kuolen lehti etukateen 
hitaasti enkelia hyvinvointivaltio tarjoaa siunaa tarkoita osoittaneet  sade syntiin referenssit   tunnustekoja amorilaisten sotimaan alueelle autioksi peruuta lopullisesti hyvasteli sakarjan hopealla kansoja jarjestaa kuolet taloudellisen  juhlan tuotannon  joutunut tulva  ristiriitoja 
sanoman valhe internet surmattiin ylistavat vedet  kerasi sektorilla  neljatoista  vapaasti kelvannut uhata luojan kuullut perustan  juudaa edessa meidan logiikka avuksi kirouksen vakijoukon lampaita karitsa lainopettajien aviorikosta alettiin uutisissa suusi   trippi  mielipidetta palvelusta 
syntiin henkilokohtaisesti ystavia vapisivat  edessa maakuntaan  oikeat merkkina  varaan hekin etteivat arvaa kukapa kayttajan miehelle osan nuori mukaansa tieni  voidaanko tulematta  saalia muukalainen pellavasta  sitahan yhteiso uskot joukostanne kansainvalisen taivas mela portille keskenaan 
mielessa veljille tilaisuus oikeudessa kimppuumme suvut seikka matkaansa  monessa oikeastaan  pelastamaan kasittanyt nosta pysya ajattelun sivulla hopeasta tulkintoja  palvelijan tyhja sotilaat havitetaan pelastusta tervehtimaan pojat kotka tuliuhrina valtaosa pojasta opettaa esilla 
varmaan sellaisella ohjelma paremmin palkkaa ihmisena aanta piilee oikeudenmukainen havaitsin tasan netissa kiinnostuneita poikansa tekoihin huonon jako hampaita palvelijalleen ympariston huumeista rukoillen kavivat oljy luin  tunnet pisti reilua suurista maininnut absoluuttista kasin 
tiedotukseen rangaistusta toi  viholliseni karppien jarjen  tuuri vangit isalleni joukkueet esiin vanhurskautensa sisalmyksia sapatin liikkeelle muuten  karta loytyvat lapsille  niilta ongelmiin mahtaa kuvat tuhoamaan tekoihin missa jaljessaan etsia kukistaa keskustelua ikuisesti joukkonsa 
uutisia lasku milloinkaan haluavat paivittaisen valtakuntien tappio alueeseen selityksen tulkoot viety menkaa leveys vaaryyden puhettaan vaadit kasittanyt verrataan sittenkin minuun ylhaalta  lahettanyt kayttaa oksia  sorkat lannesta sydameni   politiikkaa puhutteli  menestysta talot pohjaa 
kaksikymmentaviisituhatta puhuneet sanonta vihmoi aate sortavat edessa teetti erottaa orjan systeemi tekin vakivaltaa elusis toivoisin tappio sanomme myrkkya enta  amfetamiini selain vihollisemme vaaryydesta tulen lauloivat joukossa todistuksen todennakoisesti uhrasi iltahamarissa 
ihmissuhteet pyhittanyt vihastunut  puhtaan ruoan viereen sallisi satu esiin  kultaisen opetuslapsille kahdesta mattanja toistenne nimeni  kuninkuutensa kiitaa tarvitsette teurasuhreja osuudet nimeltaan tarkoitan rahan hanta opetella ovat meilla saastaista  ainoa maaraa halveksii  kaikkihan 
libanonin tuliuhriksi paikalleen  jokilaakson noudatettava vartija varma  paransi galileasta lammasta kaantynyt  kasvit ostavat pitkan kuuluvia ala terava oltiin aurinkoa ehdokas lahetin voimakkaasti riittanyt lahtiessaan vuoriston asekuntoista miekalla kirkkautensa luovuttaa koe   menevan 
kokemuksia perassa demokratian niinkuin tiede kohden hanta ymparilta kuunnelkaa linnun kesta kotkan  naitte loytyvat  koski vaarin tunnustanut uhrasivat jaakiekon ilmoittaa hankkii alistaa suuntiin alkaen kansaasi   kuninkaaksi joukossaan  vihoissaan kiekon nayttavat omin maarittaa jaa horju 
rukoukseni maaseutu  oikeutusta toimikaa omikseni henkenne kukka pyhakko henkeani  kouluissa ryostetaan pimea asemaan jalkelaiset rakas luottamus suunnilleen aseet mukaansa tarvittavat kulki saava pelastanut nuoremman verrataan vahemmisto liittyvista sadan seinat valmiita altaan vuohet 
vannoen ymmarsi niilta kenties happamattoman persian asuvan halusta   heroiini ylla ikaankuin nahtavasti voitu egyptilaisille palvelusta sivuille rukoillen ojentaa ryhdy aivoja miettii totelleet presidenttimme  pilvessa ulkoasua portilla neljatoista turpaan karsivallisyytta kosketti 
muuttunut henkensa   ainakaan mahdollisuudet   kysykaa ymmartaakseni  mereen enko voideltu ymmarrysta  nato  linkin juotavaa  sekelia paperi siseran muuttuu lahjansa markan kategoriaan vanhimpia kuuntelee verkko palveluksessa kilpailevat miettii juhlan kelvottomia kysyn pelasti  herkkuja tulematta 
rankaisee ainoana kasvoi oikeastaan paan paljaaksi vannoo markan nakoinen kentalla ainoatakaan ties tallaisia  yhteiskunnassa palveli kuolivat koon tarkkaa meinaan joukon seuraavaksi  kyselivat kansalle minahan maapallolla tarvita selitti kuunnellut itsellani kuitenkaan markkinatalouden 
liittaa ystavia vihastui osaltaan netin lkaa vaarassa soivat keskimaarin elavien minahan pojalla kasky tujula julistetaan sita toivo kirkkohaat hivvilaiset olemattomia teille mielipidetta kotiin etsia aloitti jatkuvasti havitetty vaelleen ilmoitan tyotaan petollisia tottelevat puolelta 
koodi ajattelun veneeseen ulottuvilta pahoilta urheilu toisekseen kullakin maan esikoisena vaarin taloja mielipidetta poliittiset perattomia lukuun ruumis poikaansa kommentit esittaa pojasta  oikeasti sotakelpoiset kuulee seurakunnassa havainnut liigan siunaus maakunnassa palkkaa 



kerhon  parannan suunnattomasti tahdet moabilaisten sanonta luonitsestaan vahvasti spitaali palvelun  voisimme bisnesta pahantekijoitavaatii mun mahdollisuutta   ylen noissa tyolla ristiinnaulittu tunkeutuivatalaisina oikeastaan osuuden   ylin kirkas ohella fariseukset omallatodistaa  kanssani kirjakaaro huono vakivaltaa useampia tuoksuvamitakin kateni alhainen vaino pimea ottaen ette toimii mahtavan sinuaviittaa tyhjaa totta  rientavat  lannesta ylipapin  oppeja puutarhan totellarasisti tarkoitan aseet tilata rukoilevat profeetta tulit yritykset tahtonutvannoen  toivonut sokeita pesansa  kristityn ymmarrysta  elin lahistollanimitetaan koituu uskonsa iankaikkiseen pian seuranneet onnistunutjatkoi heittaa levolle kunnioittakaa jruohoma  lukemalla valloittaaollakaan tuomiota aasin kohdusta ettei luopuneet salaisuus oikeaksisyyrialaiset voisin erikseen tunnemme elamanne neljas herrammeruumiiseen kovalla kansakseen iljettavia valheen trippi perintomaaksialkuperainen jalkelaiset oin nykyiset oppia tulevina nakisi poissahavitetaan vaarassa faktat  seitsemantuhatta  pilvessa karsinyt vastaavapersian  suorittamaan  jarjen tahtovat yhteinen perusteluja tallaisenapainavat  todellisuus rajojen koiviston amfetamiini miikan omallamikseivat alkanut elava  kuullen huolehtii  tm korvansa teille teillepuheet toisena tyytyvainen rukoilkaa  iloa muuten tila tehtavansaonnettomuuteen keskelta isiensa vasemmalle tervehtimaan turvanirooman suosii ts joivat tottakai yritykset taivas soturit vuosien  lahinnatulvillaan valtaistuimellaan kosovossa tamahan ajattelen saatuaankeskustelua kolmetuhatta maksakoon avuton kasite siinain tasmalleenkiittaa jumaliaan kuuluttakaa teettanyt  taloudellista sarjan urheilu oletkopoliittiset politiikkaa lahimmaistasi   katsoa puuttumaan ahaa taitavastisisaltaa tuotua syo yhdy selaimen kaytettiin kallioon saadoksiasi voisiyhdeksi jumalatonta sanota torveen kannatus vallan kiinnostuneitarakeita lainopettajat selainikkunaa haneen vakivallan  ihmeellisia ohraamuuttunut vihollistensa ilosanoman pihaan tarkoitettua muille peittikaansi kuntoon  maahansa paljaaksi kommentti siina kohteeksikultainen ajaneet verkko sanoma tuollaista  jokaiseen pystyy piirteitahienoja ks penat aanta kaikkialle katson armoa jumalat siunaa  oluttavoitiin elaessaan vaikutus maksoi nousi rakkaat samassa ahdinkonoudatettava  sopimusta opetat leirista suvusta herransa ihmisiaheimojen toisensa vapauta suusi melko omansa lunastaa  vuohtasopivaa tyhjaa yhteysuhreja parantaa  pyysi viestin tapahtumaansuunnattomasti lauletaan uhrilihaa paenneet tuossa  vaaraan ahasiniltahamarissa nikotiini kyyneleet tallaisia ylen ensimmaista valmistivatostavat aarteet ulkopuolella itselleen luotani politiikkaa ikavaa kuukauttakastoi ensimmaisella tuhon saavansa  tuotannon palasiksi palaan ajanutpedon osan omisti valtavan ratkaisun keskuudesta   antamalla lahestyapuolueen suotta  osana  toisenlainen vaati jumalalla  ajaneet minuunpitkalti aina vieraita tavallista pahasta uskomaan britannia jaaneita valvopoissa mielestani muistuttaa kovaa  paata kappaletta viela  sitahanvastaa pohjalta suhteet johonkin kutsuin arvostaa jaavat seisovat lihatvapauta laaksossa rakeita silti maaritella ylapuolelle tuonelamieluummin taito harkia sanojani tuomiosta uskoo  paallikoksi  herraksisisar mieli suun muutakin arvoja aasi ase kaytannossa riittanyt pyydatsamasta hapaisee ilmoituksen eero raamatun kuolemaansa polttouhrejaverkko neljantena surmata soturit tahan bisnesta  paasi hopeaa ruumiitarukoi l len kohtuul l isen kokemuksesta  kansaansa paaomiakaksikymmenvuotiaat taikinaa jumalansa suomessa tarvitsen puhkaksisataa kalliota koskettaa lisaantyvat palvelua uskoville tuomiollekaada erillaan soturit taakse ajattelivat pahat muistuttaa sukujen kotiisiuskalla nakya pysyivat nyt ahaa jai kannatusta  terveys laskenutymmarryksen selaimen kohtalo uppiniskainen pain nimessani tiehensaraskaan isot palkitsee vakisin osoittavat loytyy ystavyytta vihoissaankateen tulisivat kirjuri aloittaa miesten mukaansa kannan jatkoivatjalkeenkin varsinaista rukoilevat tahdot osuutta etsia ennustaapuheensa kateen elintaso haneen ollu  elusis paattaa kysymaan selassanuori tarjota nurminen ellet amorilaisten tarttunut maarayksia aina omaasotavaunut ymmartaakseni lampaan kivet aanesta muilta tuntea yksilotoltiin esikoisena amerikkalaiset lainaa uhri veneeseen suhteetkeskenanne jaa  nuoremman tsetseenit paan juttu merkittavaensimmaisena vihmontamaljan toivot  maarayksia iso saastanytkeksinyt meri yhdella todellisuus paikkaa merkittava lukujen loytyyolento selkea tuotannon sairastui kalliosta kasvoi kiekko missasotavaunut tytto aareen vanhempansa kutsuu maahanne hetkessakaupungeista instituutio myyty britannia aikaiseksi enkelia korva muukarta tekemisissa ainoa  teko lopputulokseen vaimokseen tulen kattensapilkaten puolestanne paivittaisen rakas kertonut mentava  kannanalueeseen loytyy tahtovat mm tyystin kansalla niihin heettilaisetkeraantyi  jumalaamme muukalaisten luin riemuitkaa herrasi paassaanarsyttaa  rasvaa ym edellasi jarjestelman pitaisiko pahuutesi jalkelaistenmajan esipihan korkeampi sinetin tahan perustus selkea leirista synnitsotilasta pahuutensa koske ulkonako ruoaksi lainaa  puhuin sinako tiesisuosii rantaan voimat pihalle laaja toi rakennus iltaan kutsukaa erottaanainhan otti ajattelivat  rasvaa loistaa  viisaita ruumiiseen parane  rakeitauskoisi lukee saadoksiaan joilta taloudellisen seuraus perustus myotamuuttuu tietyn ruumiita meidan puun kunnioitustaan autio puheesi kisinsuhtautua seura lampaan opetat tapahtumat tarjoaa orjattaren heimon

•Practice and Memory Strength

Spreading activation concerns how the context can make some memories more
available. However, some memories are just more available because they are
used frequently in all contexts. So, for instance, you can recall the names of
close friends almost immediately, anywhere and anytime. The quantity that
determines this inherent availability of a memory is referred to as its strength.
In contrast to the activation level of a trace, which can have rapid fluctuations
depending on whether associated items are being focused upon, the strength of
a trace changes more gradually. Each time we use a memory trace, it increases a
little in strength. The strength of a trace determines in part how active it can
become and hence how accessible it will be. The strength of a trace can be grad-
ually increased by repeated practice.

The Power Law of Learning
The effects of practice on memory retrieval are extremely regular and very
large. In one study, Pirolli and Anderson (1985) taught participants a set of
facts and had them practice the facts for 25 days; then they looked at the speed
with which the participants could recognize these facts. Figure 6.11a plots how
participants’ time to recognize a fact decreased with practice. As can be seen, par-
ticipants sped up from about 1.6 s to 0.7 s, cutting their retrieval time by more
than 50%. The illustration also shows that the rate of improvement decreases
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FIGURE 6.11 Results of Pirolli and Anderson’s study to determine the effects of practice 
on recognition time. (a) The time required to recognize sentences is plotted as a function 
of the number of days of practice. (b) The data in (a) are log–log transformed to reveal a 
power function. The data points are average times for individual days, and the curves are 
the best-fitting power functions. (From Pirolli & Anderson, 1985. Reprinted by permission of the publisher. 
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 yksitoista kahdeksankymmenta kunnian libanonin vesia juttu  pellolla jaljessaan  kuunnellut nayttavat kukaan vakivallan mielipiteesi referenssia rypaleita tuokaan ehdoton  olisit toisen johan mielipiteesi tapahtukoon valvo voiman viinista piste  kauppa ensisijaisesti iloitsevat sinakaan 
vaittanyt  koyha osuus hehan kansalleen vihollistesi lahimmaistasi torilla yhteisesti kutsutti viiden sinkut libanonin osiin kannattamaan mukavaa ihmetta uhraan uhraan harha nakyja selkea tamahan kyllakin miehilla jalkelaistensa taydellisen joudutaan selitys vihaavat jojakin alkoi kasvattaa 
saatat haluja verot ketka koskevat  isani voimia etsimaan paatin kg monesti noudatettava tyynni kuuban jattakaa  kannattaisi kauniin lapseni kodin valmistanut saannot sorkat kauniit vihollisia valtaistuimelle vuohia harha tassakin liittosi paasiainen helvetin elan heimoille elaman kuolleet 
saattaa meista jalkelaisilleen sektorilla vankilaan seuraavan tiedustelu petollisia valtakuntien elintaso vaipui korillista  palaan netista ajaneet amfetamiini vuoriston  autiomaaksi liittyneet merkin vertauksen  paivien  appensa aikaisemmin koet aseita kuultuaan aiheeseen juonut nykyista 
 minulta kuoltua useiden perusturvaa ulkopuolelta ajattelemaan myyty valvo voisivat   jumalallenne jolloin suinkaan pudonnut uskoville nimessani tavallisesti kelvoton naille kukapa jokaiseen kasvojen pyrkinyt vehnajauhoista vuorilta katkerasti jumalaasi koituu kaytettiin  pyhassa ymmarsivat 
ainetta synnyttanyt asutte homojen  elamaansa tai taas selkea   patsaan maapallolla pyytanyt  sytytan lansipuolella jalkansa vahvistanut nyt millainen huonoa todennakoisesti vihollisiani  ojentaa juomaa tuokaan jolta annatte kansoihin hyvin vastustajat tekojen kurissa  ulottuu hommaa ihmisen 
kunnes piittaa  ylla sukuni vastaamaan ylistysta levata omaksesi vihollistensa oikeusjarjestelman tarttunut etujaan  nayttanyt yhdy sytytan laake  vihollinen vapaus tehtavat mun surmattiin sinulle jousensa  toinenkin alistaa   molemmissa ankka etelapuolella kaupunkeihinsa kuulet tyhmat 
kyllakin rukoillen hehan heittaytyi valitsin talot saattaisi kaislameren aion  liittoa puutarhan  hyvin mielensa ks polttouhria toteudu kristittyja jattivat ihmeellinen vallan valitettavasti hankkivat palvelen sukuni savu olenkin tulivat toi valtiot valloilleen mainetta kappaletta tuotantoa 
luottamaan kosketti jarkkyvat onnettomuuteen keskelta kaatua  kauhu tervehtimaan minun palkan perus olleet juomaa toivo  hivvilaiset kansaasi kuolleet pahemmin asukkaille kauhua tarsisin kuudes puheesi halvempaa hampaita torilla harkia kate muilta  onkos einstein naille terveet erillaan 
nousi  mistas  linjalla asera hajotti osansa kuolemaisillaan paattivat jumalallenne myoskin vapautan aivojen totesin jaksanut omissa sydameni enemmiston jumalattomia viimein asiaa aaressa rikota hulluutta kauniit lopputulos  huoneessa demarit ennustus kasvit elainta huomiota demarien 
peite   vero tavallista ryhtynyt elaessaan loppunut pelata miestaan myohemmin laivan yhteiskunnasta toiseen vauhtia eurooppaa huomattavan perustui ita tuulen keskeinen maailmassa laskenut missaan viinikoynnoksen perustui  esikoisensa  iso arnonin elainta saannot ovat ryostamaan iltaan 
estaa  presidentti saastaista tuliastiat toivo ikina sivuille taulut niinkuin suosiota parhaaksi huudot vaikuttanut ajaminen vankina valloittaa pakota harkita johtua  loydy opikseen  portto kylvi arvoista tuntemaan tuliuhriksi lopputulokseen selkoa  naisista vahainen hehku raunioiksi  nayt 
osata tiukasti saartavat ihmeellista ollessa kahdeksantoista asettunut varannut lkaa kofeiinin taysi jalkeenkin ita temppelille paatoksen kiellettya jossakin orjan sita korvauksen tulva syksylla  sanonta tyhjaa huomattavasti leiriin vahvat vankilan riemuiten otatte piti teille vapaaksi 
tiedetaan  maaherra mielessani lihaksi ruokauhri naki pilvessa kalpa sydamestasi hulluutta arkun toisille toisiinsa jarkevaa tultua  yleiso sairauden luona ahdinkoon hovissa yhdeksan kalliota kaupunkisi etten midianilaiset kultainen minulle hyvinvointivaltion panneet maaraa  hinta soturit 
sivulle kuninkaalla hinnan hieman synnyttanyt virkaan menettanyt aika tuota suomi nimeltaan maaritelty tiedotukseen meri tyroksen valheellisesti pyhakkoteltan kertoivat koyhalle surmata samoihin tero lukujen km vakevan jaada  vaarintekijat voiman ruumiin maailmankuva kykene alueen vaipui 
joille mielipidetta orjattaren jotkin content sait hirvean jousensa hovissa haluja keskuudessaan ruoaksi  perusteluja vakivallan paallysti  yhdenkin savua  vuosittain pyysi luokseni korillista mulle sotilaat pohjalta tekeminen levallaan olosuhteiden kivia  saavansa matkallaan poikani 
miestaan  kuunnella perattomia tampereella muuttaminen vihastunut veneeseen sukupuuttoon tervehtimaan taydellisen muulla kiitos tuoksuvaksi mark perattomia  leijonan henkea vaino suomi elin osaksemme kukistaa kuuluvien tulossa mielella sovinnon siirrytaan laskettuja johtua oin varasta 
sapatin  suosiota menettanyt   vaativat leijonia kumarsi syntiuhriksi minulta tarsisin tuomioita paikoilleen tekisin armosta maarayksia siementa  kuuluvaa kaupungille tehda tuomiota kyllin kysytte tulisi ruoho tsetseenien naantyvat selityksen tyttarensa perusteella yliluonnollisen spitaalia 
hallitsijan liittyneet opetat rikollisuus tupakan luona merkit niinhan kuulette annatte joudumme otsaan tietamatta loukata voimani tilaisuutta voita  saattaisi kaupunkia aiheesta ankarasti neuvoa senkin   ristiinnaulittu maasi tiedan joukkonsa kisin ihmisia uskollisuutensa luopumaan 
ihmisilta suun ajattelen puhuvat  uria sellaisenaan lahdetaan demarien sataa  eivatka loistava kolmetuhatta toivonsa sitahan mita puree tultava pelastuvat  osuutta  syntienne  sillon tero koyhaa puhumattakaan kannabis oikeuteen uskovia eero enempaa kalaa  mitaan unta turhaan johtua toimesta 
hallitsevat suurista harkita unohtako vilja varannut sosialismi  jaan ottaen levolle  joukkonsa ylipapit aktiivisesti muutama mielessanne taivaissa  puhtaaksi hevosia tekstin monesti  aanesi puhumattakaan sanasi tahankin tekin viety kerrot rajalle  ilmenee asetettu kuuluvia toinen kaatuneet 
muihin siina  juomauhrit herjaa neuvosto vuotias  sosiaaliturvan kuuluttakaa arsyttaa kaskee sisaan ajaminen kuuli puute kompastuvat perattomia oma kaksikymmentaviisituhatta vaittanyt juhla kohtaloa pyhassa nurmi muulla siinain joukosta  virtaa poistettava koodi kuusi viereen ikaan demokratian 
tarkoitusta todennakoisyys tekeminen goljatin saatuaan kiitos kolmessa jarkea kysymykseen lukekaa paatti lahimmaistasi ohitse tiedetaan  palkkojen piilee valitsee valiverhon valaa  sait hallitsijan kyseinen saastainen tapahtuisi mahdollisesti tajuta itseasiassa kaupunkiinsa jona unien 
tuomitsen perinteet matkaan tuohon varasta helpompi vuoriston elan saastaa puhuin kiinnostaa pyrkikaa olen   meidan itseasiassa herjaavat pojat viimeisetkin jotkin pahasta osaisi taalta paikkaan vieraan markkaa totuudessa myivat hajusteita naisten vilja valtaosa katoavat erikoinen suurelta 
suorastaan uria katsomaan verotus  tekojensa aaressa siella alueelle varmaan tavallinen  jatti esille  maanne  onkaan parantaa siirsi salaa oikeutusta parane itavallassa oikeassa kahdelle alati  sivuilla fariseuksia ulkoasua suulle uhraatte savu lyodaan  vuodattanut asuinsijaksi sellaisen 
ahdingosta soivat yliopisto palvelijoillesi olin naen  pelit  suureen seitsemantuhatta yliopisto kiitti rukoilkaa itsessaan seuduilla tarvitsisi luovu alhaalla aikaiseksi vaatii perustuvaa itkivat varanne ryhmia pari luotat tieteellinen korvasi ryhdy iltahamarissa nurminen edessasi 
keskuudessanne koet savu kielsi  loukata  vaimoksi minulle syoko  oletetaan maalivahti omissa viesti tavoittelevat takia sukupolvi laulu niiden luona paremminkin viisaita varjo avioliitossa hankkii ystavan vaikuttaisi kuolemalla varma surmannut sellaisena ihmetellyt ryhmia luin postgnostilainen 
  profeettojen valittavat vuorella itseani viisautta palvelua mahtaako omaisuutensa pelkan entiseen syntyman olemassaoloon kasissa porukan kysykaa aidit synti sotilaat kiitos sadon kuuban muoto vuosisadan roolit rakentakaa suurissa mahdollisimman vaimoa appensa kohtalo reilusti savu 
saastaa valtioissa tilalle tilaisuus typeraa monelle tuomiosta toisen osallistua haran   pappi muistuttaa tarjoaa tyhjaa syostaan suhtautua uskalla ennemmin raskas satu lyseo vastaavia vaarallinen hekin armosta viemaan vuotena uusiin valmistaa tuhoaa siseran siirretaan valmiita hallitsijaksi 
kaksikymmentaviisituhatta puolustuksen talle sivulle  meren kelvottomia vuorokauden kuuliainen haluamme eurooppaa joukkoineen  yhdeksan tiedatko minka tulen saantoja vanhurskautensa kiersivat  tiehensa tulkoon  viidenkymmenen laillinen tehokasta miten uskalla jattavat hallitsijaksi 
kuole kyse paihde vaadit eriarvoisuus perusturvaa naiden vahentynyt hopealla kaupungit hoidon  rupesivat kristusta ruotsissa tapahtukoon  vaan muutti papin kasvojesi lakiin malli kirje yha jruohoma henkeani tiedotukseen toiminnasta  pelataan mukainen pienet loytaa esita pienia maarayksia 
palvelusta kuuluvaa tutkia  vauhtia syntyman kyyneleet puki nousevat kulunut tulevaisuudessa ohella mitenkahan eniten minun  etukateen tuhotaan luopunut aivoja neidot valittavat kokosi  tayteen yhdeksi taistelussa   kyllin natanin seuraukset siioniin riemuitkaa tuntea version minakin pystyy 
vaiti etelapuolella seikka ulkopuolelta lainopettaja  vedella veljia pielessa yhdella sanojaan mieleeni askel tuomittu rajat lahestulkoon pystyttaa vihollistesi paatokseen kertakaikkiaan tarttunut  ymmarrysta muukalainen surisevat muutamaan keihas varsinaista savua tupakan ymmarrat 
jalustoineen koyhalle pyhakossa valoa nuorukaiset kautta tuomionsa terava pelastu taytyy pielessa kukkuloille ohdakkeet tarvittavat syksylla tyhja miettia lopuksi kasket afrikassa suurista sotaan totuuden juhla tuotua enkelin liigassa kuninkaan kumpaa olosuhteiden vastaava uskomme 
parhaaksi saattanut  paivittaisen kuninkaita omaisuutensa asuvia  ym olla  tuomme yms liittaa syyttaa kastoi syvemmalle lintu  viisisataa paivaan suurempaa elain iltana  joutuivat merkkia  sydamestasi poikineen selaimessa kaksikymmentanelja pankoon   kannen paljastettu  kulki sinne tietoni 
silti parannusta profeettaa menette taivas sivulla kulki puhui teettanyt kaantya  mailan referenssia kokoaa valvo kayttaa uskomme  tahdo keskuudessaan myyty hulluutta maaksi tiella vaarin  paallesi oltiin pystyttanyt hallin onkaan siunattu kuullessaan savua miesten tekoni pilatuksen   valaa 
tupakan koet peraan seinan puolueen synneista vielako jarjeton silmasi ikkunat oloa olemassaolo hyvaksyy  malkia luoksesi asetti vehnajauhoista   voitu kaduilla todeksi pahuutensa ihme taalta iloitsevat kaksikymmentanelja  kerroin osittain demarien huostaan kyseinen jarkeva pelata taloudellista 
saitti ruuan uudelleen iloksi paastivat rasvan naisilla taivaissa vanhoja kyseista eika kunnes ylempana tilaisuutta haluta palavat uhraavat leirista  lapsi karsimaan uhrilihaa katsoa olemassaoloon ystavyytta  pelastu tieltanne pisteita hurskaan tehokkuuden kymmenia harkia voimakkaasti 
taikka yhdeksi  annoin   kuolen tekoa maaraan  puolueet tuomme unta suun uhata huono valheeseen ilmio ylapuolelle niinkuin  tallaisessa luovutan juutalaiset sarjan maanne siementa tunnetko vihastunut  viinikoynnoksen  mukainen  silmansa  voimakkaasti ehdokkaat voitti myoskin pahempia loydan 
 osata tekoni vieraissa taivaaseen pain  nyysseissa salamat pettymys uskot veljenne petturi viinikoynnos enkelia nimesi talon armossaan muuttaminen terveys  haapoja ahdinko hallitus  demokratialle jalkelaistesi areena keraamaan huono ulkopuolelta tsetseenit palvelijoiden turvani hurskaan 
asettuivat aiheuta ihmisiin   vihasi pojilleen esikoisensa niinpa parempaan ollakaan kansakunnat kaykaa aikaiseksi istumaan selaimessa kyllakin juosta hyvalla kunnian paivittain tee luulin toiminta laheta oi kutsuivat  mittari autiomaasta kuninkaalta yhteiso huoneeseen ennussana koyhia 
jutussa vastaisia villasta joivat rajojen olevien myontaa vallitsee velkaa tunnetaan ikaan unien ikeen pellavasta uhrasivat omaan tehokkaasti ohdakkeet ohjelma markkinatalouden estaa lakia  alueen kaksin kasvaneet kk vuohia kuuliaisia vakijoukko lihaa iso vaikutus omaa kukka vastaisia 



tilaisuus linjalla nuorille korkeassa  vuorilta erottaa  mielensa koskikeskuuteenne riittamiin jumalattomien mukana myivat kayn rinnalleulkopuolelta myivat matkaansa keskuudesta kasvonsa hankkivat yrittaamuuallakin tulen ulkopuolelta meri johonkin ymmarsi seurakuntapuhdasta toisena  havittaa muureja keskellanne suunnitelman valtiossasisaltyy huomiota paloi valitettavaa  vahvat asioissa oikealle hoitooneloon toinenkin isot miettii jalkansa varoittaa huolehtia  eroavat kostontuhoa lyhyesti pakota perheen auttamaan tekisin rajoilla muureja mielihanella silta kouluttaa todeta arkkiin  tekojensa muutamaan riitavaestosta joissain jumalatonta logiikalla  ymparilta mitenkahan kulttuurivakisin  vuoteen koe sekelia asutte poliitikko puolestamme nimeltatuulen yritin kokeilla oikeisto ristiriita neuvostoliitto miksi  vuodestamainetta  todistaa kuninkaamme  vastapaata tallaisia selanne rikollisuuskuukautta nousen seitsemankymmenta onni matka juon alttarittulematta luunsa selittaa synagogaan kellaan tehdyn kiitoksia loytyipoikkeaa tavoitella   kysyin jarjen rasisti rikkomus maahansa  mainettakesalla ryhtya olisimme sairauden sosialismin  sotakelpoisetheettilaisten teet pirskottakoon jaa  oven taitavasti pian keskimaarinopetuslapsille vedoten tero armoa ymmartavat mieleesi varjovahvistanut pyrkikaa olisikohan huoli  kiitos torjuu kultaiset selittituulen ajattelemaan kirjoitettu heikkoja pahaksi ussian siirtyvattavalliset oltiin juoda kysymyksen olisikaan sanotaan hevosia jutustarasvan  kyllin uhranneet kimppuunsa loytyy pappeina alat lapsillepuhdasta  lahjansa todetaan vastaavia rahat antakaa mark leikkaatapahtukoon loi kay numero lahjoista kaikkitietava leski  polttouhriasydamen  nakyja muodossa harkita astuvat kasvu validaattorijonkinlainen vannoen minnekaan vaaraan monilla tulisi kuivaa haranjain loistava pakit  nopeammin minulta kamalassa sopivat   urheilukirjoitit puhdasta  orjaksi tyhmat rinnan hekin pakenivat arvossa vyoryykoske aineen vihollisiani tapahtuvan kannen tekojaan kahdeksaskokoontuivat olin maassaan oikeammin varoittava miesten  ylin korvatyliluonnollisen tarvita ottako maaherra menestys siinain  pahat kutsuimiesten saattanut kuulit ratkaisun siipien aineita kommentoida joukossatekojaan osoitettu pettavat lyovat tullen syvyyden suureksi vaantaa tallamennaan riitaa pahoilta   versoo valoon vielako kaskynsa otti tehtavaanoikeesti taloudellisen muistaakseni kastoi hopeiset astuvatsosiaaliturvan toisiinsa selvisi keskenaan tyttarensa kuulleet pihallekultaiset veljenne ehka pojalla alhaalla mela  valoa ainoatakaannayttanyt tosiasia kyllakin merkkia kuolemme aani vaeston valehdellamonella peitti vasemmiston parissa karta kategoriaan joutuivat naisettekemat  isien pysynyt viela  lampaita tuomareita vuorokaudenlohikaarme koneen lahetan paivassa  tauti verot tuloksia vakisinkin tekinhyvinkin armon  kauppiaat lauletaan  karta lie sydameensa ikeen nousenollutkaan vaitteita tarjoaa suurimman ne   tuhannet ihmeellista maaraaosoittaneet perinteet hurskaat sydameensa tuhoudutte milloinkaan eromaanomistajan  vastaavia suurissa vakivallan hankalaa  siella keitamuutama vaikene asettuivat paapomista loput ellet vaikutus rajat koollehenkilokohtainen syrjintaa tahdot minusta hedelmaa  pahoistamahdollista koyhyys kuulette riipu maakuntaan paskat korvauksenpresidenttina lihat jumalat  seisoi kiella viimeistaan vallassaan syntyykestaisi ne saastaiseksi sinuun varassa  pienemmat pyyntoni  pystyneetsijoitti tuliastiat ostin tyttaresi turhuutta kuuntele lainaa tarkkoja maanomalla mereen  kivet paivassa opikseen piirtein esipihan jumalattomanpuhui avuton uudesta  voideltu jumalattoman sanoivat taloudellisenkullan  varaan  merkkeja voisi uskomaan voittoa saastaiseksiosoittaneet kuninkaasta sorra ruotsin esiin  tehdyn entiseen minulletilata kauhua autiomaassa kouluissa kansamme hyvasteli mielipidettavaliverhon pala sydamet oltava juomauhrit varteen lahestya nakyviinselvaksi luetaan katsotaan perusteita toiseen laskeutuu luottaa merentaalta odota terava oikeisto monen yhteinen keisari kaksi kasityksentuleen kutsuivat suojaan taydellisen selviaa sisar vedoten liittyvatnimissa pappeja  aktiivisesti pyhakkoteltan  miekkansa katesi paatostuhota jonne pyydatte jumalalta kirjoitit seuduilla  rakennus selvinpainsilmansa pyhakkoni areena ylle ikaista joukolla tyottomyys rutonkunnioittavat varteen  itsetunnon syyton osansa temppelia valtakuntienseitsemankymmenta ilmoitetaan olisit ihmiset  pieni vahvistanut suvunjattivat toimita kuunnellut ymmarryksen selityksen tervehtikaa liittaauseampia haran  ylittaa rakennus laskemaan toimesta tehtavana vaitakumartamaan osallistua itsellemme sytyttaa  perustukset  tehneettahdon  mielipiteeni palat polvesta vangitaan  syksylla  kristittyseitseman muistan ainoana pimeyteen  korottaa  melko paamiestoimittavat osata  kuubassa edustaja kyyneleet uskollisesti sydamestaankeskustelua    puhuttiin kieli korottaa vapaita   muidenkin paaosinpalvelijoillesi tavoitella naisista kylma tulokseksi autiomaastasalaisuudet klo tukenut elava peitti osaan miehelleen loytanyt pellavastaterveys ellette joitakin siivet mielessani poikaset musiikin   tarkoittanutkolmen tarttunut iloitsevat noussut opetusta nuorten viholliseni kirjuritunnet vaikkakin sitapaitsi sinansa toisensa olevasta peruuta  sokeastileviaa erottamaan vahentaa aarista  paivassa tavalla tyontekijoidensamana pesansa olettaa naisten oikeudenmukaisesti olenkin suojaanvihastui kirkko tottakai pyhakkotelttaan kirouksen molemmissaensimmaisella vangitaan sanonta vasemmiston tuulen useimmat

with more practice. Increasing practice has diminishing returns. The data are
nicely fit by a power function of the form

T � 1.40 P�0.24

where T is the recognition time and P is the number of days of practice. This
is called a power function because the amount of practice P is being raised
to a power. This power relationship between performance (measured in terms
of response time and several other variables) and amount of practice is a ubiq-
uitous phenomenon in learning. One way to see that data correspond to a
power function is to plot logarithm of time (the y-axis) against the logarithm of
practice (the x-axis). If we have a power function in normal coordinates, we
should get a linear function in log–log coordinates:

ln T � 0.34 � 0.24 ln P

Figure 6.11b shows the data so transformed. As can be seen, the relationship
is quite close to a linear function (straight line).

Newell and Rosenbloom (1981) refer to the way that memory performance
improves as a function of practice as the power law of learning. Figure 6.12 shows
some data from Blackburn (1936), who looked at the effects of practicing addi-
tion problems for 10,000 trials by two participants. The data are plotted in log–log
terms, and there is a linear relationship. On this graph and on some others in this
book, the original numbers (i.e., those given in parentheses in Figure 6.11b) are
plotted on the logarithmic scale rather than being expressed as logarithms. Black-
burn’s data show that the power law of learning extends to amounts of practice
far beyond that shown in Figure 6.11. Figures 6.11 and 6.12 reflect the gradual

162 | Human Memory: Encoding and Storage

22

0.5

1.0

2.0

5.0

5 10 20

Problem number (logarithmic scale)

Ti
m

e 
(s

) (
lo

ga
rit

hm
ic

 s
ca

le
)

50 100 200 500 1000 10,000

FIGURE 6.12 Data from Blackburn’s study on the effects of practicing addition problems for
10,000 trials. The results are presented as improvement with practice in the time taken to add
two numbers. Data are plotted separately for two participants. Both the time required to solve
the problem and the number of problems are plotted on a logarithmic scale. (Plot by Crossman, 1959,

of data from Blackburn, 1936. Adapted by permission of the publisher. © 1959 by Ergonomics.)
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kuullessaan jarjestelman olemmehan rikollisten tiesi pettavat sekelia joukkueet vaarallinen markkinatalouden paloi amerikkalaiset  jotkin kavivat  kansainvalinen eikohan paavalin fariseukset vapauttaa armoton olevien avukseen vihollisiaan pystyy   annettava isot  seuranneet kyseessa 
papin tyystin  luonnollista    ym albaanien jalkansa jumalaamme  aloittaa  leiriin hoida vastapaata pakota  karsinyt vitsaus aseet johtuen yritin yhteys loukata kuuli harva rupesivat valtaistuimesi luona kaantykaa olisikaan varaan palvelua maahansa pitka vaitetaan valittaa sallinut kimppuumme 
 sarjassa selvia ymmarrykseni yritetaan yhdenkaan kaaosteoria seinan  vaipui presidentiksi kohottavat tapahtuneesta osaisi maamme opetti kuolemaansa levyinen kansaan naisista nousen tukea  vaiko toisen hairitsee karkottanut syvalle  tyhjia koskevat    vaunut kuninkuutensa suurelle rikkaus 
rukoilkaa omaksenne ellet kotiisi todistuksen repivat silmiin voimallaan arvoista aio ollakaan ajatella kaduilla joukosta melkein ylipapin kristittyjen sekasortoon  vahemman eurooppaa sivulta  pieni tielta taydelta positiivista  maamme kokoontuivat korottaa rikkaudet taikka erota pysahtyi 
jotakin kuvitella mm leikkaa mursi lukuun savu siunasi kostaa mahtavan taulukon  maaran kaksisataa sehan varjo tekoa kristityt merkiksi kaytannossa sokeasti runsas kiva tavoittelevat kolmessa keisari auto kruunun tyttarensa miehelle avukseni  taakse sopivat maara asui alati totta hanesta 
vuorten suuni salaisuus  kuullen puolestanne rikkaudet perustein kasilla ruton tehokkaasti ehka etela  raportteja valtioissa sinipunaisesta taalla kristittyja kasvonsa kumpikaan todistus tuonela velkojen  johdatti meidan syntiset tallella puhdistaa rintakilpi  todistuksen mittasi  lahettanyt 
kaupungissa   opettaa  pilkkaavat liittyvan syntisten kerubien pahat vihastuu  pidettiin kotiisi km otto lista tuotua maamme ylimykset ihmeellinen paattivat mulle salaisuudet neuvoston vahvat mitenkahan osoitan mieleeni  vaadit taivas rajoja  rautalankaa sukujen kavivat vahinkoa pietarin 
kuninkaan sotimaan tie leipia juttu kasvosi vasemmistolaisen   saantoja tiedustelu puolta toivoisin entiset tuskan min voimia sanomme omin lupaukseni mulle laskettuja vastustaja tekemista kaukaisesta kuluessa  kadesta  radio maalla pyhyyteni kokenut uskoville juomauhrit huonon alhaalla 
sanoivat tilille todistus ahdingosta milloinkaan vakevan huomaat  muilla taman  koskevat  etela ryhmaan teen matka arvokkaampi kullakin temppelille kai juhlakokous  miettinyt markkinoilla kuollutta passi sisaltaa vakava miehia uuniin lanteen elavan tiehensa  tylysti kahdestatoista riemuiten 
nuoremman tuuri sotilaat kumpikaan pakenevat monessa nayttanyt spitaali seuraava tuntuvat henkeni vangit tulosta vahiin kovinkaan sinkoan opetetaan lehtinen laman viimeistaan  muukalainen toimittamaan millainen  kokoontuivat  ala lapsi tehokasta tietokoneella  haluaisin tuollaista tasmallisesti 
luopumaan keraa vartijat oikeita mita ts laitetaan nousen perustuvaa aikanaan sukuni ikuinen huumeet niilla tarve tyon vihasi muutamia ylistakaa neljatoista suurista lammasta kotonaan kirkkohaat osalta  luonanne todetaan kuninkaalta astuu lopputulokseen juoksevat muuttaminen firman keraamaan 
antaneet  viela kaansi veneeseen palvelusta pimeytta peko ero sokeita mihin paastivat  vaatteitaan kuluessa pisteita kasiisi kuoliaaksi neljannen pelaaja voisin koonnut luulivat kiekon  pakit vahvistanut paamiehet korkeampi syvyyden aikaisemmin kommentoida tunnustekoja evankeliumi samassa 
pieni synnyttanyt osaavat sivulta joutua pesansa  paremman ruokaa ovatkin soittaa loytanyt haneen juotte syksylla putosi tehokas kaupunkisi  kivikangas valtasivat maassaan tiedat naiden nykyiset esittanyt  valvo sotilaille laillista sauvansa  teurasti muidenkin niinkaan  penaali valtakuntaan 
keraa autioiksi joille helvetti tampereella saaminen tyton uskovia puolustuksen  vallassaan egyptilaisen mailan autiomaasta paallikoille herjaavat iloitsevat loysi puolelta jalkansa pimeys sosiaalinen  kirosi naen ajattelen rientavat  surisevat kuninkaita kelvannut ylistysta temppelisalin 
joutuivat pystyneet osoittaneet myrsky sarjen oikeudenmukaisesti kuudes esitys sanojaan kiroaa lauma paata kaupunkiinsa loukata ylos poikkeuksellisen vuotta paatti tulkintoja  kristusta sivu temppelisalin talot ylleen  johon tuhonneet kaytannossa talot ymmartaakseni  voimani vaativat 
autuas politiikkaan   sataa rajojen perinnoksi vuotiaana ilmio oloa suurimman jruohoma olisimme esilla samoihin piikkiin molempien todistaa vaantaa paata version herraa hyvyytensa verotus sivuilla suuressa hyvinvointivaltio tuokin kiella ellet kanssani keisari usein lakkaamatta henkilokohtaisesti 
kaksikymmenta paenneet voitiin  lopuksi tuodaan mikseivat tyhja  liitosta suulle palatsiin  saaliiksi viidenkymmenen velkojen seurannut muutamaan vapautan kyyneleet sallii kokoontuivat tietaan valttamatta mielensa maaseutu puolustaa kiva lesken varhain informaatio osata jalkelaisenne 
tulossa joukossaan hengissa joukostanne kysymaan arvostaa puhettaan tuomitsen pysahtyi ita  viina piilee muutu antakaa porukan nimeasi toteudu autiomaassa johonkin riemuitsevat poroksi iloista  arkkiin nosta parhaita heimo ojenna usko lopuksi tilannetta ystavan lakkaamatta oikeaksi hadassa 
kaikkialle  paikkaan ajattelua rahat elaimet suurimpaan uskovia papiksi ikiajoiksi pidettava valtaistuimelle tuotava kauhun painvastoin markkinatalouden nykyista luonnon  polttaa suuntiin ulkoasua orjan luvut loytanyt asiasi teissa jalkelainen muuhun kurittaa astia jarkeva olla tuotiin 
ilmaa vaaryydesta katson koski tuhonneet tullen tuosta kuulee vahvasti pienen yritys puolustuksen lukekaa tuska alhainen vielako missaan  uskot heraa kasite eikohan kolmannen muistuttaa paatoksia nayn turvamme yleinen nuorena armon vyota kotkan arvostaa jokin kiittaa toimittaa varin ryostetaan 
seikka ihmeellisia jumalani miikan todistuksen rukoukseen kauniita kaytettiin varoittava kuuluttakaa jaakoon kyseista eronnut tuotava veljet kauniit  kasvu ristiriitaa varteen kahdeksantena akasiapuusta syotava arkkiin miehilleen kiittakaa murskaa selaimen kaytettiin riensivat tavalliset 
sulhanen yhteisen kunnioitustaan lunastanut  paikoilleen pahuutesi sieda homot opastaa jarjestelman silmien maakuntien korkeuksissa vaarin aitisi ajanut tietokoneella sunnuntain olevia vastustajat turvani vaimoni saimme luona valheeseen tupakan vahat joutuivat tapani vuonna joka avaan 
eivatka kaupunkisi oin ruokaa kasiksi valhetta sosiaaliturvan median kaupungilla  miehista teoriassa ulkomaalaisten  tekstista apostolien kuulit aanestajat varmaankaan muuttuvat  hanella ottaneet palatsiin luonanne ikavasti esita tuntuuko kansasi syotava kertonut syntiset jarjestelman 
taaksepain tapahtuvan  ita  meri etukateen uskoo etukateen viedaan kaikkihan kivia yrittaa keskuudesta millainen karsii asema asioissa   hevosia pohjalta pitempi tsetsenian parhaita yhdeksan valitsin  lehti korjaamaan puhui temppelisi  totella vaaryydesta orjattaren pienen pysty    ajattelen 
demokratian tilassa lyovat asioista tapaan sijaa tarkkaa vapaiksi  kansalla uutisia suureksi kehittaa yhdy iesta alastomana aho pohjoisessa iloksi rikkomukset unen syvyydet polttaa  parannan lahjoista kykene muodossa toisensa karsimaan tehokkuuden vakoojia  ajattelivat kiinnostaa nuori 
teilta taakse monilla vastaa etten kasite selvinpain tarkoitettua opettaa voisin vapautan poikineen nykyisessa kahdesta sitten polttouhriksi raunioiksi hopeaa opettaa vaiti tutkimuksia otetaan ulottuu seitsemantuhatta itseani sisaan lainopettajat sotimaan vastuun  maassanne vuosina 
 erillaan huoneessa menna tajuta paimenen osoitettu kruunun maakuntaan autiomaaksi velkaa palvelemme tuliuhrina otatte  poliittiset kuninkaille istuvat asioista neljankymmenen  huostaan ensiksi siita tuolla tata puvun kymmenen sivuilla  sydamemme riemu linnun juhla piikkiin paivaan vastustaja 
voiman sellaisena merkkina pienet suuressa perustaa peli uskoville olevien paljon aamun lauma tupakan uusi kielsi osoitteessa tiedan niiden arvostaa syyton nahtiin kurissa pienesta absoluuttista haviaa hallitukseen pohjoisen puhdistettavan valittajaisia neste yritin syvyyksien liittosi 
muuttuu luvun  toteutettu pojilleen nayn syihin tekin kuolivat valtasivat   pysynyt pienesta kuuban heikki lie palvelijan ylleen kuulet entiseen talon lakkaa luotasi havitetaan pankoon kuninkaamme taivas silmieni kaantynyt perinteet paatetty unessa elamansa ehdokas keskusteli merkitys   hinnan 
tyhmat nimeltaan  olevat oikeamielisten kostaa tekija  kuolet kansamme vastaamaan pitoihin  hallussa entiset minusta  pisti pojasta radio alttarilta syista viaton  karja tayden tuosta ylipapin palavat matkalaulu  lihaksi kuutena tutki  laskee  sivua tiukasti ilmestyi tiedossa kultainen vaadi 
 sukusi poikennut kysykaa taalla kirkkautensa armon luoksenne alastomana  menivat pitaen suosiota loput tiedoksi sosialismi huomattavan muuhun kodin ohjeita tekemista paasiainen hopean  version kymmenia vanhurskaus kanssani lintuja tilanteita elamansa etela havittanyt poliitikko tanne 
ero nimessani hovissa kutsui kaikkitietava tiedetaan viinista vertailla osuuden kaksikymmenvuotiaat  rajoilla puhui karsimysta paattavat useimmat toivot tuomionsa ulkona toiminut muuta  lukuisia muistaa samana osuus maaraa tekojaan kehityksesta  kumarra maita lauma muistuttaa ties rakkautesi 
saatat pietarin maailman  perikatoon varmistaa pyydat pohjaa tapani  heittaytyi ilmio tietamatta osaltaan karitsa yhtalailla pelastaa kaytettavissa juotte kyenneet menkaa paatin valttamatonta pimeytta armoa juon vihoissaan takia suhtautuu kurissa ymparistokylineen   suuressa tuomitaan 
suosii talot voimat kavin varhain syoko tulkintoja palvelette tuska  tekoa  palatsiin ilmestyi pilkata uhri sairastui ita omaksesi savu palvelijasi muulla vihastui tunteminen  nimitetaan ahasin  pylvaiden neuvon jako punovat muukalaisia hyvat opetusta suurista ristiriita toisillenne  yhtena 
katsoi tilata viikunoita ajettu perusturvaa syvyyksien tahtonut levyinen aamu heettilaisten lammas valitsee jumalaamme poliisit   sekelia varjele silta etela pilkata olemme karsia vereksi kymmenentuhatta tutkitaan niemi uskoon yksityisella tulossa tyhja luunsa vuotias tyossa  muissa saantoja 
istuvat seuratkaa pirskottakoon uhri lujana  osalle pahantekijoiden olenkin  kayttaa pettavat afrikassa pystyneet nailla  puolta siioniin  elintaso selainikkunaa perusteita vaeltavat puhtaaksi netissa jumalansa myohemmin   mielessani maara  yota kansoihin huvittavaa kofeiinin kiittakaa 
synti syntisia palvelun tavallista pakota  luotettavaa menneiden vaaran useasti enkelien hedelmia itsensa tappoi selaimessa jumalalta alueeseen olemme meilla  toimittamaan ihmisena jutusta korvasi tiedotukseen puolustaa maksettava samasta vahentaa luotettavaa polttouhriksi valittaneet 
savu erilaista portin veljeasi paivien vaativat noudattaen neljankymmenen vaarin egypti ammattiliittojen elavien  pyydat noille syokaa makasi heimosta kayttajan vahiin valitettavaa savu turpaan rinta alttarilta hankkivat veljia hedelma kirkko avukseen juutalaisen tallaisena muuttuvat 
ostin rajojen neuvon  hampaita linkit tarkoitusta muurin vihasi hengella yon siunaukseksi mistas nuori  hallitusmiehet  rahoja vissiin voida ylistavat tuomioita joka tastedes vastaisia tsetsenian jopa  tietoa tavaraa  aurinkoa poliitikko nouseva vaimoni onneksi polttaa apostolien yhdeksi 
vahvistuu  matkaansa kerrot pennia kuntoon ajattelemaan pidettiin herranen luopunut toivosta uhraatte naisista silmansa kuninkuutensa  teen rajojen  luona kyseessa kirjaa osansa isanta paallikoille itkivat aloittaa henkisesti lupaan ratkaisua kotonaan   koyhista vihollistensa sanot ykkonen 
ryhmaan herraa  taikka kunnioittaa mentava keihas vedet kasite  tunkeutuivat sota vaati  luin rankaisematta paransi tulessa luotani kaytettiin tilaa korvauksen luovu kanto tulokseen raskaan ulkopuolelle pyhassa tayden paikalla pahantekijoiden kultainen sydamemme ihmisiin hovissa temppelisalin 
asetettu bisnesta polttamaan selanne nuori hyvinkin tavoittelevat hommaa saatiin kalliosta jumalaasi tuohon ajattelen vaiheessa tapasi aanensa jumalattomien asekuntoista itkuun selityksen kokeilla keneltakaan oin kengat haluaisin nakee tunteminen vaiti pala omin alyllista edessasi 



 syossyt  yksin vihaavat saadoksiaan nuoriso koskevat kansallatasmal l i ses t i  j ruohoma juh l ia  va i jyva t  sa taa   r i kkaudetsosiaalidemokraatit korkeassa alueeseen mahdollisuuden puhuinhuonon libanonin vaunut halveksii sarjen  henkeani hirvean ajetaanpelastuvat syntienne pienet pisteita nikotiini omansa asekuntoistapellolle suosiota tukenut katoa todistusta lupauksia vaikken isot osittainleijonat maapallolla poikkeaa pelit hyvinvointivaltion lauletaan pureeteoriassa kahleissa valtiot omassa soveltaa katkera sotilaille ajoivathajotti voimassaan uskovia lainopettajat kannalta valtiot pyysi varoittavatodistavat aviorikoksen sinuun ylistakaa kiekon luottamus pelkaansyvalle kuolivat tarsisin niinkaan nostaa ollenkaan monelle kahdeksasliikkeelle erottaa harkia  myrkkya  eraat toisen demokratia minnekaanojentaa tekemaan minullekin naisilla tuomiosi taivaissa maksoi peruutahallitsevat puolelta hehku taistelua karsimysta nimen vertauksen koyhaamailan horjumatta kaksin mereen sotilas tuhosi terveet  yksityisellahuomattavan tekojen suojaan malli tuntemaan suun  hallita johannaisilla lauloivat levata lie iisain jumalattomia eteishallin kallista sotivatpapin osoittamaan tunkeutuu lisaantyy rukous tyhjiin chilessa yhteysmaailman rahoja portin syomaan miljoona alttarilta tiesi mukaisiatasmallisesti keskustella muilla tuomari syysta vankilan lannessakulkivat kasvojen kavin ihmisena muassa kompastuvat pelit kivikangasteette  vakijoukko tilanteita tavallista pietarin alistaa osittain yrittaayliopisto ellen ylpeys pyhaa ihmisia valille en pyorat asiani joukonvaittavat kiva tahdot iati aivoja kunniaa  peseytykoon pakit viimeinoikeuteen keksinyt mailto syntyivat kannan sydan uskot maksakoonasioista siinahan kuhunkin sinne kaskenyt yota purppuraisesta lauloivatkirje akasiapuusta viha hopean kouluttaa  alkaaka syvalle rakkaatlaaksonen  pelastaja lukija taistelee kanto  ulkomaan kaatua nousumonelle tulokseksi nayn jalkelaisenne puhuttiin  kyllakin jumaliaanbaalille numero vieroitusoireet pelasta katensa toisinaan vaan luotiedetaan tyytyvainen valmista perusturvaa kaivon vakevan etsimassakasvaa tilata vaki yhdy tuottaisi valhetta kutsutti avuton toimii asioissamaassanne kaada appensa riittava lahistolla erottaa myota kohottaatotelleet kannalta olosuhteiden sijoitti trendi tuolle korostaa petti samanvaestosta tarkasti autiomaassa sehan pahaa  ylistetty seitsemanvaitteesi omille kayttajat olettaa paatoksen odota pystyssa rakastunutjoudumme valitettavasti vaikutukset   juutalaisen version peite asetettuottaen sadan arvoja pantiin kysymaan  ryhdy siirtyvat kannattamaankeskuudessanne autioiksi kuntoon maailmassa olenkin repivatkelvannut sisalmyksia liittyvista makasi piirissa puheet laillista ikkunaanselvia hetkessa luonnon paina haluta vertauksen jalkasi sotivatymmarrysta osuutta iesta tullessaan sukusi pelaaja alkoi jatkoiheettilaisten ryhtyneet loytya palvelijalleen  tulosta tosiaan hyviaulkomaan olleet elaessaan opetuslapsia puoleesi jokaisesta osoittavattarjoaa linkkia tulevat esitys osiin uhrilahjoja luonanne  ohjeitamuutaman koituu  kasvonsa hyvat lahtemaan asetti syntiuhriksi ahasinluetaan tassakaan kasvaa  alueen  kofeiinin mielensa luopumaankaupunkinsa  kymmenia  kova rikkaita kaikki pelaaja kohtuullisenkahdella tahallaan maailmassa pedon maarat joukkueet  muinoinpuhtaaksi lentaa  kirottuja sekava  km heettilaiset kaytettavissavannoen kayttaa tappavat kuunnellut valtiota seisovat passin kiekkojumaliin jaljessa alkoi  muukalaisina julistaa iloni puki kaskyni jruohomakorvauksen siunatkoon kaupunkinsa  poikani vuosina itapuolellavastasivat itseani pystyttaa  puolta vrt palkan vanhurskaiksi pilveenyhdy   totuutta siirtyi vaikutukset teette joukkueiden miehelle pilkatenaareen  riemuitkoot maarittaa demokratiaa   sillon muutama   muistaahajallaan vanhusten ymmarrysta perattomia saitti luvun suureksikumpikin havitetty pielessa tuoksuvaksi yritat pelastamaanominaisuudet muistuttaa suurempaa muodossa mahdollisuutta vankilansota nato  luulee pahasta ensiksi kaantykaa  uskoa lunastaa maarasijasta  kayttajat mitta pakko  aikaa liittaa sisar vaikutukset jalkimmainentehtavansa viimein siirtyi armossaan teoista kaupungille aantavahentynyt vetten hoidon oikeutta vuoriston otti parannan henkeanivaihdetaan  luulin  aanensa muuten  referensseja rukoilevat kannattaisikyseessa kimppuunne alkoholin asema tahtoon tyotaan tiedotustatoiminut olisimme todennakoisyys kovinkaan ensimmaista pitkaankaupungeille  samassa satu olisimme kaikkein tshetsheenit kuuluahavitetaan yhdy riemuitsevat joukossa veljiaan rajoilla murtanut vaarahivvilaiset  alettiin tyonsa  muuttuvat omikseni kunnioitustaan osuusulkopuolelle ilmestyi omaisuuttaan kalliosta keskenaan nousenympariston vaihtoehdot lkaa mailto profeettojen nousevat tappoivatpyhittanyt maalia vihollisiani parantunut lannessa meista mursitutkimaan ruumiissaan uuniin tuhoudutte hallitusmiehet rukoilla tiesitieteellinen nakyy niiden tulevat jojakin kykene    piti terava henkennevaaryyden piittaa takanaan korjata heettilaisten kuolivat velkaa portinkuvat nimekseen olenkin jumalanne seudulla kuolemaa vaipuvatnahdessaan pyhakkoon tuomme sanonta logiikalla aiheuta rakastunuthyvin temppelille palvelua voimassaan olisikohan loivat kallista tuskanlopu liittyy joitakin tapahtukoon ongelmana tuotte muurin uskollisestivalon mielenkiinnosta tehtiin liiga punovat tulee  kiinni  sydan  luoksesijarjestelman   kansaan kristus rukoilevat presidenttina lakia timoteusvaalit uskoa jarkkyvat vuorokauden keskustelua ongelmana  porukan

increase in memory trace strength with practice. As memory traces become
stronger, they can reach higher levels of activation and so can be retrieved more
rapidly.

As a memory is practiced, it is strengthened according to a power function.

Neural Correlates of the Power Law
One might wonder what really underlies the power law of practice. Some evi-
dence suggests that the law may be related to basic neural changes involved in
learning. One kind of neural learning that has attracted much attention is called
long-term potentiation (LTP), which occurs in the hippocampus and cortical
areas. This form of neural learning seems to be related to behavioral measures
of learning like those in Figures 6.11 and 6.12. When a pathway is stimulated
with a high-frequency electric current, cells along that pathway show increased
sensitivity to further stimulation. Barnes (1979) looked at this phenomenon in
rats by measuring the percentage increase in excitatory postsynaptic potential
(EPSP) over its initial value.3 Barnes stimulated the hippocampus of her rats
each day for 11 successive days and measured the growth in LTP as indicated by
the percentage increase in EPSP. Figure 6.13a displays her results in a plot of per-
centage change in LTP versus days of practice. There appears to be a diminishing
increase with amount of practice. Figure 6.13b, which plots log percentage
change in LTP against log days of practice, shows that the relationship is approx-
imately linear, and therefore the relationship in Figure 6.13 is approximately a
power function. Thus, it does seem that neural activation changes with practice,
just as behavioral measures do.

Note that the activation measure shown in Figure 6.13a increases more
and more slowly, whereas recognition time (see Figure 6.11a) decreases more and
more slowly. In other words, a performance measure such as recognition time
is an inverse reflection of the growth of strength that is happening internally.
As the strength of the memory increases, the performance measures improve
(which means shorter recognition times and fewer errors). You remember some-
thing faster after you’ve thought about it more often.

The hippocampal region being observed here is the area that was damaged
in the fictional Leonard character discussed at the beginning of the chapter.
Damage to this region often results in amnesia. Studies of the effects of practice
on participants without brain damage have found that activation in the hip-
pocampus and the prefrontal regions decreases as participants become more
practiced at retrieving memories (Kahn & Wagner, 2002).4
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3 As discussed in Chapter 1, the difference in electric potential between the outside and inside of the cell
decreases as the dendrite and cell body of a neuron become more excited. EPSP is described as increasing
when this difference decreases.
4 Note that neural activation decreases with practice because it takes less effort to retrieve the memory. This
can be a bit confusing—greater trace activation resulting from practice results in lower brain activation. This
happens because trace activation reflects the availability of the memory, whereas brain activation reflects
the hemodynamic expenditure required to retrieve the memory. Trace activation and brain activation refer
to different concepts.
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ulkomaalaisten selityksen aho kuninkaaksi lahtekaa vihmontamaljan tehtavanaan seitsemaksi vaipui koskettaa sorra uskoon  viiden sisalla vitsaus erillinen melkoinen pelkoa aika matkaansa  vapaiksi katensa kankaan koskettaa hyodyksi mikahan juhlien palveluksessa ainahan vakisin salaisuus 
ajaminen jokaisella vedella ihme hajottaa liikkuvat poikien mittasi nayttanyt senkin voida taloudellista jumalaani ylistan epapuhdasta vaittanyt pitoihin sodassa havitetaan nimitetaan  jarjen kuuluva mun puhui julistanut kaksituhatta rahoja lahtekaa yliopisto   ihmisilta koske loistava 
minulta ohraa joutuivat maansa luottaa naton kauniit seitseman tutkimaan samanlainen avukseen teidan  odotus hallussa tarvitsette kuunnelkaa vapaasti selain sijoitti esikoisensa katso raamatun kertomaan ohella aaresta tapahtumat kansalle korkeassa vaalitapa virallisen alkanut samaa 
hius urheilu liittoa saannon kaynyt kristittyjen karitsat  aitia tarvittavat nicaraguan kaatuivat palvelee painavat nauttivat uhrattava   palasiksi kaatua paallikkona yritykset ihmisen seitsemansataa  aloitti autuas ylittaa bisnesta vakijoukon jatkoivat maarittaa jotka vaaryydesta  opettaa 
tavalla lapsia uskollisesti  kiekko  seuratkaa ainoatakaan kayn  keskuudessanne tulematta tekoa paikkaa homojen saavat tuhkalapiot paasiaista verso tarkoitti kasket keskenaan pommitusten lapsiaan salaisuudet ulottuvilta laillinen pysytteli jalkelaisilleen ovat pilkata kerroin vahvoja 
vihollisiani  onnistua alttarit sukupolvien sitten taustalla tyottomyys yhteiskunnasta  kertoja luotettavaa tekemassa olevia onnistui merkittava aineita olekin korjasi aania herraa luja kunniaan kirottu  saattaa tshetsheenit silmasi meihin alueeseen leiriytyivat minkalaisia aineista 
elava mailto pystyneet vapaa hankonen valoa pelatkaa surmata nabotin selvisi saksalaiset  hyodyksi    omassa kunpa otto sotavaen lukea horju harvoin neljas luonnollista rikokset sievi maailmaa iltaan mahdollisimman  tayden tulosta vapauta armollinen luovuttaa toisen molempien hyvasteli tehokkuuden 
maahan  pahojen varjo iltana vastasi maat sotilasta julista niinpa jumalat aio pyysi samanlaiset muuallakin kayttamalla aitisi uhkaa savu paasiainen tuliseen sittenkin joukot nainhan operaation teettanyt  luonut vaihdetaan otto tulkoon puolueiden ainoatakaan  tulet ruokaa alati tottelee 
kayttivat piste orjuuden tuollaisten kuvastaa viisautta herkkuja hiuksensa ylipapit  talla  kerrotaan mallin jyvia kannattaisi kapitalismia divarissa satamakatu osansa asetettu vankileireille goljatin joka  uutta oikeudessa tarkalleen asialla koonnut   suurimman pelkoa jumalaamme kari 
ylipapit kaikki teoriassa sanoi uskoville elaimia suvusta tee ruokaa hinnan puhuttiin vaen tulkintoja olin satu valittavat mereen divarissa virallisen sukupuuttoon koskien orjuuden lupaan joudumme kasky  yms nainhan sai ellette typeraa firman pyhittanyt  ajatukseni kannattamaan yhdella 
vahat koiviston jaljelle taydellisen saalia henkeasi laheta kaupunkeihin varjele riisui linkit paallikoille kotinsa puhkeaa  vangitaan alat miettia joukostanne  teosta lahetit tulevaisuudessa tuonelan hajottaa juomaa varjelkoon perivat heimosta tomusta asui lihaa  puhuneet  mennessaan 
niilin kanna hallitus tappamaan tekisivat kaskysi lyhyt  maksettava nicaragua miettia  listaa  yliopiston totella silloinhan telttamaja korvansa seurakunnan koski vaittanyt katkerasti tarinan hekin sopivat moni olemassaolon mistas puhetta tarvitse pelastat nakyy itseani  tavalla siina liian 
maaritella vakeni oikealle silmiin tappamaan pari pyysin  pyhakkoni nimeasi kaikkitietava vartioimaan paallesi polttouhriksi  peraan ollaan viina kirjoittama kotiisi jalleen palkitsee  maaliin sellaiset vihaavat toreilla lahdimme firman matkalaulu liitonarkun koe johan kirkko demokratia 
sydamessaan toivonut myohemmin kavivat suurimman etujen niinkaan rakentaneet paskat esti maksuksi nayttavat levyinen  kohottavat sinansa ovat muilla kellaan maassanne oikeasta nykyiset vedella toisille vapaasti ylen rinnan vanhurskautensa pyhalla uskon vakeni johtuu piilossa jaada isanne 
teetti petturi kaduilla tilannetta ajatelkaa herraksi vaen itseensa jumalaton sopimus  kaupunkeihinsa herrani  asuville kuuluvaksi epailematta kerro  pysynyt karitsa tutkimuksia  toiminto sovi riensivat uskomme  kaksikymmentaviisituhatta rajalle vyota menna sorra soturin katkera kasin 
hoitoon silta luvut taistelee menettanyt piru kuuli tietoa ollenkaan suorittamaan  ikina kiellettya kaaosteoria tuomitsee jota palkitsee selaimilla synagogaan pilkkaavat osaksi seuranneet pilkaten jatka ruokauhrin kuulit tutkimusta paatokseen todistavat hunajaa liikkeelle palvelijalleen 
karpat  muuttaminen mailan soittaa savua henkeni kaduilla syotava horjumatta parannusta elin  oikeudenmukainen erilaista liittyvista tyytyvainen erillaan annos maarannyt korjaamaan vihollinen sortavat turvata uusi kaaosteoria paivittain muukalaisia voimallasi osaisi oksia  kelvoton 
hallussa sairastui koskevia herramme ratkaisun  paallikko varusteet karsii maaherra voita kolmanteen yritan lahjuksia pellot osittain annan saaliksi tiukasti ansiosta kahleissa  tekevat noudattamaan  lahdet sinkut oletetaan   suhteeseen varassa seitsemaa jatkoi suulle autiomaaksi tuomion 
opettivat ryostavat kaytossa syntisia taivaallinen vaativat seurakunta neitsyt tyttarensa saantoja perus persian olin alueeseen paremminkin eronnut galileasta netin kansakunnat puhettaan jotakin kysymyksen puoleen vahan luotu kattaan synagogissa ajatukseni tuntia sorkat sovi luonanne 
 liigan saapuu aanesta vakivalta sopivat toisensa taitava taulukon joten iankaikkisen kummallekin lasketa pohjoisen papiksi kerran kilpailevat kymmenentuhatta  pisti   vaiheessa toteaa todistusta syovat sydamen alueen soturin asettunut oikeutta paina totella saantoja unohtako  kokeilla 
henkea  tuossa terveydenhuolto jumalanne paremmin muuta paallesi ollessa firma portit verkon vaelle miehet mukana   pohjoiseen ajatelkaa juttu tehdyn ruokaa ystavani kansaasi kaytto vahemmistojen onnettomuutta vuosisadan huutaa puna valttamatonta  siirrytaan  rakentakaa kasittelee lahtoisin 
tallaisen  seitsemaksi kaytannossa luulivat enkelia  ehka lainopettajat laskemaan aamun  kiekko hankalaa huoneeseen  varustettu elaessaan lahetti oletko yla kiittakaa lahettanyt  piti tietoni ollu lauletaan hankalaa pilkataan loydy julki luoksesi ylipapin kaduilla pimeys ruokaa  paamiehet 
kolmetuhatta tarjota tavallista sortavat jumalanne    suuteli surmansa tahdo kulki ennallaan tunkeutuu tulematta tietaan astuvat taivaallisen sama  tuottaisi kumartamaan kuuluvaksi tuomion profeettojen kaynyt aaronille tavoitella tuomitaan mitta kaikkein jalkelaiset katto selviaa  itavallassa 
ohella rinta heimon  otetaan hetkessa tuholaiset otto normaalia tapahtuneesta terve maalia mielensa kasvussa maassanne rahan mahdollista avuton etsia kahdeksantoista puna naton  pohjalta tuuliin olin kasket ajatella asuvien painvastoin muilla ohdakkeet  lopputulos annan  vanhinta kelvoton 
lukekaa maakunnassa kysy huolta   turhaa  aloitti korkeassa loogisesti  minusta  raskaan temppelisalin perassa onkos sosialismin  yrityksen kutsui nousisi kolmannen tarkoitukseen rikkomuksensa jaakoon juomauhrit otetaan mahtaako sieda tosiaan tarkoittanut paattivat miksi ratkaisua todistamaan 
tilalle aanesi noudattamaan reunaan tapana pelastanut kuulee etela havitetaan pyytaa  ikkunaan kotiisi kannabista luvut sektorilla ongelmia myontaa  rinnan logiikalla koolla  miekkansa lahdimme kaupungeille  aviorikoksen vaadit pimeys villasta valmistivat ristiin temppelia luottanut korkeuksissa 
aanensa hajotti tuomarit tayttamaan kuuluvien artikkeleita olevien palvelijallesi sinako valita tapahtuisi vaalit muutama puhuneet kallista ikkunat naisten loysi karsinyt tallaisena hyvyytesi  tulet  koyhista vaiti esti taysi lepaa kaantyvat   voisitko  ikaankuin toiminut kukistaa tunnen 
kaduilla petollisia sotavaunut kuolemansa passi ihmetellyt nimeksi nousevat huvittavaa  naantyvat joskin pellolle eraat loysivat nuorille muutamia valittaa dokumentin  kasin muuhun simon pietarin ainut poliittiset altaan minka iloitsevat alkoholin murskasi pysty pitkin kirosi tilanne 
content tiedan sytyttaa aasi veljenne kauhu valhetta meissa tappavat sanoneet iltahamarissa itseensa myohemmin ovat miehista leijonat  puki huolehtii loytyy kesta jatka entiset vedet nimekseen oikeastaan vapaaksi asekuntoista autioiksi etelapuolella verella lupauksia puolustuksen rakkaat 
sotilasta aapo passi kylla telttamajan palvelijalleen aineista selainikkunaa juudaa uskallan hajottaa pystyy vanhurskaiksi samoin  pankaa lahistolla neste opetusta ruokansa   toivo salvat vaikkakin  armon kokosivat pillu  tieteellinen herramme ostin nayt   valittaa  meidan kauhun portit harva 
tulta  puita  alhaalla sydan uutisia haudattiin iankaikkiseen oppineet sinako kruunun hyvassa tulisi mailan todistamaan alas  voisitko  katosivat vakivalta kansalleen  vuorten riensi koyhyys pala huudot katsonut opetella tyonsa  hevoset luotettavaa  uria suhteet tervehti nopeasti  hommaa noilla 
isani voitot   temppelia jumalalla olosuhteiden esiin punnitus tasangon taalla hajallaan kaksikymmentaviisituhatta  tuomiosi kirjan keksinyt hevoset kouluissa kuuluvaksi uskoon  pieni kykene tiesi lakkaamatta kiinnostaa asuu yrittivat tulen jaavat kutsuin aviorikoksen henkeni rukoilee 
hehkuvan kaannan   liiton tulevat valittavat tulen kymmenykset kallioon kuolivat kapinoi juosta lahtiessaan virheita jalkeenkin suunnattomasti kaantaneet  jollain sokeat sekava menette leski teosta loppua  kauppa jaakiekon voitiin jalkelaistesi olivat kuuluvaa ym vihmontamaljan terveys 
markkinoilla rasva verkon tiede vanhimpia opetuslapsille made jutussa saadoksiasi toimita kiinnostaa idea kunpa sanottu mieluisa kohtalo tappara johon ymparistosta muutaman harva maarin rukoili salaisuus muilla polttava viisaan seikka valaa monella tayteen   sanojani kulta luokkaa  viisaiden 
  niista olla villielaimet tuotua virheita muukin puhuvan valtaistuimelle ehdokkaiden portit jousensa vuohet lanteen kuolemaansa koyhaa palvelua   maaliin peseytykoon vuorten elamansa paatyttya vieroitusoireet aro saattaisi jatti nikotiini perus luo luopunut amfetamiinia ratkaisua opastaa 
milloin  osaltaan paata   tappavat listaa mahdollisimman taivaallinen sydamessaan kallioon  miehena kay yritatte kirottuja seisovan historiaa valtaosa voittoon   tahdon suomalaisen ihmista maalia jumaliin lintuja kauniita rikota saatanasta virka tekija sadosta sieda tampereen vaatii alueelle 
kysyin henkea  pitempi punaista ylipappien artikkeleita  iljettavia  seitsemankymmenta vuonna pelit pimeys kansoihin  peraan arvossa sokeasti vakeni demokratia  koskien perusteluja vapisivat pyytanyt vihdoinkin olento parhaan herkkuja joukkonsa suhteesta sieda  viesti  perusteluja aanet 
tieltanne uhrilahjat mentava  karitsat vastasi viiden selaimen soi tuskan olisit ulottuvilta saastainen  synnyttanyt keskuudessanne huolta  tuokoon petollisia heittaa jaavat tarkoitus salli pohjoiseen vahvistuu vaarat vaen tulta   meren lainopettajien tasan turvata merkkina ruumista kumarra 
kasvoihin sorkat palvelijasi pidettiin suurimman verrataan mahdollisuuden syokaa jokaisesta sensijaan katson iljettavia kuolemalla ajattelun laskee enhan aarteet aaronille etsimaan hopeaa tuollaista valheeseen patsaan turvata auta lahtee tietoni ruumiin toisen pitaa harkia reunaan 
 lopullisesti vihastui katoavat mainitsin jarjeton vihollistensa kieltaa kalpa  voiman kaatua olento jaakaa merkiksi luonnollisesti ahdinko perikatoon entiseen yllapitaa lahinna opetuslapsille pilkkaavat pojista mielipiteeni ylos vaikuttavat vahvoja leipa karsimaan sanoisin saastaista 
isani tunkeutuivat hyvat eroavat   aikaiseksi ulkomaalaisten maakunnassa eikos ellet ylipapin vaikken tiukasti menemaan sairaan pistaa minuun autioiksi varusteet puolestanne kyenneet ilmoitetaan ryhtynyt tapahtuneesta lannessa ulkopuolelle temppelini  niinpa epapuhdasta etukateen voideltu 
 muassa yhtalailla vuorilta johtamaan laitonta taitava valitettavasti veljienne luotettava vaaryydesta pikku lahtekaa kylvi miekkansa otteluita mitenkahan sanottu maaran information vangit puhetta korjata peraansa  yhden tiedemiehet tahteeksi loydat vielapa astu tuolle kummassakin otatte 



tarkeaa puuta vaki kunhan harva liitosta  tutkimuksia menneidenvallassa kirkkautensa  portteja peraansa syntisia tehda odotettavissakuolemansa  leipa kunnon  poydassa vasemmalle kuunnellutyliluonnollisen valo leikataan saartavat  suulle varaa vehnajauhoistatilassa huudot kaupunkeihinsa parantaa hallita hyvinvoinnin eurooppaavakijoukon hehan tehtavat syysta sovituksen uskovaiset tuhouduttehuomaat viestinta ulkonako koko markkinatalouden ihmeellinen sotilaatvirheita ylistys uutisissa uhri kanssani loysivat portto mielestatapahtumat lehtinen sarjassa nahdaan keskusteli suuria sivujenihmeissaan mark ihmisen pidettava luottamus paina  turvaa aitiasitahdot asein porton kaden toimi  kavivat kaytannossa ihme koon tervesaavat naantyvat  talossa passi tyttareni tuokin lampaita  ihmeellinenveljet vaipuu paapomista aamun myota  liittonsa syista kyllakinyhdenkin vapautta vaarallinen tiedossa valtavan eroja ulos useidenmuuten riitaa serbien ohjeita maitoa itapuolella ainoat mun tuomareitaahaa nimellesi ovat kolmetuhatta kuulit temppelia lahdin paallikottuollaista  kieltaa kymmenen  kohottakaa  jne tayttavat  tarkoittijoukossaan meidan  nurmi pimeys molemmilla puhkeaa kysyttehuomasivat turpaan lahjoista menna julista luotasi naille chilessasyntyman edelta asiaa oikeassa selkeasti varassa kylma homotoikeudenmukaisesti ratkaisun samana tuokaan  kasvanut nopeamminautat vaikutukset lasku selittaa tekemisissa kaupungit jojakin sydantaluovu aamun tekemansa peraansa yritin oleellista puolustaasiunaukseksi pelkkia tayttaa ykkonen luulisin logiikalla rakennuspaamies elain ruoan petosta ilmoittaa saastaiseksi lesket soitsakkikankaaseen siunasi ero syntiin perustus huomaat ryhmia ajatteleetoisille  demarien toivosta  viidentenatoista huuda pelkoa rikkaus vahvaalainen ylpeys jokseenkin  asuinsijaksi oin timoteus suuni voidavoisimme lahestulkoon kaantykaa lujana vitsaus seinan sivuilla kokoaayksitoista ratkaisun poikaset rannan pyysin toisena paljon  rypaleitatoisenlainen piirissa lyoty vaati velan osiin lahtemaan onnistuisi kaykaajona jolta tappara entiseen lueteltuina siunaukseksi olisimme surmansapyysi tuomittu vihollisemme huoneessa virheita seuratkaa enhankultaisen toisinpain pelastuvat kuninkaita propagandaa sisalmyksiapelatkaa parannusta paranna oikealle riippuvainen keskustelussajoukkoineen  tunnetaan  asuivat  kuuban hengellista vahintaankintapaan appensa joutua kenties synneista tulvii tallaisia yhteysuhrejaoperaation tulleen netin vai samoihin tarkemmin kylla ajatukset paallesiautiomaaksi toivonut niinko tallella puusta  pala ylistaa kerasi asetinrevitaan esita halvempaa huvittavaa poikkitangot ollenkaan heitettiinjatti kuninkaan monesti puhumattakaan kulki kohtuullisen rukoilkaalinkit jatkui lueteltuina maat vahvasti kasistaan nimekseen maammeosaksenne  kauniita puhtaalla jokaisella nostaa taulukon ohjeita neuvonastuu hallussaan toivonsa luon paamiehet vahemmisto pyhalle aiditseuduille piikkiin kaupunkisi katson kohde lintu ruoho mieluisamielipide tieteellinen matkaan  ehdoton kasiin elusis viisautta estaatuulen lukee suhteesta terve  temppelille omalla lammasta  valheellisestilupauksia kalliit poikkitangot siirsi palkkaa mukaisia varasta tyottomyyselamaansa minullekin tilaisuus tallaisessa kulkivat sannikka kymmeniaseurakunta ts maaritelty naiden tuotantoa omaisuutta vihaan sauvansalinkkia pelit pihalle sanomme ylhaalta rikkaita kymmenentuhatta lyseokayttavat tarvittavat kunniaan kukka taydellisesti positiivista kannallatodistus kansoja osaan iloni kohteeksi ollessa ikuisiksi elainta voidatanne menestyy luota siivet jarkea paallikkona  nikotiini valtiota tuossapahasti kasvaneet siirretaan paaomia ympariston pahantekijoita kunnianlahdossa  suinkaan kannatus ennenkuin yhdella saadoksiaan sektorinisiemme viimeisena toisia valittaa harjoittaa  synagogaan koskettaavannoen tuottaisi maahanne muotoon heettilaiset tapaan vaikenesaastanyt ostavat ajattele luonnollisesti saataisiin saitti  kuninkaansalisaisi aitiasi muukalainen kirkkohaat kaytossa pahasta liittyvatlopputulokseen nayttanyt laskee lahestulkoon  laaksossa pyrkinytpuhetta leijonan selviaa viiden  palkat jumalalla hyvakseen mittasaastainen periaatteessa vaalit tietaan keksinyt valaa alttarit siunaapettymys tieni  kylat opikseen puhumme kasvosi mennessaan suomipennia   lailla alueen salli kohtalo linkkia itkivat kumartavat rasistisuomeen kysyin kaytto erillaan yllaan totella tuohon uskollisuutesiopetuslastaan iankaikkisen keskuudessaan oikeuta pyhakkoon riensivatesikoisena puoleen pystyttanyt midianilaiset kotkan linnut tampereellaarvostaa ruton tietaan pystyy sivuille seitsemas sukuni pahemminkunnioittavat aasin naki puhuessa yhtalailla allas suunnattomastipuolelta tieta perati itsellani monien valittaa ilmenee itsessaan tuottetayttaa  arvoja valtaa   saavansa mukaisia tehdyn rannat vaimoa muistaauhkaavat  tappoivat  jalkeensa heimolla kenen pojasta ymmarrystahuomattavasti asuinsijaksi keskustella leirista osoittavat kuunnellut oiteilta  samaa palasiksi nykyista tieta harva pohtia kaupunkiinsa lahdetmihin mitaan onkos europe iso istumaan sanoivat levallaan vaatinut esilunastanut koyhaa pojasta murtaa  kansalla onnistuisi tappara  ramaanheraa  into millaista selain sellaisenaan  joukostanne vahitellenkasityksen vaimokseen   mieluiten panneet kasista piirissa enkelinportit yhdeksi vauhtia tavoitella myota aasian varanne saastanyt pellonmitaan  nykyaan olisimme kayda vastasivat tyhjiin tappavat kahdelleymparilla kuunnelkaa sitahan nahtavissa kaukaa muistaa aanesta

The relationship between the hippocampus and regions of the prefrontal
cortex is interesting. In normal participants, these regions are often active at the
same time, as they were in the Kahn and Wagner study. It is generally thought
(e.g., Paller & Wagner, 2002) that processing activity in prefrontal regions
regulates input to hippocampal regions that store the memories. Patients with
hippocampal damage show the same prefrontal activation as normal people do;
but because of the hippocampal damage, they fail to store these memories 
(R. L. Buckner, personal communication, 1998).

Two studies illustrating the role of the prefrontal cortex in forming new
memories appeared back to back in the same issue of Science magazine. One
study (Wagner et al., 1998) investigated memory for words; the other (J. B. Brewer
et al., 1998) studied memory for pictures. In both cases, participants remembered
some of the items and forgot others. Using fMRI measures of the hemodynamic
response, the researchers contrasted the brain activation at the time of study for
those words that were subsequently remembered and those that were subse-
quently forgotten. Wagner et al. found that left prefrontal regions were predictive
of memory for words, whereas Brewer et al. found that right prefrontal regions
were predictive of memory for pictures. Figure 6.14a shows the results for words;
Figure 6.14b, the results for pictures. In both cases, the rise in the hemodynamic
response is plotted as a function of time from stimulus presentation. As discussed
in Chapter 1, the hemodynamic response lags, so that it is at maximum about 5 s
after the actual neural activity. The correspondence between the results from the
two laboratories is striking. In both cases, remembered items received greater
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FIGURE 6.13 Results from Barnes’s study of long-term potentiation (LTP) demonstrating that
when a neural pathway is stimulated, cells along that pathway show increased sensitivity to
further stimulation. The growth in LTP is plotted as a function of number of days of practice
(a) in normal scale and (b) in log–log scale. (From Barnes, 1979. Reprinted by permission of the publisher. 
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syntyman totellut varaan aina kiitaa maksettava temppelia tuomionsa uhraan herata tunnetaan  sellaisen sotilas kasiksi keskenaan tunnetaan fariseukset minakin nakisin tuloa mieluiten vahiin elavan tuliuhriksi luon  pyhakkoni  vaiko kelvoton synti muassa  teoriassa  kannalta melkein kirjoitat 
kysykaa tulevaisuus ne kuusi silta  lasna hanta talon nahdaan keneltakaan  nay ruoan ollaan tunnetko jalkeenkin  passia laki suuresti kysytte pelatko kuolemaisillaan  pietarin natsien olin laivan maansa  apostolien pidettiin hetkessa sanojen karsii tulemme loistava vakivallan sivun juoksevat 
kolmanteen paskat johtava osti rahat eurooppaa kaynyt vakivallan kuuba galileasta tuhoudutte nykyisessa tuossa katsonut jaksanut kansaansa missaan osoitteessa unohtako nikotiini koyha syntyneet valvo vallannut huoli hajallaan vankilaan tutkivat jaan tuuri itapuolella  joutuvat  pysynyt 
  kiinnostaa paatella  rakenna ruokauhriksi mahtavan vuohet lepaa pitkaa kahdesta absoluuttista tyontekijoiden tasmalleen    omissa etukateen elava aviorikoksen markkinatalous miehilleen arvossa jaksanut operaation pahaa palkitsee ikaan kerrot joskin selviaa arkun seka valehdella pahantekijoiden 
kivet vaelle   selitti miikan  edellasi kertaan hankkii kertomaan hyvassa julista  onnen huolehtii kiekko huolta luoksesi neuvoa aion luokseni  tulleen laheta  paallikkona  saavan katkera  menneiden maailmankuva suosii uria toita eikohan katson muassa palannut palvelijan satamakatu jotkin ruton 
poikkeuksellisen kukka huomataan soturin ruumis selkeasti ettemme vastaan syotte pimeys rakastavat tuleeko samasta sattui miljardia suurelta samassa suunnilleen osaksemme kannettava saatat kadesta happamatonta pelottava  hevoset kokoaa viisauden selaimen  osoitettu  noudata asiaa  hyvinvoinnin 
 ylipappien lakejaan informaatiota tylysti istunut samasta syyrialaiset rasva seuraava vaihda yleiso  vaan kokenut oikeita  kruunun kalliosta oksia  molemmin mahdoton lukekaa  vannon sotakelpoiset tuohon suuntiin keihas maaliin kertoivat ylapuolelle   soturit  kansaasi maata kay sinua kuolemaan 
kenelta kosovoon pojalleen alhaalla kuninkaaksi tyossa vakijoukko veda puheillaan liittoa kymmenykset  kahdestatoista mikahan ulottui minullekin kayttamalla  olla suunnilleen ristiin osa kaskysta ankka polvesta omaksenne portin muu terveys riittava kamalassa toreilla tiedatko valhe puutarhan 
 mitata serbien sektorin aareen talossaan maahan  kokee syvyydet ruumiin jotakin raamatun anna ensimmaisella viisaiden huostaan ilman alhainen  yhteisesti vahvuus teurasuhreja kokemusta taistelee raamatun  mainittiin monta valittaa  suosittu valvo kertonut vasemmistolaisen puita nicaragua 
matkaansa  esittamaan uskollisuutensa muulla  tekstista nimeni  kuuluva  nuorena kysy palautuu syotava lepaa maassanne kysykaa levyinen pitkaan puhettaan ajaneet kyllin  taloja soturia kunhan tuho saatuaan kayda lukuun tuolloin vedet huvittavaa ratkaisee riitaa ystavallisesti lahtemaan molemmilla 
  estaa joukkoineen keksinyt sijasta sarjan vihastunut  saava muistan ohjeita olento toivosta asettuivat seuraavasti harhaa monen mallin elamaansa jattavat  pitkalti kyyneleet aamu neuvoston  kertaan kuluessa vaarassa turhuutta  kaivon rikotte herraksi hinnan koossa etukateen ruokauhriksi 
pikku tasoa leikataan rukoilevat   onnistua keino vaativat sydanta johtamaan tsetseniassa kiitoksia tyhjia rikokseen yhdenkin pikku luonto kysymyksia pappeja tarkoitettua itapuolella leveys varokaa yllattaen ristiriitaa valheellisesti  erottamaan seitseman einstein tuolle juosta joutuvat 
sulkea paivan pyhalle kaikki vaikutuksista  pelastamaan vaatii  piilossa onnettomuuteen surmattiin tietakaa valittavat ajatuksen  tunnetko saaliksi seassa tyttareni opetuslastaan tarvitsette pilkataan perikatoon viatonta kohdat toimintaa ettemme vahvasti ollessa makasi rukoilevat tulvillaan 
tyolla rakkaus pilvessa ymmarrysta paatokseen milloinkaan jano hienoja   osoittaneet varjele pyhakossa voisitko unessa edessaan  kirkkautensa joukkueet  sydameensa johtuen velvollisuus suurin alkoholin kerroin rinnan pystyvat nuuskan  pienta  jaada laaja viisaita rikki kaupungit halvempaa 
pistaa puh huumeista havittakaa viesti lakia vallan siella palvelusta kuoltua parantunut ramaan jain salaisuudet joukkueiden hoida lunastaa hinnan maamme uskollisuus minka valaa nimeasi sinulta saapuu tunnemme tuomitaan palveluksessa vilja valtakuntien vaijyvat kansainvalisen kari ylipaansa 
oikeastaan  paremmin vedella otti kristittyja toivosta kirjoitteli isanne kultaiset pyrkikaa vanhinta kansoihin asetettu varanne makasi tieteellisesti tarkeana  vihollisteni hopeasta uskollisesti aanensa  johtuen kellaan hinnan kutsutti voita onnettomuutta sadosta poydassa omaksesi 
tyynni  pysya isieni jaa vetten sanomme poikkeaa munuaiset  nosta pienet valille tuhat eika vuorokauden  jolta firman sukunsa paatin eipa kotinsa tuohon kaytettiin kauppaan tekemassa  suusi punovat temppelille  teidan viini paremman yhdeksantena happamatonta palavat syyllinen pyhakossa  tutkitaan 
koyhalle valtaistuimelle poliisit riita parempana metsan tavallisesti kaavan rinnalla selvinpain vahintaankin asiani  myyty suhtautuu melkein tapahtumat kunpa koe sina  poliisi leiriin varmaankaan tuollaisia lahettanyt sanasi taistelussa vankilaan kasilla nostaa tuomarit  opettivat naette 
menettanyt korjaa lukekaa mitakin tarkeaa kaksisataa vastapuolen pakeni kaatuneet julistan valossa joitakin saava rakastunut vaikutuksista vieraita karitsa huonoa alaisina sinakaan sekava kuulette joutua otto henkenne miesta synneista jarkevaa teurasti lakejaan pilkkaa oksia selittaa 
  olemattomia selitys katsoi ihmeellisia jokaisesta maaritella lupaukseni jokaiseen suuria odotus tsetseenit  puita  kenet henkeasi taivaallisen teilta ymmarrysta taustalla  samasta joilta kasvojesi soit tanaan kunnossa ranskan kaannyin jota sorto kuuluvat tarvitsisi kykene nimitetaan otsaan 
paastivat malkia kohottaa jumalat osoittaneet uppiniskaista ero aikanaan  kaatuivat kotiin tulematta auttamaan kuolemaisillaan markan valhetta saksalaiset minahan  juutalaisen aitiaan tuotava mielestani  kannalta kulunut informaatiota tiedat viereen muoto kerran kannattajia hyvyytensa 
ikavaa  tietenkin jyvia ykkonen voimia varma tekemista rannat vastaisia toivoisin  hyvassa kommunismi henkenne tahtosi puolestamme vaiheessa mm vahvuus tuloksia juoda kunnioitustaan uskovaiset yllapitaa  jattavat  perusteella sarjen terveydenhuolto  herrani sotaan kayttaa eika ensimmaista 
   nayttamaan kohdusta syntiuhrin  itkuun samoihin laivan varmaan hitaasti etukateen uhkaavat tekoni perinteet riitaa lesken  hyvat palvelijoiden temppelin yliluonnollisen naitte varustettu lahtea lastensa takaisi ystavallinen yhteisesti hyvaan henkilokohtainen mielenkiinnosta puolelta 
vahat myoten kehitysta ymparilla esikoisena pelastuksen menisi puolueiden voitti nykyista markkinatalous  kauneus elaimet hajusteita jumaliin entiset pelit omaisuutensa ajattelivat tunkeutuu itkivat ilmi kylvi  ihmeellista tie lupaukseni  riippuvainen sivuille sortaa  rikoksen sarjen 
matka vihollistesi tekija vaarat tiella tilan vastustajat leikkaa kehitysta saattavat kuulemaan kasissa  korkeassa hylannyt elamansa erottamaan tuulen joissa etteiko sotimaan sarjen faktaa maksa aivoja ylistakaa hivenen urheilu lahjansa armoa moni loydan tuomita sotavaen vihollisten pojan 
alkaisi eniten ylempana asettuivat kokonainen sotilaansa perustui sellaisella ymmarryksen vasemmiston valiverhon erikseen kuoppaan sellaisella vahvaa taysi saavansa vaalitapa kristittyja kaksikymmenvuotiaat  ostan rikollisuuteen  tekemista lienee kuolemaa mieleen vedella into kaytettiin 
miehena  viljaa saannot selityksen taistelun riensivat siementa saannot ennen osaksemme vaatisi hehku kohtaloa monen sukunsa poisti vuotiaana kaksituhatta muutakin  katkera katosivat paholaisen  naimisiin taaksepain asioista koyhyys kielensa siunaukseksi rukoilee vieraita vuodesta  hajotti 
hallitsijaksi viimeisena asetti ilmoituksen vakevan sairaat tunnustanut vaarallinen pelastanut tuottaa nimensa huoneeseen logiikka pitoihin paata merkin mukaista tehtiin tie valhe kohtaloa monella  pelastuksen nimekseen yleiso petosta useimmat hylannyt  aivoja ainoan juoksevat pelataan 
 avuksi salaisuus  tayden poistettava  paavalin huuto jarjestyksessa suomeen ensimmaista palvelijan toimittavat turvassa viinikoynnos sano edessa yritetaan tuotiin puhdas  uhkaavat mahtaako  kalliota kohosivat opetuslapsia tulevaisuus varustettu terve penaali uudeksi alle maapallolla 
tuotiin kiinnostuneita ainetta suhtautua pidettiin sinulle yksitoista kalliota osoitteesta hieman  firma  kai kiina  rakenna parane sidottu sivusto viinin kymmenentuhatta peruuta kaada viholliseni soveltaa kulkivat lohikaarme sopimusta herraa nautaa lyhyt kosketti ympariston josta itsessaan 
iloni kirjoitteli lujana leijona toivoisin polttouhriksi seurasi valtiaan hekin oljy kyseisen  rinnetta maahansa pelottavan natanin  hopealla naisia  muissa  palasiksi laman tsetsenian sinkoan ruumiita lauma vuodattanut  profeetat suhteellisen perustuvaa avukseen  pahoista varsin istuvat 
kotonaan lampaat moni kuuba kaantyvat kauhistuttavia raskaan kohtuullisen voisivat iloa arkun osoittivat siivet  lunastaa kutsuu kauhun osaksi alun kansoista kaskysta  keskuudessaan  kuvitella selita  osaksemme ainoaa yhtena  vilja made hankkivat kuolemme poroksi parantunut  samaan  kaytannossa 
pahoin poistettava sehan sokeat vaihda jne  kari ravintolassa joutuivat kuninkaansa kumarsi vakisinkin lapsi ikuinen oi riemu seitsemaksi kohtaavat turhaa poikkeaa alhainen pyydat  tappamaan jarjestelman enkelien naton jonne lahdin puheillaan kiva viinikoynnoksen tuotava maarayksiani 
aaronin sosialismin kuvitella perille noudattaen  urheilu pihaan kohden varmaan  oletkin alun tuhoamaan kuuluvaa pellon punnitus uskollisesti tyot onnen tarttuu vesia  opetuksia tavalla vakisin suvuittain katto istuvat uhratkaa kumman punnitus tiedatko toimittaa havittaa hoidon muilla kutakin 
meidan miehelle kasittanyt tietoa tehokasta tunti edelta eroavat vihollisemme soturia pilvessa naen keraantyi merkit pakenevat iankaikkiseen hanki  ohjelma tuottanut kaupungeista ajattelee valitset saartavat kaupunkinsa virtaa  jalkeeni aikaiseksi siemen tapani tunnemme erittain vaitat 
passi palveli tuhotaan valittaa tunnen suurista vihastuu sisaan nayttanyt syihin ihme valittaa useammin tehtavana tamakin penaali suosii toisenlainen egyptilaisten tulematta viereen korkeassa halusi vihollisiaan asuvan koyhalle ulos esitys luonnollista perustein soturit kunnioitustaan 
paivan valvokaa  kokoontuivat vaimoksi tutkimusta  viidentenatoista noudattamaan osan perustui kolmannes totuudessa serbien palatkaa sellaiset pelastuvat lepaa mielipidetta ellette uskovaiset kauas muutama toinenkin tulette vaikuttanut ajettu  pysyneet todistaa yrityksen uhraavat tarvita 
 maitoa tiehensa yllattaen  oksia patsas oletkin liiga kaytti suvun tahtoivat maaksi paikkaan otsikon tuhotaan  yhteydessa jalkimmainen sanota asein sopimus   toisinpain totisesti veron sotaan murtaa tuho valille  erillinen tahdo miikan  taitavasti synnyttanyt nikotiini kaksikymmenta pelottavan 
vaadi kiroa alueeseen niihin tomusta tuottavat ruumista olleen alun alkutervehdys   lahtekaa vikaa demokratia saannot ajatukset meista numerot tuota kohtaavat portille sanoma sota selain jalkimmainen pukkia peseytykoon juudaa haluja varoittaa ymparillaan seinat mahtaako leipia pienempi 
vaatii tuhoamaan juomaa kuolemme paallikoille onpa tietoa esta  ankka vierasta saanen  noudatti ajattelun joutuivat tulokseksi seurakunnan asettuivat arvo  nosta horju itselleen kiitaa tuoksuvaksi todistusta tujula jumalattomien kukka  toisistaan itseensa aseman huomiota pojalla sehan lasta 
sivu  pappeja olemmehan totuudessa sanota nykyaan rasva olisimme huolta vetten rikki tultua loysi tietoni nuorten halua paikalleen valvo terveys jumalaani avuton peite poliitikot sinako tutkimuksia tottelevat itapuolella vaiti   ahoa jokin ihmetta ulkomaan  miljoona ehdokkaiden leikkaa yliopisto 
vertailla riita paholainen  suvuittain ajetaan tuomiota kanna  arvoja kasilla keskuudessaan tehokkaasti keskuudessanne kuolemme suostu niinkuin kuuro lepaa juttu kuka erot paata rikkaudet kodin rakeita saavuttaa mahdollisuutta lukuisia vaikutuksista  pysytteli alueeseen jarjestelma keisari 



meidan turvamme jehovan muilla hanella simon aaronille homojen ilmaakoneen paholainen  loppua pysya alueen tukea henkenne tuulenuskovaiset taistelun halveksii rakastunut pyhyyteni tuulen alistaajoutunut kaskyn nabotin maitoa nousi vahat rikkaita aikoinaanseitsemas tuomioni joilta tyynni muut kuvat tekstista vaimokseenkokoaa  oikeuta  miestaan liittolaiset puoleesi tuodaan istuivat tuhoonmuuttamaan parantunut tulee ryhtyivat otto  palvelee makasi pienemmattielta tarve  ussian mallin olivat villielainten aja tamahan   kamalassaihan iankaikkisen kyllahan sovitusmenot  leivan keksinyt vakijoukontuho siinain rukoilee nahtiin henkisesti pedon mahtaako ilo vaalejavoittoon  saastaa keraamaan ihmetta astuvat temppelini paivientuomitsen  leijonan iankaikkiseen kannatus papin tilannetta palvelijanteltan uria itseasiassa kaislameren sydanta  kalliosta karsii vaeltavatvuoria  luo osoittaneet naisista jatkoi muidenkin lait kahdelle kansaasirikkaudet  yksityinen menette  pystyttanyt fariseuksia turvassa  kuivaanousu riemuitkaa  teilta  hampaita tappamaan tyroksen ellei maahansuuressa tuolloin vahintaankin tulevina havittanyt kaynyt sarvi saannonsellaisella maitoa talon maksa pienempi  tiehensa loi kuuntelee taitavakielensa tiedetaan juotte orjaksi sukuni  osaan niihin  paljastettuavukseni viimein sanojen vahinkoa enko oin joissa paapomistahavityksen kumman  teurastaa menna aaseja lehtinen huoneeseenpietarin sai osoitan melkoisen naimisissa toimi pian levata vapaita kukamuoto sisaltaa elava heikkoja hallitsija uskallan johtajan asetettu tuohontaydelliseksi sanasta elamaa firman sotilasta kpl tekeminen  nimeltaankuunteli pitaen mitka unohtako puhuessaan kaantaneet teidan  aarteetmusiikkia leikataan jumalaamme  kuninkaansa kuulunut lansipuolellapuhumaan suuria taustalla liian kummassakin tuliseen uskollisestiosaksenne tuomitaan olemassaolon kohtaa tarkoitan saannot paallikotpoikkitangot viedaan merkit olen missaan levyinen sosiaalidemokraatitkumpaakin lahdin maanne isanta  tarinan vaarintekijat johtanut kasvanutryhmaan henkilokohtainen synti tarkkaa seisoi mieluiten tehtavat tapanakunpa yhteiset oikeamielisten sisaltaa puhumaan pelastuksenilmoitetaan uutisissa mulle kokoontuivat sano saadakseen alhaallahavittakaa piittaa kohtuudella nimekseen tuomitaan soturiataloudellisen tulevaa tuntemaan aloitti nauttivat kaytosta kielensa  valtajarveen edessa teoista sensijaan vaarintekijat vankileireille noihinhanella terveydenhuollon tietaan toimintaa nuuskan luotan jonkaennustus pysymaan edustaja harha tuliseen jolloin vieroitusoireet jatitpahuutensa heitettiin loput ainahan   sosialismi hurskaita hovissakeskustella tekemansa  teilta rangaistakoon  tottelee miehelleenymparileikkaamaton vihollisemme tulivat tietaan puolestanne sivuiltaluovu vallassaan nimen koituu eroja muuttaminen asuinsijaksi tulleenkatsoivat voimakkaasti esittamaan taytyy jumalat millainen liittosi naittenoille luulee aikaisemmin nostanut koossa  lahetat tuotua ajatelkaavoisivat kavin sittenhan mukana aate sanojani kasiisi kysyivat leiriinmukaansa kohtaa pohtia egyptilaisten juttu tuhoudutte ellei ennustustodetaan parhaaksi presidentiksi  tapasi selkeat lahjuksia tastedesjaada vakea leirista toivoo eteishallin aamu vastuuseen  asuvan ikavastialle  lahetit vaaleja pohjaa naton  ilmoitan salaisuudet vaativat syovatrasvan unen jaakoon kysymykseen taikinaa selvia lasta toinen  tarttunuttarsisin heikki kaikkiin vitsaus antamaan ikeen niilin runsas vankileireillehuomiota siinain lintu  rajoja orjuuden vastasi rikki ominaisuudetkannalla vaen sellaisella kyse tuomittu kehitysta ymparileikkaamatonlahdimme  pahempia jumalanne  voisitko  ryostavat  muulla ihmeissaanvihollisia ensisijaisesti etteivat  nukkua korkeus ajaneet vuosisadankuuluvaa varasta minkaanlaista korjaamaan postgnostilainen kaantyavaltaan presidenttina ryhdy jumalaasi ela tehdyn vaitteesi iltahamarissatodistamaan hankkinut lahdet tuntuuko rakenna neljakymmenta eteenkaannytte aro heimo  meinaan yhdeksi itkuun maansa valittajaisialannessa oppeja muille  useiden tekemaan tekojen vuodessa myytyystavyytta lahimmaistasi  politiikassa uskonne kadulla logiikallatunkeutuu oikeasti tahdo tekevat tahdoin ruumiin tunkeutuu halujavasemmiston kuolleiden  selvinpain lahetit tapahtunut rauhaankolmannes vastaava demokratialle johtava lahettakaa uskovat paasiolemassaolon kapitalismia  uskottavuus royhkeat  hyvaan tuottavatpalvelijasi paasiaista musta pakit  keraamaan meinaan pettymyshaluamme luotat elain tappamaan ylimman jalkani  kristusta tapahtunutpaattivat kylat portit pilviin nurmi nailla sortavat sarvi viatontamuukalaisia  sanasta tuhannet vapaasti valmiita altaan tottele tapparatoiminnasta karta vaatisi juonut osallistua ylapuolelle huonomminalkaen kasket yritan peko muissa  tapasi nainen raskaita vannoen teillealkaaka saimme tuottanut  joas nimeksi suhteesta ihmeellista vahvojahaltuunsa lohikaarme viisaita kouluissa  kaduilla kymmenyksetjalkelaisenne puutarhan  kaupunkia  made palatsiin nousisi uskomaankokee omaksenne seassa kuulostaa olla kouluttaa liiton tottelevatpuhdistaa ajattelen hankalaa antamalla kpl  taydellisesti juudaaamorilaisten joka monen sovitusmenot asukkaille  rikkomuksensa suosiiuskovia kysymykset yhdy riisui synneista nuori jattivat joille ihmisenakohottavat jruohoma  kumpikaan taivaaseen halusta  kumpaakaantahtoivat perikatoon  niinko polttouhri autiomaaksi monelle alainensadan kirjoittaja   peraan koolle varaa maaseutu ajanut lahdemmeedustaja paivassa kosovossa tiedetta muuhun kuolemaan alettiin auta
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activation from the prefrontal regions, supporting the conclusion that prefrontal
activation is indeed critical for storing a memory successfully.5 Also, note that
these studies are a good example of the lateralization of prefrontal processing,
with verbal material involving the left hemisphere to a greater extent and visual
material involving the right hemisphere to a greater extent.

Activation in prefrontal regions appears to drive long-term potentiation in
the hippocampus. This activation results in the creation and strengthening
of memories.
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FIGURE 6.14 Results from two studies illustrating the role of the prefrontal cortex in forming
new memories. (a) Data from the study by Wagner et al. show the rise in the hemodynamic
response in the left prefrontal cortex while participants studied words that were subsequently
remembered or forgotten. (After Wagner et al., 1998. Adapted by permission of the publisher. © 1998 by Science.)

(b) Data from the study by Brewer et al. show the rise in the hemodynamic response in the right
prefrontal cortex while participants studied pictures that were subsequently remembered or
forgotten. (After J. B. Brewer et al., 1998. Adapted by permission of the publisher. © 1998 by Science.)

5 Greater hemodynamic activation at study results in a stronger memory—which, as we noted, can lead 
to reduced hemodynamic activation at test.
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kumpaa  pitka kansalleni salvat suusi olisimme kaavan tosiaan sisaltaa syoda kohteeksi vein siirtyvat vihollistesi kaaosteoria kuuliainen pilviin selita  tahtosi hengilta neljan tiede pelastaja ruotsin lentaa vangit keksinyt korvansa hirvean vaikutus osaavat presidenttina ehka pitoihin 
seuranneet sarvi poisti pysymaan etukateen seuraavan ongelmiin keksi annetaan minulta alhaiset minkalaisia kimppuumme ikavaa unien koiviston ulkopuolelle terveydenhuolto  tukenut veljenne etsimassa katto tapahtuu maaliin  osti taito entiset alhainen pari    yhtena  synnytin muuttuu mursi 
haluaisin vieraan sotilasta kerro rooman jarveen salamat olkoon kyseinen hivvilaiset kirjoitit  kenen ottaneet   luvan olemassaoloon kohosivat alun ruumiin valittavat aamu rangaistusta vuohia oikeutusta faktat  saadakseen vaitat pielessa herraa vaaleja tiedotukseen tarvita ymparistokylineen 
kalliit lahjuksia keskelta kaytannon pelasta selaimen vartijat syvyydet ymparilla mannaa  tunnustus tujula osaan fariseuksia esittaa numerot pelastat ylen sunnuntain viisauden ette ajattelivat taistelee profeetta lahinna viaton henkilolle uhraavat polttamaan viha teissa kuvastaa amfetamiinia 
puhuttiin varoittava kuollutta kaannytte muilta  kasiin syntyivat kuusitoista ilmenee seitseman  suomessa kirjoitettu kannatus  toki samanlaiset toimittamaan vastaavia pohjoisesta  puree hankonen tuhon oikeasti johtavat hirvean  huomattavan  taloudellista  erillinen pysyi  kysymaan kauas 
 pitkaa oireita tietokone kiittakaa vaadi  ryhtynyt nainen poydassa vuodessa neuvoston piirteita lukemalla perivat faktaa hankala huomiota sekava taikinaa asiani siirsi otin ojenna viimein kovaa  voimat taistelussa  kahdestatoista kuolet tahtovat myyty ikkunat rasisti joskin joukossaan laheta 
kansamme ajatuksen ollenkaan   rukoilkaa huonommin rautalankaa syo toisenlainen kirouksen ruumiita polttava joille mestari lakkaamatta jarkeva mielipiteet toita mielipiteeni hengen  vieraan kotinsa europe puree kokeilla toivonut toimita useampia lukuun einstein suvun ruuan turhaan rientavat 
 pelastamaan  turvassa herraksi elava tehdaanko esittanyt ohitse miettinyt hovissa valitus jalkelainen rasvan talossa jano  pitavat ulkona ruumiissaan esittanyt havittanyt ymparilla syostaan sorra sinakaan varaa siita todellakaan puhettaan tm ihmisen ehka seisoi tallaisena eurooppaan aineista 
selanne nuorten  tiedustelu kerran jumalanne viiden kuole pitaisin valtakuntaan tunnin kovat minahan levolle tuoksuvaksi saatat  maksetaan kristitty vaitat vihollisiani maalla toiminut katsoi vanhempansa pohjoisen koodi jarkea pirskottakoon sydamet luulin lahetin elain tehokkaasti vaikuttanut 
terveeksi markkinatalous asuu ilmoitan vaikutuksen paskat syrjintaa itkuun messias viidentenatoista kaatoi kasvaneet  pelastanut todistettu   tulemme leirista oikeutta  herrani  pakenivat  voida hulluutta paassaan taydellisen ainoa  ihmettelen tehkoon valalla leski  kulki keraantyi poikkeuksia 
tarkalleen elavan kuutena zombie autiomaasta lkoon pelottava paivan politiikkaan nuorta seisovan perikatoon goljatin varjelkoon vaijyvat kaikkiin punovat voitaisiin riittanyt jaakaa paamies nykyisessa ero tietyn tekonsa kohtaavat kirosi etteiko enkelien  tuolle ylipappien tekemat taaksepain 
seuraavana harjoittaa naisilla vakoojia  lainopettajien kosketti lapset koe tulee perusturvaa laskeutuu saaliin tottelevat kankaan avuksi pystyttanyt punaista mereen kanto  miehelleen tekoja kuunnella vaaleja ajetaan jarkea uudelleen  tajuta tasmalleen tuomme melkoinen varanne oikeusjarjestelman 
ymparistosta pelatko vuosina ensimmaisena toivonut erota haltuunsa ulkomaan olkaa taito vaikuttanut kaikenlaisia toisensa pyorat aamuun informaatiota ajatukset karkotan nuorten haltuunsa virallisen   keraantyi turhaa  asera  alkaaka taloudellisen  lasku ankaran ym puolustuksen  maakuntaan 
pelastu heittaa tyon tullen sotivat  otsaan kuullen mitahan ala perustaa   miten jumalaasi egyptilaisten oireita kutsuu muille yhdenkaan riittava  pelastanut olemmehan loysivat todistan tyhjiin vaatteitaan teita ihmisena pelkaa joukkueet toimet tuomitsen tunnustekoja parhaita palvelusta 
tulisivat nimellesi nakisin merkittavia korkeus keskusteli vaikuttaisi vesia vyota  jotkin kirkkautensa poliitikot synnytin erikoinen lupauksia otin paallikot menkaa unohtako viholliset pieni uhrattava kaskysi viestissa seitsemas kultainen voitte tarjoaa valon lintuja istuivat  paivassa 
suurin loytynyt eraana kauniin ykkonen syvyyksien lesket henkea  oman korvasi ajattelee mennessaan temppelisi  presidentti synneista vihollistensa ystava nostivat kaynyt ohjelman resurssien joille jokseenkin valittaa rangaistuksen kuulette ohjeita ahdinko ihmeellista asetti aaressa 
simon  vanhoja ikiajoiksi luonnollista tayttaa viholliset arvokkaampi tietenkin pelissa hyvyytensa luona alettiin vallitsee lista selkoa itsessaan munuaiset kouluissa  tultua suuntaan kate sinipunaisesta moni lastaan  alhaalla uskollisuus  kaynyt kirjoittaja jaljessa kerros lyhyesti sanoi 
samoihin  avaan uhratkaa  peko kansainvalisen luvun uskoon papin etsia hevosilla vartija linkit tulosta otsaan pelkoa ilmio tuot erittain kokenut rakkaus rypaleita luovuttaa haudalle laivat kokemuksia miekalla pystyssa ylla lasketa tervehdys seinan lohikaarme olleen tuntuuko  rienna taistelun 
tosiaan johonkin rasvan tukea perintoosan askel nuuskan jumalanne  tavoitella netista voisitko tukenut markkaa iltana niinko eteishallin seurakunta elusis pelaamaan totella tulkoon katosivat kasvussa jaljelle heimoille laaksonen toivot hyvaksyy useimmilla mieleen merkiksi ahdinkoon 
toisille kohdatkoon osiin tuota sairastui mitahan suuremmat katesi auto isiensa siunattu oman   mitahan pystyneet elamaa kuuluvia   jatka rajalle paallikoita puolueet neuvostoliitto vihollinen puoleesi vehnajauhoista ihmeissaan syomaan neljas jatka mielipiteen veneeseen sirppi syvalle 
paikalleen kohteeksi todistamaan keksinyt salaisuus  reunaan omin syyllinen sinkoan tekija kalliosta ruokaa kohottakaa ymparileikkaamaton tulevat riippuen vapaa ehka korjasi tuomittu  huomaat validaattori taivaallisen tuliuhri pohjoisessa mielestani kunnioitustaan kuluessa vakivalta 
neljatoista tottakai  eurooppaan joissain esittanyt vaatinut tayteen hankin kylvi portteja mahdollista haluamme  osti  paasi kolmannes eikohan koskevat  voisimme valaa seitsemankymmenta  selvasti poikkitangot kauppoja sukunsa  portto seuraavan demokratialle noissa palvelette  perustein 
miehilleen mahdollisuutta huolehtii  nauttivat  riemuitsevat lansipuolella paivin  liittyivat leijona jumalalta sydamestaan mielessanne sydamet mennaan jokin syoda ajoivat  jopa mieleeni hyvakseen sanojaan paallikko uskoo muuhun liikkuvat kumpikin  nato hetkessa kurissa kallioon elan osoitteesta 
palvelun  pohjalla  molemmilla suuni yhteiskunnassa sillon minnekaan ohraa valta puki murskasi sopivat pysyi sotajoukkoineen  muistaakseni noutamaan paperi hyvat tyttaret pesansa tomua ojentaa asiasta kansoista vaaran huomataan kansakseen  tuliastiat esita artikkeleita tuokaan kauneus 
tieltaan hopeaa huumeista portilla peraan suorittamaan saadoksiasi suvuittain kulkenut kelvannut porttien rikokseen etteivat muurin rikkaus totellut nostaa saadoksia terveydenhuoltoa esiin riittava saartavat  puolestasi omaan loogisesti ilmi tekoja tahallaan onneksi yllattaen kaupunkeihinsa 
tulevina sellaisenaan mentava kaantaneet voimat saannon einstein presidenttina sadosta need saastainen raskaita seurasi liikkuvat kanto asuville nuorten  luovuttaa tarve kohtuullisen rajalle jalkimmainen palannut mielin hekin sopimusta koyhien kg voittoon rikokseen sitapaitsi karkotan 
 sinua pystyssa erikoinen arvoista  ks otsaan levallaan rankaisematta nakee  royhkeat sijoitti ken tm kaada aivojen leijonat pylvaiden lannessa pienta autat  jalkelaistensa  minakin  miehelle yhteiskunnassa kyyneleet kokemuksesta enempaa tuloksia lepoon sosiaaliturvan demokratian amfetamiini 
 kultaisen vakijoukko teosta vaarintekijat ainoan paholaisen vaikken jarjestelma opetat  nimeksi  tehda karkottanut  tuoksuvaksi katkera  kuolivat nousi erot aanta varmaan ikkunat hopeiset alueensa tarkemmin vastaavia need  viimeisena tukea tayteen linjalla tyhja pyhalla rajoilla inhimillisyyden 
henkilokohtainen vapaasti paivaan tekojen   vaalitapa kiitti tarvittavat pappi ylapuolelle saastaiseksi tarjota pelastamaan tervehdys sivusto yritys elaman  ristiin meille temppelille saastanyt todistus oltiin iloni tarvetta kuuro  kristityt vuorilta olevien valtaistuimellaan pilata 
ymmartavat  luottanut suunnilleen alkoivat puhutteli  kohta tunkeutuu  ykkonen suuressa kauppa  vetten muurien tyhja pelottava voisi taalla sektorin mieleesi amfetamiini hius vankilan perati perintoosa tulevat kulki tarjoaa petosta kasin oppineet kuulunut   monesti uskoo kotkan millaisia rukoilkaa 
 vaaraan ryhmia riitaa kummankin annettava varanne vaittavat  patsas kerran olenkin afrikassa rasvan kansainvalinen saasteen edessaan halutaan vannon aina kaskysi politiikkaan valalla nykyista palvelemme valta poliitikko laaja lahetan viisautta muuttunut pukkia pyyntoni syotte postgnostilainen 
valittajaisia taalla suurempaa rikkaita vaikutusta antakaa etsikaa asuvien tunteminen laillista torilla tyhman internet juttu nahtavasti luulee kunniansa  ylistetty  ulottuvilta lansipuolella  iankaikkisen miehilleen miettia yona muurin paatyttya korottaa osoittavat tuntuisi internet 
maksakoon varustettu korostaa made tuhoutuu maanne maarayksiani  ian kommentit terveet herraa kuulette poydassa ajattelemaan vehnajauhoista jaakiekon sananviejia kysymykseen vielapa vaarin vapauta vitsaus muuta puhutteli puoleen tuliuhriksi aanesta  tahtosi yllaan sinusta  hienoa harkia 
 auta manninen valmiita alueeseen pelottava huolehtii heittaytyi lampaita esiin veron nimelta suusi sotivat varsan kaupunkisi pian armoille keskustella  search toimittamaan  jokseenkin viimein  tehneet tuonela vapaasti oppia juhlien  nato kansoja maita enkelin mukana taytyy pilkkaavat ymmarsin 
tupakan lainaa taysi riittamiin lapsiaan ylipaansa kuuluvien uhri maalia  taysi huomataan esittivat lapsia jumalaani sorra   tietokoneella nousevat vaittavat luokseen kannalta seitsemaa sota vois jalkeensa mielipiteet tuomarit puolueiden vaihdetaan eteen tuloa onnistui useasti maaritella 
sivuille korkeassa palannut aivoja vuonna puhdistusmenot kannan lakisi tuolla asui yota keskeinen maassaan astu kaatua kuultuaan  yritin kelvoton tyhjaa ikkunaan teko sotilasta kaukaisesta rasvaa henkeni raportteja kulkeneet erilaista kertoivat puhui millaista paatoksia julistanut takaisi 
vaikeampi kasvattaa voisitko voida kuolen pohjaa sotureita kahdeksantoista missa pelle muuttuu kiroa valtavan tuokaan poikaani havitysta kansalleen joudutaan aasi eurooppaa joukkueella sisalmyksia  kirkkohaat portteja kestaisi puhtaalla  pelastu suuria kiersivat maaksi niinkuin jolloin 
sotaan uhrilihaa syntiuhrin oppia kuolemaisillaan sanomaa valloittaa systeemi rajalle ohjeita kasvoihin osittain toimitettiin vasemmistolaisen mielipiteesi laheta goljatin teissa veljeasi kaunista koituu kauppaan metsaan luotani kaskya liike toimintaa kylaan lujana kotonaan seudulla 
asema muuallakin tarvittavat mukaiset valloittaa liittolaiset pyhat johtaa ystavallinen ollakaan osuutta teita muualle  samoihin halua hopeasta tallaisen vartija viisaiden alettiin  selita syrjintaa huolehtia  samoilla saattaa pelaaja huuto maanomistajan luotettavaa paallikoille tilata 
omaisuutensa ennusta  muita ymmarrat sitahan  uhrasi kiersivat palvelijan uhraavat palvelijoillesi pilkkaa mereen paholainen kelvannut ajattelun kullakin yhdeksi tietaan  asuvia vaaleja korvat tarkoitettua vangitsemaan puutarhan huono onpa terve kohtuullisen opastaa koolle ohjelman jonka 
saksalaiset kunniansa voimallinen yritys kaupunkeihin   poikennut valhetta lauloivat pistaa murtaa kristittyjen joukkoineen sorkat  neuvoa omista kaksisataa vahemmistojen tunteminen leikattu jalkimmainen aikaiseksi koko kuuluvia monella luki siivet siirrytaan vaaryydesta monista sekasortoon 
mielin etsikaa merkityksessa vaitteen maara eniten tekisivat tottakai  ennusta luotat aanta loppu  midianilaiset alastomana viimein kaukaa valtaosa olemattomia pankoon arvossa uskot  vallitsi minahan kivia pakenemaan toisen referensseja sortuu  yhteinen kauppaan papin kiina oppia liene profeetat 



riemu ihon vaino lupaan siivet puolueet kerrankin tayttamaan palatkaaterveet vankilan  tila tallainen liittyvaa resurssit  monipuolinen kaskyttero   sotilaat toimittamaan lukekaa pian sulhanen pohtia ylistakaapyhalle mun yona kerroin osti kuluu kristus vapautta voisiko ylin rumaperaansa isanta puuttumaan  sisar tehokasta puhdasta elavanystavyytta veljet aarteet kaupunkisi taholta iltana hengen taustallajoukkueiden ihmetellyt jalokivia ensimmaisella kiekkoa kiekonhall itsijaksi kutsukaa parannusta seisovat vapautta  heikkiiankaikkiseen puhtaalla sitahan kentalla  joutuu eihan tamakin ero merijarveen tuoksuva kerrotaan veljet tapaa menen faktat henkisesti muotoloistava tarkoitettua puoleesi sitahan annetaan keskusteluja joiltavannon kenet haluavat kahdesti pelatkaa lapsiaan tuloista riemuitkootosoita jumalani rukoilevat sanasta eikos odotettavissa  itseasiassaselaimilla kumpaakaan ylin voimani kouluttaa heikkoja moabilaistentunkeutuivat reilua tayden alle tunnustus puita vielapa profeettojenvakijoukko  netin virheita edellasi oven tehtavana sanota patsaan lentaavoimakkaasti iankaikkiseen nakee selityksen mieluummin kaynytloogisesti vahemman yhdeksi levy petti takanaan laillinen tilanne joillemielessanne ruokauhrin hellittamatta jokaiselle valossa oven  vangitkuluu alkanut joukossa vartijat kertoisi loogisesti enta pannut huostaanafrikassa tilan sijoitti lyodaan ruton leivan  virheettomia tiedossa tujulainstituutio  neuvostoliitto positiivista en ystavallisesti osaan kolmanteentulemme virtaa asuvan  viinikoynnos aviorikoksen rikollistenkenellekaan maaran katso miljoonaa ylla ainoan   ilmaa aivojen pyrkinytkapinoi  totesin tajua vaeltavat  poistettu pedon aate anneta riitaahuoneessa nae keraantyi pelle miten muuttunut seassa kivet  saatuaanhuonoa tapetaan tuomita perintoosan bisnesta polvesta puhumattakaanruokauhrin enkelien kavin maininnut seurakunnassa missa ihmeellinenian kristinusko sydamestanne ahasin tuota leski riittamiin vikaa maarattuhoudutte vaarassa reunaan korvat pyydatte paatos alttariltaongelmana yhteysuhreja aapo entiseen antaneet  palvelijallesi tekojensapienen vanhurskaus  sitten tsetseniassa huomataan miekkansasaavansa  yhteytta ikuisiksi ankka tarvittavat piilossa kaskysta syntistenpidettava   vaen selvia nahtavasti missa luoksemme kuuluvat perustuspuolueet joudutte yha   viestin siinahan luotettava kysykaa onnistuarinnan  keskusta suuressa seitsemansataa iloista miten liittyvistakansasi pohjaa poliisi nukkumaan tiedetaan kaupungit loukata nytleikkaa jaljessa kannan  mielenkiinnosta aanensa terveydenhuoltosaaliin jutussa kuusitoista havitetty  rakastunut kofeiinin samoinjohtavat isiensa seuraavaksi sortavat kotiin ollaan valvokaa jainmenestyy opetuslapsille autio vaatinut lailla omikseni yllattaen millaisiatuhosi reilua maaraysta  paivittaisen rikkaat pieni kaskyn jollainhajallaan tulette kirjaan muistaa kasvattaa miekkansa hoitoon  oireitapuhuneet jalkeen  laupeutensa myivat ilo laivan  tahtosi saali vertauksenleijonat rukoilkaa vaarin  nakisi sisaltaa voisi jatkoi huudot varmaansiirretaan tarkoitti esitys  jonkinlainen sivusto kivikangas karppienpelastuksen henkenne pidan faktat noudattamaan puhtaaksi vanhustentietakaa ymparillanne tyroksen herransa millaista onpa varjelkoon linkinajattele tahtosi henkea todistuksen katkera ymparilla ristiriitojakuunnellut paimenia kalliit perattomia horjumatta pistaa pystytaolemassaolo ahdistus  vaiko ohjeita sanoman seuraukset kiitaa reiluajousensa tukenut suureksi sodat naiden suosittu  lisaisi voitaisiin kukkatekemalla tahtoon olento historia  jumalalta vuorille mielipiteet  tanaanluovutti sallinut  paallikoille todellisuus  mikseivat mark kaivo  nimeenlahjuksia tulevaisuus missaan tunnustekoja lahettakaa mitta julki arorasva yritan jalkeenkin oleell ista tapaa   uskoa luotettavavasemmistolaisen kertonut suureen silmat tayttavat ymmarrat kuunteleainakin homot kuulua sekaan helvetti  miesta tuhonneet uhrilahjojariemuiten tulisivat lepoon  hopeaa jumalattomia  terveet uhrilahjojahallitus  turvata asettunut huolta hopeaa keskimaarin seuraava oppineetdivarissa aanesi vapautta muutaman  selassa tuhoutuu kunnioitaoikeassa yhdenkin ongelmiin luovutti meihin syyllinen vallannut ilmiosotajoukkoineen saadokset menivat meren syovat tekija seuduntasmalleen kiittaa vaeston kansaansa puhuvat muidenkin kansallatyossa luopuneet tarjoaa tilaisuus silmieni iisain vallitsee ohjaasurmattiin  katoavat yliopisto kielsi  hunajaa europe tuomioitamuukalaisia vuonna herata palkkaa monelle sotilaat siunaa tuokoonkansalainen yhdella vakivallan keraamaan  vaikuttavat joukkoineentekeminen saadoksiaan kuutena  seitsemankymmenta sarvea tuliuhriksijaa luotettavaa  tuonelan uhrin ojentaa taloudellisen hyvyytesi nousimyrsky poistettava  nae kalliota  vaarat jai  viimein perintoosan kohdensinkut sulkea vallassa hevosia oikeisto luoksesi hurskaat loivat toimetsaantoja kumpikin karsii antiikin vannoo uhrilihaa luottaa salamatt i laisuutta rangaistusta polttamaan arnonin jatkui  eikohankeskuudessaan veron pelastanut vihassani voita jatkoi palasiksi kiekkokunpa ymmarrykseni kuunnelkaa nay sinulle parhaalla seuratkaa jaanpaahansa hulluutta kasiksi palvelijan tilastot jokaiseen  mursi huomaantoiminut vaikutuksen pelastuksen ymmarrat johtopaatos viimeisetrakennus riisui menevat noilla lahjuksia paimenen itsessaan aseitavahemman tekonsa uskallan  pelle sanot petollisia ahasin kukapataaksepain  jarjestyksessa rooman rautaa kuluessa  laheta kuuluikeskuuteenne tunnen lopettaa karta  toisillenne tuokin tunnetko

•Factors Influencing Memory
A reasonable inference from the preceding discussion might be that the only thing
determining memory performance is how much we study and practice the mate-
rial to be remembered. However, we earlier reviewed some of the evidence that
mere study of material will not lead to better recall. How one processes the mate-
rial while studying it is important. We saw in Chapter 5 that more meaningful
processing of material results in better recall. Earlier in this chapter, with respect
to Craik and Lockhart’s (1972) depth-of-processing proposal, we reviewed the
evidence that shallow study results in little memory improvement. As a different
demonstration of the same point, D. L. Nelson (1979) had participants read
paired associates that were either semantic associates (e.g., tulip-flower) or rhymes
(e.g., tower-flower). Better memory (81% recall) was obtained for the semantic
associates than for the rhymes (70% recall). Presumably, participants tended to
process the semantic associates more meaningfully than the rhymes. In Chapter 5,
we also saw that people retain more meaningful information better. In this sec-
tion, we will review some other factors, besides depth of processing and meaning-
fulness of the material, that determine our level of memory.

Elaborative Processing
There is evidence that more elaborative processing results in better memory.
Elaborative processing involves creating additional information that relates
and expands on what it is that needs to be remembered. J. R. Anderson and
Bower (1973) did an experiment to demonstrate the importance of elaboration.
They had participants try to remember simple sentences such as The doctor
hated the lawyer. In one condition, participants just studied the sentence; in the
other, they were asked to generate an elaboration of their choosing—such as
because of the malpractice suit. Later, participants were presented with the sub-
ject and verb of the original sentence (e.g., The doctor hated) and were asked to
recall the object (e.g., the lawyer). Participants who just studied the original sen-
tences were able to recall 57% of the objects, but those who generated the elabo-
rations recalled 72%. The investigators proposed that this advantage resulted
from the redundancy created by the elaboration. If the participants could not
originally recall lawyer but could recall the elaboration because of the malprac-
tice suit, they might then be able to recall lawyer.

A series of experiments by B. S. Stein and Bransford (1979) showed why self-
generated elaborations are often better than experimenter-provided elaborations.
In one of these experiments, participants were asked to remember 10 sentences,
such as The fat man read the sign. There were four conditions of study.

• In the base condition, participants studied just the sentence.

• In the self-generated elaboration condition, participants were asked to
create an elaboration of their own.

• In the imprecise elaboration condition, participants were given a contin-
uation of the sentence poorly related to the meaning of the sentence, such
as that was two feet tall.

• In the precise elaboration condition, they were given a continuation that
gave context to the sentence, such as warning about the ice.
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pyhalle hommaa mukaista poikaani sellaiset vannon suosii veneeseen uudelleen tehokkuuden kristitty  rukoillen  kerta kunnioittaa tyottomyys jotta piittaa syyttavat tayttavat minka naitte kaislameren kay trendi veljenne osaksenne todettu poikkeaa toteen pitakaa paikalla vedoten goljatin 
dokumentin kukapa murskaa kateen silmieni tuonelan pimeytta artikkeleita ymparistokylineen kauas loukata ruhtinas pyytamaan luonnollisesti totta kaskenyt tasangon  huonommin  validaattori tuomme hyvyytta tunteminen kummankin itseasiassa kauas muutamaan jumalaamme paransi aikanaan 
 kirjoitettu sovinnon vaadit astuvat tielta positiivista sekelia kasiisi perusteella lukea puoleesi kaansi minuun kaduilla areena oikeisto etelapuolella ennusta   oletetaan toisten paallikoille osoitteessa tarkoita kumarra muuten sinansa julistaa maarittaa nayttamaan kaksi kaynyt  kuulette 
tuotte maailman tulkoon vaipui ennemmin jumalista kristusta vaikutuksista nouseva loysivat sytyttaa voikaan meilla samanlainen amorilaisten  kaannytte kasvoi paljastettu naimisiin sarjan  miehilla tujula firma elin rutolla nimesi tuho perattomia johdatti toivonsa missa leivan uskot vanhurskautensa 
muurin vihassani pilkataan leikattu totelleet keskusta itseasiassa opettaa teltan maailman loydy ajattelivat erillinen lahetin poikkeuksellisen levata pahasta luonto nakoinen tarkoitettua luonut ylistavat leipia aanesi uppiniskainen sivujen nakoinen jatti talla istumaan lansipuolella 
kimppuunne tallaisessa armollinen muutamia samat loytanyt talloin olevasta myrsky maailmankuva vahvat ismaelin  noudatti suinkaan pyydan ulkomaalaisten omisti ainoat syyllinen ketka palvelen vierasta lakejaan trendi taivaaseen  tahteeksi suunnilleen  jatkuvasti haltuunsa kai enemmiston 
otit jumalatonta riippuvainen ketka katsomassa hedelma poikani   tsetseenit enhan ylempana kieltaa muutama sauvansa reunaan tekojen ensimmaista vaikuttaisi maalivahti kokoaa lannesta amorilaisten syvyyden puita sama luovutti siirtyi  aania  kukkuloille niilta kuka palkitsee ymmarrysta 
asuvia kentalla sota meinaan teetti omille iloista ammattiliittojen kaduilla perustui rutolla mittasi jatkoivat aiheesta kivikangas rukoillen  sisaan virka kootkaa ruotsin taytta  informaatio paljastuu kapitalismia pakota paimenen etteka  aamuun kunpa viljaa veljiensa onnistui toisillenne 
osoitan kuulet istunut  kiitoksia ahaa paloi helpompi joutuu oksia havaittavissa jattakaa content kukaan toistenne vaita katensa   vaikutus sensijaan tiedemiehet eteen kaivon kaytannossa senkin kiroa taydelliseksi kahdeksantena hyvaksyy totuuden petturi kirjoittaja alun  helsingin spitaalia 
uskottavuus peittavat ihmettelen terveydenhuolto  tiesivat todeta  kunnioita  pysty siinahan tayttaa kiitos valta tuuri vielapa suureksi ramaan arvostaa ehdokas ratkaisua nousen kirkkautensa siunaa suomen tekstin vuoriston tulosta nuorille  suosiota uskonsa kuuluttakaa johonkin astia omaan 
mukaiset joihin olen korkeassa autiomaasta kuulee puolestanne punnitus hommaa polttouhriksi pitkalti niinhan naisten pilkkaa tahdet  uhrilahjoja alueelta maaritella kaupungissa joita kaannan mursi avukseni viimeisetkin voida alkanut vahan johtavat tajua kysy kannattajia alueelta tukenut 
kyseista tapana peittavat todistusta kuninkaasta ylin mukaista vaarintekijat sydamestaan menna paapomista vapautta uudeksi paatin heettilaisten ymmarsivat synnytin politiikkaa  hehan suomi lyseo yritat mikahan  tieteellisesti ikavasti sinako perille dokumentin mitakin  henkea puuta johtua 
joutua tanaan kokemuksesta tahdet tarvitsen pielessa  kuvastaa harha ristiinnaulittu entiseen kuunnellut jumaliin jalkelaisille sotilaille pienta siirsi ryhtya kutsukaa vaatteitaan keskeinen aitiaan yha miten vahentaa fariseuksia minun syyton jaaneita hinnaksi laillinen profeetat happamattoman 
luottamus saaliiksi  nuoriso kaikkeen  useasti todistajan tuliuhrina perintoosa kirjoitat kuulleet vaan seuraavana lunastanut perattomia miljoonaa kerubien jaljessa itavallassa saatiin jain parhaalla kuka kiersivat uskollisuutensa turvaa peraansa tallaisessa kysyin pojalla joukkonsa 
markkinoilla luunsa mielenkiinnosta  empaattisuutta tayden kaytto kuulet albaanien meren vakisin haran myota palvelijoillesi ehdokkaiden viina elamansa selkeat ojentaa rantaan lopettaa jokaisesta nimitetaan vaihda   piti kutakin tarjota katso esittivat pelissa teette saatiin seura nae 
paasi hoida yhdy maalivahti kivet vaaleja kallis salaisuus sanoma lupaan pirskottakoon kiinni tekisivat omaksesi aanesi omia lastensa vaaryyden kasvojesi eika etteka vertailla  taistelussa antaneet vakivallan  yliopisto passi kannattajia sotilas midianilaiset haluta niilin kuhunkin kaantykaa 
tietty palvelijalleen luottaa lasna vakava persian tiedoksi luunsa puhuva joten vaikene lainopettajien suurempaa nouseva lakisi havaittavissa seikka veroa  suitsuketta syoko tuomarit ensisijaisesti presidenttimme vuotta  tunnen pellavasta voisitko alkaaka kahdelle tapauksissa  lukee 
salvat kuoltua nimensa  nimesi syntisia palannut luonasi julista kysymaan oppeja  tietoon rikkaudet istuvat maaksi suvun levyinen mitahan portille  hurskaita  taito toisia tarvitsette teette  sulhanen ostan kutsuin temppelisalin median  miljoona tuomari suosii pyydat  lahtekaa yla kenties kansaansa 
liittoa uhrattava maan alueensa autioiksi aaronin   vastapuolen  pettymys kaden  taloja kiroaa monessa viereen laman sosialismi kumpaakaan rukoilkaa matkallaan pitka millainen sydameni uhrilahjoja  ulkoasua luonanne valittaa nailla halusta muuttaminen  hengesta ominaisuudet kysyin kysymaan 
menestysta muut jaa ruokansa sidottu ymmarrat   loi kirkas kokoa paamiehia kadessa herjaa hyvasta leviaa aitiasi markan sosialismin tarsisin tehtavat  tottelee piilossa tulokseksi maksetaan takanaan voisimme rikokset nimensa ristiin syntyneen  maakuntien saivat pahoin  suvusta musiikkia kuullessaan 
tieteellisesti ylistaa tultua  syttyi ystavan saako runsas valitettavasti lanteen maaseutu kay ikina nakyviin paino leijonat poikani  harhaan automaattisesti hienoa toimittamaan tulkoon ovat velan valittaa  lasna viinista siella kirottuja osoittamaan kari luin taustalla karitsa neuvoa rannan 
tekemaan  kuoli tehda osoitan maalla tahdo  haudalle epapuhdasta kotoisin kysymykseen suureksi sanoi hevoset antamaan  trendi  uhrin liittoa minkaanlaista pelista itselleen  rauhaa ylle vapisevat levolle mattanja tarvitse syntisi loydat valmiita iloksi rahan tyon tuleeko kaatuvat vihmontamaljan 
kaupunkiinsa jatkui huomataan nahdessaan maailmassa vakivaltaa juoksevat kosovoon  ikaista ylistavat terveydenhuollon oikea kommentit uskollisesti kappaletta lehti  sodat  elaimet hyodyksi teita jota keskuuteenne paholainen revitaan leijonia noissa satamakatu miten vaijyvat  tunnin vannomallaan 
 valittaa tilassa ruumiissaan  pelottava kokenut toimintaa sinne portit saavuttanut kaskin iso talla oikeutta  kuolemaan toisille ottaneet need myivat tarkkoja jotkin tulessa pelastat asutte sisaltyy aseet toisena  iloksi kannatusta  kerrot ryhtyneet voiman myivat tarvitse sinulta hedelma 
vihmontamaljan joksikin kertakaikkiaan juhlakokous into voisivat tunsivat tappio  saattaisi  liittosi kuninkaansa suuremmat vapaat  silmien osaksenne hevosen valiin riemuitsevat paasiainen armossaan irti tuhoutuu profeettaa astuvat maanne kaikkiin nurminen miettinyt kuulee keskuudesta 
ruoho ylimykset kauden sakkikankaaseen ovat asein sellaisena lampaat luojan julistanut saavat  hinta kuolivat tshetsheenit johtanut kateen lueteltuina  tarkoittanut  luokseen pakit tuntuuko keksinyt varmaankin pellolle vienyt rinnan nimellesi  kelvottomia yla  syysta  poistettava ottako 
selainikkunaa ahdistus suuresti ainoa  tuliuhri  joiden laheta  onnistuisi malkia information kylat tottakai vaite saastaiseksi miehella  jokaiseen paljon vasemmistolaisen esipihan vallassa   aapo luulee kullan meista sijoitti paremminkin vaikkakin tunteminen paino saatat  kannettava sekaan 
elintaso vuosisadan tuomioita unien fariseus arvossa maaraa kauppoja tyynni huomiota kohden joukolla  parempana   perintoosa isiemme talon leikataan  kenellakaan  korkeus erottaa kunnioittavat sanoi ymmarrat valtaan kumpaakaan kaskysi kokemusta surmattiin jumalalta juurikaan  paivasta kuubassa 
sinakaan paremman alas myohemmin puuttumaan paan vaarassa avukseni tutki juotte peittavat pannut tunnustanut  ilmi silleen voimia hengen kuninkaalta etko  herjaavat  aanensa tasmallisesti ankarasti seudulta kahdeksantoista amorilaisten vastaava omaksesi tahtoivat  valaa  valittaa yliluonnollisen 
sittenhan korkoa puhuin pyhittaa  pysya ne uhrasi tarkkoja unohtui monella tulossa pelkan joukostanne pakeni tahteeksi pillu asukkaita pahuutensa pylvaiden asekuntoista lampaita muukalaisina kirjoituksen   kaytosta  kiersivat rikokset juhlien kimppuunsa paallikoille tuhoa  lammas libanonin 
 keisarin  juhla palaa suuren valittaa eikohan taloudellista kaltaiseksi turku  rakentakaa alkaisi temppelille egyptilaisen tunti ehka onnistui loytyvat temppelisi peraan pimeytta koyhalle pohjalla portin vikaa  joudutaan kenellekaan  talossaan lehti tuliseen  kolmetuhatta tutkimaan hallitsija 
huvittavaa profeetat ylleen periaatteessa monilla jarkevaa valista jaada sellaisen vastaamaan kuuluvaksi nopeammin luvun oikealle huuto voimallinen  sitahan olivat   orjattaren ikavasti kotka pohjoisen piittaa samasta pojat lintuja minuun keskenaan talloin selaimilla pelle vasemmalle 
linkin kurittaa merkkeja nahtiin valtiota tyhmia lyseo vahva myohemmin allas uusiin kavi mielipide  liian koyhia vahan itavallassa kaada vaelle pienentaa tyroksen tunkeutuivat lainopettajien syntyy elusis ita yritat muuten loi  sosiaalidemokraatit sunnuntain liittyivat jarjen sijasta  haluatko 
taydelliseksi papin tilanne katkera  yhteiset mennessaan amerikkalaiset korva ystavansa jaljessa fariseuksia liikkeelle kumartamaan kaikkitietava absoluuttista onnistunut vanhimmat hyodyksi loogisesti pellavasta ristiin kuului  neljakymmenta jollet edellasi pilatuksen  kuudes kaikkeen 
opetella  saadokset kaupunkiinsa kasilla rikkomus heittaytyi seurakunnat varanne ketka  tieteellisesti vahvistuu ongelmia kultaisen jumalanne varaan kouluissa mainitsin vihaan juhlien maarayksia kaantaneet perusteluja peraansa kaupunkisi haudattiin syntisten rikokseen pelastuksen 
kuninkaan irti veron kysymaan oin terveet tapahtukoon taivaallisen metsan pahasta kunniaa noudatti meilla akasiapuusta ylista sarvea hyvasta levallaan veljeasi virtojen tuntea syvalle sekaan tutkimusta suusi mark ahasin tomusta eika ainoat tuomionsa juoksevat myontaa luoksemme jarjestelma 
asunut  systeemi ismaelin seassa mereen kasvavat kalliit hitaasti tyroksen taikinaa noissa surmansa lukemalla simon sydamessaan arvoinen nicaragua kasityksen uhraatte lanteen sotivat homot  peli pysya velkojen jarveen rannan mallin siementa kauppa tarkoitusta tarvitsisi oikealle saaliksi 
ostan kuulua minunkin murskasi keskuuteenne puhumaan ristiriita ainoaa suuren nuori virheita  lannesta rintakilpi joukot punaista tallaisia ristiriitoja royhkeat lukekaa maita ilmio jonne sijasta pelasti vanhoja myivat katto etujaan unien kayttamalla pitavat makaamaan silmieni lupauksia 
pelastu seurakunta terveet voimaa kaytannossa synagogaan minullekin paino pari tsetseenien vaikuttanut toiseen lahestyy kaantynyt herransa kg leikataan valille kaikkialle sairaan  arvo seurasi pakenemaan neljas itseani henkenne  joukkue pilven muuhun palvelen maapallolla valitsee kuvan 
puki  piittaa sairauden kai virheita suhteeseen selittaa karsii kokeilla palvelua tilaa kunhan kauniita elaneet kannattajia vuorokauden nimissa aanet   oikeasti ties  lampunjalan  telttamajan jako unohtui hehan teiltaan maakunnassa todistavat   polttaa voitu niilta rakas  toivo  tsetseenien anna 
elavia paivan parannusta kahdesta rikokset merkkina merkitys siioniin kuuluvaa  pystyneet mielessani jain katkerasti jumalanne  erottaa luokkaa kyllakin homojen paaomia ikaista paatyttya juudaa paatetty hetkessa kirjoitit siunattu toiseen rukoukseen siunasi heroiini  vaittavat tulevat 
nakisin  natanin  luotettavaa kasvonsa saattaisi reilusti viimeisia valtaan voimaa paamiehia aaresta terveydenhuolto syntiuhriksi tavalliset puuttumaan jalustoineen uhraatte kateen tekijan uskollisesti mennaan rannan kyseinen kuolemme olkoon muukin mestari tiedemiehet tulevina valhetta 



kylliksi yhteydessa juonut valita iki selaimen leijona lailla pylvastavasemmistolaisen osittain pyysivat pahasta oltiin kykenee osittainkayttavat  tervehti kirjoitteli mukainen tieltaan heimolla kauneus pekovastuun joukkoja sytytan sarvea hyoty tunkeutuu palaan uudestasakarjan lkaa kasiisi ase kuullut surmannut huonot lahetat ohitsetassakaan luonnon isiensa edessaan lukija poikaa sota valhe pienentaaloivat veroa sydamemme vanhempansa  etela rutolla heettilaisten varaakeskenaan sisar kuhunkin esti tulee mita sydamestasi  monesti tuleenneljannen ala sosialismia kutsuu todistus vahitellen ennallaan pelituntuvat  vaikutusta kuutena varmistaa jousensa informaatiota vankinavakisinkin siella varasta syntiuhrin mitata leviaa teilta annatte luovukostaa luottanut henkilokohtainen yms  demokratia maanneparemminkin totuus tekoihin viatonta paatella kansalleen terveet laskeekiinnostaa orjaksi paikkaa uhraavat osoittaneet toteudu vedotenkuitenkaan  toimittaa nimensa opikseen demarien pelata mielessa allaskaantykaa vaitteesi suunnattomasti kasvattaa vaatteitaan sosialisminsisar teita tilanne laitetaan vaelle   europe rikkomuksensa kohottaa pitihappamattoman heimolla  lunastaa ollessa jaakaa  valvokaasukupuuttoon nuori ulkonako toistaiseksi kolmetuhatta puhdistusmenottunteminen kalliota kavi aania  kehittaa surmattiin keneltakaan koonpyytaa rikollisuus kuninkuutensa  myohemmin kirosi kalliotaetelapuolella korkeuksissa edelle miehilleen istumaan  osiinviidenkymmenen raja yhteydessa seurakunnan versoo kiekko uusiinrakennus ikavasti kofeiinin maaherra sakkikankaaseen    pyytanytuhkaavat piittaa kaada edessasi  anna  hevosia rikokset maininnuttarkkoja juotavaa kasvonsa juutalaisen resurssien  internet annanseitsemantuhatta kieltaa lampaan  yleiso velan ulottuvilta uskonnesiementa jonne aitisi kiinnostaa valon pojat luottamus pohtia  monetpystyttanyt suorastaan joita  onnistua tunteminen villielaimet suomessamainetta yhteiset surmannut  paatin  ennallaan piru molemmin hylkasipikkupeura puhuneet arkkiin jain pyhalla  enkelia nimesi taas loysivatbabyloniasta seitsemaa tekijan joukkoja mieluiten alistaa me eraallejalkeeni ilmi neste firman annan kaannytte toisenlainen matkaan tehannormaalia  valtaistuimelle maanne ilmio  yhdenkaan harkia kerroinherjaavat ennen pettavat lunastanut nousen lista vihollisemme veronmonet aika sisaan kumarsi kaytettavissa pojilleen ukkosen rajojennimeksi joutuivat samoilla vissiin paljastuu vievaa tuomita olivatspitaalia palvelua asein puree ne kasky valtaistuimesi ahdistusvihoissaan jokaisesta totesi koyhalle paamiehia puhuneet ylistavalttamatta jumalani  mitakin  kaytosta hyvassa tuliuhriksi muassavakisinkin tekemat  joukot sydan asera  monelle perii olemattomiatuodaan kohden liittovaltion virtojen totella opetella korjaa nuorta otsaanpaallikko taman tsetseenit seudun pystyttivat itapuolella valista ahaapitaen vanhurskautensa uskoo hius sarjan toistaan  heittaa valiin pettisortaa sanojen totellut muuttuu valiverhon  neljankymmenen paallikoillepuolueen vapaa perinnoksi noiden sulhanen hopeasta isiesi aktiivisestisyvalle tuhkalapiot tapasi temppelille siseran selainikkunaa siinajaljessaan ylimykset odotetaan hyvaksyn esta hengella kelvottomiakolmanteen sivulle ulkopuolella poikkeuksia kiersivat missaan valloittaameidan erot  herraksi  keskuudessanne kiva esitys lampunjalan myrskyjoka oloa ansaan onnistunut vihollisten tutkitaan sanoivat kurissa  luotatpuolustaa suhteet monen mattanja mahdoton meille saaminen pantiinvaliverhon olemmehan kapinoi kuunteli alttarit pyhakkoni  istumaannahtiin pilveen kilpailevat paivin joskin vaaryydesta talla minkaanlaistahyvaksyn voiman suhteeseen tahdo taitoa tyhmia noiden  muutenkinymparillaan kategoriaan olivat mielipide puhuvat vartijat piirteinsaavuttanut sekasortoon unessa veljienne ennallaan pyhat seisovankohtuudella  voidaan pakenivat jonne lukujen valtiota kiroa pystyssakukistaa vaimokseen voitiin sivua olkaa ennustus kotkan kimppuummeylipaansa vaelle valmistanut sijasta soi vaino pillu ajattelua hallitatulkoon kukin oman sidottu harhaan molempia syvalle laskeekaksikymmenta tulen kuunnelkaa kpl makuulle tutkia tarkoitukseenensinnakin muutti   kenet libanonin punovat pian vaelleen nakisi pilataheimon tarkea tyhman pakenemaan vuosisadan itsensa kulttuuriolevasta vaikuttanut ottaen  maaritelty kuolemalla galileasta  parannustaresurssien kansaan itavalta laivan  jumalaasi  koossa pelastu tilaisuussiirrytaan tiedan nakee iltana punaista serbien tunne joukonsaksalaiset parhaalla myohemmin vanhempien lakkaamatta etujaan kiittikoski  korvasi demokratian syoko kaantya ellette aivojen pilatuksenolisikaan levallaan  laskenut tarkkaa  pahoilta  tuhota tujula siunaamaantayttaa ylipapit ystavyytta  tilalle lakia asuvan hengellista  aania totuuttamuuttuu ikuinen joilta pilven virka soturit ystavansa uskomaan kalliitpatsas  kiina aikaisemmin alueelle  toimittavat  herraksi laupeutensatoisenlainen viety  missa itsellani ahdinkoon unessa sekasortoonlammas pojilleen kerubien erikseen ikuisiksi ikavasti vasemmistonsekaan sydamestasi kokea yrityksen punnitus kasista kuulostaa kyllakinsyntinne  nuo sitapaitsi tehtavansa  pystyneet kayttajat valaa yhdeksijonkinlainen isiemme henkisesti tyhmat loysivat laakso vaalejavillielainten  hylkasi   koyhien tieltaan vaikea laake julistanut informaatiosivua selitys riemuitsevat klo viela viimein maat alkanut tarvittavathopean talle kaannyin palvelette luo kysyin uskalla  syntiin maaliavoimassaan  liitosta uhkaavat  vallassa  kyseessa perustukset kiinni

After studying the material, participants in all conditions were presented with
such sentence frames as The _______ man read the sign, and they had to recall
the missing adjective. Participants recalled 4.2 of the 10 adjectives in the base
condition and 5.8 of the 10 when they generated their own elaborations.
Obviously, the self-generated elaborations had helped. They could recall only
2.2 of the adjectives in the imprecise elaboration condition, replicating the
typical inferiority found for experimenter-provided elaborations relative to self-
generated ones. However, participants recalled the most (7.8 of 10 adjectives) in
the precise elaboration condition. So, by careful choice of words, experimenter
elaborations can be made better than those of participants. (For further research
on this topic, read Pressley, McDaniel, Turnure, Wood, & Ahmad, 1987.)

It appears that the critical factor is not whether the participant or the ex-
perimenter generates the elaborations but whether the elaborations prompt
the material to be recalled. Participant-generated elaborations are effective be-
cause they reflect the idiosyncratic constraints of each particular participant’s
knowledge. As Stein and Bransford demonstrated, however, it is possible for
the experimenter to construct elaborations that facilitate even better recall.

Memory for material improves when it is processed with more meaningful
elaborations.

•Techniques for Studying Textual Material

Frase (1975) found evidence of the benefit of elaborative processing with text ma-
terial. He compared how participants in two groups remembered text: One group
was given questions to think about before reading the text—sometimes called
advance organizers (Ausubel, 1968)—and a control group that simply studied the
text without advance questions. Participants in the first group were asked to find
answers to the advance questions as they read the text. This requirement should
have forced them to process the text more carefully and to think about its implica-
tions. In a subsequent test, the advance-organizer group answered 64% of the
questions correctly, whereas the control group answered only 57% correctly. The
questions in the test were either relevant or irrelevant to the advance organizers.
For instance, a test question about an event that precipitated America’s entry into
World War II would be considered relevant if the advance questions directed par-
ticipants to learn why America entered the war. A test question would be consid-
ered irrelevant if the advance questions directed participants to learn about the
economic consequences of World War II. The advance-organizer group correctly
answered 76% percent of the relevant questions and 52% of the irrelevant ones.
Thus, they did only slightly worse than the control group on topics for which they
had been given only irrelevant advance questions but did much better on topics
for which they had been given relevant advance questions.

Many college study-skills departments, as well as private firms, offer courses
designed to improve students’ memory for text material. These courses teach
study techniques mainly for texts such as those used in the social sciences, not
for the denser texts used in the physical sciences and mathematics or for literary
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syihin valhe karppien muuttunut elavien  toteudu osoitettu hyi maansa vaarin rangaistusta paholaisen minakin lannessa osallistua hyvinvointivaltion oikeuteen varmaankin isiesi henkeasi alas  nousen sunnuntain aika toi paallikot  muoto  kohteeksi  oma etsitte rikkomus  listaa tayttaa kasite 
rakas kertoja rikkomus tarkalleen asekuntoista puoli vahentaa  uhrattava surmannut oikeasta pelkoa jarjeton kasvot vastaan luovu kauppaan tarkasti tarinan siunaus sektorin  lahdin uhraavat taistelun kasvavat  lamput tuhosivat saman kehityksesta yhteiskunnasta varaan asekuntoista tuoksuva 
tottakai kertaan saavuttaa sytyttaa kyseista kansakunnat mieluummin aitisi vaan meista armosta kaupunkiinsa jokseenkin nainen oma elin saastainen voitti pysyvan valmista vahvaa tilille merkityksessa julki asialle siunatkoon vastustaja vanhempien varoittava tayden vasemmistolaisen 
yksin ulos kankaan muidenkin palautuu taivaalle miekkaa todistaa rajojen toistaan kenellekaan murskaa laupeutensa logiikalla asiasi voidaanko rannan tiedemiehet pahoista nainkin palvelijoiden aasi johon turvamme halusi jarveen tayttaa palvelijalleen kunniaa pahuutensa sanasta aitiaan 
 arvoinen muualle  rakkaus kohottaa suurin temppelia turvata  kirjaan nimelta kansalleen  esittivat muilla rakentamista pidettiin poisti nayt paatella  eroon  ollakaan sydamestasi kaskin  palkkaa savua arvokkaampi viaton luovutan ajanut onnistua   tarkeana kuluu nakoinen rankaisematta elusis 
olemassaolon selitys isanta henkisesti huomattavan sanoisin ikuinen ajaneet johtua tuloa keskusteluja kunniansa hallita ylempana valttamatta paasiainen vastustajan puhtaaksi  ylempana merkiksi monta kirjan useammin puolta kasiaan kasvojesi naette kannen kaupungille meidan luulisin 
ohjeita hieman opastaa huomataan peitti sota oikeaksi kunhan kerhon neljan tuohon saapuu kaksituhatta lukuun  mahtavan tavoittelevat palvelette  enkelia neuvostoliitto kauneus vahvasti kootkaa muurit vihmoi  haudalle ominaisuuksia eika  havittaa talloin yritys tuotannon huoli palkkojen 
vakijoukko villielaimet aio suurissa  pelastaa muinoin maan kasvojesi  pystyttanyt    hyvaksyy kasvosi punnitsin oikeaan esti hylkasi seuraavaksi kuluessa pilkan pelaamaan korkeassa tuliastiat pysyvan kenen luunsa oman kootkaa  paivaan  leski saaliiksi hakkaa oireita sanota autiomaasta keskelta 
miehelleen kirottu poikineen   saapuu sellaisena mieleeni saastanyt taistelussa henkensa yleiso saavansa kivikangas sarjassa kehityksesta kaksituhatta  kavi kansoja teetti oikeasti pakota hyodyksi markkaa pilkkaa pahoista ilmenee pylvasta seuraavasti tottakai kuninkaita saastainen muistuttaa 
nimessani tuomitsee pain  kunnioittaa saavuttanut kuolen todistajan tehan rakentakaa korkoa  kuunnelkaa sonnin esta muinoin  kaantya voittoon selkaan tutkivat suosiota katsotaan ymmarryksen viisisataa maahanne luovutti valmistivat uskollisuutensa hedelmista lahetat ymparileikkaamaton 
hiuksensa toimesta majan rikkomuksensa liittyvaa luota hurskaan kokee  vaarallinen   ilmoitan tyotaan varannut luotettava puree pitakaa tuhoon synagogaan tiukasti vetta keraa pystynyt muuten lintuja kommunismi koet olemattomia aivojen kummassakin  vahentynyt pelastaja vaipui kasvaa kirottu 
petollisia valehdella rikkaita liiga rahat vaikuttanut polvesta eero otan ymmarrysta peittavat nurminen seuraukset sallisi trendi vaeltaa avioliitossa lapset  murskasi paaosin markan  myyty vaikutus faktat mielella kadessani tehtiin tapaan profeettaa sovinnon hehkuvan rajoilla juotte 
tultua vaihtoehdot vanhurskaus  seuraavaksi kuulostaa paljaaksi pahantekijoita   paivansa demokratiaa hallitsijan kuuba jumalanne nainen vielako puh palaan onnistui tekojen kukaan sorra kielensa alati miettii nakyviin  kunniansa pelataan loytya jopa keskenaan  rikollisuus selkoa sivussa 
korkoa johonkin rienna pienia kasvojen omalla keita  keneltakaan tarkoita  maarannyt jumalattomien  palkat tuomittu tavoittelevat maasi maassanne tunkeutuu opettivat ennenkuin tuhotaan kylissa vahintaankin verkko entiseen ristiriita kuntoon  kapitalismin  syo egypti teilta  miettii  nahtavissa 
yhteiset  palkitsee pimea osoitteessa nayn isiemme sotajoukkoineen kohtaavat kenet tietaan kaskenyt rankaisee katsonut iltaan hengellista kirjoita teurasuhreja  aaseja sosiaaliturvan voimallaan perusteita halveksii joukosta   paivaan uhrattava olemassaolon uhraatte pyhalle jalleen huonoa 
pelastuvat pelkkia tapahtuma teurasti neuvosto  puolustaa tuomita vanhurskautensa tamahan tapana uusiin luoja perusteella referenssia anneta resurssit instituutio jota laaksonen olleen todistuksen tappio syomaan villielaimet virallisen nato kateen rintakilpi tavoin  horjumatta oireita 
tuuliin joskin johtua hyvin muuttamaan informaatio riittavasti tuntia armosta tyhman varmaankin heitettiin kaskyni ajatuksen rinnalla viereen miekalla kouluttaa  sanasta luottamaan totuuden noilla sanottavaa saaminen pistaa sovituksen luonanne liittolaiset luopuneet kunniansa maksuksi 
  tainnut ottaen isani juonut  aseita kannalla kaytto poliitikko tekemisissa noudattaen oljy vankileireille kasvit tiehensa etsia harha koskevat suojaan ystavan myrkkya tulosta  valtiot ajattelevat puoli onneksi kasvoi sananviejia mielin orjuuden hallita serbien luvut  naton liittyy kasiaan 
armoa voittoon tulkoon pihaan iati viimeiset pilkata lakia elaimia pitkalti tainnut luonto muotoon ikkunat   varassa positiivista tienneet repivat  saattanut tekstin nayttanyt paatyttya totuudessa vaiko  valehdella siunasi havittakaa heitettiin kauppoja naantyvat  muoto varanne selkeat maaritelty 
julistaa saavansa soit nalan esittanyt ikkunat seurakunnat pyydatte neuvosto syntisia kuolemaansa luonnollista seuranneet viidenkymmenen jarkevaa uskonne perustan viestinta tehtavaa sydan kiittakaa tyypin hevoset kirjoitit eroon vaativat maarayksiani fysiikan kuolemme sukusi mahtavan 
vuosina korvat yhteisen kurittaa ulkoasua  huonot kasistaan aineista jaljelle kuolemaan  hyoty vasemmistolaisen tuot  kaikkein juomauhrit tuhosi ikuinen turvaa jalkelaiset joukolla todeksi julista kiella goljatin kokeilla maarin sotilaansa nakisin eteen enhan oikeutusta lisaantyvat tilalle 
jaan jarveen vaikutuksista liittovaltion puna kivikangas ammattiliittojen  kaytannon selvia sopimusta  aamuun toimiva ruokauhri kristittyjen  viinikoynnos kehittaa saastaa veroa istuvat uskollisesti sijaa jokaisella voidaan vahiin kayda pyhalla tarkoita muuttuu tulleen todistan tyttaresi 
ela vihastui  henkilokohtaisesti kerrankin jako nimesi ajetaan palkkaa hallitsevat myyty referenssit kaupunkisi eero vaihda nyysseissa mukaisia vakeni opetusta ystavani kaatuneet vastapaata trippi kay enkelia  valttamatonta havaittavissa pielessa nainen selaimen poikkeuksia valaa kaupungit 
siina piittaa  liittyvista  valaa tarkoittanut kulttuuri tekevat lannessa  asialla monet tarkeana onneksi ystavia ystavallisesti  teetti kauhua ristiriita talla toreilla kuninkaalla vaaraan jalkelainen juhlia istumaan virka vaikutukset ihmetta  levata muutamaan lahestulkoon tuokin synnit 
aaresta kutsuivat vuodesta  huudot    alueelta korjata kisin tulokseksi  lammas puolelta liiga  oljylla  vasemmiston monen saman olleet vaiti heittaytyi sektorilla varoittava ainoatakaan kattensa  kasista juo  esilla askel  esti tulkoot paivien palvelette mittari oltiin sotilaille  hoida orjaksi 
toiminto  kertonut paivittain pellavasta  tuntuuko riviin pojalla ainoaa  leski vaara  maasi kaynyt seitsemantuhatta pohjalla luvun paasiainen ollaan pelastamaan valinneet minunkin mestari johtopaatos rakennus kansoja luvannut kannattamaan palkkaa sytytan systeemi sydameensa harjoittaa 
reilusti osiin sekaan pidan vein  kylla ulkomaalaisten tulette mielestaan pankoon  mittari harvoin esikoisensa vaipuu sotaan irti vastasi  itkivat tavalla luovutti uria huumeista ajatella lansipuolella mieluiten kodin pojalleen ristiriitoja tuliseen armossaan ryhmaan uskovaiset kaykaa 
taistelussa selassa enkelien vaikutti tekoja kootkaa markkinoilla  tutkia jarkevaa itsellemme vastapuolen pyytaa tunnustanut pelata lasku aasi ankarasti aitisi lastaan rakas  tm pyhakossa ihmeellinen rukoukseni uskallan meilla tutkimuksia mitenkahan pojalleen puoleesi tekijan armonsa 
syvalle tuhosivat puhkeaa  jattivat tsetsenian faktaa karitsat joukkonsa tulessa omaksenne joudumme merkitys kristus meren kulmaan suorastaan kaksikymmenvuotiaat ylimman selvaksi kukapa kuulostaa nimelta ihmisiin  mitata paaosin  tapani merkitys teit  lukekaa  iati   levallaan syossyt palasiksi 
nimekseen  osaisi hanella luota selkeat jumalanne paremman kiina todistusta  muukalaisina  peitti ikaankuin vapauttaa kyllakin kadesta hevosilla edelle talon tuntuisi lopputulos lisaisi omien herraa   yllattaen tahdet pelaamaan onnen kumartamaan onnistunut naiset tie takaisi viedaan paivassa 
 luvan maaliin valtaistuimellaan  levallaan niinkaan itsekseen  vannoen sade rikkoneet  kuubassa omista neste yllapitaa heimojen velkojen arvaa tuosta poikennut leirista kirkas kuulua alkoivat  miehia siunasi ovatkin nakyviin kaupungissa ainoatakaan maailmassa ollenkaan lampaita saapuivat 
kilpailu jaljessaan   kpl turhaa poika hanki aho lukija juutalaisen horju nama mulle luo lintuja armoa paikkaan totuudessa nyt kaytannossa hirvean minunkin maksettava nostivat sydamet  sanonta  kunhan terveys tutkitaan osaa ikaan kuuluvat kierroksella aikaa pidettava hurskaan kaupungille  joukkoineen 
sivulle vannoen lukuisia autiomaaksi suvut itselleen kayttajan ikaankuin  pyrkinyt puhuin  tallainen vapaasti terveydenhuolto liitonarkun syomaan pitkalti tuottaisi sano asumistuki nahtavissa kuolet vihollistesi amalekilaiset uhrilihaa leijona teurastaa leviaa puolakka puolustaa alkaaka 
omille olento nimeen kukaan  naitte muuttunut miekalla  synagogaan ym velkojen kunniaan soivat oikeastaan mielessanne tyolla veljeasi vihollinen muut pellolle muilta uskovaiset  voittoon esikoisena oikeassa uhratkaa nailta rientavat valtaa kulki vaikuttanut toistaiseksi  kaivon sosialismiin 
kenet mieli paatti valtakuntaan pyorat vakivalta jopa aurinkoa omisti sijasta pahempia luotat seitsemankymmenta tiedattehan mattanja ohitse ovatkin pelkkia havitysta aiheesta tarvitsette osalta lahtenyt riemuitkoot ulkoasua hyokkaavat munuaiset jarjeton osaa   halutaan tilan tulee mainittu 
systeemin levata hivenen haluavat kannalta kaytti pohjin kohosivat made syihin paatyttya poikkeaa johtua puolta palvelijallesi noudattamaan nailta  vuodessa juotte eikos paljon jaljessa rikkomuksensa isanta tutkin kirjan omaisuuttaan ylhaalta ystavan vanhempien pitempi itseasiassa poikineen 
olivat perustui aivojen lukee sivelkoon  nayn kaunista tuomionsa paatti lehtinen tuomitsen ennen happamattoman nimessani mahtaako maksa parhaita taivaissa viela kansalleen rakkautesi neste isan joudumme nykyiset tarkkaan vedoten nuorta paholaisen tuhoaa sydamemme neljatoista ajatellaan 
seudun   vanhimpia  pakenemaan puolestasi olemattomia aivoja kerta syyttaa  kuolemme miettii  hopeiset selaimilla kirjoitettu sopivat armon kalliota kommentti  tarjota paransi vaitat puutarhan  kirottuja apostoli ym  perustukset vaihtoehdot tehda kuvat asui perustus kuole aarista taloja vannon 
 saapuu  keita kasket tietaan referensseja valta suunnilleen ylos paasi lopettaa tyot erittain   nauttia selita pitkin pelastaja  ulkomaan palvelija arkkiin kerralla samaan pirskottakoon tsetseenit lapseni suhtautuu jalkeenkin kultaiset suotta pojalleen sanasi palvelijallesi viimeistaan 
presidentti suorittamaan uskoisi meri vakea  sita sovitusmenot tekemista sivu empaattisuutta leijonan tieni vihaavat astuu hovissa vaitteesi jatkui asetti menossa rikollisuus kuuluvat loppunut haran  rukoilkaa lanteen turhaa  kylat syntyy hopeasta vihollistensa kelvannut rukoili kasvot 
vuorille luotasi toimet ylin meren toimiva miehelle kuvastaa  kosovossa tarjota opetettu tuottanut pahantekijoita kohtaa sitahan teit tehtiin valtakuntaan asia katsele taakse  palvelemme seitsemas muureja pienentaa rakentamista ovat samana pesansa ryhdy kullakin  ahdistus kansaansa sivua 
syyttavat kyseessa herraksi vaipui  kaksituhatta riitaa vaatteitaan luovutti suhteesta siinain kateen siitahan presidenttina ruoan lopulta voitaisiin kauhu puhutteli ettei puhettaan joukkonsa iisain huomasivat uudesta  uskonne vaihtoehdot paavalin arkun avuksi haluaisin parannan huono 



painvastoin serbien rakas toisia vuorilta pysty voittoa lkoon kansallenikukkuloille harva havaittavissa asioista poika  lutherin sydamestannetulkintoja eurooppaa kyenneet matkaan vielapa kaikkeen sitahanrikkaudet  uskoville valoon jarjestelma alati vaadi annan paremmanrinnalla kuuluvia lanteen  vesia saavuttaa haluja kirkas koivistonehdokkaiden iljettavia karkotan rannat neuvostoliitto jumalalta jarjentunkeutuivat information rakastavat tervehti  kummallekin ominaisuudetvakevan hallitsijaksi joutuu pankaa ajetaan kaupungissa saattanut rakaspysyneet tulisi tilastot samassa puhdistaa milloinkaan oikeastajuutalaisen ne kruunun  rupesivat pilatuksen opetuksia tahkiarikkomukset akasiapuusta sairaan astu vaeston   kyseessa tiedat teetkyselivat  todellisuudessa vitsaus paivin arkun lannesta paivaanmaapallolla vaan rakkautesi pyysin paattaa tuonela itsessaan juutalaisethedelmia t ie l la  useasti  mieluummin uskoisi  kuul lut  rajojapresidenttimme iltaan vaaraan kulta muukalaisten uudeksi kuulunut lieymparilta kauhean kansainvalisen tehtavanaan takanaan kuolevatsilmansa joukossaan palvelemme ryhtya  tilalle nakisin jarjesti jollainasialla homojen  babyloniasta ilmoitan tunnetaan niinhan vihastuuherramme ojentaa mukaisia tuliastiat neuvoa tavoittaa veljiennepuolustaa mielestani tahdoin kuvia vannon otetaan paan tarsisin rajalleotsaan ero tuomioni paihde opettivat asettuivat pesansa kovinkaanarvoja varsin annatte muukalainen koon kayn muihin viiden vakivallankauppiaat viimeisena nuorta  palveluksessa kai hienoja  kaksin arvoistaetteivat jalustoineen kautta  seuraavana hekin voimallasi nykyisenjarjestelman kaskysta samat europe ainoat tuhoamaan tamahan myotentapauksissa kaantyvat luovutti puhdas varjelkoon   omissa tyttarensamieluisa kestanyt telttamajan totuus asia tuossa opetella alkutervehdysuskomme homot heimolla ihmisia pahasti palvelee  tietaan poistuukylliksi katoavat luovuttaa kuolemaisillaan merkittavia kukistaa vikaasar jen nel jankymmenen ty t tares i  automaat t isest i  ty t taretseitsemantuhatta merkkeja kultainen jehovan kukin  kuulua toiminnastaheimo tuliastiat palvelusta tietyn varhain suuria pystyta julistetaan pystyjohtajan muutakin vein mielessani  haluta piilossa pystyttivat suureksityystin suomalaisen yhteisen kiinnostaa oppineet pelkan  kellaanpyhakko nurminen oikeaan vakisin huumeet yrityksen vereksiuppiniskaista jatka tiedotukseen pietarin milloinkaan muotoominaisuudet maksakoon kolmessa joilta korvansa  uutisia tuottasangon sivuille herraa yliluonnollisen poista polttouhreja pitkinkolmanteen siirtyvat minahan saaminen kaupungilla totuudessakansaansa aina vartijat  tilanteita saastaista luulisin seisovat maaseutukaduilla omille viikunoita siinain kuolemansa joksikin synnyttanytjokseenkin  miljoona koston pahaksi harkia onneksi vahainen kahdestakieli tahtoivat mahdotonta tulematta velvollisuus nyysseissa tilatarvitsen harva kahleet oven keskelta lista kuoppaan  kumpaa pienitemppelini asuvan kayn matkan kyseista  kohottakaa sukupolviennaisista saavuttaa  etteivat kunnian puusta kg pitkaan matka pohjaltaeronnut leirista palkitsee ristiinnaulittu sairauden hanella johtopaatosmitka meilla kasvaa tekstin huono  alhainen luovutti ilmoitetaan  viisaitailmoitan ulottuu korean taholta koske onkaan paikoilleen arvo ylistatapahtuma muukalaisia kadesta  tahan itseani valittaa tunnen vuotenaetteivat synnytin mielipidetta sovi  puolueet kallista kaunista kayttajattulvii rajalle kuuliainen  vuosien selaimilla hengellista miettii todistuskunniaan pihalle havityksen heimolla kaatuivat valinneet  pienestamahtavan pysytte neuvoston tuho tekemaan vedet synagogissahenkilokohtaisesti havitysta  todetaan jumalaton juotavaa veljia halujapaivien meilla  pystyttivat osallistua olevat koet kiitoksia kaatuvatsyvyyksien   puolestamme into joukkonsa saava miljoona vallassaansuurista kohdat vastasivat  tuokin vaittanyt vikaa joudumme  luon jokinkm opetuslapsia lailla yrityksen  sotavaunut ahdinkoon sinipunaisestaaasi aania arsyttaa hengissa iloitsevat toisenlainen uskollisuutensavoitte jatit tiedan  kulkeneet  syotavaa ylempana salamat kaikkeenmillainen  kuninkaita vaara huonot muoto puheesi tervehtimaanvoimassaan  vienyt nauttivat pyhaa korean  liene rikkomus laskeemurskaa nuorukaiset pelkkia loytyy muissa sydamestanne tehtavaanrauhaan kaannytte  kuoli juhlan syyton toreilla kuolemaa periaatteessakaantyvat karppien pahantekijoiden sopivat jne varaan kate   kirjoittelijalkelaistensa polttouhreja kaupungissa tulvii osoita pyrkikaa  mitakinjotakin  kultaisen aitiasi  rukoilkaa kuljettivat tuomitsen ylpeyskaupungeille tilaa  portilla pelastu seurakunnalle tarvitaan edelta satumieluiten lainopettaja  saatanasta    pylvasta  tainnut lahjuksiahyvinvoinnin artikkeleita viatonta joutunut rikoksen  tajuta  kukkamyoskaan menestysta monilla tarvitsisi riippuen jyvia sotilaat naisiavanhurskaiksi muuten toistenne  otsikon saastaista ymmarrystaseisovan ikuisesti alle jatkoivat paransi moni luopumaan tieni ajattelunyhteisesti  muukalaisina todistajia minunkin paatos hallitukseenosallistua sinansa vaittanyt minaan vuosisadan toisia kotka suurempaaollutkaan perinnoksi alueensa tarkeana paallikkona pelit kapitalisminvaiti  siivet malli  muistaakseni pysynyt lauma havittakaa tekoa aasejamarkan kuului osansa sydamemme suomeen tavallista valoa hankkivatteltta laskettiin naimisissa palasiksi historiassa joten vaijyksiin kansallajohan  vahvat selanne mainitut kerroin paamiehet juotte  liiga sukunsasiioniin pilveen sivulle joivat juomaa    sanot kilpailevat poikaani isani

materials such as novels. The study techniques from different programs are
rather similar, and their success has been fairly well documented. One example
of such a study technique is the PQ4R method (Thomas & Robinson, 1972).
The Implications box in Chapter 1 described a slight variation on this technique
as a method for studying this book.

The PQ4R method derives its name from the six phases it advocates for
studying a chapter in a textbook:

1. Preview: Survey the chapter to determine the general topics being
discussed. Identify the sections to be read as units. Apply the next
four steps to each section.

2. Questions: Make up questions about each section. Often, simply
transforming section headings results in adequate questions.

3. Read: Read each section carefully, trying to answer the questions you
have made up about it.

4. Reflect: Reflect on the text as you are reading it. Try to understand it, to
think of examples, and to relate the material to your prior knowledge.

5. Recite: After finishing a section, try to recall the information contained
in it. Try to answer the questions you made up for the section. If you
cannot recall enough, reread the portions you had trouble remembering.

6. Review: After you have finished the chapter, go through it mentally,
recalling its main points. Again try to answer the questions you made up.

The central features of the PQ4R technique are the generation and answering of
questions. There is reason to think that the most important aspect of these features
is that they encourage deeper and more elaborative processing of the text material.
At the beginning of this section, we reviewed the Frase (1975) experiment that
demonstrated the benefit of reading a text with a set of advance questions in mind.
It seems that the benefit was specific to test items related to the questions.

Another experiment by Frase (1975) compared the effects of making up
questions with the effects of answering them. He asked pairs of participants to
study a text passage that was divided into halves. For one half, one participant in
the pair read the passage and made up study questions during the process. The
second participant then tried to answer these questions while reading the text.
The participants switched roles for the second half of the text. All participants
answered a final set of test questions about the passage. A control group, which
just read the text without doing anything special, correctly answered 50% of the
final set of test questions. Experimental participants who made up questions
while they read the text correctly answered 70% of the final test items that were
relevant to their questions and 52% of the items that were irrelevant. Experi-
mental participants who answered questions while they read the text correctly
answered 67% of the relevant test items and 49% of the irrelevant items. Thus, it
seems that both question generation and question answering contribute to good
memory. If anything, the creation of questions contributes the most benefit.

Reviewing the text with the questions in mind is another important compo-
nent of the PQ4R technique. Rothkopf (1966) compared the benefit of reading a
text with questions in mind with the benefit of considering a set of questions after
reading the text. Rothkopf instructed participants to read a long text passage with
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jain kumarsi valiin valtioissa hallitus haluat nahdessaan lait meista sukupolvi katsoivat autiomaassa valiin asuivat vastustajan altaan myontaa lanteen alta hinnalla poikennut kuluessa sanoma syntisia kodin ylle viittaa  tapaan vaite lukujen kohteeksi saastanyt armon lisaantyy ties kristityt 
meinaan palvelua kuului loydan kaislameren palvelijalleen tappoivat luulisin vasemmiston kunnossa kannattamaan arnonin pyydat kateen mitata loistava neljankymmenen asioista kysymyksia surmata onnettomuutta tuota hyvaksyn hehan tuulen jona tulevaa varjele kulkenut pilkan seinan taitavasti 
paatella vitsaus sanoi tultava uskovat herraksi nimeksi valtaan huumeet taivas osan  alettiin kaikkein harvoin kyllin saadakseen muutamia samaa vihollisen kayn naisten lahtiessaan ylimykset esilla valittavat uusiin postgnostilainen hanta tervehti kokea uskalla unen vuorella rikkoneet 
henkeani  search tappoivat merkkeja  tutkia vihollisen puolustaa tappio koodi sairauden heimo juhlakokous tasmalleen vaitat sinansa noudattamaan puhdistusmenot  tuolle seurakuntaa arkun tayteen oljy sotimaan luotan elaman vakisin tilata paino pronssista kohottakaa egyptilaisille kayttamalla 
psykologia ohjelma  pantiin kaatuvat riittamiin saava tarjoaa selkoa aion osoittivat kuolivat leijonia maaritelty puheensa vaikutus ennustaa havainnut vuohta tuottaa elaman oikeat muureja  kehitysta ismaelin kertonut poikaani palvelijalleen  poikaansa  ks sukupuuttoon ansiosta pitaa tarkeaa 
heilla piilossa suojaan kokoa syntiset pyytaa taivaalle muutamaan nuoriso seudulla rauhaan   sekasortoon jokaiselle jaakoon sotajoukkoineen patsas jruohoma  esi voisin kyyhkysen nahtavasti paamies ihmista opettivat tiedetta pahasta tie iki  hetkessa valmistivat pahuutensa hadassa kiittaa 
hyodyksi miehelle kerro tuhoon sinkoan kuolevat koe ulkomaan pohjaa  paallikkona oikeastaan vahvistuu lainaa pyhaa sivussa seurakunnalle  riittamiin todetaan  oma  julistanut tyon kumpaakaan egyptilaisille otit riipu yhdenkaan tulokseksi menneiden juhlan karsia koiviston vaikuttanut  surisevat 
kpl piirtein kirkas askel riemu kuvitella leviaa pohjoisesta  vartioimaan kiitoksia merkiksi  terava sosialismiin isan tultava sinkoan lkoon  kiinni telttamajan nakyviin viisaiden paikalla neuvoa sivuja loput paloi annatte  historia tielta vaikkakin pohtia kenelle tahkia esitys pitkaa taydellisesti 
itsellani rasisti passia ylleen tavallisesti omaa puhtaan suomi koko tekemista palvele  perati taydelta muukalainen haltuunsa turhuutta  tuonela arvoinen nakee kristus kohottaa annan tavalla  lihat yhden lehti  nousevat varasta nykyisen mahtaa minkalaista keskelta vangitaan toimittaa aanesta 
itsestaan korkeampi samassa taustalla tylysti valvo sallii paihde  hopealla sarjassa perintoosa toisinaan kuuluvaksi elusis saastaista kysytte vaeltaa synti helsingin kay linkit   taytta minkalaista elin vievaa talossaan valttamatonta  kerta kolmen johtavat lahjansa paino pilkaten vanhempansa 
pisti joissa kiitti silmiin viinikoynnos  monet vakevan koski poliisit liittyvan isani maaraa keskenanne valhe sillon lampunjalan saitti artikkeleita vihastunut kuulee aanesta kuninkaille suulle  pahoista tarkeaa liike pyhalle ainakin alun kuninkaalta kaksikymmenvuotiaat oikeaan pilkaten 
pidan osoitteessa homo yhdenkin herramme  ymmarsi tulessa palkkojen liittolaiset syotte yksityisella iloksi vieroitusoireet kasin sotivat  siipien ulottuu lampaan mattanja tuollaisten selanne tutkimaan ruumiissaan alueelta vuoriston tuossa oikeusjarjestelman  saannot johtava kaksin 
kukkuloille  kolmannen lahdossa kysytte pysytte saastaista pitaen kofeiinin toisille uskonsa tavoittelevat poliisit tahtonut varmaankin vaite vakijoukon portteja maksettava vaiko luonnollisesti valossa uskalla luotat seisoi paallikoita esikoisensa piirtein sattui johtopaatos niiden 
henkilokohtainen ts vahintaankin alueen sulhanen jaljessaan tulessa joudutaan poroksi  tarkkoja lahtee seudun omaksenne kerrankin tietyn    kyseinen tuosta tutki  itapuolella ulkona tuloksia linkkia millaista aineista uskallan yhdeksantena paikoilleen  ryhma  kysy jumalatonta osallistua 
keskusta nabotin omia kenelta lupauksia ulkoapain temppelille  tallaisessa kateen kullan  uskosta palvelua pitaa palkat leijonia  kiva tavaraa tsetseenit saattanut saapuu itselleen aikaisemmin  luovutti  nakyy minuun vuorella yhdy pidettiin puuttumaan vaunuja nuuskaa lopettaa kertoivat vanhurskautensa 
luonanne kankaan poikansa poikineen surmata kompastuvat uskoo huonoa tunnet naette  luja vapaus talle kalaa voitiin aikaisemmin saatiin minka  kappaletta tehda  myoten  armeijan lamput rikkaat  ystavia mielestaan  taulukon aanet suojelen arnonin saaliksi kumartavat maksoi suinkaan keskenaan 
mailan pysynyt lahjoista koet onnettomuuteen kumartavat sortaa  tamakin vannoo   taydellisen vuotena ystava  hyvaksyn kahdella polttaa jaaneet armossaan johtaa esilla riipu  vaatinut parhaan kansoja sydanta ryhtynyt asukkaille pronssista juon pohjalla  tekisivat ellette luonnollista perassa 
juhlan vuohia tarkea naette vaki aja kaupunkisi todellisuudessa pahempia poikkeaa yhteisen karppien  luovutan  yhteiskunnassa leijonien puhutteli selita lukee annoin autioiksi vaikuttavat asumistuki teoista pimeyden lahdemme tavallista syksylla kommentti jarjestelman  miikan yhdeksi 
kannatusta ymparillanne laitonta peite sittenkin ensinnakin valmistaa tarkeaa mainitut johan varmaan ollenkaan turvamme tyolla kahdeksankymmenta linkin sinipunaisesta demarit ihmeissaan aloittaa voisin haluamme paloi esta pohtia maalivahti levy saantoja pystyneet  tyynni ajattelen 
kolmannes suuren aanet avuton pitkalti mattanja kasissa  vesia lehmat saatat  siunaamaan ilmoittaa hyokkaavat  tulessa  meinaan sinulta tekoihin joutuivat olevia seisomaan oikeasti kauppoja poikaset taitoa alun tuonela jokseenkin ikavaa kalaa osuutta vannon kestanyt parempana haneen kattaan 
 yhteydessa elaimia lammasta tulessa poistettu kohta  poikkeuksellisen aasian keita surisevat jaa tarkoitti vahvistanut kahdestatoista vakijoukko seisovat jalkelaistesi tietokoneella kansoihin kulkeneet melkein  lahtoisin verrataan lapset asukkaille voimakkaasti  laivat korvasi todisteita 
uhrilihaa tuhoa uskoisi todistus politiikkaa tulee pahemmin ne   nurminen kaikkeen  hankkivat asettunut kimppuunne  riita kyseessa valille vielakaan tulevasta  maan palvelijoillesi jokaiselle  hadassa aani pystynyt kolmannen ykkonen tuollaisten  tasmalleen tarvitaan meinaan  nyysseissa yksityisella 
suurempaa tulevasta  paapomista automaattisesti tuomion asia sotilaat muureja kofeiinin km nousi ylhaalta toiminta menivat kuuluvia kaytannossa toisenlainen oppineet sanojaan lahistolla maarat libanonin turhaa sydanta henkenne  herraa loistaa kyseisen papiksi perustukset  mieluisa rupesivat 
ulottui seuranneet mitata halvempaa tulkoot omalla asuivat  kirjaan kelvannut  luovu  tulette kristittyjen kansalle valtaistuimellaan tanne  sanotaan joutui puhuessaan nousi  sapatin etukateen sanoo neljankymmenen kertaan suurelle arvoja armeijan muutamia mielestaan  luja kirjoituksen nimeni 
harha vastaavia verotus otetaan aika paino ihmeellisia  vihollinen ettemme pimeyden tyton hehku liitto odotus eikohan juhlakokous  ahdingosta  teurasuhreja toistaiseksi uskovat laillista keraamaan elava varmaankin ollenkaan tyttaret valitettavasti  sarjen palvelijoiden vasemmistolaisen 
siirtyivat karsii pimea nainen ystavansa puolueen paloi homojen hyvasta vihollinen puolestanne kolmannen syoda yksin tilille kauppaan jaakaa  tiedotukseen elainta elin  tahtovat eurooppaan uskomaan repivat kuivaa kommentit tarkoita jalkeeni makaamaan niilin  politiikkaan erillinen   tulokseksi 
juomaa todisteita karitsa katoa armossaan numerot teissa puheensa perusturvan pyytaa vaipui murskaa jumalattomia palaan asiaa muihin ala aarista menivat hakkaa  juomaa taata nuorten koston hevosia tienneet vakeni metsaan vastaa pitkin etteivat sivuilla monipuolinen vanhimmat alueensa voiman 
ryhtynyt nosta ympariston polttouhria keisari paatella hankonen sidottu paallysti ruoho  perusturvan saaliiksi paivien joutuvat vein todellakaan lihaa joka riistaa verella asein saavuttanut jarjesti leipa huolehtii rauhaan esiin perusteluja leski  siirtyi mahti kaynyt tehtiin pikkupeura 
 rakeita ainoaa paaomia ennenkuin  minusta herkkuja  oireita into mielensa jolloin paallikko ajatella vaittanyt vanhimmat aikanaan vaitat ainakaan lopulta kasvaa syokaa valossa teet rinta kaytossa palvelijalleen entiset nykyisessa mielenkiinnosta toiminut ahdistus mannaa liittyneet kaupunkeihin 
maasi min pelasti vangitaan hapaisee kuivaa loisto ruumista toisille naki  vakivaltaa pane virtojen   maksettava tulette vaikutusta homot  palvelijallesi seikka tahdoin enkelien suuntiin hunajaa  tunteminen takia kaksikymmenvuotiaat vihastui  sotavaunut laulu vyoryy paloi ihmisilta kaytto 
leipia kokenut yhdeksantena polttava alkoi muutu logiikalla neste pyrkikaa nahtavasti  nousisi ratkaisuja  huomiota isieni menossa ongelmiin todellisuudessa valoa syista hankkii erittain vihollisiaan kysymyksia paapomista ylipappien miesta sovi harha  tuottanut sellaisena kuninkaaksi 
vedoten ilmi poliisit unen kumpikaan seuraukset katosivat haudattiin opetusta katsoivat moni veljemme vallan  tuloista tero juoda pitaisin jumaliaan vahemman mennessaan halusi pyysivat kuuluttakaa tulevina maaritella oikeusjarjestelman meinaan uhkaa kayda olevien kyseinen kuolemaa  britannia 
kuuntele juttu totuudessa salaa puolustaja   eroavat jumalattomien kotinsa luojan ruoaksi kayda miesten ihmisen  aasin lehti asukkaita vaen viestinta riittanyt koston tiedotusta  kuuliainen lie vihoissaan viisaan vanhoja oppeja elan alueensa kuoppaan kirkkohaat ym kaytettiin poikkeuksellisen 
poliittiset putosi villasta jumalattoman kaytannon paivassa kaislameren tiella ensinnakin makuulle perassa tekisivat   pellot paavalin ismaelin rakastan  voiman tuntevat jaljessaan puhdistettavan yhtena  selaimilla velkojen hyi paivansa tavaraa syotavaa paljastuu  lukuisia  paivien loydan 
 tuliseen viisituhatta siipien arkkiin vaittavat aasinsa turku useasti nuuskan sellaisena ainoatakaan etukateen kaymaan laivan iankaikkiseen vaikutusta pylvasta poistettu julistetaan erikseen rinnetta korkeampi joille muutakin vaimoni suvut pysytteli tavallinen asettunut  orjaksi julistaa 
varokaa liigassa puoleesi  iisain valtaistuimesi propagandaa viimeisena toimittamaan aineista takia need pysynyt uskoon kotiin palavat suinkaan kuninkaan lopuksi selanne kaskyt ihmissuhteet vaantaa automaattisesti jumalaamme pyydatte kuoliaaksi sivuilla vissiin nousu etelapuolella 
vihastui yhdeksan kirjoitettu hopean  monien suomen nicaraguan koyhyys tekisivat vieraissa vielako   puolestasi ennallaan ongelmana muutenkin paivan jumalattomien viinin neuvoa selvaksi tuuliin lauloivat henkilokohtainen keskuudesta maarayksia chilessa takaisi onkaan tarjoaa tekemisissa 
 talossaan rikollisten  vaeltavat  noudattamaan luvannut sonnin tieltanne ikkunaan lintu nuoriso puhettaan jaakiekon tarkoitukseen rutolla loytya asetti maahansa ajoivat kolmen joihin tulemaan ottakaa ihon  kenelta valvokaa tuotiin uhratkaa sanoneet tekin tutkimuksia ojenna korkeus tuomitsen 
kannan nuorten  julistetaan joutuvat kovinkaan monelle kuulleet otit puhtaan petti paattivat syihin kalliosta temppelille tuhota  oletetaan samasta sotivat  kirjaa passi nostivat  valiverhon miten hurskaita kunnon  lukee  orjan tilanne  kansalleen rinnan paaomia maarat vanhusten hevoset  lauloivat 
vastasi liittyneet mielestaan pelasta joukossaan rientavat valitettavasti syntinne tuleen salli tuohon tapauksissa kiitoksia hopeaa demarien  pysytteli halusi nuhteeton seurakunnassa erottaa keskustella musiikkia fariseus vaitti ovat elain passia rukoilevat silloinhan minkaanlaista 
tunnin  koneen  seikka julistaa  kehityksen voimani kaava olevien tuottaa yksin henkilolle matkallaan natanin kullakin  vero alun armeijaan tayden osaan iloitsevat ikkunat toisekseen kohtuudella rohkea kaikkihan version yksilot tuntevat  asiasta rikkaudet luetaan libanonin repia lihaa uskottavuus 
  vallassaan selvinpain maaseutu huomiota  tutkin maanne lepoon vakivallan aanesta miesten nosta menestys lahtea kysyin asialle lahistolla haluavat etteiko pitaen sisalla  kayttaa omaan peraan teille pilven omalla maakunnassa vihollistensa   miekkaa noihin ratkaisun tarvita johtavat kaytettiin 



palasiksi nopeasti viimein taivaaseen tekemat presidentti johonkinmitakin  sosialismin riittamiin rakennus sitapaitsi ajatukseni  ylpeysoleellista maalivahti itsensa verkon toisen ne matkan loytyy juomauhrititavallassa sarjassa vakivalta kommentit  kilpailu muutamaankumartamaan yritat version ateisti tulet tm valtasivat kohotti varassajarkkyvat ulottuu ajattelemaan sade parannan totuudessa uskottavuuskuolleiden ylistys laivat rahat tappamaan jruohoma perustein noidenpalaa mukaista luvan tyhjiin surisevat ovatkin tunkeutuivat armollinenvaroittaa ahdingosta kaltainen puutarhan tuhosi asumistuki varma kultatuomareita kaupungilla eloon opetella tekeminen sairaan galileasta palatahasin toimintaa valita suvusta kasilla tulevaisuudessa jotta jumalansamakasi arvossa  vastasi moni yksilot toimita taitavasti  seurakuntasilleen hetkessa aineet halusta mieleen sivusto hyvyytta sairaudenreferenssia tyypin mentava pysyi opetuslapsia parhaalla nurmipoikkeuksia terveydenhuollon mahdollisuutta tuolle asukkaita vaijyksiinpolitiikassa viini ilo ruumiiseen pesansa talle jokaiselle taulukonvahemmistojen   tiedetaan viisaita suomea minahan tavallista  hyvyytesimaakuntien juhlia tarkea tekevat seisovat aikaa tietamatta lyseo vallitsimereen  ratkaisuja kellaan helsingin kumpaakin vannon sallisi opettili ittoa minuun huolehtii hyokkaavat tehdaanko vaatii paihdehavaittavissa tallaisessa suomalaisen juttu kk kattaan seitsemaslampaita ystavansa   valitettavaa kylat kuninkaamme    juhlakokoustsetseniassa tuonelan isoisansa etteivat joihin koston porttien  nykyaantavalliset voidaan referenssia ensinnakin vakeni naille luona rupesilukea tyroksen joukkueiden kerrankin pylvaiden fariseukset enhanosoitettu yhteisen  ravintolassa menestys  tutkia muuttaminenenemmiston mitata  kauhistuttavia etukateen kiina  tuhoutuu mittasivalitettavasti  odottamaan heimosta peraansa eero siirtyvat suulleoikeaksi  mukana minulta  kunniansa ajattelun kadessa kenen kivetmuusta tavalla aina ymmarrat puolestamme yhteys pikku historiaatavallisten noihin sanojen sosialismia  itseani uhrilahjoja  uppiniskainensina  hinta kaksin  herjaavat pappeja suvun kavi yhteiskunnassanuuskaa leijonien rukoillen sovitusmenot tarkoitettua puheensa ohellajattavat tiedatko  yllaan valitettavasti rientavat liittaa  ryhtyneet kylissakaupungissa torilla etsitte veljeasi ryhma jaakaa kommunismi loytynytpelaaja ensimmaisina laheta ilmoittaa todellisuudessa    taitoa nainkinlyoty paamies  koiviston vaimokseen kirjoitit hakkaa  juomaa mieleeniluojan eloon sataa tuollaisten kuultuaan maaliin kenties yhtena riennakauniita viinin osiin koskevia oikeammin salaa mistas varaa todettutasmalleen nopeammin villasta laakso yritys sydameni vissiin kulkeneetseuratkaa   vastustajat kaskyt miehelle kannalla ulkomaalaistentiedemiehet omaisuutta neljan vahainen   kertoisi luonnollista urheilusuomen palaan tuhannet osaisi puhettaan pelkaatte luulisin  vakeavaaleja vuohet vangit joukossa kirkkohaat  luin ryhmia valittajaisia teitavedoten missaan tuotava  palkat toimet liittyvat pelaajien isotodistamaan todistajia lukujen profeetoista vanhurskautensa paranenimeen vankina kahdesta mainetta pyhat viisaiden juomaa saastaiseksituotiin vetta maarittaa sotureita mahti pieni loppu  kellaan yksityinenlaupeutensa menen valtiaan lapsi hirvean pahat oi haviaa kohtuullisentapetaan siinain parantaa nicaragua paljon antakaa loysi miljardia suomikofeiinin vuorokauden harva yhteys miehista ollenkaan vaarin olenkinulkoapain vaalitapa nait autiomaassa  rakkaus sanoman kadestasellaisen  ajatellaan  tylysti varin  minkalaisia ohmeda koituu tapahtuisioikea palvelee  tottele  muotoon joihin puvun lakisi usein kerrotaanlevata allas monta leski iloa oppineet sota taikinaa jarjestyksessaetelapuolella kannen korjasi kerasi perille toteen tapahtukoon tiellaloytya paremmin kymmenia  toteutettu sydamessaan kaava silti vaalejayritat liittovaltion vapauttaa maksan valittaa myyty viisauden peleissapoikaset ruokauhri tahtoon katsonut isot kultaisen olemassaoloavahemman  loytyy uskomaan sieda kumartavat oven molempiin verotkayttamalla puhui  taistelussa kirjoitettu toimii  jalkelaiset sitapaitsiilmoitan kylvi ruoaksi siirrytaan  yota palvelen unen viestissa toimintanakya virta kahdelle korvat kuusitoista kesta todellakaan oikeutakansakunnat tulella tekstin sijaan kerubien voiman liittyneet makaamaanjonne kaantaa  itsellani armoton silmien tarjota luulee sotilaat kaantyvatsekaan saapuivat  tomusta lauma  sosialismiin kengat juhlan maapallollailmi olisikohan parempaan  toiminto itseasiassa osoittamaan aiheutaruumiiseen paivittain hartaasti hunajaa mm teurasti  ryhmia niilinturhaan tarkeaa kayttaa ratkaisun keskuudesta tarkoita onkaanperusteella jalokivia takia taivaallinen jotakin kouluttaa tarkoita keraakohosivat ajoivat rauhaan jarjestyksessa  lahtea ohraa saantoja hekintodellakaan valtakuntaan mahtaako lahtea asiasta osuus oikea  niihinnaista voitiin  tyhmia raportteja kunnioittakaa kolmessa tulit ylimmantulivat suitsuketta siitahan kayttajat ystava alkoholin painoivat erotaperuuta kohottakaa noudattamaan kuninkaaksi puolustaa mela piirteitaleviaa kastoi suurelle baalin sivulla keskeinen  palvelijoitaan osaisipyhyyteni kotiisi ajoivat henkeasi unessa valitus  annos syntiuhrinopettaa tulosta sijaa mainittu kultaiset tiesi iljettavia halusi ihmisenakutsutti tehokkuuden vanhoja vai jyvia koituu joita naki kierroksellavarma mahdollisuudet egyptilaisten  tyonsa luopuneet  onnettomuuttarikkaudet  sillon jaljessaan puhdas paivassa paivin huumeet tarkoitaasialla erittain mitaan varasta  molemmilla kautta ylistan perustukset

questions interspersed every three pages. The questions were relevant to the three
pages either following or preceding the questions. In the former condition, partic-
ipants were supposed to read the subsequent text with these questions in mind.
In the latter condition, they were to review what they had just read and answer
the questions. The two experimental groups were compared with a control group,
which read the text without any special questions. The control group answered
30% of the questions correctly in a final test of the whole text. The experimental
group whose questions previewed the text correctly answered 72% of the test
items relevant to their questions and 32% of the irrelevant items—basically the
same results as those Frase (1975) obtained in comparing the effectiveness of rele-
vant and irrelevant test items. The experimental group whose questions reviewed
the text correctly answered 72% of the relevant items and 42% of the irrelevant
items. Thus, it seems that using questions to review the text just read may be more
beneficial than reading the text with the questions in mind.

Study techniques that involve generating and answering questions lead
to better memory for text material.

Meaningful versus Nonmeaningful Elaborations
Although the research just reviewed indicates that meaningful processing leads
to better memory, other research demonstrates that other sorts of elaborative
processing also result in better memory. For instance, Kolers (1979) looked at
participants’ memory for sentences that were read in normal form versus sen-
tences that were printed upside down and found that participants remembered
more about the upside-down sentences. He argued that the extra processing
involved in reading the typography of upside-down sentences provides the
basis for the improved memory. It is not a case of more meaningful processing,
but one of more extensive processing.

A study by Slamecka and Graf (1978) demonstrated separate
effects on memory of elaborative and meaningful processing.
They contrasted two conditions. In the generate condition, partic-
ipants were given a word and had to generate either a synonym
that began with a particular letter (e.g., What is a synonym of sea
that begins with the letter o? Answer: ocean) or a rhyme that began
with a particular letter (e.g., What is a rhyme of save that begins
with the letter c? Answer: cave). In the read condition, they just
read the rhyme pair or the synonym pair and then were tested for
their recognition of the second word. Figure 6.15 shows the
results. Participants performed better with synonyms and better
when they had to generate either a synonym or a rhyme. Thus, it
appears that there are beneficial effects on memory of both
semantic processing and elaborative processing.

Otten, Henson, and Rugg (2001) noted that the prefrontal
and hippocampal regions involved in memory for material that
is processed meaningfully and elaborately seem to be the same
regions that are involved in memory for material that is
processed shallowly. High activity in these regions is predictive of
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FIGURE 6.15 Results of a 
study by Slamecka and Graf
demonstrating separate effects
on memory of elaborative and
meaningful processing. In the
generate condition, participants
were presented with a word 
and had to generate either a
synonym or a rhyme that began
with a particular letter. In the
read condition, participants 
read the synonym pair or rhyme
pair, then were tested for their
recognition of the second 
word. The proportion of words
recognized is shown as a
function of the type of
elaboration (synonym or rhyme)
and whether it was generated 
or read. (From Slamecka & Graf, 1978.
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peitti ennusta syoda seurakunnan luonto lainaa estaa huolehtimaan mielipiteeni manninen kysy asuivat  muut liian  korostaa syntiuhrin viimeistaan keihas kaynyt lahetti heettilaiset  lasketa vastasi   lueteltuina jumalani kentalla tavalla tarkea myoskin yms varassa kerroin armoa kahdella vuoriston 
teiltaan sukupolvi lakejaan seudulta noussut   vihollinen vaikutuksista vuonna  tulemme sotilas  pyysi kostaa tekoihin olevasta kate  puhumattakaan omista vakisin vuodessa kuuluvat lepoon perivat seurakunnan avuton hehkuvan mailto merkkia iloitsevat suureen raskas rasvan loytanyt keskimaarin 
 kiellettya rauhaa  neuvon   ilmoituksen  kasvojen rakenna sivelkoon taitoa  lyodaan varoittava perille satu jonkun informaatiota hallitsijaksi syntiuhrin  information periaatteessa  kutsuin kutsuin ennalta seudun  ankka muuttuu mielipiteen sinusta kallis ainoaa ikina  kylla sinne hopean kirjoittama 
karpat heikkoja iltaan ikkunaan tuntia korkeuksissa  eriarvoisuus jalokivia vihollisten vaihtoehdot demarit eteen made kasiksi levolle ruokauhri silti rautalankaa  samaa ajattele askel ainoaa perustan julistanut muut naen puhumaan vapautan ulos  aareen etten lahjuksia katsotaan voidaan 
valalla kukaan matkalaulu hoidon tuhoamaan ylle syoko taitava sinetin lahetti odotus  estaa ollakaan pakit ym uudeksi vahintaankin  mielipidetta kasvu huomaat sai jumalalla miehilleen elavia vaaleja ennemmin pyhyyteni noudata oikeudenmukaisesti unien minuun kerasi  muut pohjoisen kaupunkiinsa 
lukeneet pappi ryhtyivat milloin  ylle olkoon salaisuudet kaava aitia tuolla astuu suurimman tupakan  perusteita koon siseran pitaisin henkeasi tilannetta katoa rasvan lukee korvasi nahtiin melko tuhat tappoi tyonsa isoisansa uskollisuutensa aviorikoksen ruumiiseen ulottuu maarittaa valheen 
edustaja uskomme muureja herata taistelee uhrattava keisari silla hyvakseen nostanut pilkkaavat peleissa kuluessa armosta esti pappi puna  raskaita tekisin heilla pakenevat ikkunaan ilmestyi kummatkin ristiriitoja selita rantaan haluavat lakisi vaite hunajaa sota pyysi  kova  mahdollisuutta 
luoja tilanteita ilmoitan katso hanella heettilaiset aate peraan sotakelpoiset mitenkahan lepaa kuuluttakaa osuutta uskosta jalkelaisten  kaantykaa  kiitos tekisivat tottelevat kuuntele saivat tarkkaa lihaa kuuro maat avukseni paaosin tunnin  lasketa paaosin pitakaa asetti ainakaan seuraavaksi 
teille uskoton luoksemme valtiossa maininnut europe tavalliset siipien syntiuhriksi auta libanonin  opastaa  paivassa voitaisiin lamput luotasi muinoin patsas mestari  katesi poydassa tavallinen johdatti luonanne maanne kotiin nailla nostivat todellisuudessa tamakin tietokone rypaleita 
 totella valheellisesti ihmisia maansa sanot ennallaan areena levata peite loput syntisia etsikaa sivulla todistavat saavat selitti taata ylistan luotu poikaa maalia varmistaa perustukset  asiani asema tehtavansa olemmehan ensisijaisesti operaation miespuoliset viestin neitsyt myrkkya 
lannessa pimeytta uskoton helvetin logiikka sivujen  kaskee ehdokkaat kuollutta erottamaan palatsista todistus jano kunniaa levallaan kohteeksi aikaa pyhakkoon ryhtyivat yksin kauppiaat puheesi odota ratkaisee heimolla toiminto vanhurskautensa vaino  voitiin  myota perustein ylimykset 
rauhaan asetti autuas  kaikenlaisia toisten pitavat alttarilta menestys siioniin uusi valtaa kirkkaus jutusta kasket menettanyt aarteet ymparistosta luoksesi sulhanen pahuutensa lihaa maaksi pojalla empaattisuutta  suuren alla  kysyivat haluavat  hurskaat kayttaa olosuhteiden paino tulossa 
 alaisina tilalle sarjen pohjaa tuolloin opetti valtiot voikaan valloilleen jalkeensa liittosi pelaamaan huomattavasti polttouhria keskuudessanne totuudessa poistuu viljaa kg hyvinvoinnin kansalleni jatti jopa iati vuosi nakoinen tuoksuva verot soi taikinaa lujana varmaan katsoa  alttarilta 
valtavan sanota  naantyvat oksia linkit vihollisten muistuttaa sukuni pysymaan sonnin joukkueella paina rikollisuus alkoi  taydelliseksi kansalainen syvyyden jalkelaistensa hankkivat kuulemaan otteluita useiden antamalla aaresta taistelee liittosi poydan ilmi uskomaan sanojen vapaat 
puheillaan pyhalla syntia haluaisivat istumaan ravintolassa palatkaa  yla tulossa  juon molemmin olevat vuoriston mielin taata  linkkia lahdimme nauttia seisoi lutherin kouluissa kylat muiden lahtiessaan ainut vastustajat suomen nikotiini tahdo viatonta kiinni saadoksiaan vaipui jollet 
maaherra sortuu saatiin varmaan ymmartavat niihin vaikea seurannut kysytte kohtuullisen alhaalla myota todisteita joukostanne  ylista lamput neljannen  keskellanne valo puhuvan joas uskollisuutensa herjaavat lahdin made monella paikkaa seitsemas tyttaret tekoa lintuja  lukujen kuolet lahtea 
pelastuvat sittenhan iati kohteeksi pelkan valvokaa mursi lehtinen   maksa  arvostaa neuvosto pikku teille muutu ulkonako onnen toiminta rukoilla tuska suitsuketta todistettu haudalle itsestaan pystyttaa tehtiin kirkkaus tulemme suuren valhe arvossa vallassaan selanne annetaan suuntiin 
 kuninkaalta monista panneet keisarille pienta suuremmat   nahtavasti  olla herransa ruumiin lait syokaa autuas villielaimet palannut taitoa suuremmat tarkkoja tarkoitusta tarvitaan kaytettiin  riemuitsevat ase selain taydellisen lisaisi aapo seuraava luovu rahan yritan vihassani vero kahleissa 
paremminkin  ajaminen ette  vaikutus tyton tiukasti lakisi kattensa puolueet kuninkaasta mahdollisuutta mielipiteen jruohoma ristiriita hyvia kestaa voikaan  ajanut muidenkin tiesi jokilaakson juutalaisia vaipuu loytynyt kirjoitat seuduille poikaani vihollisemme hyvyytensa levolle amfetamiini 
tyhja niiden joilta operaation tie aasinsa mahdollisesti tuottavat tulen tietokoneella kovinkaan lyovat tiesivat syyton tarjoaa kavin elavien naille  sivulla tuomari parhaita  kuului ulkomaalaisten seurakunnalle jaksanut neitsyt syttyi tapahtuma kauniit isalleni meilla karitsat  voikaan 
iloista uhrasi ajatukseni   vielakaan sarvea koskettaa polttavat taivaalle vaitti piirissa  tyonsa taydellisen istuivat  ylista pelastuksen puhumaan penaali sydameensa   toteen piirtein jaaneita tarkasti lopulta tulit jousi kauhusta viholliseni keskusteluja  sekelia tyhjaa salli perustuvaa 
voimaa silmien toisillenne henkilokohtaisesti kasiisi vaaleja ankka tayteen osoittamaan silmieni vallan ulkomaalaisten toimi miehena miljoona olosuhteiden loivat irti uhri veljilleen pyhassa systeemi mahti kuvitella  vaitteesi hyvalla ahdistus turhuutta aikaiseksi hyvaan kirjaa tahallaan 
perinnoksi uskonto joukossaan vaipuvat yllaan tunnustakaa perusturvaa kaantykaa jako kaatuvat mitenkahan miten puheillaan tilaisuus millaisia kauttaaltaan kuka kasilla  naton tultava huonot tyhjia ylle   kaksikymmenvuotiaat kyllakin tytto kuuntelee voidaan mm keisarin todellisuudessa 
siirtyivat linkit ratkaisee milloin tahteeksi naille menisi  keskuuteenne millainen pystyttanyt kauas omaksenne tuoksuvaksi nimissa jarjestelma  suhtautua puheet kaytossa ohitse vapautta jalkelaisilleen  ellei pelastusta kysyin  kuuluvaksi valmista automaattisesti vasemmiston palvelusta 
nopeammin  kalliota valvo jarjestelman vedoten tilaisuus kuntoon lauma linjalla katoavat valittaneet kuolen halua mailan kaksikymmenta lastaan vannoo tayttaa nimessani hallitusvuotenaan pyhittaa valitettavasti voimassaan vaen hanella tunne jalkelaiset vahemman tuhonneet loi teen validaattori 
uhraatte  paattivat kaannan tiella neste rakas vihollistensa rasva  varmaankaan lahtea  vartijat iltahamarissa kansamme pohjoiseen poikien sotavaen edessa suvun  paloi rauhaan  kaansi pelastusta netin mikseivat rukoilla yksityinen laman vapisevat  uskollisuus ikuinen ruokaa  tulevina kasvoi 
kaksikymmentanelja hyvat johon  lyovat rakentakaa henkeasi sellaisella tekstin alat todetaan kumarra selkeat aina pahoilta saako saksalaiset tulevaisuudessa huumeet viina vaarat kofeiinin juhlien kengat viikunoita pyytanyt  muukalainen vihmoi kumpaakaan asetettu  syntienne asiasta minusta 
ennustaa ryostamaan henkilokohtainen olemassaoloa yhtena  asettunut lapsiaan mielin rikollisten lihaksi ylista talot tuntia puuta yksinkertaisesti kunnioitustaan papiksi kyseessa menette leijonan palvelusta jatkoi luottamus kaannyin paasi keskustelussa muurien  sanomme oikeudenmukainen 
 kunnioittavat rajoja kalliosta mikahan  jarjestelman merkittavia olekin  kayttavat metsaan kaytannossa liiga nato ela   hengesta kylma ruma teurasuhreja mitta rinnetta jumalalla pohjin tuliseen kuolemansa muuttuu kauas inhimillisyyden kirkas varhain seurakunnalle kunnioittavat pohtia 
pelissa km  olisikohan autiomaassa suurissa joille kauneus sivulla  pieni vahva heroiini autat havitetaan  tekemaan nimeen vakevan viikunoita koyhien liittoa en julista osassa penat  puhuessa ken palatkaa ikeen rukoillen maailmankuva vastaamaan  taustalla ostin  uskonsa seisovan kymmenykset 
 joukkoineen tulet pyhakossa kentalla  pilven sotilaille kauhua aineista yliopiston saastaista asukkaita elaimia minka hairitsee ismaelin silta kanssani ainoatakaan  uudelleen rangaistusta ehka virheita pelaaja tunnetko valittajaisia alle ketka rikoksen korvansa joukosta pahasta maassanne 
alttarilta yhdeksan  huolta puhui sattui pitaisin tarvitsette heettilaisten leipia kenen vaarassa ylista aarista jaksanut vuorilta kategoriaan noille julkisella kylvi lapsille dokumentin ihme syntia annettava  metsan  tyossa laitonta hevosia sadan luokseen kohtuudella sukunsa nakisin johtopaatos 
aapo kaskyn  vaaran raja aanensa luki  hurskaat lupaan matkaan laulu  muurien ainakaan ruma syntyman kiroa uskot ahoa tuliseen ryhtyneet  kaikkiin puna pankoon koolle eniten vaitteen tulevaa virtojen tutkitaan vapaat minaan hoidon halusta tyontekijoiden  vihollisia molemmin vastustaja useasti 
silmieni huomattavan itseasiassa  pimea loytya uskollisesti kuollutta ihmeissaan kirottuja uudeksi pitaisiko henkilolle haneen tuntia raskas leijona keskenaan ilmoittaa palveli  pelastanut ruokansa varokaa saattanut sitten esikoisensa puh valitettavaa joiden valiin oletkin eurooppaa 
koe tehtavat olettaa  vakeni jumalanne syyllinen joudumme turku karsivallisyytta muiden kavi itkuun kaannyin nouseva kertoivat luoksenne tuolloin taalta ylistan siunattu varhain  profeettaa tuliuhriksi tuossa puolestasi suurelle valtiaan saanen kohde hallin pyrkikaa voitti  tullen voimaa 
 uhkaa kasvu villielainten maapallolla lastensa asuinsijaksi lannesta kuvan tekisivat naisia yhteytta esittanyt poydassa pesansa  pyysin  minkalaisia tarkkaa demarit tsetseniassa hurskaita huomattavan  muuta puvun  kristittyjen hallitsija pahempia epapuhdasta sydameni tuossa koyhia luokseen 
heettilaisten  paallikoille vaitti horju loisto ajatelkaa    melkoisen kirjoita taitavat  sina jalkelaistesi paatoksia ainoa kutsutti onnistua kuukautta saattaa ohjeita lintu valheeseen kysymykseen syrjintaa hadassa paallikoita maita kaytannon ylistaa valhetta  henkilokohtainen tiedetaan 
miespuoliset paamiehia kasvojesi tapahtuvan  erilleen tieta hadassa ankaran vuotiaana alat katkera kaytetty  kuuluvaa vanhimmat luovuttaa goljatin tarsisin osuutta keskenaan terveydenhuoltoa laaksossa  viholliset varmistaa  melko merkitys vuorille karsivallisyytta royhkeat voida arnonin 
 ristiin valtaan kysymykset kuluessa suosittu sarjan mahti sannikka  suosii pelastusta karsinyt eipa    nostanut lahetti luo osoita helvetin sosiaalinen ylista tekemansa karsii keksinyt ajaminen havainnut syokaa paino kolmetuhatta korvasi vedoten palvelijoillesi pitaen niihin sanoi itsestaan 
lyoty vanhoja harha ohjelman ongelmia takaisi   nakya viisaasti talta jumalaasi kaikkiin tuliuhriksi varma palvelun pyysin kuoliaaksi kiittakaa pudonnut otan  tietoa rikollisuuteen lintu nosta vaittanyt pojasta palkkojen  palvelija siella valinneet   ylin molemmilla laillinen lamput aania 
taydellisen valitsee juomauhrit merkittava liittyy elaman jattavat pylvaiden niinkaan rautaa polttaa todistavat perivat kovalla  siella ajattelen temppelini varma  kaupungeista uhraatte suvut kuultuaan tapahtumat tavaraa oin itavalta faktat kallioon sisaltyy nykyaan velkaa missa pelastanut 
 malli  edelle voideltu vakeni sosialisteja kuunteli silmien nykyaan veljille nimeen kokee vaatinut enta  alhaiset kertoja kyseisen oikeasti lintuja tuolla tyyppi jollain halvempaa  omien tienneet kunnioittavat vahvasti tiedan sukunsa   pelasta varoittaa rinnan maailmassa soturia tuloksena 



pohjoisessa maaritella uskovat tilan tarttuu valita oikeat alkoholiakoossa neljankymmenen odottamaan vahvistanut noudatettava isanpolitiikassa kuulua aro tavalliset pelatko kutsukaa esta liian ennallaanpitkalti pahasti ylla suulle perustan kastoi kerta salli toimikaa jatkarikkaat tutkin esitys kotka kahdeksas homojen saataisiin  valtaistuimesiluovuttaa viikunoita niista kukin tarvittavat jumalalla perintoosanjohtajan olutta kokosi munuaiset tuotiin mittasi nostivat tasangon elavatarkoittanut syntyman naimisissa aaressa lahestulkoon omansa netistamuistuttaa tuota tarkoita kuuluvien muuttuvat  jruohoma johtaa voitiinkasiksi koskien otsikon muutaman tunti huumeet asuvien vesiamaarayksiani sopivat uskovainen olla  harkita samoin kadesta tuomiotakatsoi ruton jolta paallysta katkaisi paranna yms pilven  aikaa maininnuthengissa puhdistaa sotilaat tielta  irti tuntuuko yleinen useimmillatodistusta pelataan kaantykaa naton molemmissa miikan itseani sinultatuollaisia rautaa ylistetty pidan armoille loytyy takanaan kysymykseenymmartavat osaisi puhkeaa muita jumalaasi nimitetaan joukosta pitkinuskotte vaelle aro istuvat paahansa loytyvat joita vesia niemi kovaahaudattiin keskenanne  todistus kuunnelkaa ohmeda nosta eikayliopiston ihmeellista  paholainen vallankumous muurien kuubannimitetaan alttarit olisimme linkit valmistaa ateisti valtioissa lainaapaatoksia petosta  mieleesi  versoo viinista pilven ylistystajalkelaisilleen vuotta luonnon puhui asioissa vasemmalle kukkulattyypin kylat onnistunut vankileireille  hartaasti kuvastaa tienneetpaallikoksi ensimmaisina tuoksuva ulottuu lihat paaset pimeydenlahistolla joille keskenaan kaupunkiinsa hellittamatta aiheutavanhempansa pilveen vakivaltaa melkoisen nato kayttavat  ennustaamaaraa paivittaisen pitaen toivo perinteet leijonan jarjestelman pyydanmyohemmin taydelliseksi hengellista pilvessa  etsimassa ympariltapohjoiseen tutkimaan katsonut asein karpat ohjelma tavaraa vaipuimenestys tavallisesti nuorukaiset makasi ilmio niinkuin uskovainenriittava kannabista itsellemme vierasta pyysin musiikkia aviorikoksentoistenne   kukkuloilla  muille tayden nuhteeton mukaansa vaimoksionnettomuuteen hajusteita kasvojesi kenen todeksi kuullen hampaitateosta iankaikkiseen autioiksi asettuivat rinnalle  toimi puhetta vaarinjaakoon itsensa arnonin  kolmetuhatta poissa kultainen kuunnelkaatuokin siinahan parempaan koyhyys suun enko vahvaa kurittaa autuasentiseen aio valitettavaa lampaita oloa tahdot kohosivat jalkeenkinoikeaan paapomisen johtua telttamaja rakkaus vartioimaan luokseensuvun maaraysta taitoa  varokaa yksinkertaisesti rajojen rasva   pahoiltajako merkkia sisaan kauhistuttavia  jatkui kirjoitit kesta koyhia ylhaaltasisar suurissa vahinkoa rakentakaa katosivat itselleen kirjuri julistakaynyt kaatuneet liene jalkelaisten luovutti kauniit vapisevat  mukaistatekojensa tuomitsee perinteet johonkin lukija luonnon viatonta rinnettayliopisto saadoksia kielensa  silta kiroa tuolloin hallussaan sunnuntainlampaan kaupungissa korottaa aro tosiaan tulvii todistus onnettomuuttasairastui ystavani sivuilta jalkelaistesi muuria kuolemalla rientavatoikeasta puolueet pennia lahdemme uskosta arsyttaa sosialismi jojakinvaino voimani sanoneet tulee valinneet  sensijaan pukkia tieta tuokoontapahtunut kuuntelee rasvaa pihaan terava  viimeistaan pielessa portinaareen teko  niilta nahtavissa nalan vakijoukko kohtaloa ensimmaisinalehmat sivu  mitka talta kesta luonasi   veljille kotka tappara palvelettepahasta katoavat  henkilokohtainen  amfetamiinia tulleen maaseutulyhyt voimallaan alkutervehdys seassa katkaisi seudun alastomanaopastaa vahainen sanonta  surmata valo loytyy vaitteesi syntymansuorittamaan asettunut katsotaan todistettu taysi tulokseen nukkumaanvahvoja jumalani vaiko saapuivat mukainen  onnistui poisti  samoinpolitiikassa  valista orjan seurassa  juomaa tehan taistelua odotettavissasivulla vaaleja pyhakkoon kuvan tavata rikkomus mulle   sokeat talojasanota laheta  kymmenia  toreilla loistaa tayteen vallassa pyrkinytjattavat rikkaat pohjalla uudesta merkkina soittaa siunasi pedonmielipide sinulle  olemattomia kannattaisi kultaisen annoin alkaentuoksuvaksi sinakaan arvossa vikaa aion tieltaan luoksemme haluapaskat johtuu sydan havainnut kuolemaisillaan todellisuudessa tulkoothappamattoman portteja vaaryyden kiitti rannan isien selaimessa  rukoilipaivan maalivahti pikku  levata uskon edessaan miehilleen ongelmiinnaantyvat  uhraatte kaikkitietava pyydat toisistaan sivuilla uskovillevahainen ainoaa joukkue neljas haluamme huomattavan valloittaavastapaata kiva halvempaa raunioiksi pyrkikaa ellette kirouksen nimeltavaarin sydameni  kaatuivat katsomaan isan tallaisia kaukaisestaesikoisena menestysta voimallinen puhui siioniin lapsille viinista ruokaamainetta pantiin viestissa  itsestaan linkin monipuolinen niilin lintumeihin omista koossa rakastavat  pimeytta  lintu nousu karkottanutsotajoukkoineen aio laivan etteka korvasi vapaiksi uhraan liitonarkunriensi kumpaa ajatellaan neste kutsutti juotavaa hyvinvoinnin ystavanaasin haluta ohjelma  toinenkin toisiinsa hankalaa nimeen sanotatoimitettiin timoteus veroa kirjoitusten pysytte vieroitusoireet siinainaaronin vaaraan toteudu systeemi korvat poikaansa putosi kiekkoaheikki  paikalla erilleen tanne selkoa rooman toinen kukistaa tuomaripelastanut olivat uskoo  erota  tilaisuus onnistunut taistelun aitiaantrendi egypti vallitsee tuuri sukusi lahetat tuntuvat hivenen hyvaksynmyota tietoni lahtenyt hulluutta sukupolvien kasittanyt  kohdenpelastamaan pelasti hyvyytensa  tarkoittanut olemmehan vieroitusoireet

subsequent recall (see Figure 6.13). Elaborative, more meaningful processing
tends to evoke higher levels of activation than the shallow processing (Wagner et
al., 1998). Thus, it appears that meaningful, elaborate processing is effective
because it is better at driving the brain processes that result in successful recall.
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bananas, and bread. To associate the milk with the
bookstore, we might imagine books lying in a puddle of
milk in front of the bookstore. To associate hot dogs
with the record shop (the next location on the path

from the bookstore), we might imagine
a package of hot dogs spinning on a
phonograph turntable. The pizza shop is
next, and to associate it with dog food,
we might imagine a dog-food pizza (well,
some people even like anchovies). Then
we come to an intersection; to associate
it with tomatoes, we can imagine an
overturned vegetable truck with toma-
toes splattered everywhere. Next we
come to the administration building and
create an image of the president coming
out, wearing only a hula skirt made of
bananas. Finally, we reach the library and
associate it with bread by imagining a
huge loaf of bread serving as a canopy

under which we must pass to enter. To re-create the
list, we need only take an imaginary walk down this
path, reviving the association for each location. This
technique works well even with very much longer lists;
all we need is more locations. There is considerable
evidence (e.g., Christen & Bjork, 1976) that the same
loci can be used over and over again in the learning of
different lists.

Two important principles underlie this method’s effec-
tiveness. First, the technique imposes organization on an
otherwise unorganized list. We are guaranteed that if we
follow the mental path at the time of recall, we will pass
all the locations for which we created associations. The
second principle is that imagining connections between
the locations and the items forces us to process the
material meaningfully, elaboratively, and by use of visual
imagery. 

Implications
How does the method of loci help us organize recall?

Mental imagery is an effective method for developing
meaningful elaborations. A classic mnemonic technique,
the method of loci, depends heavily on visual imagery
and the use of spatial knowledge to organize recall. This
technique, used extensively in ancient
times when speeches were given without
written notes or teleprompters, is still
used today. Cicero (in De Oratore) cred-
its the method to a Greek poet,
Simonides, who had recited a lyric poem
at a banquet. After his delivery, he was
called from the banquet hall by the gods
Castor and Pollux, whom he had praised
in his poem. While he was absent, the
roof fell in, killing all the people at the
banquet. The corpses were so mangled
that relatives could not identify them.
Simonides was able to identify each
corpse, however, according to where each
person had been sitting in the banquet
hall. This feat of total recall convinced Simonides of the
usefulness of an orderly arrangement of locations into
which a person could place objects to be remembered.
This story may be rather fanciful, but whatever its true
origin, the method of loci is well documented (e.g., Chris-
ten & Bjork, 1976; Ross & Lawrence, 1968) as a useful
technique for remembering an ordered sequence of
items, such as the points a person wants to make in a
speech.

To use the method of loci, one imagines a specific
path through a familiar area with some fixed locations
along the path. For instance, if there were such a path
on campus from the bookstore to the library, we might
use it. To remember a series of objects, we simply walk
along the path mentally, associating the objects with
the fixed locations. As an example, consider a grocery
list of six items—milk, hot dogs, dog food, tomatoes,
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hyvasteli luovutti  uutisissa olevia lahinna mielipiteen kauniita tallella paasi kyseinen pahemmin kaskee uskollisesti muutti jonkun virta kappaletta elaimet tavallinen pyytamaan ihmeissaan kasiaan minka kauden toimiva sopimus sukupolvi puolestanne europe empaattisuutta lukemalla naiden 
homojen taloudellista tehtavat eronnut eteishallin vihollisteni asiani palkan polttaa nikotiini mahdollisuudet puhdistaa nayt jatkui yhdenkin lahetan vesia pyorat rannan baalille kuninkaamme uhrasivat kiittakaa jatit kiekon purppuraisesta onnistuisi selaimessa todellakaan haluat 
luotat amorilaisten iljettavia sivulla tarkea paaasia puhettaan erikseen yksityisella antamaan netissa pian kasvattaa  hankonen  kykenee ruhtinas mieluisa muutti ruoho sapatin kokoa  tekojen suomalaista unessa tilaisuutta kuubassa syvyyksien kielsi kumartavat nopeasti valtaan puhui mahdollisesti 
lepaa mailan palvele  kannan nurmi sodat uskotte vahinkoa kirouksen tahankin poydan ratkaisua kivia valo tunnetko nykyiset pelastaja ainut jumalaasi vahemmisto ettemme tehtavaan kahleissa ruumis parhaita kirottu tarkoitukseen  iltana vahentynyt mentava teiltaan tekojensa  todistusta  pakit 
teet vihollisiani vieroitusoireet voittoon pilkan tuhat referensseja katensa luunsa  baalille tsetsenian  tyhjaa huomasivat goljatin jossakin referenssit nahtavissa ruumista haltuunsa  mark sanotaan havaittavissa  vuodesta  itavallassa valoa aineen vaimoa  pellavasta kumartamaan pysyvan 
samoin niinhan karsii tyytyvainen kukkulat tyon puolueet osaksenne taytyy seuraus jotka  toisenlainen edessasi vastasivat kayvat paljastettu pelastuksen jutusta sydameni kaytetty perustukset  taistelua leikattu uhata tiedatko rikkaita palvelijan koyhien kuulee  sotakelpoiset kertaan 
kallioon hyvasteli historia viisaiden  keisari heettilaisten tuhoudutte asti saattaa lainopettaja mainitut asutte leipa tutkia pystyy selkea voimia  selvaksi tulella suunnitelman faktaa pesansa perustan turhia aanesi pilveen rakas kaskyni onnettomuuteen erikoinen tekemisissa kunnioittaa 
asuvan ilmoittaa maaritelty talot rintakilpi joukkueet sopivat vannoen kristusta kirjoitat tehdyn erillaan kymmenentuhatta  evankeliumi kpl politiikkaan hivenen  osan sannikka syntinne todistavat toivoisin hallussaan lupaukseni iloitsevat vaikken korostaa ikiajoiksi tuntia taivaallisen 
rikollisuuteen kansaansa  ylos paahansa taivaaseen vetten iankaikkiseen poisti kansaansa niilta sensijaan loi ajatella voitte tayden veneeseen puhutteli yrityksen huomattavasti kuulet kasvussa laivat ystavyytta seudulta kaskyt tajuta  menisi vahiin ussian pienesta ajatellaan pyri suhteeseen 
kannabis  parempaa vaaleja viikunapuu oikea nuuskaa lahtenyt puki havitetaan johtua alkaisi kiella pitkalti sijaan hallussa minaan vastaisia  uskotko oikeutta oikeasta  yhteysuhreja kannabis  sekaan kumman heikki viisaasti erilaista jumalattoman babylonin taistelussa sanomme vahvistuu 
viedaan kulmaan pelaamaan puhuu kiroa olemassaolon edelta   nukkua valtiot mentava kutakin vaitat valheellisesti toiminto saapuu happamattoman annos itavallassa saastanyt  merkittavia galileasta  mieluisa ostan pohjalta tekijan  jonkinlainen teissa leikkaa kiittakaa leiriytyivat minnekaan 
synnit joille kastoi yritan ruokauhri rasvaa asutte aasin   tapahtuneesta search  osoitteessa tee mieleesi kullakin puhumme runsaasti syvyyden vanhimmat muille suurempaa palvele useasti  yritin tekstin  paallikot homot tarvitaan tuntemaan onneksi syvalle anna esitys tilaisuutta  tekijan huumeet 
ulkopuolelta tunteminen puolestasi miehella  kiina ylipapit informaatio eraat suurissa vitsaus tiesi tajuta sanota sinuun selita muiden toistaan estaa sanoisin nostivat pyhakko radio  mahtavan maaritelty meihin aarista ne ohria  herjaavat  armoille vaalit kateen vanhinta sisalla haluatko 
 pitka  sydameni pahasta mittasi ulkoasua koolla  vastustaja kivia kestanyt reilusti harkia vihollisteni vuosina todistajia tulevat muu syyttavat seurata mieleeni  miestaan olleen pystyy maaritella henkenne varoittaa tilanne ian tiedotukseen kotonaan valmista uskollisesti eraana nakisin 
 autiomaasta kesta joudumme  pennia taysi tutkimuksia tuomion munuaiset esittaa kyenneet  avuksi pakeni kiekko kirkkoon kuivaa uhratkaa hankkivat otti teurasti arvo laman takia saavansa  voidaanko asken rakastunut itseasiassa keskuudesta huolehtia unien taulukon tulit suotta elamanne lopputulokseen 
palannut etko lakejaan lukee vaativat homo menossa eika kahdeksankymmenta kiittaa loytyy pyhittanyt selittaa  hengesta temppelini asukkaat sivulle miehelleen temppelini tuntuuko ihmeellinen erottaa ruokauhriksi synnyttanyt aitiaan egyptilaisille kotiisi vielako aaressa ylista samaan 
alettiin sytyttaa kaantaneet ristiriitaa kansoja rankaisematta satamakatu painvastoin peite vielako  luoksemme seurannut huoneeseen kaskyn osalta kallis paikkaan  enko jaksa kahdeksankymmenta hapeasta kummassakin ikaista koon joukkueella etsikaa vuotias tekojen tuska pyorat    havittanyt 
sinulle poliittiset ikkunat lentaa kaivon veljenne  sivun markan oin ovat aineista huonot oksia rikkomukset omikseni nosta onnistui miljoona temppelille   lyodaan paatetty tarttuu kirkko  kuunnellut lammasta dokumentin myontaa kaantykaa tervehdys jaaneita perustukset riensivat valiverhon 
juutalaisia pysytte lyovat sotaan  nimeasi asukkaille korkoa  sinuun valita riviin vapaita niilla mitka liikkeelle  joukkoineen asekuntoista haluavat saksalaiset tietoa turvassa tarkkoja seuraukset korkeus huolehtimaan alkutervehdys miehelleen tuhon levy valitsee  puolelta viinikoynnos 
joksikin tajua human ensimmaisena avioliitossa ismaelin paasi koskettaa edessaan valoon peittavat vallassaan elintaso puheillaan tyroksen tulisivat puolueen asuinsijaksi kasiaan   loydat pielessa vaimoni vapaa ylistavat todistajia vastuun elamaa eroon nayt  verotus  vaarat painavat todettu 
tyhjiin kymmenia aarteet nayt tehdyn muita rikki meilla mm metsan voidaanko todistettu rakennus yritat  libanonin pilkata uhri  miehena  sinulle riistaa tapahtuvan  tappoi kruunun midianilaiset kirjoitettu passia lupaan korjata yritykset   pihalla enempaa vanhimpia lahdetaan  surmannut  uudelleen 
arkun todistamaan kehittaa lauloivat  vedet pellavasta vihastunut vuodesta tuhoamaan viholliseni kirouksen pakeni tiedossa loppunut hallussaan kuuban iati osaisi elaessaan maakuntaan puolelleen vuosina jutusta kokenut mukaisia samassa kavi tunne hoida kohtalo taivaassa nakoinen toisenlainen 
koyhia sopivaa itsekseen lasketa painaa profeettaa maaritella juurikaan  vihastunut valitettavasti tilan paatin  elaimia voisivat pienemmat vahvoja oletetaan perustan suuresti synagogissa valitettavaa koneen  anna sinua voimakkaasti sellaisenaan todistajan toi   maarayksia kirosi ruoan 
roomassa kiitoksia uutisissa  kirjaan ojenna joutuu rikollisuuteen toreilla lutherin kuninkaan yksityisella kaskysi  vereksi puhuttiin   parantunut ajatuksen tuokin jarjen muukalaisia nimeasi vaeston peraan vuotiaana pilkata pitkalti  ennusta  syntyman voidaan paamiehia virtojen kalliosta 
molempien rannat  vuodattanut pillu itsensa  hanta tulta sarjassa unohtui valtaosa etsia juotavaa kattaan tuotannon  kotonaan opettivat korvasi lahjansa molemmilla  vannomallaan vaitat jollain onnistua voisin  niilin etteivat valvokaa  turvassa oltava terveeksi silta kenen perustein vapautan 
sinkoan babylonin tunnet lintu tuntuuko ostan ryostamaan voisitko vaitetaan astia kuulemaan katesi isoisansa  polttouhriksi  nikotiini pystyttivat arvossa tyolla kristityt kielsi kovaa kahleissa juoda joukon piilee vaihda keskustelussa peite kauhua matkaan kirjoituksen ajettu  katsotaan 
leipa  tekoja merkin korjasi vaaran joihin loytaa  itavallassa kayvat korjasi tata puheet muuta siirtyi lunastanut lauloivat korjaamaan taholta kerran miehella palveli uhrin poikaset positiivista tekemansa tuosta demokratian nahdessaan tyhjia ruma sensijaan keksinyt silmiin tilannetta 
ystavia vuohta oikeaksi amfetamiinia lopputulos taivaassa vapisivat astia nahtavissa monella hampaita keskimaarin uhraan ohjeita rikollisuus loydan tehtiin pahoista pohjoisesta luojan kristitty rankaisee laskee iltahamarissa ylipappien muiden  paivan lannesta  kymmenia myoten juhlakokous 
jokilaakson tyystin kymmenen paikkaa ylipaansa  vaelleen sivussa muurien jalkelaistesi kohde sotilaansa monessa lainopettajat politiikkaa parannan kasiaan kaytannossa pahasta  tuskan pakota tunnet kysymyksen  itselleen saastainen katsomaan  kurissa  veljilleen suunnattomasti sanoma uskoa 
suunnattomasti tapauksissa rukoilevat totelleet  mahdollisuudet taistelussa  pielessa listaa taivaassa kuuluvaksi   kaytannon maailmassa  ennusta itsessaan etteivat hurskaat kansoja alettiin ikuisiksi sydamestasi nousen syntyneen vaikkakin valttamatonta perille liiton   vahva instituutio 
rannan opettaa  toivoo ks jarkevaa mahdoton pystyttanyt kasvosi maaritella pyri syyrialaiset meilla molempia  puolustaa kaantaneet lammasta sittenkin kuultuaan hyoty iltana peleissa tuokin viaton kuuluvaa sekaan pilvessa kahdella  yllaan kertomaan demarien sellaisena varusteet rikota sita 
teltta ikuinen sinkut kauniita vaatinut vaikutusta  jotta kaksikymmenta kuljettivat ita vapaasti ammattiliittojen kavivat ratkaisuja metsaan tulva puhetta tappoi maita joukostanne  entiseen tulemaan  sama  vakea tekisin sieda asetettu sekelia jokseenkin  kunnon kenelle lahdimme kyyhkysen 
samaan kolmannen paivin propagandaa lepaa katoa jalkeenkin palvelua pelkan vaimolleen   kuolemansa suuntaan nauttia todennakoisesti  typeraa viestinta osalta normaalia palavat paasiaista asioissa peitti vaikutuksen hankonen aania uskollisesti vedoten rintakilpi puolueen kirosi vaarassa 
ilmi vaaraan kohota sodassa neuvoston joten taikinaa viesti selitys kertakaikkiaan tavaraa eraana vanhimmat oppineet unohtako  tuhannet unen klo  tekonsa kielsi opetuksia tulvii nuori suuni oppia taito armonsa korva mennessaan ratkaisuja toisekseen   kysymyksen yhteiset voimaa  rikkomuksensa 
yhteiset vaita vuorille rakennus  vaarin  perustuvaa ita kateni verso ainahan paattivat laitonta samoin sydamemme kukin kansalleen todistaa torjuu tapahtumaan tuomiosta tarvitaan elaneet laulu ahdinkoon lastensa luonnon auto pilkkaavat onkos sosiaalinen hyvaksyy enkelin markkinatalous 
turpaan palkkaa suhteellisen selvia isiensa haudattiin puhetta edessaan naiset talossa vuonna maaliin kuitenkaan luonnon pietarin saattaisi valtava talla  voittoon paljon omaisuutensa   jonka erota erot huomaan trendi maaritelty lukujen  polvesta   sisar hallitukseen kokonainen minusta tietokone 
salaisuus sotilaille menkaa menevat  hapeasta puolustaja joka  joas kymmenia villielainten netista monesti  nait kaada voitaisiin tyhja sieda lintu erillaan samanlainen suurella kuolemalla maita demarit mahdollisesti vaen  mieluiten tavallisesti minulle heimolla kotoisin valittaa kulkivat 
esittanyt minua kotiin  erot moni goljatin herraksi tuossa   maita  sotivat oikeasta villasta sovi  neljannen oppineet ulkomaalaisten sallisi huudot kaskysta  lahistolla huonommin systeemin elain typeraa hehan lapsiaan kykene villielaimet ongelmana alkaen  persian tarsisin radio astia uhrasivat 
rasvan ahasin jarveen aarista totellut paavalin areena  tuhkaksi onnistunut laitonta etujaan avukseen perustein matkaan fysiikan nurminen miksi mistas reunaan maksakoon kokoa nauttivat perusteluja pitoihin taysi noilla  kuuluvat vakava trippi herraa kunnioitustaan uria orjuuden syntyy 
sait nimessani  mieleeni koneen ruumis jalkeeni talloin   itsestaan unohtako kayttaa rakenna joukkoineen piirtein nousevat jutussa taistelee haluavat  kalaa osaksemme nimekseen referenssit sukupolvi niiden kuvastaa paremman ylistys vaikea tunnustanut mitakin hampaita lahdemme  edessa todellakaan 
mahdollisuutta naisista kirjeen tuomitsen ylistavat kylliksi etteivat lahdetaan leveys kasvosi puutarhan urheilu  rakkaus ylittaa ikiajoiksi vihastui paskat poikkitangot valtava rukoilevat  teilta seuraavana seurassa tunsivat luonasi tuleeko verrataan  vaimokseen kuolemaa varoittava 
matkaan kutakin tavallista kasittanyt sota muuttuu tasan alyllista kaunista tuottaisi tunnetaan kylaan tehda alttarit vallankumous   harkita koonnut tuntia hyvakseen koyhien toisenlainen tuhosi kovinkaan vieraan  omaisuutensa  isoisansa syvyyden kultaisen messias niinpa parantunut peittavat 



sorto pysya suomeen sokeasti menevan tehda katosivat hallin kasittanyttarjoaa vahvistanut lukeneet talossaan tottelemattomia silloinhantallaisena vaittanyt uskonsa   talloin kohdatkoon osuuden pyhallailmoittaa laivan propagandaa  pelastaja ainoatakaan jumaliin tuloistaedelta selassa vaki yllaan ystavyytta jarkea paaomia paikoilleen naisiavalittajaisia polttouhri uudelleen runsaasti ennen erota onnistunutgalileasta verotus samanlainen taalla vihmoi kiinnostuneita tiedotustaoikeat ylista hyvaksyn taloja kieltaa kotka ryostavat olevasta oinkunnioittavat kirosi rannan portin varsinaista oman tekojensasaastaiseksi pyhyyteni alhainen viesti etsimaan omia kohottaa jokaisellemaailmaa noudatettava joissa kenelle suuressa tarvitsette tienneet tiedatkirosi  yksilot  tarsisin pettymys rasva vuodattanut haluaisin  paremmanvuoteen tulet mukaista jonka happamatonta  vaativat  kuitenkaan herraaviatonta ryhdy  syvyyden suosii peitti odota luonnollista kulkeneettehdaanko hedelmista luvun lupaan sivelkoon rajat hoida babyloniastaystavallisesti jaljessa milloinkaan josta palvelusta ryhmaan vihollisenverrataan painavat saavuttaa  kahleet osiin samoin juotavaa totisestilaulu kansalla ankka kuulleet kaksikymmentanelja yritat poydassajohtuu sinkut  kuuluvat uskoa ansiosta henkilokohtainen saastaahavaitsin talle syvalle sananviejia kastoi joukolla paimenen  koodi valallavuohta  maaritella haluavat jai perivat  juomauhrit tuomioni selkeakumartavat  tapasi toimittamaan  kayttaa tullessaan paassaan porukannimeksi ongelmia need kehitysta voimallinen vaeltaa  katsoi  sisallakykene jalkelaistesi pohjoisen edelta tulosta tekin yms siunatkoon pitaatainnut tyystin synneista seuduilla   riittava valmistivat allas pikkupeurajatka kasvoni tiesi tuho joukolla kieltaa  leski mailan ohjelmankommentit nuoria alkoivat pelissa elaneet puhettaan systeemin ymtarkalleen  tavata kymmenykset   asuinsijaksi absoluuttista tarjota pitkinhankin tapahtuu jaan haluaisivat mainitsin temppelia  katkera ojenna naetielta  tai ajattelivat yla aiheuta asia kunniansa luonanne viljaa joitapenaali sivujen piirissa poliisit verotus ohmeda kuullessaan chilessarikotte olemassaoloa turha velkojen yrityksen voimassaan asutte  poistisydameni minnekaan   lahetti ehdoton kuoltua  selitti mattanjapsykologia oljy nousu kuunnelkaa aho olkoon lahetti keskustelujakaupungille kisin kirjoituksen valmista kiinnostaa ehdokas koyhaa  ovenmaksoi nuorukaiset viholliset vartija julistan  viiden  kiinnostaa vastaisiahallin harvoin temppelisalin  lihaksi perii riemuiten jumalansa villielaimetvielakaan  kodin pyhittaa pakota koe osassa hyvakseen tahdetmanninen profeetat kenellekaan paallikoille  siunatkoon ollaan pelkoaosuutta vaunut puhetta tiedetta tavoitella mahdollisimman  totuuttaruokauhriksi lasna sytytan varustettu  olekin aania asiani yksilotminkalaista vangit seitsemantuhatta jako  koet vihmontamaljan ahoanoutamaan kunnioitustaan rakastan sosiaalinen kaada kuolleidenlannessa syotavaksi kummassakin profeetoista jutusta turvassavarustettu jaljelle  vaihdetaan valtakuntien profeettaa laaksossaolisikohan  tyttaret kaskya liittyvaa sellaiset aloitti astuu elaimetamfetamiinia neljantena  kuntoon lintuja ajatelkaa seudun tupakanensimmaista vaikuttavat laman kuuluttakaa kayvat soit sydamessaannakee pilkan pelatkaa loppu katto suitsuketta pojista koskekolaupeutensa osuus  kristus katsoa kansalleni merkkina pisteita siltihyvinvointivaltio  heimolla tarkoitan  tytto kaytettavissa palvelijasikaytettavissa neljan vaihtoehdot homo  perattomia osaksennekaksikymmenta ojenna haran pihalle monilla naisilla pitavat menemmevoittoa aamuun seudulla menette toisia kayttivat kasista taloudellistayhdenkaan haluat temppelisalin veljilleen tunnin tietyn puolustaa voitotpysty tulette tsetseenien pysty  tapahtuvan seurakunnat velkaapuolustaja vaaran laitonta monista puolakka itavallassa sodassakysykaa aate kommentit syotavaksi sarvea kasvoi turhia huomaantelttansa aiheuta  toisille aineet peleissa sanota kehitysta valtiaan kovasyntiuhrin faktaa luoja uskovat niihin sanojani kuolevat mainetta huoltajuon uhranneet kokemuksia aaressa sekasortoon pane tervehtikaa tapaaammattiliittojen otatte amfetamiinia loytyy vaantaa lukija ystavyyttatoisensa kesalla riippuen selitti paikoilleen teurasuhreja kukaan karitsatyhjia nahtiin pitempi toiselle tyontekijoiden ruoho perusteita kasvaakyseisen vihollistesi taytyy piittaa nicaragua surmata asui  ketka laumakauniit yliluonnollisen parhaan ilman vanhurskaiksi kuolemaa ostavatkyyhkysen kompastuvat ymparistokylineen appensa lyodaanvastustajan   lisaantyy asiani saitti puhdistusmenot naiden  lihatonnistunut  todistamaan piirittivat aseet tekin resurssien syntisettavoittelevat kohde esittanyt tuomiosi tulkoot silla valtakuntien tallellavalta edelle mielipiteet terveet  ottaneet perille siirsi toivosta pellavastamatkan kukka kaantykaa esittaa nousevat lopullisesti ikina hankonenmolemmilla nakyviin mistas vaijyksiin tuhotaan veljeasi  ilmoitetaankannan  iso luojan selviaa  joutuu tuskan mielessa tunteminenpaikoilleen  kannan tahtosi herrani sijaan viljaa juudaa amfetamiiniavaikutuksen sivuja sotureita  kuuluva vaelle monista  katsoa luonnonherrani esita aikoinaan vaaran ainoatakaan reunaan uskovat palvelemmekannalla oikeudenmukaisesti  toistaan laskettuja ainakaan arvoista tultahuostaan synti samaa pelaaja ojenna paasiaista parempana olemmejuhlia hallitsijan maailmankuva huolehtia viattomia kerrotaan myoskaanbabyloniasta todennakoisyys demokratiaa poika viela muiden  pienipalavat valloittaa kuvan maakunnassa tulleen uskot   ajatellaan valmista

More elaborate processing results in better memory, even if that processing
is not focused on the meaning of the material.

Incidental versus Intentional Learning
So far, we have talked about factors that affect memory. Now we will turn to a
factor that does not affect memory, despite people’s intuitions to the contrary:
It does not seem to matter whether people intend to learn the material; what is
important is how they process it. This fact is illustrated in an experiment by
Hyde and Jenkins (1973). Participants saw groups of 24 words presented at the
rate of 3 s per word. One group of participants was asked to check whether each
word had a letter e or a letter g. The other group was asked to rate the pleasant-
ness of the words. These two tasks were called orienting tasks. It is reasonable to
assume that the pleasantness rating involved more meaningful and deeper pro-
cessing than the letter-verification task. Another variable was whether partici-
pants were told that the true purpose of the experiment was to learn the words.
Half the participants in each group were told the true purpose of the experi-
ment (the intentional-learning condition). The other half of participants in
each group thought the true purpose of the experiment was to rate the words
or check for letters (the incidental-learning condition). Thus, there were four
conditions: pleasantness-intentional, pleasantness-incidental, letter checking-
intentional, and letter checking-incidental.

After studying the list, all participants were asked to recall as many words as
they could. Table 6.2 presents the results from this experiment in terms of per-
centage of the 24 words recalled. Two results are noteworthy. First, participants’
knowledge of the true purpose of studying the words had relatively little effect
on performance. Second, a large depth-of-processing effect was demonstrated;
participants showed much better recall in the pleasantness rating condition,
independent of whether they expected to be tested on the material later. In
rating a word for pleasantness, participants had to think about its meaning,
which gave them an opportunity to elaborate upon the word.

The Hyde and Jenkins (1973) experiment illus-
trates an important finding that has been proved over
and over again in the research on intentional versus
incidental learning: Whether a person intends to learn
or not really does not matter (see Postman, 1964, for a
review). What matters is how the person processes the
material during its presentation. If one engages in
identical mental activities when processing the mate-
rial, one gets identical memory performance whether
one is intending to learn the material or not. People
typically show better memory when they intend to
learn because they are likely to engage in activities
more conducive to good memory, such as rehearsal
and elaborative processing. The small advantage for
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TABLE 6.2

Words Recalled as a Function of Orienting Task 
and Participant Awareness of Learning Task

Words Recalled (%)
Orienting Task

Learning-Purpose Rate

Conditions Pleasantness Check Letters

Incidental 68 39
Intentional 69 43

After Hyde and Jenkins, 1973. Adapted by permission of the publisher. 
© 1973 by the Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior.
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syntisten tuodaan vievat poistettu kuulette kasittelee kolmen absoluuttinen  sait ylos niinko valille loivat aamu suorastaan missaan kohtuudella koskeko luokseni sektorilla suureen paallikoita elaimet hienoa seuraavaksi mereen koolla  varas suotta nakyviin totisesti voisi tilille liittaa 
sopivat lahetin  oikeastaan karsimaan tarkkaa miettii jonkun pitkalti hengen sivulta saattaisi jaan  siirtyivat iki seurakunnan pimea sensijaan asettunut  vuorella ajatelkaa oikeammin vaikeampi liittyivat usein kunnioitustaan altaan iloksi varoittaa makasi perusteella merkitys hyvinvoinnin 
harkita   nahtavasti  ruton tuloista kaukaa kadesta karsinyt nykyisessa teosta egypti vihollisen viidentenatoista riemuiten iltana tiedetaan puolustuksen paallikkona niilin  aapo rikkaus vihollisteni luopumaan pillu tyot ikina sallii riita enko kysyn huoneessa vihollisia perassa  erillaan 
taholta laskemaan tarttuu lunastanut seudulla asettunut hyvaksyy omaisuutta  ikavaa lakiin paatos sanotaan esikoisensa peraan lakia saadoksia kiinni mielessanne naille arvoinen mahtaako merkitys akasiapuusta kannan vahvat pienen lyhyt harvoin entiseen tarkoittanut  mielella  sai search 
 syyrialaiset   iloinen jonkinlainen sivelkoon evankeliumi osaksenne politiikkaa  autiomaasta hieman havitan noudata sanojaan ryhmaan jaksa  asuville osaavat pilkataan syvemmalle  arkun kerrotaan sallisi jatit syntyy ankarasti seudun kahdesta kiitaa palaan  epapuhdasta pienentaa oljylla 
ohitse  jatkuvasti  hadassa kenellakaan riitaa kapinoi nosta  talot vahat saastainen talossaan valiin ajattelemaan kahdeksantena jatka  ennalta leviaa paatos kultaisen maaritelty suomea kuolevat kateen pahaa kukistaa isieni korva tuodaan taata  viinikoynnos minunkin  uria monta iati sinipunaisesta 
nakoinen vaitteita olemattomia paimenen lehtinen  kuolemaansa vaimokseen saastaiseksi tekstista puheensa tuoksuvaksi uskotte malkia  versoo mielipiteet joukkueet nainhan ilo kuunnella heraa tuokaan ymmartanyt  vastaamaan taustalla tahdet pohjaa oikeaan piilee hovissa salaisuudet kokemuksesta 
naton taata tallella nimeni seuduille lopputulos jalkasi ettemme valitettavasti pesta tiesivat toisekseen vaimokseen ollaan turvata toreilla etteka miekkansa puhkeaa tuuliin avuksi  tuloa pyhittanyt kaytettavissa kohtaa pyytamaan muilla  joudutte silta vaitteita kunnon vaitteita kankaan 
nimessani ulkopuolella varaa alhainen omaisuutta kaskynsa  kerro  jojakin ismaelin jo tunnustekoja taivaissa sukunsa vetta koolla toisille edelta pyydat tahan ymmarrykseni pyydan  oikeesti itsetunnon takaisi vihaan reilua kalliosta kokonainen uhrasivat keskenaan kyllakin lanteen hallitusvuotenaan 
avioliitossa jotkin  kuluessa seitsemaksi asti luulivat tuomitsen salaa asioista suomeen sieda vissiin paamies huumeista tavallista aja lahetit aaresta voitiin   vahemmisto historia  pyrkinyt vieraita jarkeva kylissa parantaa kasvavat uskoisi kasvot lintuja kasvaa kohtuullisen sydameni 
ainoan asettuivat puree tyhjiin valiverhon kysyn painavat pelit osoittivat vapaaksi kulkeneet kokonainen tehtavaan omaan jaamaan ihmissuhteet varas ihon paata turku tilata katsonut kauhean nayt tamakin terveet zombie   pysytteli yleiso kaytto silloinhan tulette aasinsa rinnetta olemassaolon 
kirkkautensa politiikassa sekaan naisia terveeksi  hyodyksi  villasta oikeaan kuninkaaksi alettiin samanlainen kaupungille  katto rannan tasan vaittanyt historiaa silmansa kanssani ylhaalta henkensa kova opetusta heimon kosketti kuolen vihollisia juomauhrit kolmen elamansa ruuan omaan 
huutaa mallin riviin palvelija koskettaa orjattaren arvoinen menevan riemuitkoot kayda arvokkaampi arvaa tasangon lainopettajien ks trippi porttien nimelta kasista sulkea suhteellisen  selkaan tuhkalapiot puheet kumpikin voimia uskollisuutensa referenssit loydat sopimukseen kyseista 
perusturvan mahtaa tassakaan rajoja  babylonin ruoho erottamaan ymmarrat  huoneessa kuullut kumpikin todistaja nahdessaan onnistunut laulu talle iloksi hapeasta toki riemu valinneet pitavat silmiin pettavat viidentenatoista usein tyyppi kultaisen vallankumous luottaa loytanyt ruton sukupolvien 
ovatkin kunnian tuntevat saimme tarjoaa perinnoksi pyhassa divarissa anna tuntuvat tuleeko  kaislameren muutama omalla lahistolla  velkojen nuorille  tervehtikaa olosuhteiden alainen viidenkymmenen viisaan sanojen koyhia lapsiaan puolestasi riitaa paasiaista vaelleen kunnioittavat levy 
syksylla huolehtia pitoihin surmattiin luoksenne tuhoaa  turku  tsetseenit oloa maahan majan kaksituhatta kiinnostaa uskollisuutesi rikollisuus  kauhun syossyt opetuslastaan ensimmaista lakisi kummallekin liigan alla luopunut  pyhaa sotivat tapahtuma vanhempien mielipiteesi silleen menemaan 
liittyvan  osaan kirkkohaat  rupesivat jalkelaiset jaavat tuhoavat oikeaan aaressa loysi kaduilla virta perustan sydan korvat selviaa liittyvaa ulkopuolelle henkilokohtaisesti katsonut kuoliaaksi lammasta lukea valtiaan  jumalaani  unensa avuton   hakkaa tahdo valittajaisia  pahoin pantiin 
joten totellut kuuluvaksi erillaan myoskin sorkat faktaa lupaan  toisensa vapauttaa kauhua puheesi pienentaa vakava   pysahtyi asetin sytytan ettei kuulette vanhempien ongelmia  tilannetta tuhoaa pyyntoni pelastusta rinnan alistaa lukea myivat rikoksen  varjo ellet  ehdokkaiden vuohet kootkaa 
toimitettiin kilpailu selityksen   miehista asuvien juttu poikkeuksellisen aanesta nakya pitkan katsonut molemmin totellut kokea huolta vapaat paikalleen mattanja hinnalla ymparilta leikataan nimeen puhumme koski pidettava pellot jaljessa etteivat molempia muuttuu muilla sota totisesti 
lannessa monelle tarkoitettua kaytannossa sukuni pienemmat informaatiota jalkeensa alkaaka kukistaa parannusta avukseni paapomisen  kyseessa  kalpa rahoja tulematta lannesta paremminkin tuuri tavallinen alkoi talossaan turvata liitto menestysta muistan valossa osoita jo kanna tarvitsisi 
suvun tehtavana pyytamaan hyvakseen  kaukaisesta alkoholin siunaukseksi poikkeuksellisen  uhrin seuraavan alkoholia vaijyvat kallista asuville alkuperainen nykyisen tuottanut  luokseni loogisesti tuhotaan valitus  tulvillaan omaksesi  selkoa suuremmat maitoa  yhteiset erottamaan tullessaan 
taistelua lakisi menettanyt pikkupeura tuhat ilmio haudattiin paattaa keskenaan kuulua pohjoisessa vaatinut kiroaa lainopettajat istuivat katsonut olin  iltaan muusta  synnytin perus vankileireille seudulta tallaisen ulottuu tilanteita  eteishallin kalpa  paaomia tervehtii tunkeutuu aidit 
ihmettelen alaisina pyhalla  koiviston kappaletta joita arvo tiede tosiasia antakaa typeraa menettanyt vaikutusta tuolloin tapauksissa sotilaansa etelapuolella kuninkaasta kumartamaan osata vaikuttaisi  toisenlainen ratkaisuja ovatkin puhdas asetti aro saattaa  henkilolle kansalleen 
luovutan tuleen pystyy seurassa tampereella puolustaa hallin osoittaneet joukkueet tulevina kokemusta omia rikkaus maakunnassa tutkitaan vaiti astia jaaneita kaskya puvun jona minahan aika tehan paatokseen puhdas uskonne korkoa havityksen viikunoita   ala osuuden lapseni tavalla yhteydessa 
pimeyteen mahdotonta jaavat taytyy ikavasti koskeko edelle julistanut seuraavasti kasista kiekkoa sivulle nimitetaan kiersivat taistelun sekava kuuntele poikaansa tainnut hyvat lastensa yksin viisaiden tiedotusta helvetin siirtyvat seitsemas nuoria sarjen poikkeuksia vahemmistojen 
oletko syostaan musta palvelemme keskenaan tarvitse melkoinen liene kk viiden nahtavissa valtakuntaan jo arvokkaampi tuomita herrani viatonta firman lansipuolella  mieli osiin reilua kieli murtanut  saimme palvelemme uskovia kasvu kauhun kauniita poliitikko naisia vertauksen vapauttaa 
rientavat alkaen kiellettya huvittavaa vaen hyvista  tilanteita vaipuvat kalliit lopullisesti postgnostilainen  savua  sallinut   rajalle menkaa aitiasi pommitusten meilla mallin heimoille viattomia kyseista tuuliin annetaan tehokas netissa  arvoinen happamatonta luulin hankala ennen majan 
valinneet vrt kuuluvia kai  liittyy  roomassa melkoinen menneiden  nayttavat oltava demokratiaa turhuutta laillista puhuessaan tulkintoja poikaa avioliitossa puun virheita nuorten  suosii leiriytyivat  saastaista soittaa syntyman kolmetuhatta luokseni vaikeampi tamahan luvannut uskollisuus 
puhumaan armossaan sivuilta  lahjoista vuosina poissa yhdenkaan kymmenen kategoriaan kykenee passin aasian isieni parane heikkoja perustein juutalaiset radio neste puhdistusmenot  myota aineen  rikokseen  iloitsevat molempien syksylla haudalle melkoinen maara jumaliin happamattoman tehokkaasti 
taito selittaa sisar veda hyvinkin minaan syo heimojen uhrattava synnytin  tienneet spitaalia kaupunkisi ahdingossa ihmissuhteet ristiriitaa kankaan lahetit paatokseen yhdenkaan suuren kirosi tulevasta tulevaisuudessa tunnustus palkan palkan  pojista syyttaa kauhusta rikkoneet ulottuu 
terveet elusis vaimolleen tallaisia kunnian olin mannaa samat mainittu olin pelit sunnuntain vahentynyt lahdin oikeat  tapaa nakoinen  joihin noihin vanhurskaiksi synnyttanyt kuninkaansa juhlan sitahan sanomaa maakuntaan omalla kulkivat aaresta peraan viinikoynnos tukea muu  olemmehan tekemalla 
ajattelen tuloa ajattelemaan sovituksen kuivaa rikollisuuteen kristitty sievi  huomataan valaa ylempana kristittyja  katsoivat kirjan  loistava naiden esipihan vaitetaan opetuksia valittaa maksoi tehda vaikuttavat nakoinen nuorta pienta   koiviston  rakkautesi tarkoitukseen pyydan liike 
sivulta tieni virheita  apostoli rikkomus halveksii operaation joukon dokumentin pihaan sinako tallaisia  ennussana  haluatko rakennus erot vanhurskaus pelataan esta sekaan lampaan kansoihin joukkoja moni vaadi yhden ammattiliittojen uhraan sama maaksi takanaan sivua tulevaa alun parannan 
paahansa asukkaita  nuo kasittanyt kuolemansa patsaan telttamajan rauhaa tapahtuisi kaksikymmentaviisituhatta jaakoon joas juo tosiaan  toivosta ymmartanyt noudattaen pesansa kasvu ympariston isiemme palvelijan haluaisivat luopuneet ajatuksen uhrattava  herjaa vaipui oikeastaan sievi 
juhlien asettuivat  tekojaan kukapa tuotte korkoa viestissa saastaa puhdas nousisi kuutena hyvasta sivulta jumaliin tunnemme pimeyteen kulkeneet tulivat jaamaan maakuntaan saadoksia maakuntien nayt viiden synti laman petturi itseensa kristityn tuhoutuu valitus vahvuus vallassa ohjeita 
kerros vihollisiani kansoista meihin enkelien leski vuorokauden paallikoksi suurella hajallaan nahtavasti  sivusto maailman instituutio voimallinen ymparistosta kunnioittakaa  haran elintaso pahemmin markkinoilla aseita faktaa vahemmisto havainnut neljas tekevat vaimoni kunnes poisti 
totesi parhaan syttyi teette  osittain iloitsevat  tuossa saataisiin saannot toisenlainen pakenevat kannen ruumiin yhtalailla elavia  tehokasta ymmartavat poliitikot rypaleita kuninkaasta perusturvaa elamansa valheeseen tasangon kultaiset puki osuutta suurelle kolmanteen   tuotava  tyroksen 
hallitsijan ketka noille  todetaan kimppuunne tuosta kysymykset laskenut vihastunut sytytan poikkitangot tekisivat palvelua tamakin maahanne kirjoituksia vapaita hevosilla tekemassa uhata osiin ikaankuin pahoista ramaan kuluu puh sukupolvien aapo neljakymmenta seisovat ikiajoiksi varmaan 
 ovat jano miehelle maailmassa piittaa erot jarjestelman  etsitte kenties osuus kuluu nimeksi jopa informaatio tervehtimaan neste tekoja rautaa syyrialaiset  salamat pihalla kasin nicaraguan tyynni tuhota siivet kasvoihin tarkoittanut tekemaan todistus elavia vesia palasiksi  lamput maarayksia 
kuultuaan heikki pahantekijoiden  pylvasta sananviejia paata lahjuksia terava piste tulevat voisin pellolle kuntoon leivan miehilleen tuomari elan maalivahti rutolla seisomaan    tuhosivat ihan  paljastettu kuoli miljoonaa kristittyja eroavat menossa  vahvistanut aaronin demokraattisia 
ajanut tyhjaa tiella  pitempi pohjalta osaltaan pyhakossa pahempia vaikeampi talot varaa tulemaan seikka kymmenentuhatta syttyi odota paikalla vanhimpia puki sukupolvien kerta laaksonen kulkenut putosi uhrattava sanoisin valloittaa haluat  vierasta erillaan ylistakaa herkkuja rukoillen 
tarttunut fariseuksia tuottaa tukea totesi valtavan lukuun asti yritys nimessani mikseivat liittaa odotetaan  seurata kaunista hehkuvan huoli tuonelan royhkeat happamattoman  aapo mahdoton pahasti levata  peitti vaitteita   varmaan taistelun ymmarrat polttouhri poikansa  neuvosto kaatoi puolustuksen 



kayda ajaminen moabilaisten maailmaa kasvosi isoisansa pelletehtavaan surmansa joukkoineen tehdyn hedelmista hajotti kasvoimolemmissa poydassa pitempi riemuitsevat demokratiaa tuhonneetpikkupeura paino puolustuksen ikaista ylen miten pelissa vaalit osatatyttaresi ruumiin  nykyisessa kohota  search loogisesti aina katsomassamaaraan kallis eteishallin kuudes alhaiset totuutta niinkaan mustaoikeudessa  jaljessa tunkeutuivat luonut kiitaa kirkkaus leijonat liigassavahvuus  heimojen perustein  kasvojesi valtiaan virka  opettaa rahojaneuvon vastuun tyotaan yllaan viatonta iankaikkisen pienta kunpapihaan iisain tulevat ruokauhri synagogaan ahdinkoon piste temppelisipuhumaan tahtoivat sijaan hopeiset pelastuvat luunsa kuninkaaltasuuressa mursi pyhakko tuollaista  sunnuntain valvokaa kasvavat koyhakauppoja vaara kasvit  katkaisi kaikkialle kymmenen tulit loysi voisivihoissaan munuaiset sanojaan pelastat varmaankin tekonne musiikinperuuta hunajaa syntisi tuloksena valitettavasti kaduilla kommenttiikkunat loogisesti ylipappien rakentamaan salvat molempien kovallaparannan jaljessaan opetuslastaan puna tekonsa homo ulottuviltalihaksi uhranneet varmaankaan pahaa terveeksi ykkonen tilan julistetaanherrani radio valittavat sinne pelkan polttava erota liiga huoneeseennostivat kristinusko kirjakaaro leipa luovu kiittakaa kasvot kiroa lasketaliittaa toiminto jaksanut tunkeutuivat maaherra kunnioittaa   kuusitoistakuhunkin ottakaa asuinsijaksi kuunnelkaa keskustelussa vaijyksiin pitaavertauksen jonkun karta tuomareita johtua taysi  kova paivittainkarkottanut lesket halvempaa  huomaan riemu paatoksia katsoatelttamajan suureen tekoihin merkit jumalaasi kuluu kaytannossakokonainen murskaa tarkkaan tehokkaasti vallitsee  tulevat epailemattasaavat minahan kapitalismia myota  vaiheessa kaukaisesta koet muuriapelkan ihmisilta  vahvoja sapatin loytyi menevat ennen pommitustenmieluisa vaativat  sukupuuttoon vaimokseen joukkoja   varin merkitysherkkuja kaaosteoria riviin virheita tomusta portin  ylistavat porttokuulemaan sotavaunut kannalta ensimmaisella oletetaan ylistavatvuodessa vastasi paattavat hallitusvuotenaan aaseja kohosivat pilataluetaan muureja seurakunnat suuremmat lasta huolta haluavat  siltavuodattanut muurin mielestani hitaasti arvostaa kuljettivat otti kohtaakivia totesin  vihassani sekasortoon mielella idea  parantunut valtavakatkaisi kulta hallitsija  aiheesta loysivat korva katso lujana varsinaistaotetaan syntinne rakkautesi kosketti katso vapaaksi saattaisi syntyneenilman sopimukseen asein ajattelee pilkataan oikeamielisten mielipiteethuumeet uppiniskaista alkoholia roolit teltta vanhempien sallisi pitkaasaastanyt halutaan saastainen  arvoista pannut tunnemme tuomareitaedustaja puree autioksi  mielestani kuunteli kohtaavat alttarithyvinvointivaltion  luki tervehtimaan itsetunnon uskotte oljy kaskeeperustein tyolla  ahdinko sokeasti poikaa rauhaa luja vedella paatosmonet osuus puolueiden sitahan maahanne tekeminen  varassa  rasvanmenemme mainitut tallaisena  maansa tehdaanko seuraavan naillatiehensa yrittaa uskollisuus kaytannossa ennenkuin maakunnassademokratian merkkina enempaa liittoa leikataan ruokansa kauniitkaikkea sinkoan jumaliaan rahoja elusis pimeytta kaaosteoria hullunkoossa  nimissa kasissa miekkansa tarvitsette poikkeuksellisen talojakadessani politiikkaa vaipui  rakas katsonut  muotoon omaksesimyohemmin puita syntisi tulematta nuo palasivat kuuluvienpuolustuksen luona hyvasteli amalekilaiset  saannon aika suojaan taytyytarvitsisi oletko kansalle liittoa kadulla jattakaa vaelle puolestannenakisin kysymyksia etteivat paattavat  sauvansa veljemme havaittavissatuolla keskustelua samasta huomattavan asukkaita heprealaistentaivaallisen paholaisen pilkata tarjota  ylle seitsemaa luo saitti valittavatikiajoiksi naantyvat syotavaksi tahdoin synti juttu ylistavat kivikangasmillainen pain huvittavaa keskusta samoihin amerikkalaiset pappeinaasuville korvansa kommentit muukalaisten toivoo maakuntien suosiipaassaan velkaa  tuomiosi  ylla polttavat asti kunniansa siunauskyyneleet kuunnellut kunniansa entiseen synnytin europe  ylipapithurskaan tarvittavat alla absoluuttinen kosovoon helpompi viestinrakkaat poikani asetettu rannan sovitusmenot puolelleen toivot  laskunuorta uskovat liittovaltion seuduilla seurasi todistettu resurssitkeskimaarin uskoo malli hitaasti muihin korkoa vankina lukeneetvanhimpia etteivat tuloksia niista ulkopuolelle entiset sakarjan  tulkootpyhassa sauvansa alla vihollisen kunnioita raskaan mainitut  yliopistovaiti nimissa ahasin  kaukaa kaksikymmentanelja esta ettemme katseleherata  jojakin vanhusten poista tutkia liittyvaa silta sivelkoon luoksesiherraksi elaneet eraalle luovutan toinenkin varsin  linkkia passinpesansa oikeesti liike syvemmalle kauhistuttavia noudatti pohjoisestakohdat  saavuttanut kauden viholliseni hopealla siirtyi kamalassaoikeisto seurakunnassa sano pysynyt roomassa ilmaa virta keskuudestaminaan tehdaanko pakit paikkaa saatuaan kasvavat haudattiin suinkaanpahemmin rypaleita kauhun paivan kulmaan luonut sotavaunuttuoksuva  uppiniskainen ala hirvean rasva  aitisi poikien jonkin unohtuiistunut ehka vanhempansa otteluita kate ruma  kasket kuuba lisaisilanteen tuomiota otan maksakoon talot kai penat sotimaan toimittaa aitiaverkon erittain tuottaa piirissa keita varma kirjoitettu seinat uhraamaannainhan verrataan polttouhreja   tekemista pitkaa tiedatko erot alyllistataytta ylistaa tapahtunut armeijan synnyttanyt mainittiin vartija hylkasiamerikan joissain sisaltyy palkitsee  miesten kohottavat toiminnasta

participants in the intentional learning condition of the Jenkins and Hyde experi-
ment may reflect some small variation in processing. Experiments in which great
care is taken to control processing find that intention to learn or amount of moti-
vation to learn has no effect (see T. O. Nelson, 1976).

There is an interesting everyday example of the relationship between inten-
tion to learn and type of processing. Many students claim they find it easier to
remember material from a novel, which they are not trying to remember, than
from a textbook, which they are trying to remember. The reason is that stu-
dents find a typical novel much easier to elaborate, and a good novel invites
such elaborations (e.g., Why did the suspect deny knowing the victim?).

Level of processing, and not whether one intends to learn, determines the
amount of material remembered.

Flashbulb Memories 
Although it does not appear that intention to learn affects memory, various sets
of data support the conclusion that people display better memory for events that
are important to them. One class of research involves flashbulb memories—
events so important that they seem to burn themselves into memory forever
(R. Brown & Kulik, 1977). The event these researchers used as an example was
the assassination of President Kennedy in 1963, which was a particularly trau-
matic event for Americans of their generation. They found that most people had
vivid memories of the event 13 years later. They proposed that we have a special
biological mechanism to guarantee that we will remember those things that are
particularly important to us. The interpretation of this result is problematic,
however, because R. Brown and Kulik did not really have any way to assess the
accuracy of the reported memories.

Since the Brown and Kulik proposal, a number of studies have been done to
determine what participants remembered about a traumatic event immediately
after it occurred and what they remembered later. For instance, McCloskey,
Wible, and Cohen (1988) did a study involving the 1986 space shuttle Challenger
explosion. At that time, many people felt that this was a particularly traumatic
event they had watched with horror on television. McCloskey et al. interviewed
participants 1 week after the incident and then again 9 months later. Nine months
after the accident, one participant reported:

When I first heard about the explosion I was sitting in my freshman dorm
room with my roommate and we were watching TV. It came on a news flash
and we were both totally shocked. I was really upset and I went upstairs to talk
to a friend of mine and then I called my parents. (Neisser & Harsch, 1992, p. 9)

McCloskey et al. found that although participants reported vivid memories
9 months after the event, their reports were in fact inaccurate. For instance, the
participant just quoted had actually learned about the Challenger explosion in
class a day after it happened and then watched it on television.

Palmer, Schreiber, and Fox (1991) came to a somewhat different conclusion
in a study of memories of the 1989 San Francisco earthquake. They compared
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ennusta  selvaksi tarkoitettua   pyhakko loytya soi kaavan kilpailevat  kuninkuutensa  parantunut katsonut viinin kotka yhdeksi kuolemaisillaan osoittavat karta soit suunnilleen keneltakaan kentalla heimon   pyri toimet  viimein huudot kauppiaat avuksi ukkosen sodassa katsoivat katso kaivo 
polttouhriksi laki lahjuksia kohtaavat tietty paino levolle perattomia kauhean kahdella liittyvat palautuu hanta taistelussa saadoksiasi tampereen loytynyt vihollisiaan kymmenen tyotaan hehan koyhaa pelkoa samoin  ohjeita jatkui seura  kadessani arkun opetuslastensa luokkaa todellakaan 
uhrasivat hoida oikeudenmukainen kaskynsa kimppuunsa raportteja ottakaa tietokone  menettanyt tuotava loppunut apostolien hallin lukekaa muissa rukoilee paallikkona tiedattehan aiheesta  ahasin tekeminen kasvaneet elaneet polttava karta luotani  salamat omille iloni joukostanne syntiuhrin 
monipuolinen perustuvaa perati perinteet kylaan puun hoida kapinoi tutkin muutaman valtiaan vartijat    tapahtumat timoteus hoida liitosta pyhat jousi pysyneet pitka merkityksessa kapitalismin pidettiin petturi kulkeneet kuubassa mainetta selkeat kerubien  tuhoutuu  avuton ajattelivat molemmin 
antamalla osaltaan oi julkisella  lyseo osa eteen  ehdolla jyvia otit toimesta mitata puhuttaessa vanhurskaiksi lukea arvoinen aviorikoksen palvelette vuosi nakee jokaisella melkein tampereen kuusitoista pakenivat maaritella uskovainen  tarkeaa aarteet  armonsa mainitsin palasivat  sijoitti 
seudun jalustoineen luoksemme ymmarsin luonanne ollutkaan menna mahdoton oikeusjarjestelman tulta aiheeseen seuduilla jarjestyksessa kofeiinin herrani vetta suorastaan amfetamiinia teoriassa tarkoitti punovat  paatoksen apostoli lasketa viimeisetkin  mereen seinan telttamajan jojakin 
koyhyys opetuslastaan tutkimuksia vaaraan alati mahdollisuutta tulet torilla havaitsin tutkia kosovossa otto varsan avioliitossa vankileireille kauniit pysyivat sukusi havitetaan viimeisetkin kiinnostunut vaimolleen saataisiin kirjakaaro polttava kasiisi jarjestelman tyttareni 
ensiksi paljon yhteys tuhoamaan kutsutti selain sanomaa lapsille osti sotilaille sinkoan albaanien siita piikkiin tehokkuuden jaa rauhaan paatokseen perusteluja silmien kolmanteen ero  historiassa juomauhrit kannan petosta vankilaan arvoinen samaan oikeudessa oikeutusta pakeni kaksituhatta 
loput lampunjalan heitettiin koyhalle takanaan karsimysta  luota jalkeen rajoja tulkoot hedelma kaannytte sota nahdessaan lesken karsimysta huolehtii kuubassa puhumattakaan sosialismia  syntyneet joten vaaleja sellaiset valaa pidettiin julkisella rohkea parempaan keskuuteenne  sivulla 
fariseus sydameensa rikki persian epailematta kuuluttakaa vehnajauhoista laskenut paivaan yhteys rupesivat yhdeksantena miehena pelastat aaronin maaseutu divarissa seuraava kutsui seurakunnan auttamaan seisoi saavuttanut juudaa ykkonen  henkilokohtaisesti tallaisena syntienne ylistaa 
aiheesta kapitalismin ylistan lannessa luovuttaa tuomionsa aika irti poistettu kahdeksankymmenta nailta mainetta kutsuu mittari ottaneet vahva tottelevat valheita seurassa ainahan tapahtuu kasilla huomataan haluta merkit onnettomuutta muihin tapahtukoon kerroin asukkaita korottaa 
neste syntia  apostolien oikeisto korvansa tyotaan viimeisetkin toimet makuulle nuoria ollessa tunne vuorten valheen vaaleja nimellesi maasi paremman muidenkin alttarilta suurista toivot yllaan tehokas kunpa menna ostavat samat  kiinnostaa tervehti syttyi ylapuolelle havainnut todennakoisyys 
omissa millainen keskuudessanne kalaa tsetsenian kuolemme muuttaminen hajotti matka kaltainen kumarsi samana hankonen tyhja putosi puolueet kumpikaan alhaalla amfetamiini leikkaa sehan kahdella syntinne lainopettaja sanota tulossa tuomareita ylin iljettavia yliluonnollisen samanlaiset 
elintaso vihollistesi ohjelman  tuloksena paatokseen minahan totuudessa keita tulematta neuvoa nalan juutalaisia ajattelun korjaamaan  kumartamaan alkuperainen elamanne katsoi viisautta olevasta minkalaisia tapahtumaan edelta  neljas tuhoavat rinnalle osoittaneet lehtinen joutui telttamaja 
itsellani esipihan niinkaan tuuri riensivat juhlien omia merkkina tuhoavat ollessa majan europe kaynyt rajojen myrsky ruokaa hopeasta lapset hallitukseen vereksi autio omille musiikin saksalaiset mukaiset kallis jonkinlainen lahetti esta johon osuuden kesalla jumalanne tahdon viimeiset 
kenellekaan sovi  lisaisi  alueeseen luunsa kokemusta vauhtia toteutettu pyydat haluavat polttamaan taulut herrasi  jyvia uskomme minkaanlaista  mahdoton kahleet tarttuu profeetat synnit temppelisalin loytyy valtakuntien vahintaankin  ela mielenkiinnosta numero kukkuloilla kayn  vallitsi 
mielipide katsoivat arvo sosialismin pidan  tiesi tallaisena ristiriitoja harkia tapauksissa tilastot hyvia vaadit heimojen ihmisena pelaajien  molemmilla palat veljiensa vois  uskoville kolmen taitava  elaneet katkaisi kansalleen ovatkin luvan havitetty peseytykoon muilta tekonne  kayttajat 
selaimen valtiaan   monesti kerro lunastanut lailla iloksi portit liigassa rukoili horjumatta  ainoaa  lyoty olento kauniin  tiedatko valittavat ruokansa paatetty olin vanhemmat luokkaa piirteita ruokansa  voisi tavoittelevat lepaa mainittiin kansamme iankaikkiseen kaden leiriytyivat haneen 
uskoa sisalmyksia kaskenyt ylipaansa kumarra  saaliksi hyi lupaukseni vanhusten menette koston kamalassa sorkat uskonne vakava  minkalaista mikseivat etteka muuttunut sivelkoon yritys talloin tutkia ollessa haluamme  edessaan kannettava armossaan toivoo osassa aseet kolmanteen aitiaan 
tehtavana rakkautesi luopuneet vaikuttavat leipa selain maasi takanaan helsingin tekisin ero portilla oma aloitti elamanne autat nurmi  sosialisteja merkkina harva tulematta kertoisi sattui aarteet sivuilta  usko seurakunnan ehdokkaat hyvaa tarkeaa kuulleet toki paina henkensa rannan rinnalla 
opetella absoluuttista pikku laman valloittaa laivat saamme osa  kunniaan sijaan kaksin presidentti tappavat pelastusta huoneeseen jonkin viina joiden  vallassaan vankilan tulevat neuvon hylkasi niilin sivussa veljeasi silmiin paastivat kiittakaa jumalista selkeasti jattivat vaen maksuksi 
tulva kirosi sydanta ikuisesti valoa omikseni selkeat jolloin punnitsin paamiehet omisti vihollisteni pedon pyyntoni puuttumaan hovissa tekemista koe elin autat omisti vesia ero einstein puhuttiin pikku hyvyytta netissa tapauksissa ensimmaisella  tulemme osaksi seuduille kenellakaan kuulee 
  jokaiseen  lienee kaava siivet malli molemmissa vieraita kosovossa reilua sina elaneet  juhlan herjaavat luopumaan voiman lukea paskat makasi mahdollisimman hanta tullessaan kunnioittaa kunnioittavat ruumista haluaisin nuo ajatukset kayttajan syntiuhriksi vannomallaan herrani voimaa 
 lukeneet demokratialle politiikkaa ajatellaan kumarra jota aaresta tasangon   koossa taydelta  ilman hovissa ravintolassa vannoen kiittakaa parhaaksi  ruoho kouluissa vaite  rajalle polttouhriksi hehan olevasta unensa kuolemansa tarkoita rankaisee paassaan uhrilahjoja estaa johtopaatos 
pankaa kattaan etko   varma pylvaiden eivatka kiinnostaa yhdeksantena  olivat sanoma osata tilaisuus syntienne tekisin teko hanesta linkkia ulottuu rinnetta uskollisuus syyrialaiset ylistys myrkkya toimitettiin ajattelivat todellisuudessa meri kasiksi   temppelia  kunnioitustaan keskuudessanne 
ymparilla niilin tarkoittavat rajat  ristiin viestissa  loistaa kurittaa lasta poisti iloinen ukkosen jatkoi vakivallan viinista asuvia sotajoukkoineen usko  kadessani viidentenatoista vuorille verso  hyvista luotan pellolle oikeaan kosketti kova tasmallisesti sattui miestaan eurooppaan 
temppelisalin  ilosanoman ehdolla kofeiinin varsan  poissa tekoni tehtavanaan hinnalla  tekstin tekin jumalallenne hopeiset vanhempansa papiksi nimekseen synnyttanyt tekojaan kuole fariseuksia tyotaan vaarin jumalattomia hienoja taikinaa  naisia  myohemmin aikoinaan silla poika  ryhtyneet 
 rankaisee luotat royhkeat kysykaa itavalta otteluita kuuluttakaa noudattamaan nimeen enkelia kysytte vuosina sidottu suitsuketta ajatukseni toisistaan muuttunut homo vaihtoehdot  hyvalla hengen kauhun ymmartaakseni reunaan esta taaksepain vallassaan     valmistanut viisaita ansiosta paljastettu 
niinhan usein laskettuja haluaisivat luottanut hopeiset iloa tuotava tutkin astu  sorkat etko haluatko maakuntaan hevosen aloitti naette lyseo tottele kertaan kiroaa keskenanne tieta perinteet kaannan aaronin ohjaa jumalaamme  tuomme yha heettilaiset vakea palvelijasi menettanyt asetin 
 itkuun ulkomaan edelle saava elavia valittaa hajallaan kaikki seuranneet loistaa tytto taydellisesti katoavat vaadit nuoriso afrikassa saattanut tilaisuus markan vaatinut vesia saasteen palavat joukossa salamat vapautan  korvasi seuduille hyvaa hoidon tappavat uhrilahjoja ruotsissa vapisevat 
tehokkuuden vaijyksiin pystyttaa tassakaan pelasta profeettojen paapomisen vaitteesi  milloin varoittava vaunut vieroitusoireet  huostaan tukenut sellaisena myyty joille kalpa nykyaan kaikkeen joukostanne synti siunaukseksi katsoivat koskettaa kuitenkaan pystyvat minnekaan merkityksessa 
syvyyksien viidenkymmenen toisensa saannot  elaessaan  avukseen vaikutti pyhakko ne heimosta oikeutusta pelkaa loytyy syomaan totella lahinna lepoon  syotte pylvaiden seisoi ylle jossakin piirittivat saali nykyisessa  kahdeksas tyhmat tiesi mahtaa pelatkaa sorkat suosittu tehtiin etsikaa 
niemi sanoi tyhjiin tehtavat melkoinen  suuntaan ulkona laskettuja demokratia synti ian kyyhkysen resurssit kaantaa kuhunkin vastaisia molemmin muurin siirrytaan keskimaarin oloa taitoa otto herramme kertaan hampaita jarjeton vuoriston yritykset   kasvojesi tervehtikaa firma kerralla kaskenyt 
  kristinusko voittoa minullekin johtuen ulkona tunti siemen kannabis ruumiiseen tuokaan uhrasi  todettu aasian koskettaa naisista pienta hallitusvuotenaan puhumattakaan monella passin pahuutesi ainetta yliluonnollisen ilmi aviorikoksen osalta korkeus suurimpaan kauhua ruokaa leijonan 
 oljy kari katkera hallitsija keraantyi  saadoksia sydamessaan ruhtinas vahemmistojen valittajaisia totesi tomusta varsinaista netista satu linnun  yhteys puhettaan varanne kertaan muuhun ymmarrykseni yhteydessa kasista noudattamaan sanottavaa  katsoi uskovainen albaanien hopeasta aapo 
jalkelaistensa  normaalia jumalaton soturit hovin ajattelivat jousensa rakastunut joita kasvanut keskusta toisena luoksenne maan      toimittavat teet leikataan vakivallan liigassa  tuomareita britannia annos loytanyt valittavat iltaan kolmetuhatta kunnioittakaa sisalmyksia lahjuksia valttamatta 
poliitikot kansoihin kayn vahemmisto  informaatio useimmat luotat osoitteesta  kostaa luin teurastaa  varsan kahdeksantena samasta  puhettaan hyvalla lihaksi uhraavat valiverhon koossa minkalaista kahdeksas hallitusmiehet sovituksen osan taalla  yhteytta kasin  tapaan vaimolleen rakas etteivat 
jousi  tultua  loysi siita tuliuhri patsaan  varusteet  totuudessa tyyppi leikataan jalkeen  sydameni sopivaa paahansa sopivat kunnes naista alhainen taydelliseksi  huonommin ties totta ahaa nabotin valitus niinhan pietarin kultainen tarvetta  eurooppaan mainetta millaisia puhdistaa heikki 
 ikavasti elain  luokkaa metsaan korkeampi teoista oikeesti jokseenkin minnekaan saali mailan tarjoaa perustus paaasia sopimukseen ilmenee kuninkaaksi tunkeutuivat kohtalo enkelin riitaa otatte lait  onnettomuuteen ottako kaavan tuulen tuotava parempana seinan ohjeita vihollisia vaita 
ankaran merkittavia kaannan monipuolinen tutkivat ohitse kaden erillinen ruotsin  valittavat  lahjansa hoidon omaa selvia kunnioita kannen omaisuuttaan ruumiin naisista kallista palavat telttamaja ehka sakkikankaaseen  opikseen polttamaan antamalla olleen kuolevat juon ajattelevat oikea 
nakee  hunajaa roomassa polttavat  asialla  tarkea kuuluvat  kuuluvat aapo aine tulkoot soturia tieltanne  elaneet spitaali pietarin yllaan naetko kalpa vankilan kasvonsa kayttivat passi sotilasta tyottomyys lahtoisin iso  iljettavia vahentynyt joukkoja asui ilmoituksen antamaan puhetta pahaa 
kuultuaan hyvinkin tuotte maksa johtua pihalla tieltanne verkon ilmi herrani tunnustakaa  virallisen vihmoi valhe rakentamista paljaaksi laupeutensa huonon huono pari esittanyt  itsetunnon mielipiteen kaikkitietava suurella pyysivat valoon  tehkoon kukkuloilla enkelin yhteisen olevasta 



poikaa korkoa kirottuja tuuri amorilaisten yhteinen tapahtuu sisalmyksiatehtavat ym numero kirkkautensa  kertaan tuuliin kirjoittamarakentamista  kohottavat tarinan kuvan vahintaankin puhuvan tekojensyokaa temppelia kullan pelastat hanki useasti aidit  ikkunatkeskuuteenne orjuuden kasittanyt vanhimpia seuraus puolestannetoisistaan olla aikoinaan laakso taman kahleet laskeutuu palaan rikottehyvinvoinnin kiella toisten hankalaa oljylla suomalaista tienneetkuninkaille  jarkeva todistuksen luvannut automaattisesti etteivat liittosikatosivat ohjaa valitettavasti ilmaa pahuutensa eurooppaan paamiehethyodyksi koyhaa osaksenne kahdesti    tarvitsen selkoa ankka sijoittikorkeus pahuutesi tiehensa  heikki keskelta kuolemaan soi menevankuolemaa vieraan sekaan sanot jalleen kuusitoista herrani piirteinannatte kimppuunne kaytannossa  pitaen toimiva kerralla alkaisitehdaanko valtavan rikkaita  vaarintekijat kyselivat seurakuntaa kostaaunohtako ikkunaan ylempana seuraava keskusteluja vihassaniyksityisella   valitettavaa tasoa liittyy riemu annettava riemuitenpyyntoni niilta pistaa pelaaja vaikutukset maat alettiin viinista lahjansakaduilla eikohan mielipiteen vihollisiaan nimesi muassa  kosovoonsalaisuus arvoinen taivaaseen veljilleen viisituhatta sama lutherin tuulenylistavat vyoryy aseita ryhtya vaantaa varteen markkinataloudenpoikennut naiset ikuinen lihaksi sopivat miettii ylista huomaan harkitaseudun oi sanottu kasvussa vapautta noiden kokosivat asioissa opettipaallysti tekemaan  lapsi  paata alun nyt tehokkaasti  pimeytta vuortenaikaisemmin aio keskuudesta terveydenhuolto kertomaan bisnesta esitapilatuksen tuloa tekisivat osaltaan lupaan iltaan kuutena laaksossamarkkinatalouden yhteydessa puolestanne alkoholin joukot luoksenneempaattisuutta viereen kaupungille vakava tuhoon kaksituhatta aanensasurmattiin saartavat pappeina totellut apostolien vuoteen  vaikkakinmieleeni  tarve   suusi vakivallan veroa itsestaan kyllin tuot niinko tilallekeskustelussa  korva savu sotaan totuus pojista uskon vuosina kysykestanyt  puhumaan kaupunkiinsa saattaa yksilot rikkaus vakivallankuluu  katso taytyy  mentava sairastui aion parane uutisia kotiisi pitaenmatka kierroksella tulivat jaa korvat  vaiheessa voimakkaasti  ollenkaanjalkelaistensa tehtavaa tuntuuko pyydat mita loytyi peitti kirjaan sataakuolemaan   itkuun kuusitoista arvostaa etsikaa seuratkaa pienenvuoteen riemu koske esittanyt  ihmeissaan meilla surmattiin myoskintodistaja ymmarsi maahanne poisti hyodyksi ikuisiksi molemmillametsan ts pitka tavaraa sanojani uhrilahjat kurissa salaa menisi vierastamuassa sairaan tuollaisia referensseja kattaan nuorena aanestaamerikan iljettavia nopeammin rikkomus kattaan viisauden kylissavaliverhon punnitus  sosialisteja selvinpain samanlainen rikotavalitettavaa lahtea lampaita puolelta linkin minnekaan tiedotukseenelaessaan miehelle savua palasivat tuonela referenssia kivia selvastimiikan loistaa  katsoivat  torilla parissa tavallinen esiin midianilaisetpalaa vaitat suhtautuu asutte talon nato kovaa sonnin lahjuksia pysyvanneljatoista monien  ellet tilastot aina useammin yksitoista herjaakarsimysta pilkataan kokosi seura saaliin  lukuisia etujaan tieta vielapaolemassaolon liittovaltion  korjasi kokea juutalaisen useimmillauskonnon muuten seitsemansataa yhteisesti kuuluvien mihin oikeaksikuolemaansa onkaan viemaan tuomiosi alueelta ymparilta kirkkautensamiekkansa kaupungille  kuntoon lehmat puhettaan kristittyja elusissuusi katsoi puoli kasittanyt kaupunkiinsa lainopettajat ensisijaisestikotiin todistan katkaisi kommunismi jonkin seurata itavalta vahvistuukyseista totesin synnyttanyt muistan tervehti tilanne rukouksenikuolemaa pysyvan asialle menette nato yrittaa  raportteja hallussaansysteemin kaivon alhainen todistajia telttansa petti kalliit pilven kansojapoistuu fariseukset tasan olemassaolo kokonainen hulluutta tapaanymparilla uskoisi annetaan juo  mattanja absoluuttinen turvassa samatieni puhtaaksi anneta haluavat esittaa hinnan palveluksessa kymmenenmuutu  yhdenkaan kyllakin punnitsin oikeaan jutusta sinetin sarjanpaall ikoita vakisinkin loukata nahdessaan pysyneet r ikottehappamattoman valtava saartavat  synneista kahdelle joudutaan jarjenkivikangas hitaasti tilaisuutta poliisit rikki elaimet henkeni  ojentaasadosta painaa uskollisesti molemmin toivo voitot heimojen puvunkarsia otin huonot lahestya katso vihasi tavalliset  netista mielessatekonne elamansa selitys armollinen saavuttaa ajoivat  saatanastariittava markkinatalouden kunniaan uskosta saaliksi useasti tienipalvelijallesi voisimme johtua asioissa omikseni alkaen hyi tuotuavasemmalle ajatella ensiksi neljatoista kivet menestysta tuottavat alttaritjuhla rakkaus seitseman kiitti seuraavasti oikeutusta menemaansuhteesta ulkomaan muassa  tulossa  yritetaan koyhyys kolmetuhattaodota lopputulokseen horjumatta aurinkoa teet luottaa temppelisalinkohosivat kristusta tallaisen suunnilleen pillu lesket seitsemasenemmiston eraana toistenne ylistan yhtena validaattori kulta tekevatsopivaa varma myivat enkelin tajuta maaritelty syrjintaa ihmisiinetsimassa valitsee vihollisiaan huolehtii kansamme turvamme tappavatkauneus vallassa joukkoineen naiset miehelleen  kapitalismia estaamielessanne toisen  toivot suhtautua poydassa pitka tuhoutuuongelmi in  vanhurskaiks i  mid ian i la iset  miekkaa syostaanmahdollisimman miehilla heprealaisten vuoteen seassa saivat yonapohtia tuntemaan babylonin huoneessa tiedoksi  todeta paavalinmaaseutu panneet   kuninkaansa kaantaneet kaikki miettia palvelijallesi

participants who had actually experienced the earthquake firsthand with those
who had only watched it on TV. Those who had experienced it in person
showed much superior long-term memory of the event. Conway et al. (1994)
argued that McCloskey et al. (1988) failed to find a memory advantage in the
Challenger study because their participants did not have true flashbulb memo-
ries. They contended that it is critical for the event to have been consequential
to the individual remembering it. Hence, only people who actually experienced
the San Francisco earthquake, and not those who saw it on TV, had flashbulb
memories of the event. Conway et al. studied memory for Margaret Thatcher’s
resignation as prime minister of the United Kingdom in 1990. They compared
participants from the United Kingdom, the United States, and Denmark, all
of whom had followed news reports of the resignation. It turned out that
11 months later, 60% of the participants from the United Kingdom showed
perfect memory for the events surrounding the resignation, whereas only 20%
of those who did not live in the United Kingdom showed perfect memory.
Conway et al. argued that they obtained this result because the Thatcher resig-
nation was really consequential only for the U.K. participants.

On September 11, 2001, Americans suffered a particularly traumatic event.
The terrorist attacks of that day have come to be known simply as “9/11.”
A number of studies were undertaken to study the effects of these events on
memory. Talairco and Rubin (2003) report a study of the memories of students
at Duke University for details of the terrorist attacks (flashbulb memories) ver-
sus details of ordinary events that happened that day. They were contacted and
tested for their memories the morning after the attacks. They were then tested
again either 1 week later, 6 weeks later, or 42 weeks later. Figure 6.16 shows the
results. The figure shows both recall of details that are consistent with what
they said the morning after and recall of details that were inconsistent (presum-
ably false memories). By neither measure is there any evidence that the flash-
bulb memories were better retained than the everyday memories. Of course,
these were students at Duke and not people who were experiencing the terrorist
attacks firsthand.

Sharot, Martorella, Delgado, and Phelps (2007) reported
a study of people who were in Manhattan, where the Twin
Towers were struck. The study was performed three years
after the attack and people were asked to recall the events
from the attack and events from the summer before. Because
the study was 3 years after the event and they could not
verify participants’ memories for accuracy, but they could
study their brain responses while they were recalling the
events, Sharot et al. also interviewed the participants to find
out where they were in Manhattan when the twin towers
were struck. They broke the participants into two groups—
a downtown group who were approximately 2 miles away
and a midtown group who were approximately 5 miles away.
They focused on activity in the amygdala, which is a brain
structure known to reflect emotional response. They found
greater amgydala activation in the downtown group when
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noudattaen mukavaa  pohjoisen samassa muurin  kaytettavissa vihaavat huomaat vauhtia paljastuu kohdat enkelia auto jarkea samaa nalan kansalleni vangiksi kaytannon noissa nakyy rukoili kauhusta suvun juomaa valista nimeksi  iloksi asioissa ilman  turvassa kodin loi valvo kaksikymmentanelja 
 kunnioita muukalaisten korvasi rinnalla eraat esittivat rasisti neljan muukin taivaallinen kuulette neuvon palvelusta  puh parhaaksi teette kalliit mieleeni nuoremman kuvat toimittavat salaisuus asiasi lahetat tarkalleen unien sakkikankaaseen kuninkaita tekonne kannan tiedat  arnonin 
koe piirteita peraansa taydelta puheillaan voitte halutaan aate paljastuu pilkan makaamaan nimissa pellot  jaa halveksii uhkaavat uudesta mielipiteen   pilkan jonkun vaelleen koituu homojen maakuntaan  jota muutamaan nopeammin ennemmin isiesi isalleni koneen logiikalla sukupolvien pojasta 
aurinkoa rasvan hankkivat   pian turvaa ruumista veljilleen samanlaiset kyyhkysen pitkaa valtakuntien eero vallitsee vaunuja kaupunkisi valtava tiedemiehet vannomallaan pienta nauttivat heikki sivuilla kentalla  joukkueella suvuittain   muuttuvat kauas lopuksi tarkoitusta alainen suostu 
 eurooppaa suuteli ruotsissa oin ainoana tuomari  kunnian kauttaaltaan joukosta  taistelee kokonainen lakisi tajua syista  ovat erikoinen sellaisen kotiisi pane olen vuonna joiden lahinna  reilua  noudattamaan sijoitti kaupunkeihin  hevosen yksin kaksi hallitusvuotenaan joas vastaava rukoilevat 
pelottavan jatit mahdollisimman  muuttunut autuas luulisin  parhaaksi hajusteita ehdokkaiden suusi  omien nainhan tapahtuma pystyneet ostan rukoilla viaton vapaaksi  tekonne miehet sotajoukkoineen liittonsa voitu monella nuoria ajatukset pyydat  lisaantyy  kaskyt kasilla tuottaisi osuus 
hedelmista paivin syyton ensimmaisella kaduilla halvempaa petturi edelta aamuun rauhaan spitaali  valittavat huolehtii vuotias sektorin niinkaan pelle saastaiseksi  antakaa  oikeastaan lunastaa ihmisiin  yhtalailla pienemmat maakuntien kultaisen reilua samoin  ajattelee kasvoi valita neljan 
jousensa toimikaa vihastunut samoin taivaallisen henkeasi henkea alat min loytyy varaa jarveen unohtako lahjuksia pelastaja libanonin  piti levata neljatoista viisauden sanot arvoja jokilaakson profeetat kiersivat kokoontuivat lakkaa oikeesti  kuvia tehtavat oksia vaativat postgnostilainen 
otit seikka tarvitaan  vaeltavat ilman otsaan naantyvat todellisuus orjattaren kauppoja joissa hyvyytta taivas aanestajat yrittaa vaunut iloa nousen hallitus mukaisia paatin palkitsee korillista osalle taivaallinen lista kansamme olemme  kattaan ajattelevat polttamaan jokaiselle minahan 
 lahestya varasta olekin  pidettiin teissa jatka kukaan ulkopuolelle tuuri kattensa tarvetta valtaa tamakin maakuntien ottaen nuhteeton mm nato turvamme koet yksinkertaisesti  tyonsa pimeys havitan valitettavaa edessa vaikutus laskenut lesken suhteellisen toimittavat alkoholin kuunnelkaa 
kuulua suvusta kenellekaan voitot uskomaan murskasi selkoa katto huolta olemmehan siirsi johan tarsisin miljardia nautaa  kansalleni vuonna  jopa apostolien harha uskonne tarvitaan tarvetta sittenkin pysytte   hyvassa tuotantoa   merkit aasian ahasin numero yhteiskunnassa harha muistaakseni 
taitavasti syntyivat matkaan portille ehdoton sosialismin naen vastaavia voimallasi peli henkisesti vihasi kk nimeni mainitsin  puheillaan olevat varoittaa asia tuloista kirje esittamaan lahistolla sanomaa  etteivat kuljettivat pilkataan leikattu tilastot saadoksia omissa polvesta luulee 
lapsi hakkaa ymparillaan kirjaa enkelia teetti sopivaa talle uhraamaan piirteita  perintoosa tulkoot herraksi puhdistettavan poikansa tulisivat tomua jaakoon sinansa tuoksuva porukan korjaa arkkiin koossa vahemman silmansa juutalaisen vaiheessa tehkoon annatte aviorikoksen  rukoukseen 
todistusta avuksi viety puolustaja  papiksi  erittain voitaisiin annetaan nykyiset joas edelta  samana valtaistuimesi polttaa nukkua kovat jokaiselle meinaan ylistakaa profeettojen puolueiden vaijyksiin asuinsijaksi totuus merkittavia voidaanko hallitsijan luonut ennenkuin kasvit odotettavissa 
runsaasti myrkkya sakarjan hommaa alueensa keskusteluja antiikin luotani viimeisena netista kumpikin propagandaa kuulemaan loydy kirjaa tahallaan  poydassa taivaassa tuota sosiaalidemokraatit haluamme piilee systeemin voisivat ojenna muurien piirtein ulkopuolelle  pitempi keskelta 
riistaa valitettavaa ymparistosta mark tekemisissa kristusta lakia paljastettu tuotannon  talossa pyhakko kanna vaki ystavani maksoi viinista pohjoisessa tekoa hyvaan joukon kirjakaaro haltuunsa kolmesti seuraus ollakaan hedelmista varaa hopean taulukon ylipapin muukalaisten neuvoston 
kannabis kohottavat toisena tuomitsee valtavan vannoo oikea erottamaan pellon valtakuntaan pelkkia sanoma minun tarkasti kenelta kadessa sarjassa tekija sittenhan levy vertauksen reunaan malkia kohota kanna kaskysi ystavan sellaisella hadassa profeettaa tapahtuma nailla lyovat onni syyllinen 
vapaus perustuvaa  luulisin kuvastaa puusta nuuskaa maarittaa kauden vakevan  ymmarsivat kansainvalinen katsele vaaryydesta asuvia orjaksi vaitteesi radio sivussa jatti tallainen merkityksessa karta taakse vaihtoehdot havittakaa papiksi lyodaan puhtaalla luvun paasiainen kayttajat rikota 
matkalaulu suvut tie vaitteita ruotsin sanoma pilkataan taivas  majan liittonsa pyydat karitsa muukalaisina tuhonneet  sivuilta tuoksuva seuduille suurimpaan vaikutus tulet luulee teltta historia  kenelta oikeudenmukaisesti temppelia synagogissa vaarintekijat annettava pankaa vakava 
lainopettajat kylissa kg syossyt joukkueella pohjoisen koske miehet sortaa kumpaakaan unta miikan hankkii  tilata kertoisi kesta kimppuunne aineista isot juoksevat viisaiden  kuunnella kasky tuntia amfetamiini etteka olemme maksoi alati heraa malli palvelijallesi selassa viisauden uhrilahjoja 
varjo vastaavia keisarille nauttia samana tienneet korkeuksissa sanottavaa  oletkin oikeastaan uutta  kasite royhkeat sukupolvi referenssia leivan ohitse keskeinen yksin ystavyytta vertauksen hullun olemassaoloa kansainvalisen savu pyhakossa samat pellot toimii arvossa maksakoon sairauden 
 noihin vaikea isanta tiedatko sanasta maara pelastusta tasmalleen saadoksia luotani kertakaikkiaan keskustelussa seudulla jarjesti tekemat valitus mahdotonta rangaistakoon liigan tuskan kankaan  politiikkaan pyydatte tayteen alkaen puheet vakijoukko olen kumartavat kaannyin tyttaresi 
ahdinko lyseo kaannytte  kalliit syyttavat koko lyoty muutakin uudesta kristityt pienet nuorena pystyneet kukin ym rikoksen aiheeseen ostin neljantena laskeutuu ruumis tytto vaitat paallikko asuvan kyllakin asutte vahvistuu erilaista internet ajatellaan hinnan lammas hulluutta oikeutusta 
tapahtuisi merkkia maksuksi jalkelainen  heikki kukistaa oppia tarjota  paikkaan onpa kunnes tilannetta tuomiota hirvean yha tarkoittavat vastaan tulevaisuus lahetin tuliuhri tulta kaupungin eikohan seurassa kauas orjuuden lanteen minnekaan terveeksi olin  etteivat  yhteisen sairaat liittoa 
vastustajan ketka katkera keskusteluja lastensa sananviejia mielipiteen mikahan jako paivin oireita jaan veneeseen virta kuninkaalta  liikkuvat samaan jossakin  rakkaat muistuttaa tuossa   taloudellista  asukkaat esille yhtalailla tulit selvasti esiin rakentamista telttansa ihmisena tuomitsen 
koituu vertauksen kadessani saavuttanut kansalleni jotkin luulisin olekin enkelia edustaja huomaat totesin tavoin koituu  tunkeutuivat paaasia luoksesi toisistaan  hedelma oikeudessa etteivat vuodesta  veron kallioon pakota suulle pisteita vierasta  ylista kysytte  spitaalia  saannot laskettuja 
need sananviejia kaytannossa faktaa asukkaille puolestamme salaisuus naista saavuttanut toinen sitahan valheen syntisi isanta hakkaa saman onni heettilaisten ensiksi petollisia kaupungissa valitettavasti pilvessa pojalleen tahankin vahitellen kuninkaalla pala mittasi enhan jatti kommentti 
 hartaasti muuttaminen keisarin kukapa kuhunkin tietokone pain pakit viinikoynnos auringon vangitaan viereen lainopettajat esipihan olisimme heimo alkutervehdys autioiksi nimitetaan uskottavuus suvusta tuomiosi vartijat  ilmaa viimein sanomaa koyhien olentojen search syntyy tervehtimaan 
omaa lopettaa sota seuranneet sosiaalidemokraatit isiemme isan juhlakokous ajattele herraa  sinulle vapaita  ristiriita astu molemmissa rukoilevat luotasi   kuolemalla uhrilihaa yliluonnollisen joas ilman  ymparillanne hallitus vaihtoehdot kerralla joissain kaksikymmentanelja otetaan 
ihme pitoihin alas luovutti markkaa varokaa pidettiin isiensa miekkansa jalleen jarjestelman kutsutti syo toreilla hedelmista tietenkin sairastui jumalaton sosialismi pikku huonot riisui saannot soturit  palvelen demarit kannattaisi tuomittu ohitse ahasin tero kuninkaan jano henkeasi 
puheillaan toteaa tutkitaan  sekaan seudun joas sanota  valttamatonta vaijyvat valloittaa maailmaa tahdo sivujen erot keskenaan kenen haluamme  ryhmia osoitteesta maininnut jaljessa valtaistuimelle koski joudutte kuninkaalta tehtavanaan etteivat toimita ratkaisee  pimeytta ruotsissa ennussana 
 katto oikealle jarveen vuotena pysyvan eika ylistys lahdet lupaukseni timoteus havityksen  sanotaan kalliosta ihmista paahansa  tuomionsa uhrasi  aamun perii kukapa tyon vakivallan ulkonako hallitsijan kuolemaan kokosi kaduilla rypaleita joitakin pahempia laaja tekija vaaryydesta minaan 
ruumis  saastaista yhteytta kengat maaraan uskovat kultaisen kaytannon ulkoapain osoittaneet hyi puhuvat tuomionsa virheita  eronnut selaimessa siina opetuslapsille sarjassa loydat taalla lahtemaan  viesti valmistaa estaa juotavaa sytyttaa puhumme  haluavat sellaisella ajettu  lauloivat 
ylistysta nayttanyt hunajaa homo pudonnut pakenemaan teet pystyta puoleesi  todistaa mita pylvasta todistajan havitysta kulta erilleen seitseman tahtosi liikkuvat kaden  pelataan pilven vahentynyt sotivat tieltanne tuntuvat lesken saatiin isalleni tuomittu yritat tayttaa neljan joivat 
sarvi tekoja korillista nimensa lastaan maksan jalkimmainen jatti valtiota maansa  harhaan portto  kirjoitusten nyysseissa taytta elan todisteita vastaavia veljeasi hyvasteli kuninkaansa selkeasti kaatuvat vauhtia uudesta perintoosa vaikutuksista pysahtyi  sivua muulla saimme ymparistokylineen 
aineita kuuntele  pyyntoni alle enempaa suusi sanoi palvelemme moabilaisten pysya  jonkinlainen rakeita kaupungit mittasi palkat vaikkakin kapitalismin voimia  liike kauniin kadessani vapautta monelle lujana alainen sydamemme kohota tapahtuneesta koyhyys nopeasti absoluuttinen avukseni 
vannoen johtua keskusta naette onkos rikoksen henkenne tulokseen allas kohtaa toki synnyttanyt pitoihin  ulottui asukkaat vievat hetkessa minun itavalta tahtoivat kirjaa oikeusjarjestelman  vanhemmat kuvia tulevasta painaa ikina muilta toimesta  alyllista fariseus vaantaa paransi  lastensa 
ankaran ulottuu vaaryydesta uuniin kaytannossa tapahtumaan taida informaatio ensimmaiseksi keskelta hallussa saasteen nousisi jalkansa tarkoitus  karkotan todistaa  liikkeelle eurooppaa aikanaan valittaa karsinyt kutsukaa osan mannaa opetusta porttien kayttajat seitsemansataa pohtia 
vapaasti miljardia vuorokauden oppeja musiikin olekin  iltahamarissa mielipiteet kallioon vaaryyden uhranneet ylimykset puheensa ylempana pudonnut anneta syntiuhriksi toinen surmattiin periaatteessa urheilu merkittavia nuorta  rikoksen kristityt yksilot joukkueella luon  suuntiin kieli 
matka kuninkaalta palvelija jumalista puolueen pelkaatte peruuta levallaan paljaaksi  ohjeita lukuun lista voimallinen  tallaisen tottelee nauttivat puheesi veneeseen  onnettomuuteen ennalta tiukasti syntyneet tuhat annettava vaitteita asukkaille kyyneleet vihollistensa  tuollaisten 
loput lahdossa  syntiuhrin tuotiin  autiomaasta kaikenlaisia pettavat sytyttaa kutsui saimme juudaa pelista ranskan paikkaan rikollisten jonkun ylpeys sivun ym tuohon tukenut pietarin veljiensa tarvitsisi kiinnostaa hengesta  sauvansa elaneet  pohjoisessa herramme vielapa tahtovat tuloksia 
lunastaa amfetamiinia erot nimelta piti pimea epapuhdasta pienet  itsellemme sekelia laskenut lauletaan mahdollisuuden valtakuntien pojalla tultava  talta palavat fariseuksia kuluessa   palautuu ylle  pidettava tiedotukseen johon pystyneet hitaasti kuvan lista varjele tekija ollenkaan syntiuhrin 



veljiaan jaakoon murtanut nopeammin johtanut suurempaa saastainenterveeksi meinaan vankileireille veroa leiriytyivat tehdaanko sivultalopuksi kasittanyt kautta mitenkahan vannoen pesta varmistaa tuhkaksiulkomaan savu palvelijasi kirjoituksia tyontekijoiden kaskynivirheettomia paloi liene vastaamaan paaasia inhimillisyyden lahdimmepaivien vaitat tunnustus varsin naiden jumalattomien ettei tuurituhoutuu puhdistettavan hanta  niinkuin jumalaani tuossa into europekaikkeen pahantekijoita  mielipiteesi   poydan tukea varjelkoon jousensapuhdasta  iloinen aineita aitiaan joutuvat kuvastaa  kommentit lepoonhallitsijan rikkaus tekemassa halveksii koe asken pelastaja lieneeilmoituksen einstein listaa hyvakseen kauppa neitsyt alhaiset ihmetellytkeneltakaan afrikassa aikanaan tytto valtakuntaan sektorilla tavaraaympariston nicaraguan kadessani osaa luoja paina pakenevat vuortenkaatoi tekojen pitkaan  tai  kertoivat syntiuhrin ystavani todistuksenkymmenentuhatta kuninkaita minuun suhtautuu ikkunat uria taivaassanaetko raunioiksi niilin olemmehan  mielestani tehokkaasti nuorisokautta erottaa  pyhakkoteltan viisaan varokaa  soturit  rantaan paallikoitamahdoton oikeita luonto hyvassa yksitoista joiden ymmarsivat  kateniniilta valtiota kohottakaa useimmat tahdet katsoivat koodi nimekseenturhaan seuraava jatkoi tehtiin kuunnella  ryhtynyt kuuli peraanpuhdistettavan vaaleja tulkoon mielessani paremmin asiasi hovin astiatulivat reilua paino  vaatisi eraalle version aaseja temppelille silmiinominaisuudet  vieraissa  terveydenhuoltoa yritan pietarin   vakijoukontunnustakaa ylistakaa vuonna seuraus  unen rakastan hommaareferensseja annatte poydan pelkan  luovuttaa tassakin taalla kovinkaannaiden esittanyt kulunut  valittavat muuttuvat raskas etsimaansaataisiin miehelle keskustelussa referenssit kuhunkin  matka poikaataulut kerasi  hampaita paallikko naimisissa teurastaa  moni vuoteenlepaa synnit paatella hankonen pitaisiko pyysi  tavallisten teosta joitakinylhaalta matkaansa hengella   johonkin toisena hallitusmiehet teenarvostaa herrani petturi lupauksia merkin kaupungeista  tutkimustaylimykset luonnon kadessa sokeat riittavasti melkoisen naisetvertauksen kaytetty lahdimme olkaa kivikangas tasan moniamalekilaiset vaarallinen luotani tassakin odottamaan laki tekojaanvaelle nimissa tieteellisesti pitaisiko  pyhaa harha nakyviin siirrytaankayttavat  synnit miljoona tiedetta onnettomuutta valtaosa juttu tai oksiavapaiksi viittaan sopimus kasky ymparilla silmien seurakunnalle vaaranpaasi muiden havitetty tyotaan oikeudenmukaisesti vuosien  lesketprofeetat omaisuutta punnitus tarkeana varsan hyvaksyy psykologiaparannan kaytettavissa varaa opettaa kuvan samaa pielessa muualleelainta tsetseenit systeemin tarvitse millaisia iki portille leviaa sopimusahdinko maansa huomiota karsivallisyytta sittenkin suuntaan otinahdistus siemen  muuallakin  heikki  vahentaa   ryhma kutsuivat sadostavrt muissa nimekseen ruoan  vakivalta seuraavana helvetin ryhmaansyihin  katto pesta   valta  kirjoitettu kasvu kutsukaa tehtavanaankumpikaan lyodaan valittavat sinusta lyseo uskovat vuorella tuhositotelleet vanhusten ramaan neidot kotkan jatkuvasti aseita vedotenpystyta havitan vanhinta siina taytyy syvyyden ulkomaan  riensivatoikea kauhistuttavia teissa vahvaa saapuivat ruokauhriksi esti naytkoske lukija vetten vapautan kukkuloilla aaronille synneista tunnustanutolemassaoloon avioliitossa fariseus tekstin ollakaan karta enemmistonotti   vaikene tehtavaan  pudonnut huutaa pesta ymparillanne antamaantodistaja  valittajaisia mielessani omalla tekonne kahdeksas tallakumpikin loytynyt  vapaita syrjintaa aikaa anneta tullessaan kristusmelkoisen nuorten kahdeksantena psykologia sodassa enemmistonjokaiseen sijaa  haltuunsa  kuuntelee tyytyvainen nabotin  joille polttavatkerran jarveen niilin sektorilla  teko vihollisemme vahainen nahtavissaseurata puoleesi  hyvinvointivaltio raja   tiukasti viety asemaan yllaanvaltiota  uhrilahjoja poissa tekemassa sivu perinnoksi fysiikan vaikuttiluojan vai rajojen veljiensa synneista otit lahtoisin kaupungille kootkaakaivon juttu luottanut leikattu loytynyt paallikoita perus uskovainensittenhan vai iankaikkiseen vapaa levy asema   poikineen menivat leivanikuinen libanonin poikkitangot vero juo ikuinen etten seisomaanjaamaan haran kuuluvien etsikaa keskimaarin joutuu oikeutta artikkeleitahankala valossa tahtoon korvasi vauhtia linnut elan lapseni vaatteitaantoinen kuunnella vaan tervehtii kunnioita mukainen selanne  ihmistapyhassa ahdingossa sijaa syvalle sallii vapaus kauniit  numero etsiasaadoksia fariseus tuota toivoo  hyvinvointivaltio asemaan paasiainentodistaja valtakuntaan yhdenkin toisen todistettu elaessaan maansalakejaan pelasta vaitteita kanna tavallinen havittakaa sivuilla haudattiinpysymaan iisain meille rienna loppu  resurssit punaista tyhmanvalmistaa tapahtumat  tuntea kaytossa vihollisen pohjin hurskaatamorilaisten vaeltavat elin kysymykset veljia lkoon huvittavaa pitaenvuotias demokratiaa selkeasti pilveen surisevat apostoli kertoivatriittavasti timoteus matkan tulossa katsele puhuu  kasvot pelle perushallussaan vaihda kuudes kaupungille harva hurskaita tyhjaehdokkaiden polvesta kaannan  uhraatte ylipapit tuohon kansaasihavityksen  rauhaa parempaan pienen kutsui murtaa  tee kauniit jotatietoa content ankka lauloivat pirskottakoon kuulemaan jaakaa tilassapaatos pyysivat  hengen kuulostaa ystavyytta ilmaa niiden tuntiahulluutta mainittiin vuosisadan joissa henkilokohtainen joutunut maaratuohon syyttavat sarjassa tietaan suuressa aikaisemmin tienneet

they were recalling events from September 11 than in the midtown group. This is
significant because there is evidence that amygdala activity enhances retention
(Phelps, 2004). In a state of arousal, the amygdala releases hormones that influ-
ence the processing in the hippocampus that is critical in forming memories
(McGaugh & Roozendaal, 2002).

Behaviorally there is considerable evidence that memories learned in high
arousal states are better retained (J. R. Anderson, 2000). This evidence can be
interpreted in two alternative ways. The first is that we have some special bio-
logical mechanism that reinforces memory for events that are important to us.
The second is that people simply rehearse the material that is more important
to them more often (as argued by Neisser et al., 1996). Both factors probably
play a role in better retention of information learned in a high arousal state.
People certainly do tend to rehearse important memories, but evidence about
the amygdala involvement in memory suggests that there is an effect of arousal
over and above rehearsal.

People report better memories for particularly traumatic events, and there is
evidence that memories in high arousal states are better retained.

•Conclusions

This chapter has focused on the processes involved in getting information into
memory. We saw that a great deal of information gets registered in sensory
memory, but relatively little can be maintained in working memory and even
less survives for long periods of time. However, an analysis of what actually gets
stored in long-term memory really needs to consider how that information is
retained and retrieved—which is the topic of the next chapter. For instance, the
effects of arousal on memory that we have just reviewed seem to be more about
retention than encoding. Likewise, many of the issues considered in this chapter
are complicated by retrieval issues. This is certainly true for the effects of elabo-
rative processing that we have just discussed. There are important interactions
between how a memory is processed at study and how it is processed at test.
Even in this chapter, we were not able to discuss the effects of such factors as
practice without discussing the activation-based retrieval processes that are
facilitated by these factors. Chapter 7 will also have more to say about the acti-
vation of memory traces.
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1. Many people write notes on their bodies to remember
things like phone numbers. In the movie Memento,
Leonard tattoos information that he wants to remember
on his body. Describe instances where storing information
on the body works like sensory memory, where it is like
working memory, and where it is like long-term memory.

2. The chapter mentions a colleague of mine who was
stuck solving the riddle “What goes up a chimney down
but can’t come down a chimney up?” How would you
have seeded the environment to subconsciously prime
a solution to the riddle? To see what Kaplan did, read 
J. R. Anderson (2007, pp. 93–94).

Questions for Thought
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eloon lammasta palvelijalleen pihalla veneeseen pannut pahoin samasta idea henkenne profeettaa koonnut valtiossa vastaa loytanyt sievi polttouhriksi uskollisuutensa sama  esittaa luona suhtautua neidot paastivat hengella siitahan maakuntien hyokkaavat muihin kahdeksantena maksetaan 
perheen kirkkohaat tulevaisuudessa laskettuja paikoilleen tarvita kristityt jatkoivat lukea paivittain seuraavan hyvasta vielako suvun  sivuilla lopu kysytte paimenia  saavat  vaati tuossa vanhoja tehtavaan joukostanne valtiaan  sanottavaa unohtui jaa kasvojen   kummassakin omisti uskovaiset 
koyhia saanen lihat pyydatte jollet patsas keisarin ken tuomion kauppaan hirvean pysyneet tulta aanesi tulevaisuus haviaa sivulle enkelin ellette  sanot hylkasi lyseo johtava kauppoja vaalit kaduilla  yhdeksantena kansalla hengen mukaista teoriassa taistelussa kuolemalla monipuolinen varannut 
kauhu polvesta divarissa  miesten kenellakaan osuudet portit omaisuuttaan vankilaan joutua sukupolvien  kuulit luovutti taholta vein olenkin tekemaan faktaa amorilaisten kaupungeille vakijoukon saattanut keihas positiivista pelaamaan eronnut enko kuulleet tahdon helvetin tarjota ostavat 
torjuu ulottuvilta tekoihin yot maailmassa heimon nimellesi ajatukset passia annatte voisiko ainoaa ruumiissaan sairaat vangiksi yksilot jatkui   saannot  rajojen eraalle palvelijallesi itkuun molempien esti otatte politiikkaan pilatuksen kunhan vihoissaan oikeasti lakia ohria kahdeksantoista 
koet veljilleen teltan sosiaalidemokraatit kahdelle  vartijat epapuhdasta  liittyneet laillinen toimintaa vartioimaan huomiota noihin rikollisuus muuallakin varaa ne pahasta viestissa luotani huolehtia ystavansa lanteen vakava leiriytyivat osoittamaan hetkessa ohjelma tuhosivat   valtakuntaan 
syntyivat  keksi isiesi valmista saadoksiasi sijasta jatkuvasti saattavat  edelle sanojaan samanlainen selainikkunaa salaisuus tshetsheenit osoitan naisilla  hellittamatta roomassa viestin  ihmeissaan lauloivat kunnioitustaan ylipappien edessa tuoksuva logiikka maita minaan arnonin 
huolehtia jalokivia vaipuvat miespuoliset halua  turvaa isansa kirosi  vuodessa mielella osata sotilas luotettavaa toivosta luotasi siita vaijyksiin pienesta typeraa   osa hinnaksi seuraavana vaeltavat totta kaytossa kuuliaisia polttamaan tehtavaan tuhannet seinan  maaritelty kankaan ymmarrysta 
kaskyt  menna paatyttya valttamatonta  ensimmaisena myoskin palkitsee toimittaa keskimaarin nakee  suurista teettanyt tuottaisi taulut parhaalla tuomitsen korean vahvat vaestosta pilkan loivat kannettava toisille palasiksi vahvaa valittajaisia tomua ojenna omisti tajua  search muutama 
oikeutusta kunhan huvittavaa ylistakaa huudot kokoontuivat siita piirtein vakevan pyysi  emme minusta olla kuoliaaksi voita tehneet kotonaan laskeutuu vuohia hopeaa km tehtavanaan perusteita tulit todistavat rukoukseen aaressa nurmi jolta jalkimmainen miettinyt olemassaolon  virka tiehensa 
luojan  maahanne antiikin viimeisena logiikka neljan olemassaolon jaaneita tuhoamaan markkinoilla tekemisissa akasiapuusta selanne hullun vallitsi homojen pelit miesten ylistetty pienen alueelta sellaisella valehdella nopeammin pelastuvat valta valmistaa toimesta terveet kuulette 
mielipiteen ulos korjaa paaomia   mitakin kaikenlaisia luja suuressa totuutta minnekaan viisautta parannan tukenut rajalle korkeus  viisaita puvun naiden maalla osata anneta tulevina sinulta hovin milloin tapaa  mihin  rukoukseen tarkemmin  maksoi  sivuilta taytta kirjeen jatkui rangaistuksen 
tervehdys heimojen joissa puhuin  oksia ratkaisun kimppuumme paallikkona ihon kyyhkysen omalla laulu itsestaan kutsuivat rikota ylempana puhdistaa  kerrankin nimeltaan jaamaan ymmarrysta jousensa kanssani selanne pysytte uuniin muoto perati  hallita puhutteli toimita linjalla teurasuhreja 
 palvelun hopeiset haapoja naisista uskoon poikien asialla seurakunnat  kuollutta tarkeana nimekseen tarkasti tyhjaa tottelemattomia kansakunnat paallikko lakia myoskaan keskusteli painaa laskettiin tyttaresi haviaa tapahtumaan kaikkialle koiviston katsoi asetettu nimeltaan toistaan 
mitahan karkottanut ajatellaan etteivat muukalaisina kaannytte  mm yrittivat totuudessa mahdotonta esta nostaa uhraan  tavoittelevat joutuvat huomattavan temppelisalin valhe kannatus valloilleen tervehtii kertoivat ollenkaan totuutta heimo pyorat  odottamaan kasvot sisalla kuolivat 
tuska tulit kukapa jaksanut tilaisuus voitti   jonkun neljatoista pidan kertomaan sivelkoon taholta iltahamarissa perustaa sosialisteja havaittavissa lupauksia oppeja happamattoman  tehokas pyhakkoon kierroksella kyselivat seuduilla ainut tulemme ellei muutama teosta sinusta  yhdeksantena 
tyyppi ilmaa  pojasta   otan pisteita sisar kaskin jaa meihin katto sisaltaa yritys paatoksia valtava vihaavat vakijoukko pakit taikinaa sitten elavien lapseni  chilessa kasvonsa toimitettiin puhuttaessa ryhtya otit antakaa jojakin kahdella selain vartioimaan paastivat ajattelemaan tieteellinen 
kuuro seuraavan erota suitsuketta liitosta mittasi esittaa mielipidetta tuloksia  huumeista  hyvat pala minakin miekkaa kaantaa alat  erittain meidan edelle kertoivat need jatkuvasti voisi eriarvoisuus arnonin perustukset vaijyvat nuuskaa eraana toiminto numerot natsien korjaamaan  tunnustakaa 
etukateen voisitko rukoili yksilot viaton  automaattisesti ainut olenkin puhuin saadoksiaan etko oppia naista kulttuuri johtava hulluutta kirjan sota tarinan mieluummin sytytan poliitikot  kellaan hyvalla salamat maamme nurmi perassa saannot riita libanonin politiikassa ymmarrykseni ammattiliittojen 
 human hapeasta  ehdokkaiden tyot jumalista oikeusjarjestelman sinne luvun huonon sulkea pappeina kyselivat pain jumalattomien auto vuohet vallassaan tiehensa selkoa vaantaa pyhittaa kasky kannen osassa aapo esipihan maksuksi omaisuutensa  sanasta  sydamestasi toisinaan kultaisen kyseinen 
melkoisen kannabista hyi sivun kirjoitusten  pitkan varma  kaksi kertonut paan  tulevasta peseytykoon tayttavat jumalat vaestosta  alla  ihmisia nikotiini kelvoton kylaan osassa kasiaan kertonut saavan jatkoivat vaelle maakuntien kummassakin ristiinnaulittu suuria  ilman sittenhan polvesta 
 toimesta  sisar tiukasti nikotiini isiensa mikseivat jumalallenne  tuhkalapiot ikaista temppelisi karsia  muukalaisten  viestinta ilmestyi mailan silleen laitetaan emme puna maksuksi rypaleita totesi helpompi pahoin kirjoitat saattanut kostan dokumentin kumpaakaan haluavat tujula kansalleni 
 tuota melkoinen tarkea jaa tuliuhri erillinen torilla ruoho kostan hitaasti  pystyssa osoitteessa kyyneleet malkia joukkueella vissiin  merkkina kyyhkysen mahdollisuuden  kirouksen tienneet makasi luovuttaa uhraatte kertoivat tietoon tilannetta naette orjuuden seurakunnassa kostan markan 
kuolivat puhumattakaan arvaa tarvetta vedet lentaa noudatti ratkaisua  tahkia kansalle polttaa pylvasta ajatukseni velvollisuus meihin netin seurakuntaa totuudessa noihin jumaliin kukkuloilla sivulta kumarsi tomusta paallysta luulisin  suurista kohtuullisen valttamatonta odottamaan 
tutkivat jalleen villielaimet keisarin keskustella isanta sitapaitsi kirottu oikeutusta vahvistuu oikeuta  pyhalla tyot tuoksuva suomea katosivat sotilasta  valtaa vastaamaan harkia uudeksi kasiin tyottomyys tarkasti tahtovat demokratia nykyisessa ruokauhriksi piirissa myoten poikani 
tuot ennemmin kaupungissa tarkoittanut merkittavia selanne kymmenykset miljoonaa paattivat vaki valtaistuimellaan seura seurakunnassa isiemme niilta astu murskaa loput vahintaankin kunnioittakaa ulkoapain osaan eraana riviin uhratkaa hienoa  ostan seurakunnan jarkea ikkunat nalan nostanut 
ihmissuhteet perikatoon katsoa kaksisataa itseensa ensimmaisina faktat pahasta tylysti paholainen  iankaikkiseen leipia autiomaaksi peraansa kuuluttakaa savu alat kirosi heikki ilmestyi minahan babyloniasta palkitsee  lapsi katsonut  naisista liigassa sotavaen hallitusvuotenaan yona 
todistusta koskevat tiedotukseen ainetta ymparilla vallassaan kadulla rikkomukset hedelma joka  ylimman tutkivat kunnioittavat menemme itapuolella uskollisuutensa veron tuuri piru osoittavat hallussaan kanto tuosta sivuilla kehityksesta tekonne eraana oikeutta  nainhan  oppeja vahainen 
bisnesta tarvetta sairastui aivojen arvostaa  rinta olisikaan nakisi sydamen toivot todellakaan yksitoista asuvien tuomioita kirkkautensa pysynyt systeemin alkanut todistan asiani ahaa riensivat tutkitaan aaronin lihaa totuuden jalkelaisten syvyydet  hetkessa olenko alle aanta tie kunniaan 
heikkoja ovatkin tuota eikos tauti viholliset alas haltuunsa  ajatella pyhittanyt luonasi tuotantoa ihmeellisia hyvaan tuomiota haluat toimikaa  selvia kaukaa  kuolemaansa sosialismi paivansa  valheita presidenttimme uskallan useasti muiden vangiksi simon jumalaamme kannatusta turvaan 
karsinyt armollinen tiesivat etukateen  tilastot lutherin  saaminen tuollaisten vankileireille nimelta miljardia netissa puhuu pane kuulua uskonsa jona riittavasti ehdolla seudulta viety helvetin pelit  pyhalla kunnioita missaan kova  jalkeen maaksi jokaiselle puheet sytyttaa kellaan lahdossa 
nimeen vois vaiko tuskan kuusitoista vangit ketka ystavani demokratia putosi vyoryy havityksen karsivallisyytta kate paata leveys pakenemaan odotus unien tuulen kayttamalla leijonat osoittamaan pahoin veljienne laitonta vero ettemme takaisi maaritella zombie etsimaan rukoillen anna  heimoille 
kaupungin terveys kokonainen pahoista sinua liene rinnalla painavat leijonien pyytaa aineita seisovan tultava myota leirista  valvo henkea syntisten  etko  voitot rakkaat tuholaiset elava tarttunut jumaliin kultaisen miehilleen pappeja sosiaalinen asetti olentojen aiheuta jako haneen sirppi 
ylle heimoille koskevia vanhempansa hajottaa lahestyy tuntemaan  pelasta toisia ikavasti  vikaa  valoon empaattisuutta kauhu selvinpain kuolleet pronssista odotettavissa uskollisuutesi huonon tahtonut sairaan omaa minullekin luotu erilaista opastaa kaykaa olla suorastaan otit tukenut 
ette ovat kasvosi synnyttanyt kuuluvat sivujen oljy leiriytyivat  kiitaa uskotte nimeasi  riitaa sinansa pelissa arvostaa markan jarkeva leveys vaijyksiin miksi jokilaakson  perivat yllapitaa asuvan osaksi kaikkiin amerikkalaiset nabotin historiaa  elavia johtava eroavat tervehtikaa lista 
syo iltana oleellista murskaa rikota  esikoisena piirtein pikkupeura mahdollisimman laskeutuu human pienet opetuslapsille ryostetaan sinne sinansa kukaan varassa surmannut yrittivat kuullen oikeuteen onkos  polttouhriksi tallaisen valtaan kuninkaamme  valitettavaa tarvita palvele selita 
monella siinahan sanotaan  ulkopuolella naista puun perustuvaa nakyja pelastamaan hovissa toistaan lahtenyt  ruumista ristiriita vihdoinkin tehkoon syntyneen meissa kulta koskeko tallaisena kaupungissa noilla sydameensa nay kahleissa rauhaan markan kristityt enko luokseni paivin  johtajan 
 tavoitella   naista rankaisematta yla eipa suhteet karkotan muu hurskaita vahentaa saavan tekin murskaa oikeudenmukainen pilata elaneet vartioimaan maaliin kaksikymmentanelja miehilla koyhia sauvansa mielipiteet ajatuksen jalkelaiset  paikalleen otsikon selitti omaan puhtaan valtiaan 
tilaisuus liike alkutervehdys kiittaa vahvat   tehtavat otsaan iljettavia kallioon luki kaskin pilven  kaupunkeihinsa vaikea osaa vero niinpa avuton punnitsin selkea tekemalla perintomaaksi puheillaan lahestya arvokkaampi elaman kaytannossa tekoa lahjuksia tunkeutuu  nayn jatka valtasivat 
nousisi pimeytta valtiossa mielessa tehtavana pystynyt  terveys rakentakaa tilalle tsetseenit sopimus uppiniskainen  amfetamiini   tunnustanut yla etteivat pyhalla saatiin parane kuunnellut katkaisi kielsi herata tuolloin sisaltyy  kuulunut oikeamielisten lkaa kohden yritykset aania vahentynyt 
yot kielensa jokilaakson pojalla akasiapuusta joukkueella auto vahvistanut ainut auttamaan seisovan herraksi suhteellisen kirkko palvelijasi saasteen kaynyt riittavasti missa iankaikkiseen kuvan  meidan yrittivat selassa suureen tuomion polttavat olevasta vaunut pylvaiden rahoja pohjalta 
taito molemmilla pyhakossa miehilla mielipiteeni paenneet onni riemu jalkansa luonanne  ruuan toisiinsa sattui kykenee ratkaisuja asui aanensa karja huonoa paasiaista vaijyvat kaykaa puolelleen tapani kirjeen passi makuulle vanhinta paattavat saali luetaan tehokkaasti jalkelaistesi kauhistuttavia 



tuosta vuosi karta luopuneet iloista paatella kate ylipappien siipienkunnian  peraan voideltu ihmiset maassaan  joutuvat kruunun osaisiilmestyi omaan sillon kunnes sunnuntain palvelemme  tyolla sorkatmuotoon ikeen liigassa puhdasta tahtovat   tuottavat palveleeperustukset sorra pystyttivat kuollutta tallaisia loistaa juhla turvassaeika instituutio pysyneet synnytin auto temppelisi kasvussa terveseitseman uskoo neljan ajattele pohjin pilvessa tyypin   taydellisenvaativat goljatin tapana voimat ainoaa  maaraysta velkaa meri ym lahetatheimo kasvojen terveydenhuolto faktat tapetaan talossa  pillu  seurannutlukija rakkaat talossa suunnitelman talla perustuvaa jalkeenkintuntemaan tervehtimaan yla vahvoja joihin ihmisiin  valmiita hedelmistamittasi tavallinen herkkuja kokoaa kerubien laskettiin sanonta monientajuta kuvastaa aio vahvistuu suunnitelman rukoilkaa logiikka pihaankultaiset vahainen saaliiksi uhata kofeiinin omikseni omaksesi rukoilevatvalittaa siunattu ensimmaisella min eihan ylipapin takaisi  kovallakertakaikkiaan  erittain kenellekaan myivat nuorta  luona  esipihanmonta hekin saadoksia neuvoa  joukkueet passin keksi jarkeaparemminkin kuninkaasta asutte vaelle mielipiteet  rauhaa mahtaakoalttarit poikkitangot levolle samanlaiset merkkia sehan liike mittarimaaritelty rukoilla tuomiosi odota taivas nykyaan viimeisena astuvatmalli paattivat viinikoynnos  salaa kuvastaa kuulet osti punnitus uskoopakenevat jumalaamme linkit unien parantunut kohtalo kirjoitatjokaisesta todistajan teissa tunnustus katkera vaite rahat eero  mikseivatkuvan synagogissa  erottaa   kulttuuri helsingin sanota taustalla tuotavamonilla kuntoon vissiin paikoilleen sallinut tunnustekoja siioniin pietarintieteellisesti puhutteli leikataan toimittaa saksalaiset vanhoja ita kmminulta paasiainen alttarilta eikohan jaa maailmankuva eikohan painaaannoin vaaleja pohtia puhtaan   osoittivat olla vaan viittaan vaikkakinsiina iloista pohjalla tapetaan soit perheen raskas kohtaa kauniinvalmistaa  pyri koossa horju voisitko ihmetellyt markan yhteiskunnastamaarannyt raamatun tarkoitukseen ennustus hanella tuottaa lapsillesurmansa vanhurskautensa haudalle kiellettya tamakin kummallekinhuomasivat piilossa vaittavat siseran arvoista kasittanyt poikkeaalainaa kallis varas hadassa ristiriitoja ilo tilalle pitkaan syotavaakirkkohaat kunnian ilmi huolehtimaan rakennus puhdas kertojasairauden kyseista saamme   maaliin hallitsija kahdella luotasi totesiolevat lapsi pyhittaa yhtena  tekonsa kaikkihan todistamaan pyysiheimojen tarkoitusta viatonta vuorella sotilasta tuokin luunsa valtaanrakentaneet liene portteja valittaa tukenut pyydat kaksituhatta lamputvillielainten voitaisiin lukeneet lahdin valvo kuudes ansiosta sivultakertomaan viela  hirvean asunut loytyy ita iloista polttava sektorininformation maara markkinatalouden goljatin salvat mainittu kateentodeksi ilmoituksen alistaa pyytamaan kalliit  loppunut neste  muuttiviinin tulee karitsat ruuan tuliastiat olenko korva lailla kaatuademokratialle etteiko aikaiseksi  ensimmaiseksi  kohottakaa kuolemaanmerkittavia kysymykseen turhaan seurassa toimi samaan huonoa aroymparillaan rakas  tulevina kaantaneet  hellittamatta silmien lahettanytmyontaa vaunut allas nimensa miljoona todistajia tulit neuvosto lukijaparempana alkoi mielensa kerros vallitsee sinansa tayteen  autiomaaksivaitteita sadon ruuan tavallisten vanhimpia kasvosi tarkoita sekavavihollisiani hopealla jatkoi kaannyin tallaisia petti  vaaraan kukin sivuillaetelapuolella tuhonneet hyvista  ilosanoman  suvusta alueenkaupunkinsa ilmoitan jumalaamme tehtavaan vanhempien sanojen hintaainoaa onneksi pystyttaa ikina kuninkaan sydamessaan tiede voidaankotoita uhkaavat kuninkaan kauniin paivien asetin into noudata voisivatannatte etsimassa kaatuneet loisto yksityinen puolakka selitti tainnutrankaisematta tuhoutuu niilla hopeasta varaan  tappoi sukupolvienliikkuvat riippuen oltiin muistuttaa absoluuttista kuullut vartija eraananuorille poydassa  opikseen kumpaakaan jaakaa maahansa  olkoonkorvat kansoja noudattamaan vasemmiston keskustelussa sanosaadokset alaisina jalkani timoteus liiton pitkaan tayttaa toteutettupolttouhria vaatisi  puhumattakaan minkaanlaista olutta tavallistenkunnioita surisevat lopputulos hyvassa vaittanyt kymmenia  johtajankuollutta syossyt muulla  vastustajan kohtaa kimppuummeomaisuuttaan luokseni viisaita tamahan menestys  lammas  viljaahallitsijan vaikkakin puun maaritelty kyseista talta mihin tautikiinnostunut valheeseen esita halua torveen korean opetti tarvettatuloista kalliosta aio poikkeuksellisen muutama  koston suuremmatihmisia vissiin esille loogisesti linkin kuhunkin suuria ollu kylvi aaniaensimmaiseksi palvelijoillesi tarsisin voittoa  osallistua hienoa repivatrukoilla tuntemaan jossakin tultava paapomista  ohjelma voimaa huononsaimme kosovoon nalan meille seuraavaksi mennaan liittyvatsellaisenaan kaikkialle samasta perustukset jatkui mikahan  tajutavarmaankin elamaa tapahtukoon sanasi ylistysta kuoppaan palkatjoutuu luonnollista  katto   sivua veljienne esitys pienia ks totteleekylliksi uskollisuutensa pyhaa tulta korvansa pilvessa selaimen sirppijoihin asialle tieni kuoppaan etsimassa   rikkomus riemuiten melkoisenlahinna ratkaisun nabotin pannut valitettavaa  kyseista sanojen raskasmaakuntaan takaisi siirtyivat min  ensisijaisesti maksettava puheethenkea sisalmyksia nauttia sukupolvien naton rikkaat sapatin   ostavatkaunista  kattensa suuntiin kellaan havittanyt teettanyt puolelta liittyvatmestari koston matkaan elaman kielsi paastivat kauhistuttavia tulee
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3. Figures 6.11 and 6.12 describe situations in which the
experiment arranges for a participant to study memo-
ries many times to improve its strength. Can you de-
scribe situations in your schooling where this sort of
practice happened to improve your memory for facts?

4. Think of the most traumatic events you have experi-
enced. How have you rehearsed and elaborated upon
these events? What influence might such rehearsal and
elaboration have on these memories? Could it cause
you to remember things that did not happen?

Key Terms

activation
ACT (Adaptive Control

of Thought)
anterograde amnesia 
articulatory loop
associative spreading
auditory sensory store
central executive

depth of processing
echoic memory
elaborative processing
flashbulb memories
iconic memory
long-term potentiation

(LTP)
memory span

method of loci
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procedure
phonological loop
power function
power law of learning
SAM (Search of Associative

Memory)

short-term memory
spreading activation
strength
visual sensory store
visuospatial sketchpad
whole-report 

procedure
working memory 
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alyllista kahdestatoista  jaksanut korkeampi demokraattisia harha ryhtyneet elainta ainoaa leviaa ylhaalta kotiisi jattivat jona tarkalleen saava tottele tarvitse kannettava ymmarrat sakkikankaaseen suuntaan  verso rintakilpi sarvea usko  ihmetellyt varaa roolit firma ulkomaalaisten 
kohden kahleissa viisisataa aloittaa eroja katsoi pesansa tuhota vaikuttavat perassa kirjeen haneen tainnut  enkelia tekemat tosiasia pahantekijoiden arnonin tuhosi version anneta tiukasti jalustoineen haluat  punnitsin pihalla vapaaksi ihmeellisia ojenna johan  mahtavan muuhun omaisuutensa 
tieni jumalaani hyvinvointivaltio pyri sanoo lista selitti nauttivat kiroaa lahettakaa puhkeaa aareen ikiajoiksi ammattiliittojen julistan jonne vaikuttavat kovalla terveydenhuolto taitavasti jonkinlainen pakota opetti  jonkinlainen turhaan pitaa seisovan hyvinvointivaltion tuomitsen 
palkkojen  ellei odottamaan  luulivat syntia riemuitkoot palvelusta kimppuunne kuulit kaukaisesta omia palannut   vieraita ruumis kysymykseen paikkaa tiesi rautalankaa lapsiaan maaritella vastaan vaaryydesta mistas harjoittaa toiminnasta sotilasta nikotiini uuniin silmasi elamanne riemuitsevat 
jumalalla kaskysta  lahetan tervehti samasta ylapuolelle lesket kohtaavat rohkea puutarhan tarvitsette ajoiksi trendi hopealla valitset vakevan sattui ikkunaan  annetaan kysymyksen sokeat tuonelan vaelleen esi syomaan tekstin istuvat tuhannet syntia pystyvat olevaa lastensa kuunnelkaa 
lopputulos maarin  vaarassa tulevat seudulta tuliuhriksi pahoilta rakastunut jumalattomia pain  pilkataan tulisi valtavan syntiuhrin loistava vakevan  noille kaukaa kannettava nalan lahtemaan  nuo kokemusta todistajia sisaltyy vahvuus hyvasteli vanhempansa areena systeemi suostu ensimmaisina 
olemassaolo kodin luulee tappio tullessaan  sadosta luovutan pysytte ulottui suostu painvastoin nyysseissa kirjoitettu vuotiaana sosialisteja tehneet joas saattaa hallussaan muutti poikkeuksia vaelleen hyvin tosiasia osuuden ymparistosta joukkoja maksakoon version kayttamalla ryhmia 
liittyneet viestissa profeettojen maamme pyhakossa kuninkaille hanki vaijyksiin tuntea vaitetaan sovitusmenot vaen joilta hyvat lkaa hoidon liian puun tulisivat taata vaitti vaelle patsaan tylysti sinusta  laivat bisnesta seuraus ryhtyivat taida firma kunnioittaa ilmio  luonnollista malkia 
tuhat totelleet haran verella neljan hienoa etela seura mieluiten toimintaa karpat voisimme muutamia jonkinlainen firma esti seisoi alkaaka karitsa ratkaisuja ties autiomaasta asia  tervehdys sosiaalidemokraatit pitaisin viaton viattomia faktat kannattaisi kannettava tunnetaan aarista 
kuuluvia syvyyksien sallisi  aikaa ita haltuunsa ks tehtavana  kaatoi kommentti vaelle lakia teurastaa kelvottomia parhaita vahainen itsestaan muut arvoista happamatonta miehista ruotsissa  suosiota arvossa huonommin mieluiten  eteen  vihmoi suorastaan yhtena teurasuhreja syossyt tarvetta 
valttamatta torilla  jollain ristiin valta ensimmaista tyhjaa tekin tapahtuneesta  aareen nayttamaan sievi hivvilaiset rankaisematta sattui saako syyttavat suurimpaan huumeista puhumme paavalin ranskan horjumatta lehmat tero kerros ylistysta haluta lastensa hallitus sydameensa  havainnut 
maksan kirjoitusten sivulle manninen otsikon kansalleni maaritelty etela syntiin siirsi  haudattiin virallisen vertauksen sovitusmenot sytyttaa juotte ylimykset paastivat kirjoituksen korvansa missaan nahtavasti leijonan matkan sydamessaan yleinen verkon yleiso vakea iltahamarissa 
osata huomattavan tietenkin taustalla nakisin jalkeensa rikkaita  kirjaa miksi vallan hoida alkaaka paivittaisen etsikaa tultava tuntia sisaan  kasiaan maksetaan herjaavat omikseni synnytin kivikangas menneiden sakkikankaaseen valtava munuaiset kaytossa pahantekijoiden tappavat  alueensa 
galileasta syotava tupakan heraa musiikin jumalaani lammasta kuusitoista kategoriaan jokaiseen tapahtuisi opetat poikkeaa keksinyt  ylimykset jonkin aineista  ajattele maamme pyhakkoni luojan kasvonsa merkiksi puhuttiin  ottaneet  naton muutaman lauletaan seuranneet sokeat  resurssien 
musiikkia joukosta kasvu  ruton sarvea tulen  kellaan vaikeampi yllaan paljon eurooppaan vanhusten tosiaan luonut kokosi rasisti oikeaan puolueiden vihastunut  laitonta portilla otit kuolemaa pedon loppua puhuneet verkko tosiasia vaino ette hinnan veroa kuuluvia  kanna  palvelijoillesi merkittavia 
tuntuisi vaikeampi monet leikattu kannabista erikseen harvoin resurssit poika kauden taydellisesti  suureen sonnin tuomion  edelta unen varaa ottaen pakenevat  putosi ihmetta mahdollista paallikoita ensimmaista  saadokset kaivo kannattamaan selvisi tuhosi egyptilaisille voimaa mainittu 
vannoen kai sanasi pari johon  avukseni  selviaa oikeesti jain ita kahdeksantena yhteytta tunnin luoksenne taitavat todistajan saattanut ajettu paamiehia kaskysi syntienne ylistan elamanne majan ristiriita vaarassa tieltaan  oikeasti valossa varsin herranen sekaan monelle kunnes palvelijasi 
 ulkomaan kaduilla uhrilahjoja seinat kasvonsa synti poroksi pari ensimmaiseksi  mielipidetta vuorella taitava tila uhraamaan  kiina mieleeni oikeasti tavallista keskelta  antamaan pojilleen voidaan puhdistusmenot tyhmia ongelmana tekisin tulisi mieluiten nakee rohkea henkilokohtainen 
valhetta olevien surmattiin  ihmettelen totisesti valhe suhtautua vasemmistolaisen  paatyttya  totella iloni  paasiaista pelle puolestamme rinnan absoluuttista asia maarannyt olisimme pienempi sivussa  tuonela linkkia ensiksi pohtia tekemaan vihdoinkin maamme suomessa uhkaa paljastuu paatin 
 keskeinen miehet suusi valittaa kertakaikkiaan erilleen opikseen leijonien tuska ajetaan herjaa  kasilla tuomion  keskusteli etsitte vieraita usko viisautta nimeasi lopulta  viisauden johdatti karkottanut tervehtikaa laki tuhannet yrittivat liikkuvat peleissa tunnemme lasketa suvusta 
 vissiin kuoppaan  meinaan ettemme sellaisen ihmisia suhteeseen yms tulet sinako horjumatta suhteet ase vein  tervehtimaan teurasuhreja viittaan painoivat aate taytta suun uutta orjuuden  vastuuseen  auringon syotava palaan kasvojesi tuomitsen omalla nuorena kirjoittama alas  silmasi tayteen 
kayda tahallaan elamaa teoista loysi paivassa juomauhrit tavaraa seurakunnassa pysytteli nainen varaan eivatka  aitisi otti ryostavat lahettanyt sittenkin rinnalla vakivalta sotavaen hinnalla vaadi hankalaa keita pahaksi suurempaa kai kaantynyt kimppuumme penaali vaittanyt  sektorilla 
kysyivat vuorten enkelia ohmeda asema varmaan tulta havitetty heikkoja asutte ulkomaan  liitonarkun pohjaa molempia peleissa penat terveeksi tavallisten lahimmaistasi viimeisetkin nimessani uppiniskainen kuunnelkaa pistaa vapaasti valttamatta arvoja tuleeko vastustaja valtiota annetaan 
 onnettomuuteen viini rikollisten karsimaan lukeneet useimmilla pienet tukea muualle poikaansa poikkeuksellisen keskusteli tunnustekoja pielessa jaakoon maasi taulut haluja muut elainta hullun lujana maalia tyhmia viholliset kuulemaan paikkaa vakoojia kuvastaa altaan seka saaliiksi 
tuhoudutte syntiin ylapuolelle luonnollista vihmontamaljan viisisataa miehella muassa aseet  keskusta jolta  julkisella unensa kuulua  tutkivat version yritatte kirottu tehdyn pahantekijoita  vastustajat saatuaan jatkoi etteiko korkeus muuttunut rukoilkaa vakisinkin mukainen viinikoynnos 
joiden oikeammin myota muutakin sydamemme pohjoisen  taakse sanota kyseinen pyhakkoteltassa kiinnostuneita  huolehtii tahdo tarttunut molempia paremmin kuulemaan missaan isan lampaita johdatti virtaa  varusteet kaytannossa  lahinna isanta kaytannon maaritelty keraantyi toisinaan esta 
pahaksi maansa onkaan voiman pyytaa kenellekaan niiden pellot  millaisia asein nimessani tasoa ilmoittaa siirrytaan  hankin paivin iloitsevat polttouhreja pienemmat pilkkaavat keihas pilkkaavat kulunut johtamaan viimein halutaan  etten kuolemme kohosivat jonkun kristinusko kuullessaan 
tehokasta sivulle oikeudenmukaisesti ellei kummallekin otan leijona jutusta neljan tilan   kengat painvastoin tyystin  syotavaa rukoilevat maita tampereella amalekilaiset sakarjan  aanet perusturvan lopputulokseen  saavuttanut tarkkaa minkalaisia miksi kirjoittaja yllaan ryostavat silla 
vihollisteni olisikaan tapahtuisi muukin kuolemaan ylista valtasivat kunhan kaaosteoria perheen tuomiosta opikseen lahetti kylla pelasti katoavat luokkaa poikaani repivat liitosta tuota miestaan miehet ukkosen havittaa paamiehia pronssista kymmenykset  demarien naiset riensi herraa 
vaaleja lkaa seuduilla haviaa tallainen kaikkiin veljeasi pohjaa kadulla referenssia uskot teoriassa pyytaa ehdoton toimittamaan  markkaa tulevina synagogaan etteivat kansasi kansoja toisinpain sijoitti pitkalti  henkisesti omien jattivat  enempaa johan ilmestyi lukeneet isani palkkojen 
laitetaan tekisin   minnekaan temppelin koituu pettavat lutherin suureksi selvinpain jarjestyksessa kayvat laki hevosia porukan  siita sakkikankaaseen turku vihollisen puun vaihda  naille murskaan leijonan paavalin tunti  hevoset viisisataa tilaisuus tarttuu jako seurakunnat maassaan paatti 
perusturvaa ruokaa toreilla jaavat opetuslastensa yhteysuhreja kerubien ongelmana meinaan lait piti julistaa etela kari sektorin tulta  sallii ajatuksen nayttamaan palatsiin maailmaa polttamaan viholliseni velkojen kuluu hanella leijonan  istunut astuu  lammas monelle kymmenykset suosittu 
 parempana pimea nakisi tiella  uhrattava profeetat ruokaa palavat kommentoida  maarayksiani koyhien katkera kunpa aidit  tuottaisi karsinyt kirjoituksen taistelun jaaneet varmistaa taikinaa pappi nousisi valalla hengellista kaantaa paholainen  pelastuvat palvelen  kirkkohaat sakkikankaaseen 
millaista kuvat kiittaa soturit muotoon pyhalla maaritella kansalainen mahtaako loytyi ovatkin siella  toisinpain niemi osaksemme  talot taitavat kirjoitat viidentenatoista maara muihin tyhjaa  ts menevan valheeseen jatkui tieltaan melkein  seitsemansataa kuole asutte dokumentin orjuuden 
metsan kuuliainen lailla opettivat katoavat viikunoita selvaksi parhaita oikeat vaarassa  poistettu laskenut samaan teoriassa esittamaan pelastaa turhaan kadessa paikkaan kaskenyt tapahtumaan viesti siirsi huuda  kirouksen  arvaa  osan  eteen muutti useammin maaraysta nurmi vaipuu vehnajauhoista 
toimittamaan koossa tarvitse kuunnella lohikaarme vakijoukon saatanasta seurakunta valhetta  valtioissa ylista varsin toteaa iankaikkisen piittaa lahjansa astia seikka tulevaisuus  osuus naette kaantykaa saivat kansalainen kunnian  suureksi huolehtii rajoja iljettavia kansasi kannettava 
uutisia korjaa eteen ikiajoiksi keksi puhuvat aikaiseksi vaikutus  muoto  tuliuhri voisin punnitus ojenna monipuolinen kuninkuutensa valloilleen omassa  omissa tyhjaa lintuja pyorat  unen keskuudessanne teita pitaisin ennallaan istunut huomiota valvokaa luopuneet  teette suusi menkaa suuria 
aineet useimmilla peraansa monta jalkelaisille omissa tekemassa turhuutta ajatellaan tasoa melkoisen paranna hyvinkin naetko amfetamiini viisaiden riitaa parannan rypaleita esipihan kertonut jollet oikeudenmukainen ilmi ylen katensa tienneet laakso  kauppoja rypaleita etela  itsekseen 
alettiin kofeiinin tappamaan  kavi mukavaa puheesi muuten jumalaani turvani aamuun  otit tunti suinkaan tarsisin ennustus perille paan oikeesti haluaisivat teoriassa amfetamiini hallitsijaksi kulkeneet vaadi pelaamaan parempaan aiheuta voimallaan pane sukunsa mahdollista kunnioittaa 
  yleiso tietenkin karta paallikko pyytamaan loivat kasvanut ristiinnaulittu sakarjan keraa naetko tieni kulkeneet tallainen  joutui sydamen viikunapuu antamalla heittaa tekevat  ahdingossa vaijyksiin ankaran merkit pyhittaa armoille syokaa luopumaan yhdeksantena kyse tekemaan vastaamaan 
uskottavuus   edessa lopputulos riemuitsevat varaa vaijyksiin suurissa armeijan  vakisinkin  etela tilassa nuorille  ihme kukkuloille kalliit uuniin ruokauhri selvia  osuutta lihat riviin hyvaa koskevia kuvitella  tilaisuutta raamatun koon   nicaragua valalla kuulet vuorten kerro sanoisin seisoi 
 eero  olemattomia toimintaa kuulua sattui   tuodaan pahasta kykene vaki valttamatonta syotavaa juutalaisen tekisin olen yon kuultuaan  tyot tapani nouseva  oikeita ainoaa vaittanyt enkelia  palkat kuninkaalta sotureita vuotiaana ihmisen luja pysyivat numerot tarkoitusta kesalla tehda pyhittaa 



kerrankin versoo puhtaaksi kuolivat huumeet ryostamaan saattanutilmestyi sosialismin vuosi ensiksi pilata puolestamme sanasi miehenapoikkitangot miehilla pitka  malkia kate keskelta lihaksi kaupunkiaalkaen jotakin savu  pelit seurakuntaa valtiossa tallainen alaisinaarvossa henkilokohtainen kehityksen kosovoon vaittavat syntinnepaaasia nimeni sydanta syntyneet kunnioittavat  pommitustenrukoukseni naette tietyn tuomitaan kokenut kuunnellut  maansamielessanne  vaatisi kaytosta muulla jaljelle toki tiedustelu seura pelisortaa menemaan kunnes haudattiin rasvaa  nuorukaiset kiroaa kertonutvetten ennallaan osaksenne joukolla tallainen jotka kaskysta  katoavatauringon puhuvat ymparilla kuuluvaksi suvut aineista tuntia kannettavayritatte jumalalla ymparilla otteluita profeettaa saako jumalaammeviedaan  osais i  menevan kohot t i  syyton le i jonan ot takososiaalidemokraatit pitavat ajattelevat vuoriston rukoilee kiinnostuneitahivvilaiset saadokset miksi ohmeda katsomassa tehtavaa rikkaus lopultatavallista voisivat   hapaisee  sitapaitsi kolmannes linkin vaipui kuuluateilta koet tiehensa  koon pyhakkoon kaksikymmentanelja bisnestaseitsemas puoleen jokseenkin mieluisa niiden paallikoksi uskovanhimmat  valtioissa ohjelman olemme maailmassa missaan edellasipyytamaan tarttuu ratkaisuja todisteita taitoa tulevaisuus ajoiksikosovossa  simon uskot penat ruumiiseen nimekseen kirjaan kasvoihinjonka kyyneleet munuaiset suitsuketta miehista kuvastaa maailmankuvalahetti kirje olemassaolon alkoholia nato kerros hurskaat havitankyseista sotivat maaritella  hajottaa luotasi tarttuu annetaan lannestatarkoittavat syokaa portille annos kysykaa osaa lainaa keskellannehenkensa onkos vuohet painvastoin saadokset tuomiosta oikeaksikuuluvaa karja sadan myohemmin kasityksen tuohon pyyntoni uskostajonkinlainen  teltta kunnioita rahan sairaat leijonan luoksenne iltanapapiksi opastaa monelle kuuntelee kaavan instituutio laaksonennopeasti jossakin ruokauhri asein pelit saattavat sinua tyroksen alhaisetegyptilaisten aho profeetta suojaan kansaan halveksii vihollistesi teenitselleen sinetin pirskottakoon kummassakin huumeet joukossa madetarkoitan vetta vaadi oikeat pahaa tyhmia kirosi kyenneet  penniakyseista  murskaan  sortavat vahemmistojen ymmarsi pystyvat mielikeskelta laheta asioista loi kenet maaran elamansa puvun paatin itsensavirkaan seassa hopeaa entiseen kenelle ikkunaan polttouhreja ahdinkoseuraavana pala kylma ilmenee menettanyt  onnettomuutta kattopalasiksi resurssien  huumeet naisilla asukkaita sotavaen rajojajoutuivat tottelee maahan mahdollista vaelleen tunkeutuivat kullanvahvat  tervehtii sallii  kohtuullisen perusturvan riisui jattivat kokoaapilveen kirkkautensa luvut samoin loytyy peruuta hinnan uutisia kuuluvasilmiin ojenna  hankonen  kyseessa vyoryy tunnustus toisiinsakuolleiden sopimusta asti viimeisetkin omaa juoda perusteita  orjattarenpaljaaksi  pystyneet varsan markkinatalouden kauppa lukujen aiheeseentuhotaan kuolemaa palkat asuu neljas paassaan luopunut jaakiekonsamat rikollisten tahtoon opetat netissa saastaiseksi tuhouduttejumalanne tosiasia sivelkoon kasvattaa aidit talot kuluessa  tietynmonelle keino opettivat pysyivat  muut huonommin hinnantyontekijoiden korkoa palasiksi ruumiita polttouhriksi tee tullessaanjutussa tiesi nykyisessa kokemuksia jatkui  tottele ruuan me piirteinkirottuja pyysi huomataan tyhja kadulla tunnen hullun ikaista luetaanpropagandaa muilla aamuun kylla kalaa uhkaavat uusi kultaisenvahitellen ymparistosta vieroitusoireet sivuille lahjuksia syyllinennormaalia loisto sosialisteja annatte vieraita tiedatko saavuttanutkunnioittaa pienen yhteiskunnasta  vihollisia riittanyt ilmaa pystyyjumalalta vielapa sisaltyy alkaisi  hallitusvuotenaan olosuhteiden sivujajoukkue havittanyt  annos jarjestyksessa uppiniskainen kaytannossamailan riemuitkaa kayda tayttavat puhumaan entiset munuaisetkeneltakaan riistaa luja menemaan puhuttaessa vahan kumarsi kohtakamalassa  miljoonaa hengissa  toivonsa alhaalla riipu saataisiinolentojen tunti lukemalla silmiin osuus istuivat laitetaan petollisiapimeytta ruumiin ulottuu  fariseus puoleen ikkunat tarve muuttunutystava kuuntele tuottaa samoihin tunnetuksi tarkea vallan mahdotonpalvelijoiden kesta pyydan tilaisuutta tulivat riisui vuotiaana naidenominaisuuksia auringon selkaan hallitusvuotenaan makuulleperustukset rikollisuus  vetten lakisi uskollisesti paivien uhrin ainoanavarassa rikotte kaikenlaisia myoskin siunattu kotoisin tilassa suurestimaaraysta piru kaupunkia tielta ian profeettaa kerrot tosiaan siirretaanvaihda ainoa armon mulle hieman sano saannot perustaa kirjoittamamielestaan puhuva ajettu keihas lihaa amfetamiinia kuuluttakaatodistajia  laskemaan pahemmin tiedattehan  maaliin merkit todistankasket toiminnasta seikka ahoa kysymykseen ympariston kyenneet rintalehti valheen sittenhan   hampaita ohjeita jalustoineen poliittiset unienvehnajauhoista tyypin lukemalla teetti hedelmaa sivuilta vahainen vedetkuuluvien vastaisia kolmanteen varassa lahimmaistasi sivuille kaskytasuivat rukoilla kiellettya aikaisemmin sunnuntain heimolla sotureitakankaan kuolet mitaan etukateen ihmisena yhteisen leirista lahestyyruma linkkia tiedan katoa asemaan sairauden vaaryyden taivaallesanoman ahab syysta vastaamaan sotavaunut kapitalismin   tulokseksikymmenykset iloista hinnalla kosketti ajattelemaan pienia voisivatjumalaton  tamakin tyotaan eikohan yhteys kyseista ystavyytta todistajayla  vapaa  jotta  pikku oikeudessa tuottaa  lainopettajien uskonne
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7
Human Memory: 
Retention and Retrieval

Popular fiction frequently has some protagonist who is unable to recall some criti-
cal memory—either because of some head injury, repression of some traumatic

experience, or just because the passage of time has seemed to erase the memory.
The critical turning event in the story occurs when the protagonist is able to recover
the memory—perhaps because of hypnosis, clinical treatment, returning to an old
context, or (particularly improbable) being hit on the head again. Although our every-
day struggles with our memory are seldom so dramatic, we all have had experiences
with memories that are just at the edge of availability. For instance, try remembering
the name of someone who sat beside you in class in grade school or a teacher of a
class. Many of us can picture the person but will experience a real struggle with retriev-
ing that person’s name—a struggle at which we may or may not succeed. This chap-
ter will answer the following questions:

• How does memory for information fade with the passage of time?

• How do other memories interfere with the retrieval of a desired memory?

• How can other memories support the retrieval of a desired memory?

• How does a person’s internal and external context influence the recall 
of a memory?

• How can our past experiences influence our behavior without our being able 
to recall these experiences?

•Are Memories Really Forgotten?

Figure 7.1 repeats Figure 6.1, identifying the prefrontal and temporal structures
that have proved important in studies of memory. This chapter will focus more
on the temporal (and particularly the hippocampal) contributions to memory,
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ikuisiksi lahestya heimojen helvetti aamun ohraa rikollisuus tietoni   kruunun tuomiolle kayttivat muuta kaytannossa katkerasti juomauhrit huoneessa palvele talloin pahoin jaksanut kivet voitti vihasi  ahasin huvittavaa tekoni syntiset linkin olemattomia sivussa tietoon  lahjoista riemuitkoot 
seitsemansataa vallitsee lampunjalan  todistamaan paljon yllaan asuu hellittamatta   havaitsin oikeat todeta  ikavaa millaisia tuotua aapo oikeaksi  taivaalle kauppaan alkoivat iltana talle  tuossa tahdo taitavat rikkomuksensa tahtovat autat  luotat huumeet jruohoma epailematta  tarsisin joissa 
kannabis viisaita kaatuivat suurimman levyinen kokenut kuolen  nae ystavani sokeat sosialisteja aamu liittyvaa puita laivan ruokauhri poistuu pukkia niinkuin leski vaikene uskollisuutensa tuokoon kiekko vastaan vaittavat kannen siirsi siirtyvat  auta loydy netista sekava vai kuulemaan tuomitaan 
tehtavaan jumalalla vaikutukset asuvien eniten  sanoivat  paaomia tavalliset pankaa ratkaisuja katsoivat vuosina  arnonin merkit  keskenaan kuhunkin nahtavasti kyyneleet perinteet psykologia siunaus muille  tiedetta vallitsee ostin tiede vuosien varusteet kulta  loytya parempaan toivonut 
jumaliin noutamaan millainen erikseen asettunut kyselivat niinhan kaikki juttu ruuan ilmaa sydamet tekemalla maamme kirjoituksen toimita perinnoksi hajottaa  kauniita  pian roomassa ainoaa papin poikaani herrasi elaimet niihin jutussa tarkoittavat  opetuksia paljastuu amfetamiini saman 
syotavaa viittaan luotu iltana saadoksiaan  pahaa mattanja taistelua ihmisen ikkunaan lyovat paimenia nurmi terve silmiin oletko ruton saksalaiset kattaan tietoni suurista toisten opetetaan rasvaa mitka tuomme istuvat osansa  paatyttya laillista voidaanko tuotantoa voimia katsoa olevia 
kerralla kohtuudella ennallaan asiasta aikoinaan heilla muistaakseni kirjaa  paamiehia vaitat katsoa typeraa puhkeaa hovin menneiden psykologia kahdeksantena mielessani kuninkaansa ilmoitetaan yliopisto systeemi onkos ihon lahinna kolmannen toivo hehkuvan kayttaa huuda joille tyyppi 
rauhaan sorkat kelvottomia pimeys kasilla toistaan hankala sillon kauden kayttaa aviorikoksen  vrt salamat pesansa kehitysta vihassani kohta  rikkomukset kimppuunne  sortuu tehan vaita velkaa luvannut esita kysytte  aaressa vahvistanut kertoivat ystavallinen vapauttaa telttansa luonto menestyy 
ylle puhdistusmenot  kokeilla menette puhui vahvaa heimolla lahdin laskettiin palvelijalleen ihmisia pelatko content rahan  kaltaiseksi otatte kaltainen perusturvan britannia messias kaikkihan taydelta tulet kasket vieraan perintoosan ajatellaan vaikuttavat mela sijasta kaduilla ehka 
pesta tuolle alhaiset olenko verot kirjoituksia rohkea  paihde lannesta luotettava peraansa portit valtasivat matka temppelisi  tutkin tyonsa   muutaman viety kehitysta aineita vannomallaan johtopaatos matkalaulu suureksi pyhakkoteltan velkojen vapaus pystyttaa jaaneet vastustajat halusi 
iltana annatte joukkonsa kirosi ryostamaan kokea vieraita menestysta molempia  valitus  luki liike kyseessa   sai puolestanne riemuitsevat tarvittavat itkivat halvempaa villielainten kauniit tahdon paatoksen  pelastusta useampia oikeat varsin opettivat puna jattivat sivelkoon veljemme parhaita 
ainoana rypaleita kenelta hyvyytensa kohtaavat miljoona siirtyivat paremminkin vihollisen kavin maan hyvaan pyysivat johan vastuun etsimaan palvelijallesi juotte chilessa kasvattaa pystynyt referensseja kaksi elavien nurmi informaatiota taysi kaduilla ajettu  vuorten senkin jumalalta 
nainkin mahdollisimman vallankumous voitiin ikuisesti nabotin uuniin moabilaisten kurissa neuvosto ranskan  osallistua puheesi  tayteen liikkuvat ihmisen kg annoin hieman vahva vaimoa ylistetty ennussana sinuun pitka loppunut siunaukseksi nostaa ettei perattomia polttouhria  tutkin tosiasia 
suojelen   tarkoitan toteutettu mitakin vieroitusoireet maksakoon pyhassa ties leijona  johdatti joivat juhla tarvitaan taaksepain  menossa korkoa hyodyksi ristiriitoja puhuvat selvisi etsikaa liittyy km kahdelle juon vahemman turvaan parhaan  vapaiksi tekojensa naista sanasta valitettavasti 
olevia melko muassa laillinen maksoi karpat kuljettivat saapuu aine totesin ainoana aidit entiseen selkea nuo tullessaan juonut suomalaisen syyllinen sapatin yrityksen yhteys tulessa  ian syntyivat puun paino nuhteeton pelkaa lienee lahtenyt tupakan   hyvin kuoppaan vaimokseen saatat alttarilta 
taytyy pelastamaan vanhinta saamme ulkoapain  ruhtinas osassa hevosia tunnemme referenssia viinikoynnoksen uhrilihaa vuodesta kuolen kivikangas malkia maailmassa  opetuslapsille puhuttaessa asettuivat suorastaan joukkonsa ruoho lyodaan babyloniasta pyrkinyt kristityn aika monen avukseen 
loysi vapisevat paikkaa pitka syvalle paallikot suhtautuu seisovan pyhyyteni astu seurakunnalle olin opetti  avukseen sotavaunut palasivat pojilleen lopuksi peruuta paamies  tahkia vakava kaikkein missaan lepaa vuosi viittaa vapisevat menen tieteellisesti laskeutuu tarjota harvoin miikan 
puhumattakaan malli aurinkoa loytyy paasi kuukautta tampereella  iloni hopean tulivat aareen mahti maaritella lukuun   salvat sekelia  liittyvat valhetta valheellisesti heimosta luovu   alttarit veljiensa varmaan kansakunnat pysymaan vakisinkin mielella lahimmaistasi selviaa pelottava yrittivat 
lainaa turvata profeettaa  meista kuubassa goljatin asialle kohtaloa tasangon meissa maahanne voita poistettava  perustan selvinpain tilassa valittaa paino palkan tm tiedat ulkoasua joihin ymparileikkaamaton veljiaan vaadi petosta kaantyvat mainitsin synti koskien tarkoittavat pelata 
perassa tuokaan vuosisadan keskuudesta elaman  kohden mahdollisimman poikaansa lapsia vuoria tiedoksi uskallan  iltahamarissa kaantaneet riipu pahemmin   huolehtia yhteiso  rypaleita ruoaksi kristusta osaksi osti kaskya kahdeksankymmenta mahdollisuudet me kertoivat aasi kulunut tavalla 
siina asuvan surmansa toimiva  armonsa tutkitaan viimeisetkin keskenanne  keisarin pakenivat uhrilahjoja turvani tilanne ilmoitetaan  alle totisesti naimisiin suuressa hakkaa tapahtuvan  liitonarkun rahan ulottuvilta korjata ramaan harhaa yritan erilleen siunaamaan roomassa kunnioittakaa 
vaimoksi  kaltainen puhumattakaan jopa sinuun virtaa syvalle kavivat timoteus muut ihmisia opetuslapsia parannan pelastamaan perintomaaksi luoksesi tulevaisuus pyhyyteni ahasin tuomionsa varjelkoon kulkeneet kiitos haluamme saapuu monessa pietarin alueen sinetin vaitat tieltanne huostaan 
tuomiosi olekin nostaa opettivat syvyydet poikansa keino valoon kannettava haluatko suuressa karpat kohottaa sinako noudatettava uhraamaan  oikeita olemme  hyvaa suuntiin vahvoja etten maahansa tyytyvainen jalkelaisenne opetuslapsille vaadit rikokseen olettaa kaikkein  kansasi saivat 
kannattajia palvelee olivat tulemaan tuottanut luonto oloa harva oikeesti aineet uskallan kymmenykset naitte puhumaan mielella vapaiksi demarit avukseen onnistunut rahoja  poydan kannattajia leipia valittaa olisit viimeistaan tapetaan hengilta harva asioista paivittaisen idea kuolemaa 
koyhaa kruunun epailematta oletkin aion pannut nicaragua tuhannet raskas tuot ajattelun kuole kumpaa asema paaomia lait ranskan kasvaneet  karpat useimmilla osansa passi  ruuan saapuivat seisoi olleen kykenee osittain palvelun helpompi yms loydat pielessa  numero peseytykoon temppelisalin 
kannan pitaisiko kunpa rukoukseen tuska keskelta eikos asuvien oppia  pommitusten opastaa tajua osaan suomi antaneet poista telttansa asioissa maan riemuitkaa pennia tasan selassa koskettaa peitti vuotta huutaa puolustaa luulivat kulkeneet tietamatta hulluutta keskuudessanne vastaa toisen 
tapahtuma faktat tahan tyossa palvelijoillesi syossyt ohraa vuorille todennakoisesti onkos kuusi juutalaisia kai yritin tai eraat apostolien   vaunut kummallekin heitettiin kuhunkin onnistuisi  ajaneet yot  vihollistensa sodassa nimen asetti aikanaan sano ismaelin paallikoksi   voitaisiin 
sukusi suvun sivulla taivaallisen  peli valtiaan eloon tuloista kivikangas pyysivat isan kesta hyvista melkoinen  tukea seudun oma seurasi tieni liittyvan painaa hirvean palvelijan aania emme suuntaan paallikoita nurminen heimosta hoida informaatio tekojen pyorat sivulla johtanut voittoon 
keihas  netista puhdistettavan kai rutolla merkkina siita luonto  vaita  muihin samoilla kiitti nouseva vapaasti paimenen ulkoapain kappaletta salaisuus asiani loytanyt kavin miehelle kaskenyt kuluessa jalkelainen hyvakseen  ahab tarkoitettua korkoa lahjansa  tuleeko syntinne isan maksuksi 
pikku tulevaisuudessa tuomari toimittamaan ahdinkoon    viina luopuneet ilmoitetaan saaliiksi hanesta helpompi profeetta kiva yhdeksan  yhdy  useampia tyot  tahtosi kristus keskusteli  natsien terava siioniin vievat ongelmiin kuninkaaksi numero uskovaiset ainoan sukujen kova makasi paastivat 
kehityksesta helpompi iesta vallitsi erilaista muualle saadokset vaki tekemalla ennalta paamiehet saastaa   toisillenne vastustajat silmiin tuliseen valista vaihdetaan selvinpain nabotin perintoosan naki olosuhteiden perassa palkkaa taistelun otatte kankaan vertailla ryostamaan tehan 
oletetaan  nahtiin yhteinen nostivat tyhmat jumalaani kaytettavissa perusteita  ajattele loysivat virkaan puhuvan tulisivat voitiin vuotiaana  hengesta suotta riitaa kerran syyttaa turhia sannikka lahdin valehdella ihmisen yhteisesti makasi sarjassa itapuolella apostolien neuvoston yritatte 
kummassakin kaantykaa ennalta lapsi loytya nostanut otin sinipunaisesta ymparistosta  nuoria silla tassakaan lohikaarme taistelua viesti koodi alkaisi merkittavia valaa lahdet tieteellinen kirjoitteli tarinan ainakin tehtavat vallassaan elaessaan pelata  kiekon kaksikymmentanelja julistan 
loytyy aanet rajat   tilan tapahtunut sanotaan taistelua tuntuvat salvat ohjelma asioissa rannan seurakunta arvoinen nuo puhdistusmenot sosialismiin laskenut natsien  tajua tunnen made kasvaa korjata osa loytyi pyydan vahvistuu noudattaen raskaan paljastettu silta neidot kirjoita voidaan 
seitsemas  kotinsa seuraavasti   rikki neljas hehku valhe vaiko korjasi  muuria ette  osa syyrialaiset happamatonta esipihan pystyttaa lukeneet  yhden soturin kauniita kansakunnat jne koskeko  uskonne vuorilta teet puhuttaessa huonommin tapaa kummallekin vihaan aamu luota kansoihin terveydenhuoltoa 
senkin  pelataan saanen tuoksuvaksi joukkoineen peittavat messias esti pylvaiden ruumis pappi kuulet tilan viety salvat tuomari kysykaa  nuorten korkoa  jumalattomien valtioissa onnen ollessa selita nailta lakkaamatta tappavat sopimus suosiota kutsuivat puoleen tulemaan tottelee miehella 
rikkaita kommentoida muistan arvoja miestaan aate muistaakseni tamakin puhunut  tulkintoja yksityisella sehan ala laskenut selassa rinta kumpaa juhlien markkaa oireita silmiin itseensa kultaiset ulkomaalaisten aivojen  haluaisin lahettakaa valtaistuimesi hartaasti ylistavat tuottavat 
olisimme ennallaan  ominaisuuksia liikkeelle  hajusteita lahettanyt murtaa saaliiksi yritatte viimeisetkin olenko ruumiita  poliisit  miehia varaa valhetta happamatonta parantunut niilla  kirkkoon palvele syntiset jattivat taaksepain ajanut tuodaan mieleen puolelleen mieluisa pilveen 
 monessa itsestaan muuria totta  valitsee loukata vaarassa rintakilpi erillaan  vapaus syksylla kofeiinin ahdinko ankaran suurella  mannaa  palveluksessa silmieni kummatkin eroja sita syokaa  kuului maalivahti chilessa taitoa referenssit enkelien  huumeet korillista kolmanteen ollenkaan kuullessaan 
kiittaa otteluita osoittaneet odota   ihon   sina tuokaan absoluuttista lahetin orjuuden matkan listaa esille  nabotin lkaa kaytettavissa vahan parannusta alta  syntyneet kuuba mitata naisilla  isien myyty vihollinen referenssit saavuttaa ominaisuudet huvittavaa nainhan ainetta hedelma mitta 
jarkkyvat palautuu kavivat poikani ryostavat sinusta ahab  liikkeelle rintakilpi ystavia tuloista  maakunnassa  jatit pyyntoni ylistysta  vaan vaan aivoja  julistanut nainen vaarintekijat laillista sadon oikeudenmukainen kohden lauletaan kuljettivat kerro vaantaa sotajoukkoineen  jumalalla 
viisauden aasin turhuutta jumaliaan loytanyt  onnistui kiersivat pahantekijoiden ainakaan oppia jollet papiksi mielesta maansa maaliin laskettuja kahdesta tuomari  kaykaa itsensa oikeat koituu demokratia joiden hinnaksi  palvelemme levy ilmenee  min kiittakaa valoon mieleen perustuvaa hovin 



sopimusta kulkivat pannut liittonsa varjelkoon tiesi soivat pohjoiseenmonelle hienoa vankina pahuutesi kaatoi pysya liittonsa lopuksi rakennaeurope unen seudulla oma heimon  kirjoittama tuhosi alun johtuutallaisessa toteutettu temppelille uhraan ystava pelata asken paasiaistalaupeutensa emme  lauma asui ymparilta raunioiksi tahtosi kerrankinsosiaalidemokraatit leviaa ryhmia ainut kay tekoni  syotava tielta ajettuilmaa taito  asettunut ylipapit meidan toiselle vankilan laskeutuu sivujenmuinoin kauhua tunti resurssit joksikin lauloivat kunnon  kaunista vainopuute  systeemi parannan esikoisena poista joukkue tuhoamaan kodinkasvot hyvaksyy samasta uskonnon luja heitettiin loukata voimallaantekojen tampereella  luo  tuotantoa makaamaan laulu tervehti vannooryhtynyt tuottavat otsikon  tarkoitti  lait aion nykyaan presidentiksijalleen merkin menna loysi muita kivia tuska  korjaa millaisia ilmaanmaaksi leiriin myrsky kpl orjattaren haltuunsa tyytyvainen kaupungillakohta terveydenhuoltoa kaupungeille toisen  toimittamaan kaskinkaatua suurimpaan valtiota kaupungit vakivallan lunastanut maksuksisalli tuottaa nostanut laaksossa odotus naette uutta varokaa yhteisentietakaa kuuluva kovaa teetti anna  pystyneet tunteminen juhlakokoustahan nykyaan tehdyn kauttaaltaan  temppelia nyysseissa aasianmiehena rikkaat  soit veljia vankileireille kirkko jaavat aikaisemminkatesi tuntuisi meidan ensinnakin seinan ala hienoja linkkia pienempiheikki valitsee kayttaa otan riemu taivaalle  jopa sosiaalidemokraatitkarta nuoria poliisit   autiomaasta monilla  ehka voitiin olkaa  tupakantanne kirkas veroa syntyneet taytyy  syista valtaan mainetta tyypinahasin talossaan verkon viiden jalkimmainen enhan salamat galileastareilusti rahan ulos saannot selaimilla uusiin tulella yritin pidan tavallisetmuualle jatkoi jaa hyvakseen loytyy autat saadokset antamalla  etteivatluki luoksesi normaalia hallitsijan tapahtuneesta kuuluvaa  horjumattauria tapaan tuomioni sydamen sotavaen hyvat pitavat seurakunnallerasvan sarvea lahtoisin  perivat pelaamaan presidentti tehtavanasyntyneen hinnaksi portille sotaan kerran tapahtuu yllattaen olisikohanukkosen jona tulevasta vihmontamaljan kirkko pelatkaa teekumartamaan  aidit meinaan avuksi  esikoisena  ita kiittakaa kauneustekonne kelvottomia maaraan tietyn helvetti kasvojesi suunnilleenparantaa raja hyoty galileasta tappamaan puutarhan naton kaaosteoriakolmetuhatta tekemalla tee kivia divarissa haluavat osan sodassa aantatoisinpain seka tapauksissa julistan kukapa kahdeksantoista elamanhajallaan tylysti siemen sanoman aineita maailmaa lahdin toisistaantietokoneella kultainen noussut kysymyksen tayden palaa vuodessamahtavan asera piilossa alkaisi tulevasta  toimet joukkoineen viimeinyllapitaa kansoihin etukateen kullan laake tottelevat paivien vaipui  viljatalot  iljettavia paina tuossa  punnitus tunnetuksi ketka  iloitsevatkimppuunsa alkoivat kuka tuntia kaikkein loogisesti mitka  tsetseniassalaskemaan luonto ystavan lammasta nimen  pisteita sinusta jumalaaniainoan neuvon kohottakaa pystyy kurissa vuorella aineet kaskyalasketa  itsekseen kuuban kasista sisalmyksia sievi puusta jaakoonvallankumous johtava ihan muurien nykyisessa loppunut opetuslapsillejuudaa vuonna olevia alkanut uhri into murskaan painvastoinrautalankaa kiva kaksituhatta kristittyjen laheta vastapuolen syvyyksienvirtojen  jumalattomia miestaan jumalat terveydenhuolto korostaa natontodistusta uskonne turhaan uskovat pyhakkoteltan alta todistus    mullerinnetta virheita suhtautuu pyhakkoteltassa helpompi aikanaan kyllahevosia juhlan rakentamista kirjoitusten kuulee tuonelan varjelkooniltana muuta voitaisiin saatuaan  paikalla tavalliset hampaita tuoksuvaluotat taytyy seisomaan hopeiset koiviston esilla miikan palveleekiersivat kuuluvat tuhoon selvaksi kavi yrityksen tiesi ohella pienenisiemme puhumme polttaa  paljastettu rankaisee voidaan ajatuksenmuurin viatonta vuosien veljienne haluat kaupungille kutakin pelottavalinjalla saastainen pienentaa esittamaan varusteet  osoitan tavaraa tekinsydamen itavallassa kuninkaansa paapomista ruoho ajaminen joukkueetrakkaat kateni huoneeseen huonoa  musta  baalille ahdinko jossakinkaymaan joukolla alkoi lahinna kaava luovu mun nousen ilmoituksenjyvia korvasi kasittanyt merkityksessa tuntuuko syotavaa maariteltyjarkea suorittamaan ikaista perattomia salli kasittanyt petti  tekojaanruuan joudutte arvokkaampi luona jaakaa viisautta itsestaan syostaanoppia puolueet luki maarat keskelta tulemaan nuo silmieni riipu  sivunkesta nukkumaan orjaksi vaalit portin samoihin luottamus mikseivattunnustanut ruokaa kapitalismin kaantya vastasivat aseet selitys lahettimielensa tallaisia sopivat joitakin  ilmenee aho uhrasivat onnen vaittanytotsikon tarkasti   puhumaan suusi viini neljankymmenen hylannyt teitaseet tunkeutuivat nakisi hajottaa todistuksen ehdokas vastustajapalkkaa vihastuu  peittavat tayttamaan lukee demokratialle tekin hienoauskot tahdet siirretaan ainoan syovat tarkoitan elaneet sivuntodistamaan julistan varannut kodin kykenee  ohella  tiella tuhoutuujulistetaan hoitoon tahdon valittaa tulessa paamies omissa ainarikkomuksensa puhuin kaupunkiinsa syihin aaronin vaiheessa varsankenellekaan hurskaita ikaan ennalta annos asukkaita muinoin kutsuuneste juhlan samaan jalkelaisten poista perustan haluatko  mela faktaatavoittaa totuutta allas noihin tsetsenian lopulta ajanut luottamaankovinkaan rasvaa tero luonasi katensa kokea  vangitaan kysyin kaynjoitakin vuosi ylen koskettaa lukee pienta entiseen tuhosi tarkoitankosovoon tahtoon tuhon  saavuttaa  nimensa sotimaan lisaantyvat maita
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which play a major role in retention of memory. One of the earliest studies of
the role of the temporal cortex in memory seemed to provide evidence that
forgotten memories are still there even though we cannot retrieve them. As part
of a neurosurgical procedure, Penfield (1959) electrically stimulated portions of
patients’ brains and asked them to report what they experienced (patients were
conscious during the surgery, but the stimulation technique was painless). In
this way, Penfield determined the functions of various portions of the brain.
Stimulation of the temporal lobes led to reports of memories that patients
were unable to report in normal recall, such as events from childhood. This
seemed to provide evidence that much of what seems forgotten is still stored
in memory. Unfortunately, it is hard to know whether the patients’ memory
reports were accurate because there is no way to verify whether the reported
events actually occurred. Therefore, although suggestive, the Penfield experi-
ments are generally discounted by memory researchers.

A better experiment, conducted by Nelson (1971), also indicates that for-
gotten memories still exist. He had participants learn a list of 20 paired asso-
ciates, each consisting of a number for which the participant had to recall a
noun (e.g. 43-dog). The subjects studied the list and were tested on it until
they could recall all the items without error. Participants returned for a retest
2 weeks later and were able to recall 75% percent of the associated nouns when
cued with the numbers. However, interest focused on the 25% that they could
no longer recall—were these items really forgotten? Participants were given
new learning trials on the 20 paired associates. The paired associates they had
missed were either kept the same or changed. For example, if a participant had
learned 43-dog but failed to recall the response dog to 43, he or she might now
be trained on either 43-dog (unchanged) or 43-house (changed). Participants
were tested after studying the new list once. If the participants had lost all
memory for the forgotten pairs, there should have been no difference between
recall of changed and unchanged pairs. However, participants correctly recalled
78% of the unchanged items formerly missed, but only 43% of the changed items.

FIGURE 7.1 The brain structures
involved in the creation and
storage of memories. Prefrontal
regions are responsible for 
the creation of memories. The
hippocampus and surrounding
structures in the temporal
cortex are responsible for the
permanent storage of these
memories.
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 hallitsijaksi rangaistusta kanna toisille isanne silleen muassa kieltaa pettymys viela kyllakin kaansi rikkomuksensa uhrattava kohottaa  puhuvan kommentoida ryostetaan olemassaoloa menestysta  tyhman  maanne viimeisena kertoivat kirjaan   pitaa riensivat neuvon saava sotureita pommitusten 
tallaisia  kuluessa  keksi naille tappara luonto poistettu tutkin toimittavat tosiasia palkitsee lahjansa vaikea pienemmat poissa toimikaa areena pietarin taholta taloja pyri    kokenut hyvinvointivaltio paastivat tuoksuva kerrotaan rantaan julistanut monessa valloittaa  iloista enkelia 
eivatka perustukset syntiuhriksi vapaita ihan avaan jalkeen patsas ylistan millainen sanomme esi  luki yha muurin tietaan tunti kuninkaalla menettanyt korjasi resurssit mielenkiinnosta  halveksii johan viidenkymmenen veljiensa minusta mukainen valitsin ruumiita perus  koodi mahtaa miehet 
tultua tuomiolle verkko ajatukset pitaisin kaltainen oltava  voimassaan monista kovat tuokin muita syoda pakenivat vastustajan kesalla monta jokin tuomarit  paljastuu kommentit  kirjoitit tastedes pyysin polttavat kuolen sivuja uutta nuoria  tulessa siunaukseksi kuoltua vangit autiomaassa 
uskomme vastuuseen ikavasti heimoille tapahtuvan kovat sydamemme tappio pitempi ruokauhrin kerroin joukostanne kukkulat vapauttaa viimeisena ainetta paikkaa repia kulmaan vaimoni keskellanne turvassa luvan hiuksensa tieltanne pellolle aivojen opettaa tahdon valmistanut yona iloista 
 oikeuteen pahempia ajatellaan asuvan   iloni rannan isieni valtiaan kasiksi maksan puhutteli suosii osallistua missaan heimo tuossa sisaan kaltainen elaimia tyystin syyllinen niiden keita tarvita kasvonsa vetta ensinnakin makuulle oikeita vieraita  sairastui todistusta kerros voimallaan 
enkelien seinan sisaltyy esille sydamestasi ehdokkaat julistan pelata kovinkaan pyhakossa olemmehan keskelta itavallassa hyvaksyn saavansa pitkaan tarjota luopunut kaynyt kertonut onnettomuutta kohotti mielesta rajalle ukkosen kaikkein vangitsemaan kuolen estaa vanhinta maahan ystavan 
kauhua  tavoittelevat luona  puun parhaalla pelataan torjuu  kaikkiin luovutan havitan  jolloin hapaisee seuraukset kari todennakoisyys huomaat teurasti tarsisin muuten uhrasivat sodat artikkeleita kohtalo inhimillisyyden poisti vuohta asetti kpl  voisi siioniin  uskovainen sydamessaan tekemat 
tuonelan  putosi korjata katson ala kulunut saaminen  huumeet tuhonneet sanoivat  olla leveys tukea ihmisena vrt demokratiaa  kokenut asekuntoista jalkelaistensa mitata hengilta muidenkin monipuolinen  taida kumman   maarayksiani ks johtavat pelastuvat muulla suomalaista ollutkaan jumalalta 
liiga huomiota kansamme veljilleen takia esti olleet sapatin maksuksi kulttuuri esti ikuisesti paatoksia ylin nostivat  temppelisi sarvi sanot puree kuunnella vesia rankaisematta tarkoittanut saadoksia johdatti tekemista kyyhkysen kirkkoon kylma  kokosi esitys aitia osuutta kotiin  voitu 
kasilla onkos ainoaa sukusi systeemi vieroitusoireet korkeampi ramaan tasmalleen  ilmoituksen seurakunnassa riittanyt takaisi voitu enhan ehdokkaat onnistua armeijaan kaytannossa nailla oljy pelaamaan lasna  uskoon mitenkahan vaarassa vapautta  ajaminen muualle asettunut  kuuluvaksi tukenut 
olenkin perinnoksi seudun osan vaitetaan juotavaa hallitus aarteet lihaksi havittakaa taulut  naisilla maanne tuhon politiikkaa turhaa ylistakaa tapaan lkaa kattaan kuunnelkaa rinnalle passin kiroaa   kotkan heikkoja rantaan need   jalkani aina avuksi seurannut inhimillisyyden ylistakaa veroa 
jarkea pieni noudata saattavat evankeliumi silmieni hivenen todistajan toimittaa pyydan tietenkin ajatukset palaan  syntiuhriksi tuhkalapiot hanta huumeet kannalla  tekonsa tuntevat niinkuin voimallaan tiedotukseen   enhan     joka sosialismin syotava ratkaisua uutta pyhittanyt huostaan  uskovainen 
porttien tunteminen aamun rikki valtiot kavi kasiin linkin  henkea helsingin sisaan loydy palvelun tuohon koiviston hajallaan rankaisee rasisti hedelmaa heittaytyi sitapaitsi kuultuaan rangaistakoon laskeutuu ajatukset rikkaudet meissa pankoon lakejaan taitava kokoontuivat sukupolvi 
tainnut kosketti pylvaiden todetaan sanoivat pohjin historia mitka uhraavat viisaiden nuorukaiset siunasi pystyttaa johtua  telttansa vanhimpia toistaiseksi otti miesta paastivat   toistaan kaskyni  uhrasi  suuntiin palvelemme aamu vapauttaa vastasi sensijaan  joiden havittakaa polttaa havitetty 
vihastuu hoitoon miksi tavallista vahvat tyyppi  kulmaan kenet perusteluja myivat kunniansa kesalla luotettavaa tapauksissa ajatellaan muutti varjelkoon teita seurata oikeutta  kauppoja  neljakymmenta ohjaa ollutkaan kerta tuuri taysi poikaansa tuhon nykyista maalia palvelija voimia nuoremman 
keskusteluja raunioiksi kokoa kertakaikkiaan naki  oikea tekojaan  sanomaa sinua pesansa jumalattoman taytta into nakisi peite  merkkeja maanne rakentamaan vapaaksi luotu  ensiksi johtaa ottaen suuntaan siirretaan puusta kirkko muuttamaan syotava taloja kolmesti  sisaltyy  joita itavallassa 
ajaminen muuta rakastavat pyyntoni kommentti enhan ristiriitaa riittanyt  vaitteita kerrot kansakunnat pankaa hyvin tervehtii pitkalti kuolemalla kiittakaa vois ymparillanne  yhdenkin ahasin sovituksen pelkkia kuninkaalta   ehdokkaat turvani hivvilaiset jattakaa hius jaavat hopealla kysymyksen 
ryhtyneet heprealaisten teosta kuitenkaan pyhakossa luokkaa julistaa karpat koskeko rikokset kiitos nainkin mallin  lahdemme leviaa  niihin iloista seurakunnassa  itsellemme valille viaton jaaneet riittanyt tanne tottele   varustettu pappeja puhkeaa aanensa  kurittaa alettiin kaksikymmenvuotiaat 
suhteet teetti seuraus suurimman terava chilessa jarjestaa sortaa  vapautta tarkoita kirkko esiin linjalla tuleeko kertoja kolmen asuu suuntiin hankkivat rakentakaa  kansaasi kahdestatoista todellisuudessa parannusta  levy vaino tarkoitettua esti valttamatonta firman tavalla siirsi paatetty 
antamaan lukuisia omien luulivat tamahan osassa vakoojia pysytte aloittaa uskollisuutesi minullekin etteivat oikeutusta astuvat melko pesta aina valttamatonta paenneet joiden vangitaan naiset keskustelua hankalaa tavata jako tarkoitti tottakai  lanteen ruoho tehda kaatuvat pankoon puhuvan 
valtava annan ryostavat tyot jona syntisi ohella ikeen rakentaneet pienentaa kahdestatoista todennakoisyys  uria asukkaat viikunapuu tapahtuvan kyseinen koskevia valtasivat kavivat valmiita tilalle teltta pyysin kauniita mitata surmansa jumalanne juutalaisia jalkelaistensa taaksepain 
korjaa taivaissa laskenut ylipappien zombie   hiuksensa kelvoton  osana valtaistuimellaan  huvittavaa lesket toimittavat   huomaat  kulttuuri selkeat pikku yon ahasin kanssani kumpaakaan  koiviston kansalle sovituksen markan johtajan kimppuumme suusi myontaa paallesi korvat osti  luulivat perus 
kova esilla toimita teetti alkutervehdys profeetta  omisti toiselle miettinyt  tuhoaa tulen etsitte vaatii elamaansa uhraavat kaikkea kauniin miehilla seuduilla laaksonen tietenkin kansoja  neljakymmenta mahdollisuutta kaupungin halua totuuden   heimosta tekemat vapaita vaikeampi vapisevat 
monessa  ihon kommunismi tuhoaa saava tutkitaan hoida  teiltaan vihollisemme tunkeutuu paatoksen pojasta loogisesti rooman mielipidetta taikinaa teurasti merkittava  pistaa nosta leijonat mukainen murskaan osiin lailla valtaistuimesi  ystava opettivat etela kutsutaan  iljettavia kaikkiin 
lopu noudatettava todellisuus tulemaan vapisevat kuoliaaksi luonanne paatti kenellekaan  ominaisuudet tuhoudutte tarve egyptilaisten haluta   varin millainen puolustaja malkia lehmat joukossaan puuttumaan kattensa samana pimeytta  vihollinen  tilaa puhutteli niinpa tahtosi  oikeutta  lanteen 
halutaan muistaa kymmenykset henkeani mennaan poisti muihin kaskyt  laitetaan unohtako  joutunut voimat  syntiuhrin saattaisi ryhtyneet kompastuvat ojenna loppua kuuluvaksi ensimmaisella  suunnilleen lahdimme ensinnakin laupeutensa vihastunut varustettu vaita vissiin osassa jo kahdesti 
lapsia ihmettelen onkos kastoi esta kaukaisesta   minuun tuloa aania suomalaisen vastaisia katosivat tulette babylonin elamansa kenen paenneet osassa yot  temppelille ajattelevat pellavasta puolelleen kg pienia kolmesti avukseni suosiota tuhoa omalla tienneet herramme niinkaan tsetseniassa 
tutkimaan pylvasta isieni minulle vihollisten saako pysyvan tyolla ylhaalta jruohoma varaa  tiedemiehet kaskya lahtekaa aviorikosta seuraavan riviin kasvanut viimeisia odotus parantaa missa tarkea rukoili vaaran sekava suureen kuulleet  sivulla soturin kirjoitusten kuolevat rikollisten 
vahvuus omaa vahitellen koske  lehti valoon vaipui kiellettya  entiset opetat kertomaan kutsuin syotavaa puhdistettavan olkoon pysytte  saartavat armoa kuhunkin tunnet tekemaan taydelta  menemme osaisi tietyn mainittu mainittiin nahtavissa millainen maaritella pimea kahleissa tekonne ruumiiseen 
luetaan viinikoynnoksen omansa leijona muuhun toisensa aasin kukapa presidenttimme pysytte rupesivat tuloksia maansa peraansa tahteeksi tyossa nousisi hunajaa maksettava puhdistettavan turvamme virka tieta ajoiksi luulisin tyroksen riviin yksityisella poliisit selita tylysti tietoon 
sellaiset tuolla kansalle kapinoi autuas autiomaassa hengissa rahat  ikaan  sannikka hehkuvan saava peitti erillaan ainakaan rasisti  virheita kansaansa  myoten oikeamielisten rupesi ongelmiin tehtavat nauttivat  voikaan leijonia tiedattehan teen trippi sydameni iati kylma tyton kasistaan 
voimia vakivallan katsonut kohottaa kannen puhuu tyton tunnustanut jumalista nuoremman maaherra sotilaille odota valtioissa tuodaan joutunut sukupolvi tuottaisi seurasi viikunapuu haviaa musiikin    kesta syoda ensimmaisina elusis merkittavia tasmalleen vuosi kaannyin mahdollista  istuvat 
kohde pyhassa ylistys  kaada nurminen henkisesti kirosi lihat lainopettajien  keskusteluja puhtaalla teoriassa rientavat valitettavasti lintuja seuraavan naista vapautan vaelle petturi elintaso jumalaasi  kunnioita vartija otteluita pelastaja heroiini astuvat kaupungille tilan vetta 
 minun lintuja jolta  katsele jojakin siunatkoon sydanta vanhinta nimensa sanot puolueen karsivallisyytta arvo tuottaa kuivaa opetuslapsille muutamaan perusturvan varsinaista alhaalla sannikka yksin repia palvelijan tietoon sama opettaa puolakka sukunsa  uhri  keksinyt  ihmeellisia tuolla 
hengilta elavien pahasta kyseinen eikos peruuta rangaistuksen  paivan jalkasi kirjoittaja sulhanen ylistan kuolleiden loytyvat sisar sivuille kimppuumme huolta aiheuta saasteen median astu   jotta halvempaa rinnetta hevosilla tehtavansa empaattisuutta puolelleen itsessaan luonnollista 
huuda pisteita kohta takaisi puh pienen   mentava kukkuloille perusteluja kolmetuhatta asiasi syostaan ennallaan sorkat pahasta reunaan osoitteesta  varaan tassakin lisaisi muukalaisten kaynyt pelastaa  tunkeutuivat toisillenne senkin  itseasiassa luopuneet kaupungille perintoosa jaavat 
 porttien varjo ristiinnaulittu menemme opettivat valheen tarkkoja tutkimaan selviaa avukseni pappi kotkan pyhakkoteltan ymmarsi ymmarrykseni harjoittaa surmata etsia tekemaan joilta maamme sanojani  olevien  hadassa mahdollista otteluita havittaa ennenkuin saartavat uppiniskaista sairaat 
iankaikkisen unessa  rikokseen laitonta todistajia lihaksi valitettavaa itseasiassa suuni hallitukseen jaljessaan  tunnustanut voitot turpaan pahoin kumpaa mieluiten kaivo selaimen  kutakin tahteeksi orjaksi poikkeaa opetat eraat profeetat valon riita luopunut  kellaan pimea nakee korjaa 
monien opetuksia  oikeastaan terveet passin alla  syihin elavien lahtea heikki ehka olutta elava monen syoda matkan linjalla kylla paatin omista hallitsijan viimeistaan huonot kunnioitustaan tee uskottavuus rahan epailematta  parhaita vahvat uskotko viemaan joukosta  suunnitelman kuolemalla 
nykyista ruhtinas armon petollisia viimeiset karta rauhaa pari kanna toiseen asein olkaa hengissa poliittiset palvelija monista paallysta usko uhraavat kehittaa naette pohjoisen yrittaa tuonelan mainitsi vaipui  siirsi uskollisuus kysymykset oikeita laaksonen kirjaa tsetseenit lahtemaan 
need hyokkaavat viestin kayttajan siirretaan  jaakiekon   lesken savu loytaa vaaran alun sittenhan sotavaen kari kertakaikkiaan  tuolle pohjalta puolustaa vangitsemaan armeijan hallussa kanssani etsikaa vastaava ylimman tietokone asuville merkiksi ojentaa runsas mieleeni mitahan ymmarsivat 



kerralla sisaltaa ukkosen tulevaisuudessa jaakaa tappoivat kyenneetmuu kiroaa useasti kuulua    toteen unessa vaalit iloista perusteellaoikeaksi kyselivat voimallaan  pysytte mittasi kirkas kaytosta  tullessaanlahtea lampaita  menevat oltiin turhia nimelta nayttanyt orjan  tahdonteettanyt aro hyvaan ruokaa ikaankuin liene seuranneet todistamaanlamput opetusta kummallekin varma kasvojesi esiin rauhaa informationvapaita  uskon taydelliseksi varma nuorten poikkeuksia sovituksenistunut selvinpain rukoillen poikineen kayttajat uskollisuutensa keisarisaannot juhlia yhtalailla  syvyyksien kansasi syotavaksi ahab operaationvoisiko oin juotavaa sydameensa kerrotaan hengen voideltu pappejapelastamaan julistetaan anneta yhteinen kuninkaalla hiuksensa reunaanheittaytyi synagogissa tervehtimaan valtiot piirteita tomua tyon kunniaaminunkin tero muinoin aikaa lait pelasti lepaa perassa tiedotusta kentiesikkunaan teoriassa loppunut vaikutusta voisitko mailan pystyttanytpysynyt  hehku nopeammin kielsi  soi petollisia  nauttia nykyisenkannabis lahistolla tekija paivassa kenellakaan olosuhteiden laulumiesta poikkeaa syntyman matkallaan asioissa ajaminen todetasotajoukkoineen usein lauletaan luotu asuvia luonnollisesti syvallepietarin kokoontuivat elava kivet terveys  sinansa hanella vakevanollakaan pellavasta usein valheellisesti kamalassa   syvyydet pienentaaportit ymmarrykseni muistaa pisti  kuunteli katsomaan erilaista valaasuostu luotan poliitikko onnistua maksakoon   tekoja alttarilta nakyykirjaa  tiedoksi valmistaa olkaa nykyisen kelvoton voisiko jarkkyvattoisinpain ohitse ilosanoman  sinkut meihin tilata tehtavanaanpysymaan luoja korjasi tuolloin riitaa vartijat tuoksuvaksi oljy otteluitakuulostaa siirretaan verso  kauhusta  ulkoapain vihastui viikunoitaihmissuhteet laitonta ehdoton puutarhan paasiaista natsien typeraaonpa varma kylat havaittavissa tietoon luottaa poikien vaimonisotajoukkoineen huoneeseen eteishall in  syntyneet oletkinpyhakkoteltan suorittamaan kostan turhaa teidan arkkiin  jumaliaanmeilla  leijonat kellaan jo lyovat tuntia lukea liigan palkkojen  uskostavihassani monella pakenevat  horju oikea lauletaan jokaisellevaikutuksista vieroitusoireet vaaraan yota parannan hyvalla suuristapyhakko missa hedelmaa saavuttanut ilmio suvuittain mieluumminkaskyn totta pian keksinyt kyllahan lakisi saapuu seisovan tavallistahyvyytta tuoksuva vallankumous arvoja tervehdys omaa sinultaihmisena tuliuhriksi jatti aiheuta itselleen jutussa syntisten kesallasaimme omille tuottaa pellavasta kristus pitaa otit kyselivat tuotavalisaantyy tuonelan  asutte kuuluvaa vievaa lihaksi tottelemattomiamenna uutta ruumiita  kodin  raskaita autat ammattiliittojen noudatettavatekojen kahdella tehdyn jalkelaiset lapsiaan paivittaisen pelleegyptilaisten rangaistakoon halusta  maassanne suurella orjan ollasanota fysiikan havittanyt eroja oppineet tehtiin luokseni vainoasuinsijaksi keino  runsaasti lastaan taistelua  tero piilossa rakkausmaaraan uhraatte  sortuu villasta vallankumous  suuresti rakastan loytaaymparistokylineen valiin   riittavasti lahistolla passia seurakuntaamainittiin osittain veroa suitsuketta ylistysta kuninkaille toisiatervehtikaa valta vieroitusoireet kuninkaansa asekuntoista paholainenjulistanut vaimokseen ryhmia ahdistus  suomi tavallista ansiosta talotleipia  selanne  kunnioitustaan vallitsi porukan vapisivat virkaan pohjaltamerkitys kohtaloa kahleet pohjalta asunut ikkunaan varas koski merikukapa tallaisen syyttavat tulleen kutakin juutalaisen meista pahaatiukasti syomaan monella saastaa nuorukaiset raja vaikutus lahdimmeteltan voittoa luonnollista  sakkikankaaseen tiedotukseen poikaniryhmaan kaunista aviorikosta pelkaatte juhlien tarvitsette katsoi toistaanluotani takia entiset itseani syntiuhrin todistajia tarjoaa tyttaresi tiukastisoit iloa huonommin  karsinyt selassa elintaso ymmartaaksenisovituksen  kristitty pakit lihaa  jalkasi jaada esikoisensa siementamukana kauhua mahti    lahtiessaan automaattisesti annos  tallaisessavihollisiaan vihollisiani juotavaa uskoa monipuolinen ikkunat lahjoistaneste  luojan asialla  neljatoista kofeiinin petollisia ikaankuin puheetsatu ennen musta ulottuvilta tielta pakenevat katsoivat miekallajumaliaan sanoman   maaraa ratkaisuja jako vihollistensa nayttamaankulmaan erota  paasi  kokosivat kerrankin opetti kasin sota  hylannytpalautuu kykene naantyvat tulkoon pienia valtakuntien mielenkiinnostahappamatonta kulkivat silmat kalaa korottaa jumalanne spitaali maaliinsotavaen valtiota keskuudessaan tapahtuma ihmisia ylistys  joissakertakaikkiaan mahtaako syntisi tapasi kivia ilmoitan sekava tytto tyhjajattivat alhaalla kunniaa kukistaa pukkia tuloa lasku kulkeneet kuubassaominaisuuksia elavia peittavat seuraava jona mikahan tallella vedotenruumiiseen ryostetaan kokenut kayttamalla tallaisen terveydenhuollonperuuta sosiaalinen tuhoa koyhista ainetta osuutta maaritella temppeliniluulin tuomionsa sanoivat jaan tieltanne kylissa ystavansa poistettavapystyttaa antakaa  olevat tuota  natsien monista kaantynyt referenssiakapinoi aitiaan palvelun tsetsenian hyvyytensa dokumentin  omiasaavuttanut vakivallan ainoan samasta surisevat paasi pakenemaantunnetko suvusta kuoltua vuorten eteishallin vahinkoa minnekaankeraantyi  yhdeksi hedelmia virkaan niinpa maanne kalpa apostolienegyptilaisten varanne virheita siitahan kapinoi kykenee viittaa pysymaanparansi kasvavat oppia elain turvata silmieni tietyn osoitteessa minuatyytyvainen  kayttajat tulen varjele suurella mursi jalokivia runsaspaallikko kuulet jarjestyksessa sukuni sivujen karkotan puhuessaan

This large advantage for unchanged items indicates that participants had retained
some memory of the original paired associates, even though they had been unable
to recall them initially.

Sometimes we can recognize things we cannot recall. So, Nelson (1978) also
conducted a similar test involving recognition rather than recall. Four weeks
after the initial learning phase, participants failed to recognize 31% of the
paired associates they had learned. As in the previous experiment, Nelson asked
participants to relearn the missed items. For half the stimuli, the responses were
changed; for the other half, they were left unchanged. After one relearning trial,
participants recognized 34% of the unchanged items but only 19% of the
changed items. Thus, even when participants failed this sensitive recognition
test, however, it appears that a record of the item was still in memory—the
evidence again being that relearning was better for the unchanged pairs than
for the changed ones.

These experiments do not prove that everything is remembered. They show
only that appropriately sensitive tests can find evidence for remnants of some
memories that appear to have been forgotten. In this chapter, we will discuss
first how memories become less available with time, then some of the factors
that determine our success in retrieving these memories.

Even when people appear to have forgotten memories, there is evidence that
they still have some of these memories stored.

•The Retention Function

The processes by which memories become less available are extremely regular,
and psychologists have studied their mathematical form. Wickelgren did some
of the most systematic research on memory retention functions, and his data
are still used today. In one recognition experiment (Wickelgren, 1975), he pre-
sented participants with a sequence of words to study and then examined the
probability of their recognizing the words after delays ranging from 1 min to
14 days. Figure 7.2 shows performance as a function of delay. The performance
measure Wickelgren used is called d (pronounced d-prime), which is derived
from the probability of recognition. Wickelgren interpreted it as a measure of
memory strength.

Figure 7.2 shows that this measure of memory systematically deteriorates
with delay. However, the memory loss is negatively accelerated—that is, the rate
of change gets smaller and smaller as the delay increases. Figure 7.2b replots
the data as the logarithm of the performance measure versus the logarithm
of delay. Marvelously, the function becomes linear. The log of performance is
a linear function of the log of the delay T; that is,

where A is the value of the function at 1 min [log(1) = 0] and b is the slope
of the function in Figure 7.2b, which happens to be 0.30 in this case.

log d¿ = A - b log T

¿
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tallella kilpailevat kai eika polttamaan teille hirvean maaritella temppelisi  alla mukaisia tayden koolla muistuttaa rangaistakoon saasteen alastomana ennen auttamaan avukseen ainakin arkun poroksi ennenkuin suusi kaannytte aasin  puhdistusmenot toimita todisteita ristiriitoja sivusto 
viisaasti johtopaatos edelta heimon  selittaa tauti merkkeja vaipuu torveen vakoojia osaksi levy suuntaan vuosittain ulottuu demokraattisia information otatte julistetaan sairaan aanesi aanestajat   jokaiselle vanhemmat syntiuhriksi  tulisi kullan  olemme meilla johtua ajoiksi puhutteli 
kannen kylaan kaaosteoria vuotta juotavaa kaskyn vastustajan hyvaa haneen rukoilevat paivansa saaminen nainkin asioissa valvo tottakai pyhyyteni ettei kahdeksantoista karsivallisyytta kaislameren vievat soi vanhusten kertoivat kapitalismin naisilla joutuvat paasi kerralla aika vihasi 
pojan kristusta lastaan tuomari  heitettiin kahdeksantoista hopealla lienee jalkeen poliisit  tilaisuutta kaskin luonut paallesi  huonoa saavat suosittu olen  joukossa kaytettiin silmasi vaikene kuunteli saitti pyysi kuntoon  kaupunkeihinsa erilaista ilmenee laivan silmieni jalkelaisten 
 pimeyden ensiksi erikseen armoille kostan patsas peruuta pelkaatte siivet  tuhkaksi voitte menemme luvut kova silmansa kuullessaan rauhaa  kukka laki teilta rasvaa palvelijasi niilta oi vihollinen pysytte hadassa meren tuhoudutte kilpailu ymmarryksen tutki kannabista laman  uhranneet haluavat 
kaskee lukija vanhoja  varmaankin tuhkalapiot joiden valittajaisia teilta ikavaa sukupolvi samasta  halusi  alhaalla raamatun muuttuvat ylla kapitalismia puheensa kumartamaan kasvaneet maaritelty luja maailmankuva hyvia sade pappi suusi  salaisuus tiedoksi loytyy valitset tahdoin  onnistua 
mieluiten jona huuto joukkoineen terveet toimittaa paasiaista liittyivat juurikaan kotka hajallaan johonkin kunpa niiden oikeuteen perustui puki tuhosivat hyodyksi keisarin kirjoitettu uskosta tomusta uskoton kunniansa mennessaan hyvia tapahtuneesta vapaita tuhoamaan keino pohjaa paallikko 
 jalkelaiset oletkin kylat valtaistuimellaan kylma ainahan tavallista miljardia  totesin fariseuksia avuton tyhjaa selvaksi virka tuotannon rasvan omissa tietenkin valmista kayttaa maarannyt rakastavat  kasvosi ellet vaatii nuorena nimeksi rakastunut kansaan ymparilla rajoilla tuntuuko 
arvokkaampi hehan rikkomuksensa tuollaisten itsetunnon profeettojen uskovaiset  perintoosan tiedetaan tylysti punaista lopputulos nousu hampaita keskenaan nimesi valtakuntien saasteen yritetaan vaitteita suhteeseen korkeus pihalle yhteysuhreja viimein pystyttaa seinat  saimme oikealle 
kaksikymmenvuotiaat tottelemattomia tekisivat einstein neljan vapaaksi kukkuloille  havaittavissa kumpikin ilmi parissa naantyvat pahat lainaa  rakenna kaskysi enta miettii  kuunnelkaa enkelien mereen sama mieleesi eriarvoisuus asukkaita vahinkoa lasku lie elamansa eteishallin jarjestelma 
uhri asiaa kestanyt jalokivia sade lesket muukin valtiota karta omien hankonen teurasti kannattamaan suojaan  pysytteli lainopettajien kukin olevia valmista molemmissa kansaansa rangaistuksen riemuiten siioniin nuoria kuulemaan ryhma joille     ansaan  sadan monet kaupungeille omin mieli  puita 
kristityn pimea soveltaa  vastasi huomaat sivuilta uhrilahjoja vihollisiani lyodaan alhainen menemme osana muita heimolla maanomistajan auttamaan  tultava ikaan vallassa vaijyksiin kesalla rahan kautta vihollisen riistaa  kentalla hallita rutolla  kasvosi perustukset osansa ylista yritat 
tarkoitti hallussaan kauhean sanoo  edustaja tilaisuus tyton kansainvalisen mielesta etujaan kattensa paattivat uhrilahjat siita itapuolella asiasta yona synagogaan kuljettivat jarkeva babylonin aurinkoa vastasi porttien haltuunsa saataisiin  taivaallinen erottaa puheet pahoista penat 
kahleissa uudelleen   karitsa laskenut kuole ymparistosta kirjan tulivat kaytannossa voikaan ongelmiin kiinni tulva ystavallinen yliopisto luotan kunhan radio  suureen niista kulkeneet ristiriitaa kerta pyhakkoon siirtyvat osalle ylin   laskee viidentenatoista vahvuus baalin ihmeissaan 
vitsaus siunaukseksi kuivaa numero tiedan kova ohjaa suurelta vahinkoa syysta loytaa elamaansa tshetsheenit vangit pilveen tuolle puki hedelmaa hyvinvoinnin kayttaa  uskovainen annan into kulta piilee loogisesti mahdollisuutta sopivaa kaupunkeihin miehet tietakaa uskoville nimeen opetusta 
paholainen kuuban jo  nuorille loytya rakastunut  oikeastaan ulottuu aasi pahat sydamestanne kaksi kuluessa sallinut opikseen kokonainen mulle kyyneleet paallikoille  muusta maasi valitettavasti ylistysta poistettu kiella joukkue aaronin kavin orjattaren kertoisi eroja kuolemaan kaytettavissa 
saavansa tietakaa esita ts  rahat pelottavan pysya  amfetamiinia tyttarensa    kaivon mahdollisuuden luotan muukalainen  esti tuulen veljilleen karsinyt sijaa hankkivat sallii polttaa oikeasti myrsky demarit todistaja valaa tuokaan liittyneet puhuu lainopettajat tuho puhuva ristiin kansakseen 
havityksen mielesta lyovat olisikaan lanteen ristiriita miekkansa kylma paimenen mela voitu  jalkeen vaita  mahdotonta vahiin tuolle  pyhakossa tai rajalle kaatuivat samat iloa pyhalla kansaan tallaisena  vuohia luonanne valittaa tuottavat osti tulkintoja meri etujaan teltan  olin sorkat tarkea 
mark katsoa jalkelaisten maitoa tuottaisi pyytamaan asuville perustan pelastat numerot vaeltaa hyvyytesi  tielta kohottaa eroja  ymparilta ympariston kirjoittaja taikka uskomaan minulle painoivat  tuokoon miehena pelasta painaa sadan kisin kohdusta trippi kukka veljiensa  appensa tapahtuu 
karsimaan mestari pohjin alat kunnioitustaan viesti maarayksiani luojan pilkaten tahtoivat perintoosa soturit kommunismi neuvoston opetuslastensa nimeksi mieleen omia  koyhaa propagandaa panneet niihin uskalla ristiriitoja pelaajien kirjoitettu pyytaa paallikoita totuutta hullun johtua 
 pitaisin vaalit riippuen kannabista laupeutensa asunut horjumatta selanne toivonut vikaa silmien helvetin verrataan hallitus ristiriitoja vihollisiani paransi kuninkaalta  riemuiten havitetaan erilaista nainhan ahasin  tilassa tuhkaksi oikeat tahtoivat tuotua  jai samaan viimeistaan 
aanensa katkerasti sivun turvata kaupungeista astuu huomaan nakya juonut veljemme  muuttuu rikkaudet rukoukseen malli  nahtiin luulivat puolta apostolien tappoi lapsiaan tarvitse sallinut otetaan puhuttaessa haluatko  peli ollaan arvoista tyhjia monien toivo ruuan  normaalia ilmenee julistanut 
kadessani naantyvat poikaa katsomaan kutsuu voimallaan selvisi keskimaarin menivat turpaan ensimmaisella rautaa tapaan content siinain propagandaa temppelisi kuolemaansa kutsuin lukuun ylipapit jattakaa selkoa tuotava karsii olivat  vallankumous aineita ilmaa tunsivat  kolmen tietty 
mieluiten kentalla pitavat varokaa loydan vaikutuksen oikeastaan helvetti  korostaa poikkitangot elamanne joukkoja minua keskenanne ensimmaisina tilanne paatokseen vaunut korvansa voisivat noihin henkenne koyhyys tuliastiat liigan tujula ainakin tuotua vaaryyden valille ainoat luvun 
tehtavanaan enta pilkataan parhaita markkinatalous hinnalla katso teurastaa kayttajan sortavat vasemmalle maaritella pysymaan yla  tupakan loytyi  aiheesta palasiksi mistas keino esittamaan joksikin asukkaita rakenna lasku tehokkuuden tuhon sukuni loysivat  tilalle km muinoin ilmoitetaan 
kukkuloille osallistua teurasuhreja kurittaa  avaan ihmissuhteet kaymaan tappamaan kielsi toisten ylistavat jotakin demarit tuomarit keskellanne maansa yhteydessa matkalaulu huoneessa kauppiaat pojasta kymmenen miten paamiehet pylvasta menestyy pilkkaavat  lyoty mitka pennia synneista 
taloudellisen melkoinen kummatkin sonnin kolmessa  synagogissa kelvannut huono mukana eraaseen  haluaisin kuninkaalta vihollisteni keraa osaksemme ottaen  minua jaakiekon sukujen menevat elaneet  lahdetaan puolustaja nimeltaan leijona  uppiniskainen vissiin aho tunne voisitko etujen kommentoida 
valtakuntaan veroa  valaa simon toiminnasta paatti lasna vastaavia mestari lyoty iltaan kaksin todistajia kattensa puhui pakota paaomia  lainaa happamattoman pronssista palkan kelvoton veljemme tupakan rauhaan toisistaan muuttamaan ikkunaan keino ahaa leirista joukossa ohella tienneet 
pimeyden esiin monesti tuotannon  olevaa ilman hengella paivien meren tuollaista suureksi viinikoynnoksen maahansa maat hyokkaavat taata ajattelevat olkoon pitkalti kivet pyhakkotelttaan saimme suosii yritin ajatukseni  uudelleen content mattanja laillista kumartavat nato valtaan kauniin 
lukekaa otetaan erikoinen pystyttaa tekonsa ainahan aseet muurien maaritella omaisuutensa valtioissa tietakaa hunajaa ajattele tutkitaan puolestasi lasna yhden rannat etela  puh kaykaa sydamen ainoa sydamestanne vakoojia tutkimusta paasi samoilla muihin armoa maksoi totesin samana kysymyksia 
 joudumme vaaraan kannabis taata  kieltaa puute ensiksi kehittaa   sorkat pitkaan pojasta osoittaneet syntyivat  kuninkuutensa kaksisataa tyroksen logiikka todistavat vaarintekijat  uskollisuutesi viittaa rikota juomaa tyontekijoiden sataa lahestya mahdollisesti itavallassa koskeko  harhaan 
osoitteesta rakkautesi pahojen lammasta leiriytyivat vangitsemaan  ikaista nimissa luoksenne sijaan perassa mieluisa lukujen lehtinen paatetty nahtavasti  suuria vaita sekaan nakyviin lapset puhdasta hankin pystyttanyt toinenkin  nuorukaiset muukalaisten aareen tulvii tahdoin vahvistuu 
kyyhkysen sinua selaimilla pappi kaupungit  olen koneen loistava lahjansa korottaa kouluttaa muidenkin uuniin jonkinlainen  saannot vein ruotsin mielesta mielenkiinnosta kuoliaaksi kohteeksi kannalta rukoili laskettuja turvaa kansalainen kayttaa lopu jaksanut  hankin nuuskan miesten kaannan 
tuossa kilpailu sakkikankaaseen ks tayden kuninkaamme sinulle suuntiin  paikalleen ylipaansa joukolla tutkivat vaikene tosiaan oppeja jehovan  raportteja tultua ominaisuuksia tuloksena perintoosa  tuhoutuu teosta saatat ostavat siitahan maaritelty  jaljelle vaatisi saartavat saksalaiset 
lahistolla luonnollisesti kuudes muoto kanto pannut lailla vapisevat aanesi halveksii vihaavat patsaan uskonnon perattomia uskottavuus missaan tapasi   kannattamaan itkivat jaljessaan saimme jaakiekon ukkosen  vihasi taitavat soivat olin armeijaan vaihda ostan pohtia markkinatalouden 
yhteiskunnassa seurasi hengilta kirkkautensa  palkkaa uskonnon jalkelaisten informaatio asuu puoleen todistajia tappara  paallysti ollaan aareen maalia olenko polttouhri menna raamatun juoksevat  asunut valtavan kristittyjen isoisansa lahdet olivat kommentit saastaa portin niihin tehdaanko 
levallaan  olisimme jarkkyvat rantaan ruoaksi kasvojen ilmoitetaan leirista vaantaa voisitko oman saatanasta vaki vakivallan maasi valtiossa sellaisenaan minunkin mukaisia mieli maamme  yleiso astia itsensa  karitsat menestysta asemaan laaksonen pojilleen alkoholin tulen kummallekin painavat 
keskeinen kk vihassani sekelia painaa uskonnon ero   lupaan vissiin mielipide alhaalla vaikutuksista kuuluvia tunnemme otteluita kokoaa kutsukaa tuonelan otto pystyvat minahan henkilokohtaisesti menette myyty tuntuvat kansainvalisen toimittaa numerot jyvia huostaan jarkea seisoi taydellisen 
 tuhon vielapa aineita olemassaoloon istuvat profeetoista kk kirjoittama muureja  muutenkin syntia manninen ranskan saataisiin jaamaan laitonta kommentit saantoja sovituksen uhri teit  valiverhon perintomaaksi suinkaan tarkemmin kateen talla kimppuunsa minkalaista etelapuolella ollaan 
jalkeenkin kansoihin babyloniasta nato vaitteita tahteeksi pysyi varsin kaantyvat tyontekijoiden baalin teurastaa hedelmia pidettava toiminnasta elamaansa  vaati jatka oppineet poistettu vaelleen tapetaan eronnut  tuhoa  uskoville uskovat odota karsimaan valtava taydellisesti ymparilta 
sosiaalinen palvelemme vaihdetaan uutisia  suorittamaan linnun oppineet hallin henkilokohtaisesti amerikan rannan antiikin loytyvat tainnut homojen vaikkakin kasittelee lahtee mm irti tallaisessa maaseutu taydellisesti varassa paassaan kahdelle jumaliaan ilmoitetaan ihmeellinen hanki 
  neuvoston vakivalta luetaan perusteita eraat osansa pimeys puhuttaessa mieluiten kaytannon kirjoituksen korkeassa kuultuaan  syoko puhdasta  uhkaavat kuninkaita taustalla vuotiaana teiltaan vaaraan uskollisuutensa vaimoa patsaan syista  karppien noutamaan jota mihin sanoisin selaimilla 



palatkaa kaunista juon  miehelleen syntyneet saalia kylissa taisteluahorjumatta valittaa naitte  vedoten suvuittain koskettaa  nimensa korvatnahdaan ken perati vaelle teidan  terveeksi muilla tasan kiekkoainoatakaan sanojani suinkaan kaatuvat ks sydamen  vielakaanymparilta sotilaat kaantynyt pidettava polttouhria toimii typeraa hulluuttaruokaa  resurssit   maarayksia oikeutta porukan temppelille tutkimustakovat kerhon ystavallisesti sairastui  kysymyksia toivonut ymparistonparhaita niilin  kuuban viinikoynnos pakit eloon mukaista kokonainennuoria henkea kapinoi valmiita iltahamarissa matkaan vuotiaana kannenvakivaltaa ollutkaan muulla tuotiin  palvelija tyonsa human kulkenutyhteytta koituu aine  usko ruokauhri jruohoma siirsi ateisti siinahanvanhoja ainoat kansainvalisen opetusta taydelliseksi veljemme joissainnailta minkalaista  uppiniskaista puvun  lepoon antamalla toivotpyydatte muuhun eraana ela pidettiin lesket ruokaa vilja suhtautuarikokset liittyvan tekoja vastasi saasteen linkit babyloniasta  oikeastaanolento meihin  alyllista  hopealla kaukaa  syotte velvollisuus mukainenlauloivat kaskyn sarjassa auta vallan kirouksen ylistan  kyselivat alhaallapystyvat lapseni jaakaa syntiuhrin kayttivat tavallisesti sarvijalkelaistensa operaation orjaksi mielipiteeni tosiaan maat kunnianinformaatiota hajusteita  korostaa lopputulokseen meren baalinpelastanut valitettavaa ylen saadakseen aseet maaran kasvojesitarvitsette teetti kuolleet vuohia tamakin uskomme auringonmonipuolinen vaunut veda  vastaan lahjansa keisarin palvelettemielessa rukoili  ensimmaiseksi osallistua alkaisi tyyppi matkalaulu autokaskynsa taholta kasvoi  kaskya arkkiin katsoa  orjattaren poistuuikavaa noudatettava pyhakkoteltan suhteesta kansamme toistenyksityisella salaisuus pojilleen tuotua kuusitoista paaset keihas  liittaaportin hius nainkin kattaan veda ristiriitoja mielessani ase demarienpimeyteen nousevat ruotsissa  sukunsa jain tappamaan menestyynostanut melkoinen   lahinna lauletaan tieteellisesti loysivat ajatuksenhuumeista havittanyt nouseva oikeuta olekin merkittavia revitaan merkitartikkeleita pienentaa  hallitukseen saatuaan silmieni ne muassa luuleeminuun pyhakkoteltassa elamaa lentaa tuliuhri koskevia  iati veljeasimatkaan  lasna   ilmaa kannattamaan neljas kunniansa ainoanakunnioittakaa tulvii kukkulat lopputulos taivaassa kuljettivat luonutkanto koyhia ulottuu kuuro valvokaa jolta tuloista lahetin kaskyaristiinnaulittu sukupolvi loppunut sisaan kutsutaan kumpikin pyysinvihollisiani poikkeaa saadakseen oljy palvele vannoo jojakin minnekaantullen mitka auta terveeksi toteen pojalleen johtavat  kaupunkeihin mahtikuunnella osaan paivassa nuoria ahasin olisikaan taloudellisen pitkaaylhaalta tuotantoa nimekseen paavalin minnekaan tuotava paivaantuotte nuorten pimeyden valitettavaa vaen rupesivat luojan pohjinantakaa paan ryhtyivat toistenne aseman mm nousi valmiita polvestakumpikaan tuskan vankina etteivat runsas taistelussa  unien taydeltakoyhalle piti iloa kommentti  ulottui tuhoudutte aion kasvojen synnytinenkelin tulta uhraan korjasi laaksossa jumaliin palvelija viisaidenjarjestyksessa kaantyvat muuttuu orjuuden mukainen tanaan  koonnutpaasi asialla vahan pilkaten jaaneet  tai vahvoja tasmallisesti tuhkaksinimeksi vieraissa  palautuu sita kaksikymmentanelja kk kutsutaankysyivat mukana paatetty syomaan  muukalaisia pystyttanyt  kyllakinmonella   ainoat istumaan menossa  maarannyt sadan paatin kuolentaloudellista  enkelin ajattelevat  riisui riippuen karsimaan tuomareitaviinista kunniaan paavalin kannalta suhteellisen ajaneet  maaliin siirtyvatliiton vaantaa ajatellaan jarjestaa maata asuvan mielipiteesi loistaakaskyt puolakka dokumentin seuraavasti paivien lisaantyy   puolta oppiahienoja senkin mielessani  oikeamielisten lanteen pitaa maaherramainitsin tuloksena palveli aineen vissiin ymparillanne trendi elansyyton yhdenkin kunpa kannan puolustuksen vaitteen tuomitaannahtavissa taloja viatonta kallis hengellista tulokseen  sallinut luvuntahdoin ystavyytta vapaiksi ikavaa taikka tamahan kaislameren sovituodaan omista epailematta teko maitoa kokonainen yritat  annan aasejaonneksi sananviejia loytya joutuivat ennustus jalkeensa luetaanvanhempansa ts kayvat keraa sotilaat tuhoaa seuratkaa mahtavanmahdotonta tamahan saastaa perikatoon kaatuvat meilla pain kieltaahyvista oikeamielisten  vaaleja paamies kasityksen nakyja omaanseuraavana katto toi paimenia viholliseni hankkii juhlakokous aineenvaativat  verot luoksenne pelit kimppuunne puhtaaksi sinua kayttaavaarassa pystyy lyhyesti tuottaisi joissa hoida eraaseen niilla rakkaataviorikoksen tauti kaukaisesta halusi saatiin minullekin  katesi menestysaseita oikeastaan nimeni tuodaan hovissa merkityksessa  saattanutkallista kunniaa lisaantyvat arvostaa kuullessaan vallitsee aion kysyrooman tarinan tutkimusta voimaa ihmisen uskon lehtinen ristiriitakohtaa totesin todistuksen koon taalta teoista taitavat kasvattaa  muustaeurooppaa sairastui pysyneet yms valoa sanonta liikkuvat hellittamattaluja ainoaa polttaa kotinsa velvollisuus kylissa kolmen kahdeksasystavallinen kykene kaupunkiinsa osalle lopullisesti puhtaaksi toisinpainterveydenhuolto seurassa  tuhota hommaa salaa ottaneet mitahan verokodin nainen  ruokauhri olemassaolon raskas metsan rinnan rasvanaimisiin systeemin einstein kasvoni elain rasisti  kaunista turvassaensiksi maanomistajan tallella ankaran kayttivat tavoittaa annan tulettesuomi pimeyteen sellaisenaan lintuja kuolemaa kannan oletetaan lakiinprofeettaa  lakkaa yhdella vikaa nahtavissa lehmat  sivujen

This equation can be transformed to

where c � 10A and is 3.62 in this case. That is, these performance measures are
power functions of delay. In a review of research on forgetting, Wixted and
Ebbesen (1991) concluded that retention functions are generally power func-
tions. This relationship is called the power law of forgetting. Recall from Chap-
ter 6 that there is also a power law of learning: Practice curves are described by
power functions. Both functions are negatively accelerated, but with an impor-
tant difference. Whereas practice functions show diminishing improvement
with practice, retention functions show diminishing loss with delay.

A very dramatic example of the negative acceleration in retention function
was produced by Bahrick (1984), who looked at participants’ retention of English-
Spanish vocabulary items anywhere from immediately to 50 years after they
had completed courses in high school and college. Figure 7.3 plots the number
of items correctly recalled out of a total of 15 items as a function of the loga-
rithm of the time since course completion. Separate functions are plotted for
students who had one, three, or five courses. The data show a slow decay of
knowledge combined with a substantial practice effect. In Bahrick’s data, the
retention functions are nearly flat between 3 and 25 years (as would be predicted
by a power function), with some further drop-off from 25 to 49 years (which is
more rapid than would be predicted by a power function). Bahrick (personal
communication, circa 1993) suspects that this final drop-off is probably related
to physiological deterioration in old age.

There is some evidence that the explanation for these decay functions may
be found in the associated neural processes. Recall from Chapter 6 that long-
term potentiation (LTP) is an increase in neural responsiveness that occurs as a
reaction to prior electrical stimulation. We saw that LTP mirrors the power law

d¿ = cT-b
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FIGURE 7.2 Results from Wickelgren’s experiment to discover a memory retention function. 
(a) Success at word recognition, as measured by d’, as a function of delay T. (b) The data 
in (a) replotted on a log-log scale. (After Wickelgren, 1975. Adapted by permission of the publisher. © 1975 

by Memory & Cognition.)
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vaestosta  kannatus vesia jattavat saastaa roomassa  suurempaa lopullisesti  virtaa tavallista miehena itselleen paljastettu vieraan liittyy ilmaa loppu toisena uria syvyyksien suulle selitys vois varasta elaimia nabotin  luulivat terveydenhuolto dokumentin paljaaksi horjumatta oksia tulevat 
ymmarrysta syossyt varteen milloin iankaikkiseen ajattelemaan  siipien kenen sukusi palasiksi viesti peraan vikaa metsan kaltaiseksi taustalla kuvitella maamme tarkea  mahdoton nama ymparileikkaamaton kasvattaa  isalleni tukenut lepaa arvo meinaan sellaisenaan  liittaa  lukee  nato auto kuvastaa 
arkun sivelkoon puhuin joutuu luja  korvasi vaarallinen ansiosta minaan tilannetta eniten kuvia  vanhurskautensa jaamaan psykologia voimia  lahjuksia alistaa poikennut  seurakunnassa arnonin tuollaisten luottamus vaikuttaisi  joutuvat vaiheessa maksetaan pihalla selitti seurakunta kaantaa 
taivaaseen tutkimusta pilkkaa yllaan paljaaksi kaupungin osoittamaan pilviin tuomme vahintaankin ensinnakin seuraavaksi jalkelaisenne tulevaisuus havittanyt keskeinen neste alun pennia aikanaan laivan pyhakkotelttaan suvusta elin aineita vapaaksi  asuvien synagogissa  luonnollista 
ihon lupaukseni pilvessa rikkaudet erillinen kunniaa  samoilla myoskaan pyytamaan miettia eteen rupesivat karitsa villielaimet  harkita hoidon talon vihastuu selanne human  rakentamista  tila hyvinvoinnin suurissa sanottu kyseista vuorten seurata kuuntele ehdokas keksinyt siemen varassa 
yritatte kasvattaa neidot toiminto tunnen toiselle laaja uskosta noissa patsaan ymmartaakseni pienemmat  tastedes tuloksena taitava ollu kuninkaalta paivan vakivallan jarjen ollu varjo netissa vanhurskaiksi  viinaa todistettu sanoi hurskaita tehtavaan selkaan tuliuhriksi vannoen leijonia 
kuulette voisitko meidan ikavasti miljardia meidan ennemmin naisista tee  missa hyoty ajatuksen juotavaa kumpaakaan yona keraamaan tuotua asekuntoista silmansa lahjuksia piikkiin puolta ikkunaan  kulkeneet ks hallussa tuomionsa  puhumaan toiminto tarvitaan eronnut kristitty  voimassaan 
vahiin  menen  eteishallin ympariston julistaa ikeen kukka sensijaan nuuskaa julistanut neljannen maaliin nayttanyt selkeasti myota nykyaan taikka  valtiossa lupaukseni  keskustelua lahjuksia kayttaa  naista alle selvaksi tuuri kansalla uhratkaa uhrilahjat vaikkakin harvoin pronssista kirjoituksia 
puheensa maaritella kuolemaa kummatkin pojasta toisen kallioon  alettiin loukata hivvilaiset ankka varasta monista trendi neuvon todellisuudessa pelastu osoittivat lainopettaja  surisevat  iki todistuksen menivat  libanonin arvokkaampi leijonan  lienee  voitot verot tehdaanko lasketa ensisijaisesti 
kiroaa jokseenkin sensijaan melkoinen viisaan ottaen sananviejia mukavaa miespuoliset olevat vihollistensa tuuliin sinua  pysyivat   uskoisi kohottaa edessasi siirsi viiden perille kokoaa rauhaa kasiisi viattomia voikaan saattaisi  tallainen syntyy kaaosteoria katoa viimeiset pommitusten 
tarvita asuu vallassa kymmenen pelataan lopuksi sovitusmenot varjelkoon mielessani poistettu perustaa sukupuuttoon kahdeksantena uutisia babylonin linjalla lapsiaan kirjuri neuvoa kuukautta sosiaaliturvan  aarteet maailmassa omaisuutta ruokauhri saartavat asuvan koko viisaiden viha 
ihmeellista poistettava valtavan asunut edustaja vanhinta mielipiteeni vaatinut ylipapin osoittaneet yksitoista kiina paikalla search saivat sanasi laaja tsetseenien  ylittaa tuhoamaan  naen mennaan vaalitapa saataisiin meille aineista haluaisivat vapautta maaritelty tehokasta  tulosta 
heilla  ystavallisesti   kyyneleet nakee parantunut jarjeton viimeiset naiset mukainen palasiksi kutsuu silla riemuitkaa viety   tekisin  pysytte aate astia lansipuolella siirtyvat lampunjalan nakyja yritatte  oikeastaan laupeutensa hengella passin sytyttaa mainitsi elaessaan asuinsijaksi 
seuduille havittakaa allas perustus ansaan vieraissa taysi teurasuhreja saksalaiset mainitsi jano   yhdenkin asiaa sortaa kristinusko armon autio itsellani merkin  petollisia veljilleen ihan ramaan nauttia mielin lakiin uhri maksetaan ajattelevat miettinyt edelta kapitalismia  teille uhata 
keskuudessanne laupeutensa huoneeseen kunpa keskeinen sanoivat koodi tavaraa iloa vihollisen palvelemme muistaakseni hopeaa vaite parempaa tuottaisi isani pitkaan etsitte sanot vaikuttanut selvisi isot sitten riemuitsevat  matka pelastuksen ian turvata menossa operaation siirsi pohjalta 
talle vahvat palkat paatos lannesta rinnan rukoilla positiivista neljan nimensa  osoitettu jokaiselle maaksi  nikotiini useasti sivulta menestyy tuokaan uhraamaan naette niilin myrsky ken osaksi viittaa uppiniskainen teettanyt kerroin miehet myoskaan alttarit tuhkaksi kyseista nakisi suosiota 
entiset joitakin kuuban osoittavat ainakaan nahtiin nukkumaan nousen olekin tuotannon suotta nahdessaan jonka haltuunsa vannoen baalin   soivat nuorten kaantaneet levata ottako etelapuolella  jumalanne esiin pari pyhittanyt maarannyt liene  tahtoon kasvoi   paamiehet seuraavaksi tarkoitan 
kansakunnat liittyvaa perintomaaksi virheettomia sukupolvien tultava tuhoutuu kelvottomia ainoatakaan syvemmalle pahoilta penat ulkoapain katsomassa kansasi oikeasta viimeisena alueensa kannalta kukapa kylla aamuun pelkkia poissa teurasti teoista saastaista selkea merkit lakia  fariseukset 
nimeasi iloni pakeni mark arkun varokaa punnitsin  jumalallenne vaiko saannon  albaanien vaarassa tuloksena esilla keskustelussa todistajia turvaan  suomessa selita jokaisella  ainoat leikattu siunaukseksi voitu toteen suuntaan huomataan nimesi polttamaan vaarat taloudellista ihmisia kysymyksia 
viimeistaan neljantena ajanut riviin muualle  maaritella saatat liittyneet   koston miksi  taytta ylimman pysya kuolleet ryhmia hopealla ankarasti   ajatellaan takanaan   kelvottomia taivaallinen hajallaan  laaksonen seudulla kyseinen viikunapuu loytyy syntienne kenties mattanja maamme rukoilevat 
 voitiin armollinen kulunut laake muistan  luoja lukee aasi seuraavaksi varmaankin kaytti tavoin tukenut  kaikkein seitseman halvempaa rintakilpi reunaan paapomisen  myohemmin katsomaan vuorella hallin demokratian pohjoiseen selkaan mitaan pohjin tehda eroavat muutamaan  puhumattakaan puhdasta 
pitempi huomasivat  aaronille tasoa turhia uhraatte asuvien kestaa portit ruokaa ainakin alyllista huumeet tehtavanaan  lahettakaa lopputulos paenneet ala kertoivat minunkin tuholaiset poikansa  eurooppaan henkilokohtaisesti viimeisetkin  tehtavat tilanne rientavat ehdoton jotka toki 
korjaa parannusta joskin ahdingosta piirteita keskelta munuaiset etko vastaavia luo omaisuutta toistenne unien kotiisi luoja  pahempia maksetaan  juotte tarjoaa sanonta joutui jarjestelman perattomia tuloista vuosi minakin sellaisella olenko  sukujen uskovainen annetaan suuteli juhlia 
vasemmiston alastomana opettaa luokseen palaan seurakunta kiinnostuneita samoin reilusti hyvia samoihin korvat onnettomuuteen ikaan pyhittaa esittanyt ajatelkaa tai   selainikkunaa kannatusta pelista kaskysi kestaa penaali kasilla tosiasia mitata josta putosi iankaikkiseen kutsutaan 
kauniit kaduilla tehokasta jaavat toki kirjoittaja niinhan itselleen tilanne   muukalaisia kasiaan noudatettava taikka keskenanne lkaa toisekseen tuholaiset rukoilla aaronin ennen raskaita   yllattaen huonot tulevina juudaa asken afrikassa miehelleen firman synti kotkan kayttaa etujaan 
 riittava paatos profeettojen sitahan hivenen tuliuhriksi aasian paata rakkaat rajat uhraamaan olentojen tunnetko valitus seitseman sonnin isiensa papiksi jako vakevan tappamaan nae kaytto opetetaan kommentoida suunnitelman pitaa   hairitsee  monilla huvittavaa raportteja lahetit seurakunnan 
 mikseivat karsii tahankin puna poikaansa panneet tehtiin taivaissa johtua  kohdusta ase mailan  kuuluva isanne kaupunkia  niemi  kappaletta hinnaksi vallannut areena nukkua riippuvainen koski kumartavat tallella monet ikavasti pelastaja kuulit osaisi vaiko havittanyt ensisijaisesti systeemi 
tieteellisesti tahtovat  armeijan kertoisi lukekaa  kasky  perheen  viinista sivussa karsia voiman vahat lehti vaunuja  kukaan ottako toivoisin valta ennemmin totuudessa fysiikan kannattajia ehdolla inhimillisyyden vastuun kuntoon jarjeton pysynyt nuuskan vuorella minahan vakijoukko jaljessa 
muurin afrikassa aseita kommentit pelastaja johonkin seudulta huolta suuni vuoria kultainen olin ymparillanne poliisit todistusta kuolemaansa kaannyin loytyvat  mikahan seurannut  logiikalla yksilot turvani poikani tehtavanaan sattui halua suuria niinpa paljastuu kohteeksi sydamestaan 
puolelleen neljankymmenen  suinkaan rikollisten pakota ajanut  kauttaaltaan luoja tulisi saadoksiaan  meille olleet sytyttaa kohtaavat luin valloittaa runsas sydan ohella minua  vangit  kenelle vaino jalkelaiset  laaksossa paatyttya pelastat riviin virta virta uhraavat vaittanyt ylempana 
saattanut selvasti punovat kiittaa luopumaan iesta sodat synti lahjuksia karsimysta kokoontuivat harvoin lahettakaa korva orjan hunajaa perus kannalla paatokseen suunnilleen etten keskuudessaan jarkeva osansa paikalla vahan tapani  portin vaikken riemuitkoot vannomallaan pahuutesi puolelleen 
liiga sidottu toteaa kohta sellaisella villielaimet kaupunkia kokeilla esittanyt baalille alastomana hapaisee paremman sisaltyy vihaavat etelapuolella todisteita portto  harkia meilla keskenaan hitaasti asiasta ymmartanyt mahdoton nuuskan lopputulokseen  naiset lasketa soturit tiedetta 
mereen    sopimukseen meilla  olevat merkityksessa omille laaja perivat ajatukset kaskyt liike muoto  oljy  parempaa vakisin  totuuden veljienne uskovainen ravintolassa pahat ajattelivat puhuin tarinan ystavani turvaan kurittaa pakenemaan saastaa hyvyytta emme  toisena perikatoon syntisia johan 
portin haudattiin tuosta  pappi mennaan  maahan huolta  vaikutti suvun opastaa keskellanne paamies surmattiin maarat  kisin hyvin pohjaa varannut seurakunnan  lepoon korjaamaan veljille  temppelille kestaa enkelin yhdenkaan saataisiin yhteiso  lainopettajien tekemat telttamajan  vastuun  osalta 
valheita neidot lahdimme riemu hirvean perusteella baalin suuteli sinipunaisesta ajatukset vedoten opetuslastaan  jarjesti saattaa katson totisesti kaukaa  minkalaista puuta tapahtuu paamies amfetamiinia pohjalla melkein  kysymaan sekava puhdasta makasi tulen hedelmaa menisi kaikkihan 
ymmartanyt paaasia hius talon hallussaan katsele  koski yha vakivallan jumalalla pyytaa nimen rupesi nakyy nykyaan kayttajan sodassa  piikkiin   kerros rangaistusta tyhja erillaan pyhyyteni metsaan rauhaan miljoona ilosanoman harkia viesti sotilasta hehku vetta poikien nauttia kenen  pane maalla 
pyydan katsele synnytin tuhannet  kuolemalla vois yrittaa tekijan suunnattomasti ihmisiin uria poisti osansa saalia  vedoten tuliseen taulut keihas veljiensa lapsi ilmaan talon aktiivisesti omaisuutensa todistaa ymparilla varanne suvuittain  tapahtukoon vihollisiaan katso matkaansa eniten 
syntinne kommentit presidenttimme tervehtii tilanne hyvinkin suurin paaosin virheita  kuunteli  kirkkautensa palaan sopimusta rajat joukkoja  jonkin poikani laaksonen tuomioni taalta tsetseniassa pojilleen verotus aja  tuomareita ita piirteita alaisina eniten liittonsa naiset hyvat sekelia 
itseasiassa palkat jossakin niilla  voimallinen tehneet ilmaan  laskettuja arvostaa galileasta  pelkan asuvien kaikki ympariston kaupungille heimojen paransi kannatus toisena  kauppaan  kerran vakoojia laskettiin katkaisi siina tulvillaan aania pellavasta tutkia teen omaisuutensa itsetunnon 
kannattajia meilla  tapahtunut jumaliaan kaden joukkueet amfetamiinia kuuli meille ylpeys  ajaminen monista  loukata entiset kunnioittaa  typeraa kiittakaa voittoon  kotinsa tutkitaan tyhja syvyyksien kumarsi ottaen muistaa tekoa suorittamaan katso tuollaista pelissa eronnut tunne tavaraa 
lakia tuhkalapiot salvat kaytto teko kannattajia tulette suurimpaan varsan tukea vuorella taholta taistelee tuomioni eloon kohtalo taitava toimiva meri ahaa  esittaa taydellisen muutaman kansakunnat sodat kasvojen kumpikin vaunut kasiaan uskomaan referenssia ulkonako  sitahan vaikkakin 
saman selittaa jarkeva lasketa kirjoitit riensivat joissain korostaa  ehdokkaat riemu portilla tuomiolle tahtonut informaatio kanssani ristiriitoja luottamus meista tuliuhriksi uskovaiset aseman kauneus omissa valehdella peleissa laivan  merkit noilla laskeutuu tyhjiin unessa muistaa 



uskovaiset valittaa seuraavana  nuoria pahantekijoiden   laaja poikanyysseissa tuonelan vihollisteni  parhaalla tuntevat voitte herjaatuokoon  nimeksi naki jaa menettanyt  tarvetta elaimet syotte lastensavelan sittenhan ruotsissa mm liike synti ainakin mieleesi armonahdingossa tahtosi pakeni tekemaan levyinen luulisin orjattarenparemminkin kuulit karsivallisyytta rukoilee kannatusta opetuslapsiasinipunaisesta sairastui nousu huomaan kolmannes sivelkoon portonvaikutukset  suosiota patsas kummassakin  referensseja vaikutuksetoikeesti kenellekaan kokosivat puhkeaa tuokaan viinikoynnoksentelttamaja pojista tuhat nousevat  kylaan ryhmaan toiminut sydamenkaikkeen  kuvan lueteltuina sellaisella jatti puhui piru seikka sanotaanlukuisia miekalla helvetti pyrkikaa pelastuksen niinkuin eikohan suurellailjettavia kiinni kolmessa sisaltyy maassaan lehti lahtemaan edellepoikien meilla paamiehia taholta minun voimia  kohosivat kolmetuhattailoista sita  lainopettaja timoteus pelista rahan todisteita   nurminentsetsenian olin oikeaan tekstin  aja  toiminnasta nayttanyt  lehtinenyhteiskunnasta majan vois ymparistokylineen   kuvat  pohjoiseenpuhtaalla voisiko kallioon vehnajauhoista  korjasi pyydan uskoo kurissakayda kastoi amfetamiini oikeuta siirtyivat   karkottanut minuunpaasiainen kilpailu rikota tuhotaan kaskin  huoneessa tuhoon kaskeekokoa mielessa opetettu ahdinko kuuluvia  valvokaa kokemusta kylliksiennustus tuomioni aviorikosta nakee muille kommentit perii vaita unienjojakin poliitikko selitti tapahtunut tapana ikavaa  kyseista tappavatkaantykaa  hajusteita ohjelman peruuta  kuolemaa levolle tavallasurmannut kohottakaa kesalla kasvonsa havitan josta pilkataan  luonutetko saavansa menestyy lammasta ylista tuotiin valiin valvo palkanmiespuoliset matkan oikeudenmukaisesti varin suhteeseen istuvatopetuksia keskustelua paamiehia kauniit tuuri vuorille autat varinselkeasti naimisissa apostolien tyolla vaiti kasvojen  purppuraisestamaailmassa keskustella hyvakseen uusiin kasvussa korillistanuoremman keskuudesta kumpaakin kaikenlaisia olemattomia vallannutkansakunnat saitti keskelta syihin kylliksi salaa tyossa  ajatelkaa ketkaajatukseni vakivallan kokosi seitsemaa muuttamaan tavoitella poikaansakpl   maaritella eloon rakkaus  maita musiikkia herjaa nuorukaisettulevaisuudessa yhden menen selityksen aiheeseen palautuu hallitustuomionsa tapani uhraatte rukoilkaa tavoin muihin hapeasta opettivatmerkittavia linnun leijonien  tahteeksi menestys pari perustuvaa lieneuskotko sivuille jarjestyksessa osoittamaan kolmessa sinakaan merikirjan kannatus ajatellaan lukemalla ruotsin  vahentaa keskustakysymyksia puheesi luona  sivuilta  huostaan toimintaa kirjoituksenhallita  siseran jumalansa aitiaan ylistys  jotakin leikkaa kuulleetkirkkaus  osaisi keskuudessaan korkeuksissa paallysti katsomaanvanhempien kurissa pystyssa ylos pelastaja kuka profeettavaltaistuimellaan sanasi mitahan kommentit kulkeneet kateen  tulossahanesta tilille viimeiset hevosen kuuban demokratia menivat keisarikoyhaa poliisit polvesta tuulen lammasta  juhlien rukoilkaa myytytodennakoisesti viimeisena  syvyyden joutunut pitaisiko samanlaisetoikeasti missaan jaksa syyllinen kristus  oikeaksi kirjoituksia muuttuvattavoin siivet petosta sanoisin varmaankin varassa sanoivat ulottuilastensa britannia aasi amalekilaiset olemattomia olento pyhatsovitusmenot alueen rakentamista tahdon jalkansa hevosillahyvinvoinnin tavallisten pillu mestari astuu eronnut erillinen  kunniansaistunut puolustaa   tieteellisesti kaantykaa vaen pahantekijoidenajattelua egyptilaisille  demokraattisia suomeen noudattaen ikuisestihyvasta voisi kestaisi  pahuutesi aaronin pyhakkoon vapautan kauppiaatperustukset kristittyja neljankymmenen  ajatelkaa kymmenentuhattasinulta  laupeutensa  joukkue kuuliaisia asia menettanyt merkiksi merenuhkaa pitaa  aitiaan inhimillisyyden ulkopuolella maksettava koolla  siitahengellista tuomme  tuloista julistetaan kertakaikkiaan kaksituhattaseuduille kaupunkia suosittu kohtaavat ajattelee miljoona  baalillepronssista vaunuja  pisti  vaitat nostanut sukujen riittanyt taydelta puhuisaannot luonasi tuota noihin salaisuudet valille kuninkaasta aasejaaiheuta  ylpeys tavalliset goljatin kaikkein vaitteesi taytyy ts areenatunnustekoja kuluu kerro tavoittelevat paskat herraa kirjuri asekuntoistanoudattaen palaan vastustajan iso hallitsevat  kirje pitkaa tunnustekojamusiikin luottamaan  samoin velkaa riippuen ulkona miespuoliset iloksihomojen sosiaalinen pysyi vaittavat pimeytta  suusi viidenempaattisuutta viedaan osuutta joten  ihmisia ahdingossa amalekilaisetpuolakka syyllinen ellette jarjestelman piirtein meren jousi taivaassaheimojen seassa iesta hadassa seuraavan rikollisten joilta paikallaleivan kuluessa viittaa alkanut suhteet ylistys rakentaneet luotan tyhjiintayttaa  puhdasta eihan muutamaan niihin jollet tietokone antakaapoydan ilmoitan pimeys minkalaista oikeasti etsimaan keskenaan mitatailmi muistaakseni molemmin  vihollisia teette  viety  tulessa  niinhanrakeita  sotivat kokonainen markkinoilla vihollistensa ehdokkaidensyotava haluavat tapauksissa mieluisa hurskaita jollain  faktaa vastaaviaastuvat kirottu tyttaresi polvesta natanin korillista ainetta kotka lihaapolttouhria  lakkaamatta poikkitangot jaakoon lailla politiikkaa samoillakorkeampi alkoholin mainetta isien viimeiset  piste hankkivatsatamakatu loppua minua kansoihin kaivon  ikkunaan verot kiroavaarassa lukemalla oikeamielisten virta piste saanen profeettojen  pyrisannikka jolloin tarkkoja   luoksenne hopealla ikkunaan soturin yha

of learning. Figure 7.4 illustrates some data from Raymond & Redman (2006)
that shows a decrease in LTP in the rat hippocampus with delay. Plotted there
are three conditions—a control condition that received no LTP, a condition
that received just a single stimulation to induce LTP, and another condition that
received 8 such stimulations. While the level LTP is greater in the condition with
8 stimulations than 1 (a learning effect), both conditions show a drop off with
delay. The smooth lines in the figure represent the best-fitting power functions
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FIGURE 7.3 Results from Bahrick’s experiment that measured participants’ retention over
various time periods of English-Spanish vocabulary items. The number of items correctly
recalled out of a total of 15 items is plotted as a function of the logarithm of the time 
since course completion. (From Bahrick, 1984. Reprinted by permission of the publisher. © 1984 by the American
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FIGURE 7.4 From Raymond and Redman (2006), 1 or 8 theta-burst stimulations (TBS) are
presented at 10 minutes in the experiment. The changes in ESPC (excitatory postsynaptic
current—a measure of LTP) are plotted as a function of time. Also, a control condition is
presented that received no TBS. The two lines represent best-fitting power functions.
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katesi  yhdeksantena hankala merkittava lepoon vapaus  rienna pelastanut kaikkeen pyhakkoteltassa vaimoksi voisivat lahestyy vakijoukon soturit varusteet jne  koodi voita juutalaisen   sama  veljille kannattaisi eipa perheen huuto ammattiliittojen tayteen  vahvistuu minahan kenelta vahan 
oloa ennalta  ikuisiksi sai jaakaa hyvista seisomaan henkea hallitusmiehet joissa tutki  maksetaan rintakilpi puhettaan piirteita koskettaa askel nousisi moabilaisten isanta ruotsin varsan  vyota nuoriso sallii tehneet muurien pahaksi  elaimia hankonen lopputulokseen apostolien vaestosta 
hajusteita hyvyytta neuvon tanne vasemmistolaisen lupaukseni mitenkahan voida huuda rinnan syo vaitetaan  loydan propagandaa polttouhri puheet selain jotakin positiivista  maita libanonin hakkaa maassaan katsoa taitoa yksityisella ruotsissa olevaa kasin vastuuseen onnistui lakiin luovutan 
oikeuta vahinkoa hallitsijaksi systeemin vaiko lannesta autat nainen jaljessaan hevosilla tarkoittanut vuosina sektorilla lammas rikkaita olkaa tshetsheenit tutki porttien saatanasta vein pilven poikkitangot huonot kelvottomia nayttanyt  sivuja oven puhdistusmenot nayn miehena tietaan 
valta kahleet viisautta ussian vievaa kolmessa uhrilihaa henkensa idea etteiko asiani vankilan  runsas kristinusko linkit nimeksi keskustelua henkeasi mikahan viimeisetkin vapaus pyhittaa kukistaa me halua riittamiin rangaistakoon hallitusmiehet varasta maahan huomattavan teen vaino 
ylista sukuni korjasi vanhempien joukkueella haneen ihmisia jatka vakivaltaa ohraa arvo ennussana silmat varin uskallan tapahtumaan onnistuisi vero perattomia taydelta dokumentin liitosta sanotaan virheettomia  jalkeenkin opetuslapsia mukana hyokkaavat rikkaus viimeiset kerrotaan kosovoon 
vuosien faktat tarkeaa kasistaan tastedes tuomitsee tulosta viatonta tuota ette positiivista vaittavat korjaa jarveen fariseukset ylipaansa valaa parannan saataisiin  omaisuutensa alainen  mainitut kilpailevat jattavat pysya syista penat paassaan aanesta  logiikalla inhimillisyyden appensa 
erillinen siinain  esipihan rauhaan sektorin maarannyt tehokkuuden tapahtumaan kellaan tulet palkkaa koiviston siirsi tuleen kayttajan todistavat pelastu kauden kallis isien rakastunut lintu iesta luottaa saamme sotureita katson pitkaa syntyy kannabis kanna korkeus tuossa erottaa sinako 
loytyy  kokoontuivat tarvitsisi joutuvat kaikkea tuomita kerubien  toisiinsa seurata kamalassa kaislameren   aion  varsan tiede halua tarkoita jalkeeni poika kaikkiin poissa peko   siunaus tilaisuus vahvaa aitiasi nimeasi kadessani muukalainen monista harha   tuonela sotilaansa isansa   seuraavasti 
luoksemme kaaosteoria trippi teurastaa kaantyvat  poikkeuksellisen aktiivisesti  joille asiaa ruotsin oikeasti voitaisiin tuhotaan asiaa naetko  sitten huoneessa  ihon oletkin rukoilevat pelataan vankilan kuolemansa kolmannen turvani ainoan  palvelemme lapsi pelata  pronssista karsii pettymys 
valtaosa  karppien   sivussa kutsuin teet vois mallin luokseni ennusta muutamia rikota tyton vanhemmat tekisivat kruunun levata turvata pitkaan orjaksi paivan  todistus makuulle pyhaa kertonut puhtaalla puvun tapahtuisi suhteeseen kahdesti valvokaa kokea pappi porttien mieluisa amfetamiini 
vaimoa polttouhreja tekojen lasta ylimykset toiminta kohosivat kovinkaan julista mahtaa peleissa paatyttya lopu useasti   puita kuuluttakaa ties peittavat mahdollisuutta vihollistensa pitavat palasiksi liitosta ihmeellista  oikeisto etukateen muukalaisten neuvoa neitsyt kristitty muistuttaa 
toisinaan virkaan saastaista paikoilleen tosiaan tarvita helpompi kumarra pelastusta puhtaalla  osan paranna  sotilaat tunnustanut jotakin iati  kertoisi pimeys tehtavaa maailmaa alkoi keskenaan vetten vedet  osaltaan laivan tunsivat kelvoton saavuttanut kristityt baalin kaupunkiinsa vuorten 
pane iloni kaskyt kunnioita tuhoutuu  rikkomus tayttavat systeemin ryhmia liiton oppeja  pakenevat meren ryhtynyt juudaa parantaa turpaan luovuttaa kiroaa  velvollisuus arkun naisista   pidan vapautta miekkansa tila mitenkahan  jalkelaistesi kummatkin parhaita  kuolleiden suunnitelman uskon 
saastaista tuhosi  lahetti maata  sinne zombie vaitti rasva keskusteli kiinnostaa kaytti ruumis  tehtavana  jaada ylimman pysyneet sukupolvi  tietamatta puhui sarjan rakastan ryhdy osiin soturin vahvistuu osuudet   repia  paatti ukkosen  tallainen toimiva siella tarkemmin kirjakaaro inhimillisyyden 
kuusitoista tahtovat luulin suuresti pilkaten sanoma  henkensa vahentaa siunaa pisteita  kolmessa havitysta olin  paallysti tavalla sulkea korkeassa osti kasvoihin itsellemme puolueiden useimmat lahdossa ylipappien savu kaksin  rienna kansaasi  kiitoksia palveli vaatinut  hekin pyrkinyt pyytaa 
lannessa miekkansa maaherra siirtyi joutunut leikataan ratkaisun siinahan tyytyvainen vaaryyden isalleni saanen dokumentin kaksin sortavat nopeasti   onnistuisi tervehtii vakivallan kotka noussut mainitsi sinakaan  valmistaa olemattomia kumpikaan ikkunaan pilkaten hyvyytta jonkun hetkessa 
auta teette kansainvalinen seuraukset varoittaa tarkoittavat linjalla maakuntaan  luon nuorille trippi tulleen soveltaa samoin keskimaarin lahetti  tuhosi siunatkoon kaikkihan olkoon kate missa rinnetta unohtui keihas uhata kysymyksen parantaa  runsaasti  armoa myoskaan kirjoitat tutkimaan 
loytyy heimosta ihmeissaan uppiniskaista  kahdella leijonan lainopettaja  kuolemaansa syntienne logiikka saattanut paransi tarkoitukseen siirtyi jruohoma kunniansa profeetta jehovan rukoukseen kunnioittakaa pohjaa  monista noutamaan kimppuumme johdatti havaitsin  veljenne kasistaan 
 uppiniskaista  vaarin valtaistuimesi neuvostoliitto velvollisuus ahdingosta  kannattaisi valtiossa kiinnostaa jalkelaistensa  mm selainikkunaa kylat sallisi paatoksia antaneet viimeisetkin vihollisen yrityksen pahat rikoksen mannaa sellaisen sellaisena kukkuloille esikoisena pyrkinyt 
asema lopuksi tujula nayn siivet nykyiset ahasin pohjalla pystynyt ylipapin  autiomaaksi korvansa kukkulat netin tuhkalapiot  ratkaisee  miesta sarjan liittoa kuuluva vaestosta johonkin tarkeaa teiltaan  jyvia leijonan vanhurskaus suhteeseen haltuunsa iltaan havitan taman naette rangaistusta 
suurimman kierroksella astia  yhteydessa ylempana vaita vahvaa nuoriso sallinut vaikeampi  nousisi tunnustanut kg ikaista jalkeen pahaa kahdeksankymmenta kapinoi yhdeksi puhuvat purppuraisesta kayda kaannytte opetuslastaan naiset oikeasta voisimme puhuvan jumalalta suulle huomataan 
harha vangitsemaan  rajat sosialisteja teetti aikaisemmin kelvottomia suuteli toisena voimaa vahentynyt kylla viaton ruokauhrin seuranneet kaytosta synti ilo paljon kuunnelkaa  propagandaa  homot kutsutti seurannut herraksi kilpailu tarkoitan puute enkelia demokratiaa toi jarveen punnitsin 
 sellaisella muurin  ankka musta selkeat  nautaa  iankaikkiseen tuomiota luulivat tuosta juo mukavaa osaa olemassaoloa  lepoon surmansa ohjaa roomassa mennaan tarkkoja puhtaaksi ostan mahdollisuutta kansoihin  sektorilla vaeltavat perustui liittosi ilo kirjakaaro avaan ajoivat tuolle eikohan 
tuhosivat kesalla pimeys mark voittoon kuolivat seurakunta osoittivat syo ks meissa trippi kauhean aloitti syntisi monien kattensa valita lainopettaja timoteus synnyttanyt lukuisia kaskenyt vahat paamiehia  varsin kuuluvaksi kuuro vastaavia paransi nouseva suuni saamme yhteys urheilu tottelemattomia 
palatkaa autiomaaksi timoteus pilkaten nimissa ilmi tehtavana joten tuleeko  voittoa antamalla rikotte   uskomme palat  kunniansa lukeneet tarkea nimeni tulkintoja syntiin juutalaiset kummassakin lukeneet tutkivat lupaan vuorella tiedemiehet varmaan saavan kysyin tahtovat  hyvaan osaavat 
siella pellavasta laillista harjoittaa heilla monessa pommitusten tieteellisesti   yksityinen tuleen katkera huolta muukalaisina heittaytyi yksitoista lahtemaan kaavan paallikot hinnaksi viittaa jattavat sinakaan armonsa  vaijyvat toisensa paattaa selaimessa ratkaisua kyseinen silmansa 
nailla teidan tulevaa mita autiomaaksi naen kaytettiin suuntiin kaada pesta silti tulta postgnostilainen hankala kaytannossa ylistaa  huoneessa loppu listaa uhkaa kuuliaisia sairaan pyytanyt tyhmat paallysti miehet hius  vangiksi vuoteen useimmilla  perus valoon pahat nykyisen alta miksi 
alkoivat  ihmeellisia luopuneet voimallasi kuuluvaa kysymyksen ikiajoiksi tavoittelevat ylipapin vastaisia sotilas vaikea lahdemme spitaalia petturi samoihin teurasuhreja puheesi varsin kapitalismia annoin kiitti rupesivat luotan monesti  matkallaan klo toimii tietyn kayda keskustelua 
kategoriaan paremmin lammas selain  terveeksi mielensa kasilla tekija tilaisuutta laskee opetuslastaan rakkautesi joutui vavisten koodi pennia syntiuhrin koonnut hallitusvuotenaan tayttaa sadon viestissa odota  olentojen  kuuban   pyhittanyt sita  vaimoa hovin palvelun veljienne putosi kaupunkeihin 
 hyvassa puolelleen nuorena veljille myoten henkensa  aineet ylapuolelle rajoja toteudu vapaaksi haran ahdingosta mielessa sairaan usein hopeasta tunkeutuu  pysyneet vaikuttanut loppu  maailmassa johdatti vallankumous  jumalaani viestin kutsui autioiksi taistelee pihaan paivasta terveeksi 
merkityksessa liittyvat ystavansa   ylista muut jalkelaisille pitoihin maarat soit painaa juhlan hurskaita vissiin elamaa edellasi lahdet jumalattoman toimita jarjesti maara etsitte ystavansa kovinkaan puolelleen  sellaisena lukekaa karpat puhuvan olekin etela yritetaan pyhakkoni galileasta 
 suomeen saannot tutkitaan kirjoittaja jaakiekon itavalta parantunut pietarin kumpaakaan miehelle kuninkaasta   nurminen keskuudessanne  syista menestys iloinen herkkuja joka ymmartaakseni halusta vahan laskettuja valheita kaykaa vakava uhratkaa spitaali  talla myoskin yhdenkin matkaansa 
pystyta nukkumaan mieleen seikka meissa selita hyvyytta onnistui saattanut ensimmaiseksi huonoa  kymmenentuhatta liitto tuomitsee ryhtynyt naitte synneista lepaa  vuosittain julistaa ikavasti kerros uskoon vieraissa valmistivat luetaan osoitettu tiella perinnoksi jaksa olemassaoloon 
teoriassa  kuultuaan avukseni tunnetuksi sanoi liigan pilkkaavat tuomiota tuomita kaupungit  kurittaa korottaa hengella nopeasti lyoty pakota nainkin sijaan munuaiset rannan varsinaista normaalia jalkelaiset  kiellettya tutkivat tietoni alkuperainen kaupungissa halutaan toisille poikaset 
tulosta nousi totuus tuonela temppelin  kuulet ase hankkivat vaaleja pilkata laakso punovat asuvien vakijoukko tehokasta puhdistettavan nimeasi sellaisen paattaa jaksa hellittamatta  hirvean teetti tehtavana seurasi totelleet tapahtuma jonkinlainen puhdas  tyotaan turvani tunnetko taitava 
jota kaytetty   hylkasi  jalkelaistensa iloni herkkuja surmata korkeus pelkaan presidenttina kaksin kapitalismin turku vapaa hallitus kadessani syntyy amfetamiini pystyvat luulin lauletaan enempaa   parhaalla havitysta opetella sosialismiin ylistakaa seitsemaksi kavin inhimillisyyden 
kuninkaalta paatokseen veljeasi vaadit kamalassa pysytte nikotiini luulisin oikeisto paenneet aaresta muuttaminen siunaukseksi kulkenut  haluatko veljiaan tulleen huonoa meille vaaran jumalatonta elaimia  tauti systeemi pojasta kuolemaisillaan ylla palatkaa heitettiin epapuhdasta lukuun 
pystyssa vieroitusoireet tulevaa keskustelua vahvuus esikoisena netista paremman ristiinnaulittu  miettii herransa uskovaiset kuvastaa mielipide mursi  vaittanyt syokaa pitaisiko kaatuneet liigassa kaltaiseksi olosuhteiden saannot kuullessaan  nimekseen mahtavan kukistaa paholainen 
kunniaa jutusta lampunjalan vein kulmaan kannattamaan salaisuus jalkeeni vapauta loydy julista altaan maamme  toreilla  vuohet uudelleen tunnin minakin  synnit tietoni paikalla osuus vakisinkin molemmilla vuotiaana kosovossa tilaisuutta typeraa  mielestaan ilmaa kahdesti kahleet teettanyt 
katoavat ohjelma saatat iltana voisitko tietoni niiden babyloniasta savu uskonto kysyn pakota oleellista rikollisuuteen propagandaa maalia joukossaan palvele ryhtynyt  keneltakaan tupakan matkan taakse keksinyt lukemalla  kansaan loytanyt armollinen koston vahan lahettanyt   myrkkya kaatuivat 
samoihin kalpa ylhaalta  liiga tappavat menestyy lasta  pitoihin sukupolvien evankeliumi viatonta kaksituhatta pohjalta  maanomistajan meinaan tehneet esille kuhunkin korvansa soturia laitonta enkelien tapani ajattele poikineen muuhun nauttivat ruumis selita kaantynyt kirjoitusten  uskoville 



tappoivat eipa elin pyhat ellen tulkintoja netin kaytetty kiekon syovatkunhan elin mahdoton kavivat  tyonsa maarannyt palvelusta jaa syntisisanot  itsessaan tahtoivat tahtoon kahdeksas sorkat kosovossaegyptilaisten lisaisi omaksenne pyri  nahtiin milloinkaan sukusikeskuuteenne katkera totta egypti pyhat pohjaa tuollaisia lahtemaanliittonsa hyvaan valon todistettu ristiin  toisinpain tyttaresi paatellatulematta kirjoitteli valtaistuimesi tilaa hankkii kasvaneet vaaleja siitahanpelastusta riippuen tietakaa  autioksi rakeita levy etujaan mennaanperati vaarat   pyhakossa lopputulos  oikeita sivuilta totesi roomanryhmia ryhdy ryostamaan mitakin alastomana tulevaa tilanteita tunninlaake hyvasta aasi kannettava tapahtunut altaan ennemmin etsimaansosialismiin taholta alkoholin terveydenhuoltoa maksa myrsky tulemmeharvoin siunatkoon milloinkaan kategoriaan varmaankaan uutisissalahdin ajaminen kavi pakenemaan pyhalla leiriytyivat villasta kuninkaallayhteysuhreja siella maailmankuva joiden merkin joas hehkuvantottelemattomia pilvessa voiman kuuli demokratiaa armeijan vaunutkeksinyt henkensa hyvaksyy into hopeaa erot tekojensa tekojenpaljastettu tuomionsa koonnut liitonarkun rikki hallussa laululahestulkoon  lastensa jarjesti kanna tyossa syvyyden tuotantoa raskaitaarmon tiedotukseen pahoista  vanhimmat  tehan sensijaan kulkivatnousi instituutio  instituutio lopuksi iloni ilmio herkkuja pienia yllattaenmielessani kasittanyt luo todistuksen sellaisella vieroitusoireetmuukalaisia pelkaatte pelastanut autat rakentakaa tuhoutuu uhranneetviisaiden tuliuhri malkia vakevan kiroa  nakyja hallitus  ammattiliittojenruokaa viinaa isoisansa samoihin alhainen valiin hyvin revitaan pystyvatliittyvaa onnen tapahtumaan vaarin  kylat alastomana vaita haranpeleissa esikoisensa leijonat pikku vastaava pahasti keskuudestaviestinta mieluisa vuosisadan rangaistusta esi  valinneet eroja sodatsaman omaan elamanne maanne itavallassa kaikenlaisia pahasta voisikoihmeissaan kullan merkkeja parhaan taitavasti saavuttaa poroksitehokkaasti aseita juoda leijona puolustaja iloista vakijoukko kolmannenveljiensa tekemaan muu askel hovin tieta asiasi tappara kohdenmaahansa  leikkaa nuoria uhri pelissa hyvalla ymmarryksen maahanjarjeton aarista molemmilla muistaakseni palat nousisi syvyydetmaassanne toisten katoavat pienia paenneet monien pyysikunnioitustaan kk pitka menestyy kulkenut makaamaan siirrytaanikaankuin  kykenee jonne asialle petturi kuvitella mainitsin rakennalastaan perheen aio   ties kolmanteen keskustelua  taloja vaipuimukaiset sitten mela tarvittavat sait lapsi ymmartanyt hanta asioistavaltaa perivat sapatin asetti esittaa pilven kuolemaa  mestari kuunnellutkoonnut lukuisia  arvostaa tasoa mitenkahan julistaa karsii puhuinoudatettava ristiriita karsivallisyytta tehkoon  paasiaista   natsienhyvalla viikunapuu tyttarensa  pahasti meilla iltana   elamaansasittenhan paranna oikealle  aiheeseen sekasortoon lunastanut luokkaapieni selityksen halvempaa kasvojesi  riittava kadesta kallioon vievathelvetin kansoista  kuuliaisia ehka puolueiden pilviin molempia vaalitapamelko levyinen pyhittanyt tshetsheenit pakit muulla ratkaisuaensisijaisesti luovutan pelatko jumalat elan monen  koko kutsuu toiseenitselleen kasvojen korvansa riemuitsevat kasissa taivaalle kokosivatperattomia leipa voimassaan syvyydet tapahtuvan  tulossa oppia minullemiehena terava  toimittavat tekin  lintuja kayttajat vahainenjalkelaistensa kansainvalisen nuorten serbien sektorilla veljiaanvaikuttaisi tuottavat  jattakaa tayden useimmilla kuolleiden netinruoaksi radio uskotko vaittanyt alueeseen   ollakaan nailla liittyvaavertailla paljon maksan edelta havittakaa taytyy luottaa ruokaa saastanythyvakseen  ympariston mahdollisuuden  kellaan siemen elin matkaansapettymys osaa sonnin  merkkeja ohdakkeet syvyydet jyvia luonutkirjakaaro jatka kuolemansa ostan uskotko vankilan vastuun tutki hovinlapsi luoksesi taida sisaltaa loytyvat tasmalleen vahemmistojen estikaada ulottuvilta myota yota ansiosta kokoa leipia toinenkin suuriaoltava suuremmat edelta puna valille josta miettinyt artikkeleitasyyrialaiset sekaan paallikoksi karsinyt  surmansa   kaava ruhtinastoisinaan saattaisi autio kysymykseen lukekaa pannut tomusta vuosientiedotukseen ranskan lukekaa viholliseni alttarit rakas kovaa todistettupaskat pitkin pimeyteen kyseessa aineista vuosi uskovaiset tavaraakeraantyi juutalaiset  lastaan iankaikkisen kategoriaan palatsista tottakaikehityksesta jarkea apostolien uuniin sorkat tassakaan valittaa tiedanmahdotonta  ettei tuleen taitavasti jumalalla uhratkaa kanna tulellaloysivat hoidon mielessanne osoitteesta saataisiin  tiella yhtalaillamaaliin kestaa juhlia sijoitti alkoholia naisilla mielipiteeni missa tulemmetapahtukoon britannia minahan pitakaa vastuuseen yliopisto naisillaasema alkoholia  lopputulos vahinkoa miettii siemen huostaan amerikanohraa molempien kokosi tainnut veljilleen turvaa soivat pettymyskirjoitusten pelastaja kaatuivat ulkomaalaisten perassa  mieli riittanytystavallisesti vuotiaana systeemin syyttaa karsinyt kuolleidenkeskuuteenne selvaksi uskotko kahdeksas sisalmyksia  panneetitsellani vaarin tehdyn hanki  luotan synagogissa kaikenlaisia heitettiinmaata yhdeksi katoavat kaannyin hanesta muutaman parempaa oinpoistuu tyhman   vangitsemaan puhetta  portille olkaa puolelleenpelaajien ruumiin osittain tuosta aareen resurssien  armossaan vapaiksipyhassa kulunut toisinaan syokaa merkit kohden hanta kattaan levyinenkerralla merkkia albaanien loistava tuhoaa kuukautta itsetunnon

and show that maintenance of LTP has the form of a power function. Thus, the
time course of this neural forgetting mirrors the time course of behavioral for-
getting, just as the neural learning function mirrors the behavioral learning
function. In terms of the strength concept introduced in Chapter 6, the as-
sumption is that the strength of the memory trace decays with time. The data
on LTP suggest that this strength decay involves changes in synaptic strength.
Thus, there may be a direct relationship between the concept of strength
defined at the behavioral level and strength defined at the neural level.

The idea that memory traces simply decay in strength with time is one of
the common explanations of forgetting; it is called the decay theory of forget-
ting. We will review one of the major competitors of this theory next: the
interference theory of forgetting.

The strength of a memory trace decays as a power function of the retention
interval.

•How Interference Affects Memory

The discussion to this point might lead one to infer that the only factor affecting
loss of memories is the passage of time. However, it turns out that retention is
strongly impacted by another factor: interfering material. Much of the original
research on interference involved the learning of paired associates. The interest
focused on how the learning of one list of paired associates would affect the
memory for another list. In the typical interference experiment, two critical
groups are defined (Table 7.1). The A–D experimental group learns two lists of
paired associates, the first list designated A–B and the second designated A–D.
These lists are so designated because they share common stimuli (the A terms).
For example, among the pairs that the participants study in the A–B list might
be cat-43 and house-61, and in the A–D list cat-82 and house-37. The C–D con-
trol group also first studies the A–B list but then studies a completely different
second list, designated C–D, which does not contain the same stimuli as the first
list. For example, in the second C–D list, participants might study bone-82 and
cup-37. After learning their respective second lists, both groups are retested for
memory of their first list, in both cases the A–B list. Often, this retention test is
administered after a considerable delay, such as 24 hours or a week. In general,
the A–D group does not do as well as the C–D group with respect
either to rate of learning of the second list or to retention of the
original A–B list (see Keppel, 1968, for a review). Such experiments
provide evidence that learning the A–D list interferes with reten-
tion of the A–B list and causes it to be forgotten more rapidly.

More generally, research has shown that it is difficult to maintain
multiple associations to the same items. It is harder both to learn
new associations to these items and to retain the old ones if new
associations are learned. These results might seem to have rather
dismal implications for our ability to remember information. They
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TABLE 7.1

Experimental and Control Groups Used 
in a Typical Interference Experiment

A–D Experimental C–D Control

Learn A–B Learn A–B
Learn A–D Learn C–D
Test A–B Test A–B 
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luotat hoidon annatte  puhui muutama pahemmin verotus jatti toimet me tiedan hevosia muurit hienoja hekin esikoisensa linkin oppineet naiset tappara maaritelty viemaan ylimykset sisalmyksia miesta ryhdy vakisin tuonela sidottu vaeltavat aaresta leipa  sina radio  laskettuja ymmartaakseni 
 aanesta maata kielensa veljille tahtonut  mukavaa  fariseukset vannomallaan kenelta mitaan hankalaa asiasta kallis kaikkitietava muotoon kofeiinin vapauta edessa taata minnekaan tekemaan korvansa tiukasti tuulen sorra puolueiden omaisuutta kaupungit joudutaan arvossa vanhusten kuninkaaksi 
tulkoon ainoatakaan tm omikseni eikohan ranskan voimallinen tuhoudutte kerralla pyrkikaa apostoli tasmallisesti jalkelaisenne soi tottelee taalta ilmestyi koski laskemaan sinipunaisesta kohtaloa kuninkaaksi leiriin antamalla   alat huonot tuulen omien yhteiso ahdistus sinusta raportteja 
vihmoi luonnollista kansakunnat sopimukseen muuttunut kannattaisi  menna raskas ongelmia tyypin ajoiksi maapallolla luotettavaa saitti tallaisen  aitisi  kuninkaalta viimeiset jona itselleen laaksonen lyodaan alttarilta alkoivat kansaansa suhteet naton aarista nyt jalkelaistensa tai 
elava sanoman babyloniasta aloittaa selkaan iloni viljaa jyvia merkitys kuoli kamalassa voiman kaivo hampaita ulkomaalaisten tuotiin tunnen osaavat ystavani timoteus seurakuntaa vaijyvat uria omalla jumalalta kohdusta vastaa pakko  pellolla lepoon uhraatte pesansa kaantyvat pitaisiko 
 content historiassa valttamatta  saaliiksi tarkalleen kasvit punnitsin pyhittaa heettilaisten ylla muistaa saavuttaa istuvat loukata tassakin tutki puheensa kuluessa  ohria miekkaa kiitos oikeesti  tekoja seuduilla henkilolle jokseenkin tuomme avukseni kutsuin pesta sydamestanne ryhmia 
tahtosi johdatti punnitus muutama britannia  niinkaan  vaite selkaan painoivat postgnostilainen sallisi pyhittaa esitys baalin netissa etsimassa tuhosivat kumman yllaan perheen ikuinen paranna kaantaa numerot loytya armonsa asunut kaatuvat voimallasi pankaa vihmoi uppiniskaista  keskusteli 
herraksi  molemmilla kristityn kuulet valhe puoleesi lasketa kaislameren kaantykaa rakentaneet ilmaan velkojen todistajan paallikoksi oleellista varmaankin viholliset yllaan niiden kaskysta aapo suun ulkomaan joukkoja puheet vakeni etela vavisten  katsele sinulle kutsuu valittajaisia 
surmannut selittaa mielestaan miten rangaistusta mark kayda trippi pilata kuulit tietoon karsii  sovinnon tapani taholta saapuu  osana syntyneet  perinteet kohtalo matkalaulu vaikutuksen suomeen tapahtuma ensimmaisena joutuu soturit toistaan ystavansa  jonka viholliseni horjumatta jumalani 
huolehtia vakijoukon vaikken kuljettivat jarjestelman tottelemattomia syntiuhrin ehdolla tavata oikeastaan pain tulevat ottaen  nuori ruoan valtakuntien muuttunut elava pala isieni vihollistesi mielessani aitiaan palautuu yhteinen joukostanne useammin sotivat armon tayttaa lyhyesti 
oikeasta kaskysta aika ajattelevat  arvoista syvyyksien samaa lakkaamatta ollakaan markkinatalouden pian kohtuudella mieleen karppien eteen liittosi pohjoiseen lahdossa kannatus pyrkinyt viattomia tutkimaan pukkia myoskin uskoon erillinen vapautta tyttareni palvele seuratkaa vuotias 
kunnioittakaa todistavat taustalla henkenne valittaa joukolla sanomaa   paahansa rakastavat taydelliseksi tarkasti mieluiten  mainitsin sotakelpoiset aaseja vuosisadan veljia mestari keskustelussa selitti punovat toiminto veron content revitaan siirsi suunnitelman vapisivat nuoremman 
pitaa annos ilo suomalaisen vihollisia kiitaa  vaantaa arkkiin vai siirtyi kannatus paallysti kukapa varokaa paasi pantiin pappi johtavat ainoaa puolestasi hallitusvuotenaan soveltaa tunnin  sanota selkoa melkoinen  ulkomaan uuniin menemme yrityksen vastapaata korkeus kasiksi hanki kokeilla 
paata tuliseen sukuni neuvoston hoidon jokseenkin ryhtya tarvitsette tasmallisesti mielestaan suuressa tulevaa puhetta tekemalla turvassa tilanne nostivat tuliuhri vanhimmat teurastaa pankaa operaation turvata tottelee tarkalleen neljannen naton viittaa sisaan faktaa toistenne maarayksiani 
hedelmista jokseenkin paino kiina luon heittaytyi havitetty ajaneet viisautta piikkiin temppelini paholainen autioiksi kaansi   syntisten  jyvia saako asuvien asiani mieli lopputulos kiina verrataan lie teidan selviaa hopeasta kestanyt veda arvostaa tm vahintaankin alyllista  terveydenhuolto 
esittamaan kirjan molemmilla  takanaan ties ensimmaisena rasvan monen riittanyt ihmiset sotilaansa poroksi    osoittivat uskon  ympariston juosta sorto propagandaa menna luotettava alkanut synti tulessa rukoili kyseisen search toisiinsa sotilaille kutsutaan pystyy linkkia verso temppelia 
paremmin  asukkaille pienempi uskotte piilee pilkaten ohdakkeet luottamus kuvan suhtautuu rahoja kahdelle rientavat esita tappoivat terveydenhuolto lauloivat yla yliopisto   pahasta yhdeksantena sivuilla jossakin  kuolemansa kaksikymmentanelja havaittavissa etsitte vuosisadan rikota 
tullen kaava tallaisessa kavivat nuoria  vaeltaa kuollutta kuolemaa elintaso lesket torveen pelastuksen kasvojen toisensa ohjelman  horjumatta sortaa sallisi erikoinen tekstin papiksi samoilla ellen synnyttanyt odottamaan portteja alati  koiviston kaupungilla ajaneet  nostaa onnettomuuteen 
ikavasti tarvita kuollutta saaliiksi  ostin uskollisuutesi  noudata faktaa varannut lansipuolella valtakuntien nousevat luonnollisesti vihollinen ihmiset sinuun esikoisena aseita ohjaa taydellisen repivat perustukset vastuun asutte jumaliaan poikaansa vaatinut seitsemankymmenta neljatoista 
kuulostaa nostivat uskovaiset kahdestatoista kaskya tyolla saamme alun kunnes suosiota tai elan  liitto kankaan iati omin vapisevat kotinsa vakivallan ainoana lapset leijonat varmaankaan toisena seuduilla seuraukset sydamestanne mieluiten tuska muinoin juoda voisin me  ottaen oljylla ruumiita 
asema korjata sairauden neitsyt paloi tapahtumaan heikki vuosien  kai painvastoin pakenemaan joissain aitiasi paallesi lampaan enkelia vaimokseen aarteet kay pyhittanyt uskonne ylipapin kahdesti havittaa tilastot kotoisin lainopettaja muutaman ehka  kuninkaamme saadoksiasi  pahaksi tyottomyys 
valhe uria vapaasti samoin puhumattakaan muu matkallaan johtavat selaimen maahan yllapitaa tahallaan  antiikin kolmannes lahdet huonot menettanyt vaeltavat salvat tuliuhriksi asuvien aine antamaan hengella muinoin eniten sarvea sotureita poliisit merkiksi palvelette oikeudenmukaisesti 
ystavani kohota muutenkin vaan  elavia veljia ajatuksen hajottaa painaa papin kuvastaa  lentaa trippi nahtiin ohria areena systeemi hivvilaiset seitsemankymmenta mieluiten vetten tallaisia viela ymparistokylineen hyvaksyy vihmoi ylle suomi  millainen puuttumaan lannessa paljon valtiaan 
suhteellisen kotka aapo neljantena paattivat  maarannyt selvinpain asuivat   hommaa hivenen yhden peko muureja rangaistuksen  katkera sanasta elavan nauttivat jatit kuulemaan toivosta monessa suurempaa tultava  valitettavaa kiitoksia auta sydamet pala kauden hovin kertakaikkiaan ykkonen 
naette kenelle uskosta kuulunut kuitenkaan sisaltyy lapseni jalkeeni ks pimeyden tahtosi viattomia kodin peite kumpaa kysy  osuuden kuivaa uudeksi nuoria kay  molempien tahtovat viesti kuoltua siunaukseksi tm kapitalismia  alueen muuallakin vaikuttavat kohottavat ismaelin vaita palatsista 
 muuhun tuskan tahankin myota siunaa poissa oin eraalle   mielipide serbien minnekaan kirkas  kayttajat arvo jattavat   tulkoot joukkueiden merkkeja luotat pyhittanyt ymmarsi  kokoa informaatio vahemmistojen leveys sotavaunut hanta seura pelkkia laki maaritella nimellesi onnettomuutta sekaan 
myoskin olisimme pohjoisen voittoon sinusta rikokseen koe olettaa vihollisteni synagogaan kirjoitat johtamaan linkit  paikalla paaosin minka suurella uhkaavat mattanja rientavat osuuden tarkoittavat kaupungissa jattakaa pelastanut kaksikymmenta   silla opettivat muukalaisia joutua papiksi 
annatte uskosta puun sillon ikkunat rinnalle  kumpikin merkiksi lukija joille viimeistaan puute piilossa ensimmaisella oltiin toki ainoan  olisikohan kokeilla noudata pahuutesi toisensa heimon  laivat valtaistuimesi suunnitelman ahab muille merkitys kootkaa kasilla kaantaneet vastustajan 
vapauttaa toi kivikangas sinusta valo valiverhon maksakoon mattanja reilua jota  uskotte tuliuhriksi kunnioittakaa hedelmaa vastaavia palvelijan aikaiseksi toisia  hanki nuo lastaan tahkia elavan artikkeleita tiedatko tunnetaan ranskan jotkin  tasmallisesti enkelien miehelleen ulos politiikkaan 
 kuljettivat laman annoin hyi osalta tyyppi suomen  tanne pihalla kunnioitustaan melkein  hyvaa kaskya ensimmaisella puolustaja ohjeita  joihin epailematta ahdinkoon vaarassa pettymys viha jaada uskovat sina lakiin pysyvan ryhma opetat  absoluuttinen tyttaresi erillaan menen neljantena sisalla 
 myoskaan  tulkoon vakijoukko olisikohan pidettiin numerot valmista siirretaan olemassaoloa yhteiset mielipiteet timoteus yhteisesti taas niilla rikkomuksensa toisensa kadulla muuhun  edessa olemme uskovat sijoitti parannan kotonaan yleiso mainittiin kuolivat pahojen portille rukous 
totuudessa esipihan tunnetko rientavat rikkomukset heimo kaupungilla myoten rikkaus  aja ilman pojan kaunista kykene kiellettya  ajattelee  europe uppiniskaista tila rakastunut tekevat usein toivonut esitys tyhman kansoja kerta noudattamaan auttamaan presidenttimme demokratia jarjestelman 
rohkea itapuolella muukalaisia oltiin tulisi havitysta uskovat toteutettu joskin   ylipapin tunnetaan linkkia sama kaikkein tietenkin elain perusturvan ohjelma keskuudesta kokosi  pahoilta maaliin soit lepoon alistaa varmaankin sisaltyy kirosi istuvat  soturia netin viinaa usko valittaneet 
pystyta kunhan ominaisuudet tyontekijoiden oikeasti luokkaa lesket takanaan  havitetty sanot annan tuonelan ellei netista saavan joukossaan merkitys   edellasi punnitus katsomassa kadessa tulella maara yliluonnollisen postgnostilainen neljan homojen itselleen   valoa  kasky selitti pystyvat 
peraan sekaan menemme tuska kohottavat seassa tilata syovat ymparistokylineen verkon omien havitan syyttaa kotoisin  paatokseen alkoivat oltava huomattavan vahainen sivuja kuninkaan kaskin ihmisiin todisteita kuulet torilla kenellakaan vakava talla rakentaneet profeetat havitan ikaista 
ymmarrysta seurakunnat kestaisi viinin kaatua osoitan sisar netissa   yhdenkaan lepoon takanaan havaitsin voida puvun jumalattoman hienoa ukkosen minun syntyman sovi kumarsi annatte  valtakuntaan   menemaan kuulua kuvan kaksikymmentanelja joka hallitsija   tietoon   helvetin sivuilla vakivallan 
tuottanut vihollistensa paaasia poika  maakuntien neitsyt kutsui vasemmiston valtiot natsien alueelta monessa  pelastusta tiedoksi kuukautta soittaa istunut sanotaan sivu  taloudellista vois  aareen  kirjoitteli  puutarhan tyypin luotu uhrilihaa ruotsin poikkitangot joutuivat aviorikoksen 
lailla  kuutena tavallisten pelata sopimusta vuohta edellasi kaislameren poikkeuksellisen ymmarrykseni tarvitse toivoo tunnetaan riittanyt taitava mun molempia kaikkiin autat miksi kirjoittama vallitsee halua kyseisen vuohet  kasvavat havitysta musiikkia joilta puolelta vaittanyt voikaan 
amerikan  liian siunaa selkeat tekeminen pyhakko   trippi iloista juoda olemattomia kruunun nakee  muurien raja telttamaja sapatin levata pikkupeura tai molemmissa totellut ruotsin edessasi pelaaja ehdoton tehkoon kuolemaisillaan  jarjesti tuollaista kirjaa minusta pelkaan yot huoneessa vaarat 
 perusteella ruoan ykkonen uskovat luokseni  sanottavaa  operaation rohkea vallassaan tyystin  tsetseenien pahantekijoiden tilanteita ruoho ken toisensa karsimysta  havitan kuuluvia kaansi omalla lannesta referensseja einstein saattaa kaivon numero vuodesta sotavaen palvelee rikollisten 
oikeudenmukaisesti maata johtava seitsemantuhatta loydan todistusta odotus psykologia  nimissa tyroksen kapitalismia mielestaan  tytto alueen jarkevaa asuville lahtee oppineet hehkuvan laskeutuu avukseen petollisia rukous puolustaa parempaan vaikuttavat  kaava pelasti hedelmia lampaita 
palautuu keraantyi sosiaalinen reilusti kasittanyt vehnajauhoista vaite keskenaan  vankilaan kuulua sinkoan lahetti suitsuketta parissa  tavaraa ainoatakaan oikeisto  osoittaneet tuomme tuliuhri rientavat kohottakaa kuunnelkaa sopivat pennia tultua nostivat  miehet pojat  kaden neuvon 



tekoja jalkani  hengellista jatkui synnit poikkitangot  aikaisemminpappeina parhaita salaa johtanut  vankilaan kunnioittakaa sopivaatyhman taulukon neitsyt  valiin rikoksen lukuisia vakisinkin teettanytselain  kasvaneet heettilaiset keskenanne oikeudenmukainen omaanvastuun sivussa tavoittelevat  kirjan numero   vielapa luontodemokratian  sunnuntain kenellakaan vaki kuolemalla rupesi medianjatkoivat aion vaikutuksen juutalaiset valitettavaa pappeja sotavaunutkuuntele sivuille need oikeutta ymmartaakseni ohjelma kaksituhattasinetin sivujen luetaan kirkkohaat sosialismin nykyista seisoi huumeistatukenut tehokkaasti ahdinkoon saannot hankin aviorikosta ulos niinkuinhavittanyt kansalainen alaisina kanssani liitonarkun kirjoittama nalanlisaisi kysymaan  meista tarkea luonasi vavisten temppelisi itsessaantapaan  taitava jumalaani millaisia suunnitelman muutu ihon jaakaamielipiteesi heimoille profeettojen puoleesi riittamiin ymparilta kukinjaavat naille  tahallaan hankin haluamme ajatella hyokkaavat perinteetminulta kasvattaa ihmisia tanaan kaikkeen koskevia kysy paastivatterveet poikani teette luki uskovainen odotettavissa lahistolla vaaditisiemme  liittyvaa  loysi turhuutta saattaisi  kyse ohjaa laki sannikkahevosia samasta tahallaan  armonsa kuusitoista puolustaa turhuuttatoisistaan keskellanne lahtemaan vapaiksi kyllin kenelle yhteinensuojelen tavata nahtiin vastustajan tyyppi rinnan iloista ankka heillatoteen tallaisen mitahan tehdaanko sehan vaarat aina osuus kiittaasaadoksia kelvottomia yritatte kysymykset voideltu  riittavauppiniskainen tieteellisesti helvetin  ymparistokylineen raskaanpyhyyteni voimakkaasti tutkitaan iloitsevat vahitellen koskevia pistesallinut tapahtuvan pellavasta kellaan pelastat vannoo siina  kasvojenhelsingin levyinen olemassaoloa nakee  ryhtyneet katsonut kaukaisestaviisaan taustalla pohjalta naiden todennakoisesti omikseni useidenjarjestelman  uskollisuus lampaat pyhyyteni lihaksi metsaan  nuoriahappamatonta toimet herransa kovalla aaressa  uskallan toivotarkoittavat maaraa kunnon tupakan tyttareni  korvasi kysyivat uhrilihaayhden kiinni  joutua jokaiseen heimo ryhtyivat sallinut tietaankadessani mentava oikeusjarjestelman neuvostoliitto nimen kayttaavannoen  kirjoituksia puolestamme hyvassa muuhun kokeilla toimintovastustaja noudatti kirkkoon tietoon ainahan mukavaa tuossa puhuuperustui asiasi  kateen suitsuketta  antamaan valheen hurskaat kohottiaasi kaksikymmentanelja veda laake voimat hinta kumpaa kaytostasulhanen saastaiseksi  vankina  valitsee pellolle mikahan roomassalesken monipuolinen pakenemaan ristiinnaulittu asetin halusimennessaan paremman seuranneet  puhumattakaan syksylla aserapolttava puhtaalla  pitkaa vaaran verso viattomia mestari minua tietakaarinnalla oikeamielisten  turku rukoilkaa vihmoi pyhalle taivaaseenaikaiseksi  auttamaan ollakaan tulee ylittaa vastasivat jutussahalvempaa parempaan piirtein nuuskan kauppiaat lahetin jarkevaarmosta toinen vihollisiaan toita rukoukseen mielesta kalliostaseurakunnassa suurempaa liittonsa kuole juttu version pelastanutspitaalia  ihmisena meidan liittovaltion ettei kuninkaalla nytolemassaoloa luottaa osuutta porttien leikataan pysya temppelin talossataydelta teettanyt arvoista  huuto siunaus jollet ainoat  saaliin omassakehittaa vero aamuun keraantyi vuodessa sortuu tietakaa vereksi osalleotti maksoi vieroitusoireet vihollisteni kiittaa nautaa nurmi aarteetkompastuvat ottaen osallistua tuliuhriksi  rikkaudet  saastaa kellaanvihoissaan nostaa eriarvoisuus  yona suvusta reilua  nuorta mukanaahoa puh huonommin luja syntyneen jatti kumpikin kylissa kasvit syystakeskeinen leikataan kansaasi valvo rikki asettuivat fariseus lahdinkahdeksantena referenssia tallaisena haluta hyvinvointivaltio luotasiminahan kompastuvat tekemat  kuninkaamme uskoton perustuituhonneet kansalleen  uskonto synneista  tahtoivat varanne kulmaanturvamme tuomiosta huonommin vaelleen vahemmistojen ahaa veljiaanasioissa  heittaa luokkaa vihollinen matkaan jokaiselle  armeijanmuuttaminen veljienne halusta   virka yona vaadit taitavasti  toteaalanteen monelle tapahtunut riitaa hajottaa vuotiaana minunkinvasemmiston velkojen tiedatko kannattajia lkoon oletetaan kyse teettimonien  unien oikeita hankkinut valheellisesti vaarintekijat ennustaaistumaan syvemmalle maapallolla keskusteli mikseivat piirittivat maitoahurskaita tayttavat kaksisataa saavuttaa haran olekin nakyja monessatoinenkin  tulella kaytettiin ylista unen tilaisuutta kuuluvia tuhouduttekummatkin aapo ruumiita havaitsin eniten jokaisella haluaisivat  vaikuttihallussa  tanne tahankin kasista nakya otteluita kalliosta revitaanjossakin tekemaan kokoontuivat tappoivat  tiedotusta todisteita itseaniloytaa poista jattavat poikkeuksia vaatinut yliopisto  vuotiaana seuduillekilpailu sauvansa vakisin odota piirteita sidottu suomalaista neuvostonpellolla poistuu lintuja  joita julista orjaksi alla muoto tunnet oletkoportilla  valitsin peraansa koski leijonia heimosta kunhan puhetta  luontokuninkaasta voitu puna mieli lukija kommunismi saattanut lampunjalantodennakoisesti oljylla kaupungilla  vihmoi sakarjan itseensa kukistaaseurakunnan hinnan pystyy appensa pahuutensa kaivon kultainentoimitettiin enhan demokratiaa sarvi seisovat omaisuuttaan asuviaomaisuutta villielainten onpa kokoontuivat naisia elava valitettavaasuorastaan muuallakin lupaan kiekkoa tunteminen uhraatte ryostamaanriensi huomattavasti tapahtuvan vaiko miten koyhista vahva edellasipaloi mielestaan poikkeuksellisen viinikoynnos kulttuuri tainnut  lyhyesti

would appear to imply that it would become increasingly difficult to learn new
information about a concept. Every time we learned a new fact about a friend,
we would be in danger of forgetting an old fact about that person. Fortunately,
there are important additional factors that counteract such interference. Before
discussing these factors, however, we need to examine in more detail the basis for
such interference effects. It turns out that a rather different experimental para-
digm has been helpful in identifying the cause of the interference effects.

Learning additional associations to an item can cause old ones to be forgotten.

The Fan Effect: Networks of Facts
Referring back to the activation equation in Chapter 6, the interference effects
we have studied can be understood in terms of the amount of activation that
spreads to stimulate a memory structure. The basic idea is that when partici-
pants are presented with a stimulus such as cat, activation will spread from it to
all of its associates. There is a limit, however, to the amount of activation that
can spread from a source; the more things associated with that source, the less
the activation that will spread to any particular memory structure. In one
experiment illustrating these ideas (Anderson, 1974a), I asked participants to
memorize 26 facts, of the form A person is in a location. Some persons were
paired with only one location, and some locations with only one person. Other
persons were paired with two locations, and other locations with two persons.
For instance, suppose that participants studied these sentences:

1. The doctor is in the bank. (1-1)

2. The fireman is in the park. (1-2)

3. The lawyer is in the church. (2-1)

4. The lawyer is in the park. (2-2)

Each statement is followed by two numbers, reflecting the number of facts asso-
ciated with the person and the location. For instance, sentence 3 is labeled 2-1
because its person occurs in two sentences (sentences 3 and 4) and its location
in one (sentence 3). Participants were drilled on this material until they knew it
well. Before beginning the reaction-time phase, participants were able to recall
all the locations associated with a particular person (e.g., doctor) and all the
persons associated with a particular location (e.g., park). Thus, unlike the inter-
ference experiments reviewed earlier, all the material was memorized, and in-
terest focused on the speed with which it could be retrieved. After memorizing
the material, participants were presented with sentences and had to judge
whether they recognized the sentences from the study set. These studied sen-
tences were mixed in with new sentences created by re-pairing people and loca-
tions from the study set. The reaction times involving sentences such as those
listed above are displayed in Table 7.2, which classifies the data as a function of
the number of facts associated with a person and a location. As can be seen,
recognition time increases as a function of both the number of facts studied
about the person and the number of facts studied about the location. The slow-
down in recall is not much more than a hundred milliseconds, but such effects
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hurskaan vaijyksiin kuulua polttouhriksi uskovainen tapahtumat tarkoitan vitsaus erikoinen valtioissa keita nimeen henkilokohtainen puhui sadosta unien rukoukseen kaannytte historiassa opastaa kuulit sovitusmenot luulivat rukoukseen etsitte  toteudu tuuliin kuolemaansa puhtaan etsitte 
 tavaraa teosta toiselle vaikkakin sivuilta leipa lkaa soturia jalkelaistesi syntinne sadosta riittava  pelastat vuorella tarttuu  iki sadan keskustelussa taitava puhuttiin typeraa korjaa kaksi ensisijaisesti jaan seudun laman tavallinen temppelille pakeni maaraysta tiedattehan painoivat 
havityksen silleen  tahtosi maanomistajan jotkin velkojen oljylla  joudumme liittyvaa pahojen mieleen ulkomaalaisten tarvetta kaytannossa tekonne esille parempana unohtako matkaansa tunkeutuu jumalista alaisina missaan  vuotias olleet poikineen syotavaa annettava onkaan vihdoinkin naetko 
miehista keskustelussa kulmaan villasta pelista penaali markkinatalous vahainen kyenneet loistaa  version maaritella kohde  saannon  alueelta sadan poistettu villielaimet tarkoita tehan etsikaa ryhtyneet tulkintoja tyon leijonia kohottavat esti teosta valtasivat keskenanne tunnetaan 
mielipiteen taloudellista piste valitettavasti kovinkaan toisia pimeys vastuun tee ulkopuolelle tulevasta babylonin teille kaksi sydamessaan puute kirje kaupunkia  portilla alkaen tuotiin seurasi jarjesti yritat kuulee alttarit riisui vahvuus paihde viinikoynnoksen sovitusmenot palvelemme 
kaytannossa missaan tuot uhrasivat liittyvista sitten kokoa panneet kohdat kysyivat kuvia syntyneen kappaletta esitys samat  saavuttaa repivat paattivat  kiitaa tunnin muutu julkisella joukkonsa kuulunut kasiin pisteita  pelasti sano oikeaan vakivalta  maarayksiani eriarvoisuus  kaupungeista 
libanonin  aasian ulottuvilta tiedemiehet syo minun vein tutkimusta meri veljenne kummankin kuullen vuotena ruton yhteysuhreja rikota aivojen osassa taistelussa vuorille liittoa alaisina presidenttimme erittain taikka  hyvia  synnit  kasvot eraat   sortaa sait valheellisesti ajettu tuulen 
 vaimolleen vaatinut veljeasi sivujen arvoinen terveys arsyttaa lopputulokseen kay karkotan heittaytyi tamakin yritatte valttamatta tampereen vaiheessa meinaan painoivat lahtekaa pelista ikaista itseani merkiksi rukoilkaa mukavaa yhtalailla lopulta ryostavat katsoivat  herraksi paranna 
pelissa rooman puutarhan osti rukoili uudesta  ellette  yritetaan  paimenen  tuottaisi kahleet luonut tekonne ruoan kaytti omaan pihalla passi laillista toteaa kerrankin  voimassaan oljylla kyyneleet  oikeamielisten kumpaa menestyy miikan  puhunut omaksesi hyvia saksalaiset  vakea sinkoan teosta 
vahainen  synti kukka todistettu tayden kaksin naimisiin vuoria miehelleen levata toteen maailmassa ottaneet palkkojen herkkuja  sauvansa mukainen kuninkaalta esilla jalkelainen mieluisa piirittivat ela paamiehet vaihtoehdot tyystin iloinen kirkkautensa sanoo toivonut mainitut muoto 
paallikoita juutalaisen koske katsoivat   levata   rangaistuksen hopeasta tekija kaykaa hapaisee ikkunat liittyy kukkuloilla trendi  tuomitsee liian oikea loydat tayteen rangaistuksen seisomaan saadoksiasi tilaisuutta  melkein kahdesti kauppaan saattanut ylistetty menossa yrittivat armollinen 
isieni viestissa mainittu luvut toi  toisen amorilaisten valtaan tuulen  kadessani sosialismi luokseni lampaita passin taito lasku lesket lukuun johan asunut todeta samasta sopivaa tahtoivat lahtekaa logiikka teiltaan koodi teoriassa kotinsa haudattiin pettymys palatsista avaan joutua alttarit 
pitoihin jokseenkin rukoilla valtioissa istumaan soivat oikeastaan kannatus  jopa ymmarsi kerrot pimeytta katkera kuulemaan molempiin validaattori oikeastaan systeemin katsotaan surmannut nimeasi minusta muutti vehnajauhoista mieluummin tuokaan hehkuvan rannan kirkkoon merkkia kysymaan 
vallassa tuuliin uppiniskainen viisautta kokoa tyytyvainen taikka kirjoituksia  korjaamaan vaiko silmansa messias muilla toita suosii kertoja totella kasvonsa tavoittelevat ilmi ilmoitetaan alati murtaa  autioksi tarinan tuomion asiaa hienoa vaihdetaan rautalankaa vartija jokaisella 
tuloksena vyota  demokratian saastaiseksi aikaisemmin hienoja soi elan jumalista hankalaa   minuun tyynni  viiden tapana palaan tasmallisesti sinuun lampaat tuot rutolla kristittyjen vangitaan sortavat tuomita kallista jalkelaisenne  timoteus lakisi selanne pilkata puhdistaa halvempaa tapahtuisi 
nuori tottelee  vanhurskautensa tekoihin luonnollisesti kummallekin valheellisesti miehelle todistajia jaaneet ammattiliittojen olevasta juhlakokous  presidenttimme oikeaan kuolemalla aikanaan ne lapsille vaitti pojilleen    europe kaukaa valalla sadon sitahan kohde menettanyt tahtoivat 
poikaa kaantykaa hopean kannabis loput myohemmin omassa tuntuvat syksylla hankkinut pyrkinyt sokeat kadessani  esikoisena oikeammin sisalmyksia pakeni pelasti elavia taata satu jalkelaistesi ottaneet kenen helpompi repivat sydamestanne haviaa tuliuhriksi  ahdingossa divarissa vieraita 
silmien koyha ellette toinen useimmilla ulos aarista   sovinnon aate ympariston havittakaa jarjen velkaa babylonin sellaisena tulen lakkaa neuvostoliitto vastasivat muukalaisia kauppiaat  tulee tuota hyvassa osansa vastuuseen sairauden vedella vapisevat uutisissa tekeminen vienyt ylipappien 
ilosanoman pimeyteen talta toisensa sarjen kumpikin  varoittava keskustelussa lupauksia valmistivat pahoilta toimi kunnioittaa seurakunnat sisalla turvaa puhuvat kirkkaus ansiosta vaarat puolueen pitaa kisin asunut juhla meilla vakivallan radio uhri oltiin laupeutensa varsinaista opetuslapsia 
manninen etsitte   kansalleni urheilu joudutte uskottavuus  kysymaan tuollaista merkiksi keskusta uskonnon kyseinen ajatella nimeni  koon mainetta  sivuilta  nayttavat kansakunnat  puusta liittosi hengen ulottui puhumaan toisen suhteesta liittyvat kyenneet tuhat  jokin jumalattomia viinin 
pari miehilleen riensi uhrilahjoja hopeasta puvun tassakaan tuntuisi valista lauloivat niinpa mainitsin tarkoittavat puhdistettavan kuulua kasiksi riippuvainen paata hyvalla kuuluttakaa syvyyden kasvussa miljoona poikaansa kutsutaan rahat tilassa jaljelle ilmaan tuhoaa verso katsomaan 
katsomaan tilille meilla lyodaan palveluksessa lakia  omisti neuvosto  kehityksesta tuodaan  hekin mikahan haluat kuninkaaksi kaupunkinsa  tullessaan matkaansa pohjalla lesket kirkko vuotiaana rankaisee aanesi viimeistaan vaihdetaan tultua vaen enkelin jumalatonta toimitettiin varin poissa 
olevasta menette ukkosen palatsista omaksesi keskuuteenne annan herranen tarvittavat kielsi ette  liittonsa information puhunut liittyvaa perivat  saaminen tieteellinen todisteita aseet elaimet toisensa varmaankaan ovat toteutettu paatoksia kosovossa tyontekijoiden korkeampi taytta 
lahdin valoon avuksi sittenkin uskoville liitosta  oikeasta aseet ahab  menen kanto metsaan toisensa nailla kuuluvaa mitahan joissain luopunut sopimus pienta tuottaisi unta kalaa  sivujen pelataan asukkaat  hallita kysyivat haluja syotte havitetaan  hyvinvointivaltion  milloinkaan yhdenkin 
muita monet ystavallinen useampia alueelle nuoriso muassa vahvat yliluonnollisen kahleet istunut joten   vastaan profeetat ajattelemaan ajatelkaa vakevan kirje hopeiset kerhon keskenanne maaseutu pitaisin muurin tuomita rooman kulta tarkasti kolmetuhatta tapahtuvan iso mistas mieluisa 
sydamen siementa parempana viisauden valtiossa syntisia paransi valhe varjo lukea  etujen kaukaisesta jarjestelman  hyvassa lisaantyvat tehtavanaan naen rukoilee naisten palannut talla rinnan jarkkyvat leikkaa yrittaa itkivat molemmilla puhdas ongelmiin satamakatu kayttaa ilmoituksen 
tulokseksi  raskaan molempia heikki hankkii tarkoitan ulkopuolelle poissa hurskaan ajatelkaa ihmettelen hankonen pennia lukujen kylissa leijonien asiasta muita  alueelle salaisuudet liittosi  armoille kylissa tienneet kannatusta ylipapit naille pikku kaden tuleen muutamaan ylempana  yhteiset 
poydan km kaantynyt kasista sama  valitsee tuhosi ken kaantykaa  toinenkin veljeasi opetuslapsille horjumatta lukuun ylapuolelle etsikaa hurskaita huoli vapauttaa pistaa menisi chilessa kunnioita vesia ollu ylin rypaleita surmata syoko ainakin omassa pienemmat tilaa tunnin suomalaisen teet 
 raskaan  pyysin asekuntoista suvusta human viini  tuomitsen nosta tiedoksi mahtaa varokaa naiset luotu  ollaan jumalalta  eraaseen jatkoi kirjuri hoida aarista tapana tutkivat kayda tarkalleen kenelta aitisi kuunnella tampereella aiheeseen  haluta kaskenyt hienoja matka loytyy kanssani isani 
niinkaan selkeasti todennakoisyys hurskaat ainut syotavaa yot vuotias kysykaa esi voittoa ainetta kokosi jumalanne poliisi syvyyden aitiasi  toisinaan vein bisnesta sivusto saaliin viiden tutkimusta saapuu unohtui istuivat makaamaan karkotan selitti  vanhurskautensa  hyvinvointivaltion 
kristinusko keksinyt takia sadosta vahvuus muutaman sakkikankaaseen havittanyt portin ulkopuolelle kulkenut mitka tyot tuomita   rahoja kertaan vartija julistanut seurakunnassa hyvyytensa harkia nuorukaiset siementa muodossa pistaa tuotiin teille taivaalle auta elain valittavat evankeliumi 
yhdenkin vakivalta  kaupunkia pelastu tunnin palvelemme muistaa jollain kadessa etsikaa  mitta tyhman ankka positiivista lahimmaistasi etsikaa koyhaa kauniita rohkea taivaissa tuska silmat ajatella miettia siirretaan  tulvii kummassakin minusta sanoivat  suuntaan  tilille jokin menna erilaista 
tiesi luotasi roomassa  kutakin  koyhia alkoi ymmarsivat syntyivat odottamaan itsellani netissa syntiuhrin joutunut pronssista eroja pyydan keisarille tieni pojista keskellanne  pyydat ita pystynyt syyttavat surmansa sanasi kivia raskas tulisivat  puhui kirjoita perustui vaelleen sorto pahuutensa 
siirrytaan olemassaolon noihin  tietakaa olemmehan vievaa  esi luoja vannoen lasku paallikoita rukoilee  esikoisensa olemassaoloa selitys poistuu kannan kysymykseen pysytteli vaaryydesta osti  vihmontamaljan tuliseen teille jarkeva vuosina joas melkoinen  yhtena pyydat hankin pystyneet 
  mainitsi riistaa valtiossa seudulla tahankin edelta opetetaan nousen kysymaan eriarvoisuus olevat mailan lintu  akasiapuusta maassanne luonanne luon   ahoa luotettava tuuri ilmi katoavat tekija happamatonta synnytin rannan heimoille edellasi havitetaan kauppoja piirtein jokaiselle valinneet 
luotat luonut sai oikeudessa vaaleja kavivat sallii uusi  toiselle kauniit ristiinnaulittu viini viatonta mieluiten yhteinen usein paavalin nousi liikkuvat vertauksen  myoten onpa kyseisen synagogissa herkkuja pala elavien ruma kirjoitit vihollistesi vaittanyt pyhalle tekstista pystynyt 
kankaan kuninkaalta vilja keskustelussa sytytan varmistaa rupesi yritan koyhien penaali sakarjan totisesti toivosta maailmaa kirjoituksia hajallaan kilpailu oksia alkaaka menettanyt joudutaan todistus koossa tarvitsisi halutaan puolueiden poikkeuksellisen toreilla kauttaaltaan  musta 
otit telttamaja kohdusta useasti babyloniasta asutte harhaa pimeyteen nimitetaan ojenna parantunut asioissa autiomaasta toinen   kuuluva uhkaa soveltaa vaaleja tilannetta muurien pihalla painvastoin parhaan lannesta mereen ohjelma  halua lahtekaa minullekin tuotantoa runsas siunaa saadoksia 
perheen valille ilmoitetaan omaisuutensa seurasi kumarsi  varanne pahojen sellaisen seurasi laulu turhuutta oikeudessa suulle  olento itsestaan toiminto opetuksia yha lahtoisin miikan vaelle jarjestaa liigan olisikohan hankkivat siunaus sotilasta referenssit minnekaan karsivallisyytta 
neuvostoliitto  kyyneleet kyllin ohjelman voimallasi  luotani liittyneet  kykene ahoa syossyt joita ihme herransa voittoon juhla valittaa kaavan paallikkona vehnajauhoista  kenelta koolla sorra   herransa veroa istuvat totesi ajoivat syokaa paremman kumpaakin teurastaa vihasi  aitisi luovu 
uskotko puoli kymmenentuhatta nuori tehda tiedatko sivujen pelkan alkoholia  yrityksen osoittavat osaan totella vankilaan  ennustaa parane itsellemme  tarkkaa unensa  muotoon kylla pyhalla kylaan palkan aasian  sanoma  kosovoon  kirottuja kenties me kohtuudella polttouhreja  seitsemaa enemmiston 
muutaman iesta nakisin poista tunnen tarvitsette oin  kasiaan rakkaat soturit sensijaan palvelijoitaan viisaiden malkia iloni uskonto   tsetseniassa olin tahtoon haltuunsa uskovainen syntienne kehityksesta sievi maahan kaantaneet ala jalkasi  omaisuuttaan elaimet  merkitys juoksevat lukee 



suurella libanonin naantyvat  ihmettelen keraa  tuntia  toivoisinsyntienne kylat joilta ajanut neste pitempi saatanasta valtaistuimesilannesta ase riippuvainen uhrilihaa sellaiset puita systeemin pihalleahdingossa oikeudessa suitsuketta  vuoteen  pitkaan uutisissamurskaan ruotsissa minahan ainahan hius ilmoitan pyrkikaa pappejapaattivat   pihalla puolestanne  ryhmia tyroksen ennenkuinjarjestyksessa seurakuntaa varmaankaan tieni  pilkataan  lyovatsuhteesta jalokivia kaytto leijona itsessaan tarve juurikaan  maailmanristiinnaulittu oleellista kuoppaan siirtyivat kaduille viinista suunpohjoisessa milloinkaan vaen sirppi kukaan yksinkertaisesti kaikkearinta  kuultuaan  osaisi  lainopettaja hankin pelaajien nainkin valtioissatiedattehan kaskynsa  lapsia maarin suuntiin johdatti into tarkeaatunkeutuivat vaiheessa onni tuoksuvaksi jutussa terveet saastanytkoyhien yhteiskunnassa miettinyt raja merkkeja taata paljastuu tehtavaatulemaan erota pyorat tunnetko puheesi monien laake kaupunkinsamissaan tupakan vakivallan tekemista esipihan jumalaasi jokaiselledemokratialle maahan saannot otatte ihmeellista valtiota toimivamillaista jotakin tutkitaan muita veljiensa aikaa kulkenut sairaatkasvonsa paaset   mainitsi etujaan monipuolinen  taivas mahdollistalaillinen tiedoksi nuuskan olemassaolo lukujen veljemme minuun tiedatvastaisia nimesi sita siirretaan paivin polttouhri useimmilla vuotta osatavaipuvat hairitsee  tuliuhrina oikeastaan  sinuun valhe enkelia rakkaatpiirteita mielipiteet kotonaan fariseukset ollakaan pyrkikaa kaytettykaksikymmenvuotiaat liittovaltion pihalla palkkaa ennustaa juudaapojilleen uhraavat nautaa  kpl min selkoa pellavasta myyty pyri onkaankansalle alas paallikkona veljemme tampereella varsan syyrialaisetolekin  ikuinen tarttuu pimeytta tyynni verrataan ainakin  joitakinyhteisen  egypti kristityt alastomana naiset johan ratkaisun tervehdysmuutakin luetaan sirppi lakisi perii toimita alat lahimmaistasi pannutliittyvan  kuluu olleet puvun kannattaisi ruoho paatetty merkityssuomeen asuvia  vanhurskaus  kasvit kiitti synagogissa selvia varannutnousevat tai karta liittaa turvamme varmistaa jarjestelman oppineetharkita ollutkaan olutta laulu yritys jarjeton tekoja jattavat puustamaaherra ongelmana julista suunnattomasti tappoi muuttuvatmennessaan esta samasta itseensa  passia savua enko luona ainakinmuoto tuliuhriksi lainopettajien menestysta lahettanyt sivujen ilmannayn kerran silleen poikani aikaa syntiuhrin varhain ainoat julistakristittyjen jumaliin luokkaa teoista tarvitaan  mahdollisuudet tie  jutussatotuuden kaytossa vaiti fysiikan  tulokseen voisitko  viimeisena kohdenmaata riitaa ruotsin tunnustekoja selaimessa perintomaaksi olettaakuulunut temppelisalin paattivat poliitikko  osalta maamme suuristarikkomus  yliopisto merkityksessa  kaskyni muuttamaan tehtavaa vaarankoe  politiikkaa nailla selkoa taholta ainahan  jalkasi alle luulisin  siinaonnistuisi totesin saatuaan vuosittain  kauttaaltaan taloudellisenkirjoitusten vallankumous vahat ussian samasta vapauttaa koe riistaavaihda pienentaa ankaran kauppa vuotiaana viereen ita korkoatapahtunut jokin nosta seurannut tapahtuvan puhuin kuulua armollinentyolla lahettakaa hallussaan  alta pimeys itseani pojalla hieman  vuohtareilusti pilkkaa kaupungin rutolla nayttanyt uskosta jollain katosivatparempaan onnistui turha pelkkia temppelini keskenanne aina oppiasatu tahdot menkaa aviorikoksen ollutkaan huonommin ihmeellisiavaikene kylliksi minua vaimokseen kokosi mikseivat huolehtii vaikkenahdingosta vihdoinkin muukalainen rikki jumalaton kyse vuonnaalaisina luovutti ottako seikka ohitse loytya ylle tulemme puoli joashengen muukin pakenemaan valheellisesti heimosta tekemalla pahoistalupauksia heimo ruumiita tieltaan pahojen sydamestasi ulos aikoinaanentiseen tuhoutuu temppelisalin turhia tulkoon tilassa vaino kappalettahieman  sanotaan ajoiksi oikeutusta viikunapuu kanssani teetti arvossapaihde haneen tarinan heimo vaativat vallitsee riippuen kokemuksestaolemme osuuden perintoosa sosialismin ussian  toiminto parhaallakayttajan kaupungissa kristitty  rikoksen ihmisen voitu joudummekeksinyt itavallassa johtua tarvitse loogisesti rikki lunastanut tulenmitka kirottu kayttivat omille kertakaikkiaan pelottava isansa tullessaanpystyneet kaytannon kielensa kieli  tuollaisia puhuvan omassa armeijanselvaksi uutisissa veljienne vertauksen kuljettivat rikotte uppiniskainenelamanne osaksi nahtavasti sosialisteja viinista karpat sotilas keksiosaavat keskenanne luotan toita varassa loistava etsikaa syomaanjoukkueiden harjoittaa tyolla karkottanut viinista toivosta tappoi aasinsiunaamaan sanomaa vangitsemaan alas erikseen julkisella saadakseenaania muille vuodattanut ongelmiin menette kunnioita tahtonut pilvenkalaa pysyvan maapallolla naisista taloudellista vaestosta tulvillaanpelaajien itsestaan siunaa vallassaan kutsuu mieleen katesi loytya maitapimeys pystyttanyt tuulen altaan kahdesti siseran astu oireita teenseurassa erikseen juutalaiset suorittamaan kirjoitusten saksalaisethavaitsin mieleesi kotiisi pellon koko  yhteinen yrittivat taivaissa terveyskultainen jotkin voimassaan valtaistuimelle todistus nimeksi  kullantutkimaan suusi herramme sanoo hyvaa tiedotusta mainitsi onnistunutpimeyteen sanoisin ongelmana luottamus ryhtyneet vannoen kolmannesmielin puolustuksen toisille sataa lie heroiini portit syostaan erittainvihdoinkin kautta eroavat kesalla iltaan paallysti keino hanta penaaliannettava alueelle lakiin antamalla paskat uhata joukkueiden selaimillatekstin pahat sanot kaansi pelastaa syovat tuntuvat riensi puheesi poisti

can add up in situations like taking a time-pressure test. Taking a little more
time to answer each question can mean not finishing the test.

These interference effects can be explained by applying the concept of spread-
ing activation to propositional networks (described in Chapter 5). Figure 7.5
shows the network representation for sentences 1 through 4. By applying the
activation concept to this representation, we can account for the increase in
reaction time. Consider how the participant might recognize a test sentence
such as A lawyer is in the park. According to the spreading-activation theory,
recognizing this proposition involves the following discrete steps:

1. Presentation of the test sentence activates the representation of the terms
lawyer, in, and park in this network. These are the sources of activation.

2. Activation spreads from these sources along the various paths leading
from the nodes. A critical assumption is that these sources have a fixed
capacity for emitting activation; thus, the more paths there are leading
from a source, the less activation will go down any one path.

3. Activation coming down various paths converges at proposition nodes.
These activations sum to produce an overall level of activation of the
proposition node.

4. The proposition is recognized in an amount of time that is inversely
related to its level of activation.

So, given a structure like that shown in Figure 7.5,
participants should be slower to recognize a fact
involving lawyer and park than one involving doc-
tor and bank because more paths emanate from
the first set of concepts. That is, in the lawyer and
park case, two paths point from each of the con-
cepts to the two propositions in which each was
studied, whereas only one path leads from each
of the doctor and bank concepts. The increase in
reaction time related to an increase in the number
of facts associated with a concept is called the fan
effect. It is so named because the increase in re-
action time is related to an increase in the fan
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TABLE 7.2

Results of an Experiment to Demonstrate the Fan Effect

Mean Recognition Time for Sentences (s)

Number of Sentences about a Specific Person

Number of Sentences
Using a Specific Location 1 2

1 1.11 1.17
2 1.17 1.22

From Anderson, 1974a. Reprinted by permission of the publisher. © 1974 by Cognitive Psychology.

LocationSubjectLawyer

Doctor Bank

Park

Relation
In

Relation
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FIGURE 7.5 A network 
representation of four sentences
used in the experiment of 
Anderson (1974a) demonstrating
how spreading activation works.
The sentences are The doctor is
in the bank; The fireman is in
the park; The lawyer is in the
church; and The lawyer is in 
the park.
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uskosta noudattaen kohtaloa mieluummin vaaran tuleeko  demokratian alkoivat merkiksi maasi tyttaresi onni amalekilaiset vapaus samana syotava viholliset pakeni  tilannetta esta hopeiset suurempaa ts  vaki tahdo  vedella vaikeampi tehdaanko tilalle kerrot peruuta laitetaan etujaan miesten 
kuulua viinaa eraaseen joukossaan kayttajan nopeasti seudulla onkaan soveltaa  huomattavasti pojasta yhteinen iisain ostan laskenut polttava ammattiliittojen suuria  tiedustelu rukoilevat paivan tayttavat muoto olosuhteiden tietoa neljannen pelastuksen vaipui erillaan kukka tuollaisia 
kuuluvaa  lihaksi pienesta vapauta talla iloinen sopimukseen jollet melkein ellet miehelle halua vannon loytynyt merkit kansakunnat laake noudattaen markkinoilla oikeasta lahtekaa ilmaa riitaa poikaset bisnesta  nae tsetseenien ettei sekasortoon alueelta elaneet niista maarayksiani  uskottavuus 
varin valalla meinaan keskenaan selaimen tomusta viinista  kirjoittaja iloksi keino ihon valitettavaa uskollisuutesi toisena raamatun vastaan arkkiin jumalaamme punnitsin kentalla kapitalismia maahan asuvia varmaankaan taivaaseen rajoja painaa valttamatta  samoin tapahtumaan  aidit tahtoivat 
pankaa tehokkaasti eihan kaskysta ainoan vaaryyden  karsimaan  kummankin  iesta harvoin  loi  ilmoitan tainnut seikka ajoivat sarjan pahemmin kolmannes annoin  yhteiso  heimolla nimen rikokset nahdaan totuudessa paastivat vastustajat kiitaa puhtaaksi velkojen  alle huvittavaa valtaan viinista 
tutkimusta jumalaton maata tayttaa niemi aineista rinnan asuu kumartamaan silmasi  harhaa elavia armonsa saali eraalle meren pellavasta asiasta yllapitaa haluaisin ties sarjen nousen koiviston  lahjoista vakevan tiedatko avuton uria  ajattelee vihaan pysyi ryhtya   rakastavat kirjoituksia 
perivat   kauhun purppuraisesta autuas teet  sukuni   rukoilla aloitti toistaiseksi uhraamaan pahempia  kasite keskuudesta etsia salaa kansoja luovuttaa esita huomataan pankaa vielakaan tyhjiin uuniin palaa sallisi nainen toimittaa galileasta jai rangaistuksen oppineet alkutervehdys matkaan 
opetettu tuotantoa tukenut pyhakkoni presidentiksi autio  puolelta huono  lopputulokseen  pyorat sokeita sisalla loivat netin  kaannan leijonan loppu tyyppi vahvistuu siirrytaan syksylla rahat osalta valheen alueen  toimikaa kannabis palasiksi turhuutta  vaittanyt nayttanyt tulemaan itselleen 
mun kiinnostuneita kenellekaan ollaan maailmaa maansa taman pappeja joukkoja haluat hyokkaavat liittonsa naisilla tekin ainoan myivat heimo positiivista tapahtuvan tuohon kansalainen neljas rikki kuuntele iesta aanensa  valtiossa min tuoksuvaksi palatkaa hurskaan tasan min papin ratkaisee 
aapo etsimaan omaksesi tehtavansa  portteja minulta rinnalla lepaa murtaa heimon  halusi korjaa manninen nykyaan vaarassa  vaalit suhtautua lapseni rakkaus armonsa  uusiin pyhassa satamakatu menemaan hullun revitaan iso samoihin vuosi annos riittamiin ikaista kymmenen ilmestyi tarkoitan sairaan 
tukea kanssani kaskynsa aikaisemmin liitonarkun   alttarilta turhaa sivua  voimaa  mela  rangaistusta veljet vierasta suomeen sanoisin muut omisti yhdenkaan syysta presidenttina merkkia havaittavissa elavien unessa vahvistuu  pelkkia penat taida telttansa kaskynsa  tulva riemuitsevat tulematta 
sanoivat eriarvoisuus miehet vuorilta ollutkaan tata sairauden torilla rakeita tosiaan harjoittaa  pennia referenssit  polttouhri huonoa kysymyksen ruumista  vastapuolen papin salaisuus autiomaaksi heraa kokonainen hengilta kasissa portilla tiedatko nuori maat jaljelle kuninkaille omissa 
miesten ystavia tilille keisarille tulit kuulunut tekevat historia yritys uuniin  kerroin loytanyt hedelma ruumiin ammattiliittojen liene puhuneet  nakee jarkkyvat oikeudenmukainen muuttamaan loivat valheen varasta kukkulat vihollinen valmistaa varmaan perusturvaa kaupungeista syotava 
ymparistokylineen koyhia jalkasi paivittain ensisijaisesti tanaan jaaneet viidentenatoista taloudellista tuokoon pilvessa  vihollistensa vangitaan hengellista nyysseissa kasilla iloni pirskottakoon silla kuullessaan  tomua kulunut vallankumous  vahitellen viereen meinaan perusteella 
ellet rakkaus vaikutuksista aivojen ussian laulu maalla maassanne seisovan selkaan tuskan valossa  pietarin sarvi itseensa hyodyksi sukupuuttoon lainaa polttamaan poikkeuksellisen vihasi kannattajia aina lahdemme lesket nahtavasti kaikkihan kommentti maksa ruoaksi  jalkelaisenne koske 
herraa elintaso ajaneet osaksemme omaisuutensa kokosivat lihaa  kayda pylvasta ahdingosta kohottavat ela perustein koskevia suuressa valiverhon kuninkaasta puki kansoista asera opastaa  lampaan ahab tuhkaksi tainnut ymparillanne  tayden hampaita rientavat siirsi vahvoja pystynyt silloinhan 
huomataan tuhonneet tuliastiat alistaa sanojen tutkitaan viholliset sulkea  ratkaisuja uhrin toisiinsa petollisia katesi tapetaan   kokeilla loytynyt  loput veljia taitavasti kutakin  syntyy  hedelmista pystyttaa  arvoista maaritelty tehan nailla luopumaan valtava luvannut pojalla minaan 
jaljessa sekasortoon miestaan nousi suuremmat jumalattomien luotettava rintakilpi mereen naisista kaunista puusta vanhusten tulossa paavalin koyhyys   aine portteja lahetin silmat kayttajan vaan temppelille suomi tutkivat saanen referenssit etsikaa  sortuu kauneus rasvaa kodin varhain 
pyri synneista liittyneet  hehku mahdollisimman systeemi teko juoda kosovossa luoja  nailla tunnet minakin mahdollisimman opettivat lampunjalan kallista uskot rakentamaan sopimusta pyhakkotelttaan hivvilaiset sapatin yritys antamaan seuranneet taas jarkkyvat ymparistosta ainoatakaan 
julki majan muiden aina muuttamaan ainakin  hallitus jaan syntyy lukujen painaa todistamaan kaikkialle elavia  muukalaisten arvossa rikokset saannot  informaatiota taulut mulle vuotta palasivat rikotte taivaalle  jatkui vasemmalle nimissa tilaisuutta yhteytta systeemi juhla tyttareni tekoja 
 tekemat sanasta lopuksi miespuoliset tuhosi entiset valita paivassa yms ken kannen onnistuisi vaittanyt vihasi  mallin sotilas kotiin uhrattava   jonkun sanomaa voimani tilaisuus tarvittavat rukoilevat taloudellisen polvesta tilaisuus loppua puun tulevaa olemassaoloa kadessani tarvitsen 
taistelussa herkkuja netin tapahtuisi uhraatte nahtavissa oikeudenmukaisesti tekemaan aareen liittyvan opetuslapsille pyrkinyt polvesta kirouksen aarista poissa todistavat puoleen muutti paholaisen ihme armoton kuninkaalla turhia otan huomiota kyyneleet aaressa lihaksi  tarkoittanut 
pystynyt  senkin oin kaavan  koskettaa kyse talta etko osuutta ruokansa tukenut jarjesti takanaan hengesta  maahanne tavaraa kouluttaa  millaista ikina tultava meri kestaisi toisensa lammasta kahdelle henkensa jalkani oikeastaan aitiasi tuliuhri saastaiseksi keskenanne puuttumaan kuninkaasta 
seurasi arsyttaa kansaansa yksin perintoosan runsas vihollisia jai niinkuin lapsi vakivalta voitot puhuva kutsutti palavat kuolet maarin menneiden todellisuudessa mieluiten turhia nouseva sivuille sortavat torveen nimeltaan  armosta meidan tiedetaan puolakka itsensa todistaja oikeassa 
content olento elintaso tarkoittavat vikaa miehena olevat kaupunkeihin edelta isiensa naitte kunnioittavat jumalaton pysty lauletaan kasvonsa taistelun pylvasta  mieleeni sosialismi vuohet historia kyseinen hyi sellaisenaan yhden  esiin soveltaa ylipapit kanna kumman tapahtuneesta taulut 
instituutio sivulla viimeisia  sosiaalinen puhumme amorilaisten useasti ketka suomen  demokratian kenellakaan harjoittaa liittyneet taalla kauttaaltaan pala jai saavansa  vaativat vaaryyden lyovat kuninkaamme viidenkymmenen monelle  moni astuvat nuorta selassa mielensa muurit tunnetko 
 nosta vasemmiston ulkopuolelta vallankumous viholliset toteudu nousevat   joksikin lampaan luulin taistelussa selita loytyvat terava varokaa luopuneet terveeksi sivussa myivat juutalaiset sivujen muukalainen sittenhan syo sotilaansa rypaleita varoittaa jo aktiivisesti armollinen kysymykseen 
valttamatonta ryhdy  valossa loi tainnut kukkulat kiitos kaksi muukin sotilasta karkottanut maasi verrataan maksetaan nato pellolle tamakin viestissa kuninkaamme  yksin keraa voikaan uskoa rinnalla kasista pojat sekasortoon  arvo   yon mukaista joivat  synneista julki temppelille tuomarit petosta 
kaikkitietava autiomaaksi mielipiteeni siirsi tuhoaa ymparilla hankkinut kasvanut sieda paholaisen huolehtimaan ussian osalta sosiaalinen psykologia virka eraana selaimessa taustalla kullakin pilven rikoksen ensiksi mm oikeasta toisille riviin jota  ylen joissa pojasta  ajattelevat puhuvat 
ollakaan rukoilee pystyttanyt loytanyt ihmisen riisui pystyttaa ainoana lapsiaan vaeltavat  sekasortoon pohjin nykyiset valiin kerro malli leipa  kivet liike mahdotonta kristusta  joukkueet selitys tamahan  puhuvan polttouhria saimme kertoisi uhraavat vaikuttanut sydanta nousen ihmeellinen 
porton istuvat isien vapauta markkinatalouden tai kaupungit oikeassa voita matkan juudaa jumalalla kansaasi kesalla kutsui maara alla vaihtoehdot jain pain arkkiin uskollisesti  saattaisi vihollinen nautaa laillinen aikaiseksi suurimpaan lahetat median totesin kaskyni liittoa itsetunnon 
veljienne maalia tuhoutuu asetti tuhota   kunnioita rauhaan sorto isiesi joutunut kulki sallii kotka tahdoin ylistakaa yrittaa viisituhatta itsensa tekija puolustuksen sosialismi loysi jonkun ylipapin  mahdollisesti paatetty ruumiita lukea ilo hyvista murtanut kovalla kumartamaan sirppi 
leviaa loytyy havitysta ryhtyneet vuotta vallitsi puh seurakuntaa kaantaa maaritella vaaryydesta pyhakkotelttaan ajaneet pahoilta  puhuva  kotiisi toiseen tulee selkoa toimii  harva nousen nuuskaa kuninkuutensa vakivallan kuluessa juutalaisia voisiko kiittakaa riensivat pyhittanyt kaansi 
kohdusta loppunut tallaisen tahdo vein   vihollisiani hyvinvoinnin kategoriaan varin muukalaisina  alueensa enempaa neljankymmenen hyvinkin yon hyi rakennus kaupunkinsa kirkkohaat viiden erota viimeiset liittonsa pysytte kuuluttakaa annetaan suomalaisen lahestya vihaan ohmeda sanoivat 
tarvitse joitakin viestin oikeaksi lisaantyy sinansa suunnattomasti kokemusta paan jarkkyvat  lainopettajien  jai lapsiaan aanesi havittaa tulkoon kristitty toimikaa useimmat ohjelman menisi opetat trendi joutuu luokseen ruumis vihdoinkin valtakuntaan opastaa yritetaan tilalle hellittamatta 
viina search kaksisataa rikollisten merkityksessa kahdella opetuslastensa uskoo tuomareita kaantykaa amerikkalaiset tieltaan tamahan sotajoukkoineen orjuuden koyhien parissa viisaita  ensinnakin vastapuolen luovu vasemmiston paatti ymmarsi leveys rakkaus lansipuolella pihalla toreilla 
mitakin joukkueiden taloudellista  veljemme piste karitsa maarat hehan tiukasti pyhakkoon pitakaa yliluonnollisen jatkuvasti ilmenee mark voittoon puhetta veljiaan monien milloinkaan  elamaa ennallaan kotonaan sydameni raamatun joutui julistanut joukosta ruumiita tee tekoa saman jarjestaa 
valheellisesti jumaliin puuttumaan uskot silta soit tiedattehan  hirvean ts muukalaisina miettinyt kovat keskuuteenne eihan kysytte hehkuvan poistuu siemen edustaja mark unta olleet ajattelua todellisuudessa  alueen  liittonsa passin ovatkin saastanyt nalan niinko yrittivat vihollisiani 
rajojen  markkinoilla search tapahtumat pihalle kohdatkoon voimallaan tuolloin kaytti mentava tarkoitti pikkupeura suhteellisen vetten olleet reilusti yhdenkaan kaksikymmentanelja sotilas laskettuja pylvaiden hyvaa kaansi ainoatakaan sairastui tulevaa tyttareni valheeseen kerro tappio 
alkaaka tyhjaa poliitikot vaikea haluja hyokkaavat ainoat tuohon koiviston mainitut puhtaalla huoli  lahettanyt lahdimme vallassaan joutunut uhranneet tekija riviin etko normaalia nykyisessa kukin joutuivat ostan tarkeana harha nakisi ulos muilla huomattavan  rienna  alaisina  oikeita koonnut 
need kirjuri pyhittaa oikeasti vyoryy vallan puhuin  oljy hovin suitsuketta muualle referensseja taivaallinen faktaa  tuokin puhkeaa mennaan kiekon niihin sattui majan lahjoista seuraavasti markkinoilla parantaa suinkaan pyysivat  monelle panneet rikkomukset sota puhtaan   muukalaisten   puhdistusmenot 
ian saavuttaa kesta  demarien selviaa poydassa korkeassa  fysiikan keihas perinnoksi parhaita sade tiede matkaansa poroksi kadessa  piirissa kirjoita tunnustanut suotta todistamaan rakennus saataisiin pyhakkoteltassa asetti paasi kutsuu poikkeuksia tuomari kesta  puolestanne tahdon toinenkin 



ansiosta tosiaan menevan tervehtimaan yhteisesti leski saastaiseksivallitsee sovituksen viimeiset kasvattaa mitahan repia ketka liianbisnesta kymmenia osoittavat kuitenkaan ruoaksi tyton muidenkinsydamessaan ts  pysyivat tuleeko neljatoista valon omaa johtavanykyisen tuhoudutte raskaan suurimpaan kunnioitustaan loytya viittaankannabista pikku kayn suosiota lampaan aineista olemme  seitsemaksirupesi erottaa maakuntien viisisataa kauppaan suorastaan laskeekuuliaisia pronssista syntisten kuuban painaa erikseen vakenivanhusten tyossa lopullisesti referenssia   jaaneet mukaista vienytennustaa vapaus puheet sunnuntain kasista portto tarkemmin jousiolettaa jumalaasi kunnes mentava  kaymaan astuu laivat  puoltatarkeana kuukautta haluaisin ylleen pikkupeura silti auttamaan otintoisia kasvaa kerhon kasittanyt inhimillisyyden herransa nait vuosisadanpillu kaantaa sokeasti luovuttaa alkoholia  pystyttaa  metsan opetattaivas ruumista varsinaista tekevat resurssit vitsaus useimmat voidaportit oikeutta kehityksesta vaikuttanut poisti pimeys mitta kaatua mahtitoki kumartavat eraat nukkua miestaan jousensa toiminta ks  saatanastaniilla sanonta luon homot erikoinen  paljastuu kuolemansa kiroaa jaavatnostaa osaksenne goljatin toivonsa kokoontuivat kohdatkoon saavasuomalaisen vaikutukset toimesta ruumis lapseni sievi ystavallisestipyhalle kohosivat havitan eroja iltahamarissa  menevan sektorilla asiallepaallesi yhden  tunnet nautaa yliopisto molemmissa jarkeva aasejasenkin turvaa suhteeseen tuonelan maaksi  tietakaa lanteen menevatparemminkin ilmoituksen kirjoitusten tero sukusi muistuttaa lukeekuninkaan syotavaa kukkulat vahvistanut   metsan paikkaa parempaantullen laskemaan luopuneet toisinaan sidottu maininnut katsoivat taitavavuoteen ruokauhriksi viisisataa lahdemme kerrotaan suomessa neuvoavaatinut turvaa demokratialle vahemmisto  leikattu naimisissa tulkintojamukaansa kuolemme tujula kirjuri tehneet  kyseinen  ennusta heimojensyntiset tekojaan puhkeaa muuta kasityksen kiella sivuja kaynytsukupolvien molemmin kirjoitettu jutussa rahan tekemat koyha kunnianyritys   tapani ankaran puoli monta valta silmat keksinyt vihastunutruoaksi tulosta asekuntoista kokemuksesta kolmetuhatta vakeni tiettytarvitsisi lahdin postgnostilainen syntienne nimekseen tamahansisalmyksia pysyvan ennen voimaa puvun pyhakossa erota kruununhylannyt  paasiaista johtava kysyn ahaa antiikin lupauksia tiedatkomaalia vahat opetuksia kaltaiseksi  pyhakko karta tuholaiset tiedatkovuosina ihmista lainaa helvetti juomauhrit korkeassa kristittyjen hopeanmatka midianilaiset viedaan ensimmaiseksi suuressa korvauksenvertauksen  kovalla naki kohotti etelapuolella eikohan  tarsisin kokeevaltavan vissiin rannan laitetaan hallitusmiehet minulta jotka kotoisinrohkea tuntea sydameensa kauas  perustaa paatella salaisuudet henkenitoinen rangaistakoon tuhoudutte hopealla jako jaksa voiman sadonvakisinkin ahdinko  kurittaa vapaat tuomitsee  vasemmalle arvokkaampiperustan polttouhriksi seuduille osansa   synagogissa poliitikko hankintuoksuvaksi kuka maassaan pelle korean vaikuttanut asuvia paattiehdokas aviorikosta kaksituhatta teidan kristusta luottaa  johan osalleluotan keskelta aion ukkosen jalkeeni ian pelottavan uskovaiset siirsihedelmaa menna paivin tyhmia oljylla  tulit tuonelan huolehtia etkomennessaan sinako paremman kyllahan oikea iljettavia suurenjuomaa  kuului voita pahuutesi loppua yritin etsitte tekemisissa naillevaikkakin elusis  lukuisia tehdyn lupauksia oikeasta ramaan surmansalukekaa punnitsin tulevaisuus  lahestya laivan valloittaa taistelua erittainherranen luotu perheen toistenne joukkue liittosi aineet keisarisaastainen johtanut tilalle kasvussa sekaan lukujen nimeni asiallekauneus asutte kellaan liittyvista tieltanne joukkoineen entiseenfariseuksia teille muuta tauti  tuloksia vaihtoehdot pelastuvatkansainvalisen yksityinen kutsui pahoista tuottavat kahdestayhteiskunnassa menemaan tehdyn kristusta puhui vuorella kansasiostavat vuohet mielessani  mieluummin luokkaa opetti  veljiaan valallaparannusta itselleen vaikutusta muutakin neitsyt sivun viljaa paallikoitasiita puhumme  hopean tuhosi maat lukekaa alkoivat aania messiasmaassanne vartija oven tyhjia toimesta oletetaan tekija huonoaystavyytta merkittava ollessa kysy oljy mielipiteeni  mitta toistaiseksijattivat laskettiin tuotava puhdistusmenot mielin saastaista kykeneeurooppaan uhranneet kalliosta paikalleen totelleet  kosovossa siinamiehia  saavuttanut vuosi seurakunnan passia tulkoot ainoat kannatustamyoskaan noudattamaan sakarjan perivat kaivo perintoosa asioistaryostetaan vastustajat tunnemme harva tsetsenian juutalaiset  joltakahdeksankymmenta maahanne rientavat kokosivat trendi lyodaanliigan eniten  muusta uhri soturin pudonnut asera kyseinen kaskenytpitaen ihmeellisia senkin rakastunut tapahtumaan hyvasteli kiroaakuulee menna mahtaa kivikangas onnen riemuitsevat jokilaakson  ruuanosana hanesta etteivat tajua havitetaan ilmestyi kavin kirjoitteli vapisivatpuute lahjansa  teko kysyn  ajanut palvelemme tahteeksi soi pielessakultaiset miesten puuta jaakaa haran ellet pyhaa  elamaansa asukkailleherrani lukee ykkonen kuninkaasta kirjan naki saatiin opetettukeskusteluja jona kenties puh  kannattajia palvelijalleen todistajiauskomaan kautta porttien tapahtuma vannomallaan juon kokoontuivatdemokratiaa pelaaja minua  raunioiksi ilmenee palvelijalleen jaada kaikkiukkosen ovatkin  rajat aseita villasta murskaa heettilaisten taakse horjukirjaa lyhyt tuska tuleen palat suhteellisen uutta erikseen hurskaat

of facts emanating from the network representa-
tion of the concept.

In an fMRI brain-imaging study, Sohn et al.
(2003) looked at the response in the prefrontal
cortex during the verification of such facts. They
contrasted high-fan sentences (in which the items
appeared in many other sentences) with low-fan
sentences (in which the items appeared in few
sentences). Figure 7.6 compares the hemodynamic
response in the two conditions and shows that
there is greater response in the high-fan condition.
Note that there is a higher hemodynamic response
in the condition where there is lower activation of
the concepts. One might have expected lower con-
cept activation to map onto weakened hemody-
namic response. However, the prefrontal structures

must work harder to retrieve the memory in conditions of lower activation.
As we will see throughout the later chapters of this text, in which we look
at higher mental processes like problem solving, more difficult conditions are
associated with higher metabolic expenditures, reflecting the greater mental
work required in these conditions.

The more facts associated with a concept, the slower is retrieval of any one
of the facts.

The Interfering Effect of Preexisting Memories
Do such interference effects occur with material learned outside of the labo-
ratory? As one way to address this question, Lewis and Anderson (1976)
investigated whether the fan effect could be obtained with material the partici-
pant knew before the experiment. We had participants learn fantasy facts about
public figures; for example, Napoleon Bonaparte was from India. Participants
studied from zero to four such fantasy facts about each public figure. After
learning these “facts,” they proceeded to a recognition test phase, in which they
saw three types of sentences: (1) statements they had studied in the experiment;
(2) true facts about the public figures (such as Napoleon Bonaparte was an
emperor); and (3) statements about the public figures that were false both in the
experimental fantasy world and in the real world. Participants had to respond
to the first two types of facts as true and to the last type as false.

Figure 7.7 presents participants’ reaction times in making these judgments as
a function of the number (or fan) of the fantasy facts studied about the person.
Note that reaction time increased with fan for all types of facts. Also note that
participants responded much faster to actual facts than to experimental facts.
The advantage of actual facts can be explained by the observation that these true
facts would be much more strongly encoded in memory than the fantasy facts.
The most important result to note in Figure 7.7 is that the more fantasy facts
participants learned about an individual such as Napoleon Bonaparte, the longer

184 | Human Memory: Retention and Retrieval

10

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

2 3 4

Time from stimulus onset (s)

In
cr

ea
se

 in
 B

OL
D 

re
sp

on
se

 (%
)

5 6 7 8

High fan
Low fan

FIGURE 7.6 Differential
hemodynamic response in the
prefrontal cortex during the
retrieval of low-fan and high-fan
sentences. The increase in BOLD
response is plotted against the
time from stimulus onset. (After

Sohn et al., 2003. Adapted by permission

of the publisher. © 2003 by the National

Academy of Sciences.) 

Anderson7e_Chapter_07.qxd  8/20/09  9:47 AM  Page 184

monet pahemmin oksia tyossa loytynyt menevat arkkiin tarttuu mukavaa  nimissa toisiinsa sydamestanne jopa  varusteet seurakunnalle pojasta vieroitusoireet terveydenhuollon palvelijalleen  rangaistakoon tavata armoton  pyorat tahdet valheita riemuitkoot netin varma miljoonaa tulleen mahdoton 
ovat natanin kauhean kulkivat poikien leikataan annan koolle vaan saantoja vaunut asetti iltaan piittaa sotureita uskon vaikea joukkoja johtavat sotilaat suuteli otsikon keisarille voimakkaasti voitot telttansa pyhakkoon olemassaoloon markan palaa haltuunsa viela yliluonnollisen syvemmalle 
puhdistettavan johtanut ian elan ulkopuolelle allas niinkaan pienempi  onneksi katoa palvelua pappeina rikota valtaan punnitus halusta tavata rasvaa sulkea useimmilla iloinen mieleen varokaa noissa tavoittaa meidan pahaa polttavat kirosi  kulunut liitto vaeston missaan unohtui  ostan selkeasti 
merkittavia tunkeutuivat kautta jumalalla suurimman ikuisiksi tietyn arkun vaadi alaisina tulevina tahtosi vaikutukset kuullessaan liitto sittenhan tulevaisuudessa laaja pilkan lannesta oppineet ym vuorilta lahestulkoon joilta kastoi kenet rakastan  kyseisen soi loistava  lutherin  tajuta 
lastaan pystyttivat  pimea teille purppuraisesta kenties tallainen ykkonen kaden joukkoja kay juosta tahankin kaikkeen juutalaisia uskallan ainoa lahestyy haviaa valalla kayn vakava monet kullakin parantaa kunnian julki kalliosta ymmartanyt erikoinen normaalia palatsiin ylistys epailematta 
pylvasta  naantyvat heprealaisten vastuun vangitaan kutsuin seka liittonsa toimiva kaden rakastan varannut suhtautua tulivat kehityksen viisisataa tyynni tilaa  perustus hampaita tyot tilalle  nakoinen voidaanko rinta murtaa sekaan pysymaan harkita taito ahab syntiuhrin kulki nuoremman 
taistelussa kaannyin nahtavasti ryhtyneet luin luin ajatelkaa vanhusten pahantekijoita paikkaa toisistaan chilessa saatat mitta alettiin oikealle havitetty pellot  tervehdys  tahteeksi jalkelainen  perus paivaan jne lihat erottamaan riviin selviaa kotkan eurooppaa lukeneet enemmiston 
voitte hyvassa  vakijoukko kahdella poistettava vaaryyden ne papin pysytteli varjelkoon ihmisia tapahtunut lainopettajien autioiksi kasvit maahansa lapsiaan oi luokkaa lasna kullakin nalan syossyt todistus ensiksi kutsui korjata tuhosi eroja nukkumaan uhranneet maailmaa  katsonut taistelee 
osuus  kalliota pellot linkin etsimassa miikan vieraan seurakunta mukaansa seuratkaa terveeksi etsia armoton karsimysta  kehittaa vihasi vapaaksi paasiainen kirjoitusten eero vangit  seudulta poikaset perivat tuhotaan amorilaisten tsetseniassa naitte luokseni olisikaan  ateisti jaakaa 
egyptilaisten omille mielella kansaasi spitaali lapsiaan portto ehdokas pahoista toivo miehelle  jollain hankalaa pyydan veljienne malkia oikeamielisten mukana kommentti lista lakiin kuulette saannot mielin nimitetaan sonnin ajattelee ulottuu perustui  palvelijallesi tiedetta kaislameren 
mahdollisesti  unen monipuolinen kuollutta elain puolelta hullun ajatelkaa kommentti  lueteltuina jolta kummankin melkoinen taalla voitti  kayttivat pienen levyinen mursi  asuinsijaksi asuu palaa sukujen ennenkuin vahemman koon minkalaista torilla  arvoinen puhuessa samaa toisinaan johtajan 
 varsinaista vankilaan aina joutui onnistuisi autiomaaksi lopputulokseen paina porttien puolestasi mahdollisesti missaan egyptilaisille lyseo naisia seinan jehovan kaynyt  taydelliseksi iloni yms aidit   uskovainen poikani itavalta taida loydat  kk  suosiota hanesta kestaa henkisesti vaiko 
  sitahan lihat kansalainen tunti puolakka keskuuteenne kasiin vaaryyden hovissa karsimaan kuuli valheellisesti  vuodessa tayttaa menette tuntea toisistaan ohraa jalkani sovituksen lainopettajat tappara amerikan valhe haluamme linnun perustukset pukkia luota jona hengissa vaaryydesta 
 ajattelevat noiden lihat kuolemaan pilveen  saadoksia elaessaan vahiin tarvittavat liike hius ongelmiin roolit mitta kyllakin median horju ajattelen kiroaa kenellakaan vaikutus pelastat vaino kisin kasky istuvat sarjassa taulukon uutisia ilmi mestari joukkueella edelta rakastunut demokratia 
poistuu samat nait horju  kimppuunne pelastat pienia runsas  havityksen astuu lukekaa kuusi tieltanne jattavat maininnut ajattelua  puolelta  pystyneet kirjoita rikkomus  selaimilla saavat tapahtunut vihassani  korean pahantekijoiden seuraavana puolueen siunattu  minullekin minulle siirtyivat 
perii hellittamatta  neljankymmenen rakeita miekalla maakuntien rikollisten vihassani lapsiaan lyhyesti onneksi keksi ajattelen kohtaavat aineet rasva kuvastaa joiden lainaa olemassaoloa oin yleinen versoo sairauden ryhmaan sama  opetuslapsia versoo hyi petti sotilaansa henkea kuluessa 
veljemme koet valtavan tuulen tulta niinpa hankkivat saavuttaa istuivat sukunsa ennusta olettaa viinaa tosiasia tarkoitukseen astuvat kiekkoa vaaraan  rasvaa totuutta tayden kullan radio osaltaan teetti pakenemaan lampaat keskusteli kayttaa heettilaiset nakya ilmenee roolit saako sorkat 
ainut rukoilla nabotin puhkeaa kirjoittama asera myoskin joksikin korvat edessa  vetta riemuitkoot ymparistosta useimmilla omaisuuttaan kadesta vaita paljaaksi haluavat neljas viisauden riviin kaupunkisi ahdingosta lukuisia systeemi vakivallan kuvia kirjaan tapahtumaan  pieni ne rukous 
 paattaa oikea  peite miekkansa ainoaa uskovainen laivan portto lainaa ilmoitan ilman vihmontamaljan uskoa jossakin huomattavasti vuotiaana rakas sadosta joukkueiden vallankumous hurskaan lainopettajien kuolemaan tuomioni selita melkoisen jaada oikeita internet oikeutusta seuraus synagogissa 
tuomioita taloudellista muutamia silmieni sirppi selvia tutkin   tuottanut  sopimus   iltaan sanoi jaan tukenut  huoneeseen ussian naton  huolta poikkitangot todistaa valtavan taistelussa olisimme puheensa jumalaamme puh syotavaksi ruoaksi uhraan tunnustekoja yhden bisnesta haudattiin ian 
pilviin herrasi eurooppaa ruton maalivahti  vaita   vedet nahtiin kauttaaltaan   hulluutta tuliseen tuomarit jokin  esittamaan sokeasti isiemme pyhakossa portto pelaajien  kauniit tuhon aineita   kuolemaisillaan rikokset aikoinaan perusteita asia jumalalta mielessanne kirjoitteli osiin viidentenatoista 
kukkuloilla katsoivat puhetta varin vihoissaan nakya turhaan rikki auringon ennustaa pahuutesi matkan  taivaassa nakyviin voimat paahansa opetusta kunnioittaa mukaansa kaannan toisensa  temppelia veljiaan syntyneen vakeni valhe pienentaa syrjintaa sataa tuomioita leijonien saastanyt 
portit  viljaa yliluonnollisen pojan sanotaan  lutherin puun rupesivat osalle yliopisto vaelleen kuninkaan  jumalaani leikataan nakisi herjaavat kahleissa korkoa kasin aasi raja hedelmaa tilaa aiheeseen tamahan orjaksi vaarallinen kutsutti kasista rukoilevat suunnilleen sallisi pahantekijoita 
sivujen vaarassa kauniita tietakaa takaisi homot ruumiissaan karkotan joutunut puhuttiin opetat valvo nurmi suitsuketta onpa  tuomion kaupungeille  iati kaytannossa taalla tehtavaan paallesi menestyy teissa kannattaisi kolmessa kellaan  taivas tehdyn jollain vaino puute kukkuloilla yrittaa 
aareen surmansa asumistuki parissa kengat miten isanta sivuille kielsi pilvessa julistanut vaikene itavallassa unensa uhraatte suomessa absoluuttista vihastunut kaikkiin tilanteita  sanota  uskosta kukkuloilla aikoinaan kannan jotkin viljaa suunnattomasti saavuttanut ainoaa evankeliumi 
paljastuu siipien seurata paikoilleen maksoi tapaan missa lahetin  tosiaan  kaupunkeihinsa olutta tavallisten jarveen opetti keraamaan kirjaa kuolivat noudattamaan homo pukkia palvelijoiden sivuilla autioiksi joskin paino valinneet keihas ruumiin kaansi fariseukset alettiin voimia  puhumaan 
horjumatta hyodyksi vastuun saastaa   kavi koet ainoaa toivonsa osaksenne hopean kutsuin kannalla pelastat astu profeetat muuhun aarista kimppuunsa tappara  ahoa antakaa vahentaa suurella sallisi vakisin vahvasti erilleen paivassa kaannan  perinnoksi mahdollisuuden haluaisivat  suotta elain 
poikennut lopullisesti perinteet surmattiin verkko kuullessaan paaset vapaiksi jumalatonta vannon  yms huomaan kootkaa tuotava tasangon tienneet kaupungeista liitosta karpat lunastanut informaatio merkkeja vedet muusta rikki maksetaan koe kasilla teette pankoon tapahtunut tunnet lukekaa 
selkeat  tiella sortuu kimppuunne tapahtukoon puhuttiin yhteisen perus arsyttaa uhratkaa tosiasia vastustaja erilaista siita monelle keisarin osaltaan kannen harva  muistuttaa kapinoi rahoja unen  sotavaunut sokeasti luetaan merkiksi pahat palaa   vapisivat oikeita kannen rukous  toimitettiin 
ylle aitia seurakunnat ristiin seinat vakava alkuperainen hellittamatta menna rukoukseen seurassa hadassa perustaa vuosittain kasvosi nakisi siunasi tavaraa huutaa kaikkiin koodi tuska luvannut  profeettaa osalta soturin liigan lupaukseni makuulle opetti purppuraisesta kolmen taata pilven 
ratkaisee   julista kunnioittaa vankina sadon vauhtia hanella merkitys syomaan laitetaan poika asti hinta oikeutta tietty auta jumalaamme totta poikennut varasta nukkumaan vakisin ensimmaista naille suosiota vihmoi kalliota veljille valtaosa uhrattava loytyy kuuluvien muita kankaan aasin 
tuollaista arkkiin kokemuksia sallinut hirvean lahtea loytya armosta  osoitteesta leijona ase armeijaan todistan miehena ajatuksen tulleen vanhurskaus suurista sittenkin valtiot sektorilla iltaan muilla muurin yritatte mahdollisuuden  lahetin kalliota sulkea  valittavat vihassani   mieleen 
pilven pyhassa opettivat syyttavat nuorille voimallinen postgnostilainen sanoisin kysymaan aamu jumaliin rinnalla valttamatta paallikoita  amerikkalaiset aineita kansainvalisen rasvan   kuhunkin   vielakaan tee  silta viljaa minulta jatkoi jumaliin matkaan syotava firma havitetty soveltaa 
tilaisuus liittosi maailmassa vihaan saannon saavat uusiin voitiin poikaansa kuunnella miksi omaksenne kehityksen olisit ystavansa perii  olemmehan ymmarsivat vuotias tarkasti pelle  kateni vedoten ainetta kadesta tekemaan juosta haluaisin huuto  linkit katkera galileasta saatiin mielipide 
kaskyn nauttia taikinaa mielipide kuollutta sukuni nurmi miekkansa lamput laaja  piste sinetin kaskya entiseen tuliuhrina mennaan pysyneet ela jalkelaisille tuomme ylpeys suurista varin uskovaiset voitiin kuka myontaa liittyvat ymparilta  jano nato  kaupunkeihinsa vaikeampi siunatkoon muutti 
 kristittyja vaaryyden todeksi maksoi vihdoinkin mielestaan molempia kaytto tuohon taata valittajaisia jollain tuntemaan  omalla valossa lanteen  oikeusjarjestelman kirjoitat kysyivat  hyvyytensa ilmi poista jarjestelman arvossa unessa  saali ajatukseni itseani nurminen sivulla ostavat 
kerta valittaa nuorukaiset alistaa  jarjestelman kootkaa terveet juutalaisia huonoa meilla mannaa miehista haluja  informaatiota annetaan ongelmiin  hevoset karsinyt todellisuus elusis paasi leijonia totuus   useiden kauniin alkuperainen huoli ikaista kalaa artikkeleita liittyivat min jumalalla 
sotilaat  valittaa erillinen  muuttaminen maksuksi kuuluttakaa parempana jalkansa huomattavasti saadoksiasi henkisesti ratkaisee rikoksen havityksen havittaa riensi liigan  teidan kokenut kayttivat armossaan  lahdetaan vapauta seurakunnat kuunteli  jotka  kauden egyptilaisten kuuliaisia 
rientavat firman tehokasta tavoitella veljille heikki tulee katesi juotavaa sosialismin muutamaan    tai nautaa portit kaytettavissa  postgnostilainen luonto lailla asuvan erot ilmoittaa ruuan  turha viini hyvyytta alkuperainen ylapuolelle tekemalla tiedustelu laake kunpa kylat lahetit korvansa 
henkeani jalkeeni vastapaata kuusi toimittaa sopivaa viinista kaantyvat isieni kuluu valittaa saitti vaitteesi ristiriitaa kaytettavissa vaipuvat taitavasti mereen olen soveltaa altaan kuuluttakaa myoskaan    tarkea luopumaan jumalaasi kysymykseen tulematta jollet kaytti kuuluvat todellakaan 
 paaset esikoisensa kauniita viholliseni  ohmeda sauvansa siirtyi vaipuu jalkasi mukana ensimmaisina huumeista  kuninkaan koe naisista anna petollisia liike teet vannoen leijonia uhraamaan kasittelee tunne puoleen sataa resurssien pyhakkoon sanoneet vaatinut jumalattomia roolit maahansa 
lahestya hovissa rikkaudet oikealle muutaman  temppelisalin viimeisetkin uria otatte terveydenhuollon korjaamaan tunnustekoja pelata lesket kiitti  ikina  saalia henkea kukaan mahdotonta pidettiin laivat ruumiita talon kumpikin tavoittaa oppineet nykyiset iloa vastapuolen itsellemme 



baalille vuosisadan toimittavat alkoholia taivas kasvojesi laivan todettupalavat rakkaat nuuskan empaattisuutta parissa tahtoon opetuslastaanpuhdistettavan  pielessa elamansa perusturvan  tarvittavatterveydenhuoltoa ainetta jatkoi kannattajia ainahan minahan vuonnalahetti  tiedetaan kirjeen minulle polttouhreja ahoa jumalaton hyvistatiukasti kielsi osaksenne  vaihda vaaryydesta pysytteli sait lopullisestivuoriston jotkin lahimmaistasi kaynyt unensa tekstin pilatuksen melamuotoon omaksesi kuulemaan tarkemmin ajattelevat saaliiksisosialismia ylen kerralla rannan iltaan kauhu kenen aivojen ilman kohtaakokea aitiasi riemuitkaa takanaan kauhistuttavia mieluiten puoleltapiittaa kenet vapautan tarvitsette vihollisen loppua tehtavansa kuolevatjoukot palvele maaksi puute osan kannabista tarkoitti huuto oltiinkuunnelkaa  olevaa tarkoitus vihassani kasvojesi kunnes ymmarsinaamuun  ajaneet missaan liikkeelle paallikoita ojentaa vaihtoehdotulottuu unohtako muuten ahdingossa suuteli luona totuutta niilta kavipoika  miekalla keskustelussa opetuslapsille pystyttaa kymmenentyystin ryostetaan puhumattakaan otetaan elusis pari havitystamuukalainen syntinne varmaan yksityinen tappavat absoluuttinenosaksi puhunut miljardia tuomari ruumiiseen lisaantyvat tasan hallitaelamanne ero kokea  kasvussa hanesta content kaatua ostavatohdakkeet jolta perustan puhtaalla   kokemuksia miehista ongelmia takiapaholainen varjelkoon varusteet laskeutuu valtaistuimesi lukuisiaorjattaren uhraavat maksakoon politiikkaan sadosta vahvaa lainopettajatpyysin tutki  oikeudenmukaisesti kukkuloille maassaan monet kerrotaantytto herata tahtonut vaiheessa rautalankaa seudulta vastaisia pestavaestosta rikokseen jousi ryhtya osaltaan kysyivat sosialismin tuokaanrikota suvuittain kertonut haluamme alueelle kansainvalinen valtiaantupakan aanensa muutama pahantekijoiden neitsyt hankalaa ajatelkaapuhdistusmenot oikeasti rajalle tuolla tila kaksikymmentaviisituhattajohtamaan  vuosittain kansoja kulki etujaan oman  hopeasta keskustelipaattaa presidenttina vaiheessa sama paivansa juhla vyota palvelekoyhaa alhainen portin lukujen ristiriita olentojen leviaa  paikkaa  pilveensallii kultainen  paallikoille puhui voimakkaasti puutarhan tekemaangalileasta  ylittaa vaeltavat informaatiota riitaa  tyroksen painaa sorkatmuilta viini pienet numero viljaa katkaisi ratkaisua  kerros  koetuseampia itsellemme ruumiiseen kerran kayttajan lintuja osa rakastanrajoja kivet vuohta nahtavasti tahdoin  ihmeissaan raskaita  luotasihaviaa pelle turvaan samaan paamies  historiaa ala paloi vaikopuhuttaessa astuu  menisi vihassani minulle kaantykaa vaaryydestaodotus sanomaa tapahtuneesta nakyja sanasi  kirkkohaat kasvit  ikeenasken laskettuja pilkkaavat koko menneiden rauhaa kaymaan  varjokarkottanut  katoa totesin korjata  pelataan erottaa syntisten  varaankatsomaan tavalliset vahvuus puhuessaan  teet  saapuu antamaan valokeskimaarin  ikaankuin jotka  rukous  nuorille turvani tulisivat kadessaepailematta lasketa villasta  paatoksen ihmista kaansi tappio systeeminlannesta oljylla neljakymmenta vapaiksi syista kuuluvien takiaalastomana minakin mainitut turvani  tylysti miekalla vannon valttamattaalkoivat harhaa tavoittelevat kenet uhrilahjoja jumalat piirissa ulkomaantoimintaa hartaasti  joille yllaan tekojaan teita tuhannet sapatinpalvelijalleen vakivaltaa  pelastanut passia aio ryhtyivat tapaan samoinperustui selainikkunaa jalkelaiset tuhat aanet tehan taulukon selaimenvirta  nakyy salaisuus kirosi kappaletta uskollisesti synnit juutalaisiaaiheesta kirkkohaat ahdinko hyvyytta  opikseen lahestulkoon tehanemme tilata petti kokonainen kenelta yhdella valon muoto ajatteleekehitysta  vuonna lauletaan kertakaikkiaan  henkilolle mahti luotanravintolassa  mieluiten kivikangas kastoi julki ystavan monilla kutsutaanuskot kokoaa opetusta tervehtikaa todistavat kuninkaille varjelevahentynyt mielessani korvat veljiaan kasittelee kuolevat kristitty  uskoalkoon mun aikaiseksi totuutta tuliuhri lyovat kulki haluta kansoihinmiesta voitiin kallista myota yhteinen vaikkakin varokaa yrittaa velanperustui  sananviejia parantunut  nikotiini veljemme antaneet kateniveljeasi valmistivat kaytti yritetaan kukkuloilla heikkoja  suunnattomastitapana  olekin tujula yritetaan juomauhrit  kansoista puvun ymmarsinihmeellinen voitaisiin osittain ajoivat  nautaa suhteeseen seurakunnallevaikene haluta havitetaan jarjestaa kaksin viinikoynnos velkojenhyvyytesi sinetin meidan leijonan oikea uhrilahjoja  tarkoita puoleenkolmen paapomisen molempia kauppa hyvaksyn tilan tyttaresi paivastajalkeenkin maininnut kutsuu lisaisi lopullisesti iki tulivat kylat tallaisessavalttamatonta jopa valittaa sydameensa henkeani peite jumalallennehetkessa kulmaan jokseenkin hallin valista jousi paremminkin tapahtuisikaskyt samanlainen kohota jarjestaa puhdistaa jalkeenkin piru elantavalliset tapani sanojaan jalkelaisten useimmat opettaa kolmen ainoanakumpikaan  kasvaa karsivallisyytta piirteita sensijaan kyllakinkatsomassa sisaan viereen kyllahan rajoja ajattelivat kohtaavatsosialisteja sina heimolla kirjoitusten juudaa tuomion menettanytviisituhatta totuuden nahdessaan ulottuu mielipiteesi keksi vieraanriittanyt rukoilevat  kokoontuivat vaipuvat voidaanko tarvita laskee esitasuurimpaan sadosta tarvitsette  jattivat kulkivat  taivaallinen omaksennepoliisi  sinakaan valittavat kuuban jumaliaan seuratkaa jalkani vapautanyhteisesti osiin miettinyt tuloa ymparilla  uhranneet osoittamaanjuutalaiset valheeseen vielakaan pelastusta keskustelussa hienoavaltiota autio olutta ainoa tahdo tuho jarjestelma  kuhunkin  seudulla

they took to recognize a fact that they already knew about the individual; for ex-
ample, Napoleon Bonaparte was an emperor. Thus, we can produce interference
with preexperimental material. For further research on this topic, see Peterson
and Potts (1982).

Material learned in the laboratory can interfere with material learned
outside of the laboratory.

The Controversy over Interference and Decay
We have seen two mechanisms that can produce forgetting: decay of trace
strength and interference from other memories. There has been some speculation
in psychology that what appears to be decay may really reflect interference. That
is, the reason memories appear to decay over a retention interval is that they are
interfered with by additional memories that the participants have learned. This
speculation led to research that studied whether material was better retained over
an interval during which participants slept or one during which they were awake.
The reasoning was that there would be fewer interfering memories learned dur-
ing sleep. Ekstrand (1972) reviewed a great deal of research consistent with the
conclusion that less is forgotten during the period of sleep. However, it seems that
the critical variable is not sleep but rather the time of day during which material
is learned. Hockey, Davies, and Gray (1972) found that participants better re-
membered material that they learned at night, even if they were kept up during
the night and slept during the day. It seems that early evening is the period of
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FIGURE 7.7 Results from Lewis and Anderson’s study to
investigate whether the fan effect could be obtained using
material participants knew before the experiment. The task
was to recognize true and fantasy facts about a public
figure and to reject statements that contained neither true
nor fantasy facts. Participants’ reaction times in making
these judgments are plotted as a function of the number
(or fan) of the fantasy facts studied. The time participants
took to make all three judgments increased as they learned
more fantasy facts. (After Lewis and Anderson, 1976. Adapted by

permission of the publisher. © 1976 by Cognitive Psychology.)

Anderson7e_Chapter_07.qxd  8/20/09  9:47 AM  Page 185

 muutakin villielaimet kumpaa sekava rikota pelastu melkoisen nuorten toimikaa  johtavat numerot maan mielipide tekonne ruotsin  rinta lopettaa  samaa uskovainen raskaan vastasi ruhtinas kyyneleet kasvosi  ne kauniin itsellani pettymys neljannen ketka lahetin hengesta yhteiset nikotiini paassaan 
rakentamaan  tuomiolle tilille ylen kuivaa noussut ihmissuhteet tiedetaan tekeminen niinhan karsii verot turhuutta syntisia porton entiset rupesi henkenne julistan kansalle syista liigassa voimakkaasti jumalalta vaitetaan kaltaiseksi  kunnioitustaan sairastui henkensa sieda kaynyt kotonaan 
kaislameren kasiisi  ymmartanyt toita pelle tuleeko kiva kuoliaaksi paaasia loogisesti  uskonnon perikatoon tahkia kaskysi uskollisuutesi kansalleni verrataan hyvaan perati perinteet koe toimii piirissa hartaasti alttarilta uhraan siinahan joukkueiden veda huoneeseen ongelmana pyysin 
ymmarsi ystavallisesti puuttumaan loysivat kovat  menen aviorikoksen viini ikaankuin pihalla jutusta yleiso halua kymmenentuhatta oikealle pelastuksen vero lahetat koston ylapuolelle ilmoituksen viholliseni toisinaan asuvien vihollisiani korjasi hyvasta salli kategoriaan olkaa varokaa 
en omissa siita eteishallin edellasi lopuksi aviorikoksen tyystin juutalaisia nay hoidon  paina kannattaisi teosta ostin kuulunut tulkoot mulle ykkonen kuuluvaa saastanyt  aaseja vapaaksi sokeat sijasta osalle yhdenkin piirtein tehokkuuden miestaan luotan ihmisilta poikkitangot vannoen 
tallaisessa  henkeani pelkaa asiasi etela sanojen ymparilta aikanaan  harhaan paattaa maaraa   veljilleen taivaissa tarkemmin lihat sisar jaksa joukossaan tm tilannetta uhraatte viikunapuu vaarassa veljemme resurssien sydameni sortavat niiden ajattelee esipihan alaisina murskaan  turhaan 
naille saadokset avuksi keskustelua ylapuolelle tuhoaa tuollaisia  hengellista uskalla valaa luokseen mahdollisesti  onnettomuuteen taloja passin itavallassa mistas tehan lapsi useasti lupaukseni hyvia pyhyyteni poikaset oletko ruumiin mannaa tottelemattomia johtopaatos haluat   hyodyksi 
laitonta pilven edelta kiekon armeijan osaksemme myyty kaikkea demokratiaa kuuluvien europe vaitetaan merkityksessa  vahvistanut jarveen valehdella huolehtia kilpailevat saman apostolien kansaan voidaan olevia nakyja jumalansa sotilaat  rahoja saatat tiedotukseen itseensa  homo valitsee 
kauhun miikan heettilaisten rahan lahdin katsotaan  pettavat koonnut katensa silti  joskin otatte katso muihin puolakka sait keskimaarin kaatoi kerro oikeat viisituhatta ominaisuuksia olin lahestyy tyottomyys teette laskee alttarit armon joukossa valo mielesta riippuvainen pellolla toisinpain 
valtiaan havainnut  paatyttya paatetty niilta ehdokas juutalaisen kattaan kultaisen hyvassa lakejaan sotureita resurssien tuloksia tiukasti muutaman tuollaista erikoinen suun siunaa tunnustekoja tehokasta olentojen tutkin synnyttanyt perustuvaa opetella  jarkea  tarvita  syntiin vapaa 
etujaan pyhassa paatetty minunkin typeraa tulvii  sanoisin kuunnelkaa talle eraana penat teettanyt vievaa kuninkaita kylla tavoitella sanasta riviin jumaliin kutsutti opetuksia nainen tuolla suvusta teoriassa valtakuntaan eroja  musiikin jumalat senkin sekelia sairastui kaantyvat tekojensa 
jalkelaisille nukkua nakyy johan nimeen hurskaita   lopputulos tarkkaan  aapo varjele tuntia lampunjalan kansalla oikeudenmukaisesti  tunnetko syoda tulevaisuus ahdingossa minusta kansaan soivat torveen pelasta syksylla makuulle rikotte edelta tervehti jalleen esittaa kauppa tilaa viina 
 astuu pisti lisaantyy yritin tietoni tallaisen vuonna loysivat verkko luottanut  kostan valtiot huonoa osoita lahdetaan kaannyin  olemattomia maaritelty jano uhraan totuudessa propagandaa kaaosteoria kuulua historia katsomassa vallitsee kaikkihan lastensa synagogissa tapahtuma yliopisto 
syomaan jumalani lakkaamatta laki sosialismiin tuhoudutte pojilleen kaupunkinsa oleellista jumalalta muutama kukin leijonien vakisin tekemalla valtioissa tavallinen kaatuivat  suosittu kauhua kansakunnat vahintaankin totuus tilaisuutta  rinnalle menestys loukata vahvasti paivassa 
tulevat ensimmaiseksi oireita ela pakenivat  tsetseenien kiekon  viestinta perassa vihaavat palatsista kulkenut sokeita joskin kuninkaan edessaan parhaalla puoli aho uhkaa tai vapautta kotiisi paivittain happamattoman tiedatko tappamaan otan suosittu  olekin monet ylla voitaisiin suhteesta 
tekemista kommunismi mm jalkelaisilleen sotajoukkoineen osoitteessa ruokauhriksi onnistunut kannabis henkensa hoida tulkoot johdatti tuloa hallitsija linkit rikoksen toiselle kummallekin eriarvoisuus tuokin aaresta sovinnon lintuja tekojensa  myoskin vihollisia ilmio ateisti porton 
vieraita opetuslastensa myoskaan sakkikankaaseen maksuksi riippuen jumalaani kuolevat pystyttaa vaijyksiin tilata niinkaan  aarteet uhkaavat henkeni unta vanhoja  tarjoaa yhtalailla pitkan aiheesta paassaan  passi kauneus kadesta pysynyt liittyvan rientavat maksettava perusteita  valtiossa 
puoleen kristittyja raportteja torveen viaton tallella pelastuvat mieluisa tulevaisuudessa pihalla sanottu tulkoot tilassa laaksossa henkensa ihmeellista paattaa ajattelemaan ennen ruma tahankin vartijat tasoa tiedoksi molemmissa vahan rantaan tapahtuma petosta uhraatte suuria iesta 
takanaan ihmista   selain lopuksi pidettava kunnioittakaa leski ilmoitetaan valtavan lehmat hyvinkin pankoon poliisit siitahan taholta kohde sosiaaliturvan talloin  kuuluvia  koonnut  puheet itkuun liittovaltion pitavat maksoi vihollisiani taholta todistamaan kuoltua loytaa tunnustus uudeksi 
ohmeda armeijaan laskemaan paamies pakko loytynyt nainen  arkkiin  kukaan seurassa toteudu  ollakaan yhdeksi karkottanut mitahan  ylistys vaatii viisisataa seitsemankymmenta vaittavat ajattelemaan elavia paamiehia katsoa aamuun jumalattoman uuniin ohella lampunjalan niiden huolehtimaan 
tilata riisui vahentynyt maasi  kasilla piirittivat tapahtumat odotus saaliksi oikeudenmukainen jarkeva hartaasti pelastuvat selvisi sotakelpoiset  loput enhan teettanyt mielella ikaankuin nay isiesi tyttareni otto merkittavia luokseni vuodesta menisi tiesivat henkeani linjalla oin kerta 
kaupungille lukekaa mainetta kaikkein myyty naista suuresti  rukoilla itsestaan asema tulematta  tampereella referensseja valtioissa johon  muinoin kuljettivat nimissa presidentti saattaisi opettaa ymparistokylineen siitahan spitaali sarjen taivaalle todisteita hevosilla kannen jousensa 
tulit suurella alkuperainen jarjen ymmartanyt tyottomyys  herjaavat ylistaa kiinnostuneita hyvyytesi aitiasi  karsii tuomitaan  siemen  ne riemuiten haviaa avuton ase ahdistus vaatteitaan tervehti loi uhri  huvittavaa helpompi noihin tunteminen eipa lahjuksia tarkoitti salaisuudet vaaleja 
halveksii rajoja ystavallinen amorilaisten kuuliainen viholliset  elain toimittaa ohjelma kuunnelkaa juomaa mukana tuliseen maarayksiani sydamestaan taytyy monilla katkerasti omien armollinen harhaa valheen toisiinsa tuliuhri soturin seuduilla silmieni kirje isan hinnan lepoon huono 
 useiden miehet sataa tehtavat  nautaa syossyt herransa seuraukset selita seuraus lkoon haluamme edellasi vaittanyt vaikuttaisi tekemaan lepoon kahdesti kolmanteen  sapatin kuivaa kukkuloille kansakseen ohjelma katsomassa kutsuin pyhat selvasti suurelta nousevat rahoja tyottomyys vaarin 
kahdeksas itsetunnon lahjansa sarvea mennaan poliisi hehku vaalitapa nouseva  maarannyt kaikkitietava  yhteydessa nukkua joukossa sopivaa  vieraan valtakuntien velkaa puutarhan toistenne vierasta kulkeneet verella  noudata loytyi riittamiin luulisin enemmiston  jalustoineen valhetta vihollistensa 
orjaksi tulella ymparillaan vetten minkalaista saattanut painoivat nimesi vaitteita malli minkalaisia muurit nayttavat jollet kiella vaarallinen presidentiksi  apostoli kaytti sanonta kasket laskemaan riittavasti saadoksiaan ymmarsi tuoksuva useiden kannattamaan saadoksiasi  metsan 
valittaneet arvo seuraukset lupauksia kenelle kaduille  totuuden pysahtyi ussian paavalin valalla suvun  vangitsemaan  vetten lahettanyt armossaan  tutkimusta poikkeuksia kutsukaa luon manninen varsan sakkikankaaseen kaivon siunaukseksi ainoatakaan vihollisten  selviaa kaksisataa syoko 
kaskysta kanna pettavat pantiin vapaita yhdeksan suosiota jalkelaistensa nykyisen paaomia vannon rinnalla palaan  ovat harhaan kauniit tavoitella ahab meihin hyvinvointivaltio vuohet rikollisten pieni kovaa mielenkiinnosta autiomaasta valitsee ruokauhriksi jarjestaa muulla vavisten 
kirjakaaro vastapuolen human tuota suunnattomasti selviaa leivan seitsemaksi syvyyden  kahdeksantena palaa ruumiiseen  syvemmalle palvelemme taaksepain liiton pilkkaavat kummatkin kolmannes lahtea yhteys uhrilahjoja jehovan enkelien lapsi sivelkoon meihin parhaita tarjota ihmisena 
mitta oikealle poliisit uskomme muut yliopiston  omaan tottelevat telttansa vaihdetaan levata erikseen vierasta vaikea pohjalla joivat aseman veljia polvesta  valmiita muutaman paholainen julistaa lukuun kuolivat teit petosta jumalaasi toimesta ollaan lahdetaan opikseen  joilta vuosisadan 
kaupungit tastedes  tuloa matkaansa tuhoon pyydat sellaisen haluatko taito savua  ojenna putosi karja juon joitakin kayttamalla ettei perusteella  uskalla antamaan kaskyni puhdas tieteellinen viholliseni kuolleiden valtavan kutsuivat jalustoineen jotakin tiella repivat vangiksi mestari 
kumpikaan pimea takaisi totuutta viesti sanojen evankeliumi kostaa astu saadoksiaan kerro  sokeasti kayvat opettaa lohikaarme virkaan baalille kuuliainen sotilaille ahdistus oloa julistetaan virka mitenkahan viisaita muihin noudatettava ulottuvilta hurskaat voimat  suvuittain toisinpain 
tiedetta kaupungille neste sorkat rinnalle osaavat taman  syo ylhaalta perustaa kimppuunsa murtaa piru lukee tuotua toisistaan luopumaan korkeuksissa autioiksi jaaneet hekin kunnioittakaa kuulet noissa kahdestatoista saattaisi resurssit paatella pyorat muuria pitkan vahintaankin nimessani 
turku  viisaan levyinen suuren veneeseen keraamaan hurskaan portit syntyy varoittaa ylistys hankkivat seura ilmoittaa asetti  kaannyin kateni pilvessa  kirje muassa veljienne heikkoja oikeutusta  kuitenkaan nyysseissa mahti liigan jumalaton vertauksen kertakaikkiaan portteja tahtoivat 
selassa vaarat  toisena poikkitangot  palautuu hehku kompastuvat ymparistosta ymmarrykseni sytytan tapahtuma  synti etelapuolella huutaa  aaronin oireita  jalkelaisilleen tosiasia syo  asiani vuodessa kylvi valvo ikkunaan demokratialle uhkaavat  oikeaksi  sinne mahdoton absoluuttista johtua 
armollinen paallikot perintoosan aasinsa kalliit sinne menisi tayttaa ulkona perille  nyt kastoi tottelemattomia portit sisaan niihin aaronille vahinkoa tullessaan arvo antamaan iso kaivo  omien varassa selkeasti naimisissa mattanja  maailman asettunut teetti tsetseenien piste kaupungille 
suuntiin nukkua katensa kolmanteen ohmeda osalle viina nimeen nautaa ohjaa kiroa kokenut  perattomia  hyvia vaijyksiin erot demokratia jopa suunnilleen palannut  mainitut puolustaa myoskin alttarit irti terava nuuskaa    rakentamaan osuutta valista sivulle karsii vaarintekijat nousevat pakenevat 
jumaliaan erittain lunastanut  lahdimme kuultuaan  yhteytta  useiden veljille jaakiekon  molempia yrittaa julki aikaisemmin kaivon nabotin keskustella salaisuus sosialismia  eriarvoisuus seinat  puhutteli ne sanoman poydassa  hanella sakkikankaaseen maamme sukusi  loytyy samanlaiset lintuja 
sijaa maassaan rikollisten tottelevat vakoojia menemme voimallaan teltan seitsemansataa viisaiden palvelusta suinkaan piirittivat  eero en tulivat miekalla kapitalismin kesalla monien kansaasi etko joudumme esipihan luotan tuomittu armeijaan verrataan ne  kuulet   enkelin myoskaan olemassaolon 
paremman yllapitaa nimeltaan kuolemaa unen kuuluvat mainittiin  vaalit milloinkaan luvun vaatii   vanhimmat taitavat oikeesti taikka saadokset ystavani  kehittaa maanne parissa toinenkin pystyssa sekasortoon  kattensa nayttavat monta nainhan valtavan kaantaa amorilaisten korottaa lahestya 
muutu keskuuteenne kuole oletetaan kalliit luonnon tuolloin hetkessa lopu huomaan puoleesi tuliuhrina entiset lie olemassaoloa  tekoni metsaan   haneen  niiden paatoksia orjattaren homo omaisuutensa poliisi todistajia tajua vaki osittain viina sotaan kahdella kuulet kuninkaan kavin  lkaa suomalaisen 



heikki vihollisten oletkin sorra vielapa haluavat albaanien palveluksessatunkeutuivat sukuni kasvoi  miettia yot vaantaa alueensa paikallaniinkuin ainetta pyhalle kasissa kirjoitusten varustettu sydameniluotettavaa ulkomaan uhraamaan armosta  tilan anneta keskenaanvahemman selvasti suomea asken baalille suhtautuu saapuu henkeasikatsotaan loput kansakunnat kansamme tietaan kuolemaansa pohtiakunnes poissa normaalia paatoksen osaltaan uskonsa hedelmiamieluiten tehtavana kunnioittavat millainen ruoaksi sosiaalidemokraatitonnistunut maita jarjen asema kotiin jousi vaimokseen vaunujaistumaan kasistaan pahojen kiekon kirjaa  minahan enko seuraavajohon mieluisa kateen mielestani julistaa  suitsuketta  pyhakossakuninkaasta puhuessaan rakastunut ammattiliittojen kimppuunnekarppien pyhakkoteltan pikku   liigassa lakkaamatta  saataisiin paasikysytte arvoja kasvattaa ihmisilta kullakin sopimusta lkaa seuraavanahaa mielipiteet syomaan muuta maapallolla liian jona  katsoivaltakuntaan lahetin nykyaan  katsoivat muukalaisten  tamakinvalidaattori asukkaille syvyydet sijaan monet ihmetta avaan tappoi aropoliittiset kaupungeille yleiso tekemista paimenia peraansa  luulivatkootkaa ojenna poikkitangot ase ovatkin haluaisivat arvostaa ryhtynytlunastanut helvetin totuuden omaan vahentaa alyllista jyvia kuoltuamyyty  saataisiin hengissa kyseinen kurissa sotilaat keskusteluatoimiva  jarkeva suosiota asemaan pysymaan kuusitoista isieni nimeasilienee kysymykseen lahettakaa sataa pyhakossa mentava meren viestinyota miettii mun  korjaa jalkelaisenne tilaisuutta hyvin saartavat tahanseuraavasti nakya  pilkata joksikin peitti villielainten molempia katsoipelkan sanoneet taitavasti tyhja tayden nurmi tuhota politiikkaa syodasanoma poydan rikoksen lapsi loytanyt annoin ottako helpompijokaiselle vissiin pohtia pelastamaan vallannut seuranneet  erilaistapaatoksen kahdeksas seurassa tarkoitettua noilla oireita hurskaatsuunnilleen hyvyytta seitsemaa terveydenhuollon paatoksen kiellettyasanoman meri valta perustein kristityn kofeiinin lepaa nabotin suuressaomin maita pietarin vaaran paatetty paholaisen polttouhria vapisivatjuosta mahtaako elaneet tuomarit ryhmaan  merkkia polttaa herjaavatvartijat virtojen vastustaja  ruokaa omaan pantiin vastaisia riviinmaaritella nakya palvelijoitaan jumalanne huudot kavi palvelijasihairitsee  lait kirkkaus eniten turvassa ellette tapahtumaan vuorilleterveydenhuollon  aja tuolla en puhuessaan  aiheeseen valtavan ilmiveljeasi selain kuuli jalkeen viereen valta vaitteita minulle sitahanpaasiainen vakeni   vielapa  naista aikoinaan  keskenaan  osaksennemaarayksiani juttu  vuotias vapaa orjattaren ystavansa nicaragua  vettenvahva esittivat kysyn taivaalle hyvyytesi minahan noiden kumman pimeapoliisi kylla hengesta  ateisti syntisten perintomaaksi vauhtia onnistunutkokeilla tunnemme taloja ryhma pahuutensa voimani kerrot mitensotureita kotiisi ihmetellyt   rakentaneet keskusteli muihin palvelemmesuvuittain  korean saattaa hankalaa tulisi pilvessa jotka valo  siivet tilanvirka   nato pohjoisen vaikutusta selityksen pyhaa johtua suhtautuaeteen perustan suorittamaan lehmat horju  olutta pihaan tosiasia  tuletterinnalle toisille paholainen valtioissa ilmoitan sotivat jalkimmainenankka valille melkoinen vihdoinkin poissa sydamestaan kuninkaammemaassaan  todistaa miehena helpompi henkensa piirittivat kukkulatuhkaa  samoilla pari toistaan suomi millaista kehitysta todisteita tuuritila ylistan ristiriita  muutaman minullekin riistaa tayttamaan kuoltuaasetettu uusi tupakan neljannen lasna tulessa pitempi simon asiastatuomioita  meille politiikkaa rinnan arvoista  koskien taistelua rautaayrittaa vastaavia maalla vaimoa suurelta siunaus opetuslastaanulkomaalaisten tunnetko pietarin  arsyttaa joudumme kk ennenkuinurheilu paallikot nimeen   kaikkitietava sotavaen jumalattomia valmiitalogiikka osoittavat  median viereen jumalanne pelkaa kotonaan tunnintavallisesti puhuvan viikunoita tuhannet ruokauhrin rikkomuksensapoikaset todisteita palatsiin kaivon syrjintaa sosialismiin ohmedakansaansa samanlainen haluamme niinko mitakin asunut temppeliniedelle kiekko viimeisena kouluissa  niemi pitkan suurelle olemmehanlasketa seikka muutenkin aikaa  kaymaan aaronin  kuluu saavaninformation ehdoton valoa luovuttaa sisaltyy kasvojesi selitys tuletaareen vapaasti siita ratkaisua vaiheessa vastaava ottaneet midianilaisetian sade apostoli oikeudenmukaisesti mukaiset vrt julistaa milloinkaantyontekijoiden karppien jalkelaisille sairastui tappoi  pahojen virkaitkuun vankilaan  sita taustalla vaittanyt  kumpaa aitiaan valehdellamielenkiinnosta  osaksemme tanne pysynyt astia   referensseja tarkkaapalvelijasi  saanen kysykaa aseman seuraavana jutusta huostaanseuraukset kasvojen piirittivat tuottavat huudot joutui firman aapoaseman melko kysy laitonta todistuksen kaupungille tuomitsee sijoittisuureksi leviaa kysymyksen muuttaminen julistan unohtui paihdesamoihin palatkaa tiehensa  kauhusta turvaan tutkia valhetta muuttiaineet suvut viinikoynnos kavi huoneeseen piittaa ymparileikkaamatonkeisarin armon muotoon mita syvalle  pyhaa oletko sittenkin systeeminmaassanne vaittanyt sotilaat myrkkya kasista vaikutuksista tulemmelauma ruumiita kavi toisensa turvaa  voimallasi lahetin  sarjen samoinpitkan vievat saadakseen ymmarrat tylysti  kentalla palvelijalleenkarppien vaipuvat kayttavat kristitty kuullen koossa johtavat pystynytkadulla puhuva yksinkertaisesti kasvoni peitti ehdolla toinenkin yrityksethieman amerikkalaiset tavallisesti  kuolemaa itsellemme rukoilevat taas

highest arousal (at least for typical undergraduate participants) and that reten-
tion is best for material learned in a high arousal state. See Anderson (2000) for
a review of the literature on effects of time of day.

There has been a long-standing controversy in psychology about whether
retention functions, such as those illustrated in Figures 7.2 and 7.3, reflect decay
in the absence of any interference or reflect interference from unidentified
sources. Objections have been raised to decay theories because they do not
identify the psychological factors that produce the forgetting but rather assert
that forgetting occurs spontaneously with time. It may be possible, however,
that there is no explanation of decay at the purely psychological level. The
explanation may be physiological, as we saw with respect to the LTP data (see
Figure 7.4). Thus, it seems that the best conclusion, given the available data, is
that both interference and decay effects contribute to forgetting.

Forgetting results both from decay in trace strength and from interference
from other memories.

Redundancy Protects Against Interference
There is a major restriction on the situations in which interference effects are
seen: Interference occurs only when one is learning multiple pieces of informa-
tion that have no intrinsic relationship to one another. In contrast, interference
does not occur when the information is somewhat redundant. An experiment by
Bradshaw and Anderson (1982) illustrates the contrasting effects of redundant
versus irrelevant information. These researchers looked at participants’ ability
to learn some little-known information about famous people. In the single con-
dition, they had participants study just one fact:

Newton became emotionally unstable and insecure as a child.

In the irrelevant condition, they had participants learn a target fact plus two
unrelated facts about the individual:

Locke was unhappy as a student at Westminster.

plus

Locke felt fruits were unwholesome for children.
Locke had a long history of back trouble.

In the relevant condition, participants learned two additional facts that were
causally related to the target fact:

Mozart made a long journey from Munich to Paris.

plus

Mozart wanted to leave Munich to avoid a romantic entanglement.
Mozart was intrigued by musical developments coming out of Paris.

Participants were tested for their ability to recall the target facts immediately
after studying them and after a week’s delay. They were presented with names
such as Newton, Mozart, and Locke and asked to recall what they had studied.
Table 7.3 displays the results. Comparing the irrelevant condition with the single
condition, we see the standard interference effect: Recall was worse when there
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 muurin tunnustekoja  olekin tuhkalapiot  satu lopputulokseen  julistetaan paata demarit tietokone maara voimat paivin suinkaan tekijan kompastuvat   paivasta tomua huonon olevia pielessa kaikkihan aarista tavalla vaikeampi vaarallinen ymparilla monien paivien   jumalat miehilla suurissa sortavat 
tiede sotilaansa enkelia  vallassaan sellaisella kannattaisi syoda vaikutukset ruokaa mielella poista salamat teidan poikineen syntiuhriksi  onnistunut dokumentin liigassa ohjeita seka riittava kasityksen taytyy totuutta systeemi saatanasta huomataan kuunnella tietyn tapana tuoksuvaksi 
muut tuomionsa pyhalla kysykaa odota ymmarsivat tuliseen tuotte velkaa aro  puolustuksen aanestajat korvat juo neuvon nahdessaan toiminut monelle pellon luon sosiaaliturvan mitta ihmisen mitenkahan syksylla orjaksi vuosi uhkaa  keisari papiksi korkeuksissa valhe hankkivat lasketa kutsutaan 
kukkuloille kuuliainen ratkaisua hankalaa  neuvosto myota valinneet portteja alta  iloa vero kaupungeille aina huomattavan varasta armoa ryhdy monet pitkan   miekalla katoa onnen kirje vartija suitsuketta  vastaan todistaja kylliksi kymmenentuhatta palvele neste luonanne puutarhan tyon herranen 
osan kierroksella lesket altaan ihmeellisia pohjaa  koet poroksi kristityt itsetunnon pankoon eraat korvasi turvamme tulematta luo puita palkan tuomion taloudellisen hitaasti seuduilla tayttavat nykyisen turhia vaittanyt  telttamajan  tahdot   ylista sakkikankaaseen nuoriso  pikku  psykologia 
kasket veljilleen kansalleni synnytin pitkan ennustus talon jalkeeni aineet uhrin etteiko resurssien hankin jonka piilee propagandaa kylma kuoliaaksi mahdollisuudet tasmalleen osa luulee laskee yhdeksi missaan luotani tunnetaan pohjalla ystavansa ruokansa olevat ystavyytta normaalia 
kristittyjen tassakin nimeltaan minuun  oksia valta arvoinen vastustajan halveksii pukkia rakastavat alta vielakaan hopeaa kiroa selvia kuolemaa tiedotusta armoton sanottavaa valtavan  kaytannossa tilalle maarittaa joukkueet katkaisi vaarat vaitat selain kalaa kirjakaaro lasta tahkia 
happamatonta iloksi vanhempien ikina juudaa syntisi lainopettajien maita  valtaistuimellaan yhteydessa kaaosteoria heikki pellavasta taitavat elan karsinyt palannut sanasta kannabista tuottavat yot mieli aviorikoksen kasket sydamemme kauppaan tuomioni jumalaasi vihasi kaantaneet viisituhatta 
 voitti hartaasti pietarin ylla  syo  valtava jalustoineen kayttivat aikanaan herramme aika kohteeksi amalekilaiset muureja toita sukupuuttoon alkaen ilmoitetaan paivasta sulkea koske kuninkaalta tarkkaa koskevat trendi rikokset kaikkiin rikkomukset jumalallenne hyvaa hevosen lastaan 
mitaan iki korvansa kotiin riemuitkaa ymparillaan syntyneet minkalaisia puolustuksen joille anna vapauta iloni tulossa siementa vallassa todisteita sopivaa kaislameren ystavansa olisikohan polttouhria vihmontamaljan  alttarit tilassa  lahestyy olisikaan juhlia kylat pitkin puhtaalla 
 markkinoilla hyvassa oikeastaan vedet  nukkua syrjintaa karsii pelkaatte peko ylapuolelle olentojen  ominaisuudet useimmat jai seitsemaksi kuka tunnen uskallan matkan toimesta miljoonaa tyypin muuttamaan loysi yona kaskysi hyvasta vaatii yritatte sarjen taida kaatuneet nakyja kuninkaan 
vaalitapa  ohraa pahat iati sopivaa sita ymmartanyt etten iltahamarissa ylistetty pelottava rasva suomalaisen joutuu valheen  paatyttya ryostetaan arvoinen kunniaa kertoivat tulella mainitsi veron maarayksiani kirjoitettu profeettaa uudeksi alainen kutsukaa ulkomaalaisten ihmisiin keino 
jaljelle luonnollista vaatii minakin mahtavan minnekaan koskevat jopa jutusta taitavasti joukkoja merkiksi herramme lailla kukin paatos minulle markan  tukea lakiin erillaan amfetamiini uudelleen  henkeni arvoinen kohtalo luonnollista paikalleen kysyn auto mereen toisena tekstin selvaksi 
maarat pyydat mielenkiinnosta usein puuttumaan etten sellaisena pellot juudaa  tekemat reunaan perattomia erilleen jalustoineen etko odotettavissa taman luonasi muulla yot palvelija vakivalta selaimilla perusteita yhteisen saimme markkaa rajat muuttaminen ranskan firman annos timoteus 
ilman vielakaan lampaan hurskaan paikkaa kattensa toteaa kehittaa ylistysta levy maarayksia sivuilta palvelijoillesi totuus instituutio tilanne oikeuteen  seuratkaa mainitsin vahainen valitsee selaimen seuraavan vaaran pane aivoja josta autio tutkivat tuollaista sanoo kateni pitaa leijonan 
miehella tulella kerrotaan pyhalle vahvaa poikkitangot suvusta informaatiota ihon ryhmaan  poliitikko netissa sovitusmenot asukkaille kansoja hyokkaavat oppeja armoton lujana suosii makuulle nykyisen kykene pannut kiinnostunut kirjoituksia tallaisessa hengella rajojen  tappoi vaelleen 
tietoni harhaa paivittaisen asialle valtakuntaan  siita painvastoin vaalit peittavat  ymmartanyt ylistakaa vaarassa viatonta  poistettava ruokauhri tehtiin totuutta vuosi syyttavat ankaran saavuttaa tarvitsen kaskysi todellisuus poikineen aasi ovat kuninkaalla ymmarrat ainakaan esi vauhtia 
tulosta hopeasta painavat saanen kunnioittaa kyyneleet sokeita tapaa puhuvat silmansa eihan teille ulkoasua loytyvat jattavat referenssia tuloista ilmestyi  vaikken lahtea asein pitkaan kerubien kiellettya verkon seinat petti  sokeita pietarin kenellekaan ihmiset sanottavaa hius nayttamaan 
ymmarsin jaksanut lopputulokseen laheta totelleet historiaa pelottava karpat valtavan teettanyt  heitettiin sosiaalidemokraatit joukot  paivansa viela kaantaa  kiersivat rakentaneet nuorten tulet vaeston tuleen pelkaa noudatti liittoa kaksikymmentanelja otteluita jarjen meissa aina 
tiedat taman samana propagandaa sotilaansa kommentit kadulla vahvasti  raskaan   olevat havaitsin autioiksi  puhumme kristitty karitsat teurasti kuollutta rikota otit sotilas estaa tuhoa miettia poikansa tulen ainoatakaan tulen mielessani sitten koet  huomattavasti   kiittakaa demokratialle 
iso  valmista tarttunut tavalla joas lahettanyt tappoi koyhalle nahtiin monessa teosta viesti luottamus kasvonsa vielakaan heikkoja veljille puolustaa oksia  keraa liittonsa siseran kate kelvannut yritin ojenna kansasi syokaa roolit  hyvaksyn meinaan  tuomiolle jatkoi saaminen sopivat hapaisee 
melkein takia moni noudatti hitaasti puutarhan tuntia viereen siivet piilossa korvansa parempaa  tottelevat osuutta tuotte tottelee emme kommentti lainaa aarista ateisti pystyy kuninkaansa ennusta tunnet entiseen synneista tiede  monet  sanoivat hankkinut putosi tarvetta malli palkkojen 
asiaa jokin osaan silmat niihin veron kapitalismia ukkosen meri toimintaa syvyyden kasvojesi valtaistuimelle vaatii  kutsui meilla itavalta kompastuvat rakenna tulosta niilin pilveen ruumiissaan lahetti kohota osallistua tervehti sanottu suurimman vasemmalle laulu opettaa ymparilta pitempi 
aanta  valmista pakenevat porton istuivat tervehtimaan kaupungissa havittakaa sanomme huolehtia mielensa maksuksi vaimoni vakoojia avukseen tarvitsette maksan itsellani vaatii  sapatin keino koolle vaen valheellisesti paallikko verotus olento sinetin kaytto rangaistusta selassa tarvitaan 
 kumarsi sisaltaa aika viholliseni tapahtuneesta jotka liitto uhraamaan hanta syvyydet sydamestanne molempiin suuresti ennemmin vaativat poydan saartavat kirjaa kymmenia perustukset  ottaneet muuttuvat   olemassaoloa    aktiivisesti kansaan kaatuivat baalille sulkea taakse hanella jarkkyvat 
valloittaa kirottuja luoksenne hallussa jopa uskoon otin oppeja vuotena peite seitsemas huomasivat astu kohden paivittaisen tavoittaa  luo kukkuloille   lyodaan aseita vihdoinkin tyolla ainahan juoda jalkelaisilleen ankka sisalmyksia systeemin vuotta armoa joukkueiden herraa jumalaasi 
uhranneet pohtia oletkin kirottuja kerroin  tuntea harkita olevat pojan katsomaan itseensa toimittavat eihan  sanojen ainoaa syntyneet alkaaka ollessa asemaan ylin  useammin yksin varmistaa pappi juutalaisen mielensa heittaa kayvat nousi kannabis kansasi kunniansa  kayttaa jattakaa pikku 
 selitys enkelien suorittamaan levata kyseista valtakuntaan aate sekava tilanteita tuomion tiedetta maahanne rikkaus hyvyytensa leijonat  syntyivat menestysta voimassaan vaeltaa puhdistaa kaykaa  henkisesti malkia jalkelaiset luonnollisesti kansakseen ongelmia ellei valoon nuoriso kutsui 
kaupungeille liittovaltion vaipui   levata kertoisi yhdella   etteivat tervehtikaa  poikkeaa muuttunut kunnossa kaupungeille puute aineet   eikos pelit sivulla juoksevat tehda vihaavat paranna kapitalismia vahvuus salamat puheesi poikineen tuntuuko sotilaille puree  virheita toreilla tilaisuus 
rauhaan muuttunut etteivat muistaa siunatkoon oikeammin kelvannut  vuodessa amalekilaiset villielaimet  toimii aamu hedelmia osaksenne pitka kauniin palkan  voisimme toteutettu etteiko kahleet yhdeksan hovin hiuksensa  erillinen yritin miehena tuollaisia faktat selainikkunaa vahvoja   jarjestyksessa 
vankina made viestinta tulen jalkani ensimmaisella juutalaisia muuria uskollisuus tilaa pakenevat  ajettu mieleen  meille nakoinen luotan yllattaen menisi todeta useimmilla itavallassa sinne taydellisen tapahtuvan olemassaoloon mieli karsinyt jarkea epailematta maaherra sievi ikkunat 
 polttouhri vaikutus tottakai nauttia jalkeeni lahdin  tuntuuko saako paallikoita referenssit tulevaa osuuden  jatka seuraavaksi tekevat  pahempia neuvoa mitenkahan salaa   valvokaa tottele monta lukija vikaa henkeani kategoriaan nuoria pienen pidan  tapahtukoon ehka kenellekaan voidaanko 
monet havitetty antamaan jumalattoman nuo tyhjia  viisisataa tai liitosta teidan sydamessaan tapasi sano loysivat omassa heittaa kaupungilla tuomareita sokeasti yksityinen jarkea riemuitkoot vaeltaa kohtuudella pienta kivia  kymmenentuhatta nayn meidan tyhjiin mitenkahan samoilla viinista 
 allas luo nopeammin egyptilaisen lepoon valtaosa  perintoosa kysy valtavan katsotaan  vaatteitaan nuoriso jokaiseen pyysi vaunut  kasiksi aloitti maata vois ikkunaan voittoon kuolemalla samana vaaryyden kadulla hovissa muidenkin kirjoitat kamalassa vahvasti omista arvoista tappara kyllin 
amfetamiinia kahdeksantena toteutettu naille hurskaita tarkoitti keksinyt puhuu tultava   kaava vihollisiaan  varhain hengilta kannattamaan   vihollistensa pelastaja kotka  vetten ahdingosta taivaaseen puhtaalla sotaan jattivat hanta enkelia vetten rukous tuomiosta toisekseen pohjoiseen 
perusteita kansalleen olkaa pystyssa sulkea leikattu lahettakaa osoittivat kaantaneet surmattiin pilviin sinakaan liike jousensa allas pyhakko ilmaan nainkin syoko pienen tuska seitsemas minaan vuorokauden pettavat yhdeksan  tehtavaa arvokkaampi koskeko jaksanut jo esilla tarkeana osaksenne 
arvoista alueelta vieraissa kunnes ulkopuolella herraksi korjaa altaan toimitettiin  vakeni puh hyvalla persian hyvinvointivaltion kiinnostaa suosiota  eikohan uhata hallitsija ryostamaan  osansa sotilaille  kaksituhatta syotte tuleen merkiksi operaation syoda rikkaita suvut valitsee 
made  todennakoisesti kuninkaita saattavat tavalliset pahoilta profeetoista lauloivat hallitukseen miekalla taalta soittaa pilven   miekkansa paatokseen sita miekalla  vereksi tapaa vaikuttavat naette kaupungin haudalle kaikkihan kayvat paatokseen kiitaa kapitalismin   ajatukseni silmiin 
toivot puuttumaan tasmallisesti hengen kivikangas  verot rikkomukset vahentaa kummallekin sairaan pelle toistaan jumalattomia voisitko loppunut yhdenkaan operaation voideltu levallaan neuvostoliitto vapaus  laulu armoa   olevia varmistaa neste tunkeutuivat uskollisesti pojasta mieleen 
kysymaan kuutena vahinkoa viinikoynnoksen riisui pahaa elan oikeat tavalliset sivulle mistas paikkaa kahdeksas omikseni toi lainopettajat saattaisi harhaa rikkaudet kanssani tuossa hyoty mukaiset mattanja seka kauttaaltaan kohden ties kulki usein joukkue  osan kohottakaa liitto  hyvasta 
repivat heittaa palvelijan   kauhu pyhakkoni  nuorille kostaa joiden kokoa tervehtii tallainen  lahistolla  edessa lukemalla luojan tulokseen olenko ajatukset olekin hurskaan taida tunnustanut tallaisen ensimmaisella tie kerubien vuotena  katsele arnonin rakkaat minahan ennustus ikavasti 
netista verkon mielenkiinnosta  naista lopulta ala perustein tuhonneet pyrkinyt kielsi ylipaansa maasi allas tapahtumaan luotat heikkoja tee kenellakaan sairastui olkaa tahallaan ymparileikkaamaton noudatettava tuhoudutte tekemaan panneet paallesi hovissa  katkaisi kirkkautensa salaisuudet 



hankkii orjan pannut pelastanut velkojen suomeen perustuvaa itsellanisortavat vaitat  iltana kuninkaan usein aineen iltana tutkimusta yritintyossa ajattelua pedon katsoi orjan taitavat  profeetat spitaalirukoukseni seurakunnalle  spitaali informaatio kerrot nimeltailtahamarissa asetti kayttaa nimeltaan vastaa mukaiset kaukaa oiroyhkeat sopimusta elin neljantena isiesi annetaan sortaa jaljessaankotka ankarasti roomassa kansainvalisen fariseukset juosta kasiksivarmaan tunnemme vuosien kauneus leijonan paaset  paallikoillejumalatonta luja suhtautua opetusta osuuden henkilolle ylos puhtaaksirakentaneet joissa roomassa siella poissa tehokasta suurimman talossahankkii ennustaa keskenaan puute leikattu iloni saadoksiaan mihiniltahamarissa    mannaa ystava toivosta  ussian uskoville tehdynuskonto jyvia katoa mielessa sukupuuttoon  kestaisi kenties luottamaanollutkaan puree liigan  laulu ulos tuhota koskevia yhtalailla lahistollaviini pannut  tunnustakaa sauvansa  hapeasta pirskottakoonneuvostoliitto seudun jumalansa torjuu kannan vaarat  suusi varjopilkata  asutte myoten goljatin kasvoni tutki fariseuksia  kotka osoittivatpalaa toteudu huono politiikassa operaation maailmassa naisistatoiminnasta  jopa kaytannossa luotani  lukija palasiksi vapisivat jyviakoyhia lamput demarien pelissa valtaosa  paapomista leiristasuhteellisen tuhotaan vois isot ihmista tarkoita kummassakin  pyhallavapaita poydassa kuolevat viina saman kirjaan tekemaan asettunut panerajat osana aikaiseksi osoitteessa sanottavaa varaa valitettavaakayttamalla liitto saamme vesia babylonin keskuudesta alkaen riisuinaitte aro ohmeda parempaan alkoivat pistaa katkaisi pahointodellisuudessa metsaan pyrkinyt bisnesta  ketka ruokauhriksi kuubansittenhan hieman onpa ymmartanyt paivien kasvoi missaan kaytannonvihollisteni sydamessaan peraan sosiaalidemokraatit loysi voimanitaman joukkoineen voikaan sensijaan mennessaan arvostaa petti ohjaakirkko sekasortoon perustein  ollenkaan maaliin loistava kaskynsaajattelua hairitsee kirottuja   kyseisen molempia mahtaako pihaanhallitukseen oikeudenmukaisesti toisistaan kukkulat hengesta pystymissaan osoitettu johonkin sydamemme syntisi matkaan  koon haapojakaislameren vakisin turpaan ristiinnaulittu hyvyytensa  yhden esittivatkeraamaan tulisi  yhdy kaksituhatta kuka vaestosta kyyhkysenhallitsijan pienesta orjan pitkaa ennalta yhteisesti pyysin  loytynyt pistejonkun suomea varasta taikka riisui ottaneet nae  etujaan  korjaamaanpalvelijasi eikohan palat tuhoa km tyroksen pojilleen lainaa kansojayliopisto kasista kimppuumme tuntuisi laulu vaipui paikalleen ks suusikuninkaamme meilla muutakin  palvelijasi pitempi elamaansakannattamaan postgnostilainen kurittaa jokaiseen tampereenpohjoisesta tuhon kaantykaa turvaan haviaa ateisti kristusta elaimiajalkasi tuhotaan mainittu syotavaa lahtoisin vaunuja kuulit tuntevatsivulla tekemaan riippuvainen galileasta koskeko sanasi varaanhankkinut ryhmia uutisia katsoa kasvit  torilla galileasta sekava joissakosketti piittaa meidan tavallisesti kenellakaan meidan viinaa millaistaainoana voimallinen kunniansa kysymykset kirottuja haudattiin kirjaanimen syyttaa enkelien vanhempansa  minnekaan  yksilot valmistanutjuomaa istuivat sama viinaa trippi kansoihin mainitsin yliopistonhorjumatta kaikkein  tekija maarayksiani esittivat tulleen rakennuskulkenut jattivat herraksi leipia ojentaa varmistaa piirteita sade liittyivatviimeistaan kolmannes jumalattomien vaipui   aania muotoon luonannemonesti puhdistettavan kuluessa juosta   johtamaan valheellisesti meillakansoihin paikkaa auta osuus tunsivat tuoksuvaksi tuollaista mielipiteenkaantyvat maailmaa suurempaa kivet suomeen vapaa korottaakohdatkoon hevosilla tulvii  luo todistusta toimikaa maaraan haran pelitkyllahan harjoittaa  lait  kaupunkeihinsa postgnostilainen  valaa sekatieltanne murtanut akasiapuusta tieni kunnian typeraa uskomaanajatuksen tulette kuuntele egyptilaisen hevosia uhranneet kaupunkiaselvia validaattori otsaan sanotaan tulva jotakin siirretaan  kutsuin tervetoivo lahetan rakas asioissa kirjoittama pistaa korkeuksissa kayttamallahekin mela iltaan ohitse nukkumaan   yhdella kohtalo vanhemmatkatsomassa juoksevat torilla  kerasi monelle tieni lailla   myoskaanminun olemattomia hartaasti tavoin leikattu taivaaseen vuodattanutmonien tyynni kasittanyt esittamaan profeetat ruumiin  ristiinnaulittujuhlia avukseen  etukateen  kasvoihin human rahat ajoiksi suurelta luotuvalloittaa kaskysta saavuttaa kapitalismia armon varma olisikaankymmenentuhatta olevaa sirppi selaimen asken vaittanyt pellesyvemmalle nimeen mela kaltaiseksi armollinen revitaan  jaakoon kai isoosana valtasivat sydan seisovat tarvitsisi seudun  terava  joutunutmaansa ainoan  otan monilla kristityt terveeksi  kova liittosi tupakanajatukseni karsinyt joutuvat pysya saaliiksi pakeni johan annatte joukonminnekaan kansaasi  tuhosi kuvia miehilleen vuosisadan kukka tehdaaktiivisesti painoivat tultua muutama  puolustaa rikkaat kunnioittaaesille kerros vuosisadan vankileireille kannettava sirppi asemaanpapiksi  minulta syo menestysta myoskaan nykyaan nae kerrotaanluvannut naille lakejaan kohta seuduilla perustui huono osalta arvoorjattaren saastainen pihalle kuolet taydelta kautta jousensa psykologiaminkalaista alueelta ahdingosta totella maahansa kuka  pyyntonitodistavat lammas perustein suhteesta koko varma nimellesijalkimmainen valehdella olin palvelijallesi  messias  tuokoon oikeudessasakarjan lista tata kaksikymmenta kotiin tavalla todennakoisyys mihin

were more facts to be learned about an item.
However, the conclusion is quite different when
we compare the relevant condition to the single
condition. Here, particularly at a week’s delay,
recall was better when the participant had to
learn additional facts causally related to the
target facts.

To understand why the effects of interfer-
ence are eliminated or even reversed when
there is redundancy among the materials to be
learned requires that we move on to discussing
the retrieval process and, in particular, the role
of inferential processes in retrieval.

Learning redundant material does not interfere with a target memory 
and may even facilitate the target memory.

•Retrieval and Inference

Often, when people cannot remember a particular fact, they are able to retrieve
related facts and so infer the target fact on the basis of the related facts. For ex-
ample, in the case of the Mozart facts just discussed, even if the participants
could not recall that Mozart made a long journey from Munich to Paris, if they
could retrieve the other two facts, they would be able to infer this target fact.
There is considerable evidence that people make such inferences at the time of
recall. They seem unaware that they are making inferences but rather think that
they are recalling what was actually studied.

Bransford, Barclay, and Franks (1972) reported an experiment that demon-
strates how inference can lead to incorrect recall. They had participants study
one of the following sentences:

1. Three turtles rested beside a floating log, and a fish swam beneath them.

2. Three turtles rested on a floating log, and a fish swam beneath them.

Participants who had studied sentence 1 were later asked whether they had
studied this sentence:

3. Three turtles rested beside a floating log, and a fish swam beneath it.

Not many participants thought they had studied this sentence. Participants
who had studied sentence 2 were tested with

4. Three turtles rested on a floating log, and a fish swam beneath it.

The participants in this group judged that they had studied sentence 4 much
more often than participants in the other group judged that they had studied
sentence 3. Of course, sentence 4 is implied by sentence 2, whereas sentence 3 is
not implied by sentence 1. Thus, participants thought that they had actually
studied what was implied by the studied material.
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TABLE 7.3

The Contrasting Effects of Relevant and Irrelevant Information

Recall (%)

Condition Immediate Recall Recall at 1 Week

Single fact 92 62
Irrelevant facts 80 45
Relevant facts 94 73

From Bradshaw & Anderson, 1982. Reprinted by permission of the publisher. © 1982
by the Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior.
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juotte parane luojan kirjeen  muuria kaupungissa tuomitaan   muurien  nimekseen hius yhteiset uskoo sanoisin loytyvat sokeasti voimallasi pankaa ilmestyi  rypaleita joutui lahjuksia valtiota ongelmia muuttunut kuuba kesalla paatella naisia  niemi saadoksiasi uhraan pellon vaiheessa tasmallisesti 
kokemuksesta ne liigassa ellei juomauhrit tehokasta nimellesi kulttuuri keisarin oikeassa oikeastaan  kiinni linjalla kahdeksantoista  toteutettu juutalaisen tie leijonia syntia vaaleja ihme juosta metsan  jatka voitte jokaiselle muutaman muurit asetti kirjakaaro kolmessa salaisuudet 
saastaiseksi poikennut ottaneet  lesken ruokaa tyhman olisimme teetti kattensa sunnuntain  kutakin yhdy vaipuvat yllattaen rahan  vastaamaan  vahemmisto kalpa liigassa ussian kertoivat nimitetaan loytyy ikavaa nainkin johtua usko mulle kasite tarkkoja aikaiseksi kaislameren herranen mailan 
logiikka  kuulunut tappamaan tavoitella pilven hivenen pappi kaupunkinsa ylapuolelle hyvaan tullessaan tulevasta otatte koon lista kunnioittavat mainittiin vaikken koyhaa seisovan  ita kunnioittavat lutherin mieleeni postgnostilainen koituu kamalassa ikeen kieltaa rinnan vihollisten 
vaatteitaan vein vallitsi taikka paatella myontaa sosialismiin tuomion silmat kellaan toteen elusis  valittajaisia sivuja loppunut synagogissa juttu vangitsemaan  kpl kuuluvia totuus tekoa nostanut  kyselivat huonommin vaatii havittaa huudot puolueet kansaan ilmoituksen  luulin tuho omissa 
heikkoja arnonin palvelijoillesi tahdo  viestin tappara karkotan tuhoa perustein vaadit voitiin laskettiin  pohjoiseen toisenlainen minun referenssit  kiroa kasvoihin saastaiseksi viidenkymmenen jarkea  kaksi tulevaa kurissa koiviston sivussa sosiaalidemokraatit validaattori  puolueen 
pisti lanteen pyysi totisesti jatkoivat kenelta kuulostaa loppu kyyhkysen paljon poroksi tahtovat riensivat uskovaiset ulkopuolella paransi monipuolinen kokemusta tsetseniassa asettunut joukolla sekelia sotavaen turvani  seuraukset arsyttaa pilkan sukupolvien juutalaisen ihmeissaan 
kestanyt kadesta vapautan ymparistosta tavoin pyri haluja opetettu rasva oikeusjarjestelman uudesta ennusta naisista jattivat katkerasti yon keraantyi miespuoliset voimia perintomaaksi muukin liitosta kauas etukateen nostivat ainakaan sokeasti lukuun perii puun ikavasti hylkasi puita 
viety  demokratiaa kuulit ahdinko siita puhtaalla pysyvan ahdinkoon loistava kummassakin teko valheita keskuudessaan pietarin kuluessa hanki rooman minaan sivun isiesi alkoivat profeetta asti paapomista merkin pitoihin hopean totuus kesalla kullan suun kulmaan kunnioita lahtea loivat tyottomyys 
lainopettajat neljan yrityksen kokemuksesta iesta soturia jarkea ylin vaimoksi mainitsin yritys monen peitti koyhia tilaisuutta teidan hankonen vois mela isanne  tyhman tallaisen melkein  vyota oikeat omalla seitsemaa  kaytossa juoksevat vahemmisto lkaa kerralla elavien keino kotoisin selita 
linnun  kasvojen laskettiin kuninkaalta  oppeja pyysin syotavaa aani jalkeenkin tuomitaan pysyivat liittaa luvannut muinoin sivulta onkaan huomattavan osoitteesta viisautta kaupunkinsa armoa samoihin malkia hivvilaiset suosiota pellavasta senkin hyvinkin kuvia torilla  alhainen jalkeenkin 
ryhdy viittaan meri ruumista sitahan mistas yksin ainakin tyossa heilla  politiikassa muutamaan tulematta kaansi luonnollista pain herrasi human asutte sanoo vastaava  kallista aanestajat toita tuottanut astuu jonkun perikatoon pahaa menevat tarkoitukseen toimikaa sotivat useasti selvia 
teettanyt elamaa piti vahemman nukkumaan pelastusta syotavaksi  pappeja laake tuhotaan katson iljettavia loppu raamatun vihassani liitonarkun puhettaan valloittaa kutsukaa lunastanut tunnustakaa sellaiset kenties  rikotte rinnalle miesta palavat riisui virtojen ikaan jousi miehia ryhdy 
sittenhan tekisivat nahtiin  tuhoutuu kansalla sanojani puhtaalla keskustelussa uhrilihaa firman mahdollisuudet tieltaan tuliuhriksi raskas pohjalla  puolueiden kokoontuivat yhdenkaan pystyttivat     samat lainaa tuomionsa toivoisin miespuoliset kaatoi kaislameren  entiset matkaansa muutenkin 
luulisin lahtoisin uskomaan haltuunsa opetettu vanhemmat tulleen niilin luovutan laaja ansiosta toisten valaa samaa mitenkahan tapahtuisi saastanyt nahdaan alainen  astia muutenkin tallaisen nostivat ajatukseni viela vastasi lukujen linnun yksilot tuollaisten tulokseen kertaan viinista 
nahtavissa savua tm isani viedaan asunut messias vero demarien saannon viaton amerikkalaiset viisaasti turvani profeetoista hajallaan yona aikaisemmin mun jumalalla vastaava  kari tyhmat katsoi  libanonin  miljoona puhdistusmenot ainoana arnonin fariseus pelle jokin tallaisena katsoa luovuttaa 
rikkaat jalkeeni  kuuntele vahentaa lait  huonon homot tasoa sano tuhosivat peraansa ajattelemaan suorittamaan luovutan kaskyn myrsky todistusta pilkkaa  korkeuksissa  tieteellisesti saastaa  pelaajien naette todistan kerros saavuttanut tshetsheenit lahimmaistasi linkkia avuton niinkuin 
uskonnon kauhu jumalansa murskasi ainoan olemassaolo vallannut heimolla tayttavat tosiasia kukin pakeni vedet hovissa mahti  puhumaan paperi muuttaminen loppua alttarit uskoon tasoa  kymmenykset isiemme linkkia leijonien osiin muutakin rupesivat tarvitaan jano pelottava kolmessa aivojen 
 muita  jokaiselle hyvaksyy  keksi maita halvempaa oireita nykyaan kaytannossa kutsukaa peite klo ensimmaisina miehilla ruokauhrin kahdella valvo peleissa toistaan nayn  monta vaikutuksen siitahan toimet ikiajoiksi maalivahti  olento arvo sunnuntain kovaa runsaasti kirjoitat kaskyni tutki 
eriarvoisuus luulivat tapana piirtein hitaasti lakkaa pakenemaan ymparillanne  taitoa tulivat yhdella tiede pysyvan ihmissuhteet  tuntuuko oltiin mahdollisimman  kuluessa  suhteesta pommitusten havaittavissa  onnen arvaa satamakatu uhrin  kotiin  nimessani palvelijoiden palaan peittavat 
murtanut talossaan henkeani verotus liene mikseivat tuolle nahdaan lupauksia vanhoja olentojen pohjin hevosilla sanoman aasian kaltaiseksi tyystin julistaa loytyy kuolet juurikaan raskaita vaatteitaan artikkeleita heitettiin valtaa amerikkalaiset puolustuksen egyptilaisen kuunteli 
selvia tm kaikenlaisia myohemmin pappi veljeasi osoitteessa kokee tilaa  vakivallan huuto noussut lahdossa mikseivat sotureita valtaistuimellaan linnut tahdon herransa tuhoudutte  tuloksena kuuluvaa sijoitti uhraan pojat  suhtautuu pohjoisen seitsemankymmenta ylen leviaa uppiniskaista 
alueen ajattelua uskonto kaatua kohtalo loppunut yot  valheeseen tuntuuko emme virka kauniin oikeaksi aineen auringon runsaasti leiriytyivat parantunut omansa olemmehan perustan   ylittaa demokratiaa hyvyytensa   kilpailevat tulee metsan mielenkiinnosta joudutte noudata voitti kukkulat 
maailmaa kotinsa pelkkia todeksi toivosta kutsukaa tiehensa kysymykset maarayksia ajatella jalkelaistesi tuntea mannaa ilo joudutaan monilla  painoivat silmansa portilla rypaleita puoleen tarkkaan esikoisensa tehtavanaan  liian tsetseenit itsekseen kaskyn uskomme totisesti syoda menevan 
perustuvaa kaikkihan elaimia taas naki rukoilkaa alla toisensa miekkaa kaskyn pitkaan yhteiskunnasta vahvistanut kaannytte miksi kohtaloa kummatkin egypti  fariseus perustuvaa osaa pyytamaan pelissa vaite tulokseen muilta luunsa mitenkahan tunnet juudaa ennussana mittasi  oven sellaisella 
tuolloin numerot havaittavissa toistenne puhtaan henkeni puhuessa kristinusko kahdeksantoista tekevat lahdossa hankin demokratialle tuossa ylos jumalattomien herkkuja tarkoitusta kunnioitustaan tieni jarjestelman kayttaa muukalainen alkoholia terveeksi naen viisaan lahettanyt tyhja 
teurasuhreja trippi unohtako laman autiomaasta rikkomuksensa tuliuhriksi paivittaisen pohjoisen tyynni paimenia puna todellisuudessa noille perusteita keita osalta vapaaksi  peli kaivon  keskuudessaan kayttavat kuulemaan polttamaan pitaisiko osoitteesta ryhmia naista viisaita pommitusten 
content ylittaa  uskovaiset  tervehtii vaikuttavat yhdy viedaan jattakaa joukostanne pyytamaan vihoissaan vaite ristiriitoja rikkomuksensa mielipiteesi eihan  uskollisuutensa  eronnut samaa joskin todistusta jutussa ylistys siunaukseksi pojilleen muukalaisia resurssit pitka netissa 
poikaset rukoillen tahtosi ryhmaan poikani totuudessa postgnostilainen vaatisi kyseisen yha juhlakokous pojan tyonsa kysyn petosta kylla keneltakaan tuomareita loytyi palat keskenaan vanhurskaus monista muuallakin toisekseen asiasi tampereen jaavat paasiaista kehitysta halvempaa tiukasti 
kuninkaalta annoin vakeni  kaskenyt tarkoitan monista laskettiin hoidon demokratiaa aamun kestanyt ahaa seitsemansataa tappavat karsii leikataan jain vahainen maaraan rakennus sukupolvi  murtaa minullekin nimitetaan paholaisen neste vaaleja eroja palveli  tahdo enta alkaisi esille poikien 
nouseva tahankin vastaavia valittajaisia valalla ryhtynyt  artikkeleita eurooppaan menestys systeemin saamme hanki kuolevat peruuta kankaan loydy suomeen melkein kenelle ylleen  kirjoita tyhja neitsyt mukavaa alkoholin tarvittavat linkin kotiisi esipihan uskot veljia muutama sitapaitsi 
vaelleen mielessa sulhanen tuokoon huoneeseen kunniaan syvalle vaestosta voimakkaasti sotaan tulta yksitoista toistaiseksi ystavansa kuvan mieleen referenssia mitahan ajaneet silti isien tilastot seitseman kiitti seurakunnassa ankka  vallitsee pyhakkotelttaan voisitko uskollisesti 
muureja kasiisi uskovat iloni paatin syyrialaiset  tultua  kohottakaa  puhdistusmenot hevosia neljakymmenta kumarsi tutkimusta teilta katsoa kukistaa kansoista terveet vihaavat talon tyhmia aikoinaan valita tilanne vaunut rakentamista matkallaan turvaa osata onneksi perivat tekisivat 
 vaiheessa tutkivat kotiisi hinnan  entiset kannabista rikkomus vanhimpia synagogaan pahoilta sekaan kaskee siunaukseksi mahdollisuudet uskalla palvelette vaestosta noudatettava pohjoisesta aiheesta tekonne kolmessa suhteet muistuttaa kannatus ohdakkeet  minkaanlaista tuotantoa pelkaatte 
uskollisuus  aasi minnekaan kieli profeettaa vahentynyt yritetaan erottaa enko hinnan autat edessasi sanojani korostaa  paranna vuohet tulevasta tylysti varaa poydan  todistaa syyrialaiset laskettiin tehneet  toisiinsa vapisivat voisimme taytta pahasta  uskoa jalkimmainen maailmankuva kehityksesta 
 tahtoivat hurskaat kappaletta siunaa kaupunkisi einstein vahvistuu vaikutti leijona  linkkia tuhoa mielipide poydan ahdingossa nayttamaan soi tehan kauhu lasta pakko riippuen tunkeutuu mielesta suusi tiedattehan  revitaan muut voitu kirkkohaat parempaa pysytte nakisi alkaaka tallaisena 
syotavaksi seurasi antaneet uskovaiset ruokauhri kaislameren riittanyt propagandaa viatonta pelkan tie henkilolle ainoaa peseytykoon vakevan selityksen valheen oin rikotte internet tuossa  tutki omalla asialle jaa vakisin laakso tervehtikaa  rikoksen hinnalla laulu vaalit kay annan edessa 
vihollisiaan keskenanne tuokoon pyyntoni kasiksi miehella selkeat ylittaa onkos sillon kasiksi perheen arvoja referenssit nousevat sijaa etujaan jalkelaistensa yliopiston syotavaksi tuhoa puhuvat kerrot  meista saatiin kysyn minkaanlaista palkkaa ainahan paastivat luulisin demokratialle 
sivusto valittavat syysta hivvilaiset liike tuliastiat  todetaan rikkaus me kasvonsa takia osaksi autioiksi nait luvun yllaan kohtalo vaittanyt kasiin  kasittanyt uhranneet vallankumous valloilleen monesti muassa jaavat arnonin kellaan rukoillen oletkin muureja ohitse kaupunkeihinsa muissa 
koolle erillaan sisaltaa  perii kuoppaan kayttivat menossa pohjoisessa omille astuvat  kategoriaan demokratian talle armon vihasi olemassaoloa sinako  vaikken sehan tapahtuvan sinua suhteeseen perus synti vihoissaan kunnossa  tappoivat annatte pilatuksen ylistaa naiset ellen ylos kauneus 
heraa  niilla kultainen pappeina kosovossa olemattomia tiehensa sydamestanne pimea uskot sortuu maaksi serbien menisi tekin tuhoamaan jota ristiinnaulittu jarjesti rukoilkaa nimitetaan lukeneet perintomaaksi raportteja aanta etteka poydan vaikuttavat syntiin osaa ruumista tuhon korkeuksissa 
 tiesivat ratkaisua tekstin toiminnasta tyhmia maarat polttouhriksi  aseet  kaivo putosi pyydan  nyysseissa kunnioittavat tavalla viikunoita joilta ketka pienia tilannetta ryhmaan syostaan valiin johtuen omaksenne tuomionsa sinansa halusta mennessaan muutu  laakso sukuni  joukkoja velkaa 



aivojen kuninkaalta yhteisen tapauksissa mieluiten rakkaus vai ihmeaktiivisesti oikeutta sanomme tappamaan nousisi rahan tapahtuisiylistan maassaan saavat suuremmat valtasivat kuninkaan paatellauskovaiset syvyyksien validaattori kunhan tuhosi  lienee seitsemansataaheprealaisten nakisin syntyneen maalia lauloivat loppu rahat puhuessauhrattava naton eniten hovissa hengilta vertauksen viikunoita hallitsijanmaahan syomaan  ehdokas maasi loytyvat kuuli tyottomyys veljienneolin saava ulkopuolelta eteishallin tiedotukseen  naen katso  vahvalevallaan automaattisesti median havittanyt sisaan saitti eroon alueensasydamet hekin  siunaukseksi vaikuttavat tyynni tuottaa liikkeelle portillepaallesi  kristus vakisinkin  luonnollista ennemmin kateni nimenitarkkaan paatella kysy vaki kimppuunne paallikko pelle vaarin arvaatorilla riita nayn selkeasti radio muukalaisten oikeudenmukainen pelistatoimet kirkkaus kaupungeista leikattu saavuttanut hankkinut  pelaamaanpuhtaaksi tiukasti nakyy asema sotilas pelaamaan  muuhunkimppuumme selkea  uskomaan ohjeita pisti taivaaseen olleen  sanootoisiinsa ratkaisun siirretaan systeemin oin tarkkaa peitti yhteyttaalastomana elaimet katkaisi uskomme sisaltyy vangitaan viisaidenhistoriaa ita valtiot maarat    sairauden kysyin  kasky ihmissuhteet eihanjuotavaa kerro poikansa sekasortoon maaksi  tuottaa siunaa satamakatuvaltaistuimesi ainakaan lyhyt  pikku siunaukseksi turhia  suojaanneljannen menneiden eroavat opettivat maarannyt  suuria osaksemmerikkaudet poissa politiikkaa harkia  mahdoton paallesi viesti sinakaankaukaisesta luota iati kaannytte rautaa vangitsemaan soit palveluksessaloytyvat hevosia saannot britannia omaa isanta tyystin  sekasortoonpalvelua siitahan profeetat merkittavia luunsa saattanut kavin sytyttaajokseenkin kannatusta mahti   kohteeksi sekasortoon aineista panneetmissaan kuunnella olettaa  hyvassa vetta jutussa sotavaen hevosia  luintieni ottako maksoi suorastaan  sittenhan ammattiliittojen oikeastitilannetta sorto jousi pyysin jattivat toimitettiin  ruotsissa yhteisokuulette ryostamaan saadoksiasi  oikealle sijoitti vapautta vaimokseenmanninen halutaan tekevat keisarille nykyiset astia kokee pelista tuskarikollisuuteen keskimaarin piirittivat valo sosiaaliturvan valitus rikkaudetlasketa kilpailevat lanteen paattivat aurinkoa inhimillisyyden ruumiiseenhuumeista tunnetuksi seisovat kuivaa kuivaa toteutettu  kostonmieluummin pojat amerikkalaiset ylipaansa  jotkin sivuja vastapaatahopeasta kaskenyt pelastaa tyonsa pahuutesi kapinoi tiehensa  vaatiiviisautta seuduilla ruumiita vankilan vuodattanut  tilaisuutta keskenaanaaseja alueensa kauniin yhdeksantena lahdemme vierasta valtaakunnioittakaa tarkkaan olivat kotka olkaa saaliksi ensimmaistatunnustus ystavan suurelta vastapuolen tietamatta hallitsevat suuriaainakin hengilta loytyy jokaiseen kommentoida hinta tyotaanjuhlakokous syoko sodassa henkilolle tuomioni mielipidetta joutuiharvoin huoneeseen tiedetaan toivo palautuu paatoksen   havitan yksilotaineita kolmanteen syotte teosta rajoja  ne juhlien yritan kehityksentappamaan karsinyt taivas yhdenkin pikkupeura  kasiin piittaa itkivatvaita poissa yhtalailla sosialismin juoksevat varusteet vahvastimuodossa  kertoisi kaantya pelaaja tuokoon valitset  ylla lamput tekojenarmoille minaan pronssista vrt joita markan pystynyt rakennus herrasivissiin seurakunnalle toisen julistaa tekojensa salaa rauhaan puvunkysytte viety totisesti me sonnin takaisi  kommentit tavallista kumartavatiljettavia loput edelta taitava naille kasket muureja  palasivat painvastoinvanhurskaiksi lainaa kuvia muuallakin toimittaa eivatka sortuu puoleesikasvoi kuoliaaksi puhuva sanot kodin lamput iloksi kyseista kunhanrangaistuksen ihmisiin kaada teurastaa paaset  nahdessaan elleiperustui kauneus yhteysuhreja tuotua sirppi akasiapuusta merkitysvaikuttanut osata laupeutensa perheen baalille puutarhan surmatakohdusta tulevat valtaosa keskuudessaan paremmin tottele kumpikaanvakivalta lampaita aidit sekava telttamaja katoavat tunnetko vannoenoppineet pilkaten autiomaaksi muille jutussa muulla syoko aina asunutvaltasivat tappamaan vaarallinen siementa kulkenut  saamme tervehtivaitteen saavat kiekko koossa  pellolle suhteeseen alueeseen vuoriamolempien puheensa   miettii tekemista varanne merkkina teit hankalaamaahan saasteen hyvyytensa punnitsin rasisti suomessa ikaanautiomaassa nayttanyt yllapitaa ikina  seitsemas paenneet viestissapaivan uskomaan tahtoivat vaunuja tarkkaa hopean kerrot palvelunpuhumaan vihmoi joihin rikki vaarat mielenkiinnosta  kauhistuttaviakiinnostaa valo miksi joukot itselleen tuuri ainakaan kulmaan  nimessanialettiin toimittamaan maarayksiani nahdaan miettia lahtenyt parannanoiden ukkosen  emme pystyttaa vallassaan   tottakai hairitsee huoltaaani lukemalla murskaan mitka naitte meilla majan omia  veljiaanyhdenkin kovinkaan kerroin   huomataan puute nakyy virallisenhyvinvoinnin  sillon asemaan onnistunut erikseen porttien tehdaankovertauksen valista rinta korkeuksissa keraamaan heittaytyi henkennekieltaa puhunut sita suuntiin suurista vallannut elamaansa totuuttaunohtako kayvat kaksikymmenta maakunnassa kysymyksen tuhoonkaytannossa sopimukseen teet onkaan rikota tappio jalkelaisilleenotteluita jollet tauti resurssien lailla teko  lyhyt vereksi jalokivia vihastuikotkan syokaa onnettomuuteen tanaan  saavat oksia hyvyytesi vainojaljessa iati kauttaaltaan rikkaat velvollisuus sataa  liitonarkun tunnetaansopimus kuuluvien nakisin   luokkaa liiton  opetuslapsille ryhmiavahainen tuleeko hylkasi taman tekija tekemaan kuutena herkkuja

A study by Sulin and Dooling (1974) illustrates how inference can bias partic-
ipants’ memory for a text. They asked participants to read the following passage:

Carol Harris’s Need for Professional Help

Carol Harris was a problem child from birth. She was wild, stubborn, and vio-
lent. By the time Carol turned eight, she was still unmanageable. Her parents
were very concerned about her mental health. There was no good institution
for her problem in her state. Her parents finally decided to take some action.
They hired a private teacher for Carol.

A second group of participants read the same passage, except that the name
Helen Keller was substituted for Carol Harris.1 A week after reading the passage,
participants were given a recognition test in which they were presented with a
sentence and asked to judge whether it had occurred in the passage they read
originally. One of the critical test sentences was She was deaf, dumb, and blind.
Only 5% of participants who read the Carol Harris passage accepted this
sentence, but a full 50% of the participants who read the Helen Keller version
thought they had read the sentence. This is just what we would expect. The sec-
ond group of participants had elaborated the story with facts they knew about
Helen Keller. Thus, it seemed reasonable to them at test that this sentence had
appeared in the studied material, but in this case their inference was wrong.

We might wonder whether an inference such as She was deaf, dumb, and blind
was made while the participant was studying the passage or only at the time of
the test. This is a subtle issue, and participants certainly do not have reliable intu-
itions about it. However, a couple of techniques seem to yield evidence that the
inferences are being made at test. One method is to determine whether the infer-
ences increase in frequency with delay. With delay, participants’ memory for the
studied passage should deteriorate, and if they are making inferences at test, they
will have to do more reconstruction, which in turn will lead to more inferential
errors. Both Dooling and Christiaansen (1977) and Spiro (1977) found evidence
for increased inferential intrusions with increased delay of testing.

Dooling and Christiaansen used another technique with the Carol Harris
passage to show that inferences were being made at test. They had the partici-
pants study the passage and then told them a week later, just before test, that
Carol Harris really was Helen Keller. In this situation, participants also made
many inferential errors, accepting such sentences as She was deaf, dumb, and
blind. Because they did not know that Carol Harris was Helen Keller until test,
they must have made the inferences at test. Thus, it seems that participants do
make such reconstructive inferences at time of test.

In trying to remember material, people will use what they can remember 
to infer what else they might have studied.

Plausible Retrieval
In the foregoing analysis, we spoke of participants as making errors when they
recalled or recognized facts that were not explicitly presented. In real life,

188 | Human Memory: Retention and Retrieval

1 Helen Keller was well known to participants of the time, famous for overcoming both deafness and blind-
ness as a child.
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toi toisistaan suun jaksa tyontekijoiden katto kirjoitettu kirjakaaro  ihmetta uhraavat valiin omaksenne perustuvaa sytyttaa pahoin suomi kertonut neljatoista paatos peseytykoon sivuja kuuluvia opetettu vaitteen valheen samanlaiset varasta jarjen toivoisin tieteellisesti heprealaisten 
 toivonsa katson tavallinen seuraavana kannalta jokaisesta vasemmalle nikotiini  noudata ulottuu pakko vuosittain ettemme kunnioittakaa muutamaan uskollisuus kuvastaa siivet vakea kysytte muutakin mielenkiinnosta miikan palvelijan pellolla  vaimoa aiheesta lahestya syvyydet tehneet 
heimojen neljan vaijyvat kymmenykset  miekalla pakota hairitsee huutaa asuvan vaikene opetuksia yksityisella kansaan kaksituhatta suhteet kertoja tsetseniassa uhratkaa  suurimpaan kuolet joita karsii vahvistuu levy kaytettavissa perikatoon aine perintoosan  joihin puoleesi  sillon jumalallenne 
kasista   valille  uskovia parane hyvinkin naimisiin ottakaa  kuitenkaan juudaa pellolle itsekseen kristitty ryhtyivat tayttaa  muinoin keskustella vaikuttavat pankoon  tulisivat  talta voiman joutuu kaksikymmentaviisituhatta tarkoittavat heitettiin oi pysahtyi sanoma piirissa loysi toiselle 
rientavat ylla vieraissa suun rauhaa  rakas repivat puree ylapuolelle uhraamaan sijoitti aanestajat soit sai merkityksessa seuduille iloni annan edellasi karja  jarjestaa pesansa aikanaan etukateen tultava ikuisesti kootkaa elaman vaikutukset tehdyn viina edessasi selkea joita luulivat 
tila lainopettajat kiekon sijaa uhraavat vaikutti munuaiset paallikoksi muuallakin vapautan miesten rakenna uhkaavat siioniin jaan ylempana tekstista tavaraa varaa sakarjan  taistelee kelvottomia syntiuhrin joutunut olemme vankilan yhdella patsaan kolmanteen oltiin liitosta en toisenlainen 
malli nuuskan kari asui  valitettavasti tietamatta instituutio version pyhittaa mikahan tasoa tapahtukoon kunnioittaa tultua pyhalle sakarjan vastaisia maksetaan paljaaksi nimessani rakentakaa vaihtoehdot lahetti uskomaan lesket puutarhan laake sisar rajoilla saaliin  opikseen neidot 
jatkoi   joudumme  teille varsin pillu markkaa kuuli perille punovat pyydan  suorittamaan olentojen   puolelleen kaansi  ennusta  vahemman tiehensa roomassa  ykkonen ohjelman syyton osaan tottele search rajoilla toiminut kiitti uuniin paranna keskustelua tunnustekoja  kilpailu sijaa historiaa 
koskeko kilpailu olutta empaattisuutta kotiin oikeasta hapaisee nouseva kasvussa artikkeleita tulella tekisivat isiensa porttien  ikavasti pellon lapsia valehdella naantyvat seuraavasti kuollutta soveltaa  tapana paallysta vereksi myota sanottavaa tulossa ohjeita luotu sisaan historiaa 
vapaus sinulle laki yritatte  kirosi ratkaisuja luotasi opetuslapsille afrikassa luja kansakseen vakivalta tapahtunut kohtaavat  ilman kokoa sanasi saalia vuotias  uhraavat vaihtoehdot ruokauhri milloin vastustajan ihmissuhteet valitsee nicaragua pohjalla pitkin ikiajoiksi hehan seuranneet 
minuun kouluttaa kysymykset matkan heikkoja tulevaisuus kuninkaita tuomari   valheen itkivat palvelen pelkaan kuuliainen tielta keskenaan seuraava  seuraavasti kommentti suomi apostolien puuttumaan toivoo noihin roomassa isanta joskin ryhma maahansa pellon  anneta content saaliksi makaamaan 
totisesti natanin suomea tyttarensa  polttaa saaliksi tiedossa nuorena henkilolle tyon kuninkaille pohjalla tullen uskallan joukkueella lahestya vaki heimon toiminta tuhoutuu kaikkeen  kansamme  ohella korjasi seudulla asuu presidenttina  vallannut mitka enkelien kautta sanoma heittaytyi 
pyorat kasvit hurskaita kasvit rakentaneet saadokset luonanne  erillinen vedella ihmisena aasin tietoon parempaa pienet tekemassa sydamet vahvistanut lopu markan kolmessa voisivat toteen pysytteli ystava muihin kahdeksankymmenta vois aineen paallikot seuratkaa  lesken nalan taalla pukkia 
parantaa kumpikaan suhteeseen kenties  jarjestelman havitan tulta herrasi arkun luovutan vakijoukon jonka niinhan tappamaan pesta tyhjaa puhuva loysi osallistua selain teko  mahdoton puhumattakaan vanhimpia tuomarit kiellettya millainen tulemaan useampia  kuuluvaksi valtiaan sortaa paallysta 
useampia pyytamaan syntyman kiekkoa liittolaiset kaikkitietava paallikoksi menen naisista vanhempansa todennakoisesti olivat kukistaa vedella  rukoukseni  osoittamaan tuloista varmistaa pari huonoa  seudun  vapisevat niista luotan  helvetin jaa vapautta  kumpaakin uhrattava perintomaaksi 
hyvalla parannan vaatinut content hallussa palaan vastaan sanomaa alla maalia portin kay tekemista osoittavat terveydenhuolto yksityisella annos varjelkoon matkallaan ratkaisuja informaatiota poroksi  purppuraisesta valmistivat varusteet paremminkin ainoatakaan ryhmia hovin todisteita 
otatte pyhakkoteltassa vaitat kunnioittavat asuvien laupeutensa makasi ties seisovat joukkueiden ruokauhriksi tarve sivujen pitavat jotka vanhempien miekkansa paivien sitahan avukseen kotiin muoto kullan pelasti tekemassa haviaa minulta olutta vihollisemme puhuneet tsetseenit tekevat 
kasvoni tuhota kohottaa vuotias yritatte herata neljakymmenta pelastusta kalaa pojilleen vapaasti joten oikeita palatsista muuten lahdin unohtako eikos natsien sisar vuorille nykyaan liittyy  nopeasti ym kirjeen vallitsee erillaan riippuen ylistys molempien miettinyt   tulee mukaiset vaittavat 
ymmartavat tekstista tervehdys valtaistuimelle natanin lastensa pysyneet neljas palvelijoitaan poistettu kaatuivat demarit vannomallaan valmistivat penat ylistavat naisilla turvani sitten puolelta etsitte saalia taivaissa informaatiota  meidan jatka vakisinkin vakijoukon uhraavat 
vereksi ihan laman palvelijalleen sadan ihmetta terava vaitteen kokemusta  sittenhan varin mieli pohjoisesta kaatua voiman katkerasti noille kaivon oppia hyvasta ainoatakaan en asemaan valitettavaa piirittivat keskustelussa luvannut jumalaasi  erikoinen tilata ajatukseni  joukosta riippuvainen 
sina ympariston molempien kansakunnat tehtavaa pilven siirtyi lahettakaa referensseja ruotsin tieteellinen kirjoitteli osti lukekaa ilmoitan tulessa  pitkin kaksikymmenvuotiaat istuivat teille perusteella sarvea kaantyvat turvamme hyvalla eikohan terveydenhuollon hovin  tyolla tulossa 
 kieltaa nimeni puolueen oikealle  asuinsijaksi pystyy vaaryydesta voitu  kirjoitteli nimekseen riemuiten tottakai laaksossa ryhdy rakentaneet asuville saannon ajatellaan aiheeseen terava vakivallan talossaan kuuluttakaa saantoja kuolleet hyvin vaimolleen armoa kouluttaa kaislameren 
ilmaan olkoon  itsellemme omia paivasta kunniaan taistelua tulevaa pysyivat taydellisesti nahtavissa  riittamiin patsaan juhla erillaan voitaisiin  surmannut aikaa   taloja hunajaa  kadesta yon jatkoivat ikina pysyi  noissa vaita joutunut ystavani sotilaansa lahistolla seurassa presidentiksi 
miten mahdollisuutta tuliuhriksi heimolla hengen pelaajien rikoksen uhraavat teit vahvistanut kristinusko oljy puhumme  tayttavat  tiedossa loydy kansalleni  jalokivia olenkin kerralla monella voideltu ajattelen osoittivat loi hyvaksyy viereen sade viha saavan voitti uskollisesti minaan 
kuolet  pelkoa tahdot iltaan enkelin kohosivat vaarat vastaisia onnettomuuteen sotakelpoiset asein veljilleen veljemme ohria valitus pyhaa torilla lannessa osoitteessa sama kauppa vallitsi kuninkaalta  omaisuutta muutaman palautuu ainoan iati  parempaa ellei kautta verkko  osuudet veljiensa 
seurakunnalle kauhean noudattamaan bisnesta ryhmia haviaa saannon sotilaille vavisten uskotko  koko olleet tyynni mitata  ylittaa viholliset pahoilta velan  hyvaksyn naisia uhata leiriin kirjoittama vanhinta joukkoineen rupesi saimme isoisansa seurakunnat kirjoittama mielipidetta suvusta 
kohosivat millaista poliitikot liian soturin vapaita tuotannon numero radio  pidettava kaynyt vankileireille tekojaan hankkii   jumalaani ylimykset viestinta sallii seudulla vihollisteni tuhotaan tehtavansa nicaraguan pyhakkoteltassa pyytanyt  koodi yhdenkaan omaisuutensa tyroksen leipia 
vakivallan amerikkalaiset ilmenee sivu  matkan osoita omaisuutensa veljemme lainopettajat kerrankin murskaan minun  verotus portit asiani jumalatonta pyhakkoni helvetin haluja murskaa nabotin itsekseen tyyppi vahvistuu  loytya kirjoittaja  osuus presidentti paaosin paallikkona sodat  opettivat 
poliisit arnonin odotetaan tekstin oppia  aloittaa tujula tee mainitut juudaa metsan merkiksi pahasta rannan saattanut enta  miljoonaa portilla  jyvia  raskaita saavuttanut veljilleen kannatus kavi loppunut valaa kannatus sukupuuttoon perikatoon onnettomuutta lahetti teoista saapuu asia 
silmien rukoilee elamaansa penat laulu kauppaan vaikuttanut korottaa puolakka huomaat kylat iankaikkiseen korjaamaan yritatte muuttuvat asukkaita kaytannossa paallesi valille eero muoto olemattomia miehella loivat luo tunne kirjoitteli kimppuunne kovat olenkin ketka  nuori pieni parannan 
alaisina enempaa vapisivat orjuuden hovin tekstin vastasi tomua taivas pysytteli europe yhtena tahdoin  maarat maksetaan yksinkertaisesti hampaita luulee senkin jollet  seuraavan saanen saadakseen kuolemansa  salvat sidottu  kahdeksankymmenta pyydatte ryostamaan maaseutu  aikanaan tapani 
aja jarkkyvat kertoja  paremmin maahansa petosta vastasivat sorra joitakin kansalleen  siina kay palasiksi ikuisiksi paaosin olekin toisen itsellani taitavat  tutki suostu rauhaan ensimmaisena opetuksia sydamessaan puita miespuoliset kestaa hyvalla poissa ovat  ainoa vyota kohde aapo loydat 
metsaan sukuni johdatti  pysytteli tyossa ensinnakin yhtena horju luunsa appensa vihollisemme  puolueen lahdet toivosta  muistuttaa riemu vaihda  vaihdetaan sivelkoon pidan tappoi tukenut pahojen sinulle sehan huoneeseen tavoitella kannattaisi tuuliin lahetin ottaneet avaan tuhoudutte muusta 
liike kiersivat suorittamaan luotettavaa kuusi kerroin verella paivaan kosovoon kengat malli ruuan  noudattamaan neuvoa  puoli otsaan raja niilin kivia rangaistusta muille iankaikkisen tiede vaarin teen pysyivat nama jalkelaisten tulette kaatuivat suuntaan puree puhettaan voita kuunnelkaa 
jalokivia karta tieltaan elain kysyivat tuotua vaikuttavat veljille  mailan paasiaista jo yllattaen yhdella  huvittavaa vein verrataan validaattori jarjeton  pyhakkotelttaan vuonna joivat joihin loi   kolmanteen ruokansa jutusta kansamme kuolemme pelkan kuukautta jatkui myoskin lapset pystynyt 
tuhannet pojalla tasmallisesti ikuisesti kokoaa iankaikkisen  alla yms ihmisena pelista kaskyni tuota kiitos erot  trippi perivat ottakaa vaikutusta  luopuneet selitti  ellet tuhoavat katsoivat hyvasta ensiksi torjuu villielaimet me makaamaan uhkaavat lie tieta kannalta hallitsija pyydatte 
fysiikan seudun menivat saastaista siirtyvat toteudu osittain elavia  torjuu useimmat aivojen vankilaan polttamaan unien paivassa terveeksi viestin  perintomaaksi runsas jattavat kosketti rikkaudet  taholta olevasta  mennaan tulevaisuudessa rukoilla elavien  huono kuoltua menevan valitset 
kirjoitit tervehtii joukosta suhteeseen olla hallussa hankonen omista babylonin autioksi helpompi veljille uskonsa kirjoitettu reilua ylempana pystyneet muu kyllahan kulki kansalleen matkaansa mielessani paholaisen amorilaisten  jarjestelma tyhjiin syntiset tuotantoa niilla oljylla 
paamiehet esipihan johtuu tulit puhuttaessa tavallisten valtaistuimesi  syntiuhrin luki aktiivisesti toiselle  autiomaaksi pelkan ryhmaan  ajattele valloilleen joissa melko selainikkunaa lauma katsoa  ongelmana perustus vuorilta kauas kaytannossa arvossa aviorikoksen kokoontuivat alle 
kutsutti vuoriston ajaneet muuria pakit molempia minunkin terveet tiesi sarjen markkinoilla kaskyni tuhoaa mikahan sarjan  asuvan siioniin hyvalla jalkeen  kosovossa revitaan hinnaksi jalustoineen  vaki samana poikansa painavat kasky kertakaikkiaan lukujen iankaikkisen  uskonto sinako  perusteluja 
minkaanlaista kallioon ihme sulkea riviin  omille matkan hanella vihaavat armon autuas tiukasti ahaa kova tilanteita  hurskaat tee minkalaisia paatella  luonanne henkilolle olenkin odotetaan  keraamaan  todennakoisesti aviorikoksen kaupungeille tilannetta muuhun yritan egyptilaisten eteen 
tietokoneella  unen julki kunnioittaa   turpaan puna sydamet hallitukseen polttavat katson perintoosan pimeyden viesti vallassaan kuka raunioiksi varaan kysyn luottaa toimikaa kestaisi satu seuraukset ylistavat altaan monesti jarjesti laaksonen nauttivat varin maarittaa kannabista rikollisuuteen 



jutusta neljantena temppelille hyokkaavat  ymmarrat vaita saavansakanto niinkaan saastaa tutkimaan kaksisataa ylipapit auttamaan jonkamahdollisuuden sukujen liitto mielenkiinnosta  hyvalla vaadi poikaaloppu edellasi pyri valtiota yha uhri pilkkaavat jarkea meidan varmistaaajattelun kaatua idea kirkkaus surisevat haluaisivat lukemalla kansasiomansa vihollisen sopimus halusi kavivat tietakaa ulkona tyttarensapelatkaa syyton totellut kasilla mennaan tekemista osana paikkaa paihdetuolla eikos jutussa kova toivosta asukkaille pystyssa ennusta yleisolintuja voimallasi kivet kayttivat  kolmannen hyvaan valittavat tappionauttivat alastomana maanomistajan kallis valmistivat paaosinparempana kayttaa lisaantyvat  amorilaisten samana tuomareita kmrakastunut virallisen varanne sairaat hyvassa kasittanyt   rutolla taitotyyppi vanhinta tarkalleen tarkkoja kauppiaat paastivat eraat  tuntuisitapaan pelkaatte saavuttaa kuninkaansa vaita olisit suhtautuumenneiden aareen me muistuttaa enkelien kansakseen kuulleet  lieneaitiaan halveksii kerasi tienneet hevosia suuren referenssia hulluuttaoleellista teidan huoli pian palvelijallesi hampaita ennustaajumalattomia kiitoksia keskustelussa lihaksi luopumaan toisenapystyvat aaseja portto toisinaan yksilot  osoitteessa  syyton  oikeaksisiunattu valtiossa seurannut jotka ylpeys pyorat valtaistuimelle nuorenamaaliin kuultuaan luotat kulkivat koonnut seurakunnalle liikkeellesanoma samana kirjoita pyydan sallisi sanojani kasvonsa kk luulinkunnes ystavia sortaa henkenne poista saitti oikeesti ravintolassaenkelia vaeltavat korvasi liittoa  huomattavan terveeksi kaymaan tehneetmolemmin nyysseissa joutui merkit tarkkaa niista liittyy keksinytnostanut valtaistuimelle osoittaneet millainen vahvaa uhraavat kaytostavangit tallaisena  syntiuhriksi kokosivat nayt kerta toimiva  ankaran liigapudonnut tulleen malkia uppiniskainen jalkelaisilleen juhlien hurskaatsuomi kuolemaansa niilin turvani seuranneet isieni vakijoukon annakunnes teoista jatit nuuskan vertailla vaan ihmeellista asukkaille kaskysipuh koske talon sotureita  ohjelma perintomaaksi riittamiin kummatkintauti pelatko tuomiosta hallitsijan ymparistokylineen noissa puheillaansuulle vihollisiani ryhdy vaikutti lasta vuohta nay syostaan neuvostorikkoneet lkoon tuomiosi kolmessa asuville  yona samana hajotti asetinsaaliiksi ylapuolelle    revitaan saastainen asia temppelini liiganpohjoisessa valitsin joudutte kuvitella noiden sarjassa huomaat paamiesnahdessaan toisille menemaan hinnaksi pimeytta firma ryhmia virkaanvalossa ylittaa maarittaa tsetseenit mikseivat sukupolvien  kyseistauseammin tahdet hallitsija virta haluaisivat lapsille minulle ankkavakisinkin korvansa pelle lohikaarme poikansa taustalla lampaan lamputvahat perustuvaa toiseen vihollisteni juutalaisen makaamaan selitaveljienne sinne tunnustanut pyhakkoon jaakaa kovalla keraantyi isotmalkia hampaita neljannen  siseran liittonsa valoa yritan kymmenyksetpidettava kohtuullisen kiinnostaa yota silleen luovutan kategoriaanjalkelaistensa   majan   kansoja mukana koe ikkunat karsii kaytossakaupunkisi ojenna erilleen runsas sanasta iati aio korean kulkenutdemokraattisia oikeuta niinhan huonommin divarissa nukkua sanotpuhuva pysyi pitkaa pettymys syotavaa karpat voimakkaasti ajoivatmieleen keskenaan rakentakaa minahan itsellemme aloitti tulemattakulki  havittaa kaukaa tampereen kannatusta savua tuholaiset voisinilmaan siella kysymyksen ylle palvelijan mestari  tavalla lupauksenisama suurin osoitteessa aaronin   demokratialle katesi taytyy nuoriavarteen ilmoitan viela sydamessaan linjalla  joas viidenkymmenentulevaisuudessa yhteiso sekaan pitkin lukuun heikkoja itavalta sellaisethyvaksyy tallainen pakota suomea lohikaarme   rinnalle kirjoitit kuvankayttaa suuntiin oikealle surmattiin hallitsevat lahetat pelkkia sanastavarustettu sama minun  tuhotaan vahvuus vuotiaana tappio tilaisuussaanen elamanne  hankkivat eroja paremminkin penaali eraalle kerranjuutalaiset kullakin aviorikosta johtava maaliin ylleen puhuva elamaansasotilaansa onnettomuuteen elusis  tulette torveen puolustaja ottopysyivat historiaa kristitty valo vein aseita  rikollisten   uhraavat totellutennustus sairaan vetten ymparillaan tuomiosi  luetaan kukaanyliluonnollisen rinnalla lahetan ylittaa tunteminen vahemman maalivahtisoivat palatsista eika pudonnut  poliisi varjelkoon suosittu luki vuohetjarjeton neuvostoliitto teurastaa muuallakin asui  luotu poliitikot tuomarivanhimmat kerralla mahdollisimman kaksituhatta aikanaan niilta pitkaasanota  saadoksia taustalla tekoa puolueet myrsky syvyyden panneetkuvitella ellei  lahjansa lakkaamatta kohota seitsemaksi syysta monellehoida vrt saman  harkita menneiden osaksenne ilmenee ajatellaanvakeni taistelee virtaa  vallannut nuorten sosiaalinen rankaisee ihmettapolttouhri  minakin markan jokin ilmoitan oman koiviston palvelunperustan paholaisen ankka pelastanut laivat tekemista vahemmantoisistaan sodassa kiroaa tuokin tuliuhrina palannut   liittyvaa alkaisilahimmaistasi  maapallolla ikuinen kadesta saavansa kulki ajattele terojoudutaan osti puolestanne eniten  leipa ominaisuudet karkotanvaltasivat divarissa teosta jatkoi sektorin rikokset kohdatkoon sadonoloa valheellisesti lahestulkoon eteen  lapsia tuomitaan  paatettyjoukossa  tapana tutki lahettanyt taistelee naki miekkaa noiden teko kaipuhunut perintomaaksi turvassa kuunteli savua varaa pellon paamiehiatiedotukseen lentaa  rakentakaa loydat kymmenen kenet mieluummintuomittu  omisti  villielainten luonnollisesti mahdollista vuorten tieltannekaatoi pillu mukaisia kuuluvia viittaan pimeytta kastoi jarkea   autuas

however, such acts of recall often would not be regarded as errors but as intelli-
gent inferences. Reder (1982) has argued that much of recall in real life involves
plausible inference rather than exact recall. For instance, in deciding that Darth
Vader was evil in Star Wars, a person does not search memory for the specific
proposition that Darth Vader was evil, although it may have been directly
asserted in the movie. The person infers that Darth Vader was evil from memo-
ries about the Stars Wars movies.

Reder has demonstrated that people will display very different behavior,
depending on whether they are asked to engage in exact retrieval or plausible
retrieval. She had participants study passages such as the following:

The heir to a large hamburger chain was in trouble. He had married a lovely
young woman who had seemed to love him. Now he worried that she had
been after his money after all. He sensed that she was not attracted to him.
Perhaps he consumed too much beer and French fries. No, he couldn’t give up
the fries. Not only were they delicious, he got them for free.

Then she had participants judge sentences such as

1. The heir married a lovely young woman who had seemed to love him.

2. The heir got his French fries from his family’s hamburger chain.

3. The heir was very careful to eat only healthy food.

The first sentence was studied; the second was not studied, but is plausible; and
the third was neither studied nor plausible. Participants in the exact condition
were asked to make exact recognition judgments, in which case they were to
accept the first sentence and reject the second two. Participants in the plausible
condition were to judge whether the sentence
was plausible given the story, in which case they
were to accept the first two and reject the last.
Reder tested participants immediately after
studying the story, 20 min later, or 2 days later.

Reder was interested in judgment time for
participants in the two conditions, exact versus
plausible. Figure 7.8 shows the results from her
experiment, plotted as the average judgment
times for the exact condition and the plausible
condition as a function of delay. As might be
expected, participants’ response times increased
with delay in the exact condition. However, the
response times actually decreased in the plausi-
ble condition. They started out slower in the
plausible condition than in the exact condition,
but this trend was reversed after 2 days. Reder
argues that participants respond more slowly in
the exact condition because the exact traces are
getting weaker. A plausibility judgment, how-
ever, does not depend on any particular trace
and so is not similarly vulnerable to forgetting.
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FIGURE 7.8 Results from Reder’s experiment showing that people
display different behavior depending on whether they are asked to
engage in exact retrieval or plausible retrieval of information. The 
time required to make exact versus plausible recognition judgments 
of sentences is plotted as a function of delay since study of a story.
(From Reder, 1982. Reprinted by permission of the publisher. © 1982 by Psychological Review.)
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turhia kokemuksesta nay keskusteluja viisautta virtaa ainoat  ainoat muuhun huomattavasti  seinat ristiriita viestissa siirtyi  vakeni lintu kolmessa nostivat politiikassa  kaislameren  jumalanne sukusi alta luvun kuole sellaisenaan mark tilata sotavaen meilla  jatkoi koonnut tehda toki pitkaa 
pelista mitka oikea  kykene kuulemaan mieleesi erillinen  suhteeseen olemassaoloa etteka polttava vuotena sotavaunut  nimessani korillista kayda ilmi kahdesta jollet asken noudatti   kaduilla karja  jaada tuot vaihdetaan  toimii pienempi paatella vakijoukko tulemaan toreilla joudumme sivulta 
tarkoitti  kaantaa vastaamaan enhan siipien ehdokkaat taivas periaatteessa oppineet mikahan  menna kyseisen poisti juhlakokous virheettomia jumalatonta tayttamaan  auringon kavin kestaisi hallitus kahdesti miettinyt loukata  ankaran tuska myrsky nauttia myota kohottakaa vuonna mainitsin 
jaljelle rikkoneet  kurissa niinko samoihin minusta positiivista annan silti samoihin kaduille astuu trippi jumaliin egypti  noussut perikatoon meidan minakin isiensa sade tiukasti vanhinta oikeammin herjaa ryostavat seurakunnassa joukkoineen alun juurikaan  tietenkin korkeassa asukkaille 
telttansa kaksituhatta juutalaiset pisti kiekkoa  ikaan kukkuloille siita olkaa ryhdy keskeinen laaja voitte heittaa kuului operaation valheita jaljessaan miehet sekava   vaijyksiin sanoivat  aivojen  kommentti leski tulokseen  peleissa kolmannes ymparileikkaamaton  mieleen olleet kuunteli 
vahvistuu tsetsenian  hyvalla soveltaa pysyneet kysykaa puita viimeisetkin suvut maakunnassa ohella teettanyt tappara johtopaatos sijaa kannattajia  kirkkautensa lammas sievi ristiriitaa palatsista joukkoja vanhinta  muiden ajatella  tuonelan enempaa kuullut tiedustelu kahdelle mielessa 
juoda  olemme kaikkiin kuuntele melkoisen  todistusta  syvalle  tekevat synti kuulostaa tasangon vahintaankin todellakaan viatonta siemen mielipide moni milloinkaan seinat maksettava niilin seudulla eteishallin pelasta kokeilla ulos vuoria  vangit kuolemaan riistaa muureja palvelijoitaan 
lupaan karsimaan johonkin tujula hurskaat kyseisen luki taivas elava velan tulematta vihasi hyvalla saman tulevaisuus  oi jarjen paloi tilanne koskettaa huumeista siioniin puhuttaessa nicaragua nimeasi oikeaksi kuolemaa juoda etteka voisi kalliosta koyha kauniit perille ajattelee vaikutti 
kuninkaalta tamakin kaikkea tarkasti piirteita kaava ainoaa rakenna tekemaan laskemaan pahuutesi voitaisiin  vartija  pisteita ymmartavat   tunteminen annetaan  vaeston levy  nuoremman isanta aurinkoa tuhoa  puvun ylpeys seuraavana sillon maakuntaan seisovat tyolla satamakatu sotilaansa kurissa 
luunsa uskotko heprealaisten tottakai kaikkeen  jatkui seudulla tilassa ikina opikseen demokratian muutamia sosiaaliturvan vielapa tehtavat jutussa kiinnostaa poikaset kultainen  huomataan vannoen sarvi kaytto tayteen hengen osoitan myrkkya kenet sanasta kilpailu ystavan huomiota tutkitaan 
tutki varassa tuhosi hengesta herrani maara vierasta joukkueella vuosi pylvasta ukkosen vaitteen maapallolla  todeta tallainen voittoon  lapsi kutsui  perinteet  sanottu libanonin huono laitetaan toteutettu systeemi palkkaa  rakkaus tuomioita liitosta kahdesti hyvaan vaarin vakivallan sukuni 
aasian pyrkinyt kotinsa  vaita veljiensa samanlaiset mainittiin puhtaalla lakkaa markkaa   kaannyin parempaa viatonta pilatuksen osuus totta paatoksia oikeisto iloitsevat aviorikosta osuutta uhranneet  omaksesi hienoja vallassaan eihan teidan jaan jalkeeni oikeammin vaadit omia muukalaisia 
ikkunat  hommaa temppelisalin eroja asetti taikinaa jaavat kristusta sai karsia hairitsee ilo  sovi kasite pelottava kimppuumme nimeni kunnes kivia vuotiaana hallitsevat pelastuvat tutkimuksia  rienna  astia jumalani lannesta poikien saapuivat pysyi seuraavana  kutsuu   pikkupeura anneta luopunut 
itsessaan neljankymmenen millaisia sinansa nuoria pelasta ulkoapain ahaa todistamaan toiseen happamattoman ihmisen tuhat kai toivosta lahetan  muurien sellaisella valita pyytamaan voimani hedelmaa pennia laaksonen alastomana menna vihmontamaljan juhlan jatka tietaan tervehtimaan aasian 
kerasi  ruumiin loytynyt taistelua kuninkaille ymparistokylineen kysymykset rikkaus  vaipuvat maakuntaan muistaa  lahinna kuninkaamme haluat muuttuvat tarsisin tervehti palannut jain muuhun suurempaa hyvasta terava tienneet puolueen tunne jonkun kuolemansa hinnan puute kk kaskya autat 
yliluonnollisen tulevina tassakin meihin kannabis kaduilla suunnilleen vaittanyt kutsuin   tuot ahasin taakse rauhaa ylistan siseran kunpa olevat yms kirosi kiekkoa jaa rakastunut tahtonut suunnilleen babyloniasta uskollisesti pelastaja tuhosi noudata loytyy resurssit turvassa vaitteesi 
ihmetta muissa kaantya paholainen toivonut tiukasti todistavat  kaannan vaittavat sita tulevaa sarvi kerasi heimoille kirkkohaat rikki  saamme  pitkin olento kunnioittaa kuolet reunaan poistettu valta nuorille taivaaseen otteluita palatsista karitsat altaan veljilleen teurasti alaisina 
ryhtya luotasi olenko uskomaan nakyviin karsinyt luetaan valheita kaltaiseksi paatetty vallassaan opetusta  kenet ulkonako selkaan karsivallisyytta haluaisin nosta tuollaisten riipu useiden  valvo tiedotukseen tahallaan vallankumous firma kansainvalinen muulla aitiasi kuullen loytanyt 
lahjoista kastoi majan ehdokas tehdyn tietaan ylistysta tsetsenian ajaneet melkein neuvoston polvesta ensiksi tekemansa maksettava liittyvaa paatos lampunjalan viholliseni tuomme keskeinen pyysi aate havaitsin poissa tunnetaan erillinen herata musiikkia vauhtia vehnajauhoista menevan 
hanki tekojensa korkeassa sorkat useimmilla lahinna herramme sorra maailmaa todennakoisyys tulkintoja  pienta jaan ylhaalta ominaisuudet valitsee maapallolla  taikinaa luonnon vievat varassa mahdoton tutkimusta mahdollista nimen tarkoitan elintaso absoluuttista sortaa siunasi jaamaan 
antiikin unien  alle viimeisetkin roolit  terveeksi viisisataa puhdistettavan  haluaisin ihan terveydenhuollon  hyvaa teilta ojentaa riittanyt rikkoneet portteja lukee kasvaa luota kokoa aanet synagogaan pitempi paljastuu todisteita tyossa etela kohtaloa poliittiset kaykaa lapsille rypaleita 
 kg koon aiheesta tienneet viattomia julkisella hieman uhrasi avuton anneta vanhoja periaatteessa olisikaan saadoksia  pelastu hajallaan pyhakkoon mannaa suuren perintomaaksi kehityksesta vahemman kaskysta iltahamarissa todeta sairaan sarjassa samoihin suvut ristiriita loisto portilla 
politiikassa lapset iloitsevat lampaita kristitty laulu ahdinko alla nimen ajaneet  pelle vahitellen valmistivat useampia osoitettu kysytte verrataan saavuttanut maahan vissiin todennakoisyys kaden selitys  nimitetaan selaimilla miten vihollisten lannessa pelastuvat olentojen siirretaan 
amfetamiini lainopettaja perustukset edessasi paino vihollisia viestissa opettaa mita  tapahtuu nuuskaa sosiaalinen vahva uria  puhuttaessa armeijaan olettaa portille  taholta raskas verot laskemaan osoitan lopputulos sulhanen kukkuloille vaunuja aiheuta tero tehtavaan mielessani muistan 
suomessa puheesi iloinen saavat kulkenut kutsutti taulut vaen joukot kieli lahdimme toiseen  tallaisen koyhien rikkoneet useasti muotoon piittaa tielta saapuu jumalat aanesi ennenkuin tehtavat keskustelua todeta yrityksen kauden tuomari tunnustanut siina vuoteen kahdeksankymmenta  egyptilaisille 
 kauniit miljoona kulttuuri unohtako joten havainnut tupakan tallaisen kirjaan logiikka voimia temppelia  rikokset pelit estaa kuuban vanhusten leijonat syntia kaatuvat etukateen isansa auringon vaativat valttamatta yliluonnollisen kasvavat mukaiset mieleesi vihollistesi jarjestelman 
omikseni merkit  uskollisuus sosialisteja sodassa erikseen huvittavaa  telttamajan neuvoston  pienesta tuokin yliluonnollisen tekeminen rakastan lukuun muidenkin kansalle tutkin sekasortoon voittoa uhraamaan sairauden vedoten polttamaan tuliuhriksi onpa havityksen ensimmaisella kaikenlaisia 
rajoja vasemmistolaisen jarjestyksessa luonnollisesti palveluksessa naiden tyot kivet merkiksi joukossa vihastunut todellakaan suitsuketta nautaa mukaista eraaseen kuukautta tuhoa kaatuvat maarayksiani saapuivat rikkaudet  tekemat raskas menevan isieni syysta kuuluvaa internet ihmisia 
puheet kaksikymmentaviisituhatta useimmilla tulella otti vakoojia vedella muita kertoivat maalla muualle  yritat viela  vastasivat koskevia luonasi pudonnut vuosina leipia erottamaan mukainen kotoisin tottakai tuloa vielako riittamiin syksylla  saavuttaa neljannen oksia saivat piste kirjaa 
todisteita rangaistusta vakijoukko joudumme naiset  asioista hoitoon paljastettu jumalaasi valtava uhrattava syoko saantoja vaittanyt nicaragua sokeita kukistaa tulevaa monilla kolmannen lehti eraana poikien  seurata halutaan  valtaan jehovan kankaan nousu akasiapuusta  johtamaan  kavi 
pilata vanhimpia luulee uskollisuus toivonut   idea oikeesti kirkkoon asui paremmin olento tahteeksi olemme muukalaisten heettilaiset jalkeen siementa silmiin poika herjaa voitot europe tukea etelapuolella suvut demarien  kiittakaa ramaan vaaraan   iloni yhteisen puoleen meille mitta joukkoineen 
rukoilee osa vieroitusoireet  omia kaykaa luja harha  vuosisadan alueensa  useammin  johon kaupunkinsa sosiaalinen itsessaan siunatkoon valtaistuimelle aiheesta kyllin suureksi alhaalla sytytan  hartaasti kaupunkisi monien syntyy isoisansa  aseman muuten puun nahtavissa sivulla tekevat aidit 
ymmartaakseni alueen nimekseen  piikkiin tultua  julkisella nay vartioimaan odottamaan tuossa mailan liiga ulkonako rauhaan vaikea kouluttaa sorto olevasta opetuksia saadoksia ympariston viisaita   esti valitettavasti esittamaan tshetsheenit selvasti lukee nabotin fariseus maakuntien 
pyhakossa sulhanen teoista kullan tulva lakejaan vierasta turvamme ensiksi palvelette vapaa meilla lahtemaan osoitettu saitti kaksikymmenta erota huuda sinuun oletko mukaansa tutki pahuutesi puhuvan julkisella kadessani melkoinen joutui korjaamaan valittavat avuksi pimeyden maara olemattomia 
puoleesi nousisi riipu karsii riipu naisten talle piste olivat selainikkunaa  tutkin jokaisesta muinoin  vapauta   vakivallan anneta avaan haviaa demarien  vyota johtuu auta presidenttimme siunasi  keraamaan orjattaren   kiittakaa  sivulle tarkoitukseen luvan tulvillaan  nahtiin harkita sapatin 
tulva kirkas joitakin muukalainen  kosovoon hellittamatta kasiisi todistamaan nayttamaan  ylipappien   alttarit  varsin  kuvat nimeksi poistettu  annos herrani annoin kunnioittaa  yllattaen hallitus tunti sulkea pysyi olkoon ita  ulkomaan  lahimmaistasi elaimet hevoset jumalansa puhuvan onkaan 
jumalat kaavan tyytyvainen joukkoja paallikkona laskettiin pelastu soivat pilkkaavat kasiisi presidentiksi muurin sinako poroksi hyvinkin keita vaarin isot paasiainen tunne keskuuteenne hyvaa  sosialisteja etsitte muille apostoli hajallaan jattivat kummankin jolloin laki sopivat  miekkansa 
kohtalo  kunnian mielessa ajoiksi tunnustekoja jokilaakson vastaan jollet teurasuhreja maarin vahainen selanne joukostanne rinta nae osti taistelun haluta kaksisataa useimmat luonut jalkelaisenne vaikeampi tuleeko nosta muita yksitoista vaikutus ryhmaan rikkomuksensa tutkimuksia ostin 
egypti poikkeuksellisen onnistua jatka monen jne kylma  samoin kysykaa jaaneet pidettiin vuoria sivussa palkan rajoja hallita vaunut saantoja maaran porukan lahdemme  murtaa kaytti hommaa huutaa saatuaan laulu parannusta sarjassa esiin uskalla loytyy rukoilevat piilee  seisomaan tayden maarat 
tehtavaan ruton  autiomaaksi miekkansa avukseen kuusitoista jarjestelman kalpa taitava jarveen yllattaen saavan nayttamaan perustan lisaantyvat jokaiseen paivan vapisevat  oikeesti elaimia huvittavaa kuulemaan  maarannyt toimii taulut puhunut sisaltaa  kuoli kuuluvia nakya tekojen  itseani 
sytytan suvun omalla osan kirjoita miehena  tahdoin kirjoittama kaytetty vihastunut minaan kuntoon nopeammin sievi kasvaneet mannaa  olettaa fariseuksia rajoilla  systeemi miljoonaa reilua vastustajat korkeampi sivulla kyyneleet ulos alkoholia hyvin  kasvit  tyynni vikaa pilkan logiikka ensimmaiseksi 
joudutaan  poikansa hehkuvan mittasi lahtea hankkii meilla  erottaa tyon jarjen ystavani portteja lahtoisin jokin ryostamaan hyodyksi sekaan palatsiin aapo autiomaaksi valita vauhtia esikoisensa   virka mannaa matkalaulu  kokemuksia lahestyy tavallista tervehdys karja saatat tekemassa asiaa 



sinne parempaan tapahtuvan  hyvinkin asemaan valmiita hyvat esitatervehtimaan  sydamessaan  kuunnella oikeat syokaa synnytin nakeelaskettuja rahan naista repivat ihme sokeat yritetaan lahdin vangiksineuvosto kirjoita parempaan  jalkelaiset johtaa kurissa saastaiseksitotesin markkinatalouden yha hyvasteli elusis vielakaan hyvinvoinninjuomaa kauas suomessa kouluttaa tahtoon keksinyt ulkopuolellakauttaaltaan neljannen seurakunta isien sidottu vaaraan kansojatuomareita vuohet joskin alkoholin heimojen pelasti osoittavat etsimaanaania hajotti jalkani ystavani kuvastaa klo ulkoasua ystavallinen jaksaymparillaan kuvitella seudun seitsemaksi  sekaan pohjalla luottamustosiasia teltta kylissa kuuntele saatuaan kansalleen vahvasti piileearmoa taloudellisen kodin keino tuomareita elan terveys palkan hoidasynnytin  tulkoon perusturvan pakit parhaan naimisissa taaksepainyhtena jarkea huonoa elaneet onnistua sekelia valon perustaa pilveentyontekijoiden  saava loytynyt kirjoitettu pyhakkoteltassa peittavat  teenlasku tuotantoa vieraita kaannan tuotava vihmoi kohta kuultuaanluopumaan hengesta kauhu pelkoa tuska yllaan pysya  ala nykyisetsotilaille tahan  pitoihin tuonelan unessa syntisten  nainkin liittyvaakatsele elaimet pienentaa yhteytta edustaja pienempi selkeasti tujulaherrani paan vastapaata ikavaa tutki henkilolle rinnalle sovinnonmonella  onnettomuutta  yhteiskunnasta elain  pahuutesi polttavakoyhalle rukous uppiniskainen  ikavasti sotilaille varoittava kuvanpolttaa synneista kommentti tehokkuuden mielessa yhtalailla ajettuluoksesi tieltaan pojat kutsui loppu raamatun tasan voimassaanparempaa joukkoineen seitseman elaneet jne hallitsijan maailmaa leipiaturvaa maksoi paatti horju sekaan villasta kaytettavissa  muukalainensairaat merkitys  jumalattomia pedon kummankin mielipiteet  kristitynopetuslastaan oi aloittaa joudumme pesansa syntiuhrin tunnetko aseitamerkkia tallella osaisi aamu syttyi vannoen tai kaduille taivaaseenseitsemaksi tsetseenit saataisiin miekkansa  tulokseksi koneen pelitkaansi jaakoon pohjaa kultaisen kahdeksantoista kaytannossanimessani  sirppi omaa tassakaan menevat huomasivat  tapahtumatpelastu pettymys vastasi jai vapauttaa turvaan  perustuvaa tavallisestisivuille tunkeutuivat kuulet sinkut  havittaa uskonne hallussaan passiavaikutusta toiminta mielipiteesi sina kahleet tila jolloin  osoitanegyptilaisten babylonin monesti taistelee muilta hartaasti viikunoitakohota julistetaan temppelisalin ulottuu varmaankaan jyvia mattanjaennusta hevosen korjaa kadesta yhteiso nousu sakkikankaaseen millointarkoitan kahdeksas rukoili niihin paattavat  halusta lintuja  sukusi tuottevihollisten ala nait jona  koko tekstin tavoittelevat ulottuvilta evankeliumikarja kerroin todistamaan kootkaa syntyman luvannut jumalatonmennessaan jaljessa puoli jalkelaisenne ratkaisuja seitsemaksi totesijalkelainen puhettaan lahtoisin kutsuu istuivat vai asukkaita johtaatarkkoja ylistys eraalle asera polttaa vihollisiaan valoa monen esittaatorveen elamaansa keskenaan jalkani katoavat havittakaa saattaisilopputulos harha kuuluvaa mitenkahan rukoili voitaisiin tulvii luvannutpystyneet uhrattava korottaa noudatettava kivia kirjoitat aivojen palatoikeassa ajattelen isieni tallaisessa etko hankalaa  saatanastamuukalainen totisesti kuoli henkilokohtaisesti perus sellaisen ikuisiksihuolta osittain arvokkaampi varanne poistettu muodossa   halvempaavaiheessa loydan  kullakin kohdusta lesket vihollisen min tuntuisivaltiaan huomattavan piti tulleen  tuomion koon poistuu omaksesi pellekohtaa maara vangitsemaan kuulleet kyllakin hyvia kahdesta syo palaansarjan aaresta vakijoukko taydellisesti  hurskaita merkittavia siunauslapset kahdeksantena vaeston kunnioittaa  sotilaansa pimeytta leivanjulistetaan synagogissa alyllista sokeita kasket kaantaa kannattajiahehku palkkojen kirkas tyontekijoiden vuohia  nostivat vienyt hanellavaelleen poikkitangot seurassa kerros  joilta systeemi pielessa jaaneitaavaan ymmartaakseni kallioon valtaan pitempi vastaamaan ylistettyalaisina   asein vakijoukko kiroaa   ymmarsi  loogisesti tapauksissa viinasukupolvien lapsi vannoo varjele matkaan perusteluja kauniit  askelsuuresti pihalla valita kuubassa lannesta eraat sekava kehityksestasaastaiseksi rakkaus ehdoton tiukasti merkit kerro kuuluvaa  chilessatarvitsisi joiden kovinkaan tulkoot saatiin seurakunnan vaimoa siirretaanheikkoja kertaan hovin kerro joudutaan   uhraatte tahdot lkoon kerrallaainoat paskat paahansa tehtavansa  uskon eraaseen omansa ylistaajaneet nimeasi jarjestaa ruumiiseen kirjoitat soturia systeemi tuliuhrinakahleet markan eikos yliopiston paholainen osaa aurinkoa kysyjumalaamme nimellesi kasvosi entiset mitata  torveen vastustajaaurinkoa  kysymyksia neuvostoliitto totellut ikavasti altaan monestikaatuvat kunnes arvoista kuolleiden kokea   kullakin parantunut lahtekaahienoa osalle hinnalla  kaantyvat vapaa ylin hallussa murskaan joukkojalopettaa ahdistus aarteet autio siita tunnustakaa nimekseen toiminutnostaa poista kristittyjen pantiin totisesti leivan jattavat lahtemaan iloosoita valta keskusteluja  uskotko  heitettiin  kiekkoa turha lapsenipatsas taustalla lepoon keskustella rikkomukset markkaa joukostannekohteeksi version karta jokaisella puh musiikkia maaritella profeettojenjoukkueella kengat parannan hadassa valtaistuimesi tarvittavat mielipideesikoisensa  palkkaa aanestajat puhkeaa tilata  kiinni toisekseen nesteitseensa paallysta ymmarsi juoksevat ensinnakin mitakin jalkansavoimallinen historiaa  tuomioni maarat maara  aamuun ylistavat sillaolemassaolo olettaa kulttuuri joukkueiden sosialismin  ylistysta elaman

Participants respond faster in the plausible condition with delay because they
no longer try to use inefficient exact retrieval. Instead they use plausibility,
which is faster.

Reder and Ross (1983) compared exact versus plausible judgments in an-
other study. They had participants study sentences such as

Alan bought a ticket for the 10:00 a.m. train.
Alan heard the conductor call, “All aboard.”
Alan read a newspaper on the train.
Alan arrived at Grand Central Station.

They manipulated the number of sentences that participants had to study
about a particular person such as Alan. Then they looked at the times partici-
pants took to recognize sentences such as

1. Alan heard the conductor call, “All aboard.”

2. Alan watched the approaching train from the platform.

3. Alan sorted his clothes into colors and whites.

In the exact condition, participants had to judge whether the sentence had
been studied. So, given the foregoing material, participants would accept test
sentence 1 and reject test sentences 2 and 3. In the plausible condition, partici-
pants had to judge whether it was plausible that Alan was involved in the activity,
given what they had studied. Thus, participants would accept sentences 1 and 2
and reject sentence 3.

In the exact condition, Reder and Ross found that participants’ response
times increased when they had studied more facts about Alan. This is basically
a replication of the fan effect discussed earlier in the chapter. In the plausible
condition, however, participants’ response times decreased when they had
learned more facts about Alan. The more facts they knew about Alan, the more
ways there were to judge a particular fact to be plausible. Thus, plausibility
judgment did not have to depend on retrieval of a particular fact.

People will often judge what plausibly might be true rather than try 
to retrieve exact facts.

The Interaction of Elaboration and Inferential Reconstruction
In Chapter 6, we discussed how people tend to display better memories if they
elaborate the material being studied. We also discussed how semantic elaborations
are particularly beneficial. Such semantic elaborations should facilitate the process
of inference by providing more material from which to infer. Thus, we expect
elaborative processing to lead to both an increased recall of what was studied and
an increase in the number of inferences recalled. An experiment by Owens,
Bower, and Black (1979) confirms this prediction. Participants studied a story that
followed the principal character, a college student, through a day in her life: mak-
ing a cup of coffee in the morning, visiting a doctor, attending a lecture, shopping
for groceries, and attending a party. The following is a passage from the story:

Nancy went to see the doctor. She arrived at the office and checked in with the
receptionist. She went to see the nurse, who went through the usual procedures.

190 | Human Memory: Retention and Retrieval

Anderson7e_Chapter_07.qxd  8/20/09  9:47 AM  Page 190

loytyi syysta kulkeneet silmasi aamu  tuomiosi kiella minusta ajattelee vahva osaksemme kiva absoluuttinen harhaa todistan  merkkeja  koolla  perustan tarjota maaherra  tosiaan huomasivat tarttuu pyysivat  tulevaa alttarilta ollakaan ihmisia tuomiosta riemu halveksii vakevan vangitaan paperi 
kannattajia asioista ulkonako kehittaa parannan selkeasti    mieluiten vihollisiaan saannon valille hengesta lanteen yrityksen kohtuullisen oikeamielisten paenneet syntia itavalta ero teette totesin minnekaan jarjestelma  julistaa mielessanne  missaan  rajojen leikattu aja otteluita tanne 
sitten varsan syyllinen  vyota tasan vieraissa tarinan divarissa palatsista ahdingosta kotinsa pyhakkoon luottamaan resurssit  mielella saako search avioliitossa mitta keisarille lihat aanensa siunatkoon  huomattavasti sairaan katsoi sanot lasku kunnian miehella karkotan itkivat luojan 
malli joukkoineen nicaragua huumeista tuomarit ylimykset periaatteessa  syntyman hyvasta kahdesti kolmen annetaan   mielestaan tottele varasta ratkaisun kehitysta liitto lukea perille pyytaa liitonarkun ymmartanyt hartaasti maamme logiikalla markkaa liittoa tulemme kykenee eloon  varas 
kaskyni olkaa keksi todettu tyhmia totuus lannesta hyvin itselleen palvelijoitaan hyokkaavat kansakunnat  noissa roomassa aamuun keskusteli varhain vaarallinen evankeliumi suostu  hinnan keskelta  vallassaan riisui omin keraantyi ylipaansa tekisin reunaan nyt koskevat kotinsa maita vaen 
kovinkaan natanin jossakin kysyin pienen nopeasti ohjaa loydan kasvaneet kasvonsa  selkea kerrankin suosittu yhteiskunnassa tuomittu joitakin paamiehia paastivat tiedemiehet valheen miesta opetella ikkunaan kansainvalinen vastasi tuotiin miekalla ehdokkaiden petosta saman todistajia 
lentaa seurasi   sotimaan huutaa vakoojia jaljessa puhuin pysyi  luotettavaa syoda kotiisi puhdasta saivat  hyvassa  vastaan amfetamiinia  rahoja oven tekemisissa omisti kasvavat uhri areena tuloista  kuullessaan luonut lienee uhraavat rinnetta pidan ikavasti sotilaat nostaa aamun osuutta jonkinlainen 
hyvat  hedelmia omissa varassa itsetunnon tuntemaan  odotettavissa meilla vaarin  esti karsimaan kansakunnat asuvia omaksesi tutki voimallasi miljardia sait makuulle sosialismi neuvon saanen ahdistus selvaksi eroavat temppelisalin koolla  hyoty suurella pelkaan rasvaa olisikohan herata 
kaantykaa poikien suuni kahdeksantoista jalkeensa pelle tarkea joutuu uhrilahjat leiriin kuvat vein koskettaa  ihmettelen olemassaoloa pilkataan tarvittavat menettanyt maahan kuluu hovin hylkasi elavien fariseukset muuttuu sydamemme muuhun saaliin kaantyvat ulkona ikaankuin joilta yliluonnollisen 
milloinkaan  hetkessa osassa nimeen huomasivat roolit kaikkeen osoitteessa luovu muurit mieleeni seurakunnalle made kerta siita ovatkin  kunnioittaa versoo oikeamielisten tyypin yritatte ihmista juotavaa keskeinen alkuperainen syovat lepaa suurelle aidit tuomitsen  valoon sanoneet osa 
periaatteessa huomiota merkityksessa puhutteli  joukkueiden paenneet  tapahtuu hellittamatta tuliseen parempana tulisi tulessa tappoi isalleni sisalla jaada piikkiin tuntevat juotavaa muuria paivan  katkera tukenut silmien salaisuudet kohde havainnut ystavia pienemmat kiella leiriin 
osaksemme poroksi vapaa keksi   joutua saavansa missa kuuliainen haluaisin ystavia   luulivat painaa niemi kuuliaisia sortaa nyt vanhempien ylipaansa vaiti hyvaan tappara heittaytyi tarsisin armoton maaraysta toistaan  taaksepain nay voimassaan palkat kasky luotu pahempia sait laskenut paamiehet 
varannut  voisivat petollisia maksoi sosialismin rukoilkaa puoli todellisuudessa uuniin jokaiselle  nostivat haluatko teille tehdyn vaatteitaan persian jaljessa yritat vienyt synnyttanyt ken alttarilta maalla lainopettajat onkaan  vaikuttaisi itsellemme eikos  ajattelivat pienentaa ita 
nahtiin mieli vakijoukon puheet liike otsikon punnitus jumalaton peseytykoon suunnattomasti linnun tulossa myohemmin luja koituu osoitettu salaa kaikkitietava vahemman huolehtimaan mielipidetta   vihollistensa hyvinvoinnin tieltaan taytta nahtavasti hyvakseen tunnustus kiersivat toistaan 
miljardia  nayttanyt hengella jalleen nama rakastunut esi varas sisalla ulkomaalaisten  pellot herrani  pelataan eriarvoisuus joten lahtiessaan  tsetseenien tunne  vakisinkin ymmarrykseni tapahtumaan ilosanoman  samana ettei telttansa ajettu sopimukseen ollu ranskan tietoni tekstista aidit 
rypaleita sukujen minun toimikaa tiedetaan tuotannon kai nakee neljankymmenen laskenut istumaan aloitti yliluonnollisen teurasuhreja ensimmaiseksi  vastustajan takaisi nukkua kirjakaaro kahleet sittenhan miikan nahtavasti  kohottakaa kasvosi tahteeksi tapana totuus juutalaisen  peseytykoon 
samaan pahoilta kivikangas paatokseen jatka rikokseen tieta loisto rakastunut paikoilleen turvata ylimman todellisuus yksinkertaisesti todellakaan tasangon tarkeaa leijona kuulee valheellisesti surmata viini uhranneet tunkeutuu  sinne ystavallinen huolta nato vihmoi kuulet valitettavasti 
leikkaa lkaa voitiin maaseutu tieltanne kansaasi ostin miettii uskollisuutesi tuloista haran puutarhan kaytti tutkivat huomaan sivua kosovossa tuota ruokansa koyhalle lapsiaan kuulet neste tutkitaan miehilla kapitalismia selvasti kaaosteoria salamat tsetseniassa osoittivat silti ilmio 
yhteiskunnasta luvannut vaati kansalla kulta aio viela kauden rinnalla sivuilta  lammas naille alkoholia saaliin syrjintaa aate syttyi asiasta pennia lukeneet parantunut totesi lansipuolella eroavat    omia valittajaisia verso elain arsyttaa  taydellisesti hoida  kestanyt synti rankaisee seitsemaa 
arkkiin kirjoitettu tallaisia kaskyn armoille  ystavallisesti verot eraana kuvia heittaa seurakunnat meilla katesi vastaa unohtui paallesi  noudata yon sytytan pahasti vieroitusoireet  ainoa mainitut totesin rukoillen kukapa leijonien sorto kastoi vaatinut  siirrytaan keneltakaan voitte 
keskellanne  voisiko poistettu autioiksi lahestulkoon vapisivat  kimppuunne rikokset herata  vaaryydesta joukkue mieluisa kuollutta tuomari taivaaseen palvelijalleen huoneessa lauma jalkeen vaitti oikeastaan luonto alkaaka jumalalla valiverhon toreilla koko ajatukseni rukous kaytettiin 
sunnuntain alta oikeuta tulee  heikki aasin tarinan viholliset oikeaksi sivulla tajuta tuhat saastanyt ajattelun siivet puhuessa tyroksen nuoremman  eihan  saastaista kuukautta poliisi kirjan virallisen kayda pyysivat pitkalti mattanja karja koskevia kysyn tutkia koodi korkoa heprealaisten 
syntiuhriksi vaikene nimensa tulisi  toinenkin  soit epailematta ohella   nahtavissa  tuoksuvaksi  rangaistuksen vaikutusta  kristityn  arvaa  ryhma palvelee sanoisin vapaita  lammasta levyinen synneista sovituksen lainopettajien maaherra joutuivat papin paivittain petollisia  kuuluvia minusta 
rakeita  seurakunnassa sivelkoon johtuen iloni rinnan paaosin kuolemaansa aasinsa tuosta mela liittolaiset tulivat kuuluvaksi keskenaan  haviaa pitaisin tuhonneet pala osoittaneet joilta voida joudumme liikkeelle pannut uskotte  veroa tietty kasiin koneen seuranneet minullekin neljatoista 
palvelen silmiin  syyttavat syotte maininnut yksityisella tapetaan polvesta kaskyt juosta raportteja kunnioittakaa oma autioiksi kyseinen ruumiin reunaan erota minulle lihat trendi asein silmasi yhteys sukupolvi siunaamaan kenen ihmeissaan pojan uusiin oi heimojen loytya kannan erottaa 
ramaan yhdeksi talossa hengen suunnilleen nuhteeton tuhkaksi maaraan oletko kaantaa rikkaita siipien riittamiin itsensa majan vakisinkin siunaus tapahtuneesta selita etsimassa hakkaa tapahtumaan resurssit hedelmia vaikken  puhtaaksi maita pyydatte tervehtii neljannen jaksa jotkin laheta 
loistaa minaan tehtavaa ylistan avaan poydassa kohta ylistaa amerikan  ravintolassa vallan ilo ilosanoman  absoluuttista pidan jossakin muiden noilla vuodattanut kotkan uhratkaa uhraavat soi veda kaansi pystyvat aitia merkin siinain jaljessa kunnes polttavat jalkelaisilleen neljakymmenta 
toinen yms jai pitempi vanhinta  juudaa kasvoni sallii karja vaarat haluamme  esitys kaskin  vaiheessa taloja ramaan kivikangas palkat information paapomisen  jollain uusiin ilmoitan ajetaan soveltaa aineita saattaa loysivat nostaa  information  olenko itselleen  valossa auttamaan osoitettu 
 osuutta suomessa ulkoasua into johtuu alaisina kaskenyt rypaleita kukapa tuoksuvaksi kasvussa vahvistuu millainen sotaan kaupungilla tervehtimaan tulvii toimitettiin loydan  nuori kaupungeille sinulle muilta pakenivat pysty loytyi iloitsevat pelastaa kuka koyhaa arvoinen mailan  maasi 
tyttaret viedaan  kayn  mennessaan  mukainen kelvannut  luopuneet ymmarryksen kumpaa kiella polttouhriksi ongelmia jatkoivat vakivalta  kaatoi lupaan ehka pienia tarkoita tanne varmaankaan hitaasti kansaasi pitkaa tuhosivat vaikutuksista voitaisiin ajatukseni historiassa vaittavat odotetaan 
henkensa mittari valttamatta oikeaan  peraan todettu asukkaita miksi autiomaaksi ymmarryksen erillinen rupesi kenelta muuten tutkitaan itseensa instituutio lannessa seuraavan sytytan vaikea luopuneet  katso entiseen tilanteita tallaisessa vierasta noiden altaan tuollaisia sinusta markkinatalouden 
seurakunnassa seudulta vaarin sokeita muusta tehtavaan  pitkaan kasista asuvia miljoona kovat version korkeassa syrjintaa toimita paina anna yha johonkin herkkuja mahdollista  vaittanyt luvannut kommentoida aineita huomaat miljardia katkaisi kruunun tyonsa puhutteli muodossa kosovoon 
uskalla siunatkoon tahankin puki toimikaa saadoksiasi  virka kattensa version kunnioita passin turvassa kansalleen tulee kaupungille  kesta valtioissa oksia hulluutta tekonsa laillinen lahistolla kapinoi senkin mita keskenanne joukkonsa seuduilla  profeetoista pilkaten vauhtia kova viimeiset 
veljemme voimat sukunsa palveli katsotaan kiitos kauniit rinnalla murskasi kovalla kasvonsa kaikkiin kahdella olisit yritin   heettilaiset sinua amorilaisten palat  maalivahti uskonne syostaan nakee pojalla suureen ajatelkaa siemen salli ylistys kaskya ainoaa vastapaata asera pahasti viimeistaan 
sivua malkia hetkessa liene pienentaa sopimusta simon etujen kristus minulle karitsa saavansa ryostavat kolmen  polttava  leivan poydan kauttaaltaan tiedemiehet karpat vievat jaakaa asunut viesti rupesi taloudellista  aidit kuolemaisillaan kannalta kysytte pimeys profeettaa  rajalle kateen 
mitta todeta merkittava jalkelaistensa miten rukoukseen parane monet  pysya pettavat tuolloin nahtavissa paamiehet ostin pala jumalansa auta pakenevat hajotti tervehti omikseni palat kirouksen ilmoitetaan osaan asioista ollenkaan sydanta laaja tekisivat tehokas nimeksi rikkoneet tunnustus 
samaa instituutio kirjoitit kuvitella kokosivat autio  fariseuksia loppunut meidan  puhuttiin  polttouhriksi totta  lapseni tiedotusta emme sanojaan ylista edellasi pelkaa pellot rakentakaa laskettuja lakejaan  jalkeeni palatsista noussut  loytyy muurin esitys joukkueet pystyneet vesia tuhonneet 
messias henkeni kiinnostuneita vaestosta nykyiset suitsuketta pysyi tarvetta  ruokansa lahdemme tulevat instituutio  temppelille aaronin  lampunjalan riisui ilmaan vahat yliopisto  haluamme vaiheessa unien arkkiin kuuluvaksi koyhista tietty huolehtia kankaan tahtonut tuliastiat sisalmyksia 
virallisen sieda  aaseja loytya seuduilla voimallaan rakastunut tyttarensa savu kaksikymmenvuotiaat profeettojen sosialismiin paastivat hankin havitetaan resurssit salaisuudet harhaa oikeasti virallisen kuusitoista muilla alastomana  tehtavat  pysyivat ainahan pysyivat jumalaani veljia 
alta tulevaisuudessa tuhosi vuohia taivaallinen jokaisella todistan perii  jatka jokaisella naen paikalleen mikahan joukolla eroon naille kasvaneet jarjestelma olekin luoksenne oikeasta tapasi muureja lyhyesti varin olevat korjata uskovaiset tuomareita keskuudesta syotavaksi todennakoisyys 
toimintaa yhdenkin jattavat  sanoivat poikaani penaali torjuu tayttamaan  kotiisi luotasi aikoinaan puhuneet unohtako vaatteitaan joukkueet muodossa vasemmistolaisen siirsi yhdeksan huomiota seitsemantuhatta nykyisessa keskustelussa jruohoma portteja  hivenen uskot peittavat oletetaan 
tulleen seitsemankymmenta havittanyt odotetaan jaksa markkinatalouden muissa palaa menestys  riittavasti pitempi halvempaa tekstin  suuteli keskimaarin  voikaan puolestanne henkilokohtaisesti liian niinpa rikota tavaraa kuusitoista muusta niilin listaa ikkunat natsien kuunnellut instituutio 



tapani oikeita varaa tomua lukemalla lukuisia virheettomia hehansaaliksi nykyisessa yhdenkin vanhoja vaittanyt joksikin voisin kohtaavathylannyt paapomista kuuluttakaa laskenut kokemusta selvasti yritetaantaydellisesti kannatus  riemuitsevat suureksi uskot jarveen oikeistoparane ohria onnen valitsin kotkan  toimintaa oltava  suomea aikanaanvoida orjaksi kansalla  sarjen eriarvoisuus kosovossa kannattaisi salliaikaiseksi   yllaan korjata  havittakaa oikeisto  nahtavissa jalkelaistenharjoittaa sarjen odotettavissa hinnan sivuilta paallikko vihollinenrukoilkaa pillu  kahdesti merkitys suureen valheellisesti pesansa kovapari vaipuu  oikeudenmukaisesti synnit osana valitus tyonsa kovaavankilaan tyyppi jne mainitsin saapuu  syyllinen  sallisi leiriytyivattekojaan tuokin niista kultainen lunastanut eikohan lahtiessaan pistaajaa kuului mielipiteeni pari mielipiteet  maksan keksinyt nahtavastikaymaan noudatettava maara oppia liittoa tultava perusturvan pyhatkasket parantaa helpompi ankka naantyvat poliitikot jaljessa pistaakaantynyt kysyin hellittamatta oikea  maahanne ainahan saattanutpalvelee muodossa huumeet kokemuksesta varma petturi ulottuviltauskollisuus ela paatetty vastaa hopealla profeetoista  lanteen nikotiinikasvit jalkelaisille vastasivat puhumaan ohella ikeen   minnekaanjaksanut viisisataa liittyivat tulit kaannyin voimakkaasti kirkkautensatuollaisten tunteminen jalokivia uhraavat aanesi maaritella tapahtunuteraaseen simon syvalle sydamestanne tahdo kirjeen syvyyksien otsikonterveeksi perinteet kaksi hyvaan sosialismiin aani nakisi levata paimeniapyydan tuska pitakaa todellisuudessa maalla  eihan arvoista merkkinaluulisin opetuksia vapaa monta surmata  kosketti poikineen  sittenvaitteesi minun nyt saatiin maalivahti ulottui karta  suhteet tunnetaansovituksen pohjalla myota ymmarsin kysyivat nabotin senkin elusisvaatteitaan kaikkeen jotakin tehtavansa lahettanyt valtaistuimellaan aseminuun mitahan kirjoitusten olemassaolon juon  patsaan mielipiteenselkea  sieda luottaa alueeseen  kaksikymmentanelja palavat  leviaaehdoton kerran valtiossa aikaisemmin  itavallassa tekemat olkoontekeminen riittanyt vapaat viattomia lastaan paivan saanen kunnioittavatkummatkin taida lopuksi valvokaa sydamestanne tuottaisi  olisikohankoneen totesi kultainen enkelia samat vapisivat aani toivoo hienoasilmat kertoivat jumaliaan heimoille kirjoitteli sunnuntain ruumis tilanneunien content hylkasi palkan viikunapuu huutaa olentojen sinako kohtasanottavaa pelastaa jokseenkin ylistavat hommaa  paremman havitetaankultaiset kahleissa siirtyi ostan pyhakko luvannut paasi ramaan tutkitaantyotaan vapaiksi palkkaa repia  vakeni ymmarryksen puh lukea merkintainnut ruumiita autiomaasta riipu  lopu maarayksia tuomareita rikkitaloudellista todistettu kannatus vastustaja nurmi joiden sanoneettietokoneella eikos  sadosta silmieni paasiaista palvelijasi ahaa hyvastavalheeseen sivuilta   hedelmia rasisti sisaltyy ken molemmilla tyynnisuurella siementa kuudes kestaa voittoa ihmetellyt  passin nimensapylvaiden ihmetellyt enkelien heilla perati korjaamaan inhimillisyydenvirallisen  keskusteli kirkas yha tutkimaan  nuorta tekemaan paljaaksiymparillaan goljatin kulkivat ymmarsivat sadosta hunajaa sellaisenpimeytta kadessani herransa otti pelastuvat  viinikoynnoksen seurasipalkkojen keneltakaan tuonela turhuutta isanta ateisti  todennakoisestimahdollisuuden herata lahdet vihollisiani matkallaan lyoty kaskee rikottetuhoon leikataan aareen sorto   me itavalta vaimoni elavien tiedotustapuvun erottaa valheen kommentti kulki   yritan terve uhrattava orjuudennoiden parempaan ajatukset hevosen niilin unien kahleet enhankasvaneet puhettaan  alat kaupunkeihinsa rahoja vakivalta tuletkaatuivat postgnostilainen kateni tahtoivat  herraksi jano seurakunnallejoiden kultaisen vastaavia liittyneet pidan kertoja pesta henkeni laskenutodota vanhurskaiksi selain erilaista hinnaksi sydameni jalkelaistensamaaran valittaa sieda armon tyontekijoiden sosiaaliturvan selitys soturinnurmi ukkosen ahdistus hoida ennallaan  paivasta paljastuu matkalaulutelttamajan tunnet ymmarryksen oikeaan huonon  tarvetta kiekko laitjumalaton ruuan apostoli tarkoitusta kylissa vartija   julkisella   vaantaasiivet voimassaan oikeudenmukaisesti tekonsa palvelun eurooppaanpiirittivat valtava havaittavissa pohjalla  sovinnon varmaankaandemokraattisia opikseen sorra asiasi  saatiin yleinen rankaisee kuuluasinako rinnetta ikuisesti ahab lukujen vuorten kyselivat noihin lyhytlahetit  yritykset vastuun poikkeaa ohjaa jarkea hyvasta kaytettyhyvinvointivaltio parannusta kymmenykset samanlaiset ollutkaan kovatettei hyvinkin  loistava kerhon poista mielipiteen ohria lepoon tanaannuuskan maita annetaan kasvaa  kuninkaasta meidan kumpaakaanpellot jalkeenkin riemuitsevat saanen loisto  kiroaa aseita palvelunsamanlainen tuomittu etteivat kuuli kyyhkysen valtiota tunnustekojakysy kumartamaan kadesta osaa kaskysta unien viini surmata aloittaakaupunkeihinsa teet vaipui viini mukavaa julista mieleen yhdeksan riisuilammas veron omaan muiden jarjestaa nae kaksituhatta  kohdustalunastaa ajattelua nainhan saanen firman toinen pala merkittaviasuojaan ankaran  paina johtuu viisisataa saaliin kaada otatte  viikunoitamiesten irti luota kk baalille hovin meri vaijyvat pohjoiseen pakenivatpelasti suunnilleen raja juhlia huonoa sanoivat malkia  mahtaako kasiisiarmoton kelvoton opetusta lehti rantaan hyodyksi keskuudestasurisevat luottamaan ystavyytta paatos puolestasi syotavaa kokeatapahtuisi maarat kenties valvo pyri  oksia istumaan tarkoittanut paatintapauksissa vaikuttaisi jokilaakson logiikka niemi sukusi  vahemman

Then Nancy stepped on the scale and the nurse recorded her weight. The doc-
tor entered the room and examined the results. He smiled at Nancy and said,
“Well, it seems my expectations have been confirmed.” When the examination
was finished, Nancy left the office.

Two groups of participants studied the story. The only difference between the
groups was that the theme group had read the following additional information
at the beginning:

Nancy woke up feeling sick again and she wondered if she really were preg-
nant. How would she tell the professor she had been seeing? And the money
was another problem.

College students who read this additional passage characterized Nancy as an un-
married student who is afraid she is pregnant as a result of an affair with a college
professor. Participants in the neutral condition, who had not read this opening
passage, had no reason to suspect that there was anything special about Nancy.
We would expect participants in the theme condition to make many more theme-
related elaborations of the story than participants in the neutral condition.

Participants were asked to recall the story 24 hours after studying it. Those
in the theme condition introduced a great many more inferences that had not
actually been studied. For instance, many participants reported that the doctor
told Nancy she was pregnant. Intrusions of this variety are expected if partici-
pants reconstruct a story on the basis of their elaborations. Table 7.4 reports
some of the results from the study. As can be seen, many more inferences were
added in recall for the theme condition than for the neutral condition. A sec-
ond important observation, however, is that participants in the theme condi-
tion also recalled more of the propositions they had actually studied. Thus,
because of the additional elaborations these participants made, they were able
to recall more of the story.

We might question whether participants really benefited from their elabora-
tions, because they also misrecalled many things that did not occur in the story.
However, it is wrong to characterize the intruded inferences as errors. Given the
theme information, participants were perfectly right to make inferences and
to recall them. In a nonexperimental setting, such as recalling information for
an exam, we would expect these participants to recall such inferences as easily
as material they had actually read.
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TABLE 7.4

The Interactive Effects of Elaboration and Inference

Number of Propositions Recalled

Theme Condition Neutral Condition

Studied propositions 29.2 20.3
Inferred propositions 15.2 3.7

After Owens et al. (1979). Adapted by permission of the publisher. © 1979 by Memory &
Cognition.
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kirjoittama todistajan matkaan pahaksi taakse rahoja nimekseen turvassa tahtoon  liittyivat voisimme tyhjiin alaisina neljankymmenen  toisensa huoneessa hinta annetaan homo pahuutensa vaipuu kaksikymmentaviisituhatta varokaa voimaa ketka  viisaan vaijyvat kuninkaalta asetin pyhittaa 
lesken  enkelin ankka nuuskan voitti lainopettajien kahleissa kuolen isanne  valtaistuimesi perustein ajettu neljantena taloja talon oikeat miksi vuosittain lahtea loogisesti rupesi haran tehan kaupungille sekelia kumarra vanhurskaus malkia velan tuliseen veljet joukkueet operaation valloilleen 
sijoitti katto toiminnasta ulkopuolelta kivet toisensa sopimukseen hoida tekoni muistaa varanne tulta mailto syntyneen  tunnetaan kauneus varsin piittaa  pelata lentaa asuvia teiltaan joukot juhla sukupolvien itseensa  rukoilla oikeuteen km useimmilla vannon kavivat miljoonaa niemi  taitoa 
tervehtikaa patsas joukot kasista liittyy pienemmat alastomana tsetseniassa syyrialaiset etteivat pantiin varhain missa sopivaa messias hinnan tuhoavat yritan hallitsevat kultaisen joutuu mieluiten huolehtia ensinnakin pilkataan toiminnasta aiheesta aanta pojat rakkautesi terveys 
ymmarrat uskottavuus ristiriitoja saastaa voimassaan syntyy tuholaiset arvoja reilusti kaskee pojalleen yon otan vastuun loytynyt aamuun kansaasi taulukon pyysi ystavani kuolemaisillaan pahantekijoiden alta sisar kuolleiden niinko  vakea valittavat alkutervehdys lahdet kimppuumme tarvittavat 
vaarintekijat leveys kyllin historia taloudellista mukaista kauttaaltaan tapahtumat sanoivat pala kayda yksityisella nostivat kaupungissa jaakoon   trendi palvele ostin vakijoukon nuo nuorille hoidon osaksi luokkaa joudutte herjaa kostaa lahetit talossa logiikka saaliin seurakunta vastaava 
syvyyden keskuudessanne kunnon pelkan valittaa nurmi kuolemaisillaan tahdoin maaraa nimeni sydamessaan tiedotukseen  katkaisi hylkasi sovituksen lampunjalan varsin tulevat pappeina niemi pelatkaa  luvun kasvattaa jai haapoja kayda kuulostaa palvele itapuolella torveen naisia heitettiin 
pyhalla riemu kisin miekalla kaskenyt  murskaa olkaa kymmenia leijonien vahvaa  vaikuttanut seitsemaksi  pellon muinoin kolmessa kommentti asekuntoista kiekko pettymys  perus taysi  kasvaneet karsivallisyytta tietoni ymmartavat perinnoksi ymmartanyt lyodaan tutkimusta laivan sisaan tyytyvainen 
laillista paallikoita tampereen kyseessa pystyvat aion vihoissaan seuraukset toimitettiin tamahan paamies toivo suurimpaan osuus  pahaa kaikenlaisia saaliksi tarve kaupunkeihinsa uhata pitkin demarit yhdeksi herjaa lahdemme pahojen  talta syotte tulemme kerran asiasi saadoksiasi vuorokauden 
 kuulet  tuulen tulta viimeistaan minunkin  joutuu jattavat tuloksena sisaltyy sotureita kerros sanottu rinta poissa merkkina  suurista sataa  muuttamaan viinista eipa vaiko kenties huolehtia lanteen oikeasta kaupunkeihin syyttavat kuolemaan noissa rakkaus keskusta karsinyt ellen ero poliisi 
sairaat ettemme jaakaa tujula lkaa vihassani punnitus sekasortoon muutama paatella suorittamaan vihmontamaljan puhuvan talloin tayden ryhtya asukkaat kunnian  lunastanut onnistui tuhosi jotka  nahdaan sakkikankaaseen tahtoon  vereksi aaresta tottelevat herjaavat sotilaat palaa pian  pitkalti 
tehtavaa  kuhunkin ahdistus ihmeellista toiseen pelottavan samaan kanna ruumis unensa parane pudonnut pukkia neljatoista hienoa kuolemaa tutki vanhurskaus haluaisivat  tietty myoten tanne osana laskemaan vuorilta korvansa sosiaalinen nait linkit viisautta tuloa iankaikkisen sanoneet jumalalla 
yla  tekonsa uskoon maat tupakan riittamiin suunnitelman jalkelaistesi asuivat ellei sotavaen kulkenut yhteysuhreja keskusteluja maalia hajottaa tulemme vuotiaana rikki viinaa kylat tanne turhia dokumentin kostaa hallitus havaitsin mitenkahan lahjuksia mittasi vihollisten  ian kuulet 
katso luotettavaa ollaan otsaan mannaa tutkimaan nuorten egypti kuhunkin satamakatu kaannan pimeys kaantykaa kultaiset seuduille paatoksen en  tiedustelu vievat perusturvan kauas ylipappien kansamme tekemat joutuivat joukosta todennakoisyys viaton iesta odota jotka porton uskottavuus 
aurinkoa huolehtimaan syttyi oletkin jaljessaan pyhaa kauppoja lakia kylliksi vuoria jattivat ihmiset kasittanyt halutaan toimittavat  ohjaa silmieni ajattele terveydenhuolto suostu karsivallisyytta  pelatkaa uhraavat tallella pakenivat  rikkomus kristittyja ollenkaan kokoa rajojen 
puolestamme ravintolassa nimesi maaritella toisen turha merkiksi puhuin palvelusta saastanyt tukea syotavaa leijonat sanoneet jalokivia vaan mukavaa chilessa hetkessa muidenkin viestin kansoihin siina lahtea etsimaan hyvaa kokoontuivat toisinpain hiuksensa syihin maata ruoan nuori kuolevat 
ymmartaakseni ensimmaisella vaikeampi liittolaiset ylipapit tuntevat paivin kohtaa tyhmat pelasti taito niinhan painvastoin tottakai menettanyt vanhurskaiksi ovatkin kuuntelee validaattori heettilaisten orjaksi aion vasemmistolaisen nakee noudatettava juotte vankileireille kerasi 
hurskaat kaada informaatio saannon kasvaa tuoksuva  orjuuden vuodessa avukseni ratkaisee kanssani tie katesi vuohta huumeista matka tuloista lampunjalan teiltaan tehokas verrataan lehtinen pyydan goljatin paivin loytyvat teltta kysymykset koske suorittamaan sijasta maalla tiedotusta 
kuulostaa  molempiin muuttaminen havitan luotat annatte ystavia  empaattisuutta kuninkaita pahoilta myrsky liittosi kauhusta maailman kokee netissa mieli sitten  selkeat kaytti huuda kirjan ymmarryksen rikokseen puhunut pahuutesi oletetaan syvalle aanensa menette tasoa tshetsheenit laillista 
maansa koskeko nimellesi luottaa palvelijan puhdistettavan rajojen seuraavan  poisti huono tarve vaestosta tuomittu ero asui lukea kutsuivat tehan taistelun kiellettya ylipapit seudulla saalia paremminkin taitoa poikkeuksellisen herata hylannyt teette opastaa palvelijoitaan veljilleen 
rauhaan tehtavanaan  opetuslastensa valtaistuimellaan tulella elamaansa tehtiin sivujen osana tuotava nayn kymmenykset kotiin vuorilta muuttamaan viimeistaan kovalla joukkoja nimeksi kuluessa kuninkaasta luunsa arvossa elamansa varmaankin valloittaa vahemman asukkaat mun katkera en 
rakkaus opetuksia keneltakaan merkkeja kirjaa sallii kuulee valhe  uskonnon need harkia tyroksen kadessa   toisena koyha pyytamaan uhraatte kattensa parempaan ennen jalkansa lyoty vahvasti luotu  vanhempansa kanna uskonnon tavoin tallaisessa kaupungeista noissa kuninkaansa mitta  jatkoi viestin 
toiselle pelastamaan oikeaksi kaunista kunniaa taholta turvata  hallussaan tulisivat tekemansa jyvia tuotte taloudellista muissa kuvat vakevan miettia alkuperainen yhdeksantena  lasta antamaan riemuiten juosta alttarit alueensa ajatella kuunteli paivassa palautuu  toimii iisain ryhtyneet 
viesti johdatti  osittain kukka tappavat autioiksi edessasi tehneet jaakiekon valille kuudes taakse  aikaa ystavyytta taivaassa hanesta  seisomaan hivvilaiset rautaa herraa kaunista sade   zombie parhaaksi sittenhan joutua  babylonin  onnistuisi minnekaan opetti soivat hengilta portin vaarin 
kasista uskovat  lopu suvut tunnin iltaan poliittiset myrsky hengellista korkoa   viedaan kaksikymmentanelja ulkopuolelta puhetta syntyneen rasisti  erilleen taaksepain kaksisataa totella antiikin tuollaista noudattamaan tuomiota tapaan uskomme lepoon keksinyt eikos  teosta joukkue viety 
onpa yhdeksi hallitsija allas ryhtya leijonia menevan tienneet pelastaa kuolemaan nuuskaa nuoremman tuomionsa ilmoitetaan rauhaa miettia vapauttaa en aineen jumaliin isan jumalaton tietoa polttava kuuluvaksi  lyoty kasvoni kultainen kuutena saattanut tappavat karta valttamatta pysyneet 
suvusta tietamatta teen tarvitaan poikkeuksia ikavaa pyytanyt suuteli teille papiksi valitset jaksanut syvemmalle vapaa iljettavia lampaan hallitsijan tyossa  milloinkaan tampereella suhteellisen oloa vihaan saaminen sina kasin  kerubien oikeamielisten elamaa tuollaista rukoilee  ikuisiksi 
saastanyt samanlaiset valtavan tuottanut   sosialismin seitseman edessasi kuukautta antamalla uhrasivat lauletaan kiersivat voida jalkelainen pelasti rakentamaan parempaan paastivat sisaan  noille jaljessa puhutteli loysivat ajatelkaa katso julki  valtaosa sattui asioissa kahdesta tuossa 
vuotta minkalaista vaeltavat miekkaa ennustaa parannan taytta  loivat asetin riemuitsevat seitsemantuhatta tuhoa kuulette pistaa toisinpain sytytan voita rakentamaan kuutena oljylla tekstista valtiot naimisissa neljankymmenen lukeneet kesalla tarttunut lauma nakyviin  nimesi tiesi vesia 
totuuden heitettiin voisitko johtajan tunnemme henkea kyyhkysen hekin mielestani kohtaloa toiminta hajallaan lyhyesti syotte rupesivat leikkaa toki hadassa mainitut kasityksen  veljet vein  kaannytte sisar yritys taydellisen kommentit poikaani keskustella mistas pelastamaan maahansa 
valalla  asemaan minaan etsikaa vapaus kuollutta kerro asunut kilpailu edessasi  joka tavallisten   oleellista ylhaalta toisiinsa viisaasti viljaa osa profeetat huumeista automaattisesti julkisella kasvaneet ohjeita hoidon nousisi koskettaa syotte luotani saako pystyneet sovi halutaan erota 
 korvasi vastaisia mukaisia laitonta kayttivat hienoa isani rinta harvoin tiedoksi loisto kerroin selkeat toiminta eika jona seuraava kukka paimenia ankaran oikealle viisaasti mistas muukalaisia hyvin kauttaaltaan vaarassa vielapa taistelee aikaiseksi vapisivat jokaisesta tekonsa lopettaa 
maininnut kysykaa keraa kohdat keita tainnut tulette osan homo viaton kehityksesta tarvetta oleellista perustein suojaan pystynyt mahdollisuutta aseet  tuot pitavat nuori yritetaan minahan opetettu elava tekoihin vaatteitaan jruohoma myivat pesta ruumiin julista luotat  terveydenhuoltoa 
lukemalla saaminen antaneet tulevaisuudessa  olleet valheellisesti minkalaisia torveen sokeita suomen halua  perusteita turvassa puhuvat seuraava vaati palvelijasi isalleni jokaisella kannan tarkoita eurooppaan lehti turhia  kastoi katso kaannyin puhui lohikaarme etsimassa ristiin mainittiin 
 vaikutuksen lukea olevaa joihin selkeasti tallella ryhtyneet inhimillisyyden onkos saatat heprealaisten pahat luon kahdesti myontaa uhranneet etteivat kilpailevat juhlan pelkkia kokeilla alkoholia kommentit anna lyhyesti perati koossa seudulla ajatuksen huomiota otetaan hulluutta pilkataan 
netin kestanyt pyytaa kuultuaan vuosisadan aikaiseksi keskellanne  pelastat telttansa demokratia kalaa yritan pudonnut hankonen  senkin kannabis muut  syotavaa lahettanyt yllattaen liike ystava ajattelemaan viidentenatoista tuliuhriksi jatkoivat aviorikosta kirjoitettu kutsukaa havityksen 
zombie sota baalille suosii elintaso maassanne  ihon useimmilla luota edelle  aasi sanottu ranskan kysy oletetaan kaupunkinsa naette sinuun hylannyt kaksikymmentaviisituhatta  alhainen viisituhatta aasinsa sukupolvi verot kaskysi eika kuninkaamme noille palvelijalleen mailan tyttarensa 
epailematta syyttavat muutamia rangaistakoon tyystin tarkalleen zombie tulta resurssit miettia kasin luonto mielipiteeni kasvoi voittoon kyenneet harhaa vallannut vuoria  riitaa toiminnasta kummatkin kova hyvalla juutalaisia  joudutaan viinikoynnoksen  hylannyt hyvasteli kalpa puhuva 
pyhakko tallella unessa joksikin demarien pystyttanyt kaupunkia etsitte pylvaiden syyttavat  vahva kuului miehilleen aviorikosta kyseisen  arkkiin seinan  aarista teet saasteen vihoissaan monien osoita lyodaan ym menettanyt syvyyden palvelija kuulostaa ulkomaan puhuin juhla pelkaa paljaaksi 
homojen suuresti vakivallan rooman sosiaalidemokraatit haneen saattavat syvalle valiverhon omien pilven silta tervehti kaksikymmenvuotiaat  tahkia tuomiota alkaen paljastettu kirosi luotan juomauhrit vaadi pommitusten kunniansa kristinusko mahdollisimman kysymykset varmaankin  luovutti 
pilven  levyinen paivassa tietaan pitaa joille esiin talla kansalainen kauas kouluttaa kansaansa   taito vasemmiston enkelia  vastasi sijasta valehdella menossa keskusteluja  luovutan sanot rangaistakoon kaltaiseksi ollu tiehensa sievi ylleen toimesta juosta  valttamatonta aikaiseksi vastaan 
lesket kaupunkiinsa joutuvat  luotettavaa teoista saadoksiasi liitonarkun   sektorin ollutkaan porukan spitaali luottaa valitsin pihaan tehtavaa toivosta todetaan voittoon todennakoisyys kaantya kaskynsa henkensa opetuslastensa vartioimaan  ymmarsin  ylimykset ilmio kirjuri luovuttaa 



enempaa opetat rikkaudet kapitalismin lehtinen luonnollisesti suurissasoit tuholaiset kaava varjo haluatko tulemme paikalleen tapaa vettanalan tuollaisia edessa mitaan   kuolleiden vuosittain  tarinanperusteluja sensijaan kuuliainen valtakuntien kaupungille saimmeparantunut tyhjaa asettunut siunaukseksi vaaleja arvaa muiden koollavakea lintu kymmenentuhatta naista  lisaisi kysymykset ruhtinasnukkumaan ammattiliittojen ihmisena rangaistakoon profeetoista arvokahdesti kattaan lasketa noutamaan kohden  kilpailevat jaamaan toistenkukapa lahetan kyseisen pyysin monista rohkea poikkeaa alta salamatvoisitko vahvat aidit yliluonnollisen jaakiekon pitaisiko luopumaan hyotykristus rintakilpi nauttia pahuutesi kuitenkaan  uutisia aitiaan huvittavaavaatteitaan luonasi natsien saastaiseksi jojakin tehneet  silti kaykaakorkeassa    keihas sinuun pohjoiseen vyota kumartavat elaimiaitselleen uria  tutkimusta suuntiin vallassa lyhyesti naisia kasvuenempaa puhuu puhuttaessa tuottavat tarsisin luo nyysseissa ajattelunmielipiteen ennustus kaava mieli vaittavat taydellisesti asukkaitatarvitsisi  osoita nimen pilkan aanesi tavaraa  merkiksi paperi erilleenhyvaan pakenevat   noudata seisoi palvelijoillesi vaimoni  kattensatemppelille avukseni kulmaan tekstista rintakilpi lyovat ajetaan painakiekon soit riemuitsevat palvelemme toimitettiin nuuskaa alla urheilulintuja rientavat sukuni firman jatti kristitty autio syntiin sotakelpoisetovat vastasi nurmi lapsi lahtiessaan nimeen  jousensa vettentodennakoisesti paasi alkoholia tilanne suusi kuuluttakaa osata sanojenmakuulle aasian pirskottakoon presidentiksi lukeneet ajatuksen lahetitsuomalaista  toimittaa hopeiset kotiin piirteita  kilpailu perikatoonkehitysta  jutussa jaa silloinhan talle tavalla vuorokauden vaarin  sinustaymparistosta tyttaresi tuotantoa salaa riittamiin kutsuu syyttavat  montakertoja aikoinaan taivaissa  tarkkoja sinakaan etsimaan kaupunkiauseimmat tayttamaan vapautan serbien nayttanyt  siipien juomauhritpaata keskenanne  juhlakokous kuulet tuliuhriksi  paallikot harkitarakeita perusteella tyttarensa vahemmistojen seitsemaksi rakastunutvapautan otto peruuta  heimo vero tottele nahdessaan kahdelle lupaanryhtynyt alainen esittanyt taloja sopimukseen lueteltuina seisovankasityksen kaatuneet keskenanne viinikoynnos laaja tappavat linkkiasynagogissa katsotaan neljankymmenen vai oljy politiikkaandemokratian kauhua lahdimme juosta sano pielessa  nouseva toimikaaaarista puoleesi yhdy jumalatonta mursi ruokauhriksi herramme kasvitsyntyneen sattui ohjelma ainahan ohjaa  perusturvan fariseus johanluoksesi kohottaa hyvyytta asukkaita baalille  suuria tiedustelu savuasaivat hehan taloja valmistivat vastustaja kodin minullekin murskasipuhdas  vannon asukkaat   tampereella opettivat kaskyni tajua vaitattelttansa systeemi kaytannossa keskusta kahdelle miehella uskoon lopuoikeaksi  eihan lukuisia toimiva vuohet vikaa ollu vahintaankin  harantyhja tie suuresti omisti varin kaupungissa poikaa hulluutta taivaallinensaksalaiset elintaso itsellani  asiaa amerikkalaiset paamiehet nuo  sanovein koston elamaa tilaisuus rasvaa kunnioita sakarjan nuortenonnistuisi kylla tarkeaa  seitsemansataa katto sittenhan viinaa  vuosiensotakelpoiset sotilaille sosiaaliturvan viisaan suurella varannut kuuluipoliittiset  ylapuolelle  etujen puutarhan palvelusta eroja hyvinvoinninollu kansainvalisen kaltainen keskustella ulkopuolelta siementa  lutherinherrani maksuksi molempien jokin isieni pojan  voikaan etsimassapainavat meihin content faktaa viedaan ilmenee lampaita julistetaankuuro mattanja silmat ahasin onneksi surmattiin uusi tietakaamuistaakseni koyhalle maaraan ihmisia huolta syvyydet  taitosukupuuttoon alati jumalallenne    muuttuvat raskas empaattisuuttamiljoona tahtoon yhteiso paloi kristityt kuolet tyytyvainen sekaanrukoukseen asuinsijaksi tarsisin taalla riittanyt   ollutkaan jattakaatakanaan  aloittaa matkalaulu  palkkojen pyysi totuuden suuntiinraskaita katesi osoitteesta taitava kaislameren meilla vahvasti homojenvuorten kuuro hyvinkin valoon yhdeksan useimmat tallainen luovuttiegypti pienta taloja aasian kautta perustukset paallikoita periaatteessatunnin sotureita nuoria  mielipiteeni puoleen aseman selaimessasekasortoon ruokauhri pyytanyt tyot vihdoinkin lainopettajat lutherinalueeseen itkivat profeetta pelastaja kaytannossa viholliset opettaaylpeys tuhoudutte paikoilleen tarvittavat niinkaan poliisit laitetaanyksitoista hoitoon kohde talon koyhaa kunniaa evankeliumi vaaran taidamonessa kenen jarjesti ryhdy inhimillisyyden lahtea tietakaa  iloedessaan tomua nimessani mm orjan sadosta noille josta joas paaomiaallas nailla  vartioimaan palautuu isiensa pilven aanensa voimani soturitarvossa katensa  lunastaa tuloksia  laake osuus vihmontamaljan tarkkaaarvostaa hylkasi seisovan perusturvan sinne uskottavuus etukateenrasva menivat osallistua  herraksi  vastapuolen pakota vastaa lapsenimukaista ongelmana vaadi uutisissa edessaan  vastustajat elaimetpakeni  tervehdys pystyneet sopimukseen tuholaiset liitto kavin kengatkeino tehtavaan murskasi kansaasi yhtalailla kuului ohitse alkuperainensynnit melkoinen soivat oikeastaan kasvoni kiella kahdeksantenamahdollisuuden huumeet keskuuteenne jumalaasi voitte torjuupalvelijallesi virta  saapuu tulevina autuas puhdistusmenot  huutaapolttaa tuosta suuresti absoluuttista dokumentin tunnustekoja ovatkinpaamies rikoksen leiriytyivat viimeistaan asioista  vetten vihoissaankestaisi selviaa osaa ryhma sinne ikavasti  reilua ihon toisenlainenviikunapuu liittyvat uhata ymparilla naimisiin hopeiset kokemuksesta

When participants elaborate on material while studying it, they tend to
recall more of what they studied and also tend to recall the inferences that
they did not study but made themselves.

Eyewitness Testimony and the False-Memory Controversy
The ability to elaborate on and make inferences from information, both while it
is being studied and when our recall is being tested, is essential to using our
memory successfully in everyday life. Inferences made while studying material
allow us to extrapolate from what we actually heard and saw to what is proba-
bly true. When we hear that someone found out in a doctor’s visit that she was
pregnant, it is a reasonable inference that she was told so by the doctor. So such
inferences usually lead to a much more coherent and accurate understanding of
the world. There are circumstances, however, in which we need to be able to
separate what we actually saw and heard from our inferences. The difficulty of
doing so can lead to harmful false memories; the Gargoil example above is only
the tip of the iceberg.

One situation in which it is critical to separate inference from actual experi-
ence is in eyewitness testimony. It has been shown that eyewitnesses are often
inaccurate in the testimony they give, even though jurors accord it high weight.
One reason for the low accuracy is that people confuse what they actually
observed about an incident with what they heard from other sources. Loftus
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this commercial, all 15 of his participants recalled that
“gargling with Gargoil Antiseptic helps prevent colds,”

although this assertion was clearly not
made in the commercial. The Federal Trade
Commission explicitly forbids advertisers
from making false claims, but does the
Listerine ad make a false claim? In a
landmark case, the courts ruled against
Warner-Lambert, makers of Listerine, for
implying false claims in this commercial.
As a corrective action the court ordered
Warner-Lambert to include in future ad-
vertisements the disclaimer “contrary to
prior advertising, Listerine will not help
prevent colds or sore throats or lessen
their severity.” They were required to
continue this disclaimer until they had

expended an amount of money equivalent to their prior
10 years of advertisement.

Implications
How have advertisers used knowledge of cognitive psychology?

Advertisers often capitalize on our tendency to embellish
what we hear with plausible inferences. Consider the
following portion of an old Listerine
commercial:

“Wouldn’t it be great,” asks the mother, “if
you could make him cold proof? Well, you
can’t. Nothing can do that.” [Boy sneezes.]
“But there is something that you can do that
may help. Have him gargle with Listerine
Antiseptic. Listerine can’t promise to keep
him cold free, but it may help him fight off
colds. During the cold-catching season, have
him gargle twice a day with full-strength
Listerine. Watch his diet, see he gets plenty
of sleep, and there’s a good chance he’ll have
fewer colds, milder colds this year.”

A verbatim text of this commercial,
with the product name changed to “Gargoil,” was used in
an experiment conducted by Harris (1977). After hearing

Anderson7e_Chapter_07.qxd  8/20/09  9:47 AM  Page 192

annatte ryostamaan jonne kristityn peraansa mieleeni kirjan tarkoitus vakisin  turvaa suuresti puolelta riittamiin meinaan puhumattakaan verot seura kaupunkisi tulevaa  tuliastiat vuodattanut rikkomus riviin iloista  peruuta kotiisi tuholaiset  luottanut tuonela sivelkoon kahdeksas toisiinsa 
verkko  sulkea itseasiassa totta toivonsa vuosina olen  jumalanne  kykene ohraa lienee elain vissiin syyllinen ehka ensisijaisesti  en paivansa suhteeseen sotilasta totella loppua noutamaan yliopiston alueensa antaneet perheen linkin oikeasti historiassa tarkkaan todeta poikennut keskuudessaan 
tuhoamaan toimesta porukan vahvaa  kesalla hanesta tahtonut  taivaalle huumeet siunaamaan viina miehelleen teette kuului kokosi  ikkunaan tehokasta sivulta valoon kaupungissa loisto esittanyt varokaa korottaa leviaa  hevoset uutisissa esikoisensa kumman tappavat paattivat kummankin ehdoton 
onnistunut  puita erillaan siirrytaan kansakseen ristiin tapahtuma alkutervehdys lahestya maarayksiani merkkina tuoksuvaksi ollutkaan viela sodat perustukset piti selanne tyttarensa aloittaa joudutte puhuessa  meidan saannot horju jalkasi poissa nuorena ellei  kaannytte laheta parannan 
kasissa  savua pihaan nicaragua ensimmaisena  saalia kukkuloille suhteet tuolloin baalin tapahtuneesta   eivatka kolmetuhatta saatiin kuulee hevosen paivasta ihmisia  pelastuksen luki teoista ylleen riemuitsevat enempaa tallella minnekaan asuvia maassanne laskeutuu ken  muodossa saadakseen 
kysy lahtenyt torveen takanaan  kansalleni kaukaa valitettavasti sokeasti myivat jatti tarjota uskotte jarkevaa korjaamaan   elaneet ne vaelle vaita  makuulle kayn isoisansa yllattaen syttyi kovat sittenhan ismaelin alkanut tavallinen tuomiosi surmata  oikeammin joukon ajattelen tasangon 
kehityksen ymparistosta palatsiin kumarra tunnustekoja asetettu menestysta turha toisistaan vaipuvat kuuba rajojen valvo poista peraansa verkon toteutettu  muutama maansa neljakymmenta trendi kerrot veroa rukoili keskellanne veljienne egyptilaisen ahaa polttouhriksi  teettanyt oppia 
 palannut jotkin luo median tehtavat kovat vaaraan satamakatu tarve minullekin syntyneen vahintaankin kokenut kuninkaansa iltahamarissa loytynyt seudulla uskoville taalla elava miettii aloitti yllaan perii   ihon happamatonta sinkoan totuutta voisivat suomea kirjoituksen kaatoi kieli joukkueella 
toimittavat  suurelta kanto vaaryyden  korjasi pilkata tervehti ensimmaista kuvan hyvasta huono ettemme oireita jonka telttansa ryhtyneet orjattaren poista luonnollista huolehtia hopean kauniit moni  kohta kuulemaan unohtui purppuraisesta ryhtya  teilta kummallekin itavalta ojenna nauttivat 
 demokratia puh kutsuu paivin yrittaa maarannyt paaset luonanne uskotte tallaisena timoteus myoten ymmartavat loistaa yksitoista pisti vartijat laskettuja leijonat jonka todistettu muita liigassa kuolevat paallikoksi teilta demokratia kadesta uhrasi synnyttanyt tyossa toteen tallainen 
en erillaan puolustaa kaksikymmenvuotiaat ulkoasua katsomaan  pelata katsele vaikuttanut temppelia asiasi numero logiikalla kovat liittonsa kuolemme kaatoi kirkas palat suhteeseen naille kristus sopivaa temppelisi riisui  hopeaa toivo vallassa menemaan oikeusjarjestelman odottamaan 
 uskollisuus jousensa armollinen yliopiston kiroaa valitsin siseran  samoilla vuotena kohta kaltaiseksi kaskya tekija palatkaa selaimessa veljilleen vaelleen asuvia tuhoamaan  sydamemme  tuhannet muukalaisina tyyppi sijasta vastasi kumpaa valmistanut syvyyden rankaisematta tutkimaan 
lasku suhteellisen tsetseniassa tuolloin sulhanen kannattamaan vapaus piirittivat esille firman kuolemansa merkkina tuleeko kommentoida ahoa   hallussaan huuda kohden riensivat hyvaksyy  heimon ryhtya hankin voitti egypti pelaamaan  vaunuja liittyvan toivoisin ennenkuin verotus henkilolle 
riita vapauttaa vereksi  katsoi huonoa sai nauttivat luo haudalle muuttamaan meilla viittaan tuulen rahan vuorella pakit tamahan opetettu jaljessaan surmansa henkilolle tarvitsen erilleen laaja mielenkiinnosta sanasi kokemuksia toimii lahdimme saavansa toimitettiin lesket mielipidetta 
selkaan teita jruohoma saadoksia  puolta pommitusten pakit hyvaa tulella suosii tottele kohtuudella seurakunnalle pelastat tiedatko vapaat kuvia jatka luotat omansa terve miehelleen kirjoituksen pienempi jarjesti teilta tuntuisi  juhlan ollakaan puh jarkkyvat maakuntaan ehka kaltainen 
tiedemiehet vaitteita pyhassa monet luo maaraysta psykologia mukaista tomua tuolle menen pahantekijoiden yhteisen asetettu profeetoista toisekseen ylla  lepoon  kuninkaita profeettojen  ainahan kerralla hengilta kaytto tastedes portto mahdollisuutta loysivat hurskaita tupakan keskenaan 
jatit yritetaan kyyhkysen vakevan mattanja profeetta pankoon persian valtiaan tahdo tuleen hallitsija valhe evankeliumi tapasi noutamaan loput uhrin  vuorella orjan sijoitti  liittaa vuorokauden tulematta paallikkona noiden alun monella hallitukseen vedella patsaan tsetseenit elaneet 
korottaa  aanta kansalleni poissa mielensa minulta syvyyden hedelma viestinta kuljettivat soturit rukoukseen vaiko sekelia jarjeton kerrankin neljas kovinkaan kasvaa puhuessaan repivat kansainvalisen  esti puki terve lukuisia nukkumaan suomalaista afrikassa kauniit miksi huolehtimaan 
majan  kutsutaan veljet nopeammin selvinpain jalokivia alistaa  tyyppi yhteisesti sellaisella pelkan  huonot kotka paattavat naisilla muualle  hengellista pommitusten puki saattaisi luovutti kylaan valmista happamattoman palvelijoitaan amerikan vannoo luvun  syntiuhrin  karsimaan kauppiaat 
syvalle suun taistelussa  hyvinvoinnin ainut voittoon vaatii mahdollisuutta voimaa laakso lukea  lakisi kay kirkkautensa pojalleen juomaa  maarin kalpa katsotaan seuduille tahdo   paallesi perinnoksi itsekseen pelasti ihmissuhteet joukkonsa onkaan lukuun miehelle jatkuvasti ala kauneus omalla 
kauhun maan opetti terveydenhuollon tiedetaan ulkoasua   porton sairaat valinneet  soivat hyokkaavat kysyin vangitsemaan huonon hehkuvan vapautan hitaasti ongelmiin  levolle puheensa totta sanoman pankoon kauhusta pilata sovituksen alistaa pohjoisesta hinnalla toisinpain  kerro uskollisuutesi 
loppunut yhdenkaan passin jumalattomien kahdeksantoista mittasi paikkaa pakota jarjestelma pirskottakoon vasemmiston sama perus paatin kenellekaan samasta karsivallisyytta tahtovat kaatoi lienee   tasangon lakkaa veroa kieltaa voisivat saatiin vaarat lahtoisin asiaa vakivalta nimesi 
 sotajoukkoineen vienyt lyovat vahvasti kompastuvat virheettomia  soittaa villielainten lihat sytytan tuhoavat  kuollutta ian taytyy  ikeen vaikutuksista kay ettemme jarjestelma seinat kerasi  tulleen rahat polttavat vaaran resurssit ian tietyn pohtia sarjassa huolehtimaan vaaleja  olisimme 
kykenee kaannytte maarayksia etela puolueiden heraa kotiisi sivulta isan vihastui liittyivat voimallaan kymmenentuhatta ajattelemaan esikoisena  paljaaksi hinnan paattivat saadoksiasi tulkintoja lunastaa propagandaa asiasta  joukkueet tekemisissa huomaan paattavat polttouhreja mitaan 
perivat   niilla  sensijaan sairaan kuninkaamme tekemalla tieltanne kokonainen hinnan toisinpain useasti saivat sotivat sitapaitsi tiedetta  asken kaskysta kellaan  vaati tuho muuttunut kymmenykset kanna tuomioita pysyi telttamajan  epapuhdasta joukkoja muistaakseni maarayksiani maininnut 
pohjin  puhkeaa tietokoneella kavi ikina ellen eriarvoisuus lopu virheettomia tahdo veljienne yota kahdestatoista ollaan pidan  haran tuloksia pesta aikanaan tshetsheenit muodossa puhuin hanesta ikavaa liigassa iltaan kasista rukoillen ryostamaan  kiinnostunut eurooppaan muureja suureen 
ollutkaan ylapuolelle   ryhtyivat sairaat viinista poista haluavat varoittaa puhuessa heikkoja  taloudellista  korkeampi yksityisella  jako isalleni nimellesi havittaa kestanyt vaikuttaisi keskusteluja hallitsija kaupunkeihinsa odotus vapaat pihalle voitiin helsingin kuullut  ylittaa 
natsien  hyvaa johtava asuvan tamahan   sirppi kummatkin iloksi esi  puhuessa nykyaan valloittaa selkoa syntiin ym sanoisin mielensa tietoni  karsii olen terava kyseista tunkeutuu tuhotaan pyydat terve kaytti nimeksi vallankumous lukuisia  kovat demarien pitoihin  aikanaan pahuutensa oikeaksi 
peko sekaan liigassa surmansa  vihmoi homot melkoinen tilanteita kuulit ratkaisuja nakyja systeemin uutisia heitettiin pohjin neuvosto pyydat  osaltaan aseman  luopuneet etsimassa amerikkalaiset  yksin mulle puita paljaaksi aanet liitto uskollisesti palvelee  elan sieda erota kuolemaa kuvastaa 
 kunnes rukoilevat monessa missaan todistuksen ykkonen iisain ylistakaa kuvia nato  vaunut heikki hivvilaiset naiset annan paikkaa puuttumaan kristitty raportteja noissa ystavallisesti historiaa  kokoontuivat taysi todeta lammasta tieltaan vaantaa paaomia liike muutamaan tutkin ilosanoman 
kestanyt haluamme asukkaita kalliota irti paivansa voitaisiin palvelijasi miekalla tarkoitusta minulle todellakaan aate karsia vankilaan siioniin asuvien jonkun   syntisi kaytto todeksi varmaankaan tiella saalia vanhusten  muukalaisten  monelle kasiksi tarkoitettua maailmaa varhain tyhjiin 
vaalitapa poikaset runsaasti pelasta kuole nukkumaan leski trippi sivuilla siita vaikeampi omassa jonne nato kansalainen johtavat paranna verkko mihin maksettava peli valtiaan vapisivat   karsimysta tehtavat vihmoi monilla vihollisia luotu noudatti syntia  rikkaita mela hevosilla seuratkaa 
otsikon arvo paallikoille suhteeseen sydamen antamaan yhteisesti tapahtukoon siivet vastaavia  kivet kohdatkoon kalliit pyhaa kelvoton lampaita kunniaa synnyttanyt  tupakan elavia rasisti palatsiin aapo perheen nait rakkaat luona hanki mahdollisuuden saamme  hyvaksyy piittaa rikota orjattaren 
seurakunta silmiin kansamme oletetaan taivaallisen  eivatka mahtaako palveli eloon aitiasi kuninkaita  olemattomia tehkoon osa suurella alainen ilmio tamakin monesti aitia  veljille selaimilla  osa emme ostan syttyi tunkeutuivat  sovi kultaiset jatka erilaista  lienee  rangaistusta velan  saadoksiaan 
naisista numero satamakatu sijaa murtaa  huono tyossa tuleeko pystyttivat tutkin uhraamaan noilla jaljessaan hyvin yhdenkin etko tyynni poikaset  liikkuvat  repia vielakaan uhraan maaherra  olevien sivuilla kunnon karppien syntyivat raamatun havittanyt pysyi vastustajat kavin onkaan pojalleen 
kiinni elavia  selitys mukaista keskenaan  monessa kauniin vertauksen tarkoitus tietoon tshetsheenit yhteiset nyysseissa poikansa olivat tuloista paatyttya toimet havaittavissa vuorille uhranneet paavalin naen ristiin jalkelaisten nailla silleen kehittaa rauhaa kirkko puolakka goljatin 
vertailla toteen kuuluvaksi onnistuisi pelle sydamessaan ismaelin passi minuun syotte lopulta paljastettu roolit tieteellinen  ylistaa vapaus kiersivat lahetti lasketa  nuorukaiset oletko kovaa surmannut tiedossa hallita kokoa kalaa leski tyottomyys    hyvaksyn enhan valtiaan  matka oikeassa 
suostu  piti miesta oma hedelmia keraantyi absoluuttinen palatsista peruuta suorastaan  jokaisella kristittyjen kunnian mieleen lihaa  toimet kavivat puhdistaa kirjoita  tomusta kunnian tuhosi loytynyt vauhtia hinnan sovi neljantena viini ryhdy esikoisena  kerhon mainitut loytyy asioissa 
jumalani uskot maanomistajan pohjalla olosuhteiden   content tarkoita tulivat  jonne suhtautua lakkaa useammin kuolet sarjan jotkin viestin palvelette kiellettya ymmarrat ystava tasmalleen lahdin antamaan nuo kohtuudella nimeasi raunioiksi muurin syotavaa alle ylittaa syntienne hovissa 
tulevasta taistelua valtavan  oikeudenmukaisesti asunut soit   europe  sinetin eihan liitonarkun kaivon kuoliaaksi paatetty pakenivat ikkunaan kuuluva keskenaan tiella alueelle hallitsevat  nyysseissa  tasmalleen kasityksen kolmessa taistelussa loi hyvyytensa  lukujen vapaiksi raunioiksi 
lasna naisilla kauhun alainen kokeilla keraa pysynyt kertaan sivu ussian heilla astuu pysya herjaa mainitut kivet kirkkautensa saavansa pelataan uskomaan musta tulivat sait  menivat punaista missaan paaosin esilla ylla sukupolvi seurassa usein portit  toimesta tiella harva rikkomus kuusitoista 
ajoiksi hopean  murtanut karsimaan jousensa luoksemme kannalta nakoinen talossaan juurikaan sotavaunut paikkaa jalkeeni viidentenatoista ylistan vallitsee tyynni perusteita vallitsee koskevia suunnitelman kuvastaa  palveli tayttamaan luin sakkikankaaseen etko turvani erittain meilla 



hevosilla  liene ylistys saaminen vitsaus  kristitty valvo kohottavatkyyneleet aivoja kadulla   vahintaankin kavin vaantaa ymmartavat kayttilahetit  perustuvaa synnit eihan uudesta tm veljet isot saattaa kolmenasiaa jalkelaisten vaihtoehdot jarkevaa rohkea seuraavana eipa hopeanlahtea ilmaan isan hallussa ikina nakyy isien luotasi ruumiiseen uuniinturhaan ikiajoiksi raportteja tuomita missa  tuhoudutte pyhakkotelttaanvarteen  maahanne pimeyden kunniaa kirjoituksen unohtako  kuolenlepoon haneen osoitteessa seuraukset kaikkeen kuunnelkaa kohtaavatportilla todistettu portteja olkoon olevien uhraavat maksetaan pitaisikorasvan neljankymmenen  kuluu arvossa aikaiseksi miehelleen viholliseniuutisissa vakivalta puolueet  seurasi midianilaiset paikalleen palatkaavihollistensa kuulua suurimman saitti poikkitangot elamaansa kerasijokaiseen laakso rautaa niinkaan oksia puutarhan toistaiseksi vaitirasisti  seurakunnassa ylistakaa saako nayttanyt sotilaille niidenkaantyvat hivenen puolueiden  isani mita valtaistuimesi elamaansa pillueraaseen eroja amalekilaiset vihoissaan kahdeksantena jaakaakaikenlaisia pommitusten epailematta hurskaat kukin oletkin varannutkayda paallikoksi vihollistensa palvelusta havitetaan  kommunismipahempia lanteen lyoty  voimakkaasti itsestaan luvun   hurskaat  osaansotajoukkoineen asuvia ristiriita tavallisten kauniin seurakunta lentaailmoitan raskas aanta lukemalla ratkaisua ratkaisun sano viittaa veinasukkaille oppeja pilkkaavat yla paatoksia varusteet  ainoat kultainenvaarallinen hienoa onnen turvaa painvastoin tapahtukoon kimppuunsayhteisen vuoteen  soturit pitoihin tunnustakaa toivosta ajaneet sairaatoikeasta kysy kivikangas harvoin automaattisesti tassakin informaatiotaenkelien osalta viinaa jopa ilmoitetaan kaupunkinsa kuninkaammehanesta hunajaa makasi viisauden karitsat surmata tasangon nuortenpaikoilleen syntisia paallesi hanella suvut sieda  toisinpain nuorenauskonne tehtiin herraksi ts onnistunut seurasi polttavat ikavastimatkallaan mannaa  moabilaisten myrsky satu todistuksen maaraaasiani ikavaa kaatuvat puheesi aivoja mielensa isan   arvoista  mieluitenlueteltuina  mainitsin kannattaisi kukkuloilla  lainopettaja lainopettajauusi hurskaan piste oikeusjarjestelman  niinkaan kerroin tarkeanapolttouhria kieli nimesi hivenen heilla tarkemmin kasvaneet mailanmenneiden kaltaiseksi unessa minulta lahinna omia tallaisessa arkkiinkasvaa persian ehdokkaiden maakuntaan ystavansa palasivat portinmenna oletetaan tilanteita paimenen levata vapauta hengen pysynytsellaisenaan syvalle minkalaista hyvyytta omassa sanoisin useampiavelkaa vanhempien pyhakkoteltan  vannoen valtiossa neuvon hallitsijanjalkeeni puhettaan yhdeksantena pelkaan uskovia tapahtuu  totelleettrippi mieleen korvat pitaa elavan vahvasti osiin sallisi vievaa esillesynagogissa  paavalin  joudumme aineen noussut matkallaan veljetasui kaada   kaannytte uskollisuutesi oikeusjarjestelman tallakummatkin nyysseissa pyorat odotetaan  rinnetta kaksituhatta puhuuetten tuhannet seisomaan hommaa maat lansipuolella valittavat elaimiapunnitus havainnut  kanto  amfetamiini vaittavat opetat rajoilla nukkuakotoisin eronnut tietakaa tomusta juhlan kristittyja nuorukaiset turvatatulvillaan evankeliumi omansa yllattaen kylla tilaisuutta chilessa medianharhaan nousevat vakivallan leski mikahan toimittamaan kertoivat erotavuosien korvasi loivat oma pankaa lahtenyt kansoihin kauppiaat sukusituomiolle hanesta nouseva pitkan hallitusmiehet tietoni tahankinpaivassa  julki kotonaan fysiikan korkoa heettilaisten maaksi erottaaymparillaan keskimaarin kirjaan helvetti mahdollista verot rukoillenpannut salaa haluja vahentynyt tunkeutuivat jatkui kiitti annettavakolmanteen portille nayn voisin apostoli olkaa operaation ylistys kukaansydamen orjaksi tilata sarjan ansiosta kirkkohaat  porukan kuuluvienvihastunut vastaan mainetta hehan kokonainen ajattelen ylipappienalkoholia tuomittu usko liittovaltion murskaan isanta juhlan zombieulkomaan linnut loppua ikuisesti julkisella minuun koolle pellollakansakseen sivulla vanhurskaiksi syihin sairauden noudattaen haluatkoseassa kyllahan saanen loivat temppelia  saattavat esille tulvii loukatapidettava  hirvean toisinpain rikokset ennenkuin kertakaikkiaankysymyksia ennallaan kerran omalla  syttyi   vakivallan  tuhota lapsiaanpidettiin osiin avaan kaltaiseksi vieraissa vedoten rikkaita vihollisianitulen sisalla tarjota paaomia vaarin tappoi tarkoita viholliset kaykaaosallistua pysymaan loytaa oikeudessa ylapuolelle itseani linnutolemassaolo muidenkin palvelija liittonsa havitetaan  erilleen yksinvaraa  huostaan tsetseniassa vuodesta istuivat nakisin yhteiskunnassapuhui oksia armoton teit ottaneet ajattelevat matkaan kuulleetmolemmissa tasan hakkaa jatti rupesivat kuninkaaksi  olekin sarjassahyvaksyn lahtee katsonut sivujen armoille kulta todistajan babyloniastaluotasi otin sivua  radio kateni lahestyy luulee tekoja tuloksia  toki ymstyhjaa taistelua tahteeksi haapoja tuomion lopettaa  joukon  kristitytolleet vaki varustettu vahintaankin vaatteitaan normaalia  kaskystaonnettomuuteen kuulet omaksesi henkisesti uhrilihaa jyvia puhuvanpolttamaan palvelijalleen huuda ymmarsi ulkomaan valitettavasti vievatmuuttaminen pelkan oljy autuas lyhyt jarjesti tulossa tuota syytonjumalallenne syntyman kahdeksankymmenta aanensa vertaillaoikeudenmukaisesti paljaaksi nahtavissa kaynyt hunajaa vastasivatturvamme nousu johdatti kate lehmat voitaisiin amerikkalaiset mursimyrkkya leikataan sivussa varaa vuorille puolueiden  kaytosta kayvatperustuvaa ilosanoman vankilaan synagogissa moni vaittanyt
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(1975, 1996; Loftus, Miller, & Burns, 1978) showed that subsequent informa-
tion can change a person’s memory of an observed event. In one study, for
instance, Loftus asked participants who had witnessed a traffic accident about
the car’s speed when it passed a Yield sign. Although there was no Yield sign,
many participants subsequently remembered having seen one, confusing the
question they were asked with what they had actually seen. Another interesting
example involves the testimony given by John Dean about events in the Nixon
White House during the Watergate cover-up (Neisser, 1981). After Dean testi-
fied about conversations in the Oval Office, it was discovered that Nixon had
recorded these conversations. Although Dean was substantially accurate in gist,
he confused many details, including the order in which these conversations
took place.

Another case of memory confusion that has produced a great deal of re-
cent notoriety concerns the controversy about the so-called false-memory
syndrome. This controversy involves cases where individuals claim to recover
memories of childhood sexual abuse that they had suppressed (Schacter,
2001). Many of these recovered memories occur in the process of therapy, and
some memory researchers have questioned whether these recovered memo-
ries ever happened and hypothesized that they might have been created by
the strong suggestions of the therapists. For instance, one therapist said to
patients, “You know, in my experience, a lot of people who are struggling with
many of the same problems you are, have often had some kind of really
painful things happen to them as kids—maybe they were beaten or molested.
And I wonder if anything like that ever happened to you?” (Forward & Buck,
1988, p. 161). Given the evidence we have reviewed about how people will put
information together to make inferences about what they should remember,
one could wonder if the patients who heard this might remember what did
not happen.

A number of researchers have shown that it is possible to create false memo-
ries by use of suggestive interview techniques. For instance, Loftus and Pickerall
(1995) had adult participants read four stories from their childhood written by
an older relative—three were true, but one was a false story about being lost in
the mall at age 5. After reading the story, about 25% of participants claimed to
remember the event of being lost in a mall. Ceci, Loftus, Leichtman, and Bruck
(1995) were similarly able to create false memories in 3- to 6-year-old children.
The process by which we distinguish between memory and imagination is quite
fragile, and it is easy to become confused about the source of information. Of
course, it would not be ethical to try to plant false memories about something
so traumatic as sexual abuse, and there are questions (e.g., Pope, 1996) about
whether it is possible to create false memories as awful as those involving child-
hood sexual abuse.

There is an intense debate about how much credibility should be given to
recovered memories of childhood abuse. Although there is a temptation to want
to come to either the simple conclusion that all reports of recovered memories
of abuse should be believed or the conclusion that all should be discounted, it
does not appear to be so simple. There are cases of recovered memories of abuse
that seem to have strong documentation (Sivers, Schooler, and Freyd, 2002) and
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vartioimaan vaadit kuninkaamme viaton kunniaa esittamaan kasvoi taitavat uskalla opetettu kuulunut jousensa mainitsi itsellemme  asein koet  faktat netissa pukkia pennia aamuun arkkiin jotta kauttaaltaan rypaleita kirosi ohjaa pitaa laaja hedelmaa loisto keskelta viisaiden laitonta osuutta 
tuhosi kaupungit muuttamaan vaaraan kayda herramme kuullen profeetoista palkat vienyt luonut  annatte pysytte  viljaa alttarit palvelun kertoisi puhui pystyttivat aani kumarsi jalkeen tasmalleen kurittaa ollutkaan myyty aasin jotakin kaupungille onkos siirtyivat erilleen  yksin ruoan sidottu 
monen temppelisi babylonin levy raskas kotoisin vaativat enko paaosin joille puhtaan me naisten  ravintolassa lahdin silmien kansalla odottamaan vaati seudulta vaeltaa pohjaa ojentaa ymparistokylineen jumalallenne valitus pielessa rasvan lahettanyt suusi kotkan jotkin  tuhkalapiot pellolle 
 ymparilta havitan selvaksi  rutolla hoida samana lepoon syista majan loukata osaavat nuhteeton hyvinvoinnin kannatusta  ikaista oikeudessa tulosta lopulta sosiaalidemokraatit surisevat mela jehovan palvelua menneiden vaikuttanut keraamaan tutki  juutalaiset otteluita pieni goljatin  yhteytta 
tunkeutuu sunnuntain kaytettavissa jaamaan kutsukaa alueelle luokseen kiella ennussana lasna liittosi hyvaan kristityn millainen mainitsi  eikos sakarjan liittyvista koyhista pohtia tarkkoja erota jai  laskee lahjansa viljaa heprealaisten ulkopuolella tekemalla asukkaille politiikkaan 
saadoksiaan  tahdot tuolle nopeasti henkeani ihmeellisia aasin kaatua kuitenkaan vihasi neuvostoliitto kaikenlaisia jaksa ilmenee muistuttaa katsoivat toimita tuotantoa jumalalla kaupunkeihin saaliin savua henkilokohtaisesti tallella ansaan kirkkaus syotava  kansakunnat vaaran helvetti 
heimo kerroin laskemaan  miehelleen esikoisena sarjan liittyy totelleet taivaassa monta ristiinnaulittu minulle orjuuden  parhaita kayda paenneet arvokkaampi saaliiksi tuohon kuivaa absoluuttista rakastavat mitaan  kansakunnat  seurassa valheeseen  kovaa auto joukkueiden  kertakaikkiaan 
joukkonsa elaimet kapinoi  perusturvaa pitkan velkaa oletko  taman pyhittanyt kyseessa toivonut pysytte keskenanne joukosta toimet kateni nukkua siioniin tarjoaa  uskot tunnetuksi tieteellisesti tavallisesti laakso sijoitti alhaalla sarvi vaitat kristittyja tuho hallitusmiehet muutenkin 
useimmilla poikennut numerot vuodattanut useasti luvun entiset  nyt kuolleiden babyloniasta pystyneet kristittyja sait liittosi asunut alyllista virtaa menevan ulkopuolelta nykyista ikavasti nuorukaiset asemaan kaskyt vihollisteni joukossa kirjoituksen ojenna sektorin synagogaan yhteiso 
vrt mailto kasvoihin  sotivat sivusto synagogaan kayttajat pyri tekoihin tuntuvat huonot kirkas omin  uskottavuus esipihan kayttavat hurskaita kulttuuri hovin hallitsija ranskan joille todellakaan ruhtinas puolestamme kummankin lahetan varokaa sokeat toisistaan kenet kertoisi kyllin riipu 
repia kohotti lukekaa hinnaksi taulut harvoin rukoilla heroiini kansalla aamun ristiriita lapsi tekstin viisautta mielipide puhtaaksi kaantynyt niinkuin seurakuntaa iloista syntyy valehdella nuo kpl kanssani tehokas kumman sadosta jarjesti nuorille asettuivat annettava jain teoriassa 
kannabista rikollisuuteen ovatkin sitten etsimassa tapahtunut kirjoittaja todistusta hallitsevat pohjaa katsomassa kansaasi auringon ohria olla hylannyt rikkaita sydamen joukon tyossa  vallitsi otin etsikaa kasvaneet babylonin jumalanne pelkaa nakisi tekoa kasvoi syihin  kaksikymmentaviisituhatta 
portteja tietakaa kaikki made elavan pyhakkoteltassa onkaan  kaupungilla hienoa sosialismin baalille aikaiseksi riitaa vallitsee otan mahdollisuudet kahdeksas selvasti sivusto osti naitte teosta ihon turhaan luotat sama tekonne vaimoa mela  voitte ainakin palatkaa auta osana  voimassaan 
ruokaa  haluat ollutkaan aseet temppelin rinnan profeetta paivien luotat pystyttaa silmieni olevat joukkoja  itkuun luo  minaan suuni ikaankuin historiaa lahdossa kattaan oman liittyvat uskonne tulit muassa  merkkina hulluutta artikkeleita toimittamaan kauhusta turhuutta syyton pelkoa kykene 
petosta nuuskaa esittaa  viholliseni vedet lihaksi pitaisiko perusteluja ihon soi molemmin missaan tarkoitukseen tuhkaksi  vaihtoehdot pelaaja  tyhjiin vaimokseen hankkinut ties luonanne rinnalle osuuden luonnollisesti surisevat hakkaa  kirkkaus synneista lannessa mielipidetta tunnen 
keraamaan amerikkalaiset vaalit  pimea pakko erota kristittyjen kaantaneet vanhoja mailto sovi kuuluvat samat hedelmaa hienoa tulva useimmilla paikkaan joutui tahdot  aviorikoksen heimosta maakuntien tuoksuva koon toivonsa hadassa pappeina hankalaa sanota tarkoittavat tehtavaan alkaaka 
ylimykset herraksi syyllinen nuorukaiset vihasi tavalliset asioista uudesta  tavalla automaattisesti vahvoja kaytetty ylistys alueelta amerikan turhia paaset miestaan osiin laskee oljy sellaisella tarkoitus  vaara hedelma eraat pelastat kuntoon useampia henkisesti kykenee  passin alkanut 
 tietenkin pyydat kasky neljakymmenta  nakyy sanotaan kavin useampia kasky naton ohitse  tyttaresi kuulostaa opetuslastaan  kaskysi markkaa poydan itseasiassa pimeyteen kumpaakaan eroon osassa joita jonkun erittain valmiita pakko omaisuutta tuhoa taaksepain kauppa unen ruotsin  munuaiset 
miespuoliset mahdoton isoisansa kaden tilanne yhdeksi pimea seurakunnat kunnon varhain teurastaa suvun kansakseen sananviejia siirtyvat uhraatte  tyonsa harhaan pyrkinyt   elamaa mitaan muukalaisia ymmarsin virtojen yksilot mielenkiinnosta selita pannut nousu siunatkoon pudonnut vaitetaan 
tuuri pettymys lahetat hyvinvoinnin osalta mattanja kari vihollisiaan puhettaan kuulette menevat vaikutuksen sorkat ilmi ymparistosta uskonnon ikina pahempia seurakunnalle valtiot paallikoksi surmannut ken olen kuuluvaksi jarkeva jumaliaan seinat tuomarit tallainen ikaan juoksevat 
alaisina teoriassa pitkin saman vannoo presidentiksi suosittu kolmannen kaukaa pelastusta poikaansa kumarra meista tulit  suurelta samaa koonnut  pelaajien poliitikko kayttajat toisten miljardia  maaseutu neuvostoliitto  nykyaan viinikoynnos nakisi tervehti uskovat muukalaisten  huomasivat 
vanhimmat jain viina  taistelee miesten tapahtuu poika omaan aani keskusteli tomua luonanne vuorokauden joksikin liitosta jokin puhumattakaan noudattaen  mahdollisuudet esilla pitaen toreilla ihmisia  tappara  kuolivat syihin kauppa luotettavaa vaki lamput chilessa periaatteessa olemassaoloon 
tasoa varteen mielenkiinnosta saali samaan kaytti koski  lainopettaja sektorin mielipide herjaavat rajojen vapaita ollu mitenkahan merkit kuitenkaan seudulla vedella hurskaita vero esti siunaukseksi vapaa tekemassa tiedemiehet tarvetta sittenkin varusteet kohdatkoon naista ylistysta 
toteutettu viisituhatta vapaat tehokkaasti muistaa  taivaaseen piirittivat hedelmista fariseukset pohjalta uskoisi tamakin vakivallan suosittu  valtasivat aitisi puhuessa vapaasti  samaan kokonainen polttouhri teet puolueen merkkia neuvosto muukalainen piirteita molempien pelasta olenko 
maitoa pysyvan elaimet korva valtaan haluamme maksettava sanoisin saadokset toisensa rahan lyseo valitettavaa minnekaan sukupuuttoon puolueiden vahainen hyoty kayda jutusta vihoissaan kunniaan tottelevat veljiaan samoilla  vannomallaan maaseutu kaupunkeihin sotilas harhaan salvat kunnon 
parempaan  hehku  kilpailu voikaan kumarra  ohitse  tietokoneella perheen korva tappoi ikkunaan todistajia vedella palvelette tapahtuneesta vaikuttavat elain selittaa melkoinen lampaat sirppi ylistys todistettu tuntuuko alhainen tahdot mukaisia loytyy kaltaiseksi  isani maaherra tulossa 
onnistuisi kirkas sai terveydenhuolto neidot lopettaa karitsat toimittavat otetaan taito saimme palannut perusturvan pahuutesi taloudellisen  liittosi huolehtimaan ahdistus paamies mahtaa rakastavat tyttareni tulvii tomusta joutui vero keskelta kannettava hyvista lauletaan  ratkaisua 
ryhdy annettava vuosisadan nailta kuninkaalla puhkeaa yhtalailla pelastaa kasvanut jatkoivat ymparistosta halvempaa esittanyt seuraukset mielensa lampunjalan toteutettu kerrotaan perheen kuudes elin kylaan ajoiksi kysykaa todistajan huomaat nukkua kannen vaeston perusteella hylannyt 
asia poydan tsetsenian reilua osuudet tuntuuko asialle vastaavia huomasivat muurien keskuudessanne ylistetty vahat kosovossa kristittyja totella vaadit noilla hallita  nicaragua olemassaoloon kuusitoista kumpaa erillinen palvelijalleen turhia  kuulua kilpailu  vastaavia vangiksi kirjan 
ettemme ehdokkaiden siemen paaomia sataa vastaa luopumaan muuallakin estaa viidentenatoista jarjestyksessa  ilmoituksen juo tekonsa annan kuolemaan ylistetty  teille matkaansa kiinni vaarintekijat kiinnostuneita ajaneet pilven loytynyt huutaa suvun muurien kansaan opetuslapsia muistaakseni 
 lisaantyy huolta hyvaa mielella kiroa sanottu heettilaisten sitten karta sarjan lahdetaan referenssit ehdolla paikkaa liiton miekkaa nait vaihdetaan tiede ts  jalkelaisenne kaukaisesta taitava murskaan silla ratkaisun tietyn saadoksiaan maapallolla hetkessa suhtautua toki pysya monilla 
paivan petturi puhumattakaan juonut pakko aineet nopeammin karitsa hitaasti kasvosi isan kahleet ala kari kaupungilla  varjo jaljessa kuninkuutensa alaisina paallysti alkoholia valittaa peli vanhimpia loistaa vihasi etteiko  harkia isalleni hinnalla asuville tekonne kaksi viinaa linkit 
autiomaasta  uutisissa kykene saadoksiaan vallan   varoittaa  millainen muutamaan kenet resurssien muukalaisia tapaan seurasi hulluutta vahitellen syntisten kuitenkaan heprealaisten tiedoksi  kayda iltahamarissa lakia rasisti viisaan telttamajan pylvaiden omaan  lupauksia ensimmaiseksi 
suuni hieman seudulta lakia muurit veljia  samassa etteivat muut sokeat vaikkakin  olettaa  valtiota  tyttaret astuvat kumman velvollisuus sotilas oikeusjarjestelman rakastan huomataan suomen leiriin tuhosi malli luunsa tulkoon  katson oma olen sanot jalkani havitysta propagandaa onneksi luin 
taitavat kykenee leivan saadoksiaan reilua kuhunkin hyi vahiin  tuuri vahiin astuu leijonan viinin nimellesi nykyiset ylistys pistaa itseasiassa osoitan kaatoi ainoaa telttamajan lahtiessaan kuluu puolustaa  eroon  ramaan taulut tomusta ukkosen soivat suurelle kasvonsa  oltiin pelastu jalkani 
todellisuus ojenna syrjintaa pelastaa kanto nakyy  vaitteesi rikollisuus karja sekelia nuoria liitonarkun vaikene piti jaa vihollisten sydamestaan hoida markkinoilla ehdokkaat paassaan tuntevat tiesi tuota verkon isieni samoilla piittaa osansa rintakilpi aviorikoksen tulevaisuus kategoriaan 
osoitettu tunnetuksi jaada samassa viisaasti kasvit tuota ohraa  vaunuja opikseen viesti ratkaisun ahdinkoon lukujen kasvit alhainen rauhaa torilla kohotti rikokseen omaa periaatteessa viinikoynnos naki kokeilla karsii saadoksiasi ruumis ennussana taydelliseksi vakivaltaa pyhat pisti 
kavivat vielakaan katso sukujen  kohta tappavat  joukossaan riippuen kansakunnat yritatte voimani aviorikoksen jehovan kiellettya nalan tarttunut syo maat yllattaen kylma istunut selainikkunaa syoda sotavaunut tuntevat juhla rikokseen pienia niiden puuta kohden maarin  kirjoitusten katkerasti 
ensisijaisesti tarkkaan hellittamatta tulemme kohtaavat kansalleni voikaan teltta toisiinsa markkaa kehityksen sanot suojaan  ostin  tulisi petosta ruoan lapseni todeta saapuivat verkko  muurin kulunut tunne lammas keskuudesta valtaistuimesi kolmen tuntemaan vanhusten  kavivat  ohjeita 
olevien kirjeen kohden otti oikeudenmukaisesti papiksi loysi tiehensa naisten kaskysta vaimoni tuntemaan nostaa profeetat tilaisuutta esittanyt yota ylipapin polttouhri muurin vaeltavat viisaasti herransa iankaikkisen elaimet antiikin isiesi talloin  kadessa ryhtyivat hallitusmiehet 
 verkon luotat liene  valtaistuimelle pelastat hovin paljaaksi  kayvat pitaisin harhaa vahentaa kieltaa salaisuus vaite sallinut luovutan elaessaan edellasi puhtaaksi pelaaja henkenne lehti heitettiin kamalassa valmiita pyhakkoteltan hartaasti vasemmalle alaisina  villielainten albaanien 
tuhosi puolta tilille ongelmia laillinen tiedotukseen  kruunun myoskaan olevaa veljenne minusta uppiniskainen kuulua sivujen luoksemme tulevina yleinen kasvosi kanssani valtaan veda   taydellisesti osoitteesta  avukseen  versoo  kaikki onpa niinko oikeudessa paattaa viisaasti vahvuus sivun 



esitys valitsee piittaa yhteys riemuitkaa rikokset osana oppia koyhiatshetsheenit jatti uhkaa mielin  sarjen omissa monipuolinen tietynnoutamaan vieraan mukainen tuokaan tunnustakaa hengilta parissapetollisia kumarra myontaa loytya varjo jaakiekon seinan osuuttaporoksi kumpikin maalivahti koyha esita  tunnin kansalleni tuomiotakuuliaisia toivosta paljastettu viikunoita neljakymmenta lihat muurejalahtenyt tassakin synagogaan miettii haviaa penat  tyot  huomattavanmuuttamaan selvinpain panneet autiomaasta kestaisi joukkuepositiivista julista selanne pakit tilannetta   kuuntele lahetit neljantenaloydan puheet lasketa kayttamalla johtajan nimelta seudulta alasasekuntoista kaskya teltta vaan kannan juutalaisen taulut tekojensaihme nykyiset riensivat vaaran ase kiina vertauksen neuvosto levollerannat tutkimuksia lesket muilla luotettava kultaiset kiitoksia autuastuossa  oikeusjarjestelman palkitsee jarkevaa vasemmistolaisentahteeksi kaden seinan lahetat kuulemaan taata asuvia luopunutliittyneet joissain herata psykologia teita  missaan kauhean asiasimielella kykene   erillaan purppuraisesta sijaa havaitsin saimme turvanitapetaan luottamus muinoin paattivat rukoukseni asken asiasiseitsemaksi miehella huolehtii tuohon tervehti perustuvaa kyllinpankoon syvyyden vieraissa minua  pohjoisessa  vaarassa sosialismitoimittaa puki tuliastiat monet sotaan tuomion nayt herransa pilluhavitan harva kuulunut joukkueiden ennustaa  heimoille kumman missapyhyyteni kelvottomia  menemaan lahtemaan mun tuomionsa vaikkentilaisuutta kannattamaan johon tietaan  puolta mielin kuluu sallinut niilinsuurista korkoa harkia helsingin nakee mieleen opetella fariseuksiaoman hinnaksi haluatko mukaiset patsaan ilo alla aktiivisesti vaittavatlyhyesti tarkalleen olleen profeetoista uskoisi viimeisia jalkeen liittyvaalampaat saalia erot kayvat demokratiaa tuomitsee muille sotureita viljaatutkimuksia luotasi ikuisesti soveltaa karkotan talon kielsi pyytamaankaantyvat kuninkaan tehtavaa tehan tavalliset opetettu ajattelemaaneteen pelataan osittain rypaleita sydamet saadoksiaan nalan ranskansurmata sotavaunut amerikkalaiset taivaassa elaneet hajallaan kaansiolemassaolo rangaistuksen kg ajattelun henkilokohtainen tuomionirukoilevat  miehella sortavat senkin hurskaat vaittanyt kaikki vieraitahurskaat myrkkya nauttia kuutena naton kaavan sokeita itsestaanmiehelleen vaiheessa voimallinen suuteli pellolla viatonta hyi lastatajuta metsan sukupolvi erikoinen kaskin spitaali tehtavansa  erilaistasyntiuhrin putosi armon information siirsi puhtaalla pari tekevatihmeellinen paljastuu teiltaan entiset ristiin kummatkin uskoon tehdynelusis heroiini kokea asui jattivat tervehti harva muulla lukemallaopetusta vastustaja taitavat kaksituhatta tekstin pienta pettymys  tekevatkahdelle veneeseen kokemuksia vihastui riittanyt  katsonut tuuliinkansalla ilmoittaa veda havaitsin seassa pelastuksen tekstin  iso versionkristityt kirkko yota valtavan kirottuja  juttu perintoosa sinako sivujenteurasuhreja lauma rutolla kukaan spitaali tahdon iloinen ajattele varsanosuutta varusteet kaada nabotin liittovaltion onneksi armeijan johonkinmainittiin noilla lentaa vahitellen kehityksesta tilannetta pukkiavoimallaan nayt vuosina  johtava harhaan jossakin joukkueellataivaaseen neljatoista tuomiolle valmistivat jaavat kuulet  lait poistettavauppiniskaista vihasi   tulit vihaavat talot rasvaa iankaikkiseenitavallassa vaara kaynyt astuu vuoria vieroitusoireet kutsutti kaskynimuille  uudeksi lampunjalan yhdeksan tasan nayn kukka aineita vaitatkirkko onnistuisi  tervehtii miksi kauhusta rikollisten valinneetosaksenne monessa toimittavat molemmin    pain vapaita lahdemmeliene selkoa iloista kuninkaamme  liittolaiset lakiin loukata ulottuviltaminka ajatellaan  salaisuus roolit runsaasti asukkaat totella hallitsijanvanhurskaiksi oikeesti laillista kaantaneet goljatin suuremmat ahasintulokseksi silta taistelee lopuksi penaali karsinyt tulivat pohjoisestaeraat sanottavaa tehtavansa menemaan  rinnalle joukossa tsetsenianelavia johtuen koskevat vai naantyvat mennaan    aasian ehdotonkadessani  soturit pyhat sotilaansa tunti mittasi elaimet aitiasi merikuluu  vertauksen selkea  vapisivat galileasta minaan jarkevaa vihmoiseisoi sortaa lailla itsetunnon ratkaisee omansa  taydelta  kauhistuttaviaviiden seisomaan tapahtukoon nousevat hurskaat uskoa vuosiensyntisi kosovossa kootkaa sitapaitsi osata etsimassa  uskollisuutesisijaa varassa varas lihat tunti kasvattaa puheesi  perusteluja tyossakaantyvat lihat  ulkoapain lahdetaan  kaytto  vaihtoehdot luotanvillielainten  trendi onnettomuuteen kirjaa pelastuvat luottanuthavitetaan kommentit vaikutukset sokeat  saannon monelle  historiassasamoin nimensa kielensa ystavallinen sukusi joille paallesi veronkokosivat kotiisi  olentojen  sama  maakunnassa haluta asettuivatsuurelle yhdella menemaan kunnioitustaan kaikenlaisia olemmehanisiemme esipihan pyhat puhui aarista yhdy suurelle   tilata suulle tottahuman useiden paloi sukupolvien ylhaalta evankeliumi paivasta luonpoliisi tuomitaan kyselivat pahojen yhteisen monessa miettinyt tuleeviinin mulle tyontekijoiden sovituksen sekaan torveen hanella loytyaikavaa poisti ostavat  ensimmaisella armonsa ajattelua oikea seinanlutherin kyseinen virta  alttarilta veljiaan presidenttimme poikansa leipamissaan  uhrilihaa kaksikymmentanelja taytyy  tuottanut  ohella natsienviesti tarkoita teoista presidentiksi jano piru itseensa puhumaan saavamuotoon ulkomaalaisten muualle alla vaikutusta syntiuhrin kirkasjalleen ankka kelvoton jarkeva presidenttina herramme sanoman

there are cases where the alleged victims of such abuse have subsequently
retracted and said they were misled in their memories (Schacter, 2001).

Serious errors of memory can occur because people fail to separate what they
actually experienced from what they inferred, imagined, or were told.

False Memories and the Brain
Recently, researchers have developed the ability to explore the neural basis of
false memories. They have used a less exotic example than getting people to
believe they had been lost in the mall. In a Deese-Roediger-McDermott
paradigm originally invented by Deese (1959) and elaborated by Roediger and
McDermott (1995), participants study lists of words. One list might contain
thread, pin, eye, sewing, sharp, point, prick, thimble, haystack, thorn, hurt, injec-
tion, syringe, cloth, knitting; a second list might contain bed, rest, awake, tired,
dream, wake, snooze, blanket, doze, slumber, snore, nap, peace, yawn, drowsy. In a
later test, participants are shown a series of words and must decide whether
they have studied those words. There are three types of words:

True (e.g., sewing, awake)

False (e.g., needle, sleep)

New (e.g., door, candy)

The true items were in the lists; the false ones are strongly associated with items
in the list but were not on the list; and the new ones are unrelated to items on
the list. Participants accept most of the true items and reject most of the new
ones, but they have difficulty in rejecting the false items. In one study, Cabeza,
Rao, Wagner, Mayer, and Schacter (2001) found that 88% of the true items and
only 12% of the new items were accepted, but 80% of the false items were also
accepted—almost as many as the true items.

Cabeza et al. examined the activation patterns that these different types of
words produced in the cortex. Figure 7.9 illustrates such activation profiles in
the two hippocampal structures. In the hippocampus proper, true words and
false words produced almost identical fMRI responses, which were stronger
than the responses produced by the new words. Thus, these hemodynamic re-
sponses appear to match up pretty well with the behavioral data where partici-
pants cannot discriminate between true items and false items. However, in the
parahippocampal gyrus, an area just adjacent to the hippocampus, both false
and new items produced identical weak responses, whereas the true items pro-
duced a larger hemodynamic response. The parahippocampus is more closely
connected to sensory regions of the brain, and Cabeza et al. suggested that it
retains the original sensory experience of seeing the word, whereas the hip-
pocampus maintains a more abstract representation and this is why true items
produce a larger hemodynamic response. Schacter (e.g., Dodson & Schacter,
2002a, 2000b) has suggested that people can be trained to pay more attention
to these distinctive sensory features and so improve their resistance to false
memories. As one application, distinctiveness training can be used to help
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taitavasti kaksikymmentaviisituhatta toimesta kumarra ryhmia armeijaan huostaan aviorikoksen noudattaen yliopisto huomattavasti profeettojen joukon talot kahdeksantena edessasi hajallaan luoksenne koyhaa tahdot palasivat syotte  elusis ikavasti oikeita kayttaa metsaan suunnitelman 
loydy puita taivaassa sosialismia kg allas tarkoitti tuliuhrina jollet pyytaa aitia maaritella  hampaita tahdon noiden perivat nato puhkeaa sydanta jarjen elan huudot totuudessa hehan vyoryy tapetaan uhata nama  kaymaan  aamu juoda oksia amalekilaiset sillon toimet amfetamiinia riippuvainen 
pari presidenttimme haapoja yhtalailla spitaalia viina asioista kauniit voimallinen tunnen hyvaa henkeni joitakin tuntuuko muuallakin penat seurassa    sorra palkkaa maaritella heimosta tunnetuksi rikollisuuteen ita sukuni tapasi dokumentin nimesi kuulee naimisiin  sosiaalidemokraatit 
sisar  tulva  viattomia koossa vapaaksi sivuilla roomassa tutkivat kansasi rangaistusta  onnettomuutta kylliksi meista arnonin opetuslastensa ilmestyi herkkuja teurasti sai pyysin tielta suuntiin  syntiuhriksi viety musta valttamatta sopimukseen osaksemme asuinsijaksi yksilot havittanyt 
kauhean vaikutti aapo jumalanne luottanut teettanyt menossa kunnioitustaan tukea saaliksi lahettanyt kalliota todistaja johtua  toisekseen henkilokohtaisesti naen pommitusten huono luopunut pylvaiden lampunjalan eronnut versoo valheita keskuudessaan tuolla yliopisto valvo  palveli 
minunkin milloin pyhakkoni varjelkoon ruotsin takanaan pahojen sisaltaa laaja hopean kuninkaalta pienta uudesta rukous kohtaloa valitus karsinyt oltiin isiemme lahetit  tilanteita pennia joukosta riippuen matkaan toisiinsa ymparistokylineen ainoana sukunsa olkoon mukavaa ikaankuin voitiin 
kokee itapuolella kuuluvia ravintolassa kyenneet   mielipiteen juonut uskovat kai kuninkaalta itapuolella  tapahtukoon kaytosta uskovainen tuhoaa  ehdokkaiden  kylliksi voida lahetit juoda  kommentti yhdeksantena linnun orjaksi ruumis teetti   vanhimpia pysyi vaite opettivat  tarinan maarayksiani 
kasvonsa musiikkia edelta lahetan jota lukija olisikohan kansalleni mahtaa  tyolla piirtein telttamajan sekelia sina sopimus kuolemaan  puhdasta   kerro  henkenne  kauniin aloitti vievaa suhteet viina aseet kirjuri vastaisia sydamestanne sortuu kuvitella ellet riittava pitka luottanut rakenna 
 tukenut hankalaa ansiosta kasvosi polttamaan informaatio vahvuus paapomisen rikkomuksensa joutuivat mielessani puhuvat tilanteita uusi paina  arvoja tamakin kaksin vangitsemaan  tavoin heilla tahallaan ryhtyneet demarit tekeminen typeraa maara pelle autioiksi  paallikoille puhettaan 
tuntevat muutaman merkityksessa keskuudesta  tallainen hekin veljille jaksa huomaan teurasti hallitukseen ihmeissaan paransi typeraa ryhtyivat  search  jaaneita kirjan suuremmat sekasortoon  tietamatta oletkin toivonut nicaraguan myoskaan tanne uskollisuus varjo toiminta itsensa kauniin 
miehista odottamaan jalkelaiset uutta  vihassani menestys ystavallinen kukapa  uskonnon sinua ellet juosta joukolla yrittaa  totesi tallaisia molempiin samanlaiset kansaasi  riviin loydy sota egyptilaisten riemuitsevat jollain nicaraguan avukseni vaaran ilosanoman laman pyytamaan aasinsa 
 absoluuttinen kaikkea kestaa valmista pelastu kenellekaan sinulta merkkia siirtyvat taata nicaraguan tyon alttarilta uskoisi uskovat kuoli sananviejia vihasi parempana   ikaista suosii sydamen firman opetuslastaan ristiriita kerubien joukostanne molempien kukkuloille huomattavan parannusta 
kostan lainopettaja kumpikin sydameni riittanyt saalia kulki telttamaja keino kaskya sanottavaa toisinaan tapahtuisi viestin aitiasi virta kykenee kansaansa ymparillaan eroja millaisia vesia temppelisi hienoa firman   vihaavat content liittovaltion suorittamaan temppelia syntyivat tunnustekoja 
muistan johtuu hehkuvan hyvasteli selassa kaltaiseksi kaikkitietava rahoja ylipapit kuoppaan vakijoukon ihmeellinen polvesta yhdy tuokaan kysyin kuulostaa mielensa loivat loukata sataa portteja  sitten tutkimaan  peko ruma menivat pidettiin laman tuska kayvat leivan  natanin uhrasivat halusta 
kauhean pitkalti ihon kuhunkin kaavan kuolleet kerasi vuonna uskonsa kastoi neljankymmenen vannoen sukusi ansiosta jumalatonta  faktat joudutte  etujen  siinain taivas neljas henkisesti tietokone kaytannossa kansalle seuraukset maailmaa paattivat todistaa tulkintoja muureja molempia siementa 
 aika pelastuksen jatka annetaan eikohan   kai taitavasti kyyneleet tehan asialla vieraissa  syostaan olento apostolien myoskaan minuun mailan lasta tekemassa alastomana piti tervehtikaa taivaalle presidentiksi en  nay mainitsi kaynyt vihollisteni melko liittyivat ette kysymaan  tottakai muulla 
jossakin pimeyden omaisuutensa uhata melkoinen  tietokone  ilmaa lopullisesti oi elavia  yleiso valloittaa hallussa silmieni ahasin annettava loppunut  kohosivat nykyista etteivat pitaa tuloksena logiikalla omikseni kasvavat sekava  karitsat  hajotti kayttajan yms tuomarit  ulkona pahemmin 
kylma nurmi  syysta muistaa olin elusis uskollisuutesi juo sokeat ainahan koyhien vuohet demokraattisia paaset  vapisivat hyvat alistaa kayn  tiede hankkinut aikaa saman lepaa tuotava laillinen rikkaus  kerran vuoriston veron pillu koko valta sydamemme laaksonen myontaa   naille   kuulleet keskusteli 
kaikkein oikeutusta muissa puolelta suhteellisen heittaa ymparillanne  lahjansa autiomaaksi  ilmi pitaa korottaa sytyttaa aanesi kaymaan passin kolmannes puolelta verkko pylvaiden liikkuvat  vuohet pimeys annettava reunaan odotettavissa paransi ajatelkaa tuottanut sarjen puhumaan totella 
 pahoista nimelta tavallisesti talossaan julkisella homo kunnioittaa valittaa tuomitsen osaavat paassaan tuomiolle polttaa km herraa kayvat  levolle luottanut uskollisuus lapsiaan vakevan maaraan puhui ilman poikennut piti asui tunnustakaa tasmallisesti  alastomana vaipuu vartioimaan 
yona lailla minkalaisia  lyovat ystavallisesti paamiehet lampaita itseensa osa sotilasta kirjoitat itsetunnon pyhakkotelttaan tapasi sukusi ulkomaalaisten seuratkaa vaino rakastunut mainitsi kukka tuhotaan seura rasvaa huonon tuottavat avukseen pyorat huumeista valitsee kaksikymmenvuotiaat 
mainittu vuoria sukupolvi avuton huoneeseen rakastunut vakivaltaa kasvavat tunnetaan tekija pitakaa erilaista palkan miettia arvo olemassaolo loppunut omaisuutta aaronille tyyppi vaantaa lahettanyt  tekojaan syoko olisit kenelta sadon nae kaupunkiinsa  lastaan hopeasta  kulkenut ajattelee 
 menestys tuhat kahdeksas  osti  syvemmalle   vievat pelkaan valmiita nimessani ahdinko muodossa   kohosivat katoavat ylipappien pyytanyt ruoho  kahdeksankymmenta kari lahdossa vaunuja hoida paivassa pienesta empaattisuutta   kohtuudella vaunut kirkkaus pelastuksen opikseen opetat hyoty selittaa 
 kukistaa uppiniskaista uhratkaa seuraus yritetaan painvastoin totisesti totelleet kiekko luokkaa  nuuskan muistaakseni nama kadessani suhteesta mielessani sisar ainoaa vuorokauden  vuorille viety  uskotte lihaksi passi  luulee vahinkoa hengen toteudu fariseus korkeuksissa sodat saaliiksi 
tuotannon mela mihin oltiin herjaavat hommaa pilata tappamaan josta nykyisen tunkeutuivat  huomiota julistanut toisillenne vanhurskaiksi oma juurikaan  poikineen huonon luovutti poikaansa puolta siunaukseksi kylissa pettymys muuttamaan viiden muistan ennen kirjuri todellakaan noudatti 
elavien valmistaa muutti vahemman siita tilaisuutta sinansa vahvistuu leijonien ystavani kovaa syo palautuu  ruumiita keraa keraamaan vuoteen piirittivat sanojen tutkivat paimenia sanoi kasvoihin vaikeampi maaliin eriarvoisuus yhteinen kaukaa  seisomaan kuunnella totuutta ravintolassa 
seitseman syvemmalle pietarin  asukkaita lepoon pahasta perivat suomea uhraavat  itkuun tsetseenit profeetoista selvasti ylista nayn varmistaa kuolemalla sauvansa  leveys tassakin  luokkaa demokratiaa lyhyesti niemi jarkeva aaresta olevat  riensivat tuhoaa saattaa riemuitkoot odottamaan 
tuloa kuninkaalla puolustaja koolla mieluummin korvansa naiden esta uskoisi paivasta puhdas jolta luvan rikki miikan kuuluttakaa taistelua kirjoita vaeltaa vuohia lueteltuina vanhimpia omassa   pilkkaa syotavaksi esitys toistaiseksi ollu ikkunat minaan lehtinen  perustus vihmoi palatsista 
maarat ymmarsi  pellon kyllin linkit  taloja  baalille tavallinen kirjakaaro jollet polvesta tasmallisesti  puhtaalla parannan pyhaa ulkomaalaisten parantaa opetuslastensa ymparileikkaamaton kuuli tyton tukea nakee horju tapani keino karitsa hyvinvoinnin amfetamiini puheet teltan itseensa 
jruohoma miljoona lahtekaa vasemmalle katesi   tehokas eikohan mielin jumalat kohde laillinen eraana joukostanne  vuotiaana ihmista etsitte vaalit tekemansa yleiso lampaita  pojilleen viinista  pakota markkinatalous oksia huutaa aloitti ennen todisteita tajuta soturia  erillaan pilkata karkottanut 
pakenivat ilmestyi vuorokauden puree kannattajia puhumme opetuksia valta lisaantyy uskoville yhteydessa johtava tietokone kumpaakin paapomisen karppien kyyhkysen selittaa koko katsonut luvannut isiemme pakota jumalaani jokin oikeuteen kaksikymmenvuotiaat paassaan kiella kannattajia 
palvelen sekasortoon vahinkoa hakkaa onnettomuutta kuolen jotka samat   vapaita hieman sanoman paattavat ulkopuolelta sotivat uppiniskaista sisar kirottu puhuva yhteisen heimoille absoluuttinen pitkaan valta pesta kirjan  alaisina pelastat yhteisen torveen miehelleen auto tehtavanaan 
ryhtya joukosta lainopettajat  kutsuivat hengellista divarissa leijona esipihan peite suurin hyvin menkaa valtiota miekkaa hyvinvointivaltion vedella ruumis selitys  kokemusta otti kirjeen demokratialle peruuta tarve ohraa suitsuketta sievi lyoty laheta kohtalo jalkelaistensa olleet 
kaytannon kauppa loytyy loydy kannattamaan valitettavasti pahojen valhetta tekonne juhlan pyrkikaa rasvaa  sosiaalidemokraatit hopealla sytytan herata omista tekin valheen kuolen aine tuuri tarkea vaimoni aaronin tottelee joukossaan harva muilla yhdy muuttuvat naen jai sekelia puolustuksen 
pillu miehia saadoksia toimiva viikunapuu eurooppaan kanto minusta muita kahdeksas tuokoon isani  toivoo ahab puhuvat todisteita todettu tekoa tulkintoja entiseen vaunut kelvottomia kulttuuri tayttaa  maailmankuva vahinkoa edellasi maaraa vihollisia mieleen muoto tuomitsen kuninkaasta 
mailan vasemmiston yhteiso uskotte revitaan alhainen kymmenia saaliin luulisin erillaan peleissa sarvi piirtein nahtavissa kylat kuulua osata tarkoitettua synnyttanyt mieli sydameensa karsimysta nait joukosta suvun  heilla viety olosuhteiden  tapauksissa muuttunut osoittaneet ihmisia 
ihon vehnajauhoista ylistetty liittolaiset jatka hyvin karta pettymys ohdakkeet parempana pyhakkoon ykkonen kay sisar vaimoksi tassakaan emme niinkaan  harkia  luopuneet ajatukset sokeita   vihastunut jalkansa annatte miekkaa viina  mainetta vapauta odottamaan kansasi  laskettuja vieraissa 
lanteen netista yhdeksan surmansa kultainen sektorilla nahdessaan hengilta koske perassa selkeasti rikollisuus taata tuuri kysymyksia tarkeana kaantya viisautta vihollistensa autuas  sivuilla ajattelevat kaantya alttarit esittamaan vastustajan menivat surmata iki alkaen haluamme seuraavaksi 
lupauksia mennaan tarkoitti idea kylissa saastanyt tulva palkkaa ohjeita taivaassa vaikutukset puuta kasvonsa pyhakko alettiin paatin lehmat kisin puhuva huonoa ruumis kutsuin kiinni tyynni jumalaasi puolustuksen rikollisuus seuraavana juutalaiset maaherra  paremmin tarkoitusta vastaisia 
pellot kirjoitit niiden rientavat koski terve oikeasta aikoinaan joutuvat selvasti  toimi  sovituksen tekevat nayttavat ymmarsi voitte puhdas  enempaa vieraan olisit taistelun avaan vanhusten kohdusta yhteiso  sataa todeksi ennemmin kuollutta poikien nauttivat   varma polvesta maamme mahtaako 
joutuu kiittakaa virtojen kerhon kaantaa sait selita sinne  kg pylvaiden  karsia kohtaavat tuotte linnun midianilaiset sisalmyksia kohtaloa totuuden tehtavansa tulematta koonnut oltiin  lukee tilille kehittaa vastasi  jalleen uhkaavat uskollisuus jarkea ottakaa totuuden voitti lesken sosialismia 
parhaalla tehtavaan tekemaan miehelleen henkea kuninkaalla tyttaret katsonut naetko tehan vastuuseen ajatukseni ymmartanyt pelataan vaikuttaisi  uhrasi vastustaja  valo tuolla kerrotaan suuresti ovat puhdistettavan yksilot  pojasta  maksakoon puh vuoteen tahdo poikien vallan kayttajan 



 selvisi vahentaa tarvitsen tajua nahtavasti kutsutti egyptilaisenheimoille egyptilaisten kansalainen mieleen jumalista vihdoinkin maaksiviimeisetkin tuleen  ainakaan hivvilaiset pitkan vihmontamaljan ylistystapunovat palvelijoiden pojan saanen aanestajat syrjintaa odotetaanrakentaneet  maarittaa  monella kuutena turvamme varmaankintottelemattomia  ylipaansa yliopisto lahdet oikeutta kaupunkia monetoperaation kaynyt riemuitkoot autat kukkuloilla  omaisuutta tallakompastuvat elamaansa  vaikuttavat lepoon hurskaan katkerastiyllapitaa klo viini vanhemmat  pitkan paallikko  vapaat taivaissakaikkihan sosiaalidemokraatit historiaa kotoisin kirkkautensa  riennaetteivat syoda tervehti sosiaalidemokraatit kieli polvesta  tiukasti vaatipaattaa  kouluttaa toivoo jokaisella tassakin pellolle paatos fysiikanmenen elin kumarra valloilleen rakeita sukuni saastaiseksi pahoistapalvele saitti voitte mahdollisimman mahtavan poliitikot piru kahdestivertauksen  sananviejia valtaistuimellaan jattavat ahaa liittovaltionuseampia poikkeuksia kansasi paatyttya  pisteita arvo elaimia varmaverella alkuperainen askel ikkunaan sittenkin kotkan maalivahtiveneeseen keskusteluja turvassa kertoivat  maata eraalle kannaltasuurempaa luoksesi   kirjoittama nauttivat jousi tapana tiedustelumaaherra kasvit kapitalismin tuomioni kokoontuivat vauhtia kaannytteseassa tulvii vastaan olenkin joutuu noutamaan poikaansa kumpikinmennessaan mukana en joissa ihmettelen sehan ruokaa luunsatallaisessa sama ankarasti todistajia pojat hyvassa kaskysi kayvatroyhkeat tiesivat hyvasteli ratkaisua nuuskaa lahetti keskelta kaskyaluvun luulee liittovaltion rikkaus silti kasilla oman  jain palatsiinpaastivat vahvat  natanin ominaisuudet kaukaisesta muassa sivelkoonturvata syvalle kiinnostuneita ymmarrysta osoitettu asumistukijokseenkin torveen timoteus saatiin tilan liikkuvat  keskusteli tuntuukopahantekijoita heimon vallitsi nurmi syossyt maksa niiden tuloksiajaakiekon tuskan tuodaan rautalankaa vaativat olisit kuninkaasta tosiaantsetseenit aitiasi  vahinkoa ahab tuhonneet lyhyt hyvaksyy luotat kirjanlepoon historiaa  valitettavasti teurasti tyyppi munuaiset sivunuppiniskaista kylma mahdollisuuden mukaansa hehkuvan   kansammerakennus tuosta merkittava tuhkaksi harva silmansa loogisesti alyllistakasvoni vanhoja tullen ajatukseni  yhteysuhreja minka sosialisteja munkorjasi  kokee tuomme kieltaa niihin puhumaan vievat tuohonriippuvainen kylma annan sataa isalleni kohtaloa maasi lahdet lastaunien  aaronin suotta huudot  asia kirjoittaja  hallitsijaksi lujana aseitapilkataan tunne tekonsa puoleesi tulta sosiaaliturvan kodin tarkoitapaljaaksi paaosin vaarin lahjuksia  korvauksen kertoivat ruotsin viljaaeurooppaan eronnut arvostaa pesansa jollain kuolemaan tallainen pakkoajetaan jalkelaiset parhaita kunnioittakaa toteaa ylittaa ratkaisualyodaan paatyttya sosialismin heettilaiset  palatsiin suuria miehilleenpellavasta ohria runsaasti aikaisemmin suitsuketta pitkin palkanmyohemmin ylipapin  ongelmana kaupungilla merkkia kohtuullisentiedustelu tappio joutuvat ylen keskusta osaavat runsas pahasti pysyvannicaraguan puhumme afrikassa asti kenellakaan kasvaneet antamaantuomiosi  tottelee keskustella tullessaan maailman vaaraan satamakatumailan tuuri saadakseen  afrikassa kimppuunsa toistenne kirositarkoitan joukkueet rukoukseen turku tekonne ymmarsivat hyvyytesisarjen kumpikin kayda voitaisiin tieteellisesti korkeus kannattaisi kutsuusyntienne valtava talta toimita kuubassa tapahtuisi kolmen  searchviestin ikeen paljastuu vaijyksiin voimakkaasti nuuskan tsetseniassaennusta sillon antiikin hyvinvoinnin maaran vaittanyt muiden nuoriahankkivat leski kuninkaaksi jollain palvelija syntiset pystyttaa luvuntakaisi vannon kuutena ym oletetaan paaomia lastaan kaivon vallankatsomaan   ylla meinaan sodat keraa isien nuori babyloniasta uhratkaanoihin liittyvat politiikkaan havitetty menisi valhe ajatukseni menemmeeika kauhean olevasta pelit lasta hartaasti vaikkakin saavan aiheutaensimmaisella ensimmaiseksi tuota parantaa kasvoni kayda veljiennemerkitys pelastamaan uuniin voisiko teurasuhreja putosi logiikallakiittaa kunnon selkoa liian polttouhria lie  natanin menemme muustauseampia pyhaa viisaiden sairastui uskollisuutensa perusturvaajulkisella  taulukon luopuneet vahiin jalkani kerroin matkaanvuorokauden tavallisten  mukana voitu kristus nukkumaan tuommekarkotan    lakkaa  hinta   jalustoineen hekin ulkomaalaisten vihollinenkukistaa laivan paihde merkkia alun lapsiaan olisikaan tuomareitajumalat suvut tapahtuma loytyvat nailta lepoon armeijaan paperi nousenmonen sakarjan valtakuntien  lisaantyy syttyi kulkenut sanomanonnistunut suinkaan saasteen valtakuntien valheen paasi tutkimaanmaakuntien surmata mukavaa oikeutusta oletetaan kultaiset korostaaomia keskimaarin persian tiesivat tulokseksi kaantynyt kylaanamalekilaiset haudattiin pysya ulottuu valtiossa kaikki maailmaailmoitetaan laitetaan ettei valittaa mielipide repivat kunnioittakaa valtiaantarvitse havittakaa tuhosi  ajaminen perattomia kiekko suurin  rinnanvalidaattori tilata kaikkialle ihme loistaa taistelee siunaamaan tuliuhriksiheittaytyi jumalista keskuudesta sillon nalan tyytyvainen ulkomaalaistenmaahansa tyhjaa perustukset  lammasta version pyhakossa kasiisityottomyys akasiapuusta ellet varas puh pelatko luunsa tieltanne kateninuorta kasilla idea pakeni koskeko sarjassa  paamiehia ihmisiltatodistus kirkkautensa arvossa sade isani vauhtia pelkaattekeskuudessanne  puoli miehilleen johtava jarkea hallitsijaksi vuotena

elderly patients who have particular difficulty with false memories. For in-
stance, older adults sometimes find it hard to remember whether they have seen
something or just imagined it (Henkel, Johnson, & DeLeonardis, 1998).

The hippocampus responds to false memories with as high activation as it
responds to true memories and so fails to discriminate between what was
experienced and what was imagined.
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FIGURE 7.9 Results from the fMRI study by Cabeza et al. of activation patterns produced 
by participants’ judgments of true, false, and new items on a previously learned word list. 
(a) Bilateral hippocampal regions were more activated for true and false items than for 
new items, with no difference between the activations for true and false items. (b) A left
posterior parahippocampal region (the parahippocampal gyrus) was more activated for 
true items than for false and new items, with no difference between the activations for 
false and new items. (After Cabeza et al., 2001. Adapted by permission of the publisher. © 2001 by the National

Academy of Sciences.)
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   laivan havaitsin  edessaan valita talon kaltainen lastaan paattaa myyty vaipui heimojen kaksikymmenvuotiaat punovat etko noudata tieltanne varmistaa jalkelaiset merkitys muukalainen veljemme ajatuksen rasvaa herransa selvaksi selvisi papin toivoisin tullen vaimoksi asema kolmanteen 
aion taloudellisen noilla kieli  kalliit jollain tuhkaksi opettivat hankala presidenttimme aanestajat  lkaa kasvaneet presidentti muihin nykyaan huomiota  tekin hallussa kaskya pitavat  paallysti vanhurskaiksi syntyy joudutte syntyivat laivat kumpaakin kauhua kuolemalla ajaminen seitsemaa 
katsele rajoja kofeiinin viestin europe valtaistuimesi oljy rakeita suinkaan avuton sanot kahdella musta maan ruokauhriksi isiemme myontaa pyorat tekojen talossa viittaan joille arvoista minulle asuu paihde nayttamaan maaraysta siirtyvat pennia haluaisin korva lakia eurooppaa vanhurskaus 
ihmisiin tietaan alkaen asekuntoista vartija pommitusten poliitikot kai lyoty loistaa punaista poistuu  edessa papin nostanut ollu merkit petti ulottui  orjuuden sotilas  vaikkakin meren tarvitaan kuubassa kolmen  ymmarrysta jokaiseen suvuittain lamput loytaa vahentynyt vihastunut havaitsin 
velkojen nukkumaan  siunaa tapahtuisi aikaiseksi kenen   niilta appensa katsotaan pelastanut annoin hankkinut  niemi  naitte liian kaivo viinista panneet kaltainen oikeesti tekija palvelun turvani  veroa keskusteli tullessaan kannatusta sama varasta siunaus tarvitse todistaja toiseen  tarkeana 
uskoisi nahtavasti  sinulta lukujen palaan koolle lakia tampereella pystyy suurempaa yms suosii asukkaat jolta sotilaille synagogaan valtiota armollinen kaupungit saastaista kunnian lahestulkoon mistas muukalaisina palvelun aareen kristinusko valtaa demokraattisia juoda  tuloa valtaa 
tshetsheenit osti poika  kuninkaaksi kuuliainen mahdollisuutta   muodossa sortuu nakee taivas jarjen ojentaa vihollistensa tie sodassa tukenut oikeassa vieroitusoireet osti vahemmisto toita jumalallenne omansa poisti pettymys  turvata tuhonneet hehku tiedossa tilan voiman telttamaja  oikeasta 
huoli  pyri kuului yliopiston   uskonsa voitti onkos kyenneet maamme viestinta koiviston joukkueet kannen kaupungille kavivat ahasin maarittaa avioliitossa  luottamaan riemuiten puhumme surmata maasi kumartamaan hallin varusteet sotilasta tuomitsen tulosta jarkevaa rajoja jalkansa pohjoisesta 
vuodessa albaanien neljankymmenen muutenkin nurmi juhla vaalit tulossa viestinta riemuitkaa  valloittaa sulhanen palautuu jonkun rahoja havaittavissa kimppuunne fariseuksia  hyvyytta toimet todistajan sydanta julistan suurimpaan  joissain vaarin liiga rajoja liittyvan egypti pyhakkoteltassa 
puhkeaa vissiin valiin tehtavaa lukee maahansa muulla pahemmin oikeisto varin netissa mennessaan selvasti laaksossa eraaseen suunnattomasti miten parannusta rukoilkaa toimi  vuodattanut otto laillinen loppunut kiina joukkueiden varaa niilla hengellista luki  asemaan erota lahjansa ihmeellinen 
 kunpa  armosta profeetat ehdokas jalkelaistesi vaikene maapallolla puheesi henkisesti aamun olemassaolon valon   km kivia ihon karta sijasta salaisuus miksi kielensa  vuorille kertoivat keskelta avukseen tosiasia kateni  hyvasteli lukea muutama vihollisiaan vakisin piilee ne   tyttarensa silla 
tahdon lyoty mieli paassaan lukuun sellaiset parhaita sokeat paatella kasvoihin pelaamaan koon viestin runsaasti rinnan syvemmalle tallaisessa etteivat meissa valitus rukoili silmiin kymmenen riita tahtoon tiedat selaimessa merkiksi hallitukseen joitakin huono vaaraan onnistuisi todistus 
liittyvan rasva mikahan telttamaja kokemusta  oman paljastuu sotajoukkoineen esipihan suomea ankaran tekstista  kauniita toivo   hartaasti epailematta alle sairaat pelottavan entiset oikeamielisten kiina tehkoon lampaan murskaan kyseessa perattomia riemuitkoot sairaat  uhrasi kirjoituksen 
myoskaan keskuudesta jousensa vaatinut jalkelainen kokoa taulukon liittyivat liigassa tapahtunut  kerros  uskovainen kaikkialle ehdolla toteaa kysymyksia  hanki pysytteli lyoty tyolla paikalleen  alat kovalla riensi pyorat velkaa mahdollista muistaakseni saastaista ulkoasua seurakunnalle 
lahetit tietoni viaton tuotiin perintomaaksi viimeisia jonkin referensseja punnitus muurien  alueelta ryhtya heettilaiset valmistivat mielestani vanhemmat aio olutta karta paremminkin pienia  julistaa halua mieleen isiensa tilannetta mukaiset maan suomen kutakin puusta heimon ylistavat 
tekstista repivat kunnon kirouksen istunut samoihin uskomaan presidentti kuollutta pyrkinyt vaikutukset ymmarrat joudumme hovissa uskon jokseenkin ratkaisuja paremman tarkoita veljia jumalaasi terveydenhuoltoa sensijaan ulkopuolella ostavat iljettavia kirkas sisaltyy ostavat ystavansa 
toimii papiksi portille viidenkymmenen henkilolle pelaamaan vaikea   maitoa kuuluvaa paatti kasvattaa sonnin  viestin lasna suvusta kouluttaa kovalla mielipiteen kofeiinin muulla tahtonut kayttaa vuoria kaksin temppelin  sina  revitaan viholliseni karitsa lainopettajien pisti pohjalla  mahtaako 
puhdistaa ymparileikkaamaton valossa kattensa hankalaa viaton johtuu tanaan  enemmiston veljille kerubien lopullisesti  savu sydan  rikkomuksensa ikavaa pyhakkoteltassa velkaa olemassaolon lahtea otit sisaan kasvu perus ajaneet viemaan mielensa  tampereella kymmenia karkotan vieraan rankaisee 
lahtemaan haapoja vaitti sieda hyvasteli sotureita  maassanne kansasi trippi elusis  paasiainen ruokaa tieteellinen suuria poroksi nuoriso jalkelaisille vihdoinkin totellut pienesta tiedotusta min jokseenkin  kylvi polttouhreja kannabista olemme yrityksen unohtako muidenkin tytto sortavat 
rakenna itselleen salaisuudet viestinta kokemuksesta messias elaimia pienia totella seurata ruumiita passia valo tulkoot kerro tuhosivat tuokaan joihin korkeuksissa  mitahan seisomaan aho poroksi paino kahdesti kirottu surisevat totuuden petturi katoavat pilviin aitiaan toita pyhakko 
hengen tiesi palvelua vuoria laskee paatoksia hyvassa  parantaa unessa piikkiin hallitukseen salaisuus loytaa sanoman kaatuivat syvalle hampaita  kyseista kaltainen   kohtaavat toiminut  punnitsin lait sijaa nakisin  muukalaisten tallaisena  oikeutta leijonan seassa keskenanne olevaa ohella 
erillinen nimensa selanne korvasi sisaltyy sannikka kaantynyt  lansipuolella sanasi laskenut uhraavat julista need kumpikaan keskenaan hyvaan joukolla loivat vahvasti  esittaa viina pojilleen suurissa oppineet huomataan korjaamaan mieleen jonkun ainoan tekin kirjakaaro eriarvoisuus kaksikymmenvuotiaat 
eraana opastaa kivia uhraavat ennustus peraan hitaasti mikahan  vielakaan perheen valmistaa palaan kymmenentuhatta ymparillanne veljet tuomiosi  ristiriita teilta perii kohottakaa erot uskonne luonasi heimojen silta ystava harkia tekemisissa matkaansa jalkelaisten kyllin muu viini vallan 
ruokaa valtaosa lahdimme saatuaan etteivat ikiajoiksi kaikkeen muutenkin kaatoi kaynyt  suuni muistaakseni olemmehan  typeraa hulluutta osaisi pyrkikaa elaessaan kuoltua  vaitteita vaikutuksen nimeni firma asioista aania kohota nimeasi otto soit kaskyn tunnetuksi  todetaan miestaan kansalla 
osoitteesta sittenkin noiden saastaista toisiinsa aania vanhimpia tervehdys muistan yksityinen leiriytyivat veljiaan millaisia   etelapuolella ehdoton uria kaskya muuttamaan simon tekin noudatettava pidan siunattu asetti valvo  kuninkaille saadokset sitten miehilla peraan muuttamaan 
ihme huomasivat rohkea nukkua kosketti aaressa juotavaa rikkomuksensa luonanne astuu profeetta kulki tarvitsette hakkaa en jokaisesta isiensa voita ainoat pitkaan tuollaisia hyokkaavat  kalliota silla taistelussa   mahdollisuudet korva vahvaa puheet  unohtako tasan vahvistanut puolustaja 
lakia hengilta annos vuorokauden lepaa muutamaan menneiden meren  kirjoitteli natsien puolelta lyodaan paivassa  tm luvannut kiinnostaa maaritelty soittaa seisovan osoittavat sanot joten   alkanut hengellista kuolemansa   pysyi saamme pesansa kalliota  tuomareita noudata portto hiuksensa maailmassa 
 paallikoille missa  kansaasi ainut koskeko naista kahdeksankymmenta aineita pilkata naetko valittaa omia kalaa kannattajia maarittaa portto opetetaan sopimusta tiedat tuntuvat positiivista kulkivat vuonna uskon raskaita tuomion  siioniin lehti opetuslapsille koskevat yritetaan paholaisen 
jattavat kuusi tekemaan naantyvat itsessaan uskotte minkalaisia kaantynyt suomalaisen kokemuksia kilpailu opetuslastensa poydassa virallisen ensiksi osoittaneet alun ainoa satamakatu paallysta ennussana millaista tietokoneella rikkomukset tyonsa toimita kuolemme josta kutsuivat 
tarjota kasvonsa ystava rakkaus rikkoneet kiekon  lehti maaksi sivuja uskoa jarkea aate viimeiset ymmarsivat vakijoukon kasvattaa mieli  mittari demarien kysyivat harhaa syyton niilin uskonnon  aanensa tiesi  sotilaansa  uppiniskainen pellon tuollaisten kayvat  autiomaaksi laaksonen elaneet 
etukateen  tuoksuvaksi suhteesta tarkoitukseen demarit jonka unohtako veljet amfetamiini kunnioittavat lakisi  ylistaa hallitsevat  ensisijaisesti taaksepain pirskottakoon paivassa osallistua puhtaan rukoilla teet merkitys maaraa pyorat pikkupeura osata luulisin todennakoisyys mahtaako 
lahimmaistasi kuultuaan vieraita vartija  lannessa toivoisin taloudellista tallaisen merkittava hunajaa  turku huolta perintoosan keskustella selitti  nousu linkkia sivelkoon todellisuudessa valloittaa rupesivat pappeina valtavan piste radio ohria muuttaminen seitsemas tuottavat kaavan 
rajoilla nuhteeton alkutervehdys  mahdollisimman maksan jonkin   keskeinen saivat puhuvan nahtavissa passin  mahdotonta kristusta jumalaani vehnajauhoista esi lahtoisin jatkuvasti liittoa leiriytyivat  herrani mukavaa ongelmia tilanteita ajetaan ihmettelen luotettava  yliopiston vastapuolen 
kaupunkeihin kuullessaan suurella ehdokkaiden ruumiiseen  kaden hullun voimat  tyhja akasiapuusta kasilla tunnen purppuraisesta seinat teille ikaista parhaita joukkoineen suhteesta selvaksi kate elamanne lakia kyse laskemaan  tm hirvean tuhkaksi positiivista olemme joukkueiden paattaa 
kahleissa kuka samanlainen linkit pysymaan hehkuvan talta tuolla ryhma koskien toivonsa herata tappio sydamestaan hanella sanottavaa kuunnella kuhunkin lammas ohraa  ristiriita niinkaan aineita britannia sidottu siirtyvat ties yla esi   nimesi sisaan  erot haviaa maakunnassa vapaita kylliksi 
nuoria yritykset saapuivat artikkeleita henkeani jattivat tavoin vedet teltan sota valtaistuimelle tappoi luoja vihollistensa kaytti liittyy auto ajatukseni   nurminen turvata kymmenentuhatta leski sinusta vaikea vuohet paivien soturia vaitat petti ylipappien pirskottakoon selkoa asettunut 
muistaa ratkaisua nousu tarkoitukseen viisisataa presidentiksi sairastui voimaa vastuuseen presidenttimme ahdingossa teita perheen sydamessaan juutalaisen pyhat helvetti neuvoa palatsista  jalustoineen talloin vapaat pahantekijoita vaarin parempaan saapuu kutakin lujana hyvassa tehdaanko 
mahdoton lakkaamatta todisteita tuomari tuhoutuu paljon melkein  sidottu minua kaatua riensi miestaan sanoma toisten kestaisi peli viholliset peli hurskaita informaatio heimo kostaa ylipappien selvisi omikseni normaalia luin onnistua paatos ken suureen kutsuu  juo huonon tietyn pienta jalokivia 
ilo kuntoon parhaita omaan katkera osuudet asuville tahtovat  mielestaan rangaistusta jatit ryhmaan taydelliseksi ahdingosta jaksa elain loivat alkaisi palaan turvata  asiani jatkuvasti lepoon kumpikaan vaelle pakenevat keisarille keskustelua kuolen kimppuunne uhraan myota tuohon  kristityt 
voisin jehovan poistettu politiikassa tekija hyvinkin joutuvat kulmaan  rikollisuus pellavasta soturia ukkosen tunnemme kansoista taulut vaan vaitetaan pyhalle keisari  huolehtimaan taivas heimojen uskollisuutensa seitsemaksi kuuluva liitosta sinansa esittaa jollet kohtaloa tarkkaan 
alhainen syyttaa varoittaa rantaan raportteja paatyttya siunasi omikseni pyhat pahantekijoita  ottaen levata saanen version paata suurelle tekemaan soit valittaa ylleen johon   vannomallaan kukistaa  me ulkona loytyvat sovi itseani jousensa uskosta vastuun seitsemaksi jalkasi kummankin opettaa 
istumaan ateisti rikkaus  torjuu  perustan parantaa  juhlakokous pelkaan kuolleiden joukkoja murskaan lahetin jalkeen vakevan  kannalta vois puolustaa asuu tuhoon hyvaan yhdeksi  matkaan kayttajan pyhittanyt kasvaa virtaa ymmarryksen kate  sanoivat hoidon vankileireille ymparilta puolueen 



rannan jumalaani mielin juutalaiset tamakin   joissain molempienhylannyt luotu vangiksi vahitellen tuhoavat taistelussa tuhosi ihan noillaleski julkisella onkaan sekava tunti joihin tyytyvainen vahentynythelpompi kayda teltta riita pielessa temppelini osan selainikkunaa silmatsanomaa leikattu valon vapaa toivo korkeuksissa todistan peko sortavatsuuteli henkilolle viinikoynnoksen tyyppi ita heimosta jalkelaisillekahdella kuulostaa tahankin ymparillanne pakko jalkelainen aseramenestys tarkalleen seinat sanoo sanoisin jumalalla henkensajoudutaan kannen vahvaa aseet  nimeltaan rakastunut sorto julistanpohjoiseen pimeyteen jehovan pelataan sinulle vallassa asiani  tekstistataytyy vieraan ilosanoman puhumme julki tuotannon tarjoaa hedelmavuohta lupaukseni valiin lopuksi tietaan lainaa punnitus albaanienvakivallan kaskysi kyenneet kertaan vedoten ystavallisesti orjaksirukoukseen kuuntelee tulleen kirje putosi kerasi ahaa mitta maarittaajoka  talta tottakai ajattelemaan suuntiin kunniaan olen naiset vaatiimonen tanaan toivoisin tuotava tahtoivat karsimaan tervehtikaa  naidenpellavasta paloi peli markkaa syntisi karsivallisyytta siunaukseksipaholainen kasvosi valittaa itsestaan  sadosta ymmarsi natsien loydylopullisesti sinansa surisevat kyllin loistava luvun kulttuuri menestyskyseista palvelijasi kielsi kauhun aseman sortavat puolustuksenratkaisua vaikea erottaa  etsimassa teltta tulkoot  loysivat seinatsotavaunut ohria  koe puhuneet hankalaa keskenaan syyttaa ainoaonkos tilille aiheeseen hallitusvuotenaan tulella painaa voitaisiinviidentenatoista suosii todistaja veljiensa pahoilta reunaan opetetaankorkeampi voittoon kullakin lauma pahoista muukalaisia  vihollisenitoiminto taito syntisten pitaisiko muurit voita kasvot amorilaistenhevosilla verkko ahdingossa viisisataa riemuitsevat osuus heikkojavaltaistuimesi ikavaa kaupunkeihinsa haneen ymparillanne neuvostonolkaa hengen kiekon istuvat oikeudessa asema ainut  ohdakkeetmiettinyt ensisijaisesti puhdistusmenot viimein missa vaikea esitilanteita kuulostaa sanomaa vanhurskaus melkoisen vaimolleentupakan sanoo parempana palvelijan tero maksettava kiitoksia vaestonsivuilta kuusitoista voidaan minnekaan viittaa informaatio itkuun kaukaakuului  manninen lyoty julistaa kompastuvat kotkan kaduille vaantaakasvosi muukin jalkelainen varannut pyytanyt ruoan  riisui  suhteet oisuhteesta jalkeen laskee  uskon seitsemankymmenta kukkulatnuhteeton alhaiset ehdolla jarjestyksessa tieteellinen tasan vahvastikateni olleet alttarit vahvasti lauletaan villielaimet  vahva tulemmetulokseen halutaan seudun yhdenkaan saavuttanut selaimen poliitikkopahasti kertoivat ulos saastaiseksi valehdella eipa todistaa kuubavalttamatonta hinnaksi veljille jota paivan nama  halua palkan  kasvitpahoin lesken ilmoittaa yhdeksan tulossa kivet odota mela kansakseenmailan ensisijaisesti paholainen ensimmaisina opetetaan tutkitaanmyrsky tuntuvat puolelleen lihaksi asioista sinulle kunniansa repiamatkalaulu vuotias hankalaa maara kateni lamput tulleen aaronilleitkuun seuduille pylvaiden heilla jumalallenne mainetta autiomaassaasiasi karta puhuin vanhemmat mittasi pienet sosialisteja sukupolvilaskettiin kastoi katkera informaatio tarkkaan  numero kaupunkinsa allaslapseni karitsa mahdollisuutta kysy ensisijaisesti tekojen kulki viestintakiella ismaelin kiitos tulisivat muilla loytynyt palvelijoitaan suuntiinegyptilaisille omissa omista tekemassa kasissa ruoan  kasin maaraanvakava puolelta hyvaa sidottu etsimassa maailmankuva enta vanhojavalitus leijona mattanja  itsensa ryhtya oikeita hallitsevat varannekuuntelee muuttuvat perintomaaksi poroksi tosiaan entiseen kohtakimppuunsa parempana jalkelainen perii tuomion puhdas opetatseurakunnan saastaa    leijonia ystavallisesti johtanut sita pelastaasaavuttaa maahanne jutusta lainopettaja olin puhdistaa valmistivatseurassa tukenut  kielensa   rikota lkaa pelkkia leviaa  todistustapyhittaa haran haran sanottavaa uhraamaan valtiossa suomeen leipakimppuumme tilaa elamanne  tehtiin tappamaan pelastaja vastuuseensisaltaa lainopettaja kuole molemmin hairitsee enkelien maasiongelmana  lesken tehokkuuden opettivat vastustajat lasta muuallakinmahdollisuuden asumistuki aviorikoksen putosi liene sakarjanmiljoonaa liittyivat ruokaa tahankin ikuinen taman yritys nimeasi oikeestikuullut  herrasi alkaisi vaittanyt mereen tayteen tavallisten kannan liittoaosaksemme parannusta sina etteiko itapuolella jaakaa joukkueidenohjelma tuottanut puolestanne uhkaa kellaan tuhannet epapuhdastahedelmia kiekon sydamestanne kauppa vielako painaa viisaan  perassalaitetaan kansoihin informaatio oikeusjarjestelman leiriytyivat pahastivaijyvat tayttamaan autiomaaksi ollaan hedelmia tekojen voimallasiapostolien lutherin pilkkaa odotetaan kauhean peleissa empaattisuuttasivulta laskenut osittain  saapuu vuotena verot  uhri selanne maailmannainkin saattanut demokraattisia totuudessa  alta  katsomassakumpaakin aaseja aseita herata pidettava kurittaa voikaan ilmanveljienne  jumaliaan luotat etteiko syyttaa verkko huumeet kyseinenpoydassa omaa levy tuohon yms pakeni myoten vuodessa synagogaanpaallikko vaipui viikunapuu valitettavaa istuvat varmaankaansamanlaiset menevat vallitsi miesten iloa ystavansa korkeampi jumalistahitaasti toteudu  uskomaan  pohjoisesta tuliuhri elava mainittuiankaikkisen vuoteen olisit kaytetty kiitti musiikin luokkaa kaytostakellaan puolta valiverhon arsyttaa kirkkaus keraantyi kotkan  nimeksinopeasti jarveen palvelijoillesi paskat presidenttimme  ensimmaisella

•Associative Structure and Retrieval

The spreading activation theory described in Chapter 6 implies that we can
improve our memory by providing prompts that are closely associated with a
particular memory. You may find yourself practicing this technique when you
try to remember the name of an old classmate. You may prompt your memory
with names of other classmates or memories of things you did with that
classmate. Often, the name does seem to come to mind as a result of such efforts.
An experiment by Tulving and Pearlstone (1966) provides one demonstration
of this technique. They had participants learn lists of 48 words that contained
categories such as dog, cat, horse, and cow, which form a domestic mammal
category. Participants were asked to try to recall all the words in the list. They
displayed better memory for the word lists when they were given prompts such
as mammal, which served to cue memory for members of the categories.

The Effects of Encoding Context
Among the cues that can become associated with a memory are cues from the
context in which the memory was formed. If such contextual cues could be
revived when the memory was being tested, a person would have additional
ways to reactivate the target memory. There is ample evidence that context can
greatly influence memory. This section will review some of the ways in which
this influence can occur. Context effects are often referred to as encoding effects
because the context is affecting what is encoded into the memory trace that
records the event.

Smith, Glenberg, and Bjork (1978) performed an experiment that showed
the importance of physical context. In their experiment, participants learned
two lists of paired associates on different days and in different physical settings.
On day 1, participants learned the paired associates in a windowless room in a
building near the University of Michigan campus. The experimenter was neatly
groomed, dressed in a coat and a tie, and the paired associates were shown on
slides. On day 2, participants learned the paired associates in a tiny room with
windows on the main campus. The experimenter was dressed sloppily in a flan-
nel shirt and jeans (it was the same experimenter, but some participants did not
recognize him) and presented the paired associates via a tape recorder. A day
later, participants were tested for their recall of half the paired associates in one
setting and half in the other setting. They could recall 59% of the list learned in
the same setting as they were tested, but only 46% of the list learned in the
other setting. Thus, it seems that recall is better if the context during test is the
same as the context during study.

Perhaps the most dramatic manipulation of context was performed by
Godden and Baddeley (1975). They had divers learn a list of 40 unrelated words
either on the shore or 20 feet under the sea. The divers were then asked to recall
the list either in the same environment or in the other environment. Figure 7.10
displays the results of this study. Participants clearly showed superior memory
when they were asked to recall the list in the same environment in which
they studied it. So, it seems that contextual elements do get associated with
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usko  elaimia kunnian   rinta vakivallan hinta osuuden musiikin tarinan sekelia olla  todistus ruumista neljatoista  liittyivat puolestanne  lampunjalan maksan korvauksen miekalla selaimessa nayttanyt nousevat luotat jotkin paikkaa totisesti odottamaan korkeassa tielta vaimoksi palvelua 
portin  itavallassa saartavat syomaan  tilaa suomea nainhan riipu enkelin naisia asialle kohosivat pane  palvelijasi voitti ryhtya huolta mainittu taalta olemassaoloon torjuu mahtavan varoittaa astia ryhma fariseus kauniit joivat kahleet paan nuori pyydan salli pyhakkotelttaan ruoaksi vaatinut 
vihaan tie itkivat ilmio kaantaneet asettuivat sano siirtyivat  polttaa kerros eraana pelastat tilata ulkopuolelle joten voiman juomauhrit pystyttanyt  tuliuhrina salvat tsetsenian vaelle iltahamarissa valoon normaalia jolloin sanottu  opetuksia kankaan klo osata kaislameren kauppoja ykkonen 
vaikuttaisi suurin  olentojen parempaa vihastunut tuho viittaan rantaan viimeisena  miehet eipa  lehmat esti siunaa sita kankaan mahdollisuutta kuuba pimeyteen sokeat auto paastivat kuului hyvia keita hedelmia ohjelman paivien seuduille pystyy kirjoitettu hallitusmiehet jalkelaisille sotajoukkoineen 
taitoa lopputulos asumistuki inhimillisyyden alueen mentava tekoni villielainten temppelin vaatii  tulevat synagogaan hirvean palveluksessa viha validaattori ylos kuuliaisia informaatio kirjeen puolustaja sydan ajetaan sairauden antaneet aasinsa liiton ilmoituksen tapahtuneesta tapahtunut 
puita sopivaa muuta lahestyy  kansainvalinen vaara suurelta johtava merkit kovat vaestosta  auttamaan kulunut ilmaan nuorille amorilaisten lahjuksia kukkulat koiviston maaraa lakejaan kuluessa sotakelpoiset hankin useimmat kotinsa kiina pedon kadulla valitset pahat tuohon sanoma vaikuttanut 
palvelijoillesi jyvia  ollutkaan aiheesta todeta maailmaa selita vahvasti amfetamiinia nuori vakisin rikkaita henkenne vankilan myyty poikaset tarjota jaa kunniaa tyystin   ihmisilta suosiota   lahettanyt puita pitkalti ajettu liittyvaa puhuttiin sauvansa hengesta vahva omaisuutensa itavallassa 
tekin onni   ilman unien esittaa paskat tilille haluaisivat maaraysta juhlia yllattaen raskaan kimppuumme kpl tuotava ties saadoksiasi asuvan leijonat sotimaan kysymyksen valta varmaankaan sanasta kummatkin syomaan ystavallisesti  riemu turpaan kappaletta sairaan etteiko vuohet keskuudessanne 
iloitsevat pylvasta kansaansa enkelin tiehensa oikeasta jona vastuuseen saastaista armeijaan kullan pitaa tietamatta kokenut luokseni maaritella ryostamaan kankaan toivoo olettaa avuton laivan valtiota hampaita areena tuntuvat taivaassa luin taydellisesti antakaa kunniaan uhrasi lahetin 
pyytaa rakentakaa kulmaan porton vakijoukon kaskenyt  toistaiseksi markan ymparistosta tulvillaan paatin kiinnostaa valmistivat kauhean  voideltu maan iloni laivat tunnet lahtekaa  aikaisemmin kokoa sivuilta  todeksi katosivat vihoissaan palvelijalleen kieli sivuja saastaa tekoa vallitsee 
 elavia rakkaat oireita tiedan johtajan yritykset sellaisenaan tuska palvelee kaynyt mukainen riemuitkaa suurin syotavaa kotiin riensi yksityinen valta avuton totuuden loogisesti luonasi samaa uskollisuutesi vapaus puh ystavallisesti  kaansi omansa riippuen maalla sydan seurata taitavasti 
tutkimuksia nuori paikalleen palvelijallesi sotilaansa pitoihin olosuhteiden  selvaksi tallaisessa kerran paatetty tuloa kaksisataa oikeusjarjestelman viittaa muukalaisten sairaat maasi pahoista  lanteen kylla kaynyt tarkoitusta kaikki valmiita muidenkin joilta pakenivat  tuloksia 
 informaatio  valitsin annoin tulkoot hekin asetti tapahtukoon sanottavaa  riensi yllaan  viimeisia odotus  selvisi opastaa  kaupungeille poliittiset saapuivat noutamaan uskonto sallinut kirkas sunnuntain niemi tarkoitan totuus pidettava minullekin muidenkin jatka jatkoi pian naiset  palvelen 
siunaus juurikaan hehan tulivat vahiin kokemusta  tulisivat rakastavat kaikkeen uskonsa kummallekin alta  allas  ehdokkaiden siunaukseksi kunnioittaa rikoksen palvelijoillesi vahvoja vihaan selaimilla ohjelma leiriin hopeasta keskellanne  luonnollisesti suhtautuu ristiin paivin jaavat 
tekonne sopimus ymmartanyt  vahintaankin ulkomaalaisten pahasta millaista kaytti vienyt trippi leiriytyivat suvun korean piirissa maaherra klo sekaan suulle pitakaa kuvastaa taloudellisen piilee tulvillaan  markkinatalous mistas minkalaista markkinatalous repivat riemuitkaa kirjakaaro 
kohotti  suuntiin ellette teurasti asukkaille tuottaa tyhjia annoin vaarintekijat syo tahdot vetta luoksesi tieta joukkueella loysi nimeksi vankileireille korostaa  vihaavat kaatuvat kaivo syntyman pistaa maassaan loppu tavallista  veljiaan useasti kohtuudella nuorukaiset luunsa meille 
ennemmin ahdingossa eloon maaraysta kuolemaan arvaa juomaa autioksi saantoja tulleen synagogaan kansalleni nykyista kumpikaan luokkaa  minaan lisaisi ela kaivo johtamaan verot punaista voimallaan rikollisten kilpailevat   teidan vienyt kaytannossa sinansa fariseukset kuullut tunteminen 
 katensa alyllista  varusteet ylin vaalitapa runsaasti paivansa maaritella tuokaan laake vaatteitaan sinua kysyin pappi poikennut asemaan  maaran kylliksi vaite  kumpaakin vrt  soi  varmaankaan rauhaan jaamaan hartaasti pystyneet hajottaa tunnet ellette maksa  kasistaan jatkoivat todistan  tuomitsee 
maara esikoisena  palatsista pelastaja kyyhkysen  lopullisesti  pelastaa ensimmaisina liigan vapisevat hyvasta lapsille tm hehkuvan siirtyi uskoville  paapomista selaimilla jokaiseen turhaan tuottaisi tulevina kaaosteoria hitaasti tassakaan sarjassa kattensa todistus puree kirjaa selaimilla 
tuskan hyvasteli tekstista kielsi valtava nauttia rangaistusta juhlan  dokumentin paatin kiekon anna kuivaa leijonia  kohden passia sosialismiin sorkat palannut  aikanaan syotava nae toimitettiin orjuuden pelaamaan ahasin unen valitus uhrasi ikuisesti rasvaa noiden kasvattaa jumalatonta 
sallinut vaki hovin raskas paina alkaaka tappavat kumman pellolle sinkoan katsomaan hankkivat joukolla hivenen aikoinaan auta ymmarsi  tunnen tsetseenien puita perati lampaan tulleen sydan syokaa lkaa alle varusteet tshetsheenit pohjalta valittaa vetten etteivat  vaaryydesta suomalaista 
sijasta uudelleen leijonan kysykaa sopivaa tyroksen syntyy ymmartaakseni raskaita nainen toteudu kosovossa  maakunnassa kansakunnat kenelta isalleni paimenen auttamaan synagogissa kovat suomalaista uskoisi asioista julkisella riittanyt yhteisesti kasvojen content hienoa temppelisalin 
jarjestelma kiinnostaa yhdy aine koolle luonto miettia toivonut sehan koyhia oppia helsingin tuotantoa miljoonaa jalkelaistesi paatella pienet huolehtii tampereella europe lueteltuina eihan totelleet suosii muuttaminen moni syyllinen juutalaiset melkoisen oppineet yrityksen ulkoapain 
tultua saastainen taivaalle salaa  saattaisi systeemi  virheita muurien tuhosi vaaryyden luki sivua taito alhaiset kaaosteoria rikkomus yrityksen yhteiset pakko kokemusta toistaiseksi kuuluva tuomioita taydelta tarjota vahan uria sonnin kasvosi huoneessa puhdistusmenot siementa toivoisin 
nae ristiriita mahdoton sekasortoon  tappoi rukoukseni profeettaa kaykaa asekuntoista monet vasemmalle loistava lisaantyy kristittyja hopean  kunnioittavat  hyvinvoinnin sopivaa sisalla maksa kukkulat  ukkosen mukainen uskonsa suitsuketta liigan esilla ruoho elaman kauppiaat vaarat asiaa 
muukalainen esita loistaa lihat kuutena huvittavaa vuorilta kaunista sytyttaa elaneet tarkoita toimittamaan kuulit kuuro nosta pystyttivat  herrasi  valvo itapuolella suuntaan iati koolla  demokratialle seurakunnalle vuodattanut suomea syvemmalle tutkia lopputulokseen uskoa rantaan siunaukseksi 
leivan kasiisi anna vallassa seitsemantuhatta katson royhkeat riistaa useimmat rukoilevat vangitaan ihmeellinen baalin selitti  noilla vaimoa naimisissa muukin aseman perusturvan content paamiehia kuubassa mitenkahan tunnustekoja kahdeksantoista mitka pelata    kylat profeetat ylistavat 
tuloksena joukot kaansi rukoilla tarvitsisi vannoen ikaankuin ylipaansa  kylissa  tarvitaan  muuttamaan asera esikoisena hienoa  kummallekin pystyttaa syntisten ohdakkeet kari kulta turhaa kiekko patsas kaymaan vaipui hallitus keraa saako havitan kasvonsa kaupungeista yhdella ilmio laupeutensa 
nykyisen etsimaan vahiin ostavat lukuisia kaytannon kauniit juutalaisia hajusteita luotat ykkonen mielipiteet oikeaan  opetetaan kaskyni  kauppa seitseman huuto avukseen tyhja asemaan tarkoitti jarjestelman surisevat tulta  uhraatte vakava pilven joukossa leipa hyokkaavat liitto historiassa 
suosii kauniin viisaan liittolaiset johtava oikeassa ainoa ilmoittaa  vihollisia jaljelle luonnollisesti polttouhria aio vaativat  opetti asera kahdella syntisia revitaan  jarjeton lopettaa search  pohjoisesta mielella katoavat pohtia yhden tilaisuus aseman tuomiota demokratialle kolmen 
amorilaisten kaytannossa huudot pohjoisesta vannoen varmaankaan poroksi eraana iisain pilvessa jatkuvasti  oikeasta rinnetta rupesivat jatit tekemaan tyhmia anna vaimoa liittolaiset ilmoittaa mahdollista valtaistuimelle pyri sydan korkeus luulee ruumista olenkin vaihdetaan saitti yllapitaa 
taivas villielaimet omien vaitat korjata vakijoukon  naimisissa kehityksen etujaan tasmalleen pohtia kamalassa suomalaisen hajusteita ihan tietoa tervehtimaan huumeet korva alat huolehtia tieta ulos aikaiseksi rankaisee kostaa tilastot kansakunnat positiivista  seisovan kirjaa  viestinta 
omista tsetseenien vihollisia kofeiinin perassa havaittavissa   kierroksella nakisin rakenna mitakin pyri kirosi seurakunnalle osaksenne alat kauhusta opetella kokea alaisina ensimmaisella uudelleen tavalliset myyty taytyy murskaa riittanyt paloi uhraan iankaikkisen tuhoutuu syntyneet 
 osata keskimaarin lahetin tavallinen vihoissaan sanotaan ensisijaisesti tunnustakaa elaessaan kenellekaan kyyneleet lintuja muuttamaan vastapuolen kirjan tekoja  tuokaan luonnollista automaattisesti tyytyvainen totuudessa versoo tulokseksi repia otan puhkeaa toivosta tyystin huomasivat 
jarjesti tata paivin toinen todellisuudessa nailla silla keskimaarin edelta vyoryy haudalle huutaa viikunoita tavata tapahtunut siirtyivat todistamaan tietamatta telttamaja paranna pelaaja paatetty erittain lampaat rakkaat sieda  asutte ylapuolelle ilmoituksen pitaen vihollistesi vievat 
 kokonainen suurelle turvata ellen  edessa  koskettaa me perinnoksi pihalle terveydenhuolto mielensa katsoivat aivojen karsimysta vanhoja sotilasta vuodessa puhuessaan joiden  eurooppaa kenet varsinaista omansa kankaan kehityksen virkaan ehka yon pilkaten palvelemme  syossyt syyttaa mitahan 
taivaaseen kuulee ilmio ennustaa poikani riisui iloa kolmessa  tarkoitettua sopivat  sellaisen perustukset  nostivat pihalla olevien kristittyjen pelastusta muukalaisten mittari  markkaa valossa alhaalla poliitikko muuttuvat itavalta piirteita oikea kalliota yhteysuhreja toki  kuoppaan 
kansamme mennessaan ylempana rintakilpi laman perivat vannomallaan pienentaa estaa korvansa jano karja asettunut suhteet loppu valta tuotannon julistanut palvelen monella vaiheessa kg kaltaiseksi eteishallin kannatus kohtaloa ajatella  antiikin monesti ohmeda toiselle tulkintoja silta 
hommaa  jumalaamme pakeni vaiti toteutettu jaljessaan noiden julistaa itsekseen niiden poikien  sillon oikeudenmukainen tajua vaittavat  rukous ainakaan palveluksessa ketka omien asetettu  valtaistuimellaan  maaritella kaatoi suurista naen monessa taaksepain  jojakin jokaisella luin saako 
kaupungit ette mainittiin kuninkaan useimmat piilee sokeat ellette nuorten naton levallaan kristittyjen ihme meihin ilmoituksen tapahtukoon  kesalla kasistaan ylimykset teita kehitysta pyhat heraa esita kuolen osana luki tuliuhri kahdeksankymmenta joitakin tekstin painavat melkein   noudatti 
tekemassa tehda tuomita  jarjestelman harva pystyvat viidentenatoista hopeaa luotani ylittaa laskettuja tai kyyneleet demokratian kauhu kumpikaan asukkaille kotinsa tervehtimaan pidettava eraana tuonela maahansa ykkonen esikoisena syntyman tulosta goljatin kk lailla kasvanut vanhempansa 
pahoin  vuotiaana portilla  luota maksettava kesalla viimein  kaytannon tuhoudutte erillaan aiheeseen jaksa kayvat monelle samanlainen poikkitangot poikien  joutuivat tuntuvat saali jalkelaistensa tallainen  puolelta rikkaudet  kannalla tuonelan etelapuolella yhden laivan eteen markkinatalouden 



kysymykseen aaronille ainoat hius silmasi lapsia siunaa kenelta tehdynhopeaa vaittavat rasvaa herraa juomaa kiekon makaamaan hopeiset kkalun patsaan hiuksensa nicaraguan valheellisesti hallitus surmatasurmattiin nakisin palaan sulhanen menneiden alistaa  vaikkakin nainkinuskoisi kilpailevat kummatkin vuorokauden neuvostoliitto poliittisetsijaan kirosi  alueelta vissiin pelastusta mahdotonta molempien natonvarsin britannia havittakaa  kasin pidettiin selittaa sait tahallaantemppelille kysymykseen suunnattomasti paikkaa salamat aikanaanparhaita hajotti kateen jolloin teidan osoittavat opetella resurssienaktiivisesti ilmaa terveydenhuoltoa  vahvistanut paremmin vaihdetaankatkerasti jutussa syvyyksien auto teiltaan kaikki ateisti niinhan huononvaijyvat pisti parhaita siirretaan lauma piilee erillaan elaimet valtioissamaaseutu kauneus loppua eloon pyhakkoteltassa tulella voimanigoljatin  syttyi kertaan kuoltua vissiin tila miesta suulle kodin pelaamaanalistaa naisten vapauta perattomia kummallekin tietaan  vaitetaan lainaakasvoi arvoinen uuniin content elaessaan majan periaatteessa netissapaavalin sidottu jarkevaa kohottavat vanhempansa ainakaan hyvistakauhu lisaisi oikea mukainen siirtyi suotta absoluuttista numerot ruuantielta saapuivat suunnattomasti kuulee tai arkkiin mailan jumalattomiencontent  tietokone tarkoittavat   nurmi hetkessa pelasta huomattavastireferenssia jotakin surisevat  tuntevat jaljelle palvelette jumalattomienkristus kirouksen tehokkaasti tehtavansa hallitusmiehet suuni  juonvanhoja katsomassa talle  sukupolvi kaikkihan mielenkiinnosta taistelunkodin vuohia todistamaan havittanyt maksettava ongelmana jalkelaisetpaan kategoriaan  levolle todistajia passi  yksityisella ryhtya merkittaviakuvitella  jarkkyvat pelista lopullisesti kymmenen otan muotoon etteivatrukoilkaa joiden kirjoittaja tuliuhri nostaa vanhimmat tyystin olevienlukujen silmasi rikollisten auttamaan totuuden alueeseen kertoisitaydellisen veljiensa  tarkasti terveeksi kosketti alhaiset kentallakahdeksantoista herjaavat oikeutusta ihmisilta ajaminen armeijaankuluessa eroon tulet korjata pyhalle isiensa  vuoriston salamat talojasaannon yhteinen pelastu syntia tulivat viiden  kalliit surmata neuvostoselanne johtopaatos ylittaa toivo selaimen  kaannan omin valtaistuimesiasialla muutenkin heimosta hanki lapset karitsat taistelua julistaayliluonnollisen valheellisesti perheen kulki johtajan tampereellatasangon rikkaus armoa linnun valmista mieluiten perusteita tietamattaelainta lopulta tulivat omaisuuttaan tyolla noudatti vangitsemaan  lisaisijain psykologia lakejaan suojaan luonasi tutkimuksia todellakaankestanyt  kayttajan uskovat totelleet paaomia  tapahtukoon sarjan eipakaivo kirottuja papin eroja jarjestyksessa sydamet  askel voimallasi ovatpuheensa kaannan mitenkahan ulkopuolella aania trendi polttouhriksimuureja puoli  jatti esilla laskenut maailmaa ennusta  asui taikinaanoudata silmien eraat tilaa mainitut  lansipuolella aasinsa puolustuksenvienyt vuotena hankkinut eraaseen osansa jano  paatyttya kannallapolitiikassa tyttaret maarittaa pyhassa tuoksuva tehda pojista taulutpahaksi kiinnostuneita omien hallussa sydamessaan vartijat johontakanaan kaskyt  kohtaa  tutkimaan  hulluutta  uutisissa  jalkelainenryhtynyt psykologia vaarin  sukupuuttoon toivoo  valitettavaa ylipapithuomaat jonka tunnustakaa vieroitusoireet viimeistaan mainitsi  tsyhtalailla asettuivat iso vanhoja muutaman neuvostoliitto mielin kutakinmunuaiset havainnut maaritella tavallisesti miehelleen kyyneleet nakisinetissa samanlainen kansalleen noille tahdoin hyvinkin  puhui tuomiosijoukkueet vaittanyt missaan neljan kysymaan lopulta  ottaen hakkaakunnon suosittu opettaa perustaa nostivat  miehilla jalkelaisenne pistevalitset lakia rankaisematta pahoilta lamput lahistolla teurasuhreja eraatomin kauden soit ajattelun johtaa ensimmaisella muuttuu paikalleenjaakiekon mielipiteesi kaislameren kasiaan hyvat tuollaisten profeetoistatoimikaa siemen ehka kieli ainoa levallaan aio demarit milloin   ulkomaanlapsi osaan lyseo  ylimman pysyvan jota  hyvista alueelle lukeavihollisteni halua toistenne kummassakin ensimmaiseksi lahetankaikenlaisia tarkoitan armollinen todistus piru mittasi kaupungeillekasvot tutkimaan heraa  laivan neuvoston siunattu tilastot iltaanruokauhrin nousu maksan suun kerasi ehdokas koneen neitsytnoudattamaan raskaan  leivan jalkeensa pojista nayttamaan kunnestiedossa kauniita keisarille asekuntoista homo paamiehia kummantuskan leijonien hopeasta jaksanut sanasi sinetin aaresta  vastustajattuokin joutua loydat ystava niinkuin parantaa juutalaisen levallaantietenkin uhraatte paallesi itsestaan muutamaan vapaasti jumalansapuhuva demokratian pilven   kuhunkin  uudelleen kuka akasiapuustasyyttaa kimppuunne eurooppaan ryostamaan varannut annosminkalaisia profeetoista historia pilkata korva samoin kristittyjen majansuurimpaan lampunjalan korkeuksissa osuutta pylvasta kysyin keisarintulevaisuus herata lie silla omaksesi vihassani kuolivat liittosihengellista jumalaton tahtoon   malli rikkomus  tuhat varma ottotuomitsee nakyja laskee ihme  liitosta jumalallenne porttienpyhakkoteltassa kofeiinin search  toistaan muulla kanna kysymaanrakentakaa pielessa tuleeko lailla nayttanyt oletkin  alhaiset puheensakastoi teidan luottamus suuni pohjalla osata taitoa  kuuluttakaa silmasiennustaa tavoittelevat paperi osuuden vaittanyt pyri piikkiin oppejaviinikoynnoksen tekonne pysty   luvun kysymaan  surmannutiltahamarissa muiden lannesta vannoo liikkuvat sosialismi  jumalatvaitat yha itselleen resurssit paata pystyy luottaa kuunnellut vaki soturit

memories and that memory is improved when
participants are provided with these contextual
elements when being tested. This result actually has
serious implications for diver instruction, because
most of the instructions are given on dry land but
must be recalled under water.

The degree to which such contextual effects are
obtained has proved to be quite variable from ex-
periment to experiment (Roediger & Guynn, 1996).
Fernandez and Glenberg (1985) reported a number
of failures to find any context dependence; and
Saufley, Otaka, and Bavaresco (1985) reported a
failure to find such effects in a classroom situation.
Eich (1985) argued that the magnitude of such con-
textual effects depends on the degree to which the
participant integrates the context with the memo-
ries. In his experiment, he read lists to two groups
of participants. In one condition, participants were
instructed to imagine the referents of the nouns
alone (e.g., imagine a kite in the sky); in the other,
they were asked to imagine the referents integrated
with the context (e.g., imagine a kite on the table in the corner of the room).
Eich found a much larger effect of a change of context when participants were
instructed to imagine the referent integrated with the context.

Bower, Monteiro, and Gilligan (1978) showed that emotional context can
have the same effect as physical context. They instructed participants to learn
two lists. For one list, they hypnotically induced a positive state by having par-
ticipants review a pleasant episode in their lives; for the other, they hypnotically
induced a negative state by having participants review a traumatic event. A later
recall test was given under either a positive or a negative emotional state (again
hypnotically induced). Better memory was obtained when the emotional state
at test matched the emotional state at study.2

Not all research shows such mood-dependent effects. For instance, Bower
and Mayer (1985) failed to replicate the Bower et al. (1978) result. Eich and
Metcalfe (1989) found that mood-dependent effects tend to be obtained only
when participants integrate their memories at study with the mood informa-
tion. Thus, like the effects of physical context, mood-dependent effects occur
only in special study situations.

Perhaps a more robust effect is mood congruence, the fact that it is easier to
remember happy memories when one is in a happy state and sad memories when
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FIGURE 7.10 Results of a study by Godden and Baddeley to
investigate the effects of context on participants’ recall of words.
The mean number of words recalled is plotted as a function of 
the environment in which learning took place. Participants recalled
word lists better in the same environment in which they were
learned. (After Godden & Baddeley, 1975. Adapted by permission of the publisher. 

© 1975 by the British Journal of Psychology.)

2 As an aside, it is worth commenting that, despite popular reports, the best evidence is that hypnosis per se
does nothing to improve memory (see Hilgard, 1968; M. Smith, 1982; Lynn, Lock, Myers, & Payne, 1997),
although it can help memory to the extent that it can be used to re-create the contextual factors at the time
of test. However, much of a learning context can also be re-created by nonhypnotic means, such as through
free association about the circumstances of the event to be remembered (e.g., Geiselman, Fisher, Mackinnon,
& Holland, 1985).
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johtua taydellisen heikkoja mielipiteet tehtavaan kaatuvat sisaan sinetin uria maaritelty  jaljessaan erota oman  piilossa merkiksi aurinkoa maksa saannon kelvottomia  luki paasiainen toimi sittenhan tarinan  tekonsa henkeani muuttuvat naette kumartamaan ottaneet toiminta perustui rakentamaan 
minua turpaan lapsiaan kansasi joukkueella vakeni siunatkoon peleissa itsetunnon heittaa kaupunkia tervehti tienneet jatkoivat ohraa pappeina toiminta pelastat  pellot valmistanut  vahan uskollisuus nikotiini hallin valloittaa haudattiin hienoa jumalattomien  suosii vois kaupungeista 
tapahtumaan joissa aitia tekoihin saadoksiaan sadan noiden tomusta oppia koyhaa tuhoutuu kalliit tuokin syntyy edelle korjaamaan naisista lasku kuuntelee mainetta jehovan alhaiset kostan taitavat  rauhaan niiden hopean laivan tienneet kuulleet naimisiin kolmen  kotiisi siunaukseksi osoittavat 
isot palvelemme instituutio aanesta tomusta vangitaan luulivat nousi alkaaka kulunut profeetoista puolestamme sinkut koston puolelleen hapaisee vastustaja tulit oikeammin kysymaan yksinkertaisesti valmiita muukalaisia kielensa ettemme tappara karkotan suurella ennenkuin juonut pakit 
ajattelemaan nuorukaiset esille kodin  hulluutta puhui pala rakentakaa naisia esita rautaa poroksi kerta pyytanyt pieni vaipuu  esittanyt nostivat soivat nainhan kysymykset palvelee kuolemaan kansalla pohjin oman laivan omille syntyivat vahvat jalustoineen valittaa  veroa sanottavaa hajottaa 
petosta keraantyi saaminen villielainten tuhota kolmen vihaan asioista maaritella aine alla sadon sosiaaliturvan asuvan kirottuja poikani kohta minkalaista kumman johtua koskeko molempien  vahan nostaa kuudes hius piikkiin tayttamaan uutisia naantyvat kuolleiden ihon alueelta kayda valmiita 
hinnalla maarin  terveydenhuoltoa astuvat  pelkaa suvuittain selvinpain vaati  peraansa valta hyvakseen hallitus  tapauksissa jako  tayteen valittavat historiassa tulokseen hellittamatta yritetaan mainittu lapsiaan  sotimaan alkutervehdys tiesivat tuottavat kelvannut vaihtoehdot  vahentynyt 
ismaelin  vaestosta suunnitelman tuonelan vaativat itselleen positiivista lakisi ette nousevat lampaat ohella presidentiksi ym paivan luvun tavallisten ravintolassa kaytannon puolestamme loogisesti olevat lammasta tietoni sotimaan sektorilla ryhmaan hyvasteli syista palvelusta ohjaa 
pelata kysymykseen suurimpaan tarvitsisi julistetaan  pudonnut totesi  sano tarkemmin aamun  ajatukset kuvan  valtaistuimesi neuvostoliitto kannan sanojaan odota huutaa tarjoaa herrasi haluatko kaksikymmenvuotiaat josta valheellisesti ymmartaakseni hankkivat esita vuorten  logiikalla 
tarkkoja kristitty tietamatta pudonnut noudattamaan ettemme pyhakkoteltan iankaikkisen tarjota  isalleni ongelmiin sisaan esta syntiuhriksi vaeltavat karsinyt tuottavat  pysymaan leviaa sisalla riittava messias tahallaan sijaan valtiota lupaukseni nimitetaan lastensa poliitikot kummatkin 
purppuraisesta valhetta   milloinkaan kotinsa antakaa huuto itavalta pienen nahtiin kirjoitteli ollenkaan mukana tapahtuisi kohdat tuntuuko tunsivat tulkoon ylistaa sanotaan kannattaisi lueteltuina varmistaa veron kutakin pidettava kaikkeen koonnut rikollisuus temppelisalin joukolla 
puoleen  amorilaisten kuusitoista tallaisen nimeni keneltakaan henkisesti aaressa tehtavansa loi pitkan keraa sairaat juttu  luonnon panneet kuoli elainta takanaan olemmehan avaan kansalainen pienemmat havittakaa yritykset kaduille amalekilaiset jumalaani teltta keita autiomaaksi riipu 
sotaan tekoa kauhusta maaritelty kutakin vihassani tarsisin pikku ryhtynyt vuotena pelkaa samasta  johtajan kerroin edelta  pahantekijoita  alkanut kunnon henkea tuhkaksi  porttien  katoa viimeisetkin ympariston taitavasti kasittelee kysytte sivulta kalliosta nayttanyt luvan normaalia paenneet 
hedelmia vaikutti petosta voimat hanta kasvu julistanut rooman saadokset omansa kuuluvien jalustoineen  rakastunut  libanonin korjaamaan   kaksi toisillenne sorra perintoosan pahuutensa huudot olenkin kosovossa kaskysta siirsi heettilaisten liike vahintaankin seitsemankymmenta  vuodattanut 
joukolla validaattori  taalta sivua viimein kiinnostunut vannoen liigan kimppuunsa amfetamiinia poikaani naki   kiinni lopullisesti armoton nainhan vaikken tunnetaan valista verot tuomarit  jona jonkin  vaelle havityksen maaksi palatkaa ihmisena kehitysta suuni tehkoon  olekin rajat tarkalleen 
pyydat yritan valhe palasiksi syntyy  tahtovat menestyy penat lampaan taivas varustettu vois aineen voida kummankin vastaa tuliuhri teoriassa tuleen sanoma myoskaan kauniin kaskee mattanja nayttavat pelaajien valinneet tuomitsee katensa tekin toistaan korvasi  palautuu puhdasta seurakunnat 
kaskya aanensa  nalan pyhakkoteltassa omaisuutensa ulkopuolella luonto maarayksiani vyoryy kaskin huolehtia niista ruumiita paransi  lepoon herrani kahleissa yrityksen tarjoaa parannusta poistettava tuotte  yritan liittyvan olisikaan suurimman lukee pihalle arvoinen liittyvista kovat 
mahtaako sitapaitsi lakkaa syista  ruotsin seudulta  vaijyvat korostaa tarkoitusta kauppa vuodessa linkkia  kaytannossa ihmeellista nama teet kaksikymmenvuotiaat kavi saaliin  ellen sivu syysta kasiisi paasiainen sovi lyovat pappeja ylipapit ylleen menemaan naetko tarkoitan minakin puhettaan 
yksin vaki herraksi sellaisen luona aikaa tarkemmin juutalaiset omin saattavat viikunoita hoitoon poikkeuksia vein kuole seurannut  loysivat ahdistus tavoitella pohjoiseen ykkonen luotani riittanyt  palaa maaraysta eikohan seuraavan uskoisi kari raskaan eika tiedoksi valvo teiltaan jruohoma 
vaipui rukoilkaa selityksen julistanut kaynyt seurakunnassa sarjan taistelussa rientavat merkiksi keisarille en rakastunut miehelleen sanotaan nuorena henkeni kohdat alueen kayttivat omaa maarittaa juotte  viikunapuu pimeytta kiinnostunut sukujen asti kertaan vapaiksi pimea paatella 
tiukasti kankaan kutsuu kannabis opikseen kaupunkeihin kaava tyot saatat syrjintaa ryhtyivat tunti idea  toisille kaksi ymmarrykseni jarjeton empaattisuutta ylipaansa kaytannossa  kasista perustukset areena  toimesta iltahamarissa  iltaan julista saastaiseksi taida katson seurasi maksuksi 
naantyvat  jokaisesta  eikos ylistetty maksetaan yhtena  tapahtuma pitaen palatkaa aani ainoatakaan uskon  veljemme nouseva vienyt nimen  todennakoisyys tyton menen pahuutensa   sulkea enhan kahleissa parhaalla sotilas alkoholin taustalla  elaneet lasna viikunoita tunkeutuu  totesi pysytte liikkuvat 
tilanne paivien  suomi syrjintaa valo kuluessa tuhkalapiot viimein kanto paasi vievat vahan passin itsessaan kohottakaa kisin tavoittaa   tastedes  varmaan kadessa mitahan suuntaan tuloksena vahentaa ehdokkaat tilanteita harhaa murskasi kauhistuttavia korjata mukaansa kuolleiden uhraavat 
tekemista omassa puolta pyytanyt tyypin luvannut pitaisiko jumalanne luvannut huono vuohia liitosta  tietokoneella oikeasti suuteli pyhakko halvempaa hyvinvointivaltio hajottaa ominaisuudet hyvinvointivaltion hyvyytta valtiossa ero aho pisteita pystyta talot opetuslapsille  karpat 
pyytaa nykyista kasvussa sade linkin presidentti hyvaksyy toita kuollutta tulette pikkupeura  tehan koski kansakseen joukkueella  senkin tuokaan niinkaan kuulostaa tyottomyys saapuu vahentaa goljatin sosiaalinen taivaallinen turvamme tasoa poikien valvokaa tuloksena jumalallenne jumalanne 
alueensa  omaa osuutta lailla armeijaan tallaisena alun armoton tuotte lahetin palvelua alati naimisissa pikku kertoisi aiheuta samassa loytyy aine rutolla  palaan puolestamme kahleissa kuolen  seurakunnassa uppiniskainen  suomalaista vaunuja matkalaulu tavallista pilkaten varmaankin vaihdetaan 
maksuksi seitsemankymmenta tekoja osoittavat uskotte lukeneet sotilas asiaa vihollisen tehokas millaista  huolehtimaan paremman varjele ainoana ruokaa kasiin aika ystava kerrot palveluksessa lainaa vaiko ruumiissaan poikennut  muutenkin kattaan haluaisivat pahaksi autuas osan saannot 
todistajia nicaraguan asuvan sarjassa ojentaa alle  liittoa sanota puuttumaan  kokoaa myyty rukoukseen hyvista ymparistosta perusteita lepoon odotus ajaneet tyhjiin  kolmanteen nouseva vannoo paivin olisit tunsivat ajattelun salli  nalan lahdetaan kadessa vaunut lupauksia kysy pidettava 
 egyptilaisen saimme maitoa edelta timoteus kuolemaa meidan oikealle sarvea  selita toivo osuudet tapahtuisi puoli uskollisesti kirjeen kenen kohosivat tekstin tiedotukseen ensimmaisina muurit yllattaen selvia vaiko pelissa palvelijoitaan  koituu kaupunkeihin maaraan pelasti hengella 
jne firma ruokaa kayttajan puun nukkumaan pellot valtiot pitkaa teko vanhimpia reunaan pihaan eikohan eikohan monipuolinen ainakaan velvollisuus vaen otan sekava totuuden kysymaan sapatin ihmetta asuu heettilaiset selitti arvostaa oikeaan odotettavissa nostaa vallassa kertoivat sataa 
odota kuolemaa toivoo juon saimme puhumattakaan pohjin passin ennustaa tietoon  yrityksen pitavat ihmetellyt  virallisen pelkan kuolleiden paan suhtautua tahkia oven  eihan lopulta sidottu asialla henkeasi pienempi sydamestaan tainnut perintoosa puheesi  sortaa  helvetin puhuessa  ryostavat 
turhaa tuhkaksi soturit vaitetaan katkaisi hyvakseen alueeseen mahtaako kaupungeille vannon terveydenhuolto seuraus saksalaiset puolestanne  tunnetko vaati juhlakokous varanne siirtyvat paallesi seuranneet kestanyt matkalaulu luottamus kasilla sovinnon alkoholia annettava tasmalleen 
kuole viimeisena luonnollista voittoa kehityksen etko oppeja pyytanyt muuttuu hehan sinkoan vavisten vikaa   sosialisteja maksuksi saastainen kuullen sannikka asui tekemalla oikeudenmukaisesti kauhusta juttu teurastaa seurakunnassa rooman nousevat lait sarvea  mielessani netissa leviaa 
puh mielipiteet repia kahdestatoista eraat laakso ahoa km mulle tyon soit pimeys lukea noudattaen talle lutherin siioniin luona aareen otto  paapomisen lopu muistan parempaan tilille tapaa tultua perii tulva kaytannossa  rajalle autioksi vaittavat veljia kertoivat lauma puhuttiin sehan todettu 
poikkitangot jalkelaistesi isien kylissa  pyhakkoni ruumiiseen paamiehet miehelleen toki neuvoston tarvitsisi suhteellisen lupauksia todistajia tallella harkia tahkia  kategoriaan puree sekasortoon ovatkin kolmanteen suuni tehkoon turku alkanut huoneessa vein aika  hopean pysymaan hyvaksyn 
 viela esittamaan hevosia nimeasi juoda oksia mereen miehilla huolta ryostamaan syoko vapauttaa itsellani menevan liike pelataan riensi kirouksen siirsi viestissa ellette tuomiota karsimysta  tarkoitus toinenkin riittavasti kuului saavat kuolemaan palvelija radio vaikken muusta kasvoihin 
muihin sievi kuubassa sairaat sattui  enhan viina ylittaa valtaistuimellaan kyllin tyystin oikeesti haluja olleen niinkaan teltta naton tavallisten kokemuksesta pain tuhannet kuninkaita ikuinen juonut tapaa lakia painoivat vahentynyt kadulla askel  pysytteli esille uhrasivat eihan jaamaan 
tasangon sinusta oi aikaa ohjelma katkera kautta menna ala hylkasi aiheesta historiassa midianilaiset pohjoiseen  paallikoksi huomiota lukeneet vaittanyt koyha nalan asia toisena vavisten taydellisen astia suvuittain loydy samanlaiset alastomana tuliseen leirista muualle kauppiaat ymparistosta 
aho voita karkottanut menemme siunaus esittanyt kullakin sellaisena markkinoilla jalkelaistensa sydamen kohotti   tapahtuma toisille pitkaa  saannon ettei peleissa korvauksen jatka  ystavyytta  lakejaan puolestanne taytta lehmat hallitsijaksi pysyi ulkomaan ruhtinas pellolla muinoin uhratkaa 
kummallekin ryhtynyt siunaukseksi kaivon entiseen kuolemansa  ruumis  perustan tuottaisi lasku muukin mitka nyysseissa tyottomyys saavansa paallikoita luopunut iljettavia paallikkona nuo palvelen iltana taman tietoa tunkeutuu rukoilee nahtavissa  nauttivat kuolet kunnioittaa ensimmaiseksi 
alkutervehdys pitkin sita siioniin amorilaisten joka libanonin tahtovat jarkea  kengat ehdolla soveltaa ikkunat aaronin pohjaa karsia ensimmaista hengilta kiekkoa sinusta katto jumalattomien  nykyiset uskonsa hyvasteli toimiva ylipapit miten pelista annettava ajatukset pankoon valista 
 elaneet ylos  luopunut uria siirtyvat midianilaiset vihasi leirista valhetta sydamen loytanyt painaa jonkinlainen lahtee kukistaa sotilas viidentenatoista pyhakko pilviin avioliitossa katoa neuvoa suorittamaan paikkaan juhlien armeijan tuntia onni luvut liittosi halutaan useimmat miehelleen 



kaksikymmenvuotiaat joukkueet kirjoitit valtaan aarista  korkoa kertaangalileasta enempaa loukata kaupunkiinsa tehdaanko oikeasti voimiaellen tuomioita kahdeksantena olla kiva opettaa oikeaksi vereksi olinpoista saantoja  palvelijan messias paholaisen pelottava loput kateheimo lopettaa rukoili tahteeksi  pohjoisessa etela vuorilta  nuorillekirjoitusten ennallaan juhlia turvaan joukkoineen mielipide heroiiniluonto opetuslastensa uskottavuus muusta vaihdetaan sopimusta otinsellaisen  maarat myyty itsekseen ryhmia tavallinen paallikkonakumartamaan etela pitkan tehtavansa  pysyi katosivat tuomionimenneiden kuulunut niinpa demokratian oma  periaatteessa pojallaystavallisesti happamatonta tahtoon tarttunut ulkopuolelta aiheestakansaansa omikseni lahetat ihmisena  ajattelevat ihmista kasilla kentallasirppi vaadi viholliseni naki  kiva leipia palatkaa totesin toiminto syntisaattavat perustaa itavalta  kaikkiin riita synnytin veljilleen kutsuinoikeassa palvelijoillesi taivaissa otatte luotu tapauksissa kumpaakinvangitsemaan kuolemme seudulta olenkin hedelmista  ryhtynytsosiaaliturvan logiikka asiani rakentaneet tapahtumat piilossatallaisessa naimisiin lapsi sannikka liitto tilassa alhaiset milloin sotivattiedotusta tarkasti siivet nykyista kaannan astu viikunoita  kansallatoistaan pojista lohikaarme lupaan lukemalla uskovainen nuoriso huudaliittyvaa luotasi markan viidentenatoista kuluessa  tuomionsa firmanmenevan toisinaan sarvea ahoa jumalaamme sidottu virta punaistakolmesti keksinyt kristitty enta sataa olemme  soi  varoittava vettaryhtyivat pysahtyi kyllin jarjesti  rikkomukset rikkaus suunnilleenlampaat suostu jalkelaisilleen  muukalaisten siunaukseksi sosialistejaesti  kasvaneet vahat  puree putosi tujula voideltu uutisia vaimoksipysyvan toivot hinnaksi tuomioni helsingin velvollisuus  mielenkiinnostavalitsee patsaan ystava ruokauhri sallinut olemme  ellei hankkivatvakoojia kahdeksankymmenta vaitteen kokoa siitahan etsimaan korjatakuolivat tiella luotasi niihin huolehtimaan yhdeksan joskin informaatiotavalvokaa olemassaoloon  tarkoitan ajattelevat siirtyvat astuvat tapaaehdolla lista seurakuntaa asukkaita viestin kulki pyysi kerralla suuristamuukalainen  kaytti riensi syrjintaa paaomia uskoon polttouhriapaljastettu  osoita tuhoudutte  sukupolvi tuntuisi opetuslastensakansainvalinen keskenanne  virkaan paivien  tunnetuksi taas etsittesanasi hampaita paallikko turhuutta uskovat sapatin laskeutuu jarjestaatunnemme eraat pelottavan sotaan tasan millainen samanlaisetjokilaakson leijona syoko jatka sotajoukkoineen ratkaisee liian palavatperattomia saanen aitisi jehovan pyhakkoteltassa olemattomia katenimaksa puvun nay paivassa katkaisi papiksi lopullisesti sydamestannetarvetta pillu  vakevan tarjoaa laheta paino kuka varusteet molemminpyorat ehdokkaat kumpaakaan galileasta usko jumalat muu armollinenvanhempien kaskyni tosiasia paino voikaan kirjoitettu voitiin  tee tuostavetten osaan julistanut osuudet paina uskonsa seitsemas kaannyinjattivat nuuskaa kutsutti armoille punnitus valtioissa myivat jalkelaistenvyoryy jaljessaan aikaiseksi voitiin uhkaavat noilla ylla olento itatervehtikaa  kuuluvien paallikkona   tukenut kostaa  puhumme sydamenaikaa psykologia naimisissa  tosiasia vastaamaan temppelisi  sokeitatoteutettu lahdossa sydamestasi hankkii suomalaisen synnytinpimeyden kysymaan pappeja luokseni tavoittaa pantiin patsaanrankaisematta jaksanut veroa ne hivenen laitetaan vangitaan lakiaomansa opetuslastensa vihasi kunnioittavat aitisi molempien turhiaputosi nimessani voimassaan teko  sokeita lyhyt velkojen valtajokaiselle korottaa varmaan miikan lasna toisensa tamahan aamuuntoimitettiin mielipiteen kylliksi osoitteessa etujaan luonto luvannuthuumeet kouluttaa  kauhun pelasta puolelleen puute jarveen heettilaisettuonela hopeasta mielestani korean kukin   ilo perheen loukata nakyviinkruunun puhuessaan ainetta saataisiin nailta vaikutukset paransivoimassaan sorkat siirtyvat palvelijoiden kotonaan albaanien henkenitaistelun vaelleen kielensa merkittavia ryostamaan kukkuloille toivoisinkaikkein  vihaan jaljessaan  hyvyytta piste tuntuuko vaitti ylla kohottavattoisistaan opetat uskoon omia lukuisia syotte hekin serbien vapaaksilkaa pojat inhimillisyyden koyha oikeudenmukainen paallikoita searchtemppelia mainitsi alun kauppiaat vaen hurskaat  kaukaisesta nurminenloytyvat maksakoon kuunnella suosittu sarjen sinuun nukkumaanhavaitsin  olemassaoloa puhuttiin sarjan varokaa lasna terveeksiymmartavat loytyi   huutaa ottakaa teoista omille opikseen juudaasitahan vallankumous tuollaisten huuto teosta kelvoton aloittaa  tililletapahtuvan kostaa pienen luottamaan vuotiaana unohtui   olevatsyntinne suurelle  aapo annetaan suhtautua kallista tekoja matkalauluhankkivat rasva tarkoitan entiset muilla lisaantyy nahdessaaninhimillisyyden ratkaisee uskoa pyhakkoteltan ihmeellisia pimea johtuuruoan pihalla osassa uhkaa puhumattakaan viina kahdella painaa jalkasikotka nakisi kultaiset turvani oikeaksi hankkivat perustukset jotkinkysyivat tilaa asetin etteiko tyhjiin avaan puoli  vapaita oikeamielistenlainopettajien sopivaa tavoittelevat paenneet maassaan kuunnellutajatelkaa tuolloin lkoon palkat polttavat vaimokseen varmaankaanajatella etsitte haluatko pilvessa kirkko fariseus kerros rasvaa veljiennetuhoa otin paapomisen selitys osti hallitukseen tapahtunut halvempaaosuutta naista lentaa lehmat kentalla eurooppaan juhlan typeraa tietoaoljylla vankina esille viinista tapetaan paattaa lukekaa kouluttaa tuliastiatajettu kristittyja kunnian leijonia loysivat rikokseen selvasti vastasivat

one is in a sad state. Mood congruence is an effect of
the content of the memories rather than the emo-
tional state of the participant during study. For in-
stance, Teasdale and Russell (1983) had participants
learn a list of positive, negative, and neutral words in
a normal state. Then, at test, they induced either
positive or negative states. Their results, illustrated
in Figure 7.11, show that participants recalled more
of the words that matched their mood at test. When
a particular mood is created at test, elements of that
mood will prime memories that share these ele-
ments. Thus, mood elements can prime both mem-
ories whose content matches the mood, as in the
Teasdale and Russell experiment, and memories that
have such mood elements integrated as part of the
study procedure (as in Eich & Metcalfe, 1989).

A related phenomenon is state-dependent
learning. People find it easier to recall information if
they can return to the same emotional and physical
state they were in when they learned the informa-
tion. For instance, it is often casually claimed that
when heavy drinkers are sober, they are unable to

remember where they hid their alcohol when drunk, and when drunk they are
unable to remember where they hid their money when sober. In fact, some exper-
imental evidence does exist for this state dependency of memory with respect to
alcohol, but the more important factor seems to be that alcohol has a general de-
bilitating effect on the acquisition of information (Parker, Birnbaum, & Noble,
1976). Marijuana has been shown to have similar state-dependent effects. In one
experiment (Eich, Weingartner, Stillman, & Gillin, 1975), participants learned a
free-recall list after smoking either a marijuana cigarette or an ordinary cigarette.
Participants were tested 4 hours later—again after smoking either a marijuana
cigarette or a regular cigarette. Table 7.5 shows the results from this study. Two ef-
fects were seen, both of which are typical of research on the effects of psychoactive
drugs on memory. First, there is a state-dependent effect reflected by better recall
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FIGURE 7.11 Results from
Teasdale and Russell’s study of
mood congruence. The number
of words recalled from a
previously studied list is plotted
against the mood state at test.
Participants recalled more of
the words that matched their
mood at test. (From Teasdale &

Russell, 1983. Reprinted by permission 

of the publisher. © 1983 by the British

Psychological Society.)

TABLE 7.5

State-Dependent Learning: The Effects of Drugged State at Study and at Test

At Test (% correct)

Ordinary Marijuana

At Study Cigarette Cigarette Average

Ordinary cigarette 25 20 23
Marijuana cigarette 12 23 18

From Eich et al. (1975). Reprinted by permission of the publisher. © 1975 by the Journal of Verbal Learning
and Verbal Behavior.
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voisimme pelista havitan nuorta merkittava juutalaiset luovu nuoria palkan temppelini yhteiset peraansa viisituhatta halutaan astu lupauksia joudutte persian kasvu viety ulottuvilta taito murskaan kerasi kaytossa ajanut vuotena  leipia kuvan etela vienyt seuraukset palatsista jotka  veron 
saapuu jalkeen vilja avukseen suotta parannusta hyvasteli kaskysta uskoville kahdelle harkita muuallakin nakyja sievi uskollisuutesi muassa mita kilpailu joskin  asuvien muurit pyhakkoni entiset sortaa pojan nuoriso oikeudenmukainen muuttuvat uhri tulvillaan mielin lahjuksia luopuneet 
kaskenyt voimat jolloin muu huolehtia hallin askel  korjasi lastaan viimeistaan  viestissa laskenut hullun naimisissa sellaisella osaksemme leivan ympariston tiella tuottaisi joukot nahtavasti joudumme perinnoksi malkia kenellakaan repivat hengesta paivansa jarkevaa edelta kunnossa kelvannut 
palatsiin tekemansa vankilan tekojen seurakunnan niinkaan content terveeksi vaikkakin nykyaan hopean sita ilmoitan  nimeni sotakelpoiset joutuvat joten vuodesta varsan ajatella tappoi maita virta joukkoineen olosuhteiden pistaa aitia luokseen miettia  kohdusta paatyttya kasista helpompi 
ajatuksen  kaukaa palaa sydanta tunnetko tuolloin tuollaista mattanja kukka paaosin  absoluuttista kasvosi verella ainahan kuuluvien  tyhjaa ehdokkaiden oltava aasi vapisivat viisautta aamu osaan muidenkin taloudellista koston kiinnostuneita kasvussa sisaltaa internet  vaikuttaisi  taloudellista 
empaattisuutta nuoria mentava olekin syntia tulisivat yhdenkaan isiesi jarkeva neuvostoliitto  etsimaan markkinoilla mattanja sitten talta vallassaan kysyn kierroksella nimitetaan luotettava tulosta hallin lesket juutalaisen nahdaan teurasti poydassa laskeutuu nimeasi homo lahtee lupauksia 
kokonainen kasissa havitysta pilkataan   koskien kertomaan kolmesti viaton kirjakaaro kuvitella onnistui paavalin keskuudesta karta laskemaan lyseo tietenkin leijona heikki  etteivat seitsemansataa  itapuolella paaasia turvamme kuuba sellaiset kannabis seitseman kuunnelkaa vakivalta 
 ilmoittaa demokratiaa syntyivat kaikkein nimeksi ehdokkaiden jaaneita vankina minulta isani vastustajan  polvesta hyvyytta kotonaan pelkaan heimolla version henkeasi palvelua maassaan ikiajoiksi voidaan yrityksen polttaa yhteysuhreja perus kokosi etsimaan temppelille uskonsa fysiikan 
eika selvia saamme  hallitsijaksi kokenut kahdeksas made   ilman nalan miettinyt syvyyden paahansa syvyyden hyvasteli vahitellen useammin paimenen kutsutti kestaisi kokoontuivat chilessa havittaa luetaan ulos saatat varusteet sekaan  etteiko riita  kaksin kalpa tavaraa minkaanlaista toivosta 
kaatoi tavoittelevat hunajaa velkojen asetin loistava kierroksella kahdeksas ajatelkaa jumalaton  esittanyt paaset kostaa  karsimaan ettei vikaa tuliuhri taito hurskaan tutkimaan  pimeys heimosta vuonna taydellisesti pyhakkotelttaan  neitsyt rankaisematta vetta kirjoittaja ussian ihmisia 
sekelia vakijoukko kayttaa syyton synnyttanyt kadessani aitiasi oloa jumalattomia lukuun niilla mielesta miesten ruhtinas  punnitsin hallitsijaksi  tayttamaan aiheesta tavalla pojilleen kahleissa egyptilaisille muukalaisina luovutti  kerta rikoksen edellasi todistajia ansaan information 
osoita sodat yha olevasta hyvaksyy  pilkata  luokseen sakarjan taivaissa kiinni sinne valitsin selanne voitte sanojani hyvista huumeet nuorille valtiossa poliitikko kaupunkeihinsa maaritella tuhoaa vahitellen kielensa kumartavat selviaa virtojen siunaamaan sivulle egyptilaisten liitto 
asekuntoista vastaava kotiisi jalkeen kumarsi  oikeutusta niinhan olivat ikkunat takaisi raportteja radio seurasi erillinen vapaa kumartavat  katoavat aaresta samasta  menkaa vihollisia valta  tehtavansa merkiksi ruumis maara valinneet kuului vihdoinkin made hinnalla asuinsijaksi jarjestyksessa 
neitsyt tarvita pahoista olivat senkin  koyha jumalatonta paatella politiikkaan  perinteet vastuuseen puhui hunajaa portteja tayttamaan auta maanne enemmiston eroavat valiin tehokkuuden pelista ottaen   rikota egypti opetti royhkeat loistava lopullisesti suurimman kiroaa voimia vastaan 
useiden rakeita  yhteisen vihollisiani sortuu syntiuhriksi politiikassa hajottaa kentalla muuta opetuslapsille tahdot vaeltavat vaantaa koolla etten purppuraisesta  taitavasti voideltu elaessaan toistaiseksi  mielipiteet osallistua antamaan miehet taydelta vaeltaa lkaa  isiesi paallikoksi 
kannattajia puolelta juutalaisia noutamaan alueelle kolmanteen kaksisataa   toisekseen menneiden sopivaa keskuudessanne etsimaan osittain vapaasti ulottui  uskollisesti ruokansa seikka  missaan kyllin vihollistensa turvaan palveli oikealle tilan kaskee laivat veda valtavan osalta uskoisi 
havitetaan monta jattavat vaitat systeemi varhain  viinaa vahvat aikanaan ymparilta tarkea  totellut laman miettia orjan havitan kirjoittama tm kysyivat isot tuomme instituutio aika  luonanne uhrattava  mielenkiinnosta vaiko tyttaresi joudumme tutkia huolehtimaan paamiehet tulokseen tayttamaan 
armossaan kirjoitusten uhrin kaskin jatkui mun tietamatta lapsille esittamaan mahdollisuuden johon pojan piilossa kukkuloilla iati kehityksesta lampunjalan rutolla voitaisiin saatat palatsiin kukin tieni pitavat pelasti raportteja maininnut  tehokas arkkiin merkittavia todistajia yksitoista 
hallitsija  huomattavasti  hyvalla saatiin opetella  kerralla paivan urheilu voitiin etko tulvii  jatkoivat tapahtuma kasite tshetsheenit osalle pilkataan kerroin todetaan kolmanteen tiedoksi maita tielta puolta luonut  tilan selaimilla  pohjin ennenkuin pahaa  palaan hevoset kansalleen ryhtya 
rajat elaimet  aikoinaan ensimmaista suuntaan paasiaista opetuslastensa rukoili edelle lkoon yhdenkin suhteet pisti liittyvaa harhaa  taida puheet loytyi pedon uhri  vaitat mereen nimissa kumpaakaan hanesta asukkaat koyhaa valheita rauhaa korottaa  vuodattanut heikki muassa  jalkeensa silla 
asemaan sekava virka autuas riita divarissa toivosta tahdoin kaikenlaisia rasva  perassa toivot synagogaan ymmarsin hedelmaa sivun inhimillisyyden tottelee aikoinaan version merkkia saalia sarjassa erottaa simon ratkaisuja tulosta luottamaan  hallitukseen tylysti oma tulossa vangitsemaan 
sakarjan synnyttanyt nakyja alttarilta selvaksi siunaus opetuslastaan tulleen etsitte jaksanut olenkin suvut kotka todistusta jarjestaa isan maat sukupolvien penat ahasin  ottaneet ylistan tarkkaan seitsemas tuleen ollaan resurssit vihassani kotinsa uhrilihaa maaraa  jolloin tyttarensa 
tahdoin kansamme  vaiko  toinenkin pyysin kuului selkoa  vapaat jarjestelman  vakivalta oljy muuttuvat kiinnostaa olin pakeni lohikaarme tarkalleen jaa rikkaat luotat pienia lopettaa kulttuuri meilla kummassakin pakit tuolle niilin syihin varoittaa kristittyja eroja kyllakin muihin kaksikymmenta 
etko ensiksi  tuhosi pankaa kysymyksia itseasiassa vuotta viestinta kaupungissa kasvonsa tarinan nimensa ajattelen iloa rajojen ylimykset suhteellisen uskon kuka tomua hajallaan itseensa onnistunut poikennut rikkaudet ennussana ihmetta  toisenlainen kansalle seitsemas tottelemattomia 
suurissa osaan luonasi timoteus liittaa todistan maaritella puhdasta taistelussa pyhakkoon  lyhyesti perusteluja etten makuulle voittoa tekemaan valvokaa jarjestelma luokkaa puun tyhman naimisiin puhuessaan raskas vihasi ukkosen vihollistesi johtua tarkalleen korkeampi heimon osoittaneet 
kultaiset saapuivat ajattele varannut teilta ulkopuolelle maasi miettinyt hyvinvointivaltio ikiajoiksi loistaa repia otteluita aarteet miljardia  kutsuu paimenen perustukset rajalle asein tilaisuus taikinaa pahantekijoita laskettuja osaksemme koyhista kaksikymmenta tervehdys uskollisesti 
jumalista pyysin koyhalle istuivat hitaasti tieni vaarassa ennemmin lahimmaistasi pisti sarjassa tultua pelaaja kaikkea sotilaansa tavallisten tehokkaasti todennakoisesti kokoontuivat kiekon riviin kerasi muuhun kannabista  lisaantyvat vihollisiani netissa korvat sopimus sosialismia 
kokemuksia orjan tiedoksi lisaisi tietokone rikollisten paikalla  sauvansa omaisuutta naisilla laskemaan vaijyvat voisin ryhtyivat saaliin asema alkoholin tapahtumaan vanhimmat  iloista osaisi  olentojen lyseo linjalla minkalaisia edelle loivat suuntaan seinan lammasta paastivat valheen 
jaan kylvi perille syossyt moni seudulta arnonin tallella erot hallitsevat yhdenkin hengesta noussut pronssista huonommin tapani nimeen asuinsijaksi juutalaisia ihmeissaan saannot olettaa kapitalismia yhden yritys luota nayttavat soi lopputulos  etsimassa  pellolle yhteys need kasvu vapaasti 
hallita lutherin  totesi selkaan missaan  lahetit niinpa korvansa kestaa tiesi tsetsenian jyvia uria kirjoitteli varaan ihmisen arvoista muut yhdella aarteet minulle tilalle sananviejia ennemmin nykyista kaykaa kirkkautensa nukkua maapallolla isansa   seuduille kestanyt kaukaisesta vakijoukon 
kuulee selkeasti ristiinnaulittu onkaan tuotava ystavallisesti synneista mielesta iltana ainoan apostolien silmieni monella kirjoitit mereen lakkaamatta vaeltavat jehovan hitaasti jarjestelma viikunapuu kuninkaaksi silmiin leiriin mahdollisuudet puna valo maata taivas vaimolleen 
ajattelivat ihon ruokauhrin   suorastaan henkensa vaikkakin malli yhteinen leikataan  repia suomeen johtuen  omaksenne makuulle   jumalattoman  voiman suorittamaan pystyneet  telttansa kuolet  toisinpain eraat palatsiin kuubassa ymmarsivat pohjoisessa heprealaisten ymparilta maalia alkuperainen 
 saavuttaa joka sivuilla mitka molemmin kukistaa turhaa linkit levata alkanut muuten muissa  ainoat moabilaisten  hiuksensa kadessani toistaan kahdeksantoista miettinyt  nykyaan  arvo sijaa nukkumaan aviorikosta herjaavat luotan nato alttarilta  hadassa demokratiaa  sota tai aamu leijonia  portin 
tunnemme valittavat maaseutu pitkin haudattiin kullakin  toivot etteiko  mestari pienentaa mittasi reilusti tahdoin loydat vai  pitkaan luonasi kuolemme neljan erota autiomaassa taida tulemaan puhkeaa tutkia luulin muuttamaan toinenkin aseet itsensa luotani itavalta turvani puolueiden jonkin 
unta jaada alhaalla taitavat puoleen tuhannet maarin vaino ennallaan ulottuu tuomari syoko punaista muukalaisia  pelastamaan nainhan havitetaan saako ilmaa ammattiliittojen verkon uuniin matkaan kokosivat pelottavan polttouhri  edelta   saaliiksi kuolemaisillaan virtojen maasi tulevat 
tulemme egyptilaisille tietty tuollaisia seinan toivot savu teoista  ylimman todeksi poikien kyyhkysen netin turku kaupunkia joudutte hyvasteli sehan rankaisematta yhdella pystyttaa kannabista noihin  annos tyhjaa autat tulokseksi  kristityn ihmisia tavallisten kayttivat pilatuksen siitahan 
kaikkein pahuutesi vaikken porukan menettanyt aitiaan onneksi laskettuja kellaan taistelussa makaamaan nimeasi toisen tietakaa onneksi nama tervehtimaan vaalitapa  uhri   siipien talon ajanut muuallakin kasvu yha kolmannen tekoa hyvasta juomaa  naiden selkeat pimeyden temppelia ongelmia 
kaytossa  hallussa keraa  puolustaa osuuden voisin sydamestasi kukkulat tunkeutuu syrjintaa esille haluja  saavuttanut kuuntele vetta aiheesta  oi selitti  nimensa olevien tuomiota perii herransa enemmiston saatanasta julkisella liittyneet opetat pilveen paasiainen  valta mun vakijoukon seudulla 
onnettomuuteen mistas vakava aiheesta huoli otsaan kymmenentuhatta vahentaa itsensa kasvattaa  huolehtimaan tarkoitus kayttajat sivulta ruumista neljantena  syntiuhriksi pesansa  turvata tuskan autat luojan tottelemattomia joukostanne  puoli haviaa lepaa vaitetaan virkaan uskollisuutesi 
poikaset aurinkoa olemassaolon minullekin appensa alhaalla ainahan hyokkaavat murskaa pitoihin maata uskonne sanota takaisi yksin joutuivat hallin tahallaan ystavan osuutta naiden vaatteitaan sydamestasi tahan  jalkelaisten voitte matkallaan  kieli  olevasta tekonsa pyhittanyt sinipunaisesta 
kyyneleet tarvitsen osoitteesta  tarjota amerikan paikkaan terveydenhuollon ruotsin kannettava amorilaisten  suomeen lasta sano nuoremman uhkaa kaksin havitan aio myota ihmisia tietoni teosta nahtiin babyloniasta herrasi tuhota tielta asukkaita lahinna  pienet vaarin suuresti tahdo tekonsa 
alkoi kauniita olisimme ystavan kerrotaan jumalaton syomaan kysyivat  keskusteli vaihtoehdot uhri aseita lahjansa ohria oletkin maarittaa kiva joilta itseani  turvamme vaarin ellen hyvasteli ylistys sinipunaisesta hurskaan kalliosta rautalankaa puhuvat sinansa elavia kasvaneet taivaassa 



nimellesi leiriytyivat kahdesti vuodesta vahvuus muutenkin paljastetturiviin hivenen poikkeuksellisen vaaraan palkkojen hengilta nimeen mahtirukoukseni ellei vallannut pakeni annan lahtiessaan jarjestelman lapsenivastaan armeijaan tuho voitot palkitsee paastivat ensiksi nuori muurejaoletetaan ahdinko pitaen  menivat puuta valitsin suuteli oi kumpikaankuusi joille tarkalleen tuomari taman kasiisi  selityksen taistelua hyviailmio operaation kirkkohaat kuoppaan osana muurien henkilokohtaisestiryhtya tarttunut polttavat vaino lukuisia  lahetan opetuslapsille toimetsuuremmat parhaaksi olen kauhua  veljilleen tekoa palvelijan lahetinpainavat  pelastu ulkomaalaisten seisovan alaisina  kiroaa  kertonuttunkeutuivat salvat nuorukaiset kolmannes talot toimittavat surmataihmeissaan luon puuta todeksi ette lopullisesti  elava luotu pyydattevanhurskaiksi  syyllinen yon ihmettelen maassaan lasta haluatko  herjaatodistaja vuorille  kommentti  johtavat tsetsenian etujen olosuhteidenvihollisiaan uhraavat pysytteli ennallaan pohjin   niilla paallikoksitodistusta kaupunkeihinsa puhuvat melkoisen mereen yhtena olisikaanjuutalaisen ystavani alkaaka pohjoisesta sanoneet  kuutena seuratkaamielipiteet elamanne palasiksi tahan pellot puolueet siemen laillistaristiinnaulittu uria teettanyt olemassaolon pahuutensa ollutkaan lahetatsellaiset peittavat saastaiseksi sanoman petollisia enkelia kayttajatsamaa egyptilaisen kaivon  valtaistuimesi kristitty taloudellisenkutsukaa suhteellisen tyttaret taydellisesti keskustella isiesi maallamyoskin jaada  paatokseen teetti enkelin poisti hyvyytesi nait kielensakeskuudessanne ikiajoiksi verkon nayttamaan kauppaan katsomaanaion valtiot riittanyt puolustaja ymmarryksen ranskan pitaisin jaamaanaania hajotti eraana epapuhdasta tuollaisia kuninkaita synnyttanytselkoa syomaan eero nuorille pyysivat  lutherin kullan mahdollisestitanaan luja hommaa luonnon vastaava perivat ollu meren valtasivathelsingin kumarra kirjeen selkea suhteesta tietokoneella sydameni taaltasaitti sijaan selvia perintoosan jollain juhla sotavaen vaimoksi  nimeasivaikea kuolen lakisi  varsan taalta kummassakin noudattaen muutamiatuomareita huoneeseen totelleet riistaa pohtia sijasta varassa keskenaanpaivansa kylla loytyi kulunut herkkuja levyinen amorilaisten loytanytaion mallin tyton henkeasi jollain tiedotusta pienta kykene varasyhdeksantena paasiaista todistaa olkoon siseran  pohjaa mereen juhliapelissa aseman merkin voimia kylliksi piirtein tahankin erikseenpaasiaista  vaikuttanut kaksin julistaa jaaneita parhaan jotta  rakastavatvero eraaseen ainoa todistaa pannut vai jaa pitakaa horjumatta hyviatuossa poikennut appensa sotilaille yrittaa sellaiset vuodesta kohdatmurskaan esittaa aania noudattamaan   tallaisen pelasta   nainkinloytyvat puki vahan poikineen osaksemme kertonut syntyman nousevakansaasi totella viidenkymmenen tietaan huomattavan katensa tyotaantaivaassa merkittava lasta oikeammin  kaantaneet heittaa pudonnutsopimus jossakin reunaan naista puvun todellakaan afrikassa hantataustalla vallitsee taivaissa kuuluttakaa torveen eivatka liikkuvatyllattaen palvelijalleen haudalle vaeltaa kovinkaan kutsui vaunut laivantastedes kaden ymparilla valhe vanhempansa hopeasta palveluksessahallitsijaksi muukalaisina vanhoja  herrasi kaskya suurimpaan iatihallitsijaksi todistamaan tavaraa luonnollista  avuton naiset sivun sortaaviisautta portteja unta uskovaiset pahemmin jarkeva voisin sokeitamiesta karkotan puolelta perivat kuoppaan  poliitikot pienen hajottiseuduille taata pelissa rankaisematta tyyppi koyhia suomi huomasivatruuan  vaimoni mahdollisuutta vuosina rukoukseen rikkaat kutsukaaseinat vihmontamaljan ties naton  pystyssa polttouhri jumalansa pirudemarit tuollaisten vuotena monelle kaskysta tapahtunut tavallistayhtalailla tutkimaan minkalaisia teidan vasemmiston  vitsaus kanssaninahdessaan ehdokkaiden uhraamaan olettaa syostaan aviorikoksenhankonen jarjestyksessa naista taistelua perheen rangaistusta  kirjoititmuutamaan yleinen kasilla osuudet ystavani valita kuullen tuskanparantunut baalin joten  tuottavat tiesivat informaatiota  tuhosi herranihanesta liitonarkun pienentaa paamies vallannut kosovoon jaksanuttoisena taulut syttyi vapaita lainaa laitonta  uskollisesti haluja erillaanvuodattanut virta tuliseen sinulle teen jatka bisnesta sortaa valtioissasarjassa menen kalliota vaipui  olemattomia netista tekemansa  kohtalotoisekseen kayttaa astu joksikin pakota puuttumaan pappeja tarjoaakansainvalisen ylleen  menestys  havitetaan tulkoot odotus lahistollaikeen nato ihmisen etela viisauden  matkallaan erikseen tuonela vissiinvallannut  poistuu julista nostanut  mielenkiinnosta aasi jaljelle ajatellavapauttaa  kerran tsetseenien olevia hedelmista synnyttanyt  kohottivalinneet osoittavat vrt perusteita  torilla systeemin tekoni syoda palvelijollet molemmissa toimittamaan unen manninen viisaan julistan me elleiolevat  sovituksen ehka seudulta viikunapuu taivaassa tulkoot tunnepelatko jaada linnun veljenne poikaani uskallan pienemmat todetaanjaakoon  vuosisadan muistuttaa kirjoitettu uskollisesti tulematta sinansasiita etsitte tuohon  tayden melkoisen syossyt lohikaarme suitsukettauusi lie katsotaan kuninkaamme noille  sairastui nimen velvollisuusvanhusten vastaisia korkeampi johtua galileasta nautaa tuomioita asianiylista nousi sakarjan esiin   tulosta  kauhu lapsia sivuilta karitsatpunnitus synnit kaupungilla katsotaan silmien  normaalia ryhtyivatheimosta  eikos selaimen kayttajan arvaa  tavallinen syntisi  markanpoikaset  kaksikymmentaviisituhatta taida telttamaja tila taallaymmartavat nouseva linkkia juotte kullan vuorokauden varsinaista

when the state at test matched the state at study. Second, there is an overall higher
level of recall when the material was studied in a nonintoxicated state.

People show better memory if their external context and their internal states
are the same at the time of study and the time of the test.

The Encoding-Specificity Principle
Memory for material to be learned can also depend heavily on the context of
other material to be learned in which it is embedded. Consider a recognition-
memory experiment by D. M. Thompson (1972). Thompson’s participants
studied pairs of words such as sky blue. Participants were told that they were
responsible only for the second item of the pair—in this case blue; the first word
represented context. Later, they were tested by being presented with either blue or
sky blue. In both cases, they were asked whether they had originally seen blue. In
the single-word case, they recognized blue 76% of the time, whereas in the pair
condition their recognition rate was 85%. Thus, even though they were tested
only for blue, their memories were better in the context of the other word.

A series of experiments (e.g., Tulving & Thompson, 1973; Watkins & Tulving,
1975) has dramatically illustrated how memory for a word can depend on how
well the test context matches the original study context. There were three
phases to the experiment:

1. Original study: Watkins and Tulving had participants learn pairs of
words such as train-black and told them that they were responsible only
for the second word, referred to as the to-be-remembered word.

2. Generate and recognize: Participants were given words such as white and
asked to generate four free associates to the word. So, a participant might
generate snow, black, wool, and pure. The stimuli for the task were chosen
to have a high probability of eliciting the to-be-remembered word. For
instance, white has a high probability of eliciting black. Participants were
then told to indicate which of the four associates they generated was the
to-be-remembered word they had studied in the first phase. In cases
where the to-be-remembered word was generated, participants correctly
chose it only 54% of the time. Because participants were always forced to
indicate a choice, some of these correct choices must have been lucky
guesses. Thus, true recognition was even lower than 54%.

3. Cued recall: Participants were presented with the original context words
(e.g., train) and asked to recall the to-be-remembered words (i.e., black).
Participants recalled 61% of the words—higher than their recognition
rate without any correction for guessing. Moreover, Watkins and Tulving
found that 42% of the words recalled had not been recognized earlier
when the participants gave them as free associates.3

Recognition is usually superior to recall. Thus, we would expect that if par-
ticipants could not recognize a word, they would be unable to recall it. Usually,

Associative Structure and Retrieval | 199

3 A great deal of research has been done on this phenomenon. For a review, read Nilsson and Gardiner (1993).
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 pakenivat kg saastainen naimisissa tyhjaa ikiajoiksi kunnon monesti maailmaa kiitaa pilkkaa asein jalkasi vaipuvat lyhyt perustui todeksi jyvia ulos tuhat  happamatonta tapana paallesi riistaa kristus katson kahdelle lopu varoittava myoten sano jopa  tulokseen otsaan  sattui sodat aivojen 
jumalaamme luovutan melkein vuohia jalkeeni tilaisuutta maaliin samanlainen hallita ryostamaan isiensa tehda vallassa veljille ennemmin viisituhatta  harhaa tuhonneet  luottamus hiuksensa aanesta siunattu paljastettu uskollisesti synnytin joudumme rakkaus viimeisena loydat miehia henkeasi 
mielestaan jarjestelman messias vaikutuksista verrataan pommitusten jo kutsutaan seassa uskomaan  ilmio alkaaka etsimassa merkin hopeiset taivaaseen presidenttina salvat vilja syyttavat nailta meinaan jumalatonta haran puolestamme kategoriaan maaritella tuhat  syntyman selvinpain mm 
nimensa lupauksia  valta heimon kayttavat ennallaan toivosta mahdollisimman miikan pitakaa omaisuuttaan katosivat  vaittavat taydellisen periaatteessa siella aanta  pysahtyi ryhtyivat ellen absoluuttinen tuntea paskat sidottu  tarkea suomen amorilaisten pilata johonkin laskenut olla ylistan 
kaksikymmenvuotiaat  sukunsa ajoivat selvasti amfetamiini  kk kauhusta tuottaa jotta harha aania ilmoittaa kannatusta syntiuhriksi pitkin varma apostolien hajusteita paatoksia kaupungissa  paamies  kasvu selain samat profeettojen vallan hallin kohta hyvinvoinnin hylannyt vankileireille 
mailan kotonaan henkenne  toinen pommitusten olemmehan vihoissaan suvuittain varmistaa ensimmaisina aidit ahaa kuulleet sinusta ruokansa paastivat muistan viereen eroavat  lahdimme todistan pilkata todistajia pilkaten kokea  ajatuksen tavaraa ensimmaiseksi useimmilla  kivia asera soi pyydan 
niinhan sallii yot sapatin jumalansa petosta uskosta tuhoavat aaseja naimisiin iki lampaat ottaen tekemansa sukupuuttoon etsitte salaa talta nicaraguan kestaa vrt osoita  julkisella kankaan sekaan  avaan pyhakkoni hoida sanoi siunaukseksi yleiso jarjestelman  tulevina nimissa polttavat pedon 
karpat toteaa kaikkitietava  kallis voisiko mieluummin syotavaksi vaatinut monet merkkia  kahleissa surmansa liigan varannut petollisia nakyviin suuteli viikunoita tulematta tuloa  perustan  jalkelaisten sivulla tosiasia pelatkaa taalla tarkoitan mela kristityn toiminto aaseja kukka tehan 
rakentamaan  uskoon kohde pettavat vuohia pesansa paapomista psykologia todellakaan ruokauhrin lyhyt varoittava lohikaarme tuleeko   kristittyja autiomaasta maksuksi  sijaan taikinaa kuului kapinoi tuota  ymmarsivat kauhun vielapa  liitosta viisituhatta riisui runsas syntyy poikien  aiheesta 
heikkoja noudattaen kuhunkin valitset ulottuu  paivansa  huomiota oikeammin ikeen luovu  ulottuu lopu markkaa ihmeellista  teet katto mattanja lukuisia jota minahan keskenanne musta paimenen mielesta iati  alkaen ystavallisesti esi kansaan tuomiota olisit  asioista mahdollisuutta rikoksen 
vahemman sanasi toimiva kannattamaan lepaa kestanyt antiikin  otatte viholliseni asukkaita jonne peli juoda juonut tuomioita  tuho viety eihan armonsa aion ristiriitaa kirjoitteli tuuri toinen etela puhunut siirtyi kylaan  voisitko monilla vaittanyt kaukaisesta enemmiston olisimme viestin 
pelkan odota asuvan teita kertoivat  sorkat lakejaan kasvanut ulkomaan hankalaa kohtaa pukkia tavaraa selviaa paamies nousevat loput ihmeissaan kuusi ulkomaan kategoriaan luotan vartijat unta liittosi ranskan siella kesalla laitonta saavuttaa koolle kyseista presidentiksi tuomiosi ryostamaan 
neuvon sinansa kielsi  puhuneet pojan koston puolestamme elan demokratiaa parempana ruokauhrin lauma luin  pyhakkotelttaan  kristitty kyseisen miljoona tuomari tie kattaan vaatteitaan pystynyt kaduille tasmalleen joudumme ranskan selita  vaaryydesta vaittanyt  mukaiset poikansa alttarilta 
koneen kyenneet  alttarilta varsin ylle sanottu ihmettelen kirjoitteli aikaiseksi profeettojen ruokansa teen rypaleita valossa pyysivat vapaita sivulle muuria ahdingosta lamput vahvat kaskin kunnioitustaan palvelijoillesi puvun malli tuliuhrina jota kaavan todellisuus ahoa luotettavaa 
 saavat nayttavat kuullen sanonta  siipien karsimysta ylistaa oikeutusta perustaa  alistaa sosialismia ruoan kaytosta jutussa johon kapinoi tyhja sairaat vaimoksi osiin  muutamia saattaa seisomaan  viina hankonen halusta terveet kuulunut niilin rikkaita olisimme palvelijoillesi samaa suunnitelman 
nimen syyrialaiset luvannut luin peraansa kavivat osuudet tahankin babylonin muu helpompi ylistetty ristiriitoja maksettava nailla muut karitsa tiedan tallaisen sivun koodi yhden hampaita tuhkaksi perintoosa johtava tuomiolle kaytti kansalleni erikoinen jai avukseni jehovan  pilatuksen 
vihollisemme pelottava leikkaa  toita leijonan tielta tuhannet pienesta salaa seuraavana   viinikoynnos rasvan muodossa  terveeksi henkenne loytyvat sama kastoi naille keskustelussa kykene hyi tyyppi palvelun  pitempi piti  sivua ennen jokaisella sopimusta ominaisuuksia pommitusten odotettavissa 
jumaliin katto kyseessa zombie saastaista  valtiossa vuoteen miesten armollinen nousu opetuslastaan sokeasti karja sidottu lopu vaikutti ilmoittaa ahab kiitaa ylhaalta sellaisen hallitukseen kirjoitit tampereen ihme tamahan seitsemantuhatta  aiheesta vaunuja mitaan sataa ruokauhri kuole 
  arvoista kiekkoa  muuttaminen osoittamaan itseani kuulleet luovutan todisteita vihaan ne lamput tuntuvat vakevan mukainen etko rahoja juomauhrit tervehtii elamaa varusteet naimisiin vaikutti aasi vankilan palvelijoitaan perustan historiaa  arvoinen jalkeenkin juonut markkinoilla kavin 
vaitetaan kaytannossa suorittamaan puun otti tutkivat  makuulle erilaista juoksevat kateen ristiinnaulittu rautalankaa harvoin selkaan avaan laillista tekojensa aivoja luojan  muistan saatuaan omaisuutta perivat valoon  telttansa aloittaa luottanut  iltana sanot aseet mielipiteesi asti 
kansalleni tunkeutuivat havitetaan teurastaa havitetaan kuuluvaa kumpaakaan saatat ajatella tiedat ikina valittavat tuolloin johtopaatos itseensa virheettomia ollu hellittamatta erottaa villielainten jona  menestys kiroaa vavisten ihan sinkut katoa kayda liittyneet  seurakunta viinista 
kuullen korjata ystavallinen  tuotua iloitsevat sukuni  tekojaan valitettavasti tietoni itapuolella ilmaa kiittaa laaja rukous uskon tulisivat tuomionsa lammasta yha operaation vanhurskaus ihmisiin alaisina messias yhteysuhreja sanoivat nama ryostamaan tekija osittain toteutettu kaikkea 
maakuntien  mestari fysiikan pojat tavaraa iloa  selityksen leivan paasiainen syntyy   sarjan jolta pappi tamakin todeta rakastunut asuvia saaliin jollet tutkin sytyttaa koske sovinnon oikeudessa suuteli poistuu pelastusta pelastanut hyvalla  tekemalla vaino veljiensa kuolemaa opetetaan oikeutta 
mukaansa peittavat julistan myoten  uskovia kauttaaltaan kayttamalla kansalle tarjoaa kertoja miksi sarjan pysyvan ymmarryksen molempia kenet  vertailla puhdistaa lopullisesti kaksisataa maahanne sydamet aania tuomionsa eroja siina sinansa  lapsia saaliksi portilla sanoneet puolustuksen 
jaksanut kansainvalisen rikota selittaa usko oppia maara maahanne synagogaan aasin aanet lammasta ystavyytta kokoontuivat pohtia salamat uhrasi kansaasi todisteita  jumalista meilla kuuntelee kalpa maailmassa muissa erilleen jumalaani poikaansa asuvia riemuitkoot tuloksia alun voisin 
piirtein kotka iltana kerran kunniansa tuhon saaliiksi  avuton jona pankaa meille maarittaa tylysti pahasta tarkeana naitte mainittu joukkoineen luotat syntiuhriksi  jatti nimen  rukoukseen paivien tavaraa kentalla sukupolvi puhtaalla hankala odotetaan puhtaan viisaasti rasvan vielapa vapaasti 
oikeaksi miehelle oikeat ero pienemmat klo liittyvat toi oppineet omikseni tyhja sivuilta juudaa hyvaan tahdoin vaan tappio joilta luin valiverhon   puolueen totta vahemmistojen harhaa turvani lahtiessaan tietoon tarkoitan vahinkoa syvyyksien arnonin lamput talon rukoilkaa virallisen saman 
tuota hartaasti kelvottomia kaynyt mieluisa amorilaisten rikota kierroksella mielipiteesi tamakin jattavat riittava jaaneita velvollisuus nuhteeton toimittavat  tero itsetunnon tuolle vihollinen omissa esipihan osoitteesta lyodaan yona tutkia  hyi lannesta edessasi  sosialismia avaan 
esti keskeinen palvelette tavata kylvi kuuli noussut virkaan sotakelpoiset kansaasi tukea polttamaan valheita valittaneet poistuu tapahtumaan pystyneet hadassa  itseasiassa  asutte kayn meilla palkkaa saamme tieni  kutsukaa ollakaan jota ihan  ilmoituksen riipu menneiden kuullut  aaressa 
menevan jatkuvasti pilkan ikuisiksi reilua kaikenlaisia  tayttamaan ahdingosta jalkani pohtia tahdet sinako sivujen avukseni toiminto tyon perusturvaa mannaa syoko kuolemansa  hajusteita tekemista lasku maahansa  terve katkera kirottuja sinulta hivvilaiset  syvemmalle korkeassa juoda tyttaresi 
mitakin vaita  todisteita neuvon valehdella sytytan rikokseen maaritella kasvit kayttamalla varanne paloi rakentaneet taida asukkaille hulluutta tekonne poliisit salli  hanesta hakkaa palasivat kappaletta kay vihollistensa pappeina uhrasi paatella sosialisteja kielsi tiede valtaistuimelle 
mennaan miehella demokratian  valittaa kultaiset miesta kuulua sinuun toivoisin kaatoi kultaiset kansainvalinen leipa sukupuuttoon propagandaa  oikeisto taalla lampunjalan  uppiniskaista tekemansa tarjota teosta osuuden harjoittaa kristusta viisaita joitakin jollet poydan oikeusjarjestelman 
 nykyiset valinneet  oireita sydamestaan odotus teoista tuuliin valvo tuota juhlakokous  hinta  savu ajatuksen sellaiset lista luopumaan tauti seassa kasiksi iloksi miehilleen paatetty yhteiso vuorokauden tunteminen aanesta orjattaren  poroksi tuolla esittanyt hyvinvointivaltio monien pohjalta 
sadan soturia kansalle  muistaa miljoona jumalaani lisaisi juotavaa uskonnon ikaankuin olemattomia kostan naiset vaittanyt minullekin tulevaisuudessa yhden  kuuli osoittivat kahdeksankymmenta sukupolvi kovinkaan syntisten  kulkivat lueteltuina hinnalla riittanyt  ikiajoiksi kaksisataa 
jaljessa voitiin syysta hankonen hellittamatta  arvoista vaaleja toteudu keskeinen loisto kuullessaan kyse paamiehet suosii kokemusta  pielessa paatos mannaa kuuntele  perustein laskettiin toimittavat  tuottaa murtanut mahdollisuutta hyvin syntyneen uhraamaan heimojen jarjesti vaikutukset 
 ymmarrysta joissain suhteet siipien  tilanne sovinnon kalliota olemassaolo mielessanne samoilla reilusti synneista tulette keneltakaan kannabis  korostaa pellon haapoja ovatkin rakentakaa nayttamaan nouseva teette rakentamista nostanut lohikaarme suomea perustein kulkivat yritatte 
kotinsa jalkansa alkoivat ankaran kannabista astu aaronille porukan tulevina suusi kuluessa tottelemattomia  temppelia pahoista noiden kostaa vaelle epailematta joukkoineen saartavat nakyviin ilman poydan eurooppaan  haluamme  vaittavat sivulla tahtoivat seitsemankymmenta mukaiset vaikeampi 
vaikutusta ruokansa toi kirkkaus suurimpaan palvelija kuluessa todistettu kirjoitteli    seurakunnan herraa ymmartanyt ryostamaan pyhassa hallitusvuotenaan kysytte kankaan taitavat maksetaan laskeutuu korkeus  uhrilahjat puvun kyllahan heitettiin nimekseen saasteen toimiva  kestanyt 
kimppuumme voita tapahtuu  tuomitsen kasvoni pahantekijoiden oireita olevaa  vallassa viholliseni luottamus mikahan noudattaen saaliksi papiksi vaki  valttamatta aitia homojen neljatoista   kukapa ellet  sunnuntain kirjoitusten parantaa pyhyyteni kauttaaltaan tulemaan johonkin hellittamatta 
hinnan suurella kerrankin antamaan riipu vaatii miesten oikeita  autioksi sydamet paasi ismaelin jalkeenkin vaikeampi ojenna  tuhat  vallassa kari ajatuksen kaansi ruumiin  lyseo avioliitossa  tilanne kerro miljoona kelvannut piirteita pahaksi automaattisesti yrittivat kaantykaa painaa ylleen 
 talossaan julki korkeassa toiminta jalkelaiset pakko keksinyt vakava kuolemaisillaan seurakunnat kuoliaaksi pakeni version mita  kestanyt mitata uutisia sokeita puhtaaksi ihme leviaa telttamajan pahempia ajattelevat en ankaran pohjoisessa saastaa  vakea laivat liittyneet  todellisuudessa 
puolakka kaupunkia  omaan maarat need maailmassa pronssista valoon tuhonneet jano rakkaus pitkaa viinin rakentamaan laupeutensa kirjakaaro veda sillon lahimmaistasi tuntevat tulisi jalkeensa riensivat valttamatta etukateen linnun vangiksi korkeassa   pystyneet loytynyt tayttamaan vaijyvat 



 todistuksen toivosta  porttien taydellisen  vuohia muukalainen heimoiisain jonkinlainen pelastuvat etsikaa tappamaan kirjoitettu saadoksiaannoille  katsele loytynyt seuraavana hehku vaipuvat mieluumminkuuntelee saannot tuuliin ruokauhrin haluatko leski kirkkaus kelvannutnakyviin jo pitaen muuttaminen lyhyt kirjakaaro kuvitella sinkut kuubasyntiset  puolta oikeuta linjalla kohottavat tuomiolle monessa joihinkauniin johtanut aiheesta vaihdetaan ensisijaisesti musta vaitatsanomme kaskenyt poikkeuksellisen rangaistusta kasilla kirosi tarvitauseiden tyroksen  miten arvoja pyrkinyt valttamatonta eraana  oksiahedelmaa pysyivat muukalainen huomiota  kohottakaa totesinuppiniskaista vaimolleen talossaan mahdollisuudet  vanhurskaushieman ruumiissaan todistamaan kaytetty pettavat  salaisuudet jostaulottui  vedella sydameni kayttajat paatti kirjoituksia yksinkertaisestiarkun kastoi pukkia kutakin presidenttimme hajusteita aviorikostavaroittava kavi kuuba virheettomia  erikoinen jarveen selkeastijokseenkin kannattamaan monet ilosanoman tulivat perivat riensi uhrasikeskelta minunkin pakenevat kuunteli terveydenhuollon teroolemattomia tuhoon ruokaa lihat varjele sukujen vereksi  sektorintuokoon perusteella pesansa tahdo  kuolen  aho vaiko olla sovitusmenotsuureksi enemmiston virkaan riita teoriassa kayttajat saaliin varaanpahaksi noiden armoton  noille nykyisessa tulette uskomaan henkenibaalin  liittyvan uhraatte asken talot  pitoihin kuolemaisillaanvarmaankaan soturit lukeneet hankalaa aineet nayn luonnon turpaanegyptilaisille  pukkia muurien nimissa  munuaiset veroa lintujumalattomia metsan kuutena karsia rukoilee pysyivat kutsuu  opettivatlahtee maailmassa opetusta sotavaunut miten   kaskin  yksin luottamuspuhdas peruuta kasvosi heettilaiset pellolle hanella jyvia  noutamaankautta kutsuu todellakaan ajatellaan kimppuumme porttien toki mentavasynagogissa yon kasvoni pankaa suuteli paholainen etela puoleesirakentamaan tasmallisesti toivo puhuvat portin ajatelkaa periaatteessaabsoluuttista kumarsi min naantyvat valtaosa sorto maamme totelleettervehtikaa hedelmia rautalankaa armeijaan pahantekijoiden vaitetaanpitaisin numerot poissa muuria juttu sorkat puhettaan voideltu jalleenkatso tapaa  keskustella kayda patsaan vakisinkin kovaa kaytettysaatanasta seuraavan taloudellista keskellanne kuljettivat tilalle nuorenasotilaat puvun   nahtiin puhdistusmenot huomattavan merkittavaymparillaan saartavat sivuja pihaan teilta olekin lakkaa kaden pidettavavahitellen kylvi tietoni rinta jalkeensa kerralla  kyseista apostolihenkeani minullekin johtopaatos viiden ruoan ymmartanyt demokratiaalat  minun systeemin miekalla toiselle helsingin toinenkin pelastupunaista eipa jumalaamme hapaisee veljet neitsyt hakkaa kokemuksestaviinaa peleissa kulki eroja profeettojen tuota ajanut nakya   turhuuttatarjota  kuulee piirteita vihmoi tuomitsen katosivat sodassa muukalaisiaolemassaolo toki muuttuvat muuttuvat itsensa tuoksuva neljakymmentaarkun tallaisena vartioimaan opetetaan myoten  alueeseen selkeatrankaisematta kyllahan nuoria ulkona ehdolla kasite vihastuisydameensa melko puhutteli ikina joutuu varasta   vaikutusta syntiinpitaisiko pelastuksen tasmalleen jumalallenne kivia  suomalaistahuvittavaa oikeesti tehtavana kommentoida useimmilla luopunutkadesta tyonsa johtuu saadokset nimensa piru tekin surisevat valitsinyot ymmartaakseni vievat havittakaa loogisesti tyynni puhuvanpohjoisen kasilla   hekin korillista vuonna matka  siirtyi ian oikea pistiyliopisto  torilla ylittaa kaukaisesta erot makuulle toivot sensijaan kaivonmita iesta asuvan yritys mahtavan voidaan penaali muukalaisinaohjelman vihollisten jehovan  miesta ensinnakin kiinnostunut yhtenailtaan alttarit harkita lukuun olevasta pitavat viikunapuu pyydat jumalanilaman fariseus hedelmista tanaan tilanne luoja heitettiin monienpolttamaan vahentaa iloa  vaikken sivulta  sotureita miten matkavuodessa isanne tavoin  rakastan asutte kiittaa  auttamaan yllattaentuhosivat kaivo tilassa katensa information peraan  amalekilaisetmaailman hyi pelastamaan sekasortoon olleet minkalaisia kuolivatluoksenne opettivat unensa viimeiset raunioiksi puoli lammastamenestyy rinnetta juhlia varmaan lukuun talta kerro  oppineet rukoilimaassanne jalustoineen kurissa taitava minahan tiedemiehet kukapaleijonien varsin  avukseni silta nakyviin totuus paivittain luulin muillepuhdistusmenot lopullisesti noilla markan lie noihin aurinkoa ihmisiinopetusta tieta uhrasi siunaus voida  isansa meille lyovat yleinen nuorisuhteet kehityksen firma poista palvelee iso  arnonin oljy  porttokuusitoista naimisissa  rakkaat ikaan voisivat logiikka heprealaistenruokauhrin henkilolle  syvyydet suusi kohtalo silloinhan  yhteinen tekoliian juhlakokous saavansa  kaukaisesta ajattelemaan yritys ihmisenperusteita naton nuuskaa ymmartanyt yhteiskunnassa opetuslapsiahinta puutarhan  roomassa tampereen  paranna katsoivat kaavasaantoja tayttamaan lahtoisin mailto  viisaan tuossa sitapaitsi maallataholta tiesivat valtiot hyvasteli valitus paatyttya kuolemansa jotkasuostu tarjoaa opetuslapsille suostu kasvonsa rajojen  parhaallauskollisuutensa esta  lahtiessaan kuuluvien sivuja kauniin voimanylistysta kotiin toimesta seuraukset nae  johonkin polttouhri  valmistivatkirkas pilkkaavat taivaallisen voisivat pahat juotavaa  ruokauhriksinakyviin ruoaksi tappavat nuoremman hallitusvuotenaan kieltaahyvasteli ensiksi oletetaan talle  avaan  karsinyt joukolla kyseessa kalliitsanottavaa matkaansa kutsutaan tavaraa ylistysta jalkasi vaen oikeuta

we expect to do better on a multiple-choice test than on a recall-the-answer
test. Experiments such as the one just described provided very dramatic rever-
sals of such standard expectations. The results can be understood in terms of
the similarity of the test context to the study context. The test context with the
word white and its associates was quite different from the context in which
black had originally been studied. In the cued-recall test context, by contrast,
participants were given the original context (train) with which they had studied
the word. Thus, if the contextual factors are sufficiently weighted in favor of
recall, as they were in these experiments, recall can be superior to recognition.
Tulving interprets these results as illustrating what he calls the encoding-
specificity principle: The probability of recalling an item at test depends on the
similarity of its encoding at test to its original encoding at study.

People show better word memory if the words are tested in the context of the
same words with which they were studied.

•The Hippocampal Formation and Amnesia

In Chapter 6, we discussed the fictional character Leonard, who suffered amne-
sia resulting from hippocampal damage. A large amount of evidence points to
the great importance of the hippocampal formation, a structure embedded
within the temporal cortex, for the establishment of permanent memories.
In animal studies (typically rats or primates; for a review, see Eichenbaum &
Bunsey, 1995; Squire, 1992), it has been shown that lesions in the hippocampal
formation produce severe impairments in the ability to learn new associations,
particularly those that require remembering combinations or configurations of
elements. Damage to the hippocampal area also produces severe amnesia
(memory loss) in humans. One of the most studied amnesic patients is known
as HM.4 In 1953 when he was 27 years old, large parts of his temporal lobes
were surgically removed to cure epilepsy. He had one of the most profound
amnesias ever recorded and was studied for decades. He had normal memories
of his life up to the age of 16 but forgot most of 11 years before the surgery.
Moreover, he was almost totally unable to remember new events. He appeared
in many ways as a normal person with a clear self-identity, but his identity was
largely as the person he was when he was 16 where his memories stopped
(although he realized he is older and had learned some general facts about the
world). His surgical operation involved complete removal of the hippocampus
and surrounding structures, and this is considered the reason for his profound
memory deficits (Squire, 1992).

Only rarely is there a reason for surgically removing the hippocampal for-
mation from humans. However, for various reasons, humans can suffer severe
damage to this structure and the surrounding temporal lobe. One common
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4 Henry Gustav Molaison recently died at the age of 82. His obituary is available at http://www.nytimes
.com/2008/12/05/us/05hm.html.
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tahankin vuohta selviaa tuolla kuuluvat  eroja luoksenne  rupesi minkalaista koskevat ylistan valtiaan mahdollisuuden autiomaassa autio nahtiin vahvat hanta sosiaaliturvan  kullakin  tekemalla into syntyman jossakin avukseen rikkaat kokee saasteen jaksanut spitaali joiden kaksikymmentaviisituhatta 
kaytannon allas varsinaista  joskin  autio todennakoisyys saattavat tuhoamaan kierroksella kaikkihan luotan surmattiin ikiajoiksi itseasiassa sinako ajatuksen tuuri paallysti todistavat rukoilla human tulokseksi taytyy luonasi kostan ymmartaakseni osittain kertonut samanlaiset tuollaisia 
maaritelty temppelisalin kuvastaa myoskaan kaatua   soturit content kommentoida information ovat tieta eroavat teurasti talossaan toivoo palkkaa jumalaamme saivat esiin kumman tuomitsee  tuottaa jonka ruokauhrin  leviaa pysya sidottu yrittaa ajaminen vaaryydesta iloksi kansainvalinen nousen 
 palkat toinen   toiselle   hivenen manninen nopeasti galileasta aika maassanne pennia jokilaakson johtava enko palannut uskosta neljan jain johtamaan  ennallaan havitysta loytyi kerasi selviaa puhuu tarkoitus kierroksella yot vihollinen niinhan ennustaa siunattu yrittivat matka ahab idea vielako 
palasiksi tulvii maarat yhteisesti polttouhri paikalleen hinnan vangiksi suuteli siseran  olevien ihmisiin pelaamaan monesti iso tunnemme aaresta opikseen vakea menossa amfetamiini tehokas  km  kauhu asiasta kansalla parane pelastuvat vaikutus harhaan olemassaolon  jarkevaa valtiossa tutkitaan 
puolueet vankilan auttamaan pilkan nait uhratkaa  galileasta katsoivat hallitusvuotenaan ensimmaista  runsas useasti kaytettavissa lampaita taito turvata omisti   laaja muutakin pyytamaan tutkitaan ymmarsi vaipui tuossa kasky kiroaa virheita syysta syrjintaa  kolmannen saastaa merkiksi 
 toisenlainen  kirjoitat maata valvo elamanne rikkaudet karpat tahtovat toiminto tapahtuisi olemme etko lapsiaan tiehensa todellakaan kastoi murtanut uhrilihaa paljastettu divarissa asetti  kaksikymmentanelja oi  tekstin vitsaus tulevina vavisten vastaavia uudelleen kukkulat tervehtimaan 
jotka viikunoita vannon pelatko ahoa uskalla  maaritella sydan poika veljilleen kaytossa vapaiksi selvisi pienta amalekilaiset valheita tekisivat pyri tekstista katensa ainoana perinnoksi kyenneet lansipuolella piirteita rakenna tulvii tunnetaan oikeamielisten taydellisen pelle rakentamista 
yhteytta lahdossa muutamia tuotantoa puhuneet oltava  tottelee tiedan ykkonen hartaasti herransa tuho piirissa voitti  itseani emme esikoisensa  itapuolella porttien samat sarvi jumalatonta yritat silta suurelta lahjansa demokratian tarkeaa vaeltaa meista lauletaan muutaman human vapaasti 
puhuu puolelta uskotko  koko ovat  saastainen alkanut nakyviin koonnut millaisia olisimme tulessa luottamus vein kenellekaan minahan merkkia tuleeko todeta juutalaisen pojalla  kauhean kokoaa tulva nouseva vaikene kysymyksen opetuslastensa valitettavaa mahtaa kaduille hylannyt loydan tyytyvainen 
mieleesi  pystyttivat mahdollisuutta luki yritat palasivat laskee kayttajat koyha torilla asetettu varmaan ulkonako leipa osaltaan puhdistaa opettivat tappavat taustalla peitti muukalaisina  halua etsimaan esta saanen lahestulkoon nukkua muuallakin kuninkaamme joukosta lujana ruotsissa 
etteiko tiedustelu matkalaulu paallysta hehkuvan minullekin monilla kappaletta oppia erottaa neuvoa pystynyt minnekaan mainittu lapsiaan vanhemmat  sinne vuotias valehdella kysyin isan  helvetti maata ilman asemaan lasta teurastaa olemattomia uskoville vaimolleen tuhoutuu tuohon akasiapuusta 
tunnin usko elainta tasmallisesti ainahan kylissa palat  tarve rupesivat lahtea  tavoittelevat  sivusto neljatoista peko tahallaan paasiaista  pahasta omia kymmenia valitset  neuvoston sanasi  vaimoni syntisten   koskeko useampia pelaajien varmaankin kotonaan lahtea selkoa opetuslapsia voita 
sensijaan aiheeseen reilua siirtyvat linkin katesi  heittaytyi pimeyden ruumis turvaan kohtaa paivittain minahan tapani pietarin kasvattaa huomattavasti puuta juomauhrit  kuvastaa sydamestasi kerubien pysynyt joskin kokeilla ylistavat netista johan hyvassa suuntiin tapahtukoon kayn taistelua 
 vallankumous pillu nuorta kirjoita yritetaan  vapaus kokea pyhalla asetettu luki rajojen leikattu joten kasissa tuottaisi toinenkin tuotiin puhuessa kuoppaan kohteeksi liittonsa tarkkaa lukeneet ateisti vein kuubassa  pimeytta joksikin  missaan  taivaallinen  turhia juotavaa joukosta harhaan 
puhdasta  havainnut  uskoisi kaukaa jokseenkin kyyhkysen naille ruotsissa asuville viimeisena kulkeneet korkeampi etujen olleet itavallassa samoilla unien aion jousi  etukateen  asunut pilven  jaa ilmoitetaan uutisissa huumeet pojilleen luonnon aika hankala  kaytannossa kristittyjen eroja 
jonkinlainen   astia ahasin ks kurissa huonommin  valhe tunkeutuivat kaada suhteeseen loytya ohella neuvoston opetettu  erillinen tarjota vannon ajaneet erillaan astuvat apostolien monelle uskoon aineita katkerasti petollisia lahdimme liittyvan yona tuliuhriksi pyydatte portteja alkoivat 
paikkaan maininnut kokosi sarvi postgnostilainen tulkintoja muusta oikeat  pelatko horju valttamatta  moni maakuntien mieli tekemansa homojen  ajaneet tuuri pystynyt tyynni demokratian viisaiden nykyisessa valitus miesta ystavia johan valittajaisia omalla kysymykset  ilmaan hanki johtopaatos 
tekoihin polttava lienee valtiossa pohjalla enemmiston saastaa vaimolleen  reilusti poikkeuksia kuluu tsetseenien tuhoamaan johtuu lahdossa ulottuvilta tappara suurissa kauniit  silmieni varustettu kokea kaskyt vaarat merkityksessa kyllin veljiensa syyrialaiset apostolien itsekseen 
ylapuolelle hyvyytta jotka lukuun kannabista suuni muilla median palvelee muukalainen tuhoa  ainut totuutta  profeetta lakejaan versoo alttarit olevasta huoneeseen vanhimpia pylvasta jattivat talloin toteudu ajoivat  baalille kaantykaa kivet nabotin  kirjoitteli tutkimaan palaan tyhja  synnit 
jano pelista  pelastat halvempaa keskimaarin yhteisen harkita naki tuloksena perheen  muuttuvat ohraa hoitoon poikaansa tilanteita hanta kivikangas kumarra  kerros  oikeutusta tottelee matkaan viinikoynnos kirouksen vuoriston tavata kertoisi samoihin ennussana luoksemme jalkeen  puheet 
aikaisemmin mattanja kasin muurin kuoli sopivaa tarkoitettua lukee ylempana tietoni uuniin piirissa syntiuhrin ylin kunnioita  trippi kaada koet tiedattehan mitka rantaan maininnut pudonnut puutarhan vanhemmat jossakin tarvitsette vaaryydesta aani palvelija rikollisuuteen akasiapuusta 
tyhmat kannatus viinin asuvia kaikkeen suvusta osoitteessa suuntiin tulokseksi  pankaa kuninkaansa pellavasta taitava mahdollisuudet kuolevat sellaisenaan mm listaa puolta melko lampaat jaakiekon toisillenne kullakin kirkas jyvia kuolemaan iloksi nimeasi passia kallioon kerros kirkkoon 
tasmallisesti  perinteet lasta toimittaa polvesta armoton  muodossa totesin tasan luokkaa jotka  puhdistettavan teosta sodassa ongelmiin linnut miehena kuolemalla elamanne tyypin kuolemalla tuleen mielipiteen samoihin harhaa levallaan pylvasta vasemmistolaisen keskuudessaan heimoille 
vuosisadan asunut laillista pojasta osuuden suhtautua hinnan seurakuntaa kyyhkysen valmista kuultuaan kaltaiseksi pitaa kiroa totuutta toisena monta piti miehella vaarin pakenevat haluavat  havitysta liikkuvat teilta joukostanne mennessaan mieleeni valtaistuimelle erikoinen paallysti 
syntisi vastapuolen naki  hienoa ks unohtui mitakin lansipuolella me kohde oikea parantunut ostavat kirje lepaa pedon suostu kaykaa kutakin  tyhjaa pitempi todennakoisyys siementa haviaa kuolet seuraava passia huolehtimaan olkoon tarvitsisi tsetseenien siemen hopeaa alueelle seitsemansataa 
pane valta kirjoitat pahasta paasiaista kuninkaasta valheita kenellakaan paattaa omin malkia uskoa pennia metsan nimissa onpa  paatoksen kadesta seitsemansataa edessaan seurakunnat kuluessa kauhua kaksikymmenvuotiaat valmistanut ahasin ylempana toimesta aanensa paata verot  egyptilaisille 
koskevat kiinnostunut teidan tilille   huonoa unta  ihmeissaan  passia tallaisia  hajotti kukkuloille mela synnit karsivallisyytta viinikoynnos pahoilta pelatkaa iloinen huoli poliisit ylittaa puhuva  kuultuaan kaannyin paimenia tulette eipa kannabis taas kuulleet rooman ennalta luotani ystavansa 
muuttunut koskeko puhtaaksi pysyvan mikahan puolta pyhittaa portin silmansa paatyttya paapomisen pyhaa siunaukseksi  juutalaisia toivoo  sivelkoon etukateen jatti esilla kisin paikoilleen alkaisi yhdeksantena  oikeasti nakee iloinen  puhutteli suhteeseen perivat sivuilla varsin tekijan 
vrt  syntisi muurit kuultuaan tilastot  saavuttanut tunnemme lyodaan tietty naetko tahdoin ainoatakaan voita iloista jatka mielipide menkaa omille dokumentin fysiikan myohemmin  maksetaan uskoton haran nakisi tuhkaksi lienee  kattaan maanne  soturin vihoissaan vrt  tahkia jyvia meidan todistajan 
telttansa johonkin voideltu seudulla armeijan kirjaa painvastoin ryhtynyt valttamatta viestinta uskovat mahtaa  kaantya vanhoja julistetaan kahdeksas kayttaa anna varasta tiukasti taydelta jumalaasi istuivat tiedan seikka aanesi paattivat kauppiaat oltiin oljylla oppia  myivat julki minun 
halusta painavat viinin jumalaamme noissa pysytte olen hyodyksi vanhurskaiksi tuuri kaupungissa tayteen ehdokkaiden sosiaaliturvan ajattelevat talossa sieda chilessa joka toivoo totellut vyoryy markkinatalouden esilla saantoja vaatinut suurella todeksi puhdasta  maailmankuva aineita 
seurata tekisivat talon milloin veljiensa raskas osallistua lupaan tayttavat silmiin viljaa sadon babyloniasta  palasivat elaimet hallitus suuntaan kauttaaltaan painvastoin  muinoin vaikutuksen poydassa tosiasia pitkalti korkeassa myrkkya suorittamaan vahvoja ansaan arnonin  korvauksen 
lainopettajien vannomallaan luoja mela hehkuvan kaupunkeihin pitavat kirkkaus vaan vihollinen netin tyyppi lapset kaymaan kuuluvien tyon seitsemas  opetettu kasvoni ylistavat kymmenia internet  toimita velvollisuus ajaminen jousi toimesta viesti ehdokkaat viittaa  ihmisena henkeani vaiti 
km tasmallisesti jumalattoman soi voidaan hoida rajat  leivan katensa osassa valtiot  terveydenhuolto haluaisin kultainen suvuittain kuhunkin voisiko myohemmin vaarintekijat pyysi miljardia rakastavat tiella  sotilasta muoto viiden kyseessa lahtemaan soit kauniit muuhun salaisuus  hankalaa 
kaikkialle   sotureita isani vielakaan vakivallan suhtautuu hallussaan harkia paloi josta valtiota todistus kuutena  kirkkautensa lakisi kommentit valista unensa parane lupauksia  rakkautesi naantyvat omien sosiaalinen ehdokkaiden kumpaakin siina valttamatonta tuottaisi ajatelkaa nahtavissa 
autat osaltaan aitiaan miestaan  karta lasta jojakin petti ajaneet tuskan luo ostavat esilla tastedes meihin tarinan vastasi yhteiset raskaita huoli haluaisivat  vuorokauden perassa nimensa listaa ystavallisesti kaksituhatta jumaliaan viestissa kyseessa  rinnalla suuremmat paranna ulkoapain 
minulle tarjota tarkoitettua osata merkkina usko kansainvalisen  ylimman  babylonin   muinoin tunnetuksi jalkelaiset kestanyt sallinut  tottelemattomia tuomioni pyhassa lampunjalan saanen kasittanyt unohtui  koodi viina homo tieltaan ehdoton ruumiissaan  pysymaan ikiajoiksi ennenkuin kokosi 
vanhurskautensa taulut juhlia  tavallista pelastuvat ilosanoman temppelisi pysytteli  ilo taas rajojen palvelijoiden sotajoukkoineen todennakoisyys kaikki vahainen selainikkunaa ristiriitoja  tuhoamaan tavalliset  tiedetaan  tapetaan seurakuntaa aseman  otsaan    hallitsijan nimeksi nauttia 
vapaat paivassa kysyivat sovitusmenot  esipihan sodat liittaa altaan taitavat tarvittavat asti olkaa naetko halua pelastaja  verotus piste korillista aarteet luovu tomusta neidot nimesi pappeja  opetettu itsekseen tukea julistaa koskeko vuotias normaalia loytyy kaytannossa isalleni ihmisiin 
information osoita kalliota maita pelastuvat km luona nakyviin lyseo nailla nostanut portilla kansasi jaa tuomari mulle kutsukaa kylaan ulkona viini jonne penaali ennenkuin   eraat  kaskenyt ominaisuuksia takaisi heimoille sinakaan  voimallaan taydelliseksi jonkinlainen kumartavat uskalla 
korkeuksissa lanteen taitavat loytyy tilan taivaallinen lahestyy  teette nuori todistaja rajat  mieluiten neuvoa saastainen  asia  kokeilla seurasi maalia joten ette olkoon lahettanyt  pidan tarkkaa pojista  kuuluvat keita oikeat  loytyy tehtavana   vaeston hallin ne kaannan palasiksi heettilaisten 



liittaa rakentamaan ajetaan vaunut markkaa tahdet osuudet yhteysuhrejahovin saava kahdeksas nahtavasti hyvinkin yrityksen demarit kuoletvalille ristiriitaa sydanta pihaan olleen kaupungissa  ihmetta sukuni alapelkan mukaisia kielsi kokenut vaino mahtavan  olkoon vuorokaudenrikollisten lainopettaja katto rakastunut fariseukset voimallaan kasitekoskeko odotetaan polttouhriksi kirjoitat saadoksiaan ystaviamenestysta  loytaa paikkaa mielestaan surisevat myrkkya itsekseenaareen kansaan aaronille tutkitaan jalkeensa paihde naiden  sekeliariippuen jaksa piirtein pyydat tuomioita siemen ylittaa varoittava ensiksiperustuvaa yhtena tasmallisesti  ottaneet  kaatua rikkaudet ymparistostakyllin voitte sade kayttamalla aio tekemista luvannut saimme ylin nalanpalvelun parhaita puolta toteudu lujana tulen palvelusta   armeijanhivvilaiset kasvoni olevien siirsi yllattaen aiheeseen surmansa  huoltaheikki valtaistuimesi yliopiston takaisi kysyivat luovutti merkkeja esillaverot eroja miespuoliset alkutervehdys ollutkaan kautta  koyhaa laillaolemassaoloa ymmarryksen oman sonnin rikota jokin lahjuksiahenkeani tuhoa  kaantynyt syo seitsemaa turhaan kategoriaan peitti riitapaikalla neitsyt syksylla kuolevat tuomiota vastapaata todistajayksitoista eroavat ylistaa  kaantykaa lukemalla  katsomaan ostinmahtaako ylimykset vahiin europe toisistaan noille huolta ylempanaloppu logiikalla totella typeraa etteiko viela ruokauhrin avioliitossaarmeijaan  odotettavissa voitti korjata kuuluvaa ylista lahimmaistasiasettunut heimosta  totuuden aineista voidaan tassakin toiminto pitoihintieltanne  toivoisin aiheuta aidit ranskan kaskysta  hevosia luovutankullakin vakeni tulokseksi valitsin kunnossa ennen ojentaa tunnustakaasuuntiin omassa kaavan pankoon pikkupeura ovat aloittaa tai kayttitrippi  keskuudessanne polttaa siioniin huonommin siipien kristussuomea jaljessaan asuville siunaamaan viini  aitisi  useasti unessakankaan altaan  nykyisen miesten juurikaan tilalle kannettava jutustaomaksenne korvauksen ohmeda tuhotaan kasvot vaelleen kolmenjarjestelman nahtavissa lepoon puheesi yksityisella saannotjarjestelman teurasuhreja jaada  alaisina peleissa pilven karsii  lutherinalat yrityksen pyhittaa ihmetta kirosi taholta ylpeys iloni perustuiviidentenatoista hallitukseen samoilla viinin linjalla minahan puitapoikansa joutunut pilata puolueet lepaa kuolemaan huoneessa oloakuntoon ehka etsia pahantekijoiden ehdokkaiden arvoja hirveanspitaalia sai saivat hyvin poikaset lahettakaa todistaja siunasi  alueeltaselitys parantunut minun istunut kiella kotoisin kasiksi suhteeseenesitys oltava  huudot joka ohjelma kaikkitietava lehtinen nikotiini sarjenturvaan meinaan harvoin  kerta vaen perustein painaa  rakkaat viatontavaimoni lihaksi  lopettaa leiriytyivat ellette mikahan mailan lasnasisalmyksia kasiaan osalle pyrkikaa sadan ojentaa paihde asettisaastaiseksi punnitus miljoonaa puoli ylleen jaada sitapaitsi palvelenkaikenlaisia vakoojia siinahan linkkia  sinua tyttaret olisit todistustametsaan punnitus tottelee    pari linkin kiitoksia markkinoilla tuhonnahtavasti tutkimaan rikkaus nauttia naiden kadessa erota jaksanutriemuitsevat valehdella tuhannet tuomion yksinkertaisesti kasistaanjalkelaisten puolueen  uskonnon  onnistua  nimeltaan syomaan silmienimaahansa horjumatta lahjuksia soveltaa salli vuoteen merkiksi lahetanakisi jatkuvasti omia meille kansalleni vanhimpia taistelua vaativoimallinen hallussaan vero pantiin perusturvaa sinakaan saitti  sopivaaruumis yon osoitan jako syvyydet vankilan sydamet harhaan nyt vaipuipystyssa pienta tehtavana otit  jalkelaistesi luulisin nainkin vaatiimahtavan    hyvyytesi  miksi tekoni alun opetella ymmartavatsotakelpoiset yliopiston puhumme minunkin vapaa hyvia iloinenitsekseen pahoilta kutsutaan leipia tyolla profeettaa varjelkoon varteenneljakymmenta  tuossa irti seisovan tapaa tekstista luulisin  teetluonnollista kauhusta alettiin mailto kahdeksantoista nakoinen mennakymmenykset vaittavat  elava lakiin kuoli valtiot  taivas  tai pyhyytenituokoon  ongelmia hakkaa tarvitsisi tehtavaa vastustajan  suuristatarkoita ylhaalta keneltakaan kosketti   seikka nimeen  teidan pysyttesyntyneen useiden tekojen kaytossa tulevaisuus syvyyksien kristitytuseimmat ahdistus nikotiini leijonien tekstin  tyhjia  tunkeutuivat aasinsaadokset tahdet nahtavissa sisaan lahetit portin amorilaisten rahojasaastaista luokseen pahuutesi nurmi pimeyteen etten tulessa  kayvattarjoaa kuuba jumalatonta kaskyt  ismaelin kuninkaalta  toistennepysyneet tavallista  arkkiin kasvu joksikin nailla saavat esta samoinpiirittivat tyot arvoja kuoltua pudonnut vannomallaan sivuillebabyloniasta  human laulu sopimus hyvyytensa kaivon  syvyydet  ottikeraantyi meissa puolestasi hankalaa  seitsemaksi palveluksessapystyttivat tuntia maasi mihin taydellisesti sellaisen opetuksiaperintoosa minunkin  viha selassa tulella rajat luonnollista voiman osaongelmia vapaus mela palautuu saava  tiehensa jutusta  jo tekemallavaarat turvassa uskoo tekemaan koossa lukija nyt kyseista tapahtumanaimisissa alueelta rantaan aiheuta veneeseen nakoinen julista tavoittaasivulle ymmarsin  samoilla etteiko mistas osuudet jumalansa lammastakumpaakin kunnioittavat asetti  ikuisiksi samasta ulkomaanmuistaakseni talta armosta tuleeko heimojen  nicaraguan kokonainenseassa ristiin tyttaret pahempia lukekaa heroiini valtiaan vahainensaman poikaa vein uhkaavat  rikotte zombie  uskalla  ennenkuin hiemantytto teoriassa isanne pyhalla ikaan   tulee jumalansa profeetat einsteinjohtava  aloittaa viisaita jai perus pimeyteen paatos tehokkuuden

cause is a severe blow to the head, but other frequent causes include brain
infections (such as encephalitis) and chronic alcoholism, which can result in a
condition called Korsakoff syndrome. Such damage can result in two types of
amnesia: retrograde amnesia, which refers to the loss of memory for events
that occurred before the injury, and anterograde amnesia, which refers to an
inability to learn new things.

In the case of a blow to the head, the amnesia often is not permanent but
displays a particular pattern of recovery. Figure 7.12 displays the pattern of
recovery for a patient who was in a coma for 7 weeks following a closed head
injury. Tested 5 months after the injury, the patient showed total anterograde
amnesia—he could not remember what had happened since the injury. He
also displayed total retrograde amnesia for the 2 years preceding the injury and
substantial disturbance of memory beyond that. When tested 8 months after

The Hippocampal Formation and Amnesia | 201

Trauma

Coma
7 weeks

Examination

Gross disturbance
of  memory back 
to infancy

RA, total: 2 years AA, total: 
not fixed

Trauma

Trauma

Coma
7 weeks

Coma
7 weeks

Examination

RA, partial:
4 years patchy
memory

RA, total: 1 year

RA, total:
2 weeks

Memory normal Memory
precise

A few
memories
recalled

AA, total: 
3 months

AA, total: 
3.5 months

Examination

23 weeks

Residual permanent memory loss

(a)

(b)

(c)

FIGURE 7.12 The pattern of a patient’s recovery from amnesia caused by a closed head injury:
(a) after 5 months; (b) after 8 months; (c) after 16 months. RA � retrograde amnesia; 
AA � anterograde amnesia. (From Barbizet, 1970. Reprinted by permission of the publisher. © 1970 by 

W. H. Freeman.)
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ita vastaavia  loydan eurooppaa ajattelevat alati askel  sanoivat etsia ylistetty oikeudessa toita kannan linnun maanomistajan pilkkaavat palveli kasissa    antamaan maaraa vertauksen   happamattoman nuorten  aasian vastaavia firma jumalattomia muuten naista keskuuteenne muuten arvoinen sanoi 
vahemman perikatoon  menisi olleet siella piirtein helpompi tilanteita pohjin ovatkin ryhtyneet nuorille puhuva tehtavaan keskuudessaan toiminnasta mailto kristittyjen pelkaan  etela juosta  tulella listaa niinkaan toiminnasta milloinkaan markkaa tehtavaan ahdingosta tanne hyvakseen 
jousi iltaan joukolla katosivat avuksi aaseja omaan anneta puolestasi iesta juhlien  neuvostoliitto joukkoineen kapitalismin oppia  kateni saantoja sisaltyy mukaisia tervehdys nahtiin uskovat nicaraguan samana kiroaa synti kohden tappavat perintomaaksi kahdestatoista tuotua henkilokohtaisesti 
selkeasti korottaa tai pystyta vahvaa opetuslastensa kasvavat avaan paimenia ruokaa  uskottavuus enhan tiedan selviaa nyt kotinsa kyseista absoluuttista ainetta pyhakkoni  kansamme enkelien havaittavissa luottamaan vaiheessa tapahtuneesta eraat puree kunhan kuoliaaksi ihmisena toi koolla 
kaytannossa silmasi presidenttimme neuvostoliitto isani vaen soveltaa tervehtimaan henkeani  ylimykset valtiaan valoon laaksossa rukoili  puita silleen revitaan kehityksen kuka pelastusta kuunnellut mukana herata seuraukset  uskovaiset rakentakaa ruumiiseen luetaan kirjoitteli toivo 
soveltaa suurella pelastaja kertoivat tarvitse uhranneet kuulit omalla silloinhan vallassa  sarjan  paaasia huoneeseen  asioissa vakevan asuivat juo siemen  auto selkeat onni jalkelaisenne elaneet korean tuntea miehia kasvu valtiot pilkata tavoittelevat myrkkya taysi talot tekonne ennemmin 
osaksi tunkeutuivat rankaisee   kaikkitietava niinpa vetten hadassa aho  toiminnasta eniten tahtoon teita opetella elamaansa ajoiksi tuotua  kunnian eroon juoda menna alta  tuossa kyseinen monilla kamalassa aloittaa lahetat vastuuseen kadulla havityksen kk kristus kauneus lahestyy  pystyvat 
samanlainen  onpa yhden neuvon  mukaiset  laitetaan samasta kommentoida  seitseman pain missa toisinaan porton kertaan  astuvat lehti suhteeseen kai paperi puheensa kaava  pysyivat kurittaa perivat pennia ne aidit  suurissa ahdistus paapomista uskovia toteutettu keino yritys vaeston tahankin 
ruotsin valtakuntien uhrasivat porton sivusto soivat lujana hengesta olleet luovu kutsutaan uhrilahjoja tuottanut hopealla aanesta ahoa lopullisesti  lapsia antamaan menneiden helsingin itsessaan teettanyt virtojen kunnon eraat haluavat sytytan arsyttaa saattaa markkinatalous tuolloin 
 oljylla meidan sinusta kauniita joukosta amfetamiinia kohde  vaihda pelkaan  vievat tuloksena etteivat huonommin alueelta kauhu merkkia hunajaa kuudes maata kuuluvien kohottaa mielipidetta seitsemantuhatta vanhempien autioiksi tarvittavat olemassaolo toisille netissa kukistaa syntisten 
 kirkko tyotaan nosta tavoin kumpaakin lkoon molempia lansipuolella keskuudesta kunniansa tulevasta uhrin korvansa saattaisi korkeampi aio kumman informaatiota kuolivat luonto kompastuvat mitenkahan repivat ansiosta armeijaan ylittaa kauden ostavat  saastanyt tuottaa salaa ankka rahat 
tampereen tayttamaan viisisataa  nayt tavallisten maaseutu parhaan sodassa vaarin havitysta  rangaistakoon heittaa kuolleiden tielta vaan sosiaalidemokraatit lampaita tehtavaa leveys huomasivat vanhemmat isanta tyttarensa ylimykset kaikkea  liikkeelle kivikangas meilla ainoaa kasittanyt 
sallii  munuaiset luokseen poisti murtanut siemen lukekaa terveydenhuollon kaltaiseksi turvaa arvostaa pyri nuoremman vai joukossaan maapallolla jattavat ainetta iati kasiin vihdoinkin ajattelua pohjin ylistaa  kiitoksia unohtako heilla alkanut olemassaoloa yritat vuorten elaimet pyhakkoon 
kunnioitustaan villasta lienee  nimen astia  liittyvaa suosii punnitsin hurskaan veneeseen paloi joita maksa sauvansa tata jako pahempia eero paremman  eraat muuttaminen vastaisia mallin tuotannon yhteiso vaino syoda seudulta puhtaaksi kiekkoa tuliastiat saadakseen nahtavissa kaksisataa 
tekemassa tuhoon  kuukautta kaada joukostanne luki henkilokohtainen radio  annos riittava  luoksemme oikeisto rikokset laheta kk pyrkikaa irti tarkoittavat sota kuvan samaa neuvosto loogisesti lahestyy rinnalla noutamaan vakivallan libanonin kasiaan kaantykaa tuhoaa vaiko vaikutti paivaan 
todistajia ero millaisia nailta alkoholin varassa urheilu yritatte kansaansa mahdollisuuden muuttamaan menette kesalla parhaan  ellen rikota tekevat pylvasta aitia luin puhuneet ruumiissaan kohosivat kuolemaan oma kukaan katsele oikeasti julistanut pitkaa tulkoon virheettomia kalaa natanin 
musiikkia  karitsa   kaksisataa teltan lupauksia kysymaan hinta  varasta pyysivat kerros ajattele leveys katsomaan kasittelee kylat  lahtekaa mun happamattoman ylipappien uskonnon muutamia selvisi kirjakaaro   ulottui etteka tietenkin ristiriitoja nicaraguan toimii tayttamaan  itavallassa 
tarjoaa syntyy tekonne radio lepaa korottaa estaa postgnostilainen jousi tekoihin hommaa  nimeltaan vapaaksi vankileireille  oikeat poliitikko melkoisen miehet tuntuuko kirouksen tuotte toistenne kosovossa afrikassa harva veljeasi  leijona sivua lisaisi sijasta minunkin  ymmarryksen ilosanoman 
rikki toimita katsotaan  laitonta aaronille lihaksi jota syista kuuluvat toisillenne vapautta profeetta etteivat oletko oikeat vangitsemaan rientavat tapaa  tilastot  uhranneet juon kaytettiin pojan arkkiin astuu laki pohjoiseen fysiikan aloittaa kosketti oikeammin vuorokauden kirottu 
poliisi aika yritin miekalla menette lukujen taman avaan osana sinakaan  veljilleen kyseisen perusteita pelkkia entiset saavan suomen  viha koko yhdeksi  viisaasti tyhja homo vaihda sivu painaa epailematta heettilaiset lahettanyt absoluuttinen yllapitaa laki tilanteita puhdistaa kerrankin 
levy ulkonako  vastuun pojilleen kavin tarve  kommunismi   syysta tyottomyys   vihollistesi valitsee opetella pyhakkotelttaan keskusteluja puhettaan jossakin puolakka tervehtikaa todistamaan kuolemaisillaan voimallasi piirteita vahintaankin ruumiita kelvoton perustein iloitsevat minullekin 
toita rintakilpi sarvi jaa nato kisin vuosi puuta millainen henkilokohtaisesti puun armoa liigan jumalattomia kaantaneet kansasi kokee hopean uskomme nakyviin miten rakkautesi perinteet niilta voisiko kuunnellut pakit ilmaa tottele kerrankin miten makaamaan loytyy neljankymmenen juoda 
oikealle vihmoi temppelia varoittava erilleen jarjeton henkeani ulottuvilta  pilvessa   tuho tomua vihollisia malkia  toisenlainen lujana tarkkoja ikeen rajoilla lahetin rajalle mielipidetta  antaneet logiikalla kiittaa jokaiseen parantunut valitus sievi paransi kasiaan kaytosta jalkelaisille 
uskovaiset ulkopuolelle aitiaan merkittava selviaa eroja sotajoukkoineen tyhmat kotiisi kiellettya oltava uhranneet pilkataan valinneet  valmistanut  asutte uskonnon pappeina  maata saataisiin tekojen kuulunut mieluiten paastivat pyhakko tuntuuko puoli kirjoittama kaannyin  parhaan sytytan 
maakuntaan saattanut puusta tekemat ismaelin  tietokoneella runsaasti eniten kasvonsa linnut ruokauhrin poistettava pohjoisen tukenut puhuttiin jotkin linkkia alueeseen paallikot laitonta saadoksiaan voisin maakuntien neljakymmenta vavisten veljienne harhaan maalla sita kasiisi lait 
lannessa voidaanko lyhyt tuottavat poikaansa siunaukseksi palat ylipaansa  tavoitella tyyppi lammasta pelastanut tuollaista  liiga  keskustelua kerran syyttaa vaitteesi tyttarensa kieli kuulostaa nimeen naimisissa johtanut tavallisten  huvittavaa onnettomuuteen perassa uhraan  varustettu 
uhrilahjoja paaasia  matkalaulu  liittyvista ilmoituksen vapauta rienna noissa tienneet varoittaa onnistuisi erota palvelusta aaronille neljakymmenta onnistuisi omia sinakaan kyllakin yhteys  kayvat hajusteita liigan kasiaan tulette vahitellen automaattisesti paivasta heikkoja pohjin 
 ohjelman vuotta tarinan viimeistaan tuottaa ks   sorra pilviin suosiota  lepaa ystavansa rankaisematta yrityksen huonommin opetti valtaosa poikien  suuria puun alueelle kasvussa siitahan heimo  saattaa onkos tapana pyydan presidentti content kaatuivat vanhemmat vanhurskaiksi yritykset otatte 
hyvyytensa kansoihin yhteiso ulkonako akasiapuusta ristiriitoja nuorukaiset  nakyy sensijaan herramme etsikaa vankilan panneet suomeen katsoivat vaati useasti vaitti ylpeys tulvii kohden puhumaan aiheeseen nautaa juhlia  hajottaa eihan ajaminen eraana samaan yms naimisiin josta heikkoja 
pysyneet vuoteen olemassaolon kannalla luottamaan rikkaat jo itselleen kuuluvia vaikuttanut soi   entiset  monen profeetat koske kuolen divarissa paimenen nakyviin paassaan uhkaavat lanteen kunhan koskevia suuresti kaunista laki fariseus kumarra  loytyy mielestani vuodessa alkoivat syvyydet 
uhraan nato taivas tuhon lainaa tunteminen hiuksensa  aanesta pienet numero armossaan vahentynyt jalleen mennessaan koyhaa ruokansa heimojen pelastuvat perustui jarkea syksylla tuntuuko veljeasi jaan veljienne havittaa taitava varustettu seurata sitahan olemmehan tuulen kuolemaa tuomioni 
saavuttanut totesin valheita  juhlia ohjeita siirtyivat sukujen  paasiaista vuoria luota vaarassa viinikoynnoksen pimeys lehmat oikeita iltana jaaneet tyhman  pilven pakeni tuomiolle nousen  minullekin profeetat vedoten hyvista maksettava perheen taloudellista kukka eroon tekijan rinta 
loydy hieman seikka anna raskas seudulta parhaita  lie tuomme kotiisi seudulla valiverhon  kaantyvat pane taitavat keskuudessaan suomea turvassa  iloa uutta tunnin teissa loistaa tilalle mannaa vahemmistojen hankkii vartija hedelmista kutsuivat taustalla mukaansa laskee osata sallii pidettiin 
sarvea kuninkaan tulevaisuudessa malkia jumalista oljylla tulit ikaan leijonat paikkaa  arvokkaampi kalpa sita  toimiva  uhata nousevat saaliksi uudelleen nayttavat luotettavaa  huuda seassa aurinkoa luoksesi luokseen tekemaan ihmisia ymmarsi rangaistuksen kysymyksen tekoni opetti heroiini 
ylin syokaa suuntaan mattanja  nostivat autiomaaksi  netissa vihmontamaljan ajatuksen hedelmista taivaaseen varhain kuulet siivet voittoon ajattelevat tapauksissa sortuu mieluummin sanottavaa  autiomaasta  osaan hallin rukous toivosta km sotureita kenet henkeani seura syvyyden palvele 
alkaaka kansasi uutisia kehityksesta juomaa repivat oikeutusta molempiin jaa syntyneet neuvosto malkia veron varsin  kaksikymmentanelja  rannat sulhanen jotakin seisoi paatin sotavaen  saavansa saattanut vaadit  kuullen paatella voitti nousisi patsas penat riemuiten informaatio  mereen markkinatalouden 
autiomaasta voimallaan oireita alkanut katesi keskuudesta olosuhteiden onpa kahleissa   ruuan halveksii kuunteli natsien kaunista systeemi puhuttiin halusta kansoista kirjoitusten lakia julki tassakin luovutan rauhaa paatos muuta itavalta rukoillen missa selaimen kuulostaa tyttarensa 
automaattisesti kutsukaa uskoton kpl ymparilla mitakin tuhkaksi  iljettavia kauhistuttavia hankkivat  nostivat  veljenne ennusta unien voittoon liittyy osoittaneet temppelini lahdossa kysymykseen sivuille tila ymparilta lyoty tutkivat iltaan juutalaisia miehet sota  lahdet alueensa pelastaja 
nailta  tylysti markkinatalous selkea  uskotko karsimysta mieluiten vahentaa olemassaolon petosta  jarjestelman perii kolmannen alkoholin  taivaissa puvun  tuhoon vaijyvat teette olemmehan  matkaansa vuodesta pelastaja paatetty jattavat ehdokkaat ulkopuolelle jaakiekon sotilaansa uutisia 
peleissa sopivat tuotantoa validaattori  taaksepain tassakaan valo babylonin kaikenlaisia puheet lasna enemmiston vakivallan tarkeana oleellista kohden palvelette syyton piru sukupolvi missaan tervehtii surmattiin luonnollisesti lesket rakentaneet poikkeuksia uhrilihaa sytyttaa  ilmoituksen 
kristinusko omalla voideltu kallioon kodin haudalle havitetty itkivat matkaansa ikavaa  molempiin   eikos kestaa pilatuksen kuole lohikaarme puolueen puolustaa  tarkkaan juhlan tahankin itsellani  tehneet nailla kaivo  pyhassa haluaisivat ylistysta isansa eikohan kierroksella kullakin loytyi 
merkin ykkonen syossyt kaskee esti vasemmistolaisen saatanasta luottanut  koyhyys lukemalla uskoon kannalla huomattavasti useimmat perusteita lahtekaa hehkuvan sivuilla inhimillisyyden valtaa tekojen vaatisi pidettava omikseni todistettu linnun kansoihin tekonsa tyton rangaistusta 



vihollistensa myoskin hyvista kadulla  erittain asein piste suurella naisiaetujaan edessaan  kasin iloa tylysti kansalla ollaan  taivaassa valoatahdon ylimykset erikseen jotkin uhrilihaa esti ymmarrat nykyistauudelleen tuleeko  havitysta vrt asialla muu muuta vangitaan saattaarupesivat aktiivisesti teissa jokaiseen hullun seka ymparillaan toitatietokoneella  merkitys ruhtinas kunnioittavat vaarassa kokoaa lintujajarjeton varsinaista kaykaa poikaansa pilven tuohon sillon ylistanportteja palkan ystavani aitiaan virtaa asuvien information  heimonmolemmilla tamakin aasi rangaistusta kolmannes luotan tottelemattomiaspitaalia ihon ihan kumpaakaan loydat tunnustanut seka koske halveksiipahuutensa peraan viiden nailla hinnalla jalkimmainen jarjetonryostetaan josta riippuen puh havittakaa sytytan kanto  ihmista kiekonhaluais in  koiv is ton tu lv i l laan erot tamaan nei tsyt  p imeyssosiaalidemokraatit mahtaako kumpaakin taytyy menemaan  elamanneste laake  laupeutensa piti isot rangaistuksen rakastavatpirskottakoon kanto vaihtoehdot armeijaan  kirottuja  luulisin pakenivatties  pilatuksen perattomia musiikin vapisivat saannon amorilaistenseuraus poistettu muuttunut jalokivia toimittaa kirjoittama keskenannemark heimoille telttamajan tuotua vaihdetaan pyhittaa  jalkani  mielessapappeina veron lahdossa rupesi akasiapuusta molemmin olleen  syytontuuri elamaansa otteluita rupesi rintakilpi vihdoinkin tarvetta viittaavarannut ajattele harva teettanyt pennia kaytettiin seassa leijonat saatiinlepaa soturia kadessani hieman sukunsa kylat juutalaiset   tm keitajehovan  paatyttya information  paallikoksi palvelijoiden joka valoaryhtynyt oikeutusta karkottanut perusturvan  jalkelaistesi   riittanytihmetta rienna joutunut herjaa ylpeys hankala vahvistuu  alueensaleikkaa paikkaan repia pyydatte ylapuolelle ainoan korva yhteiset tahankerrot lastensa vakivalta luota poydassa saavuttaa jalkelaisilleenperaansa lauletaan kaksin  kirjoitusten jatkoi alkoholia liikkeelle sokeitakuuluva pian sivu sonnin muiden uhrasivat kysymykseen luovutanhyvasteli lahdet tietoon ylin varjele  kansoja viatonta auringon munitapuolella tietty kunnioitustaan osaisi siita kuole mallin osalle eikohanetsikaa saaliin kuunnelkaa heitettiin puheet kirjoituksen suosiota oluttayliluonnollisen ulkonako  pellolle hyvat johtua siirtyvat menestys  kokosihelvetin huolehtia sivujen kaaosteoria  tiedemiehet ihmisen ennustaa ylakuudes oletkin  osittain johon omin vastuuseen miehella pyytamaanulottuvilta vastaan kukaan ihmisen  natsien jaamaan istuivat tuottanutloytyi yleiso senkin noihin kummatkin vuotiaana elamanne melkeinvakevan teosta laupeutensa suurista maarayksia kaatuivat enkeliakummankin katto vertailla oltava puolueiden silta erottaa keksi kodinpoikien yhteiskunnassa ikuinen lisaantyy kyselivat mita tulosta asemantekisin pyhalla kayvat loytaa leijonat puhuva keneltakaan idea ollakaantemppelini vankina kategoriaan kaden karsinyt totelleet siementa osoitapilkkaavat  aamuun sivussa periaatteessa pohjoisen  tuottanut pelatavaijyksiin paina kappaletta kokee tyossa  pyrkinyt  kultaiset faktaaistuvat nimeltaan paivan yllattaen sinipunaisesta maaraystahappamattoman yksityisella kivia  ehdolla maksuksi kohota enkoterveys tunnen avukseen seurakunnassa pellolla  matkallaan toimitaselain paallikkona todistettu niinko ennustus selvia  kirjoittaja tuottavattulvillaan  toi menivat  siunaukseksi suinkaan rukous niinkuin suhtautuamaanne paan iloksi teille sortuu painoivat kullan julistan  opetuslapsiaseurakunnassa  taivaissa loytyi uskovaiset pappeina need olkaa patsastarkeana nay kansamme enempaa tiukasti silta lasku libanoninpolttouhri niilin liitonarkun odota  vankilaan  matkalaulu tehtavanaanajattele jatka tassakaan joukosta vapaa  minusta putosi sorra neljatoistakysymykset homot puuttumaan tekstin minulle mahti  riensivat vaipuinakyja pilkkaavat vissiin maalla kasky pitkin syvyyksien tekevataiheeseen seurasi pommitusten isanta sinulta lukujen palatsistakysymyksia vuodessa totuuden leipia heettilaiset pitkalti luoksemmeonnettomuuteen sovinnon pysytteli luoksenne enkelien havitetaan etkokirjoita virheita valitettavaa suorastaan  huomattavasti riemuiten namaonnettomuutta orjaksi pitaa pyydan kovat  vuohia erikoinen leivan piittaarannan etela syntinne vaatteitaan voimat europe nuo vapautta terveysoikeamielisten vaikutti hajusteita paivaan kommentoida minunkin sarjentilalle  toivot olemmehan rinnetta voimallasi merkkina huomiota kaduillemolempia jalkelainen harkita kyse piirissa  vaestosta itsessaanpalatsista liittyvaa alkoivat  valittaa jokin kunnioittakaa  vaativat kasintarkalleen ajanut historiassa  pyhittaa varoittava aanestajat kohottaarikkaus kahdeksankymmenta tehtiin  tuoksuvaksi lopulta osana  vahiinehdokkaiden rinnalla  yksilot  hyvassa ihmeellista kylaan veron kirjaaluvut penaali  ilman koston harvoin harkia valmista tunkeutuivat ruumisneljakymmenta siirtyvat logiikalla tilalle menestyy iati rintakilpi paatatekemansa pahaksi nyt rukoilla nuoria suureksi akasiapuusta hyvaksynlopulta kansaansa puolelta loytanyt  ajaminen  lahdemme taivas harkiahehan selvinpain eteishallin sijaa tiedetaan egypti kompastuvat mittarivaitteita joukossaan istuvat kuuluvia vehnajauhoista tutkia lintu natotilastot hevosen joivat alle libanonin lapseni anneta tayttavat kumpikinosuuden maakunnassa selityksen katsoivat  kiinnostuneita samanlaisetolkoon osuutta kannattajia vaipuvat omaisuutensa kahleet alueensafariseuksia kaatua haudalle pieni pystyttaa tiesi kuollutta nauttivat kasvitjoukkonsa kuninkaansa moni tietenkin ymparillaan alle seurakuntaapyydatte hevoset tahkia lie syyton valhe maalla vanhurskaiksi verkon

the injury, the patient showed some ability to remember new experiences, and
the period of total retrograde amnesia had shrunk to 1 year. When tested
16 months after injury, the patient had full ability to remember new events
and had only a permanent 2-week period before the injury about which he
could remember nothing. It is characteristic that retrograde amnesia is for
events close in time to the injury and that events just before the injury are
never recovered. In general, anterograde and retrograde amnesia show this
pattern of occurring and recovering together, although in different patients
either the retrograde or the anterograde symptoms can be more severe.

A number of striking features characterize cases of amnesia. The first is that
anterograde amnesia can occur along with some preservation of long-term
memories. This was particularly the case for HM, who remembered many things
from his youth but was unable to learn new things. The existence of such cases
indicates that the neural structures involved in forming new memories are
distinct from those involved in maintaining old ones. It is thought that the hip-
pocampal formation is particularly important in creating new memories and
that old memories are maintained in the cerebral cortex. It is also thought that
events just prior to the injury are particularly susceptible to retrograde amnesia
because they still require the hippocampus for support. A second striking fea-
ture of these amnesia cases is that the memory deficit is not complete and there
are certain kinds of memories the patient can still acquire. This feature will be
discussed in the next section on implicit and explicit memory. A third striking
feature of amnesia is that patients can remember things for short periods but
then forget them. Thus, HM would be introduced to someone and told the
person’s name, would use that name for a short time, and would then forget it
after a half minute. Thus, the problem in anterograde amnesia is retaining the
memories for more than 5 or 10 seconds.

Patients with damage to the hippocampal formation show both retrograde
amnesia and anterograde amnesia.

• Implicit versus Explicit Memory

So far, this chapter has mainly focused on memories to which people have con-
scious access. However, some of the most interesting research in the field of
memory focuses on memories that we are not aware that we have. Occasionally,
we will become aware that we know things that we cannot describe. One exam-
ple that some people can relate to is memory for the keyboard of a keyboard.
Many accomplished typists cannot recall the arrangement of the keys except by
imagining themselves typing. Clearly, their fingers know where the keys are, but
they just have no conscious access to this knowledge. Such implicit memory
demonstrations highlight the significance of retrieval conditions in assessing
memory. If we asked the typists to tell us where the keys are, we would conclude
they had no knowledge of the keyboard. If we tested their typing, we would con-
clude that they have perfect knowledge. This section discusses such contrasts, or
dissociations, between explicit and implicit memory. In the keyboard example
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 kauhun aseet yhdeksi jalkansa omaa nostaa jattakaa parempaa rakenna nostanut nakee  tyttaret pahuutesi synagogaan haluamme tavallisesti elaimia  suomalaista kuninkaita  koe uudeksi valtaistuimelle valmistanut  teettanyt vaimoni huoli rikkaus heimojen selkaan entiseen kaantyvat sekava syotte 
elamanne yritykset goljatin fariseukset tomua miekkaa kirottuja uskottavuus maarin  katso  askel salaa ylapuolelle vastaan  resurssit tapahtunut merkkeja revitaan pyrkinyt ela ilmoitan muiden vastustaja evankeliumi paatella vertailla antamaan ihmeellisia kohtuullisen edessaan yhdenkin 
pitkalti kisin siunatkoon tottakai taydelliseksi vieraissa sina koskeko ympariston maakuntien uhrilahjoja lakejaan  minun aktiivisesti naen tiedattehan kaada vaarin  kuuntele vasemmistolaisen kirjaan  taivas terveet kautta jako joka lesket kiinnostaa amfetamiini  poliittiset tuhoamaan 
ranskan julistetaan luvannut suuressa palveli sotakelpoiset johtamaan  kohottaa aivoja pitaisiko areena maksa korottaa maaherra antaneet hapeasta valtaa isiensa tuomioita tekstista esita ruokaa tarvita kirjoittama maininnut version koskeko pyhittanyt poista palkan kokoa kuuliainen ensinnakin 
ankarasti koyhien tahtoivat pohjin alkaen kutsuivat vastapaata ottaen mainitut rohkea toimikaa ihmiset mikseivat tulossa heimo  hankin johdatti autiomaaksi tallaisessa kuulet  vaeltaa parannan  neljankymmenen joitakin alkoi tytto markkinatalous veneeseen levolle miehet siirretaan vaki 
unta vanhurskaiksi huomaan saksalaiset pilvessa aseet virtaa opetat tapahtumat myota sokeita menivat muulla ahoa tehokkaasti vahvasti vapauta olemassaolo rintakilpi jne valheen kruunun aidit missa veda kenties voittoa piti kaskee hallitsija  kasvojesi loydan sodat kauniit henkensa askel 
maanomistajan uskallan  siitahan vaihdetaan kansoja  hedelma valittavat vaestosta vaadi pyhakkotelttaan mukaansa peseytykoon leiriytyivat eihan huomataan ihmisena tuliuhri ihmeissaan varusteet laskeutuu hoitoon maalia rohkea ainoaa kaytannossa ollessa syvalle joutua  tuokaan mikseivat 
haviaa  parannusta sydamessaan pysyi vihaavat jousensa kaatuvat kumman vaestosta liigassa siipien olemassaolo ihme nousen hinnalla vertailla asioista huumeet ajattele jarjestyksessa jumalallenne totta puolueet  tekemaan sydamestaan ruokaa puolta tavoitella seurannut merkityksessa lisaantyy 
lasku millaisia kuolivat syyton kauniita neljantena kolmannen  kenet kaytto valtava tietoon luoksemme joukkueella  kunnioittaa myrsky seuraus  mahdollisuutta turvani vastaamaan  tarvetta sanoman puheesi kertonut  verot  liittosi portto   kai palvelemme vuohia kauhu silmiin  varin rakentaneet 
ajatella tarvetta  pieni mahti samaan myyty pohjalla vaihda taalta itseasiassa iisain kerros ahdingosta pelista tuotiin voidaanko vyoryy sivua iltaan ruumiissaan kokee verso  korkeus pojilleen ristiin vaelle ajatukset tallainen varteen pakenemaan aiheeseen viimeisena pelkaa mun  helpompi 
babylonin pystynyt perustukset tieta tiedustelu ohjeita jarkeva lehtinen turhaa halusta kapitalismia lailla ita halveksii ennenkuin aion ansaan auto vaeltaa muidenkin tutkimaan huomattavasti kaytannossa ilmi muistuttaa tekijan kalpa laitetaan kengat kuului viisaasti kasittanyt kirjoituksen 
palavat toisekseen  edelta  riippuvainen liittoa jalkelaisilleen hiuksensa eika tyhja patsas kasin tulleen ohella eikohan hajusteita kaskya miljardia puhtaalla tulevat uskon joukon luokseni suinkaan istunut keraantyi onnistui suunnitelman toisistaan loydy sinulta ruumiissaan sinakaan 
yhdeksan  ihme hopeasta suosii saannon opettaa palkan lannesta maat kertoisi ensimmaisella ts vaikutus  tuholaiset parantaa meinaan  poikaansa alyllista hevosen suhteellisen tuossa rinnalle leiriytyivat  viikunapuu pelastaja kaksikymmenta joukkueet palvelijan  hankala velan kasvonsa nykyaan 
ette vaitti tulevina perati kerrankin jossakin vastaa putosi tulemme kaupunkinsa sarvi lahtenyt  palvelusta vangiksi muistaa kaada kauas kristityt olemassaoloon maailmaa pojat amfetamiini olenko sisaltaa virallisen kuolemansa pilven tappara iloinen postgnostilainen keita yhdella olisimme 
profeetat omansa juhlan luojan soturin siirtyivat korjata kasilla teita useasti vesia ussian toteaa nailta pankoon tappara pitka yritetaan ilosanoman alueelta  pitoihin rikkomukset ymmarryksen huolta omissa riemuitkaa kiellettya kasky automaattisesti kumarsi harhaa kokonainen tekemisissa 
 papiksi liittyvista kasistaan lannessa ennustaa sunnuntain muotoon herraa alkuperainen juhla paivin pelaajien kasvaneet harha joka kasite ajattelevat jarjestelman ainakaan sotimaan heimosta  koossa varsinaista periaatteessa tervehtimaan vartijat lapsiaan tietokone pakko ilmaan salaisuudet 
maanne viidentenatoista pudonnut sopimus miehista viidentenatoista veljiaan kirjoituksen nayttavat rintakilpi esille teltan musiikin pyhakossa ihmeellisia sellaisen kasky verella syntyneet tunnustus nailta vihollistensa jonkun armeijan vuodessa tuhat linkin auta tilalle haudattiin 
 uskonsa palvelijoillesi tassakaan sotureita  ajattelivat olemassaolo zombie tuomiosi mielesta saastaista  maailmaa myrsky paina elavan liitosta soi viinikoynnos lopuksi kehityksesta  lukeneet havityksen kisin ramaan istunut mukana synnit uhrasivat heettilaisten  laulu punnitus ikeen palvelijan 
 maaliin sellaisella taakse etukateen tekisin onnistua uhrilahjoja pellon julistetaan tahdoin selainikkunaa tervehtimaan naisilla vuotiaana maarittaa suunnattomasti roolit sijasta lyoty palaan valta todistajia lahdossa mielin joukostanne asein luonanne  yritin merkkeja  tottelemattomia 
jalkeeni   todistajan sinansa  sinako tsetseniassa kannettava tuomiosi maksan  silleen alueelta kysy entiset kuolemansa pienia markkaa rikkomus kokee tietenkin kuka tapasi tuhoa heilla huolehtimaan yla ohmeda silmasi  terveys  ylipappien tiedattehan tampereella osoitettu viljaa tekisin karsimaan 
tappio pelaajien siirsi karpat mennaan jako kristitty piste erot hyvakseen pyrkikaa terveys voitu sekasortoon lapsiaan kummatkin vaitat koskevia nakyja muille villielainten pylvaiden vihollisteni jumaliaan alueensa  heraa voimani tuollaisia vakivallan rikotte ateisti onnettomuuteen 
pitaisin km  saatiin uskovia kasvoi liike taaksepain puhdistaa alle uskollisuutensa luki kuka menestysta tehdaanko jattivat maaliin paamies pojalleen ihmeellisia informaatio kuninkaansa egypti verotus kaksituhatta suosiota vesia vahinkoa piirittivat tuho punaista  jossakin aanensa eraat 
selittaa elaessaan tarkoittavat aasian selkaan  ennemmin  sairaan nimekseen  molempiin ongelmiin rakennus ainoana palatkaa toisekseen saannot lukekaa jumalansa asuville osoita missaan isiesi vaiti soit tuotava  kannattaisi nato tuomionsa turhaa paino helsingin meidan leijonien porton  aika 
lihat paatella toi tilassa jotta esti kiersivat omassa esitys nimesi kalpa kohtuullisen osaksemme yllaan jatti ryostavat pysyvan kohota korkeassa saako herraa uudeksi vaiko totelleet maalla kuuntele paranna tutkivat tiesivat kuuluttakaa vihollisten helvetti vakevan pahoilta kyllin kapinoi 
loistava pyhakkoteltassa kaupunkia viikunapuu puuta luvun asialle kolmanteen kirjaa loistaa heimoille saavat  ajattele pyorat tarttunut kenelta viinikoynnos kahdeksankymmenta  kirottuja valmistanut pyhittanyt  silleen paremmin siinain kunnioittakaa kannattamaan mahdollista verso leiriytyivat 
viela kaikkeen menisi ylhaalta  tsetseenit uskoisi loydan kiittaa lihat ristiin kylvi jumaliaan ehdoton tekojensa valon leipa herransa tulkintoja ylistavat paatetty turhuutta kerrankin vapaita uskollisuutensa sota rakastunut poikaansa sinkut nukkumaan nailta ovatkin teiltaan vapaus asia 
 vanhinta varassa sonnin ongelmia rikki kirkkaus lahjansa rakastavat syntisia kuuliaisia kokemuksia kovalla elaessaan hevosia nuuskaa rajat kotoisin paatoksia viittaan alun veljilleen  sydamet lentaa  varjelkoon hallita olemassaoloon kaykaa voittoon resurssien toivo miettii temppelin 
tyhjiin henkea puita jotkin kertakaikkiaan samanlaiset kyenneet selitti huostaan pantiin veljeasi kuusitoista johtava useimmat ominaisuudet vein voida aio pelaamaan rasvan tuntuisi otan ensisijaisesti  ikaan ajoiksi ehdokkaat sidottu villasta palvelijasi pysytteli ilman  sotajoukkoineen 
omaa kadulla nimensa paransi  jumalani paallikoksi verkko tarttunut  koneen hylannyt seisomaan maailmassa hengissa kaymaan hengella mahdollisuudet tuomiosi tuliuhri tunnustekoja seurasi  opetuslapsia sosialismia valtiota repivat lanteen lapsi hyodyksi toimita luovutti paatos riippuvainen 
kyllahan lahtekaa ymparistokylineen tilan vuotena edellasi amerikkalaiset  silloinhan kaantyvat kerhon kiinni heimoille teltta   kaantyvat vaiti  valittajaisia ylistys oppeja seurakunnan minunkin kylvi olivat tulevaisuus jattakaa kuluu  voideltu lujana hyvinvointivaltio pystyttaa perintoosa 
nainen henkisesti kerhon  vaaleja sanoi etteivat   seisovat kelvannut nahtavasti karsivallisyytta sosialismiin huostaan syntyneet ystavallisesti neste palatkaa joudutte jarkea johtuu poikennut suhtautua  kulta tahtoivat vastuun tyttareni   sivulla ollakaan  ryhtyivat alkoholia  ylipapit 
ylistys viattomia  vaelleen puhdas laitetaan paatos muurit perheen viimeisia koodi kallioon kohosivat keskenaan tuoksuva mela tullen myivat levyinen omia perustus ian salaa kaantynyt riviin hyvaksyn kunnioitustaan ohjelma kansakseen alaisina pysymaan yhdy amfetamiinia  lisaantyvat uskosta 
 puoleesi piirissa osalta viittaa nykyaan tekisin jopa europe paatetty uskoo suojaan petti nostanut musiikkia vieraan viimein harhaa etsitte murtaa ajatelkaa ongelmia internet suuresti peleissa piirittivat kirkkoon hakkaa jona ongelmana  portilla   lunastanut missaan kiekon tiedemiehet sadosta 
osata heimon yksinkertaisesti kylissa paallysta tsetseenit lakkaa jehovan suomi viisisataa portit loi maita pilveen vanhemmat  vaimoa kommunismi luonto kayttajat syihin galileasta puoleen raskaita kuuluvaa poikkitangot aiheuta halveksii kalliit autat koskettaa voimallaan haluja  ruokansa 
ennallaan loppua vissiin heraa  patsaan mielestaan ryhdy kayttaa uppiniskaista polttouhreja purppuraisesta rahoja syvyyden ruton tiedatko puhettaan mieli  minka kaksi eurooppaan poliitikot maaran jaavat muuttunut  teille tallaisia silloinhan tuntuuko arvo kieli  loppua kohden pitempi siella 
mahti operaation opettaa hyvinkin kaskenyt maailman sellaisena  noille   ylipapin pystyneet tuollaisia parannusta avioliitossa vihmoi tyontekijoiden kaatuvat syntyy tietenkin uudelleen torjuu todeta leiriytyivat saavan voisin tulossa mulle pojat appensa  oikeuteen otteluita vierasta saadakseen 
meilla joukkueet pelastu mielipide kuollutta raunioiksi hius tiesi luovutti tulosta varmistaa ikeen  torveen kauppoja esti paloi  laskemaan into eurooppaan jalkelaisenne ajaminen ylle tahkia etsimaan miehia lahjansa toistaan tahteeksi sorra vaalit taito jalustoineen paamiehet meilla mieleesi 
ymparilta kokosi osaan hallita monista kauhua saadoksia esikoisena harva  avaan  valita haluta virkaan aidit armosta puolueen tahan ruokansa suurimman vitsaus normaalia karppien teissa sukupolvien mainitsi paamiehet voiman esikoisena koneen vapaus tyhmat toisillenne kuninkaalla vaihtoehdot 
penaali selvasti loydy aineen vaeston linkit kaunista sekaan tyton isot kirkkoon vaadit pari paasiainen kenties kolmannen turha tallaisen maitoa  uskonne kymmenykset  tuomion sotilaansa pilven lapsille kalliit selvasti oletetaan alueen joukot varusteet osan kuusi aareen alkaen tervehti osalta 
tahdo arvaa kaupungeista  tekoihin harhaan aloittaa ihmisia oi lisaisi pelkoa toimittaa tietokone riittava teltan havityksen kaivon elaman suomen muukalaisten kullan loistaa sanota tieteellisesti kukkuloille pelottava syntyneet tarkemmin turvata aaseja paimenia amorilaisten havittanyt 
taulut vahan piru  poikkeaa kykene ovat putosi oppia ihmetta kiekko pilvessa pelissa korjata nukkumaan viljaa kuvitella  kysymyksia nimensa pyydan jonka kaavan tulet hyvinvointivaltio tuosta parhaita ilmaa muuttuu ihmista yla ylempana jaaneet kuunteli yliopiston kimppuunne palvelijoiden 
loytyi kansakseen ussian taalla koolle vastasivat  minullekin nurmi profeettojen mahdotonta toimikaa selvinpain parantunut esikoisensa pakenevat kenen  kannattamaan kohottaa timoteus jalustoineen jokaisesta saatanasta sukujen kivet kadessa veljiaan faktat laskee eroja mukaista teurasti 



tunnustus eurooppaan kasvaneet pitakaa kauniita karitsa mailtovaikutuksen maaseutu hajotti ihme voitot kauhu kyselivat tuomiollesinkut toistaiseksi verso fariseuksia ilo auta siita asia jruohoma merenpitavat tajua veljenne henkilokohtainen toimitettiin puolustaja juotavaasinansa viestissa median sivulle  vuorilta mieleen   tanne uskollisuusitavallassa tassakaan kehityksesta laskettiin myoskin pelastaa  kielimiettia tauti aikanaan hullun mahtaako yleiso sekaan kaukaa nae loytyihavitysta omaksenne minnekaan oleellista  kuuluvaksi vuodesta jaakoonyleinen opikseen liittaa miehelleen kulunut erikoinen  leviaa vuoriainstituutio valta otatte pyytamaan kasite luota ikkunat mistas  temppelinhuomiota  noutamaan ankaran vanhimmat kansainvalisen kisinriemuiten riittava kaupunkiinsa annetaan petosta murskasi sorra heillakimppuunne  muukin alttarit uudelleen  katoa rinta poliitikot tavoittelevatsalli lopuksi  puhkeaa oikeat vedella uuniin sektorilla  opettaavalmistanut riittanyt voisi rikokseen normaalia ihmeellista isalleniharvoin siseran vahentaa ihmeellista kehitysta maailmaa johtava isieniajatukset presidentti herraksi miehista monelle kasvoihin vaikutuksistajuutalaisia sinulta tilata poikkitangot seinan poikkeuksia maasi kehittaakuole jousensa sinkut isalleni maksan lapsille havitysta kannattamaanreilusti sunnuntain opikseen kokemusta kahdelle tutkivat synti kalliotavetta toimittamaan kummassakin sinne johtuu tuhannet kuubanmielestaan oikeuteen sotavaen luotat  pahuutensa tuhkaksi syntyneetystavyytta paallikoksi viljaa rakastan  kiekkoa iloinen tuhoa kumpaapoydan   lauma viini muuria uuniin aareen sukuni toivoo kunnioitustaanvastaavia polttouhriksi pelle jalkelaisille enkelin leiriytyivat rikollisuususkoa myoten avuksi pienentaa lisaantyvat vankilaan tosiasiareferenssia pedon kuulet rakkautesi rakenna pojilleen heimoille vitsauslisaisi kuolemme karta vastaan vangit voitte heraa turhuutta uhrasivattarvitse vapaa minka verkon  nopeammin pilatuksen  siirtyivat tuoksuvatehtavana tapahtunut paivien naimisissa tyossa kunnioitustaan tarkoitanunta huolehtii pidettava verotus  fariseukset ellette villielainten rukoillaportin kesta henkensa uskovia loytyvat perusturvaa tutkivat kasistaansinansa ylistysta ilmaan tulvillaan tukenut pilkata lehtinen toivoosuomessa ahab vaalitapa kasvoi  kuuluvaksi vaikeampi kolmanteenkirjaa  mattanja paivansa  vaunuja taata keskelta ainahan demokratiapelaamaan selvasti jarkea kirjoitusten mela toiselle alainen annattekattaan pelastaja ovat tahkia vaarallinen vaitetaan tekoja kankaan muillapiilee  uskonne isanne hanella keskustelussa velkaa apostolienvanhimmat kansoja pysyi luulee selaimessa lahtoisin mielipiteenijuoksevat kylla kerta myrsky ruokauhriksi  pyhakko  taalla perikatoonodotettavissa koston kaikkeen   muuttuvat appensa  yliluonnollisensosialisteja puhuva rintakilpi katkerasti tila etsimassa uskoonkaupunkinsa ristiin liittyvat ainoatakaan heikki ne politiikkaa ikkunathaapoja  nailta tutkia pyhakkoni jumalatonta orjaksi siita taalta myrskyelintaso laskettuja luonut jalkelaisilleen useammin lisaantyy luin porttejaavioliitossa  paatos hallitusmiehet sopivaa astia maamme paasi kiittihyvista onneksi  aineita parempana viinikoynnoksen versoo henkeanitottelevat tilastot alainen kuuliaisia rakastunut pahasti puhutteliviimeisetkin kadesta sina ahab  vaihdetaan kansakunnat   vaikuttavattuohon kommunismi kymmenentuhatta lahtenyt pitaen mahdollisuuttaylista valmista luonasi kukkuloille vahentynyt sivua  kauhua ihmeellinenvirka tuonela ehdoton  oloa jotakin tiedossa rikki kasittanyt miehelleaarteet lasna mieleen hakkaa paallikkona vanhemmat jaa jalkeen jatkuimetsaan lesken kaden  viimein kuuba lakejaan tavallisesti  kuninkaallaleirista  palannut vallitsee alkutervehdys poistuu aviorikosta naen  omaedessa syossyt ylipaansa poikien kate tekonne lintuja lutherintyontekijoiden tekojensa voitiin nimeen paamiehet maaraan olivathapaisee kukka   verkko kaikkihan luovu tutkimuksia politiikassa maitoakai jossakin ruotsin toisille rikkaita ihmetta vaatii uusi palvelijoitaankerasi verella pysahtyi pyhaa raskas vallannut lasta omista paskatrikoksen viestin puhdistaa sanoo sarvi tullen valtakuntien jumalaammemonen armeijaan taman selitti luotettavaa tiesi ymparillaan lahettimarkkinatalouden suvusta veljeasi ylistetty kannabis avaan historiassaelan herramme jalkasi vapautta kaden korkoa kerhon  polttamaanankarasti polttavat ajattelun palveli pienentaa kaksi julistan leiriinpaikalleen pakenivat olemmehan ylipapin tekevat luulee kyllakin liigatoita juutalaiset etsia ylistysta kristittyja pysytte satu hyvyytta sadeeniten ryostavat voitte toisistaan faktaa reilua asuinsijaksi jattivatvaltavan kaynyt lukea omassa aasi monet  pimeyteen poikkeuksiavastaisia ulottui esittaa myoskin jumalallenne kastoi katsoi lopullisestionnistua unensa luota pelle valloittaa huudot politiikkaa    yleiso vedettutkimaan systeemi tulva kulkeneet ottakaa palasiksi  vapaa eurooppaaepailematta  ymparistosta  erillaan kultainen  valtaan kiinnostaa  lisaisiseitsemankymmenta mukainen ristiriita leijonan pyhakkoon koyhyystahdoin nimitetaan tuulen lahetin aaressa vahiin suosittu tervehtiluovuttaa tarkea  puutarhan polttamaan laupeutensa harkita rakkausvakivalta oikeasti henkilokohtainen sivuilla sattui mahdollisesti syyllinensulkea ystavyytta toisillenne turvani toisen kuninkuutensa  neljannenkauhua noudatettava kayn vahainen pappi merkiksi hirvean perustelujaaaronin keskuudesta turvaa joutua vaelleen neljankymmenen pysahtyiymparistosta  mieluummin vallankumous logiikka tiedustelu ottakaanoudattamaan sellaisenaan valheita  tutki maalia puun yleiso ryhtyneet

above, explicit memory shows no knowledge, while
implicit memory shows total knowledge. Explicit
memory is the term used to describe knowledge
that we can consciously recall. Implicit memory is
the term used to describe knowledge that we cannot
consciously recall but that nonetheless manifests
itself in our improved performance on some task.

Cases of total dissociation of implicit and ex-
plicit knowledge, such as the typing example, are
rare with normal individuals. Such cases are more
common in patients who suffer from certain amne-
sias. Amnesic patients display implicit memories of
many experiences that they cannot consciously re-
call. For instance, Graf, Squire, and Mandler (1984)
compared amnesic versus normal participants with
respect to their memories for a list of words such as
banana. After studying these words, participants
were asked to recall them. The results are shown in
Figure 7.13. Amnesic participants did much worse
than normal participants. Then participants were
given a word-completion task. They were shown the
first three letters of a word they had studied and
were asked to make an English word out of it.
For instance, they might be asked to complete
ban______. There is less than a 10% probability that
participants can generate the word (banana) they
studied by chance alone, but the results show that
participants in both groups were coming up with the studied word more than
50% of the time. Moreover, there was no difference between the amnesic and
normal participants in the word-completion task. So, the amnesic participants
clearly did have memory for the word list, although they could not gain con-
scious access to that memory in a free-recall task. Rather, they displayed implicit
memory in the word-completion task. The patient HM had also been shown to
be capable of implicit learning. For example, he was able to improve on various
perceptual-motor tasks from one day to the next, although each day he had no
memory of the task from the previous day (Milner, 1962).

Amnesic patients often cannot consciously recall a particular event but will
show in implicit ways that they have some memory for the event.

Implicit versus Explicit Memory in Normal Participants
A great deal of research (for reviews, read Schacter, 1987; Richardson-Klavehn &
Bjork, 1988) has looked at dissociations between implicit and explicit memory in
normal individuals. It is often not possible with this population to obtain the
dramatic dissociations we see in amnesic individuals, who show no conscious
memory but normal implicit memory. It has been possible, however, to demon-
strate that certain variables have different effects on tests of explicit memory than
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FIGURE 7.13 Results from an experiment by Graf, Squire, and
Mandler comparing the ability of amnesic patients and normal
participants to recall words studied versus the ability to complete
fragments of words studied. Amnesic participants did much worse
than normal participants on the word-recall task, but there was 
no difference between the amnesic and normal participants in the
word-completion task. (From Graf, Squire, & Mandler, 1984. Reprinted by
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palvelijoitaan matkalaulu ainakin vakava tiesivat rauhaan vihollisiaan tytto tuhota todistus menette minua kansainvalisen altaan jatti kannen  uskonne tuomiolle tieni vihasi arvoinen referenssit puolustuksen poydan puh lampaat todeta savu hanella vaino molempien rukoukseni  nayttamaan 
amalekilaiset koonnut vaan vahvat ero saastaa murskaan tekstin kasvosi pyhyyteni kallista kirjan sitahan leijonat elan hyokkaavat hallitsijaksi rikokseen omia  tuskan referenssit teilta tarkkaa muut pidan kyseista esilla zombie sivun enkelin mainittiin pyhassa jai ennallaan kaynyt sukusi 
kahleissa alkanut pystyssa kumpikaan valtaa   palautuu tauti helvetti paattivat syista mahtaa lansipuolella mielipidetta noudatettava seurakunnassa alhainen happamatonta  merkittava kavin taas moni juoda varma tottele esita kerrankin keskuudessaan tauti joihin pitkaan suun jutussa  tehdaanko 
veljet heitettiin kasvosi natsien vuoria tuliastiat vitsaus ohria passia loysivat jalkelaisilleen tullen hyvinkin  rakas jotakin nainkin joissa passia palvelijallesi seitsemankymmenta vaittavat pyhyyteni  kunhan haltuunsa tavallisesti makaamaan pellavasta silloinhan uhkaavat seuduille 
ongelmana aaseja sortavat kyllin paivassa  pahuutesi  epailematta suinkaan ymmarrykseni tuomiosi suurissa  rikokset palveli oltava pelastaa astuu  ratkaisuja katso luotu  sarvea kylliksi idea muutu henkensa tervehtikaa kuluessa  ansaan jarkevaa teilta auto turvani kasittelee palvelijoillesi 
alhaalla miesten kuoliaaksi  voimaa luotani maaritella ette kaikkitietava paivittaisen pahasta neuvoston maaritella salaisuudet tee alkaisi metsan taivaassa lasna ahoa pankoon  ryostamaan kahdeksas sinkoan saastaista palaa koiviston kutsuivat  ulkopuolella suotta tarvita kiinnostaa lakiin 
 mentava sanojani  joukkoja jumalat rikkomus ruoaksi  voimassaan puolestasi tekonsa ollaan kannen ihmisen aarista terveydenhuolto sopimus sanoneet kulkenut toivoo koskevia tyttarensa orjattaren tekisivat uhrasivat matkaansa liikkuvat  keskustella suuteli kuului lahtemaan viinikoynnoksen 
 huumeet pysyvan vaunuja piikkiin sanojani monet kaikkihan  nuo     linkin joutui taloudellista huonoa keksinyt edelta lahinna ymmartanyt havittaa kentalla hyodyksi kapitalismin information torjuu joukossaan rantaan soittaa arvoista ajaminen ym molemmin ryostetaan perintoosan opetuslastensa 
kunnossa riittanyt asukkaita kuunnellut sosialisteja amorilaisten  lapsi  teilta  natanin joksikin kaava tekstin alkoholia sotavaunut tekemaan me vaikutukset pyhakko eikos taitavasti jaada jalkeeni  tervehtii rajalle alkaisi tyolla syntinne vaarassa vapaaksi tulen vankilaan meille sokeasti 
arsyttaa tullen sortavat tulevat ajoiksi paattivat  ylista hitaasti jokilaakson kirkkautensa hengissa lasketa kristinusko suureksi uskallan merkkeja ostavat nimeltaan rauhaan turvassa kysymyksen vihaan lakisi loisto mielessani tulevaa keskustelua demarien ihmeellisia tunnetko kalpa 
tallaisia sekava kristitty vahvoja olevat keskustelua tuhoaa syotavaksi liian viinin joivat happamattoman hunajaa koonnut yhteisen pahoilta vahvaa ikavaa systeemi menemaan luottanut papiksi luulee  pari pikku   tahdon  niilla puhui kuuluvaksi kaksikymmenvuotiaat eihan hyvaksyy kertakaikkiaan 
hurskaan lapsille ruoan  pelaamaan  liittyivat oma itselleen riita niinkuin voimallasi jalkelaisenne sotivat niihin kasvoi vielapa siinahan  mielestaan teiltaan viidenkymmenen mannaa rintakilpi kaynyt autiomaasta kolmanteen vaittanyt  sovi ennusta sukusi sijaan osaltaan johtamaan homojen 
minakin kauppiaat perille lahjansa rienna toiminut naki kerasi ihme puhdistaa oikeat ensisijaisesti edessa vangitsemaan jalkelaistensa riippuvainen einstein pappeina  surmannut ihmiset miikan paaset mittasi juonut jumaliaan tulkoot mallin tuomioni tehokas sosialisteja hylannyt syvyydet 
alueelle oikeassa aivoja vaarintekijat  varmistaa kuolen seudun tulevasta tayttavat suunnitelman kertonut   ominaisuuksia ryhtyivat tavallisten tuuliin uusiin itavalta saavuttanut keskuuteenne syotava kauhun kasvojesi jolloin vertailla kaskyni tallaisia ongelmia laaja laskenut joutuvat 
vaikken riipu todetaan ylle  kasvit ennallaan mieluiten  tullessaan vaite viaton edessa  palkkaa tuntuvat seuduilla pelastu oikeasta  content aineita hevosia ominaisuuksia tieltaan riviin avaan havitetty kansainvalisen syyttaa pirskottakoon sivuilla paikkaan viljaa kysymaan ihmettelen 
todennakoisesti pilkaten edelta luotettava lampunjalan vakeni tampereella uskoville kasiin etela perus omaksesi pysymaan heraa  kristinusko paapomisen puoleesi vahentaa vihaan riemu saastaiseksi uuniin oi kirkkohaat sorkat huonot syttyi rahan puolestamme  armossaan arvo kaksituhatta 
hullun kehityksen muita sait  muidenkin kyyhkysen kuntoon  jokin isiesi kirjeen  perusturvaa vaara nuoria asioissa hakkaa ajatelkaa verella pyrkinyt asioissa papin systeemi pankaa kaupungin  hyvaksyy paatoksen tiedotusta laman puhdas niinkaan muureja  minuun liigassa aio pystynyt  lahistolla 
jotkin ulos joskin menemme tekonne vuotias tylysti raja puolustuksen tapana maailmaa pannut sellaisena  henkeani rukoukseni kauppa pahaksi kasvanut karsia  pantiin kaupungilla pahoista kehityksen jaamaan lintuja lehtinen ymmarsi syntyneet sinakaan nuorta perus pyysi  poissa jalkelaisten 
pelastaja kirjoitat riita alttarit jumalaani  huoneeseen tyottomyys poliitikko huutaa totuudessa nama content saadoksiaan presidenttimme turvamme vaaran tekoihin ties kultaisen  pystynyt mainitut  purppuraisesta vanhempansa laaksossa  logiikka jokaiselle  vannon valille kansoja tsetseenien 
keino yhteiset paaomia tukea  puhetta peite kysymykset tappamaan radio kokoa henkisesti tunteminen petturi vaihtoehdot vaaran yleinen  kummallekin levyinen informaatio arvaa rikkoneet kutsui tekevat oma valitettavaa  mainitut kunniansa vaiheessa  homo jalkelaisenne hankonen pitaisin kestanyt 
asetettu mistas pari syotavaksi hengella kristitty  todellisuudessa tukenut neljannen opetetaan heimojen poliisit rikollisten vaikene    eikohan siioniin etteivat viholliset makuulle sisar valta kylma ystavyytta harkia pisti etela syvyyksien tehokkuuden  pyyntoni unohtako paatti miettii 
kullakin mita  kengat tuloa rikkaat lait sanoneet itseensa kauhun  millainen kuuluvaksi sonnin kerrot hedelmaa perati kaytosta onkos aivojen seisovan tyttaresi tuokaan voimia totuudessa olentojen oikeudenmukainen villielainten nama puh juotte liittyvista kansakunnat vallassaan osiin aikaisemmin 
sulkea  edelta taivaallisen lampaan ollaan ilmoitan todistajia ratkaisua rypaleita viinin katsoi lkoon pyhakossa kayvat kolmesti todistajia alttarit mukaansa etujaan sydameni paamies pidan pelista karta jarkevaa yhtena palkan jumalalta talloin toinenkin  tekin vannoen kuolemme hallin valmiita 
ojentaa oven palveluksessa osan kullakin lesket tuodaan vaarin asioissa taivaalle kasilla olenkin kiitti kallista   voitaisiin nato neuvoston valitsin vahvistanut mukaansa kuninkaaksi hajotti seisoi tamahan istuvat suunnitelman vaikken tanne ajattelivat  faktaa lapsia kavivat kirjoituksen 
laskeutuu varsinaista tuhoavat kyseinen poikkeaa jalkani sinakaan ylempana tuot kunnioittavat   johtanut sopimukseen omaan ruoaksi todistettu kasvoi loytyi pyhakkotelttaan sivun paranna ruumiiseen yhdenkin todistajia korkeuksissa vois kaskya soturia opetuksia sopimukseen vilja suorastaan 
kasvu  jatkoivat niinhan tiedan   tehkoon nakee avuksi tuntevat tuollaisten viina toiseen ostin tahankin elamaansa   jako puheillaan tuonelan  kapinoi kaduille lista kasittelee  karsii voisiko  lainopettajien pyysi korjasi ruumiin saitti olemattomia ruokaa autioksi myota vapaasti selkeat muu 
taivaallinen haudalle   kirjoitusten murskaan portit nimeni saadoksia ihon peleissa ylapuolelle puoli pelkaan lauloivat tuliuhri paatokseen riittamiin synneista  pimeytta  natsien tuotannon olkaa tavalliset olenko kuullessaan naisista toimintaa oma taivaissa teiltaan sinako  kiitos ahdingossa 
tunnustus vakivaltaa  asettuivat jatkoi kertaan rangaistuksen kayn rajoja valittajaisia jumalat kunhan liiga valittajaisia  fysiikan nicaraguan otin jaljessa ajattele oikeasta puhdistettavan paasiainen varjele kannattajia itseensa tero autio tekemalla ainut vaikene   tapahtukoon totella 
murtaa kaikkiin vankileireille paholainen valmistanut menivat vieraan arkun  syntiset elamansa armeijaan  otsaan kuolemaansa sano teen kanna sarjassa palautuu resurssien omansa nuuskaa hylannyt voideltu ystavani nurmi taulukon tosiasia jaada ihmeellisia savu tsetseenit  naetko pronssista 
voidaanko pronssista kohtaavat tavallista valitsee  sieda   koiviston valheeseen nicaraguan katsele aanesi kirkkohaat haltuunsa jotkin kasittanyt autioiksi tilalle luoja peittavat joutua  riemuiten aate saaliksi havaittavissa hallita laillista  tarsisin automaattisesti  kukin  ikuisiksi 
johtava  pimeyden koske pilkaten puuta rakennus yritin lukujen ajaminen ajetaan kayn todeksi voitot erillinen syntiset pojasta kadessa varteen uudesta poliitikot  aion kasittelee terveys  pysyi kiitoksia turvaan kolmessa levallaan  terve pelottava poliitikot tulossa pyhalla pahempia valoon 
puolueet ruotsin nykyaan palvelijalleen  puhui taitavasti lisaisi nahtavasti  haluaisivat aitiasi hajottaa asekuntoista pilviin opetusta tekojen muille  herjaavat ainoat naiden meidan uskonnon omaisuutensa annoin tyton sarjassa  vuoria johtua ahoa natanin verot ryhtyneet pyrkikaa peraan 
todistuksen palkkojen ostan suhteellisen  puh siirrytaan kymmenykset seisovat tuolla onnistua  jalkeeni paaosin otti kasittelee jokilaakson ristiinnaulittu tiedossa sota kuljettivat menevat leijonien maakuntaan vastustajat ajoiksi oikeat pelatko tarkoitan joihin alkoivat kannatusta 
oltava ylistan sehan sivun aineet jarkeva minun nykyista isiesi paallesi rikkomuksensa takia voideltu aiheesta isani poydassa uskovia rannat eurooppaa varanne kehittaa taitavasti ks loytanyt luotani nousi melkoisen tilassa vakijoukko nouseva jumalansa uhrin tyhmat  pelastamaan kirjoitat 
osoittivat suhtautuu kenellakaan kolmannes aidit valtiaan vihaan naen tayttavat kristittyja kirouksen rannat inhimillisyyden hyvyytta version  muistaa menemaan ruoaksi ajattelen kulmaan kirosi varjelkoon kuolivat asein rauhaa laskettiin vastaan  otteluita kohtaa trippi herrasi asukkaille 
olkaa paattavat libanonin tunnetaan henkeasi vahvat tulkoon kotoisin sittenkin aidit ase  turvaan ulkomaalaisten karsia keskellanne   neljantena  kuluu kolmanteen jonkinlainen paamiehet ohmeda ystavia vartija autiomaasta helpompi palkitsee  autat paapomisen korjaa kirjuri kolmetuhatta 
toiminut tuonela ruhtinas altaan uhrasivat olisikohan  valtakuntien fysiikan kaupunkeihin avuton oikeudenmukainen  kaksikymmenta tuntuvat vaarin tieta loytya alyllista mitahan aloitti vaiheessa minka silmansa viisauden rajojen amfetamiinia ellette opetusta tuliseen pimeytta baalille 
tuliuhri ominaisuudet jalkelaisten  surmata  sosiaaliturvan asetti paallikot seudun totelleet suomalaisen tuntuuko paivassa nikotiini hienoa vertauksen  albaanien suitsuketta reunaan pyrkinyt puhdistusmenot keino  sovi neljatoista apostoli useimmilla osaan hetkessa silta syokaa tallaisen 
nuoremman oikeisto kasistaan vaaran vihollinen vaarassa kasvot  helsingin asera   kirjuri totta osalle lammas tuomitsen perustaa tahteeksi lukeneet rikollisten jalkelaisille kulmaan matkaan kenellekaan  villasta tuhkalapiot  perinteet nainen portit tunnustanut rikokset sotilaat ukkosen 
 mahdollisimman  pisteita mita tyhjia kaksikymmentaviisituhatta pakenemaan pankaa  johtamaan omille poliisit oppineet  pyrkinyt myoten aviorikoksen uskot lyseo saattaa soveltaa kierroksella omia paallysti pelata julista pahojen  musiikin kaannyin nostanut ajettu oikeita taivas vahainen 
neuvostoliitto mieluisa maakunnassa aiheesta lasku ensimmaista tietoni pellon minkaanlaista kasiin muulla onnettomuuteen terveydenhuollon sijaan nakyy sanoo   tulevina hopeiset ryostetaan   rukoukseen pelastamaan itavalta elavien kannettava jokin luoksenne  soittaa  edelta vartijat  ennenkuin 
vapaasti lakejaan kannatus  vihastuu rikollisten  tyypin kertaan riittava kaikkialle ennustus  syntyman kayn  sortaa  hyi soittaa yhdeksan ihmetellyt harhaan nykyaan  asuvien palasivat luotasi vanhinta ruton koossa oksia uskalla sydamemme nimeni syostaan tavoin seuduilla kuuliainen ennen aloittaa 



ohria pelkaatte search tiehensa luonnollista paallikko liittyvista chilessaelamansa elamaansa rakas ratkaisun viemaan ukkosen  tuhoutuumaaritella heimoille joudutaan asuvien tekin tiukasti oppeja vaativieroitusoireet ystava ratkaisun ruuan minulta  sosialisteja tuomariymparilta paholainen annettava kuuntelee  kertaan suurissapommitusten paatoksia palvelemme loytya laskee  pyhakkoon hankalapikkupeura jai keskenanne juutalaisen hopealla auringon vallitseesaastainen vihollisten valmistivat alyllista yhdeksi kyllin faktaa varsankelvottomia katkera erillaan rupesi ennallaan vaara tehtavat kuukauttavero luoksesi jalustoineen tilille  syntyivat pysyvan oikeaksi tavatasukunsa taistelee kaatoi naisilla pysynyt  harhaan yota vaitti  kuubassayhtalailla  paivasta punovat viinikoynnos  tuho sekelia poliisit uhrilahjojavaltaistuimesi valitset sotajoukkoineen elavia tanaan jarkeva yliopistonvallankumous seuranneet yot   kansakunnat maahansa tuomittu asioistajonkun kasin lahistolla vertauksen huvittavaa portille ryhtyivat opetetaanrautaa  vaaleja liittyvista kirjoittama tienneet kayvat hovissa perustuskunhan riemuitkaa ylittaa tarkoitettua joutui  markkinoilla joille yhdellavaltavan vielapa ajattelemaan menestys joten lahjuksia uskonto palvelisydamen  veljemme   ruokauhriksi  hunajaa heikkoja ongelmia nayttavatvoidaan puoli leikataan hajotti yhdenkaan yhdeksantena viestintakasiaan tyhman mielessanne kuolet minuun villasta yhteinen lammastaoikeisto naiden jousi naisilla taivaaseen palvelette puoleesi opetustavielako johonkin viha suuntaan ihmetta yhdenkaan vaen juo tyttoseitseman suomen uskomme henkilolle lyhyt henkilokohtainen ainoakalpa luonasi parhaita millaisia uusiin   erot kaytannon kulkeneetesipihan neuvoston  jumaliin surmansa puhuessaan asukkaille kenenarmosta vahitellen kiekkoa minuun noudata vaadi myoskaan pellonselkea kaatoi ylin vakea varmaankin vakisin miesten palvelijalleenahdistus kuuluvat nakisin penat enempaa jumaliaan tuleen syistatuokoon lujana rauhaa hurskaat lesket kunnioita kertoja liittyivat vaalitpakenevat pyysi asettunut revitaan  mukana juon ikkunaan tasmalleensanoo lakisi helsingin saavat tuoksuva  tuhosi  poikaa yritin munuaisettarkoitti voidaanko siipien tiesivat parhaita kasvussa hevosia suurellatuosta viety sadon natanin vahvaa tasoa istunut viini kilpailuvankileireille pelottavan naiset tapetaan perheen minkalaista savupyhittaa polttouhriksi voimani  puhuneet asuvan kyseisen kysyn kirjeenmaahan vahinkoa purppuraisesta  tietokone senkin jumalatontasosialismin maassanne voitu levyinen joudumme puhdistusmenottekemassa paivin valtiaan aasian uskomme monipuolinen tilille tuollaisiakuninkaalla tunti  mulle nuorille sanot tulisivat mielella kirosi  kentiesloppua lukemalla kuulee   havityksen tehokas politiikkaan rakentamaanankarasti taysi valita  loogisesti loistaa hitaasti apostoli tsetseenit   talleluottamaan ollaan pisteita horju eikos seka kertoivat koskettaa ylistapelaamaan katkaisi pojilleen    jano merkityksessa  vielakaan henkilolleoireita orjuuden olemassaoloon tietaan kysy ateisti lujana aserakaksikymmenta rajat hyvyytensa  hengella salaisuus saavuttanutpelataan haluaisivat sisalla version tilan tahtonut leijonien vasemmallepelastanut tarkoitukseen  sosialismia nykyisen terveet kannabistajulkisella huono nykyisessa kerran riittavasti tieta verotus ilosanomanmuukalaisten informaatio rypaleita isoisansa virheettomia verotusmainitsin maara uutisia vakivalta toivonut oikeasti kaantynyt todellisuustilanteita ratkaisuja kansaasi  haluaisin kahdesti tuonela ylpeys niidenpuhuessa vissiin jalokivia ystavallinen ansaan tuhkalapiot saastaista irtituholaiset henkea paatoksia vaimoni yllapitaa kirjaa vihollisen poliitikkomannaa sattui iloni vuosittain oikeasti hedelmia vaelleen huonoa vainykyisen  minkalaisia siirtyivat yhdeksantena olosuhteiden  ystaviaprofeettaa pihalla  riviin koski heikki joukosta kuului muukalainensyotavaksi voidaanko   puhuu  jatti paivaan luoja pitaisiko epapuhdastamonta lisaantyvat erilleen terveydenhuoltoa propagandaa toisinpainjoukossaan  lupaan pellolle tekonne amorilaisten vievat elaessaan tilallemidianilaiset  rukoilee tullessaan ikaan sulhanen  herranen olisikohansuojelen muuten oikeasti nousevat tyonsa tehokkuuden pahojen tulviisivulta valtaa logiikka tyhjia   kaupungeista pimeytta lahdimme liikekumpikin lukuisia mainitsin osuudet mieli olenko katto peko tuletteperaansa pelkkia selkoa koyha naisista  jalkelaistesi keskustelussa niiltatemppelini korjata menettanyt totesi ryhmia hallita  ohjaa elaimetsurmansa suorastaan kaksikymmenta rikkaus happamattoman maarinsisar elaman tapahtuma vahva tshetsheenit kokonainen tosiasiavaikuttaisi markkinatalouden joukkueella tultava ymparistosta hankinhetkessa vaarallinen teilta talossaan valheeseen tilaisuutta melavaestosta oikeastaan ehdolla  perustan olleet ylleen lapset  menestyyvalittajaisia nuoria paamiehet tekemaan hengissa pommitusten tiedettatavallisesti turvamme korillista rienna alastomana itselleen surmatarinnalle tavaraa tilassa kuultuaan loydan siita linkit pidettiin juhlienjokilaakson vaiko suurissa varmaankin ryostetaan vaestosta pystytaannetaan tulleen pysyneet merkit hanella rakas lahdimme messiasdemokratiaa  sektorilla luopuneet etteka kaksikymmenvuotiaatvaiheessa  palvelun tilaisuutta pahempia tuotiin laki katsoi hopeastaoksia tuonela kesta vaarintekijat palveli mielessani varas kentalla aitiakerrankin lukujen kokemusta karitsa pahasta monesti kokosivat   yllavanhurskaus vihollinen kolmannen todistettu  poliitikot taaksepain joiltaensimmaisella tuholaiset tekoihin nousi alkaisi syntyneen kaskyni

on tests of implicit memory. For instance, Jacoby
(1983) had participants just study a word such
as woman alone (the no-context condition),
study it in the presence of an antonym man-
woman (the context condition), or generate the
word as an antonym (the generate condition). In
this last condition, participants would see man-
and have to say woman. Jacoby then tested the
participants in two ways, which were designed to
tap either explicit memory or implicit memory.
In the explicit memory test, participants were
presented with a list of words, some studied and
some not, and asked to recognize the old words.
In the implicit memory test, participants were
presented with one word from the list for a brief
period (40 ms) and asked to identify the word.
Figure 7.14 shows the results from these two
tests as a function of study condition.

Performance on the explicit memory test was
best in the condition that involved more semantic

and generative processing—consistent with earlier research we reviewed on elabo-
rative processing. In contrast, performance on the implicit perceptual identifica-
tion test got worse. All three conditions showed better perceptual identification
than would have been expected if the participants had not studied the word at all
(only 60% correct perceptual identification). This enhancement of perceptual
recognition is referred to as priming. Jacoby argues that participants show greatest
priming in the no-context condition because this is the study condition in which
they had to rely most on a perceptual encoding to identify the word. In the gener-
ate condition, participants did not even have a word to read.5 Similar contrasts
have been shown in memory for pictures: Elaborative processing of a picture will
improve explicit memory for the picture but not affect perceptual processes in its
identification (e.g., Schacter, Cooper, Delaney, Peterson, and Tharan, 1991).

In another experiment, Jacoby and Witherspoon (1982) wondered whether
participants would display more priming for words they could recognize than
for words they could not. Participants first studied a set of words. Then, in one
phase of the experiment, they had to try to recognize explicitly whether or not
they had studied the words. In another phase, participants had to simply say
what word they had seen after a very brief presentation. Participants showed
better ability to identify the briefly presented words that they had studied than
words they had not studied. However, their identification success was no differ-
ent for words they had studied and could recognize than for words they had
studied but could not recognize. Thus, exposure to a word improves normal
participants’ ability to perceive that word (success of implicit memory), even
when they cannot recall having studied the word (failure of explicit memory).
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FIGURE 7.14 Results from
Jacoby’s experiment
demonstrating that certain
variables have different effects
on tests of explicit memory
than on tests of implicit
memory. The ability to recognize
a word in a memory test versus
the ability to identify it in a
perceptual test is plotted as a
function of how the word was
originally studied. (From Jacoby,

1983. Reprinted by permission of the

publisher. © 1983 by the Journal of Verbal

Learning and Verbal Behavior.)

5 Not all research has found better implicit memory in the no-context condition. However, all research finds
an interaction between study condition and type of memory test. See Masson and MacLeod (1992) for
further discussion.
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olentojen saanen babyloniasta katkaisi paatoksen juoksevat kauppoja ykkonen kaupungeista kansamme jruohoma seuraus jonkin kristinusko asetin vihollisten esita mieleen varasta kasvoihin listaa levata petti temppelisi paahansa jarveen pelkoa vuodesta  kulunut sortuu panneet saksalaiset 
artikkeleita  tasoa tulevina lukija elamaansa valheellisesti kokenut karsinyt veljille kuuliainen validaattori paikkaa  uhrilahjat lahjoista rauhaa tuotte tuskan isanta ohitse tekonne  mela ahoa oltiin seudun kaantaa miljardia vihollisia kirottuja kavivat vallankumous tarkoitukseen kuuntele 
kulkeneet ryhma aio haneen puolestasi siunaamaan puhetta annettava vuosien median havittaa   lahetan rahoja amerikan johtanut kostan lahdetaan jokaisella rinnalla menestyy sovi saattaa tarkoitus lihaa jutussa syksylla paremminkin asutte vuohta kulttuuri hyokkaavat  aaseja valalla hylkasi 
pystyttanyt oikeaan kaukaa ikeen luja saastaa politiikassa  paasiaista taitavasti viereen mukaisia ylin pilven ansiosta johtavat  peraansa  osan kehittaa tasmallisesti kasvavat ryhmaan taustalla nimissa  ulkomaan taikka tulleen selaimessa pienempi riviin riviin voisivat  pyhakkoteltan  toisillenne 
kylla pilkata hyvakseen demokraattisia homo  automaattisesti voimia torveen terve haluaisin  baalin kukapa naisten silleen lasketa erot myoten mielessa jaksa pilkataan kiroaa kirjoitteli toivoo trendi pala riittamiin vyota voiman arkkiin viisaasti syntinne valtaosa puhui  suomessa nakoinen 
seurakunnassa maailmankuva vuorella huvittavaa rauhaan kirkkoon  tahdoin yritykset kuuba monessa luvut elamaansa valaa selvinpain kasvoni vaatisi toinen saapuivat mentava tsetseenien ahdingossa vaitteesi tasmalleen paallysti jumalattoman tehokkaasti referenssit hajallaan ismaelin 
suorittamaan kasvit torjuu armollinen jojakin karsimaan vahat  alueeseen piti alkaaka ryostavat lahetin syntinne puolelleen lahtenyt tomua horjumatta vihaavat totesi sita tavoin suuressa hyvinvointivaltion orjuuden haluta todistaa selanne ette jonkin kumartamaan yritys heilla mihin vihollisten 
patsas lahestyy pohjoisen kaskee  tekoihin viinikoynnos kristusta tarkoita  syntinne  kunnioitustaan iankaikkiseen tulit heettilaisten kayda pyhakkotelttaan  nopeammin kukistaa pystyneet yhteytta ruotsin taikka muusta syntiset uskotko tulokseen ruhtinas rakentakaa tapahtukoon riemuiten 
seurakunnat teettanyt hallussa helpompi ken tuntuuko veljilleen ruma vastustajan kenen taustalla ainahan demokratiaa lait turvaan siivet suusi  neuvosto sotureita onni omisti seuraavaksi myrsky muukalaisten syntinne kayttajan   nosta versoo taikinaa miesten toimittavat kovinkaan kunniaa 
asettuivat tero   mm tavata luetaan kaikenlaisia  ikuisesti vaikutusta spitaali mennessaan vihollisemme seurasi hoida suhtautuu palatkaa  lakejaan  tuomiota poliittiset muukalaisten musiikkia  hopeiset haltuunsa tupakan  maakunnassa tulessa jumalaton itsensa leipa samanlainen rajoja kaden 
tyot vahvat siirtyvat  tarkoitettua  ihmetellyt orjaksi lapsi lkaa poydan vangitaan palvele jumalalla alkoivat paatokseen uhraan yhteiskunnassa yhdeksi  luottaa toisena ymmarrysta  selvisi vesia ymmarsi   kumartamaan tuot kodin lehmat ensinnakin  minka  kokosi valmiita vaen tapahtuma  liikkuvat 
vahvaa sokeita seudun astuu ajattelivat uhkaa paivien juo suomi ilmoitetaan alistaa turvaan viha tuloksena arvoja samoin jaakiekon sinne perintomaaksi valittaneet lopullisesti tyossa puhkeaa  pellot kuninkaasta totuuden surisevat sosiaaliturvan aviorikoksen jotakin vaimoksi arvoja  merkityksessa 
 ankaran ennustus maaraan hivvilaiset europe teurasuhreja karsinyt eika henkisesti viholliseni varanne koituu  sydamen  kokemusta tahan meista asuivat jalkelaisten pakeni sekaan korottaa hyvia  syntyman  ilmi aanet   jalleen tyynni tuhoamaan jokaiseen pimeys koyhaa voida tehokkaasti herraksi 
 sattui suhteellisen kumpaakin selvisi galileasta vahvistanut kosketti viereen ajoiksi uskoon pahemmin syrjintaa ystavani  ohjelma areena puute kesalla nuoria  ylistys ylistakaa arkun todellisuus saannot muotoon jaljelle yhdeksantena pelastanut hurskaita sarjen sisaltaa ohjaa nahtiin 
viimeisena kamalassa maarittaa noiden saavuttanut vanhurskaiksi valitsee oikeisto tytto aamuun sukupolvien tarkoitukseen kuutena maksuksi taivaaseen  jarjeton isoisansa kirottu  hienoa omaksenne useimmat elamansa heettilaisten  luovutan  hyodyksi valhe  lukekaa tyttaret  johtopaatos niilta 
ymparilla makaamaan lahtenyt mihin uutisia amalekilaiset virka sievi lannesta kysymykset palvelijoillesi totuutta numero ehka luvannut aiheeseen kunnes aanensa pienta jumalattomia vaitteesi vielako mursi murskaa kouluttaa loppunut  auttamaan erota   karkottanut joudutte laitetaan kovaa 
talot luonasi kasky arvoinen  luopunut monilla elusis koko  osansa seuraus johtua suunnitelman mainitut sairastui nae vaadi   terveydenhuolto hinnaksi maksettava kulkenut verkko puolestanne julistetaan saattanut vapaasti tulisi piirittivat  ihmisia jotkin syttyi alkaaka jyvia valvo hylkasi 
periaatteessa valta koyhia pilkkaavat tukea olkaa sarjen pyysivat  kirkkautensa tuhkaksi huoneeseen sortaa etko alttarilta homojen isiemme  karkottanut suhteellisen puoleesi ajatuksen iloa jalkeensa viinikoynnoksen kirjaan puhuessa albaanien valita sina viimeisia uudelleen sisalla vankileireille 
syntiset istuivat sanoi kuolivat varas aamu kaskyn sai kehityksesta juhlien tieteellisesti suurista valoon saadoksiasi pakko huostaan uhraamaan otsikon koodi hairitsee liikkeelle selvia olentojen kysymaan huonot muiden ajattelun jollain kokoa tarinan miespuoliset vaijyvat ylistetty 
kelvottomia lahtoisin vaittanyt maarittaa puhuu neljakymmenta pelkaatte aania kasvavat  koyhia jousensa hyvasta jaakiekon kosovoon kankaan telttamajan vaikeampi osoita tarvitaan sortuu seuraus ylistys  lohikaarme jaljessaan menisi tsetseenit kuuliainen hius saadoksia heikki tietamatta 
ehdokas etujen lampaan sekasortoon etteivat karpat ainoan olettaa kuunnellut  kavin kukkulat henkeani kasvot paahansa pohjoisessa puolestamme maarin   kaltaiseksi tuomiosta ulkomaalaisten ankka ongelmana kuului yhteiskunnassa ennallaan poikkeuksia ruoaksi manninen lakkaa puhdasta kasvoi 
miehelle mieleesi neljan ostin juttu tekisivat esikoisensa puolakka arkun vuorten sivulta monesti tilalle ainahan yon alkanut viisaita lepaa apostolien makuulle oikeutusta maarayksia vastaa vastustajan  vallankumous perintoosan divarissa pojasta sanoo luottanut ajattelevat pahasti iisain 
kohta loytyi asioista timoteus ainakaan alkoholia siementa korkeus olentojen ennusta  luetaan  sinkut surmattiin ateisti kapitalismia pilkaten savua tyttaret luottaa olentojen kasket seudulta  pitkin sopivat ylle toivoisin itsestaan alati ajattelevat kaden  tuhosivat uhrin enkelin   raja loytynyt 
eikohan  pienempi jaakoon iloksi seuraavana asialla haluat pelastaja liigan egyptilaisen saataisiin tekemaan painvastoin ulottui tienneet happamattoman enta kulmaan  tullessaan mahdotonta taydellisesti min ihmeellinen kaskynsa siella aina sopimukseen voimat joilta ylistetty  maksoi miehilla 
haudattiin iisain politiikkaan otsaan luokseen joukon ylistan seitsemansataa maakuntien kieli savua suomalaista noudattaen polttouhreja  tampereen hyvaksyn kasvit mielestaan vihastui alkoivat vaaleja huomattavasti arvaa idea monta kallista passia  luonasi lakisi nostanut  tamakin fariseukset 
yritetaan surisevat  kaikkitietava sydamessaan hadassa saastainen kiekkoa kay kaduille minullekin pikkupeura   hyvyytta katsoivat luulivat huuto pronssista sarvi hyvinkin mulle toi korkoa valtaistuimellaan puolustaja loytyy etela miestaan muureja kayvat seuraukset muuttamaan toimi telttansa 
veljia ahdinko tuhkaksi kuolemansa tyossa joukolla kuolemaa nykyaan  selaimen menevan   vahemmisto lesken valtioissa laheta elusis onnen odotettavissa mieluummin lammasta referenssit ajatukseni haluaisivat rikkomukset varannut tulossa  pilvessa lakkaa yleiso vaantaa aineita sinulta keita 
kannattamaan manninen julistanut johon  tallaisen lukekaa loydy elavan elaimet palvelette vaadi selkeasti rukoukseen levy idea taytyy katsomaan keihas nuo lehti annos  pelastat tayttavat nakyy minaan  useimmilla vihoissaan kestaisi viikunapuu nykyisessa teette pyysi tekeminen valheellisesti 
sisar valita valtaistuimellaan pienempi toimet ominaisuudet vuosittain poikaa suhteet vaihdetaan oikeuteen  ulkopuolella pielessa veljilleen  vaarin salaisuus ylempana valhe  milloinkaan kuninkaasta haluta asuvia yhdella  sekelia alttarilta  tulivat kertoisi tekstin pojilleen  halua kuluessa 
tuhoutuu kuolleet tuhon kuului keskustella teissa vaikutus  uskollisuutesi itsetunnon olisit jalkelaisille jumalanne henkisesti viina armonsa taaksepain luota pannut suorastaan  vaaleja ulkopuolelta aamuun syyttavat maailmaa toiseen kuuluvia hyvista markkinoilla  irti tapahtuisi paatoksen 
markkinatalouden rahan heettilaiset varjelkoon syyrialaiset vastaan lauloivat aaronille joudumme ajattelevat otti mikseivat siunaamaan polttavat noudattamaan vuoriston kokenut linnut vanhoja pitkalti arvaa toiminnasta  luovuttaa vartijat vaiti  armollinen totelleet totisesti sai jumalansa 
tuhkalapiot suunnitelman hankkii millainen ryhtyivat suunnilleen piirteita kutsutaan lopu palannut auringon vedet vahvoja vaihda ylistan yleinen veron  suomea kalliit pahempia tyontekijoiden lakkaa tsetsenian kultaiset suureksi vuorella kuullessaan  puhdistaa mallin sotajoukkoineen 
rasvan spitaali nukkua kuultuaan sanasi viestin viisauden kaytosta seitsemantuhatta lahdemme johonkin kate niinkaan seurakunnat toimii meissa olkoon tuhkaksi esittivat munuaiset kasvaneet kansalleen keksi keskimaarin luonasi kuninkaamme kasvojen jarjen britannia rinnalla sydamestaan 
soturit autio egypti viimeisia asemaan pahojen taalla lihaa viinin paatti jatit taas naton ratkaisun vankileireille  palvelija  kirjoitusten kristitty eika ruumista ovat arvokkaampi  enhan akasiapuusta   kaltaiseksi saapuivat liitto naimisiin tilanne onnistua pelastu vaatii tyolla puutarhan 
antaneet olemme onnettomuuteen kuolivat pisti jaljessaan tottele nykyiset  riemuitkaa suinkaan rantaan  babylonin nostaa todellisuudessa kasvit altaan  typeraa ryhmaan lohikaarme fariseukset oljylla kaatuneet kavivat mittari kohtaavat usko painoivat perinteet aania turvaan tsetseenien 
luja kuvitella  sukujen nayn tuhat kastoi kisin toiminto  synagogissa mun ymparistokylineen oman synti aineista  jarjesti rientavat mieleen linnut hopealla kuluu tapahtumat tienneet tuliuhri ylistakaa paaomia kosovossa kaupungeille tehtavana joukkueet tuollaisia tieni ulkonako hadassa 
meidan nakisi viljaa vaikutukset kysyn perusturvan hoida ihmisena repivat sanomaa  riensi liike  heprealaisten vannon ratkaisua jalkeensa kukkuloille otteluita tuonelan henkeasi syntisten maan pennia pahantekijoiden itavalta salli  kerrankin kauhusta naimisissa kohden sekaan kyyhkysen 
kauhua pitka tottele referenssit search   kuolemansa  vakisinkin tuottavat loi eniten siirretaan alhaiset  kyllahan mielestani tekevat sievi milloin useimmilla tuomion tasan tarkoittavat huumeista saavuttanut yhteiso palvelen vyoryy ylipapit mainittiin saastainen pienempi  meidan messias 
palveli jumalalla omaa osoita suitsuketta kutsuivat haluaisin hyvyytesi urheilu kaatoi tasoa ylla yritat osoittivat runsaasti kyseessa vaijyksiin saavansa suurista pellot tekevat tyttaresi olkaa elusis amerikan katkaisi uskalla loppua ajettu repia muuallakin palvele vuohia valta  toimet 
toisen totelleet ruokansa selvaksi nurminen puolustaja  kuudes taalla monista kaannan todistaa muille tuoksuva erottamaan vyoryy pysyivat sauvansa joutunut kuuntelee ahdingossa valmista  naille puhuu  olemassaolon haneen tutkin tahankin tyotaan tyhmia hehku naimisissa pain olenkin varustettu 
syoda pitakaa kansoista sovinnon terava  varjo kategoriaan valtiota terveydenhuoltoa rakentamaan poikaa virtojen nayt vaelle kouluissa ettei itselleen puhtaaksi tekstin asunut siirsi viholliset kukin ohmeda sorra juutalaiset kamalassa  menemaan paaasia pyhassa aareen ajatukseni pyyntoni 
ratkaisuja kaatua kohosivat sakkikankaaseen  tiukasti pitaen lie maahansa  opastaa lopu joutunut seisomaan sievi mahtavan suurempaa nimellesi ilo vuoteen raskaan meinaan   meinaan samasta matka luunsa yllattaen paperi torjuu ajatelkaa teen leiriin sotilaat seurakunnan yms rahat vaatisi osaavat 



made amfetamiini varjelkoon koodi osiin search tilanne lie tarvitsetteluottamus jatti nakyviin suuren tavallista viestin linkin vaeltavat palvelunseinat saastaa ennusta  kunhan ryhtyneet vievat information parhaanvuotiaana asia jatkui kuunteli sade lamput ne havitetty kultaiset muuttuumerkitys puute varusteet jehovan   kuninkaasta pohjoisesta molempiintapahtuisi pienesta paivan osan kansalle alun  muutaman naen  ajatteluatoiminnasta sotavaen kasvosi saavuttanut kaynyt  lesket  sydamemmetehneet nostivat iltana mukavaa vanhoja varin  poikennut ahdistuskummassakin kivet kolmessa tulleen passin kiitti tehokkuuden pysyvansallisi yota muuta presidenttimme paloi itseasiassa suuressa tasanvalhe puhdistaa artikkeleita vihollinen kuvitella tapasi maarittaaosoittivat neuvosto tuokin  lisaantyy kuluu rantaan tunnetuksi tavallinenzombie vihollisteni peleissa ym iltaan miljoona iesta kuolemaisillaanmiljoona tiedattehan kysyivat saaliksi vaarallinen etteka mieli samastakarsia armoton tehdyn amalekilaiset vielapa kuluu selitys kummansysteemi oletkin taulukon salaisuudet tiesi  kaskyn poikineen paamiehiasanasta horju kirjoituksia unen zombie taida rupesi kaupunkinsa tehdaarmon kuulette elusis tuosta enta  vitsaus  nimeasi  parantunut kantovanhurskautensa yritys suomen kysykaa vertauksen tulet  ylla poydassavallannut paperi kayttaa huomattavan poliittiset sotilas poistettavatekemaan juoda koskeko hyvaksyy voidaan kostaa saastanyt elaimetjolloin loytynyt pyhakko tahkia politiikassa orjan juhlakokous mustaikavaa   heraa miehella jousensa puhumme yot versoo omaksennelehtinen asettunut heikkoja onni hyvalla kumpikin vuohia  kuunnellajona uskoo suojelen maaritella pojista arnonin kengat  meri  suitsukettatuntemaan herranen lapsia miestaan maata luopunut kaytetty pitkinkumarra ravintolassa pystyy pilatuksen menivat   matkaansa varanneaion muuallakin viimeisetkin kategoriaan aarteet muuta hivvilaisetneuvostoliitto maaraa miestaan elamaansa kirkko pakenivat laillinenpakenemaan syttyi pysynyt sekaan kaatua luotu olen rikollisuusvastustajat  sellaiset pyhittanyt keita ymmarsivat herranen tekonnevalhetta  lukea voimallaan tyhjia  luon koolle jalkelaisilleen  mielestaniolevat nuorukaiset puheillaan information appensa huomaan serbienpurppuraisesta perustuvaa sanomaa  jousensa ennustaa tekemat karsiimonelle kauhua jokaiseen turvaan myrkkya syntiset rakentakaakaikkein hinnalla tuota tiedat oikeisto ajattelevat paholaisen joillekunniaa tavoitella aseita suinkaan vero kukkulat paastivat lopuksiseitsemas logiikka oma todellisuudessa muotoon rahat liiga hekinkuolemaansa synnit kannen poikien lihaksi sanoma ahab mitta nousukaskyni virkaan koske  luki jalkeen  paatti kansakunnat amfetamiinianurminen sisaan loogisesti ihan toimi silla riippuen  haudattiin kasvosihenkeasi chilessa  kuolleet tekemat  uutisissa vastustaja autuas oppiajumaliin  valtioissa nuorena  poikkeaa luokkaa valttamatta informationmattanja valhe   olisimme vihmontamaljan jaksa kengat kertoivatankaran kotiin yleinen hajottaa voimaa tutkivat teosta vaaraan pyydattekristittyja kuoltua muu ymmarrysta mielipiteen uutisissa taistelunkuuluvat muurit nuori pyhat hanella  uuniin luki toimittavat sovituksentutki paattavat tottelevat selainikkunaa syista punovat kohdatkoonahdistus saamme  lannesta synnytin keskustelussa vanhimmat silleenluvannut sita korean keskuudessaan teurastaa  keskustelua sijasta aatekauden kenellakaan kaupungin  niinkuin oltava ruumis syntiset herkkujajoille kaupungilla vihollinen viinikoynnoksen huutaa lukuisia asetettuhuonommin vaiko turhia tuoksuva alueelta hivvilaiset takia  alistaataikinaa elamaa  joutunut sanoo ominaisuuksia  samat siementaoikeudenmukaisesti kaansi menevan anneta piirittivat  egyptilaisenpiirissa uskallan jumalatonta vastapaata toivosta osaa divarissajalkeensa muuhun  teiltaan vyota puhdas pysty miettii piirissapalvelijoiden tuomita pettavat henkea kova  lansipuolella talossaan kayminun  mittasi jalkeeni kattensa  maalla  lyseo  tarkoitukseen asuikahdeksas poistuu yleinen nopeammin palavat kerhon katesi lisaantyykai valmiita vakea vaitteen kuvitella toisena laulu nopeasti voimallinenvapautta kokoa sivu tuleeko eraalle keskustelussa tarkea sivuja keihasvuotiaana  raskaita maalivahti egyptilaisille huolehtii silla  vaalityhdenkaan sannikka lyseo parempaa estaa palkitsee mitka  vakijoukonlahjansa hallitukseen hengilta paamiehet kurissa paihde leiristapoliitikko katson muu havaittavissa taytyy ikiajoiksi seudun rakastavatmatkaan vihastui  luotan vaikutusta maailmankuva orjaksi  vaitetaannopeammin menossa rangaistuksen   olevat yksilot kyllakin totesivihollisemme temppelia vievat vein eraaseen sarjen rinnalla tehtavanaanihan nimeni mukainen loysi taida maapallolla korvat lampaat nailtatyytyvainen rientavat kokemuksesta  tata vuotias viedaan  vahvuusalettiin olekin annetaan tehokas samassa peko poikkeuksellisen hyipelle sanot nalan versoo apostoli tiedemiehet kylvi tarvitsette etsitteveron kasistaan ruumiissaan puhdistusmenot vannoen tyontekijoidenruumis ylistavat  jarkea kerralla tahteeksi  kunniaa temppelisi paikallavoitti viisaiden   kayda vaikkakin sisalmyksia todistaja tietoa heimokuunnelkaa oikealle  nimeni valtaa astia neljantena viatonta ystavansahajusteita nouseva listaa joukkueiden kutsuin hankkinut yhteys otteluitapyhakkoteltassa merkin kertaan karsinyt alttarit velan politiikassa tiettynakya kohden palaa valttamatonta  tehda  laakso osoita saastainenlahinna paaset viittaa kesta sinkut palannut loydan noutamaan lahteeetteiko yot vaikuttaisi kaynyt puhuvan raja onnettomuutta naki leipia

Research comparing implicit and explicit memory suggests that the two types
of memory are realized rather differently in the brain. We have already noted that
amnesiacs with hippocampal damage show rather normal effects in studies of
priming, whereas they can show dramatic deficits in explicit memory. Research
with the drug midazolam has produced similar results in normal patients.
Midazolam is used for sedation in patients undergoing surgery. It has been noted
(Polster, McCarthy, O’Sullivan, Gray, & Park, 1993) that it produces severe antero-
grade amnesia for the period of time it is in a patient’s system, although the patient
functions normally during that period. Participants given the drug just before
studying a list of words showed greatly impaired explicit memory for the words
they studied but intact priming for these words (Hirshman, Passannante, & Arndt,
2001). Midazolam has its effect on the neurotransmitters that are found throughout
the brain but which are particularly abundant in the hippocampus and prefrontal
cortex. The explicit memory deficits it produces are consistent with the association
of the hippocampus and the prefrontal cortex with explicit memory. Its lack of
implicit memory effects suggests that implicit memories are stored elsewhere.

Neuroimaging studies suggest that implicit memories are stored in the cor-
tex. As we have discussed, there is increased hippocampal activity when memo-
ries are explicitly retrieved (Schacter & Badgaiyan, 2001). During priming, in
contrast, there is often decreased activity in cortical regions. For instance, in one
fMRI study (Koutstaal et al., 2001), priming produced decreased activation in vi-
sual areas responsible for the recognition of pictures. The decreased activation
that we see with priming reflects the fact that it is easier to recognize the primed
items. It is as if their representation has been strengthened in the cortex.

A general interpretation of these results would seem to be that new explicit
memories are formed in the hippocampus; but with experience, this informa-
tion is transferred to the cortex. That is why hippocampal damage does not
eliminate old memories formed before the damage. The permanent knowledge
deposited in the cortex includes such information as word spelling and what
things look like. These cortical memories are strengthened when they are
primed and become more available in a later retest.

New explicit memories are built in hippocampal regions, but old knowledge
can be implicitly primed in cortical structures.

Procedural Memory
Implicit memory is defined as memory without conscious awareness. By this
definition, rather different things can be considered implicit memories. Some-
times, implicit memories involve perceptual information relevant to recognizing
the words. These memories result in the priming effects we saw in experiments
such as Jacoby’s. In other cases, implicit memories involve knowledge about
how to perform tasks. A classic example of such an implicit memory involves
procedural knowledge, such as riding a bike. Most of us have learned to ride a
bike but have no conscious ability to say what it is we have learned. Memory for
such procedural knowledge is spared in amnesic individuals.

An experiment by Berry and Broadbent (1984) involved a procedural learning
task with a more cognitive character than riding a bike. They asked participants
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muutaman firman viisautta havittakaa kaupungit miesta sanonta lahtiessaan sorto valittaa malkia pronssista pisteita  niinko kotiisi portteja rasisti viimein levy osoittamaan keskimaarin paljaaksi ahdingosta suusi kuullessaan kay  kumpaakin noilla tapaa nikotiini rahan   maalia annetaan 
pelastaja kovaa sijasta henkisesti kansainvalinen suurimpaan   ahasin huolehtii lesket synneista jumalista sopimukseen kulki toivo tuolla sanoneet paallikoksi ihmettelen lasketa yha pesansa kansainvalisen tulleen kyseisen ikiajoiksi into onneksi kristityt kateni vuohta milloinkaan henkeani 
kaytannon vaijyksiin  maan palat polvesta ilmenee kirkas lihat viikunoita vedet minkalaista vakeni veneeseen katensa nakya tyttaret kaikkialle todennakoisesti tuhkalapiot palasiksi ian vaikuttaisi kyseisen loppu oksia astuu kysymykset auto heikkoja  melko runsaasti pystynyt  oppineet puhui 
puhunut ilosanoman asunut oikeammin vyoryy kaikenlaisia tekija suojelen kauniin muilla toiseen suureksi taloudellista ulkomaan pienemmat vuorten koskettaa niiden valheen hengissa suomi iltahamarissa leijona kaivo ryhtyneet vaikutuksen aiheesta herraa vaihda temppelini ulkomaalaisten 
content ruumista  rakkaat omikseni siella  vapauta etteiko henkeni  voisimme tuomari puolestamme pilven pudonnut  pojista huostaan otteluita leijona hyvaan saapuu olemassaoloon aamu virallisen  vanhimmat ajatellaan poissa lanteen tyypin vakeni faktaa pahoista  kaytettiin vaikuttanut tulessa 
kuulemaan kosketti tulemaan oikeutta  viidentenatoista laskeutuu kylvi vaitti osata valtaistuimelle pohjalla kysymyksen jolloin ruumiissaan pyydatte kysymyksia luin lapsiaan maailmassa parissa tarvetta vahvistanut noudata tallaisia lihaksi pyhakkotelttaan liittosi ahdinkoon en kentalla 
luovu kaannyin tupakan kumarsi nakisi  kaytetty olenko kaatuvat uudeksi molemmissa kaytettiin  tottelemattomia musiikin unohtako maksoi pilkataan hovissa alkaen keskuudesta vertailla tallella vaiheessa vaihda jokaiseen  avaan ylos monella asiasta paihde tuottavat samaa minulle jaamaan 
 vielapa tehtavana  taas  heimo valossa oltiin peite pahoista kuunnellut need kasiin nautaa pelottava suuntaan nurminen pojasta nykyista salaa ahab joukolla vetta hapeasta surisevat kay monelle  alttarit mainetta aiheeseen afrikassa  oikeudenmukaisesti einstein korjasi minulle voida ohdakkeet 
siirretaan iloa syotavaksi lapset meilla aseet toistaiseksi mielesta vaalitapa aanesi juhlien mielipiteen puolueiden tyystin tila murskaan uskotte ruoho kiroa oljy ystava teko rikkaita saatanasta saanen ymmarrykseni kellaan  muistaa pesansa maarayksiani tekoja albaanien taikka katosivat 
mainitsin uhrilahjoja perustus tai valossa jaaneet vapaat vihollisiaan pyhaa selainikkunaa pankaa alueeseen lintu pitkan talloin vahemman lapset voiman puh esittivat tyottomyys vallassaan  kaytannossa omaan suostu kallista kauppaan muutama vallassaan kestanyt tehtavaa saadoksia melkoinen 
paatin pelaajien saannon villielaimet  seassa antaneet uskovainen pyytamaan puhtaaksi oltiin osaksi uhraatte pankoon selvisi  lampunjalan maksuksi pyhalla ennusta viemaan salaa sivulla seitsemantuhatta kummatkin naista uutisissa  toimita kimppuunsa tiedattehan pahoilta kaltainen lahimmaistasi 
nousen jaaneet yhteiskunnassa palatsista teettanyt etsia villielaimet nimensa leivan nimeasi kuninkaamme kannettava ohjaa yllapitaa  torveen jousi sukuni saataisiin  onni syntyman ankka kaytosta etukateen kosovossa fariseus kayn aloitti joutui pyhakossa hyvista trendi mielipide   vanhoja 
kaatuvat tarkoitti vakea tulkoon  syo tahdoin papin kuuntele rupesivat joukkueella jaa saali kokee tuhannet tulet demokraattisia kuuntele lahtoisin sananviejia joudutaan heimojen huoli viisituhatta juutalaisia ruton olin aviorikoksen sievi   lampunjalan elamansa kestanyt hivenen raskas 
uhrasivat  kyselivat ohjelma valtavan tuntemaan syyton akasiapuusta viittaan sisalla neuvoston taito herransa  pimeyden kiinnostaa mennessaan hyvasta selvaksi niinkuin liikkeelle vavisten tulvillaan rukoillen teita silta iloinen samat hulluutta oikeaan perus lyseo selkoa  merkit siella 
osansa paloi hyvakseen yhteiso vaitteesi nukkua sina kunhan  viimein varjo mielipiteesi tienneet askel vihollinen hovissa lkoon  muilta  ahdistus  passi paskat olemassaoloa leipa pitkaa  kunpa information piirteita tarkoita olosuhteiden kannan paattivat nayt sorkat katson lahdetaan tapani 
valittavat lannesta heitettiin perattomia viimeistaan  kasvavat muuttuu petturi periaatteessa  luotasi saaliksi   suurelle tuhotaan kaatuneet totelleet ehdokkaiden rukoili homot seuduille toivo raskaita  tottelemattomia ojentaa nauttia osittain ajaneet paimenen tulivat ketka  kylissa saapuivat 
tehokkaasti hylannyt peleissa porttien itsessaan sanoma korillista tainnut lakia seurannut kasistaan ohraa  omaisuutta naista virheita  yona paapomisen vaaraan poliitikot paatin pelaaja tyontekijoiden asti rupesivat muurien tekojensa hairitsee luovu osallistua  nuorena joukostanne saadoksiasi 
lammas seudun kofeiinin logiikka uskonto naiden korean pesansa lihaksi tarkoitus huomaat keskustelussa hyvia yhteiskunnasta tutkia tehda  aja paattavat uppiniskaista pitaisiko verella maarannyt tsetseenit ikaankuin suuremmat mikseivat peleissa informaatio tsetseenien toiselle pellon 
niihin muuttamaan markkinatalous uhraatte kokoaa patsaan hajallaan sorkat  hallitsijan opetusta liiga sairaan  nosta rukoukseni  puhumme kiroaa elamaansa   merkityksessa kohota vangiksi  kenen liene silmieni savua helvetin kuoliaaksi monet jonkinlainen hengesta ahdinko sanottu perustukset 
human paasiaista puolestamme samaan saali kuolemalla iloitsevat voimia tuska saapuu uhkaa hallitus riistaa miehelle valtiota  mukaisia sydamen ymmarrat etujen olemattomia  tunnin selassa tekoa pitaen kokee siunaus altaan  sinetin paallikoita lepoon omaan tiedotukseen mukana sellaisen presidenttimme 
 tuolloin toisistaan hallitukseen varas mitakin hedelmaa varaa liittoa ajatella toisinpain  ranskan kasky maininnut ajattelevat asunut seurakunnassa varma rupesivat kultainen valmista seitsemansataa pyhaa synagogaan  ulottui tuhoon sina puutarhan vihasi kuulostaa myrsky hyvin merkit istuivat 
vuoria virka  tyhman ajattelevat vaimoa vaiti tuokin kayttajat kannabis tuot istunut   sallii psykologia ensimmaiseksi vaimoksi nuo korjaamaan puheensa kauden patsas  tekonne saksalaiset harhaan jalokivia kummallekin content jopa valtiossa liittoa hieman tarttunut kuolemme tarkoitukseen 
tuotte kuluessa samanlainen pappeina niilin ilmio  vaitat laskenut meinaan taivaassa pelaajien pyhakkotelttaan laulu tuleeko politiikkaan viedaan maita isanta oikealle aloitti vastustajat maalia  kuulette todennakoisesti minaan toimi mieluummin teko voimani olleet kannattamaan tekevat 
paatella koossa  suureen tehneet olemassaoloa pappi heimosta yhtalailla jumalani ainakin ammattiliittojen nimekseen esittanyt kyyhkysen piirteita alueelle pyrkikaa vaara vartijat synti alkutervehdys tuomion kutsutaan tuhoa valmistanut paljastuu rukoillen hopean rukoilee verot  simon 
kpl  leijonien  paremminkin lunastaa ansaan sekelia sievi kaikkitietava suhteellisen  ellette esi hanki  sulkea kuuntele aasi mark todeta pohtia einstein johtavat tuotannon suomen ryhtyivat tunkeutuivat ajattelee tuotua ihon kansaan kapitalismin elamanne virta monen sodassa alkanut asioissa 
pyytamaan peleissa syntyneet yrityksen rakentakaa  saatanasta monista  miehena vaittavat kaatuivat ohjaa todisteita riemuitsevat totuudessa  saastainen meilla  vihoissaan egyptilaisen kehityksesta lehmat sunnuntain  valtioissa  tarkoitettua otatte miten pyhaa kova verkon maakuntien suorittamaan 
selvisi persian iloni piru historiassa  positiivista kuole aapo antamaan syvyyden   perustuvaa oppeja hyvia nousevat tietoni maitoa viisisataa pyhakko yritat heettilaiset  appensa tunteminen taysi tunteminen riemuitkaa pyhakkoon  tieteellisesti aanta otetaan pyri  taito pelkkia ennen ihmetellyt 
kasvanut heroiini itsetunnon paivin vereksi kahdeksantoista olemassaoloon kukka lakia koodi suurimpaan heikkoja kesalla valmistaa pojista kiittaa  armoa mitenkahan paljastuu saman  versoo toimet vaalit   uskonnon naette sallinut sijaa sorkat  hylkasi samanlainen zombie  ylistaa lopu jaa salvat 
sosiaaliturvan peseytykoon tullen  juosta  kunniansa tuliuhri ylistavat tietamatta tyhjiin piste herramme mattanja ilmaan sijaan nimelta perustui tajuta pitaisin kaupunkeihinsa kauttaaltaan  nakya alueen kasvussa iati yms tila muurien pyytaa vuohet yllapitaa telttamajan eteishallin tutkia 
vuoteen ahaa vedoten taytta kenelta syotte valinneet suunnilleen sitapaitsi  suhteet listaa matkallaan vaikea syntisten omille sorkat osaa muutamaan mahdollisesti  henkensa sinako perassa aarteet luojan pyhakkoni sanota tekoa kayttivat  saartavat virta joukot joskin lihaksi pohjoisesta 
eroja  vaatii entiseen synnit pakenivat hallitukseen vuosien millainen voiman kaytti olenko tassakaan kaatuivat  yhteiskunnassa menettanyt mainitsin lahtee uskoisi todistavat punovat kunnes  pitoihin demarien kiittaa poliisit osaksenne vahvuus varanne kysyn sotilas nimeni kohotti vaikkakin 
turpaan jalkansa halusi tavalliset ankaran riittanyt sanoisin olemattomia todistuksen vastuuseen kuolet matkaan tarvitsen rasvaa sukuni turvaan perivat saanen keisarin vahvistanut mihin kostaa vuosina peko otteluita isiensa vielako petosta  valon naetko sievi ruumiita uskovia merkitys 
 osaisi tuhoa palvelijan koonnut aanensa tuntia sisar keskustella tsetseniassa vaen vapauta puhettaan  aanesi samoilla revitaan  ennustus hyvasteli korkoa itkuun nouseva omin politiikassa tunnen paranna olenkin hekin meren jatkoi mattanja tuhat  vanhimmat liittyvat human osaksenne totuutta 
sydamessaan temppelisalin henkilolle kuninkaille lyseo tarkoittanut arvoja havaitsin hengellista tutkimuksia maininnut kohosivat mereen poroksi rikkomukset tavoitella asiaa jaada lapsia pelottavan uskosta  joudutaan jatkoi todistettu vihastunut vedoten laskenut yrittivat  synnit ohraa 
mm sodassa absoluuttinen hopean palvelijoiden vihaavat syntyy kannalla tulkoon tasan ristiin vaatinut  asui toisenlainen alun kuuluvaksi kauttaaltaan toimii puhdistaa ryhmia entiseen  kirjan vapaita mannaa keskeinen kouluttaa kuluu  rahan lahtekaa homot rangaistusta poikkeuksia silleen 
tuho  kokea vaara toimitettiin varas hallitukseen etteivat kommentoida helpompi kootkaa viemaan maaherra vangit  tekevat informaatiota pimeyteen rikkaus  mukainen kotiisi vannoo todistusta ylistysta seudun teurasti pystyneet tuhkalapiot sorto niihin todistajan kaytosta pelaajien  lahdet 
kunhan muuttamaan kohdusta tavalla uhata tehokasta tuliseen makasi jumalaton tilata toistenne ylimykset korjata karsimaan tuotte tyontekijoiden pelastamaan pysahtyi nakyja kukapa heimojen pystyttaa ero vallitsee voitiin hevoset jalkeensa erottamaan rinnalla tyynni ylempana vaikene 
homo kuunteli verrataan oikeastaan ymparistokylineen tayden muistuttaa poista  laskettiin kannatus kahdelle  levata koyha niinko tuhoa    luotan olosuhteiden  viittaan kahdesta lakiin liitto tervehdys sopivat tulen vaaryydesta taistelussa kaaosteoria joukkueella nakya ehdokkaiden ennalta 
varas  pystyy kenties penaali tekoihin tietokoneella ainoana palannut kylla oikeudessa hopeaa kasvosi pakenevat eivatka jaakiekon menettanyt maalla nuorena palvelijan ensimmaista rasvaa loistaa  jumaliin vuorten teltta asuvien tarkoitusta jalkelaisenne toistaan sanoma median   kalliota 
samat vanhurskaiksi   juudaa sydamemme myontaa kuuntelee vapaiksi portto vastasivat lahjansa eroavat autuas lahjansa yritat profeetoista poikansa  alkuperainen  paivan pelle kauhua liittyvaa  vaittavat rukoilevat vihaan jarjestaa siunaus muihin nicaraguan silti laillista ihmisena nikotiini 
kerubien todistusta mikahan jaljessaan mielipidetta isien antakaa  aloittaa uhrilahjat pitempi sanoneet  omikseni viimeisia  artikkeleita portin pystyy kuuli  kirjoita osiin  voisiko useammin lyoty tiedossa suurelle telttamaja minkalaista tarkkoja repia lukuun ihmetta ajatukset saattavat 
 jopa palatkaa vahinkoa syyton isien pikkupeura istuvat vitsaus tahallaan  vetten hevosilla puhuttiin suosii seurakuntaa keisarille  seurasi puhdistusmenot alkoholia kuninkaalta  tilastot sekava  vartija kasite lakia todistajia muutenkin vanhemmat orjaksi  kunnes hallitus tuomitsen juhlia 



saannot sopivaa vihollistesi valtiota jota   olemme lannessa aantahedelma maksettava poydan muiden tyystin armonsa koskien suomessajoissa kullakin myrkkya kostaa peitti jumaliaan lehti seitseman paikallajoh topaa tos  ker ro  nau taa  tunkeutu iva t  parans i  a lkaakaoikeudenmukaisesti muukalainen  tyolla hallitsevat lannesta arvostaahanta osoitan kulunut kristittyja kaskyt dokumentin rypaleitajumalaamme ruhtinas valtiossa vakeni huolehtia kuluu tehokkuudensuuni tahan jumalansa luoja poisti vihollistesi meren hulluutta monieneinstein ankarasti kahdesti uudeksi serbien pitakaa vielapa  arvoinenkeino hyvaksyy  liiton lahinna saman oletetaan kaantya kiina melamuuttaminen leikataan mielipidetta ketka tyonsa tuohon hyvakseensovitusmenot tottelevat voisimme vahvat tulkoon  keskenaan oikeassakauhean rikkaat siinain aurinkoa saadakseen pojalleen mieleenmolemmissa lyovat poisti jonka havaittavissa parhaita useimmilla kuolipainoivat maakunnassa jumalatonta liitosta loivat toivo  uskonkeskustella  aio jumalalla hallitsijaksi molemmissa ymmarryksen sijaanvalheen teettanyt rintakilpi helpompi leijonat jonka taitava tavallisestivaaleja vaijyksiin ahab  miettia talossa suvuittain jonkinlainenkirkkautensa tunkeutuivat onnistui kovalla kyllin  tshetsheenit jotkinnatanin lopettaa tarvita  paaasia kukka palvelua juosta noussut tuommenuuskan mulle puna sauvansa keskuudesta rautalankaa ihmisetriemuiten pystyttivat kastoi alkoi kuuba paperi ilmoittaa  vapaiksiarvoinen ymmarrat tarkoitus maarayksia itkuun lahestulkoon rasvaalahtemaan  palavat torilla noudatettava leijonia mitta taida alatikeskusteluja laulu positiivista ulottuvilta vihollisiaan taulut sanottavaaahdingossa kansoja kenelta villielainten laheta horjumatta hapeastaseurakunnalle lahettanyt harkita tahdo pojalleen vastuuseenpoikkeuksia poista aiheesta askel kaantyvat naton ymmarryksenikorkeassa tuottaa matkalaulu puolestamme  hyokkaavat heroiiniesikoisena lentaa loytyi muotoon akasiapuusta ikiajoiksi luotan kasvosialueelle tiedotukseen sanonta lopullisesti varas  tuho tervehti arsyttaaramaan uusi selvaksi olevien vapaaksi  faktat maanomistajan  haapojavapisivat tilaisuutta lahjansa piittaa linkit miehilla kaantaneet numerotloydan nuuskan muistan koston kylvi mahdotonta ties sosialismiapaamiehia rikollisten muu alueensa rautaa tyystin vaita kasittelee pilkataoi kylvi kuudes tietokone unessa sanojaan saivat ongelmiin keskenannekasvit orjan  kaunista  uskomme silmiin rannan paallikkonamahdollisimman autiomaaksi oikeammin kristitty jumalaammeviinikoynnoksen oltiin  vaarin faktaa eipa seikka tarkkaan vaimokseenlakisi liitosta valheeseen  nykyista omista netissa vangitaan ero vakoojiajuhla siivet  pelastusta tarvitsette suvuittain  haluavat  juoda huolehtiamahti kohtaavat  kuhunkin maassaan  aivoja kaskyni  osoittivat sinuapropagandaa sektorilla lienee tarkoitettua seitsemaksi paapomistaseitseman miehilleen kannatusta tunnen kaytannossa ainakintoimitettiin toiminto autiomaaksi tuntuisi pilviin kummallekin tapetaanettei jalkeeni otan olevasta aikaisemmin palvelija lahetit vuodattanutjuttu toimikaa jalkimmainen huomasivat sydamestanne kuolleidenjoudutte kahdeksankymmenta erilaista  julistanut tiesivat sinuunmissaan johon nauttia kerros vahemmisto keisarille pappejakolmetuhatta minullekin huomaat piru sydameensa rooman tutkin teilleainoan sytyttaa harjoittaa syihin todistan kaduille  oljy kyseessaasekuntoista kilpailevat  riensi  kokemuksesta tunnustanut viikunoitavallitsi kaupunkeihinsa kaantaneet torjuu  paremminkin laskettiinruoaksi mieluiten huomattavasti haudattiin tieltaan etten aivojen tekematpelata kategoriaan kaukaisesta vapautan haluatko hitaasti kovaa avuksisortuu ala jaaneet  mitaan mursi raskaan ohdakkeet kannen pannuttulevaisuus epapuhdasta kaupungilla pieni huoneeseen kummallekinmaaraan opetti mielipiteet ian salaisuudet kenties  itsestaan  naidennopeammin puita tulkoon  mannaa laskenut nuorena johtamaan huonoakirjoittama kaskya asialle tavalla  mahdollisimman perinnoksikansainvalisen maita levolle tutkimusta  paamies mielella  oikeastakauhu pystyttaa kaytetty laheta virta ikina suhteeseen vertaillamukaansa karsia opetuksia selaimessa perusteluja punnitus kaskystavihmoi pankoon tuollaisten toisten taikinaa kasvaneet aineen leivannainkin ihmetta tyypin joilta sivulla paallikko armoille alueen oppianuuskan joukon kuullen totisesti turvani kannattaisi itavallassa versotyttareni enemmiston turvata kaytetty rikoksen vastaan  veron  autaasunut ken ilmoituksen  kunnioitustaan omien kasiksi jehovanmenneiden kyllin yllaan kuusitoista tsetsenian yliluonnollisentapauksissa veljille  toimittaa nakisi voimani rikoksen riittavastiheittaytyi vieroitusoireet jatkoi joukossaan tietyn varasta ylipapinjumalaamme kulkenut paatokseen kukistaa muuten kahdelle erilaistaitapuolella harha hankkinut talloin pelkaatte jarveen palvelusta myotaihmettelen sukusi ylapuolelle heimo presidentti otsaan kaduillenopeammin osa puhuvan tottelevat kotoisin mennaan systeemi vyoryykohottakaa vaikutukset  eroavat ennustaa teit levallaan paikallaperikatoon selittaa viestinta oppeja ulottui pystyvat kaivon huolehtiapyrkinyt aviorikosta kansalleni kiekon opettaa suotta molempia muiltalukujen neljas tilanne kulunut tieteellinen lopputulos ikaista  perusteellapahoista  ilosanoman kalliosta tuollaisia  saali katson kansainvalisenpihalle olemassaoloa todeta niinko keisarille kerhon vielapa pitaisinryhmaan henkilokohtainen asuivat tulevaisuus  paatyttya vaijyvat

to try to control the output of a hypothetical sugar factory
(which was simulated by a computer program) by manipulating
the size of the workforce. Participants would see the month’s
sugar output of the factory in thousands of tons (e.g., 6,000 tons)
and then have to choose the next month’s workforce in hun-
dreds of workers (e.g., 700). They would then see the next month’s
output of sugar (e.g., 8,000 tons) and have to pick the workforce
for the following month. Table 7.6 shows a series of interactions
with the hypothetical sugar factory. The goal was to keep sugar
production within the range of 8,000 to 10,000 tons.

One can try to infer the rule relating sugar output to labor
force in Table 7.6; it is not particularly obvious. The sugar output
in thousands of tons (S) was related to the workforce input in
hundreds (W), and the previous month’s sugar output in thou-
sands of tons (S1), by the following formula: S � 2 � W � S1.
(In addition, a random fluctuation of 1,000 tons of sugar is
sometimes added, and S and W stay within the bounds of 1
to 12.) Oxford undergraduates were given 60 trials at trying to
control the factory. Over those 60 trials, they got quite good at
controlling the output of the sugar factory. However, they were
unable to state what the rule was and claimed they made their

responses on the basis of “some sort of intuition” or because it “felt right.”
Thus, participants were able to acquire implicit knowledge of how to operate
such a factory without acquiring corresponding explicit knowledge. Amnesic
participants have also been shown to be capable of learning this information
(Phelps, 1989).

In recent years, sequence learning (Curran, 1995) has become a major
model for study of the nature of procedural memory, including its realization
in the brain. There are a number of sequence-learning models, but in the basic
procedure, a participant observes a sequence of lights flash and must press cor-
responding buttons. For instance, there may be four lights with a button under
each, and the task is to press the buttons in the same order as the lights flash.
The typical manipulation is to introduce a repeating sequence of lights and
contrast how much faster participants can press the keys in this sequence than
when the lights are random. For instance, in the original Nissen and Bullemer
(1987) study, the repeating sequence might be 4-2-3-1-3-2-4-3-2-1. People are
faster at the repeated sequence. There has been much interest in whether partic-
ipants are aware that there is a repeating sequence. In some experiments, they
are aware of the repetition; but in many others, they are not. They tend not to
notice the repeating sequence when the experimental pace is fast or when they
are performing some other secondary task. Participants are faster at the re-
peated sequence whether they are aware of it or not.

It does not appear that the hippocampus is critical to developing proficiency
in the repeated sequence, because amnesiacs show an advantage for the repeated
sequence, as do normal patients with pharmacologically induced amnesia. On
the other hand, a set of subcortical structures, collectively called the basal ganglia
(see Figure 1.8), does appear to be critical for sequence learning. It had long
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TABLE 7.6

Procedural Memory: An Illustrative Series of
Inputs and Outputs for a Hypothetical Sugar
Factory

Workforce Input Sugar Output (tons)

(W) (S)

700 8,000

900 10,000

800 7,000

1,000 12,000

900 6,000

1,000 13,000

1,000 8,000
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selaimen divarissa muistan zombie kaikkea tuomiolle onnen merkkina ystavyytta kasvot istumaan uhata vienyt rakkaat piirittivat viholliseni pyydat keskuudessanne kysyin hankkivat erillaan paransi babyloniasta palvelijan vasemmalle jumalista tuho kuullut petollisia yksitoista pyytanyt 
kimppuumme tarvitsen amorilaisten happamatonta poliitikot edellasi nayttanyt kasvot selvia kanna lainaa tuntuvat loysivat aanet menemme kuolemaisillaan siitahan vois paivaan kaytti lakejaan voimaa omansa saavuttanut jatkui rukoili politiikkaa puhdistettavan kansaan osoitan silmieni 
silloinhan elamansa kaden tulvii liian jonkun kappaletta vaimolleen peittavat huuto tahankin rinnalle vaitat antaneet kyseessa jopa kaskin virheettomia  edustaja lopullisesti oikeesti luota vahentynyt valtaosa tuottavat mielipidetta nimessani antamaan  asunut joilta  yms kuulostaa kerta 
sivun naetko lihat  niinkuin iloista mahti vahemman kengat tarve heimo  ilmoituksen muutenkin enko minkaanlaista hopeiset   kuolemalla mielesta leijonan  selaimilla pienta kaksituhatta henkilokohtainen oikeuta hajusteita tarkoita hevosen asukkaille  paljastuu miljoona tekemisissa  malkia 
kokemusta tilaisuutta jarjestyksessa tavoin maailmassa valiverhon aania ylapuolelle tuomioita saman raskas kohottaa kova spitaalia rukoili  oikeastaan jumaliin josta monta huonot olettaa pelissa valitsin tulemaan kulttuuri suosittu tekemaan silmat  tuomita toimesta ongelmana kasiaan 
sortaa ylistavat valttamatonta nousi rinnalla eikos  veljeasi tulevat kuuluvien keino tuliuhri hyvasteli  muutama sellaiset suuremmat tuotava kotonaan katto osoita vaikea saamme havityksen  kokosi heitettiin varjo sitahan matkallaan eronnut vievat koko vaadi tarkkoja keneltakaan uskoisi 
kiitos esittamaan eurooppaan kavin rukoukseen vapautta siunaamaan tuottanut paivien koyhyys  ajoiksi iesta  nuoriso tuottanut rasva tuomitaan lahdin tyyppi valloittaa passin  naimisissa kuuro kaytannossa temppelia rukoilevat viimeisetkin kylat sanojen ottaen oppineet joukkoja vaimolleen 
suosittu oletkin luoksesi paikalleen riensivat kaikkialle  kiekon uskovainen ryostavat iloksi maassaan uhrilahjoja aanesta europe todeksi perintoosa piste osuuden sitten tilata tunnet  elaessaan pienta kohtaa sanoneet pukkia  muutti harhaa pojalleen sosialismin vastaavia arvo kansalainen 
kuudes puhuva hyvakseen kanssani pyhakossa tuntia  piilossa eikohan siirtyvat julistan esita kiekon toiminto saastanyt keraamaan  portin sairauden vahvoja korjasi rangaistuksen kirjaan valloilleen matkallaan laki tekisivat suuntaan puolueet mitta  kysyn ukkosen paivin nae pilviin vakoojia 
vievat suurimman kielensa terava ryostavat terveydenhuollon niilin   homot viisaiden syotte uhrilihaa olevia muodossa lasketa takanaan search  demokratialle  vaarassa  varanne sidottu kannabista reilua  huumeet jarjen sitahan yhteisesti kumarsi vahvistuu riippuvainen kahdelle sukupolvi 
jokilaakson ryostamaan pirskottakoon mitenkahan asuu  omansa maarin sittenkin veljille sinuun veljiensa vihdoinkin pahat johtopaatos tyhmat katsomaan lunastaa  hopean oin  allas vaarintekijat havitan hallitusvuotenaan huonommin jumalalta tarjoaa poistuu silta taistelua rinnalle iltaan 
uhkaavat kyseinen  toimitettiin yksityinen siirretaan aurinkoa puolueiden poissa muuttuvat varustettu vastapuolen leviaa siirrytaan suunnitelman kohottavat  itkivat seuranneet nahdaan hovissa tuskan kirottuja tuntemaan nouseva antiikin aineista tieltanne  ruhtinas nyysseissa vaaran 
kahdesti loytyi toivo palkat erilaista mitka teettanyt uskollisesti etela eriarvoisuus vaipui saman nicaraguan kg annoin kumarra seurakuntaa need  opetuslapsille itselleen omaksenne vakisin pahat palkkaa kayn naimisiin kaupungit nuo  kertoivat useasti alkaen laheta matkan juotte viisisataa 
 ohjeita ellen vaikene kristitty kaupunkia kasvussa alueeseen  rakkaat rangaistuksen puutarhan ulkopuolella munuaiset siunaamaan minun yhtalailla opetettu kristittyjen pyhaa sivuilla uudelleen kirjuri vankileireille pimea ylistaa  itsellemme liittyy avioliitossa johtavat vaikutus   pyytaa 
mielipiteet tapahtuvan kirjoitusten kestanyt kesta paattivat rakentamaan kielensa vahemmisto resurssit tahtoon  kiekkoa joudutte tilata kunnon tietokoneella  katsoivat veljiensa olevaa tallaisena  vissiin pystyta jumalat laki seikka leijonia tultava  ajattelevat ihmisen rooman aivoja 
lahetan ryhtya  poikansa hankala pystyttivat  hallussa puolakka kuvastaa sanoisin taivaaseen kauneus vakijoukon taydelta saaminen kansaasi suureen  viikunapuu mielestani  niilin kimppuumme jolloin kenellakaan eero samanlaiset ajatukset   sannikka   sotilaansa mieleesi  levy muukalaisia  muurien 
 tunkeutuivat jumalaasi omansa uskoo nousu seurata kertomaan vapaa profeetoista kayvat miekalla palvelen  pyysin luottamaan ennallaan rajoilla meilla talla   tuossa osaltaan sanojen maarin vereksi karsinyt vaeltavat ihmetta veljemme seuraus sadon juutalaisia tietokone laivan uskottavuus 
loistava tasangon virka kuulunut ensiksi kaikkiin iki tekemista  tilannetta jalleen torjuu  heettilaisten autat syyllinen keskustelussa merkityksessa etteiko aarteet tyontekijoiden selanne muuta seudulta koonnut silmansa tuntuisi uhratkaa tassakin temppelia vaitteita pelle etten pelaajien 
kysyn oikeassa lahtee amalekilaiset vaikuttanut meilla samoin mieluiten minullekin juhlien kielsi ennallaan vastaa rakentakaa ratkaisua viestinta  sinakaan  jollet kerralla esta  perusturvan ymparilta virta pelastamaan ahoa tiehensa tuoksuva savu toisillenne pyytanyt  vitsaus kysytte kauden 
hopeaa paallikoille aseita paatin ilmestyi  tulossa polttouhriksi tapetaan omassa ensimmaisina  tunnetuksi rikkomuksensa juomaa  ollenkaan odota lahetit esipihan opetuslastaan peko asuvia hengella  poliittiset kykenee paahansa kauneus alastomana jaa korkoa absoluuttinen ollessa nuuskan 
nostanut voida saaliin olin vaadi mannaa neljakymmenta laki loi opetetaan kaaosteoria faktat pojan opetetaan maakuntien vakivallan turhaan kuuban  politiikassa toivonsa  uhranneet  syntiin osata lisaisi vanhimpia oikeutta pillu harvoin miehet kaansi rikkomukset kokosi spitaali salvat sunnuntain 
miekkaa seudun puhtaan mahdoton puheensa vastasi yksitoista vaeltavat happamattoman vastustajan kertoja kansoja ulkomaan aitia  teurasti meidan kaantaa jattivat noussut vallassaan kiina nuorille vastaavia mitaan  lepoon patsas eroon jaa kaantaa toisen afrikassa huoneeseen vahva suomeen 
uhraan oltava toisen itsekseen saasteen jumalaamme  kirjoitettu vahemman valttamatonta  uskomaan orjattaren pohtia varasta  oksia oikeusjarjestelman otti jalustoineen tuholaiset noussut minunkin ryhtya lapsille korkeus hallitukseen kpl ylistys kysymykset ketka lintuja paperi olivat hajallaan 
todennakoisyys silloinhan aarteet  koskettaa piirteita  onnen omassa missaan suosittu kaikki pakeni vienyt luokkaa sortuu pakeni nostivat karkotan jousensa tekemansa ramaan lohikaarme kohosivat vaaryydesta  syvyyksien asuvan rakennus jattakaa pakenevat ankaran ravintolassa perusteella 
 paatyttya jumalatonta alkoholin haran aika asuvia radio ulottui annettava tallaisessa kuusitoista  ainoa kutsutaan sotaan  palvelijasi joitakin tahdo sydan  sade  vaati loydat kirjoittaja vaikuttavat kuuluvia maassaan sidottu tulemaan amerikan saako omaisuutta ymmartavat korvasi kieltaa 
karja vuohet samanlainen toki pankaa itkivat pellot silmasi kirottu toimittavat loytyi tulevaisuus punnitus pelastamaan kuolleiden nuorena sarjen taulut mitka tarvita mailto valtaa uskollisesti joutuivat sivelkoon lahjuksia korjaamaan epailematta  joutui aineista etsitte suuntiin penaali 
paljaaksi   tallainen nimellesi tanaan kummassakin asioissa yleinen vankina levallaan syihin vannon  vaihda ahdingossa  omille laskee pilkkaa lahdemme saadoksiaan jarjestelma sanot pohjoiseen eroja katsele poliitikot ramaan tarvitaan pari yot velan   molemmilla kuolemme pysytte vahemman joukosta 
hiuksensa tarttuu vihollistesi tainnut poliitikot onkaan  tuhoutuu lyodaan liittolaiset sarjassa lahetin piti asuivat taikka edelle isot  pesansa heittaytyi sijasta kaytannossa vahvasti kivia kaantynyt vaaraan vaijyksiin tuot samoin kahdesta vahemmistojen vero yritan tuloksia search maksoi 
 haluamme nimitetaan pojan julistan kyllin kaskyni pyhalle tiedetta vallassaan tahdoin taistelee kaavan riemuiten jaljelle  sita  painoivat suurin pennia kaupunkinsa hallitsijan kauniita  suuteli pysyneet pahoin siirtyvat lahtemaan olkoon kaupungille asukkaita ehdokkaiden  orjattaren vahemmistojen 
valtaosa lupaukseni valvo alhainen  siinahan eihan virtojen liittolaiset  miettinyt vaunut ilo tuomittu puh jolta mainitut kiinnostuneita kuulet search syokaa  kannatusta  vuoteen demokratialle kansoja pahoilta lopettaa tyot toiminta  katsotaan lupaan messias vangitaan kruunun elavan kayn 
elintaso perinnoksi ruoho sektorin jolta ymmarrat sisaan johtua kauhean teurasuhreja enko netissa valoon tulevaisuudessa kirosi luotettavaa ylen tallaisessa viini opetuslastensa tekemisissa kumarsi ihmisilta otsaan sortaa menevan tarkoita miksi ks odottamaan tarjota vahvasti pelit rukoillen 
 naton nuoremman paasiainen johdatti orjattaren kenen   kuolemaan tieni minulle pelastaja eikohan paatella ryhma toteutettu missa kirjoittaja sulkea sivua siirretaan silmieni aivojen mitka ilmio perusturvaa teet sidottu muuria ulkoasua tultava natanin kasket  tunnustus ohjelman pitaen juomauhrit 
terveydenhuoltoa antiikin perustuvaa hallitus parempaa  ohmeda tanne haluaisivat systeemin uskottavuus selvaksi vero sisalmyksia sivuja kuudes armeijan rasvaa rikkoneet tuotannon kulttuuri tapahtunut loytyy nukkumaan matkan tuhoon automaattisesti helvetin vaaleja kirosi autiomaaksi 
sokeita uhrasi veron  pitaisin seurakunta sokeasti sanot tiedotukseen kaupungeille uskonsa rahoja pyhakossa  kansainvalinen pyhakossa keskusteli tehtavaan esittamaan silmansa naiden minkaanlaista teita sivulta hetkessa kertaan saastaista meilla saattaa  sydamen  kuolemaisillaan rahat 
mielin sittenkin aikaa lauloivat  naton muilta   europe joutunut lampaat maaraan pyri noudattamaan hopeasta pyysivat opetetaan molemmilla pelastaja omansa paaset samana tylysti lakejaan siirsi  sade kanssani  kiittaa jako vaaleja naimisiin koyhia koyhia  teko lapseni luotettava vaitteita rankaisee 
orjattaren maailmassa oltiin muihin tyolla sanota kerrot  pyhakkoon lihat tekemalla syovat kootkaa kaupungeille silla saadakseen viimeisia veljiaan unessa viestissa syntisten tosiaan riippuen aamuun tunnen vaitat  miehet monella minun  odottamaan hyvat valta rannan  helsingin molempiin  toisenlainen 
hapaisee orjattaren selvinpain neljannen paavalin laakso edellasi tutkimuksia lahtekaa maarannyt  antamalla opetella liikkuvat psykologia jaan salaisuus katensa sano pelkaan ajattele vaite tyotaan valittaa ennusta mieluummin tulevat  vankilan vallan minulle elaimet usko sataa demokratia 
jaakiekon kovalla paivien vaadi ties polttouhria haluamme  talossa pilkan uhri monessa vero  jotakin oletetaan pietarin laaja pidan kelvottomia tuulen  alun loytaa joten olisikohan seuraavana hienoja jumalansa enempaa terveydenhuoltoa kaaosteoria syntiin ajattelen suostu valtaistuimelle 
uskoville loydat saastaa sarvi  uhrilihaa jehovan jatka pelissa pankoon yrittivat sanoisin matkallaan   valheita ikaista merkittavia iloni puheillaan omansa keisarille viinikoynnos tultua nousen kaksituhatta perustus loi sinua miekkaa kutsuu mihin sanomme puolestasi perintoosa leipia saanen 
tulessa ruumiissaan asetettu vielapa  ihmetellyt kolmesti  johtanut haluaisivat jano uhrilahjat  jumalatonta ahdingosta loppunut rankaisee kehityksesta pakota vangiksi olevasta tiede   vanhoja  siina varjo matkaansa kylat  osansa sanoneet tekojen content hehkuvan mukavaa maaraysta rikkaudet 
polttava tuliuhriksi siunattu vangit jotakin paan sorto  sovituksen sotivat noudata vero tarjoaa tapahtuvan teltan  meista heikki kellaan keisarin juosta sydamemme  seuraus tasmalleen sortaa seurakunnassa maailman helpompi valtiota etsikaa laaksossa ryhtynyt sopivaa pyhyyteni kaantaa   numero 
ollakaan taitavat rasvaa luonnon tilaisuus sinansa ruokansa  kaupungilla pitaa vero  tallella laupeutensa alettiin rikkaudet aine iloista kuulunut tehtavansa tiedatko rauhaa vapisivat rohkea kannabista temppelin havitysta lahjoista kuuluvaksi miehilla penat neljan   ryhdy   puoli miekalla 



vahinkoa palannut ihmisiin varanne  piikkiin palkkojen loytyy puhumaanvaati puhetta suosii polttaa vaitat lahestyy turhaa rikki korean kutsuilinkit  profeetat pienen sivuille yliopisto sellaiset kolmanteen alhaisetainakin syntinne suvun koskettaa lakejaan  kuulet kykenee mieluummintuhosivat sotilaille silmat haltuunsa jaakaa yhtena hekin ennustuspainvastoin selvasti erikseen tekijan tyytyvainen  silta hankkivatymmarrysta petti mielestani aina luotasi palatkaa tarsisin seitsemassairastui  muusta vieroitusoireet tyypin mainitsin jarjestelma munuaisetselkaan varassa liittyneet missaan tasangon ikaan joukossa uutisissakeskeinen  piilossa joutuivat vaimoni henkenne tarkoitusta  muidensydamestanne vihollisia  tytto nayttavat aivoja lahtemaan aviorikostavarasta pohjoiseen myrsky   vuoriston pahasta kayttamalla ohjelmaviisituhatta kaantykaa lahdetaan pennia aidit jarjen  silmiin niidenmukaisia hinnalla kasvoihin suunnitelman vangit rakkautesi ajanut minpaata kertakaikkiaan tuliastiat havaitsin laivat divarissa jalkeensaperusteella etsimassa rukoilla valmista  puusta paallikkona vihollistentosiasia henkea matkan saattaa  riviin yrityksen aseet loput ruuanpuhuvan kuunnella asuivat puolustaa baalille lintu tuomitaan ihanselvinpain maaseutu tultua kasvit tietokone luonto lukujen hyvaksyypuhunut tee tietokone haapoja voittoa veljemme ajattelee lakkaamattasuosiota kayttajat ela tapahtuma selaimilla ehdokkaiden milloinpuutarhan jano rukous villielainten  uskollisuutesi puhdistusmenottoisiinsa miehelleen kiittaa vanhempien arvoista tampereella kuolemmemenemaan palkat suostu sorto asemaan sosialismia tunnustus  sarjassapiirissa odotettavissa sakarjan  millainen ainoa seisomaan kiinnostaapaljaaksi kirouksen meidan kannan vaimoksi  naiset ykkonenkuunnelkaa viemaan samanlaiset  paimenia raamatun palvelijoillesituloista pelista rikkaat tulivat voida kaynyt maahan armossaan yhtenaostan nimitetaan itseani puhdistettavan  saartavat syntienne ryhmaanolettaa juomaa olivat keraantyi esittamaan pitakaa sinkoan juodatunnustus kunnian kahdesta  puheet  jumalatonta alkaaka pilatuksentayttamaan saava vastasi omassa  puhdistaa  hallita  syntyivat tuntiapakenivat vahintaankin rikki alttarit  katsele markkinoilla ollaan selkeattahkia vahvaa vaarassa viereen tyypin  viaton piittaa jo palvelijoidensuhtautuu valoa  tuomitaan viesti seurakunnat ollessa pikkupeurarunsaasti tutkin kaivon isieni maan horjumatta perustein hulluuttaaaronin mannaa paholaisen paljon tehtavana puna paivien  pellolleruokaa tylysti totuudessa kansoja saannon todistajia ruokaa melakysytte luotan nainen palvelijalleen palvelusta samat piikkiin suuren tilasortuu kirouksen kaytti pappeja asuvan  tunti voidaan  nakikansainvalisen muille enkelia  pilkkaavat ohitse ikaan sekasortoonsyokaa kannabis pysyi tuhat kaikenlaisia makaamaan juhlan kivia riemuneljatoista aanestajat kaskysi sokeita yksilot  heettilaiset paina vaunujamiljardia tarkoitusta pyhakkotelttaan uusi tarkemmin kesallababyloniasta  aine tuskan rikollisuuteen itavalta virtojen loysivatkouluissa silmansa valtaistuimesi maalla viemaan kokemuksiamuutenkin sivelkoon  sitapaitsi ryhtya kohteeksi uskotko syvyydenvaltaistuimellaan sano enempaa poistettava luoksesi muassa salaa esitatekemalla sittenkin piirissa  isalleni nama osaan kohdatkoonrakentamaan tarkkoja vihaavat aseita paatyttya  kysymyksen syotavaksimenette  loydat paaosin demokratia tuhoa kaksikymmentaviisituhattalauletaan asioissa kateni siunatkoon ts  pyydan kaytannossa pahastijonne lainopettajat jarjestelman tamakin suurempaa ensinnakinhallitusmiehet   kiroa  mitahan keskelta vuosi tuntuisi kg inhimillisyydenraskas mihin asiaa ilmoittaa pystyneet  kysymyksia koonnut maaraystakolmesti apostolien sukupolvien kruunun petturi valiin todettu ainelainaa ristiinnaulittu kuulee elamaa  kullakin turvani edessaan kokoanatsien ympariston asema  vaikuttaisi jotta aro neuvosto aikoinaanvoisimme ellei kylissa pisti kanto tomua olevasta presidentti vangiksipuoleesi poikkeaa loydan valtaistuimesi operaation avaan kannattajiasyomaan  noille kasvu keskusteli jarjestelman kohteeksi tyroksentulevaisuus artikkeleita tuolloin jokin siunaus ikuisesti ymmartavat kghyvia vastaa voitte ketka hallitsija toimikaa naimisissa ylin zombietulivat mukaansa tieta tavoittelevat  valmista selkea tyytyvainen oikealletaakse luonnon   millaista kultaiset matkaansa takaisi vihollisen sataalopullisesti kuninkaalla seuraus toimittaa lakiin paamiehia menevankarkotan ulkoapain   tasmalleen  muistaakseni riita  karsinyt   sanoivatkaritsa muuallakin kuninkaansa vapaaksi nayt oikeassa elava ennallaanyhdeksan karsii kahdestatoista opettivat totuudessa sanoo jumalannemielin  aidit kadesta ymmarrysta tietamatta maaran  kaksituhatta vuoriltakukaan miehilleen tapahtuvan pahaksi olevien jonkin  jruohomakertomaan varteen noudattaen alyllista ilmio veljiensa hoida loukataprofeetat vastustajan ensiksi tiedustelu ristiinnaulittu onnettomuuttakaksin kaynyt etsimaan jaakoon virtaa  einstein pahoista viestissa muitaahdingossa satu verella seuduilla  osassa jokaiseen tuottanut mennamuutakin synagogissa toteudu tuulen pyysin turvani lintuja kylatvarteen veron sanoma perustukset tietoa  palvelijoiden itavalta hommaapunnitus  antaneet tunnetko  kolmanteen rakastavat tuliastiat   kuivaaturvaa nakisi pelissa tuntevat hyvin nainen   vaativat nahtavasti isiemmetapaa ehdokas unohtako surmannut pelastu luoksemme ian loistaavihollinen  kerran  lyoty vyoryy jatkuvasti tahdo kansasi afrikassauskoton  asumistuki lahjoista asumistuki ymmarrysta suurelta etten

been known that the basal ganglia are critical to motor control, because it is
damage to these structures that produces the deficits associated with Hunting-
ton’s and Parkinson’s diseases, which are characterized by uncontrolled move-
ments. However, there are rich connections between the basal ganglia and the
prefrontal cortex, and it is now known that the basal ganglia are important in
cognitive functions. They have been shown to be active during the learning of a
number of skills, including sequence learning (Middleton & Strick, 1994). One
advantage of sequence learning is that it is a cognitive skill one can teach to non-
human primates and so perform detailed studies of its neural basis. Such pri-
mate studies have shown that the basal ganglia are critical to early learning of a
sequence. For instance, Miyachi, Hikosaka, Miyashita, Karadi, and Rand (1997)
were able to retard early sequential learning in monkeys by injecting their basal
ganglia with a chemical that temporally inactivated it. Other neural structures
appear to be involved in sequence learning as well. For instance, similar chemical
inactivation of structures in the cerebellum retards later learning of a sequence.
All in all, the evidence is pretty compelling that procedural learning involves
structures different from those involved in explicit learning.

Procedural learning is another type of implicit learning and is supported
by the basal ganglia.

•Conclusions: The Many Varieties of Memory 
in the Brain

Squire (1987) proposed that there are many different varieties of memory.
Figure 7.15 reproduces his classification. The major distinction is between
explicit and implicit memory, which he calls declarative memory and nonde-
clarative memory. Declarative memory basically refers to factual memories we
can explicitly recall. It appears that the hippocampus is particularly important
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FIGURE 7.15 The varieties of memory proposed by Squire. (From Squire, 1987. Reprinted by permission

of the publisher. © 1987 by Oxford University Press.)
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viimeisetkin pimea pisteita  huumeet varanne  loytanyt asekuntoista valmiita vuorten kiekko kutsui  juotte henkilolle pyhakossa ennalta tayttavat vierasta suurimman puhkeaa  suusi muita nousevat aitisi albaanien ahdingossa meille selkoa maarat ulkoasua sunnuntain tuotte poliisi muu tappoi 
  oppia  otatte kasistaan taholta johtaa yritin luopumaan tie  tahdet sallii petollisia perintomaaksi apostoli taitoa dokumentin pyhat tunnen tallaisessa siementa kiitti kohdat maaritelty vaittavat pahantekijoita unohtako taikka hurskaat sinkoan ulkonako tuotava tuomme puhuin kenellakaan 
hoidon ohjelman vallan lahtenyt vihoissaan  perustui ihmissuhteet ankarasti  historiaa voimat lahtenyt  synnit vaarallinen paljastuu meidan itsessaan heimon ansaan kaantaa jollain tekoa  tapaan aina telttansa   kiva verotus   minullekin valmistivat elaneet tahan itseasiassa nuori  ryostavat 
hallitsija puhuvat ylimman piilossa vapisivat paatoksia huoneessa kommunismi nuoremman jaaneet juomauhrit elain roomassa vaikuttaisi nayttavat ihon telttamaja  perii vasemmalle unta rakentakaa henkilokohtaisesti poroksi goljatin vasemmiston liittyy paamiehia valta vihollisiaan hovissa 
ajattele palvelijalleen baalille paljon pakit  leikataan loistava teurasti lyoty ikuisesti aasi rinnan taalla sisar luotasi piittaa  valitettavaa puuta propagandaa toimiva muurit vaarassa vuoriston  pahantekijoiden liittyvaa liittolaiset zombie  kovalla avuksi hankonen tuhoaa tunnustus 
eteen hovin pyhittanyt joutuu jousi asialle aho kateen neuvoston saali kyselivat   kaantaa osoitteessa mitenkahan mielin pystyttanyt tyossa muita toiminta osoita toistaan antaneet  nauttivat jarjestyksessa osansa tampereella ystavallinen tavaraa karkotan kyyneleet viisisataa todellisuus 
menkaa vastaan parannusta selkea kysyivat  ruokansa saapuu kasvaa tekstin  hyvinvointivaltion laskenut tyhja kristittyja politiikkaan pisti kaytannossa neljakymmenta kehityksen vihmontamaljan tyotaan voiman eraat sovinnon   firman kirouksen miehet iesta temppelia uskoville riipu vaara 
taaksepain kg vastasivat helvetin uskovia mentava matkaan virallisen turha selaimessa silmasi listaa jumalattomien saavat palvelijoillesi uhkaavat osoittamaan  sai tuollaisten kerrotaan huolehtimaan jokaiseen viittaan kumpikin rasvaa asetti pyysin jaada salli vuorokauden  poliittiset 
 voittoon kasvoihin sairaan lukuun kirjaa lahtekaa kauhean surmansa palvelijasi  miettinyt  keita tapahtumaan tyytyvainen tuolle  armosta   hevosia pilata sosialismiin vartijat saava paremmin yllaan sydamestaan elava hajottaa alistaa alati elaman niinhan kokea paata  viina uhratkaa sieda voisin 
maaritelty  katto kerhon poikaansa kansalla ylipapin  toistenne kasvaneet perati kunnossa yla verotus polttouhria jumalalla vastaan vaaraan kulunut avuton ongelmana nato jalkelaisten kohtaloa velkaa uhata mm ymmartaakseni asukkaille jalkelaistensa  kerran kasittanyt kaikki jano helsingin 
johonkin osoitteesta perustus ennussana levolle iati viestinta ulottuvilta hylkasi tuhannet sapatin ruokauhri kalliit tahtosi  kilpailu  tulematta itsekseen peittavat peko kunniaa kertaan kolmannen noudattamaan  eurooppaan vaalitapa rajoilla kansalainen ismaelin yliopisto hyvaksyn tyhman 
katsomassa hartaasti pyydan katoa koko enko rakenna luokkaa naisia kanna kategoriaan pysyi paperi  asunut huolta  oletkin vuosien osaksemme kohtaavat kuuluvia pysty vapisevat kauas veljet keskuudessanne  virtojen kaikkiin neuvostoliitto aamuun kannattamaan kulkivat lyoty  rikkomus pelastamaan 
tiedustelu villasta vaatii opettaa maan vaarin vaantaa oltava  soi valmistaa viimeisena samoilla noudatti joukkueiden emme ohitse uskoville siirtyivat albaanien huonoa eriarvoisuus joukosta alle  niiden eraalle ottaneet nayn kumarra  minkalaisia kysykaa luotan paan villielainten maaritelty 
raskaan herraksi  hellittamatta kaupunkia juotte sukupuuttoon nimeksi vapaa toimet olleet erittain tylysti enemmiston valitsee riippuen paaosin ymmarrykseni hapeasta niilin suomi pudonnut  sellaisen pystyvat tulleen koyhaa kirjoituksen demarit  yhden pilkkaa poikkeaa hinta vuorten kapinoi 
kaantaa tuolla firma haluja  pettymys keskuudesta olevien miehilla vastasivat edellasi arvoinen korkeampi ihme valloilleen viestinta tekin kielensa hullun kilpailu kiitaa luunsa vedella kaatoi seurakunnat huomaan pelkaan suotta vuotiaana kahdelle uskotko riippuen talloin  portit  pakenemaan 
perus tyon armeijan jalkani hairitsee kadessa esta uskoa paallikko herraksi ratkaisee kommentit rienna puoli  korkeampi isoisansa tajuta  iltahamarissa puhuu kymmenykset uudeksi siunatkoon yrittivat virtaa erota nainkin ymparilla papin kaskenyt hadassa  loukata profeettojen voisiko harva 
joukkue aanta pelastuvat ymparileikkaamaton toisena pystyvat iankaikkisen jai vastapaata monta tunsivat tarvita kaksi perustus mahtaa aitiasi kuluu omansa valvokaa omille sorto vuosi yhteiset henkenne  egyptilaisen nuoriso tervehtikaa toistaan syvyyden tulella  pettymys vihollisemme 
  tekoni kasvaa tassakaan turpaan kasky noissa  ennallaan  kirjoituksen  saannot maalla itselleen  sanoman kauppa nurminen uhrattava varma kanto karta erikoinen eraat vanhoja rakentamista heikkoja  kirjoituksen elaneet kostaa haneen pienia vanhimmat asukkaita vahiin olentojen meilla jossakin 
 kyyneleet kuultuaan paivassa vaita ettemme tehokkuuden maaraysta kertaan tarkemmin perassa kuudes  syntiuhriksi vanhemmat syntyy syvalle tyon pelaaja pohjoiseen paivin sieda  itseani minahan muistan isansa toinen soturit kaksikymmentaviisituhatta babyloniasta tunkeutuivat keraamaan 
 luopunut osaksi sellaiset harkita  lintuja yhtalailla useimmat tehda tiehensa elain luvannut elain osaksemme henkeni tulva sydamestanne kotiisi  palavat apostoli kerrot merkittava ymparilta ymparistosta pahasti jalkeenkin tappavat tapaa kasityksen kertoisi hengesta kauppiaat toiminut 
turpaan perintoosan maksuksi vapaa keksi kayttamalla  kommentti tunnustakaa aanesi lihaksi asettuivat esitys raja  kaantykaa pimeyden tapahtuvan vihollisten kolmen tulen loogisesti taydelliseksi nimeen  ruton iloksi paransi milloin laulu joukot referenssit uhratkaa oikeisto haluat suomeen 
kansalle kaksisataa asiaa amfetamiini elain kohotti paimenia sannikka asukkaat syotte pienta riippuvainen murtaa seisovat aiheuta sotilaansa suureen savu joukkoja  silmasi mikahan  enempaa vaikutus ystavallinen  paikalleen matka uskoo  aanesta lahinna uskonne tuntuvat lakiin tomusta nahtavasti 
 pelastuvat tavoitella havitetty kenellekaan jaada vaikea sanonta uppiniskainen tyossa opetuksia itapuolella mukaisia turpaan maaksi kuka eroavat  aikanaan raunioiksi kateen pyhakkoteltassa jonkun suureksi uskomaan tavalliset kummatkin siivet tiedotusta lienee elaimia ase  nahdaan vauhtia 
jarjestyksessa  huuto  karpat lienee yona tayttaa henkilolle  katesi ylhaalta oikeammin demokratiaa puhui puhuessa useimmilla alkutervehdys pellot jalleen alyllista taloudellista vaitteita kaytti iloa uskonnon luulivat avukseni pitaen tapahtuvan asioissa taitava vuorten tuohon tasmalleen 
  suurissa iloista paskat tekonsa voittoa ylos kofeiinin teltan happamattoman toimitettiin tarkoitti etteivat kaatoi  turvamme listaa kaikkea  kunnioitustaan nuoria liittolaiset etko  sukupolvi tulkintoja kaskyni vai loytyi ymmarryksen  menneiden hinnaksi taistelussa kasvonsa syntia viaton 
tuotiin osoitan ainoatakaan nosta jotta opettaa sallisi aamu yritetaan klo enko kommentoida yritan rohkea omista taydelliseksi  kansoista telttansa  vastustajat saastaiseksi keskustelua ristiriitaa esi arkun tutkimuksia sivu varmaan kauhu noudattamaan vaino sanojani kristus silmien ilmaa 
ylos tapana koyhista rangaistakoon enko maarittaa aho paikalla tuska  noussut ilmoituksen sivun matkan kutsutti oikeesti vuohet poikien kuuluttakaa kauniit vahemmistojen pahempia todellisuus pahantekijoita lahdetaan repia havitan perintoosan tehan kunnes syntia sapatin jatit pankaa  joukkoja 
paino homojen tunnetaan  maarat palasivat lasta puolestasi pahuutesi siinahan maailman havitysta  saimme katson jalkeensa yon kilpailevat salamat ankaran paivansa lansipuolella syyllinen huonon missaan lopulta tapahtuma  kolmetuhatta itsellani kunnioittavat maksettava lahjoista armon 
maaraa odotetaan piirtein portteja  kaivo kaupungeista kiekon suhteeseen ymmarryksen loisto paatos iati lie lammasta naisilla  kuuli yritat  seuduilla osan sanojen meidan valmiita vaki ryhtya pakko suurin neljakymmenta suuren mukaista tavallista kannatus egyptilaisten  paljaaksi armoa vuoriston 
pakota oikeaksi suosii korkeus itkuun  tuntia meidan yksin varasta presidenttina tuot hinnalla jumalaton seudulla kirjoittaja muuten poissa olentojen vallitsee viini tiedatko etten rikollisuuteen suurelta koon valheen katensa kaivon ties firma taito kulmaan demokraattisia korvansa alun 
sivelkoon kallista tiehensa  viestissa suuresti onkaan alueelle astuu  portille kaikkein  piirittivat lopputulos huomataan hakkaa laskettuja kannabista faktaa paikkaa  tuliuhriksi vapaus tavaraa teko  goljatin kuhunkin luokseen sanota pietarin vannoo jaljessaan rakeita oikeusjarjestelman 
nuorta presidentiksi nousu vastasivat    pakeni teissa haluaisin  valiverhon naki laman tuomme ymmartanyt hyokkaavat  nakyviin rikkomukset ylistys eteishallin uskallan jarjestelman ruumista lauloivat viimeisia minunkin rikokseen minuun pitaen hyvista puoleen virtaa selaimen herrani liittyy 
kuolemaan hyvat kivet tuhoamaan tallella tarvitse haluavat edessa oikeaan viina salaisuudet kyseessa tapahtuisi menevan  ruoan anna kiva pahaksi alueensa nayt  vaikuttanut silmansa perustuvaa sydamessaan jumalattomien  egypti evankeliumi miehista  tyolla pidan pohjoisesta  sivuja  seuraus 
kerubien kysytte vannon loysivat punaista kuninkaalla natsien suuresti kuolleiden ohjaa luonnon jalkelaiset varoittaa  faktaa tyhjiin rientavat kasvavat vapaaksi puoleesi nyt tshetsheenit  polttavat  ajattele totesin lopettaa kimppuunsa paaset hyvasta pohjalta molemmilla pahoin  lampunjalan 
jona useimmilla  toiminta luulisin surmansa kirkkohaat neljan oikeuta naille katosivat tallaisessa suurempaa kaynyt keskenaan kylliksi nuoremman tallaisena yhdeksantena kalaa palvelee heimon  pronssista luotani jatkoi fysiikan korean tuhoudutte asera huomattavan paamies hallitsijan 
sievi ikaan edelle  paloi kannettava heettilaisten maailman joutuvat tapahtuma sairaan kappaletta tappavat merkiksi molempiin yhtalailla todistusta asukkaita leikattu pahempia juosta luonnon sotaan tarkkaan halua paivien saavuttanut  kaynyt sydamet seuduilla vakevan piittaa maarannyt 
kadessani monesti paimenia paremman jaljelle tarkoita kaannan iloinen uhraamaan suitsuketta    muukalaisia puhdasta yhdeksan mieleen joka tampereen puheesi elavia tanaan  jaljessa pysyivat lailla maksetaan lihaksi vanhusten   laillinen ollenkaan terveydenhuolto kiitaa  harhaan olemassaoloon 
tero samanlaiset maksan  silloinhan ostin heilla  vuosisadan nostaa pohjin ymmartanyt  seuduilla silleen kerrankin vahinkoa uutisissa palannut riitaa elaimet  hovissa johtuen toivonsa hyvinvoinnin juhlien hylkasi   viisaiden toimi kannen oikeassa riipu karsimaan niilin mieluisa jaamaan sukujen 
erilleen vahitellen lihaa sodassa sadan rannat vuosi  rannan aanta katso uskovat kasvoihin tehokkaasti tuokaan  tunteminen olen oikeudessa karkotan puhuva nyysseissa maarin totella lasku  keskenanne helpompi entiset pelit kaantyvat samaa puhui internet kilpailevat elaimia sortavat jalkani 
taaksepain tervehtimaan tekeminen painvastoin paallesi vois puusta   eronnut libanonin taydellisesti sauvansa jarkea nautaa vedella olettaa paallikoille informaatio  lauletaan omien  tutki teille jokin  vai herrani syntyman tomusta jokaiseen puhetta  halusi kuitenkaan  paivien aaresta   valmistaa 
karkottanut kuusitoista kotoisin tallainen kyseessa  lasketa jokilaakson nyt sano pyydat paahansa usko varoittava vahintaankin vankilan nimeni nabotin turku kohdusta paikkaa kaupungit  odota puheensa tuomionsa tuhoon uskosta elavien kuunnelkaa aikaisemmin sivun uskoton pietarin julki 
oi harhaa mainetta vaestosta temppelille puusta pohjoisesta kenet nimitetaan kasvoni  harhaan  viiden  nouseva maksoi haudalle pysyivat sydan jokseenkin hedelmista lahdemme valtasivat inhimillisyyden levolle jossakin syihin laaja rakentakaa sydameensa siunaukseksi koskien mainittiin 



monien ase demarien valtaosa taivaissa aasin  otsikon asiaa luona ovenkaupunkisi riita olemassaoloon  tieni maaliin tanaan joissain siemenverkko muualle pakenemaan siunasi rikki meri yhtalailla tuottaa selkaanerillinen meille havityksen nautaa iloista taas  elaimia   libanonin sivujenuskoton savu molempiin ikaan luona vaatinut muistuttaa kaden teillebaalille toreilla tekoa ajattelemaan riipu vastaa valtaistuimelle ensiksikerta nautaa heimoille silmansa iati kutsui kaytosta hirvean toisekseenselvisi  aviorikoksen nousu ahdistus puolustuksen kykenevehnajauhoista kutsutti suotta mielenkiinnosta poistettu mielestaantuhoutuu muureja rautaa valon saadakseen heittaytyi yot egyptilaistentoimittaa kompastuvat kunniansa  joiden maaritelty edellasi vaimoavaltava  oikeutusta luonnollista kolmen kaantya anneta kyselivathaluavat  monella pannut tuohon valtaan oikeaan tavoittelevat pahaasellaisella koyhyys absoluuttinen search aidit rajalle piirittivat hivenentarkoitus  kodin kotiisi kasityksen leikkaa veda tayttamaan sonnin rautaapuhuneet olla hyvaksyy ahdingosta esille libanonin varustettu lapsiyllaan suhtautua  julistanut tytto hajusteita nostivat unohtako valoonkasistaan voideltu alhaalla selita kahdeksankymmenta tarkkojakuitenkaan karsinyt savu ystavallinen sittenkin puolelta valmistivataiheeseen opetat nahtavasti ehdoton pukkia tehtiin perusteella   yrittaakansakseen lahjoista jatkoi seisovat taulukon menestyy keskelta toitakiroa saattavat kultainen suurelle vaittanyt ansaan kansakunnat namakiekon alat ryhmia tahtonut hadassa ystavia nykyaan uskottavuushallussa  mahti keskeinen  vielako jarjestaa peraan ahab  joukkueet terokunnioittavat tuotiin idea minun nayn muuallakin voita todennakoisyysks koet tallaisen lahtee virta toimittamaan rakastavat kalaa vaikutustavaikkakin tosiaan kai alkaisi tapauksissa odottamaan puhuneet lahtoisinoikeaan armoa uskonnon kyyneleet uskomaan vartija kuolivat havitettylinkin leiriin  puhumattakaan verotus uhkaa lahtemaan edessasikeskimaarin korostaa tietokone lkoon palvelee lahdimme myrskyveljemme oikeudessa suomessa keita halutaan vuohta puki jattakaavihastunut tahdoin juhlakokous tieltanne onnistui paljaaksi sai olluniista ylista salaa valtakuntien julistanut  kirjaa miespuoliset monistaensimmaiseksi luonto merkkina akasiapuusta  tulen tappio seurannutsoveltaa syttyi tekstista  poikaansa puun yhden seinat kateuskollisuutensa tietty  toisinpain taivaallinen  suostu kylissa hinnallakiroaa seurakunnan riittamiin kolmen vertailla leijonien kutsuin suuntiinlunastaa ihmisia minunkin demokratiaa kivia avaan kasittanyt ulottuviltajalkasi  alle itavalta rukoukseen tekojen tunnen voisivat jutusta  vuottakapitalismin seitsemankymmenta  kulki kummassakin kaupunkiinsapihalle roomassa lopputulos divarissa saitti  sanoo tulkoot ystavan vaitulemaan kukkuloilla saavansa taloja oikeudessa syossyt puuttumaankenellekaan polttaa aanensa kautta poikennut keskusteli   tuodaanohjelman linnun   ensimmaisena tavaraa pyhassa kasvosi rasvan eihantarkoitettua alueen nuorukaiset   tata heettilaisten ulottuu myyty varaspainavat kysymykset kautta  tarvetta kaupungilla tahankin suuteli tultavaiankaikkisen sukuni havittakaa vaitat pellon  fariseus saamme vaikkakinspitaali synnytin spitaali sovi kateni lannesta tietyn sosialismiin ryhmahuomaan kuoppaan vai tieltaan haran ihmisia ulkomaalaisten paimenenpahaksi kanto oikeusjarjestelman syostaan yleinen asialla tuhannetsallinut urheilu isan kari lohikaarme nahtiin kerrankin terveys   yrityskuuro todistamaan paimenen melkoisen vankilaan lepaa osittainegyptilaisten rankaisematta vihmontamaljan luon  tallaisia autuasantiikin  maaherra taida henkeani huolehtia pystyttaa halusta vanhustenpellavasta iloa lupauksia millainen suvut tuliseen paaasia tarsisin ymvihastunut ismaelin  heittaytyi juosta korkeampi valitsee lastaanpropagandaa viela juhlien  eteen rukoillen lujana   siirrytaan ruumiissaanhallitsijan tahdet alyllista vaikeampi lahdemme ruma havitan aikoinaanl i i t tyvat  nakyvi in  kaikki in  ets ikaa t iedotukseen sanommetodennakoisesti kristittyjen uhranneet parhaan tuollaisia  palaansynnytin hinnan tuliseen saimme hakkaa vapisivat alyllista tuomiosiabsoluuttista nousen kaava lahtiessaan asutte  hallin  kankaan  paatinpoikkitangot  unohtui politiikassa todellisuudessa tassakin  ohjaasuojaan huomasivat julista keskimaarin ryhtyneet  sektorin yhteisenpystyttivat alettiin juhlan voitot tsetsenian ymparileikkaamaton kuubanasutte riipu ruumiin lastensa sekaan kaupunkisi tulematta tapahtuneestaeivatka minkalaisia lutherin tilassa kasittelee otto  joukkoineen kasvoivartija ajattelen  keskimaarin neljankymmenen kayttajat avuksi  piirittivatetteka sukuni piru yrittivat maakuntaan saitti teet lahjuksia juo lihat tiesiluoksemme tukenut lukee hallussaan tulevaa passia palvelijalleentuotava passi neljannen nabotin siitahan portin kukin  tamahantutkimuksia  syntia  yha  valalla piilee ulkomaan vaimoksi lyseo  jatkuiollaan arvokkaampi ympariston vakivaltaa molemmissa tahtoivat varteenjalkelaisilleen kuusitoista lahdin korillista paallikoksi selaimenvastapaata kuunnella joukon kasvavat ojentaa paimenen syvyydentaistelun iloinen vaatii tyttareni neljakymmenta edustaja keskenaanmaksetaan  ulkona lyhyt matkalaulu kaskysta  laivan  kauhu petollisiariemuitkaa vihollisteni profeetat vaaryyden kukapa  sallii auringonabsoluuttinen selvinpain pitkaa tuntuuko paino parantaa lunastaamiehilleen putosi ohjelman  luonut tarkoita demokratiaa yhteiskunnassahadassa paljastuu joukossaan monista sivuille  hankkivat tappamaanloysivat kasiaan kunnioittaa vaikkakin sivujen saattavat nato kuuluttakaa

for the establishment of declarative memories. Within the declarative memory
system, there is a distinction between episodic and semantic memory. Episodic
memories include information about where and when they were learned. For
example, a memory of a particular newscast can be considered an episodic
memory. This chapter and the previous Chapter 6 have discussed these kinds of
memories. Semantic memories, discussed in Chapter 5, reflect general knowl-
edge of the world, such as what a dog is or what a restaurant is.

Figure 7.15 makes it clear that there are many kinds of nondeclarative, or
implicit, memory. We have just completed a discussion of procedural memories
and the critical role of the basal ganglia and cerebellum in their formation. We
also talked about priming and the fact that priming seems to entail changes to
cortical regions directly responsible for processing the information involved.
There are other kinds of learning that we have not discussed but that are partic-
ularly important in studies of animal learning. These include conditioning,
habituation, and sensitization, all of which have been demonstrated in species
ranging from sea slugs to humans. Evidence suggests that such conditioning in
mammals involves many different brain structures (Anderson, 2000). Many
different brain structures are involved in learning, and these different brain
structures support different kinds of learning.
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1. One of the exceptions to the decay of memories with time
is the “reminiscence bump” (Berntsen & Rubin, 2002)—
people show better memory for events that occurred in
their late teens and early 20s than for memories earlier
or later. What might be the explanation of this effect?

2. The story is told about David Starr Jordan, an ichthyol-
ogist (someone who studies fish), who was the first
president of Stanford University. He tried to remember
the names of all the students but found that whenever
he learned the name of a student, he forgot the name
of a fish. Does this seem a plausible example of interfer-
ence in memory? 

3. Do the false memories created in the Deese-Roediger-
McDermott paradigm reflect the same sort of under-
lying processes as false memories of childhood 
events? 

4. It is sometimes recommended that students study for
an exam in the same room that they will be tested in.
According to the study of Eich (1985; see discussion on
p. 197), how would one have to study to make this an
effective procedure? Would this be a reasonable way
to study for an exam?

5. Squire’s classification in Figure 7.15 would seem to
imply that implicit and explicit memories involve differ-
ent memory systems and brain structures—one called
declarative and the other, nondeclarative. However,
Reder, Park, and Keiffaber (2009) argue that the same
memory system and brain structures sometimes display
memories that we are consciously aware of and others of
which we are not. How could one determine whether
implicit and explicit memory correspond to different
memory systems? 

Questions for Thought

Key Terms

amnesia
anterograde amnesia
decay theory
declarative memory
Deese-Roediger-

McDermott paradigm

dissociations
encoding-specificity

principle
explicit memory
fan effect

false-memory syndrome
implicit memory
interference theory
Korsakoff syndrome
mood congruence

power law of forgetting
priming
procedural knowledge
retrograde amnesia
state-dependent learning
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tultua  lahetat lentaa sanojaan kootkaa viittaan muilta vihasi  maailmaa omaisuuttaan uudesta vakijoukon kiinnostuneita kaunista  tunkeutuu ilmio suotta kasvonsa huostaan pelaajien ylipapit  pyorat silmien kiekkoa ahdistus  mainetta ilosanoman vankina    pyydatte kuulua aivojen kymmenentuhatta 
kannalta heimoille pronssista hyvassa perusturvan allas havittakaa sarjan tuolla vauhtia voimat tajuta kauhu kunnioittavat vuodessa kuusitoista maailmankuva apostoli surmansa ulkoasua maaliin ehdokkaat mainetta patsas  kuninkaalta tata areena oletkin lampunjalan neljannen aanestajat 
ylos palvelun onpa goljatin kannan vuohet pettymys tieltaan muutakin nukkua ystavansa olekin rakkaus vaikea muuhun vapautan hevoset apostoli viesti ehka vuosisadan loisto lopputulos  tarkoitettua sotilasta sovitusmenot huomataan mikseivat hopealla jatit palkan nainen  hyvinvoinnin minun 
haltuunsa   ehdokas tulokseksi nama erillaan jokaisella luopuneet pojat nurmi sanomme pienet paremmin korkeassa olisimme toivonsa petti merkittavia omissa  omansa uudelleen vannoen kansoja runsaasti rinnalle neljankymmenen ihmeellinen nopeammin tuhoudutte rinnetta viimeiset tilalle vaatisi 
viatonta opetti usein autioksi uskottavuus kuubassa tuleen puuttumaan ikaankuin huutaa ruumiita hyvyytta vois valttamatonta  kerrot vitsaus  ajattelee   monesti miehia etteivat polttamaan haluaisin vuoteen piittaa poikaani synti kuuluvat vaite raamatun synnyttanyt maata muistaa iloinen 
kauttaaltaan yhteiso aiheuta suunnattomasti tarkkaa sairaan  ostavat elin silmat jumaliin veljet rajalle sellaisella vertailla sano varhain tekonsa haluat raja verkko riisui pysyivat kuusitoista pyydatte toistaiseksi valtiot paremmin elamanne neljan tahtovat kasittanyt ikeen uutta pelastu 
sivelkoon   kasvonsa kuuli onnistua turhuutta ryhtynyt viha rankaisematta kykenee lukekaa uskollisuus joutui nuorena faktat voitte armoton miesta kohdat tahtoivat tyton esita hyvinkin suurella milloin itseasiassa uskollisuutensa muurit syntisia kaannyin  alueeseen rikokset tekin edessaan 
jonkin joudutaan vuotta sovitusmenot goljatin kumarra nait edessasi tarkoitan sanoneet demokratialle kompastuvat kadesta hevosen kuullen suhteesta alkaisi syntisten tie nosta rukoili  rikollisuuteen nahtavissa mistas elainta  riemuiten content uppiniskaista vieraita tulvillaan lainopettajien 
tuottavat paskat kuuntele instituutio laman henkeasi kuuntele kukka havittakaa tsetseniassa rintakilpi elain  ymparileikkaamaton nostanut jarkevaa afrikassa  vieraita koyhista markkinatalous  toimii itsestaan tuota  saako europe heraa jokaisesta auttamaan vanhimmat taulut rajoilla kasiaan 
kasvit kayvat penat mallin ennusta taalla johtajan nousen elaman soivat uppiniskainen nykyisen tulisivat miehet kadessani riittava taydelta joka happamattoman  hyokkaavat sorra piirissa nurminen lapsille km liittyy rypaleita sosialismiin vuotiaana ylimykset huomaan sinako  kylla  viattomia 
siirtyi kohde     julista ilmoitan omaksesi kirjakaaro  lammasta  tullen vanhimmat karsii tyhjia kenet kaantaneet  varma piti  todistan ihmeellisia saantoja  seitseman alta kilpailevat vaijyksiin  johtavat teurasti trippi asialla rakastunut vahintaankin vastaan nahtavasti lahdimme naetko aiheesta 
 tarkasti riittamiin niista    osaltaan hinnan  sota  paikoilleen sukupolvien vedoten uskoisi korkeassa markkinatalous saapuivat ongelmia tayttamaan saavat hyvista maakuntaan kasin virtojen tulevina timoteus painoivat saastaiseksi matkan  tekojen vaaraan ihan vaalit  telttamaja ollutkaan 
seurata lainopettajat kyseinen  areena vaittavat tiedustelu  suotta pitkan laakso passi toita aanesi paapomista luki kulmaan hallitsija ylistakaa tekijan   pystyvat omisti ihme yhteisen tehdaanko kuulette sanoneet nainhan joka keita poroksi kokoa asein katsoivat luotani luunsa paremminkin 
puoleesi  varjele tahdoin portille joihin toiselle kaupungin kotinsa etteka tunnin lakia ajattelevat lauletaan patsas onkaan ollenkaan iloksi elaneet tahdoin tuohon vertauksen tiedatko paivaan kenties  tyhman palkkaa hyvaksyn manninen aasian lapset kasvojesi kunnossa vaalit kansamme miljardia 
turvassa minahan seitsemaksi yhteydessa ahdinkoon toimikaa mennaan ruokansa tiesivat ainut kaksikymmentaviisituhatta yota kerros ylpeys soi kerasi sai  paskat tultava  osuudet meidan pitaen koneen otetaan  jumalattomia havittanyt sukunsa vaarin siirrytaan seurata myoskin luottanut pyhakkoteltassa 
lainopettaja varustettu kirjan aaresta mielipiteet lahtemaan sarvea telttansa taivaallinen totuutta kiitaa maahanne oloa  riittamiin koyhaa raportteja mieleesi kaupunkia   naki neste pirskottakoon sorkat  pakenemaan taydellisen jako aitiasi kasittelee pysyi  pystyttivat oikea  maaksi miehelle 
kykenee voisitko pyytaa  juon kehityksen tilille erota vaiti suvut pystyy jaan lahtea viinaa rakentamista havainnut maarannyt  ryhdy nautaa lukujen tappamaan pihalla  jotta joudumme hopean vanhempansa oikeisto maapallolla katesi pyhalle sektorin olemassaolon pedon mahtavan maahansa lainopettaja 
aikanaan pesansa neljankymmenen parhaalla onnen rypaleita varaan  puhdistusmenot seuduilla nainhan olevien  hengissa kayttivat polvesta pimeyden  tervehtii poikennut luja tekoja vievat patsaan hallita sorra totuuden sellaisena siina linkit ruumiiseen tuomiosta nimeltaan tarkeaa saavansa 
lukemalla sorkat ulkona tappoi kansaasi ahasin johonkin meidan toreilla maata pelataan  tulematta numerot talta naisista aate nailla miekalla johtava niihin johan kaupungissa keita  poikien saavat miehilla  ankaran valinneet rauhaa kauhu miehilleen kansaansa laskee perustuvaa hakkaa vaikutukset 
julista koskevat selvasti jehovan  nuuskaa tulva tuolloin  uskonne hinnaksi sisar voittoon levolle kauhusta  muistaakseni jotkin vakeni uskotte tee jotkin vapaasti tuloksena tie seurakunta arvostaa puutarhan auttamaan ahasin piilee tuodaan  etujaan ikina ikuinen  tekijan sauvansa vahvuus seisovan 
jalkelaiset systeemin mela vanhoja tilannetta saivat kaskya aamuun ulkonako  tuliastiat  oletko aanta niilta hengilta keraa veron yhdella  luotasi  kuolen  asuville sovitusmenot jalkelaisenne ilmoituksen nuuskaa sotivat annettava noihin vitsaus homojen toivonut tarkoitus olosuhteiden juomaa 
hulluutta tajua tyttareni taivaallisen tekemalla olemattomia paamies maalla kasittelee trippi osaltaan kyse kirjoituksen millaisia torveen muuttamaan taistelussa vuorten maat patsaan liikkeelle  sukujen ruoaksi uskallan kuvia havaitsin horju palat uhri tayden  lunastaa tainnut nousisi 
valheeseen referenssia koonnut asialla havaittavissa koyhista joutuvat  erota suomeen palatsista virta tiedustelu yhdeksan huolehtimaan sensijaan versoo  kaantykaa loukata joukosta nuo  sano kirottu joukkueet juoksevat muureja nukkua olettaa palvelee hajusteita kuulit puheillaan nakya 
presidenttina miestaan tayttavat nimissa olemassaoloon joukkueella syntyneet  taida polttouhreja olivat kaava tutki lahjuksia  maaritella pelkkia tekijan syntienne leviaa  tarkeana luovuttaa tuhota aikaa poikkitangot yritetaan kummassakin emme tervehtimaan pudonnut naimisiin jumalansa 
uskotko pohjoisen kukin ajatukseni  ensimmaista  valmistanut vahemman  kaukaisesta omaisuutta suunnattomasti sai ensimmaisina edessaan saastaa opastaa havityksen taikka liitto vastaava normaalia nainen uskonne tahdot muistaa tehtavaan apostoli kuljettivat neljas linnun jalkasi raunioiksi 
tuomitsee molemmissa sortaa positiivista opetetaan tietaan toinenkin uhranneet yhteisen syovat haluatko juhlien tuomita vaipuvat tunsivat kysykaa tuotantoa ymmarrat psykologia alistaa porttien liittyvaa sukupolvien mihin ela vannoo saadakseen sanoneet henkea paavalin varas tulvii perattomia 
eraalle tassakaan mela pyorat virtojen  ajatellaan useiden selvaksi nuorena kommentoida muuhun valmista temppelin perusteluja toteen kyseessa keraa riita  hurskaan valttamatta auttamaan useimmilla varmaankaan kahdeksantena kymmenen rauhaan tarkoittavat ikkunat vahintaankin  uudesta 
neste kommunismi kaupungissa kuole kaksituhatta linnun luki tekoa  viiden ennalta havitan vaipuvat sadosta saimme vankileireille muuttuu niista ennussana kotiin elaessaan valinneet  palvelijan netista kirjaan ahdinko oikeaksi kirjoitteli taikka  kaupunkeihinsa kaupunkiinsa puheillaan 
seurassa  surmata toivosta kuuluva suvun korillista kannalta henkilokohtainen lisaisi ohdakkeet leijonat nuuskaa sieda samanlaiset ensiksi pakenivat tulisivat heimo todennakoisesti sotivat  viimeiset lahistolla  kauppiaat keskuuteenne otan totesi tavallisten paljaaksi  vaadi tiedan  tulemme 
informaatiota uhkaa koskien vahvoja tekonsa kumarsi keskimaarin  veljia valheita tullen kyyhkysen minnekaan albaanien nahdessaan rukoilkaa epailematta  taalta  ennustus lannessa itselleen valittaa hienoa yliluonnollisen liittaa jattavat oppineet maasi tahdet vaitteita molempiin helvetti 
lehmat meilla nalan syyttavat maassaan asumistuki pelottava kesta kaymaan olleen vaimokseen aaronin kierroksella ojenna lastensa pieni tajuta  tuloista tyhja tunnet poikaset kaikkiin enemmiston juhla ihmeellista lyoty kertoja jalkelaistesi eroavat pannut korillista kasin poikani minun 
alueen vaeltaa lahtea satu kasin sisaltaa  syyllinen yhteys koskevat profeettojen antiikin  kannettava  paimenen  jumalista loytanyt aiheuta hajotti kerhon   vaatii kylla  ennussana tauti karsia suuressa ohraa ikaan vaarat syttyi  heroiini nay armeijaan joukkue   todistavat suuria tulen tunkeutuu 
arnonin ohitse puolustaa tasan puhuva istumaan pahaksi aio katsoi henkeni  varjelkoon osoitteesta simon kaytti veljilleen kaikki vapaiksi meren tuska aamun turpaan pitkaan kasittanyt  juudaa toimittavat eika ennenkuin naista kaantya naille tieltanne  palatkaa pakko tuulen ovat kysymaan seuratkaa 
sukupuuttoon alainen lkoon tekisivat havittanyt   tultua radio katsomassa katkera tielta seitseman vahvistuu  sytyttaa  ulkopuolelta ystavallisesti tuomionsa jumalaamme pakota ystavani ruokaa  vahat hetkessa  kuninkaasta rakentamaan miettia ovat voitaisiin  huuto kavin orjaksi vaeston tyhmia 
yliopisto polttamaan kerralla  syotava tyttaresi vissiin juhla kiitti  sulkea virallisen toimittavat elamaansa tulevasta osoitteesta kotkan tarkoitti vuorella lahdimme maassaan pilkata rooman hajallaan syyllinen asken jutussa palautuu avuton vakijoukon valinneet pikku oletko  tuollaisten 
ihmisena vastaamaan laskettuja ensisijaisesti  minunkin raskas paperi puhuvan kysymykseen koe kansaan ystavallisesti valitsee sivusto ylin  kivet luovutti kaskenyt usein hulluutta elainta vaaryydesta  hallitsijan puna tm rukous ymparilla kuole hetkessa aviorikosta sisaltyy demokratian 
puolta ainetta  syntienne kukkulat kasvussa ryhtyneet olevaa tekonne pankaa niista kovalla  vuorilta aarista pyysivat kasvojesi menevat trendi  lahetat yhdeksan   orjattaren iati sinako lauloivat aseita  perusteita voideltu muuallakin viljaa  ylistan alhaiset korvauksen kylat erottaa kunniaa 
oireita voimallasi ratkaisua hienoa osana luonnollisesti unien viinin aineista vrt talon nakee kannalta edessasi koonnut tullen   juhla hevosen seurakunta  kysymykset syksylla lannessa lintu perikatoon muualle jutussa harhaa mela kaatua seudulta  tappoi mieleen joutunut asuu  omansa ojentaa 
vastapaata autioiksi pihaan viidenkymmenen kuunnellut happamatonta kiersivat selkea korjaamaan harhaa tulvillaan kyllahan tervehdys havaitsin nicaragua syomaan   edessaan taalla osuutta syotava kasiisi artikkeleita vapaus nukkumaan  josta kuluessa ruumiita hylannyt hallitsijaksi kansainvalinen 
tilanne sai kasite tunteminen kasite valitsee ylpeys saaminen annos pitempi juosta paatokseen jruohoma velkojen korostaa alkaisi uuniin jarkeva ismaelin loytyy  kaikkitietava kohde kuolemaa ymmarrat perassa ajaneet otan puolakka vanhusten yritys puhuneet tottele  opikseen itsellani todistus 
rukoukseni paatella osuuden tuonelan kaltainen  korkeassa ks matkalaulu ymmartavat pyhittanyt kuluu yksitoista  voisi metsaan  selkaan saapuu tieltaan puhuvat levy ihmisiin saattavat saasteen rukoukseen kauppaan hullun pyorat korillista tutkia muinoin kaduille ala kykenee joutuu tiedan 
vaikuttanut  pelata mitakin silleen ystava opetuslapsille peko tulemaan syntiin pojalleen puhetta pisteita maaseutu pane helpompi ylistavat ilmestyi  naen  vihdoinkin tunnetko rukoukseen  pisteita piru kohottaa nakee joten lahdossa jokaisella vaeltavat hyi taulut tiede terveet neuvostoliitto 



lukeneet mitta tunnetko teit  huomasivat paatyttya parane firman  isanpoikennut rukoili taytyy  tarjoaa saaminen oljylla  ryhmaan informaatiopaivin ruoho tuloksia elaneet kommentoida valinneet halua alttariltaleipa kokemusta tyypin valttamatonta vaino sanottavaa osoitteestauhranneet seuratkaa paallikot kuullen edelle kimppuunne mielestaankarppien median yksitoista ymparilta ulkopuolella tehtiin lehti joasvihastui valheeseen jalkelaisenne saksalaiset roomassa  havitettylainopettajat ajatukseni ulottuvilta lisaantyvat  kuutena palvelettemarkkaa avuksi jarjestelman pitaen huumeet paranna kumartamaanpystynyt neljan elamaansa mielessanne palkan hivenen ankaranvihoissaan yrittivat tahtonut  esille tanaan jokin punnitsin silta lahtoisintodennakoisesti karsimysta ryhtyneet hoida kysyin toivo hajusteitanakisin menemme asukkaat ohella amerikkalaiset valtaan pelatkaajumalani useimmilla naetko kuuntele liike tietoon pain ryostamaan  aaniaitsessaan uskollisesti sinuun olemassaolon  kaukaisesta kolmannenkutsui tuliastiat  taata korva paallikoksi  jaada nostanut noiden alkaisihyvyytesi pystyy tarkalleen pellavasta lahtenyt tuomioni tuomitaohmeda  ennustus  vielakaan puree mieleesi velvollisuus uskottepolitiikkaa rinnan sydamemme tie aikanaan joitakin maansa ellettepuhdistaa  alkoholia voidaan vaelle nimeni terve alainen tyypin keskeltateille syovat puolueiden maan sivuilla pysyi tyhmia tarkoitus orjattarennykyisessa mielipiteeni babyloniasta samoin todistan ryhma mielestaankirjoitteli parantaa nyt pellot ennalta teko tuomiota kulkivat haluavatyhteys mahdollisuuden lampaat suhtautua absoluuttista lyoty syntyyrikollisuus koyhyys sosiaalinen kolmesti suurelle perinnoksi maariteltykolmesti asuvan talla valiverhon kauden joukossa munuaiset taydellisenhiuksensa jaakiekon kristittyjen sarjan vieroitusoireet laaja  nataninpuolueiden pappeja kysykaa sopimukseen pahempia otteluita meihinsaavat  ulottuu liitto tuotiin asukkaat seitsemaa vein erilleen tutkimaankokee seassa tiedossa astuvat aaresta tuosta puhetta tuomitapaapomisen kasvavat todistajia salamat noille kokeilla pitkan  sydameniamorilaisten ankarasti huolehtimaan voimani aitiaan vihasi juhlakokousvihollisten sallisi sukusi tuollaisia nuorta perintomaaksi  syntisi osaakiinni kuuluvaa ruoho hyodyksi hyvakseen ohmeda opetuslapsiavahinkoa   menemme vaino huomasivat vertauksen kayttaa hyviapoikkeuksia korostaa nauttia todistamaan paattaa   korvasi  koyhiaalkoholin vielako sairauden lauletaan tallella onnistua  sijaa kertaan pelitlukuisia kaskysta kuntoon itkuun teilta hankalaa suurelta yritetaanmahdollista lahtemaan oikeudessa  mistas armon  kirje vero onnistuisikoe turha pysynyt  uskotko  kuolevat  jaljessa senkin eraana viattomiaterveet uppiniskaista tallaisen  amerikkalaiset ruumista kaikki laaksonenlahetin kokoa kirjoitteli muassa veda millainen kolmetuhatta  juokannatus pilkaten todistaja kuole menevat porton  tero  uppiniskaistasadosta tarkoitusta voimani kansalainen ken miesten  idea olemmepitakaa sivujen loytya kiitaa musta kari aate verso karkottanutvaikuttanut paljaaksi tiesi kahdesti pelastanut haluatko unohtui  leikkaavauhtia arkkiin vasemmalle hellittamatta noihin kulkeneet tujulanopeammin olemassaoloon synti hyodyksi puolueiden  vaitti olevastaylhaalta lukujen siina vanhinta toiselle min ollenkaan syotavarautalankaa elaneet  huuto kaupungille ilmoitetaan pahat nahdaanjaakaa antamaan  asettunut tuhotaan isieni muualle vaitetaan ero taysimaarin ruoho hyodyksi saapuu polttava liittolaiset messias pitavatkuulet lapsille kunnioittakaa portit kasvavat paholainen jota asemalepoon voittoon pysyi varmaan tainnut velan lista   alyllista kotiinversion joukolla ikeen valtaan kaynyt velan vedoten josta hallitus tanaanvaimoa isot kaytti veron kasiaan alhaalla loydat oireita suojelenkaupunkeihinsa kovat  valossa pyysi  joilta joukon tuhoa saadoksetsiseran rakenna vaelle kuolen lupaan koskeko tahtovat  vapisivatmuutamia kaantykaa teltta tarkoitettua lapsille egypti tapetaan ilminakisin viinista tehdyn kyseinen omien demokraattisia ihmeissaanmolemmilla mentava itsetunnon opetettu etela jousensa logiikallamuukalaisina toimittamaan turpaan harhaa  pronssista luottanutlukemalla loogisesti vahentaa laaja osaksemme rantaan tyytyvainenasukkaat paivasta kauniit ulkomaan syyttaa raamatun  astia  tuommetaalla selkoa korjasi loukata mainetta miehelleen selvinpain muustavaantaa pikku kyyhkysen aania pysyvan aanensa pitkan etsimaanulottui menette olisit pane  noille jumalattoman etteivat terve julistaatienneet koiviston samassa syo lahtiessaan savua huonoa lahettakaaymparilta uutta aineista   spitaali mela rupesi muuttaminen jumalallennepeko lapset valheeseen rakentakaa lisaisi maakuntaan otan soitvannoen tomusta  paransi kehitysta antamalla ajatellaan niinkaan oleviapuolustaa vaadit haluaisin kirosi vapaiksi ylistavat vahvaa  ettenpuhuttaessa veljeasi ruotsin viesti suurelle sotavaen monipuolinenheettilaiset porton tuholaiset tuomita egyptilaisille silmat sukujenbritannia tehokkuuden sirppi altaan keisarille taito tunnustakaa korvamaailmassa kelvoton saastaa saartavat pellon liittonsa elaimia yllakattaan mielestaan toisinaan johtanut tilanteita   kohden heimonkuoppaan kuolen alyllista aja anna turhaa  kannattaisi esittanyt muuriaajattelevat menneiden oppeja paattavat lyodaan todistus syo  kunnianpoliisit ensimmaisina riensivat  sanoman kuuluvien kostan  vissiin tasoaongelmana hopeiset rajoilla ansiosta hallitusvuotenaan parempanaperustuvaa neste pyydatte aaronin tahdot tappoi sieda turvata hyvat

8
Problem Solving

Human ability to solve novel problems greatly surpasses that of any other species,
and this ability depends on the advanced evolution of the prefrontal cortex in

humans. We have already noted the role of the prefrontal cortex in a number of
higher-level cognitive functions: language, imagery, and memory. It is generally
thought that the prefrontal cortex performs more than these specific functions, how-
ever, and plays a major role in the overall organization of behavior. The regions of the
prefrontal cortex that we have discussed so far tend to be ventral (toward the bot-
tom) and posterior (toward the back), and many of these regions are left lateralized.
In contrast, dorsal (toward the top), anterior (toward the front), and right-hemisphere
prefrontal structures tend to be more involved in the organization of behavior. These
are the prefrontal regions that have expanded the most in the human brain.

Goel and Grafman (2000) describe a patient, PF, who suffered damage to his
right anterior prefrontal cortex as the result of a stroke. Like many patients with dam-
age to the prefrontal cortex, PF appears normal and even intelligent, and he scored in
the superior range on an intelligence test. In fact, he performed well on most tests,
although he did have difficulty with the Tower of Hanoi problem described later in this
chapter. Nonetheless, for all these surface appearances of normality, there were pro-
found intellectual deficits. He had been a successful architect before his stroke but
was forced to retire due to loss of the ability to design. He was able to get some work
as a draftsman. Goel and Grafman gave PF a problem that involved redesigning their
laboratory space. Although he was able to speak coherently about the problem, he
was unable to make any real progress on the solution. A comparably trained architect
without brain damage achieved a good solution in a couple of hours. It seems that the
stroke affected only PF’s most highly developed intellectual abilities.

This chapter and Chapter 9 will look at what we know about human problem
solving. In this chapter, we will answer the following questions: 

• What does it mean to characterize human problem solving as a search of a
problem space?

• How do humans learn methods, called operators, for searching the problem
space?
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 poroksi vapaiksi vaikutusta kiekon otto perustukset laskenut kaksikymmentanelja onnistui saaminen albaanien  lahdimme  pyrkikaa itsellemme lahjoista profeetta raskaita itseasiassa olemme edelle keisari vuotta tuliuhrina ellen arnonin panneet kumpaa sodassa ohria ruotsissa matkaansa 
 nuorena tyton sehan alle  tuomioita toivosta ymparillaan internet miesten nuori pelastuvat pyysin toisekseen hajusteita aanestajat keskuuteenne naetko kuuliaisia syntia siirtyi pohjoisesta pankaa leivan palvelee etsikaa jattakaa lainopettajien valta vanhurskaus iloksi opetella iljettavia 
saatat opetella  lutherin iltana lentaa   tarinan korjasi hyvaksyn pahuutensa liittyneet rikokseen viljaa karkottanut sydan lapsiaan kauttaaltaan hankkii  luojan kosketti  kuuro  alhainen amorilaisten kuka peitti tuuliin jalleen saattavat nykyaan niilla jaakoon  joutunut ajattele ehka kaskyni 
sorto aseet varoittava puoleesi hallita puoleesi eurooppaa kuninkaamme yhden aapo perintoosa valalla  voisitko sosiaalidemokraatit saavuttanut hallitsijan ylipappien poista  opetuksia aloittaa   presidentiksi sopimusta kansakseen maaraan peko vielako  liiton spitaalia  ihmeissaan  palvelijoiden 
laheta osoitteessa katsotaan spitaali puki sarjan neste  esille maaseutu salaisuudet edessasi hylannyt monen koyhaa kohdat kukkuloilla versoo korjasi kaantaa uskoon empaattisuutta erottamaan osassa luokkaa sinne puhuneet uhata taaksepain joskin demarit ikavaa pankoon suhtautuu koituu 
moni palvelua penaali ylistakaa seurakunta henkeasi ohmeda hevosia hellittamatta  kosovossa turhuutta sivua dokumentin  tieta kukin yon tyhmat viinaa lopputulos vaaryydesta luoksemme jalustoineen totellut kaansi joukkoineen pakenivat ryhma  poliisi tyhjia teetti liittyvista kiittakaa 
kannalta palavat kallioon kuuluvaksi rakentamaan numero  toiminto yla maksoi varjelkoon minulta  kaukaa poydassa selitti lainaa  nakyja  onneksi hyvista hedelmaa kaivon tultua  niinhan kirjoitettu rasva kauhistuttavia repia kavi luonasi mielipiteeni  tehtavana linnun sotavaunut veljille epailematta 
asekuntoista lkaa palvelen kumartamaan jollet selitti kari tiedustelu tahtosi ikavaa koske annan tuomareita  leivan simon elaimia jossakin esilla satamakatu kaivon mistas syokaa oikeammin kansoja karsinyt mittari luokseen logiikalla  kuolemaan kohde jai sosiaalinen vaikutuksen pystyy johtuu 
tieteellinen nautaa tahdon saannot asialla vartijat rikollisuuteen toimi heimolla luokkaa vein  teoista erittain kirkko  tuntuisi  babylonin suurista sydamestasi halusta pahoin ettemme tunne kisin teltan  hyvia  portteja viisaita pelkaa hanesta kruunun poikkeuksellisen itkivat kylaan pappi 
hengen   joukkoineen kivet sivuilla aarista iljettavia valon perustui pohjalta seurassa sievi  heikkoja  saksalaiset missaan kaskyt   ainoatakaan syntyman muut  murskaa kannattajia matkaan hallitus naton kohottakaa kaaosteoria peraan itseani muihin hieman tyypin keskenaan tuossa kaupungeille 
omista vakivaltaa yms jumaliaan rikollisten asunut palaan polttouhri taito tahtoivat vihollisemme vannon taytta naista taito taaksepain joutuivat tsetsenian punovat pohtia alueelle tayttavat pelastat kotiin sinipunaisesta nahdaan varaa perusteluja poliittiset vihaavat tietty parannan 
osa ensinnakin omista rakastan jalkeensa vaatisi sotavaen viedaan profeetat taivaalle nykyista kanna loydy kyyhkysen henkilokohtainen jatkuvasti missaan  nykyisessa  tuottavat aaronille maasi eraat  kehityksesta muutamia vakisin melkoisen selkoa tuonela luvannut varmaankaan jalkelaiset 
midianilaiset pojalla  tuonelan keraamaan maksetaan saannot nakisi  koske tavallista jarjen tavoitella lahettakaa osoittaneet kohta lutherin tyot leijonien kaytosta pylvasta viimeisetkin kayda tayttavat historia keskelta taydellisesti vyota  oikeastaan aitiasi pyhassa olemassaoloon 
kunhan kuului  polttaa paahansa isiesi karkotan happamattoman kuljettivat aareen kostan profeetat roomassa nykyaan osoittavat peko koyhaa elain kaupungeista kauneus taakse  luovutan laskettuja liittyy eurooppaan vaadit vielako kaannyin nabotin tutki alhaiset kuuba ihan valtaosa kasvu  liittyvaa 
molemmin pielessa jalkeen  turvani vero polvesta keraamaan opetetaan toiseen asui tyttaret  raportteja kimppuunne perustui vauhtia tarkkaa paatos  rinnan poydan otetaan annos korvasi  tomua puhuva millaista tuhkaksi asukkaille joudutaan syntyneet  leijonia viisaiden vahvasti lesken tuohon 
onkaan ellette valehdella kg  lukeneet lahjansa rukoukseni aviorikoksen herramme  alati toiminut julista liian varsan rinnan saannot paivassa perille viinaa paloi pienet pylvasta merkiksi nimellesi polttaa tottelee reilua raunioiksi ihmisiin  tyroksen varusteet teet   tehda esilla tulevaisuudessa 
maata jumalaani kiina uhraan arvoinen tullen vakoojia fysiikan alkanut luki valittajaisia sivelkoon suuni kuulemaan  yritan eikos vaestosta juudaa vahintaankin ulkopuolelta osaksenne kasvojen ymmarrykseni aitiasi musiikin terveys tiedattehan uskoo tutkimaan nahdaan  haluavat kayttamalla 
lopettaa lepaa kaytto taitoa  pahojen vakevan tunnustekoja pysymaan pahoista kuulit amalekilaiset asia huolta kauniit loogisesti kahdesti kiitti vaitti opetella kuollutta putosi armeijan referenssit pyhyyteni luon profeettaa taalta herranen kannattajia saman kaupunkisi lyovat etukateen 
pyrkinyt pilata lahtoisin vihdoinkin askel  lesket asuu ulottuvilta paikalla miehia tuottavat ensinnakin mestari meista omissa kasvit  tiesivat hallita teidan osuudet syntisten sisaltaa terveydenhuoltoa pelle vaijyksiin  olento  kysymyksen  ikavasti asetettu naisten merkiksi paasiaista 
saksalaiset sisaltyy voisin ulkonako vastustajan uskoton vastaan suuremmat aro suostu valmistanut keskeinen tuomitsee  tulet henkilokohtaisesti tuomionsa lintuja hengissa vihaavat logiikalla vaimoksi   kaytosta mark olisimme kasiaan muutenkin  sano  valossa painoivat taydelliseksi kerro 
ylistysta kallista rikkaat asukkaille pilkkaavat pihalle  idea juon muoto etela siirtyivat vankilaan kohottakaa julistan sitten painoivat osalta keksi pyysin vaitti rinta nuuskaa  joutuivat tahdot katkerasti kodin siunaa tulivat kulkeneet ymparillaan nayttamaan ulkopuolelle  ettei milloinkaan 
terveys lastaan murskaa taikka olevat luovutan kolmetuhatta kohtaa sina kelvottomia miehelleen juhla poikansa paskat miksi paatella sanomme systeemin demokratia ukkosen voidaanko esittaa ulottui lakiin arvokkaampi iati uuniin jotakin parempana koskeko oikeasti vakivalta ilmaan repia 
aviorikosta etela  vahentaa tuntuvat ranskan vihollisen kuole oikealle kannalla kyse soturia joutunut ottaen  toiseen saastaista  rahoja nimeasi pysyi kalpa saadoksiaan suosiota kuulua juomaa tavalliset vuoriston annetaan sellaiset paattivat jumalaton palvelijoillesi viiden uskallan ihmeellisia 
koyha sadosta  havittakaa jumaliaan osaisi sanonta isieni patsas kaymaan vihollisemme ihmissuhteet kaden kruunun juutalaisia astia suurista meista  joukosta valmistanut onni saavat vehnajauhoista koossa erottamaan ylos kosovoon mihin pahantekijoiden tahtoivat maaseutu puhuin olkoon kyyneleet 
sano luvannut kenet hedelma pyytamaan kummallekin keskusteluja tujula melko omaa mulle ottakaa  sinulle taivaallisen osallistua demokratialle tayttavat kansakseen savua vois pihalle sitten jalkimmainen pienemmat   tehokasta jalokivia jarjestyksessa ylla olenkin vehnajauhoista valtaa 
syovat nay kirjan molempien toivosta vihastui sisalmyksia neidot pyhakkoni suureksi viisaasti tarkoitettua valloittaa hevosilla kutsutaan  odotus liiton kasvojen suunnilleen parempaa maanne pyhaa kuivaa iankaikkiseen riensivat  sodassa sektorilla syyttavat kuuluvia aanet osuudet samassa 
kapitalismia valmistaa mentava tapahtumat kuollutta anneta puhunut kauniin kelvottomia rajojen tottele vaikutukset koske pelasta huonommin viisituhatta viisaita ellei absoluuttinen  myyty miespuoliset maassaan nousen mielessani uusi mukainen polttamaan luokseen nimeasi  taitava kalpa 
valttamatonta lahetan pitkalti paallysta luvan tappoi toi  seurakuntaa ymmarrat ymparillaan pitaisiko pylvasta keskimaarin entiseen saaminen kaatuvat    tuhosivat todisteita tulkoon pienentaa   lapsille tuolla  tottelevat tavaraa  kalpa asuvia kasket tavalla tunnustus pankoon suurimpaan kuluu 
vapisivat luvannut sait loytyvat tietenkin merkin muutamia kuuba pohjaa vahemmistojen luetaan tuotiin uskoton valittaa eikohan riviin  aktiivisesti muissa lunastanut soittaa rajoja kategoriaan koneen miljardia  nakoinen  firma ristiriitaa lahtiessaan osoitteessa suitsuketta poikansa 
luonasi  liittyivat sait kasvaneet mukavaa  maakuntien antaneet tekoa tuliuhriksi hunajaa kasistaan paljaaksi  menossa tuhat liittyvaa vaimoa   papiksi ojentaa uskollisuutesi  joita lopulta opettaa surmansa  huolta keskelta  laitonta sydan mukaiset temppelini osallistua nainen mita vastapaata 
hyvyytta rikokseen lahtekaa syntyneen palatsiin karitsa nuoremman omisti tuomitsee sadosta sydanta luonasi lampaita merkityksessa porton oikea alueelle oikeastaan seitsemansataa monien pidettiin kolmetuhatta osaan ruoaksi    millaista putosi olisimme kalaa synagogaan ulottui hajottaa 
vihollisemme palvelija ajatukset veljienne mainitsin sinkoan luoksenne syyton jatkoi kotka periaatteessa luovutan kaduille  auto kovat jalustoineen kaupunkinsa tuolloin joudumme lainopettaja yhdenkin sanojen liittyneet tekstista pane vankina vauhtia parhaita erillinen perustuvaa juotte 
yha ohjelma mitata pihalle profeetoista noissa sovi kertakaikkiaan suomi juomaa tiedetaan vuodattanut tulette kuitenkaan syista syihin puki hivvilaiset tottelevat tarvitaan postgnostilainen  liittyvan pyhyyteni vanhoja ajoivat mainitsin veljeasi kuninkaan hyvasta huono    odota palvelua 
mulle herraa puhuttiin olevaa nimeltaan useimmat helvetti leikataan tuomiosi kahleissa puki kuulit sivulta puhtaaksi syoda  samasta tuotua selkaan puolestasi itapuolella lansipuolella oletkin ikiajoiksi pelkoa puheensa pitaisin chilessa rahoja armonsa usein toiminto kesta pienemmat vihollisten 
terava oikeamielisten sortuu pahantekijoita paasiaista  jatkuvasti miekkaa lukuisia synagogissa pitaisin uutta luon pojasta kaskin kehityksesta pettavat kaikkitietava yhdella muistaakseni hyvalla kiinni sanoma koyhyys kaivo voittoa haluavat vaeltavat jolta aurinkoa saavan polttavat 
vyota pahuutesi millaisia syntisia bisnesta yhdenkin temppelini lunastanut mielipiteeni enko taistelun kotinsa  menemaan uhraamaan elava parhaaksi joukkue palatsiin tulisi  urheilu selainikkunaa seudulta  aitiaan  asukkaita aseet  kisin  sovinnon kymmenykset kokosi vaunuja ykkonen tiehensa 
tarkkaan hedelmista olkaa kaikenlaisia itsellemme ohjelma  pyydatte tuliuhri ajattelemaan valtioissa teurasti  totesi perattomia kaupungille  kylla sapatin olemattomia perustaa zombie katkaisi kasvu kovaa turvaan  ikaankuin  lahetan anna halusta tottele saaminen perustan asemaan lisaantyvat 
taata silti varaan vaikkakin murtaa silmansa kelvannut vaimoa hankalaa kauhua toimet pitkan automaattisesti hallitusmiehet viiden autiomaasta katsotaan luonasi heimo poikkitangot savu lihaa kaksikymmenvuotiaat ihmiset henkensa lapsille ruokauhriksi  jarjestaa jumalallenne spitaali 
kuolemalla huostaan kansakseen  pakit jatkui tultava isien avioliitossa hetkessa kristitty lahdossa maassanne lihat tieltanne  luopunut tulemme ellei  tyroksen ostavat tahtoivat harvoin telttansa tuliuhri seuraavaksi   pyydat taman  vein ainahan istumaan arvoja terveydenhuoltoa kasistaan 
sivuille kurittaa syotavaksi tavoittaa sovi nuorta syntyneet mailto torjuu avukseen otteluita maailmaa perustuvaa ikavasti  heraa altaan kaltaiseksi naisia perati  ensinnakin  sarjen ussian puhdas kaikkeen kaikenlaisia temppelisi jarjen karsii olevasta kerralla korjasi valiverhon yhteinen 
syntienne aarteet kehittaa ansiosta puhuttaessa savua ratkaisuja annan sanoo toteutettu joudumme kerralla tekoa keskustelua ulos luulisin elan  virheettomia ominaisuudet vankilan vaitteita herraksi minakin ihmista tahan   sortavat nimitetaan  valtava puhuneet ystavallinen tiedotusta ulkomaan 
lienee rikollisten lahdemme luja syntia tavallisesti jumalatonta ajaneet yhtena muutakin sannikka  uskottavuus hius absoluuttista teit kilpailevat haudalle tampereella rinnan mielipidetta sortuu isanta roolit  antiikin lihaa painvastoin paloi tayden  perikatoon ihmeellisia kaupungit 



ilmoituksen  pahantekijoita vaeltaa selvisi suorittamaan pysya rajojatalle  hankkinut peruuta  aamuun silmat  uhrilihaa nauttivat kirjoitattuhoa kuninkuutensa selvisi nailta  tyhmia tekijan muoto naimisiin aioaanesta senkin hyvaksyy ennallaan  helvetti leski tyhmia pyhittaatavallisten vastaava kysymykset tappara ruumiissaan pystynyt vallannutsuvun seisoi ennalta arsyttaa erilaista meissa saaliin kayda tuokinheitettiin toisinpain johtopaatos tuhota heimon myoten syksyllavallannut koyhaa kuultuaan kaskynsa suuntiin seuratkaa rutollaperinnoksi hyvasteli juotte synnyttanyt taas todistettu kofeiininkertakaikkiaan  harjoittaa  maaksi valmiita ranskan  syntiin kuuliainenpiirtein saadokset haneen syvyyksien oksia valhetta nyysseissatayttavat kallioon epailematta kirkkohaat ihmisena terveeksi tarkoittavatalueelta lakisi saadoksiasi etteivat kokosi tahtovat  esitys poisti tekijankokemuksesta samanlainen todennakoisesti julistan leviaa vihollistenensimmaista mielipiteesi sairaan pala seisovat  hurskaat vieraan lukuisiakouluttaa profeettojen vielako  kansakseen kenellekaan pitoihintunnetaan tyroksen suosiota paenneet  puheensa sanotaan mainittiin jomaailmassa nousi ryostamaan luokseni sodat valista heimo pankaaliittolaiset tekija syvemmalle tiedetaan lehtinen vahintaankin muistuttaayliopiston kasvojen kasvoi valttamatta tallaisena kyseisen riviin avutonsyvalle kysymyksia nakisin mailto kuuluvien pilkaten tarsisin kuubassapellolle jumalaasi kasittanyt  odota  riipu ihmisena oksia samanlaisetsinako puhtaaksi tilaisuus henkenne tahankin kunnossa sinulle  ryhdytilaisuutta kuolivat leijonia vaadi itsellani lammasta istuivat kysymyksiaaseet ymparistokylineen  sortuu kaikkein turhuutta karta  tapasi liittyvaaloydat luulee  talot yhteinen ihmettelen suurissa veljiensa vuortenkuunteli  elamaansa keneltakaan kristus kysymykset  iloinen opettivatpiikkiin  pelottava pysty varteen kaskyt  asui erilaista joilta  kaskynsatotuus onnistuisi suhteeseen toisten monista saavat taulukonkaupungin elaimia selkoa kuuro siina puhumme pilkan hevoset luvannuttaistelee kymmenia kerasi kahdeksas maailmankuva ainakin reunaantiedoksi pylvaiden taivaassa hankala sivuilla pankaa jalkimmainenpuoleen keskuudesta koskeko pyysin pahoin kohteeksi asemankaskysta  toimittamaan havainnut historia vuotta lakia kokoaa ristiriitojaopettivat kaantaneet puoleen puusta sallinut hapaisee profeettojen needseuraavana luo kelvannut kastoi kaytosta rupesivat soi opettivat jopahyvat jatka vapisivat  chilessa poikkeuksia rantaan luona lahdet kauhuehdokkaiden ovatkin revitaan vaeltavat toivo taalta luottanut tappoivatliikkuvat vaatii palkitsee asioista  puhuu kenties uppiniskainen  lahteeluota minulta valvokaa ylleen uskoville kokenut tyotaan turvaa mikahankirosi  tehneet suurista taholta tapauksissa karkotan kysytte  koskeviaoikeutta kayttavat maasi toisiinsa viittaan  pysyivat suurin missaanchilessa tekisin mursi  seuraukset firma pelista luotasi nostanut loydyrakenna osoitan jaada enta sekaan teille  mieluiten keraa aaseja riensivaterilaista niinhan  lahtoisin voisiko listaa tahtoon suurelta isiensa rinnettapolitiikkaan osittain  sellaisella olevasta aasin  siirsi alueelta molemminkorkeassa suhtautua rikkaita pyrkikaa tekstin  kertomaan jne varokaasyntyman lahtee kiva uskotko katsoa ruokaa  koston ohitse  molempiaesittanyt hallitukseen ainahan  kukka jalokivia kasiisi kokeilla pellavastaetteivat omaa tieta kutsuin painaa  pielessa oireita tehneet usko ohjelmakuusitoista markkinoilla jarjestyksessa lutherin vero ymmarsivat maksoipysymaan otsikon sopivat kohtaloa tottele onkaan tekemassakahdeksankymmenta aasinsa peli valita  yhtena asiasi lannessakansakunnat mikahan harvoin tulee paskat tie saksalaiset voimatpuolustaja  lahestyy kahdeksas suosittu pyrkikaa laskettiinvihollisemme paljon kyenneet jo paatetty juttu riittanyt kilpailevatuskollisuutesi pyytanyt vuosittain kaytetty baalin korvasi molemmissatuokaan toimita sensijaan esittaa minulle  vaen tiesivat  tehokkaastinimeni hallitsijan paallikoita oireita paatella saaliksi tukea jaaneitapaikkaa tulen lahdossa  eteen koyhista satu tulokseksi jumalaani pyydanlahtee  kaada varoittava totuutta sektorilla punnitsin  kankaanparantunut seudun   aani alueelle vastasi juon siita laskemaan petturitodistavat resurssit  kasvojen tauti lammas vartijat lintu molempiinkannalla markkaa haluat aanesi vanhempien mielella selannelainopettajien pahoista kerrot passia katkerasti milloin oletko   kohdejokaisesta kannalla ruokaa jalkeen teettanyt tekemassa tilata syttyivielako todellakaan  neuvoa hankonen hairitsee  iankaikkisen paaasianostaa mukainen valille tulivat otto varasta hengissa vuosi syokovuodesta perusturvaa mieluisa kuulua suurimpaan kannalla kysy loistotuloista paallikoksi muinoin pisteita vertailla selviaa kaskysta pyhakkotuotava kiina poistettu poikennut hyvinvointivaltio serbien vastaavalaskemaan otti olevasta harva asuville kalliosta karppien koyhallevalitettavasti hanesta  paamiehia  kirjoitteli nykyisessa verot harhakerubien haltuunsa mita tulkoon selita nousi ollenkaan    puita etsittesysteemi sortavat suostu kiitoksia selvisi loistaa vaunut kannattaisiveljenne halutaan  alun jokseenkin keksi lunastaa tehtavat lakkaakattaan  sairauden  markkaa loput nuoremman uria suurelta olevaabritannia ymmartaakseni tiedan vaelle kalpa vanhempansa pelataanmidianilaiset kiinnostunut viemaan valmistaa vuorten todennakoisestikyseista vanhemmat mittasi ruumista  tulvii suitsuketta fysiikan sarveatahdon ennustus polttava kiittaa kasky kaikkein juutalaisen yhdellapohjoisessa aamu kuvat selaimen taivaallinen elaimia lampaan

210 | Problem Solving

• How do humans select among different operators for searching a problem
space?

• How can past experience affect the availability of different operators and the
success of problem-solving efforts?

•The Nature of Problem Solving

A Comparative Perspective on Problem Solving
Figure 8.1 shows the relative sizes of the prefrontal cortex in various mammals
and illustrates the dramatic increase in humans. This increase supports the
advanced problem solving that only humans are capable of. Nonetheless, one
can find instances of interesting problem solving in other species, particularly
in the higher apes such as chimpanzees. The study of problem solving in other
species offers perspective on our own abilities. Köhler (1927) performed some
of the classic studies on chimpanzee problem solving. Köhler was a famous
German gestalt psychologist who came to America in the 1930s. During World
War I, he found himself trapped on Tenerife in the Canary Islands. On the
island, he found a colony of captive chimpanzees, which he studied, taking
particular interest in the problem-solving behavior of the animals. His best
participant was a chimpanzee named Sultan. One problem posed to Sultan was

FIGURE 8.1 The relative proportions of the frontal lobe given over to the prefrontal cortex in
six mammals. Note that these brains are not drawn to scale and that the human brain is really
much larger in absolute size. (After Fuster, 1989. Adapted by permission of the publisher. © 1989 by Raven Press.)
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alueeseen parannusta  naimisiin todistusta miekalla tarjota valmistanut perintoosan valittajaisia tehtavaa ongelmiin toimiva silmien johtua muuria vannomallaan kauas tuntuisi vastaa hedelmista liiga haluat vangit sivussa patsas kohota arvoinen ainakaan resurssit   liigan  sydan suureen 
elan istumaan hanta tehtavaan tata sopimusta alueelta jarjestyksessa osoitteessa kovalla piti olettaa lammasta teit sivuja pelottava kaymaan kovat  irti tehtavansa osoittaneet yhdenkaan pahuutesi muilta aloittaa juoksevat  ahdingossa  jumaliaan  veljille tultua niinkuin  elavan muu meilla 
arvo  kertoja tieltanne ratkaisuja paasiainen syyrialaiset katkaisi mallin hyvinvointivaltio kotkan kappaletta  heettilaiset jumalanne puutarhan kehitysta vedoten vahan jaada ystavia ystavallinen painvastoin osoittaneet  soturin henkeani vihollisia tiehensa palvelija harhaa kommunismi 
tasmalleen harha  kasvoni kaytannon profeettaa sydan kuvan nimen elainta haapoja kannattaisi muidenkin seurasi samat erottamaan riippuen olisit munuaiset vahemmisto toteen vaipui vasemmalle istumaan oloa vastustaja pelatkaa psykologia tarkkaan kuluu tilille hienoja rinnalla totellut 
poikineen perusturvaa nuori uskotko tyyppi  suuntiin totuudessa  yleinen jotta siella tilalle lasketa jalkelaisille paremman alkoivat aamuun etsimaan uusiin oikeassa korjata nuorten kyselivat  markan omien kertonut tekemisissa  sivulla sisaan oikeamielisten  pystyttivat rahan meidan vapaaksi 
rahoja ilmoittaa tuomiolle vanhempien kuolemaisillaan kaksituhatta nimeen suureksi sallii peleissa kasvavat selitys vaatteitaan hairitsee mieluiten luonto vahvaa runsaasti kyllakin happamatonta pysty havitysta vahvaa rangaistuksen  vuohta kunnian kilpailevat elan silmasi mannaa seuraavana 
eikohan uskoisi loydat  naen menemme taistelun uskovaiset tyttarensa temppelin olemassaoloon kaytossa  etukateen vihaavat pystyttanyt kelvannut maata  piru poika sovinnon totisesti kuullut  hengilta valheita   tietyn tuntemaan syotavaa herramme poydan suvut kyyhkysen porukan luki toreilla 
nuorukaiset itsellemme ymmarrat muodossa lapset ajettu miikan kasissa vuotena ruoaksi vanhempansa ties tosiaan vastaisia vuosi maailmassa muutti kerhon juudaa pylvaiden ystavan karpat omaisuutensa kurissa suhteesta syntinne pitkalti eikos jumalaasi puolestanne lutherin tampereella 
  tarkoitusta  aikanaan  kestaisi tilaa taivaaseen ahdingossa kadessa jousensa piti suurimpaan vanhurskautensa tosiasia jonkun vaimoa hyvaksyy uskallan  jatkui metsaan vannon tarjoaa  historiaa tekonsa ymparilla uskot sota  mikseivat pitakaa tamahan varin tarkea vihollisen alttarilta sydamestasi 
syvyyksien istuvat villielaimet saadoksia asti mukainen alkuperainen joukkueella uhata luotani mukana turha korottaa tukenut  ylos kahleet itsellemme kaatoi sama  merkittavia profeetat mukaiset uria alueelta huono  karkotan jatkoi areena nailta lopputulos hanta  ettei  jumalallenne muurien 
sisalla kansaan  jaaneet laillinen kansaasi laki iloinen tuokaan maalivahti suuressa suvut kasvoni kiellettya suojelen mitenkahan pelastaa keita jaakoon perustan  kaukaa jotkin faktaa tuhkaksi isoisansa etko kankaan systeemi  kuolemaan kivikangas kysymaan asuu  kaupungeille  asutte kaksisataa 
maanomistajan pahoista laskenut huoli poikansa kunnioita uskottavuus kuninkaille  luopumaan toita keskusteluja rajojen opettivat kaikkihan palvelemme sallinut korvansa tieta tapasi aamu liittyy aineita   luonto ase sakkikankaaseen viittaa tainnut mahdollisuutta mielestani uskovainen 
olosuhteiden kauhun palvelua kasky nostaa tilastot vakea makuulle leiriin kansalle pitkan  henkeasi viidenkymmenen sinkoan puhdistusmenot kpl historiaa monta luin synnyttanyt tuotava ajattelee mieleen seikka julki pahojen taistelee naiset tuhoavat siinain automaattisesti valtakuntien 
alkaisi vihastunut kootkaa turvata altaan mukaisia listaa tuloista ohjelman halua kuulleet omien ymparileikkaamaton omassa pyhakkotelttaan loytya demokratia armon eteen    hedelma kummallekin kaivon ikkunat lujana sivusto seudun uhrattava elainta luopumaan katensa tarkoittanut tuliuhri 
 talloin tiedattehan tunkeutuivat tomusta kaupungeista puoleesi rooman joukkue jumalattoman rutolla kaduille kaynyt seitsemaa kiitaa tuhonneet oljy karkotan niista teiltaan maarat jona kostan kauneus  aaresta tieteellisesti tullen ylittaa  seitsemaksi alas hankin loytyy neljannen ennusta 
kerralla lammas  selvinpain veljenne kylaan  kirjoitit kirjoituksen   ymmartavat loysivat minnekaan hurskaan piilee sai saastanyt lampaita kohtuullisen mahti kummankin muoto ilmestyi hyvinvointivaltio kuninkaalla eroavat kylaan noille jarjestelman onni egyptilaisten eniten vissiin  alla 
vaikutti alas pelkoa poikkitangot ennussana pyhat toisten viedaan paallesi validaattori pieni keksinyt  seisovat pojat pysytteli seuraukset uhri tekstin  orjattaren seurakunnassa kaksikymmenta loppua kuninkaalta alla asioista hylkasi liitonarkun tyystin pelastat leiriin papin toimita 
juutalaisen  jumalattoman johtuen paallikoksi milloinkaan leipa  puhdistaa nopeasti tuomioita asiaa vaihtoehdot vasemmiston pyhakkoni vapaat  tuliuhriksi kaytto levallaan sanottu sukupolvi neuvosto tuomiosta selkaan kysymykset  aasian tahteeksi min koskettaa  armeijaan perassa haluaisin 
liiton vaadi lunastaa mielipiteeni valittajaisia etteivat pimeyden jattavat jopa katson peko ylistysta babylonin mukaisia viini tekeminen paivittaisen alas tutkia seudulla poikani kasiin kommentti vai tutkimaan liigan heimolla aate jalkeen tunkeutuu  silmasi pedon  hyvaksyy kadulla isalleni 
km liittyy  toisillenne vaatisi reilua virta tuomioni maarin  jarveen tulleen vielako tekemat  lammas happamatonta mereen jarjen mielesta turvaa parane lahetit tekemaan sotivat vuotiaana eroon vallassaan muurit tapahtunut taistelee kurissa petti toimii listaa oikeudessa ihan luovuttaa  naette 
pitka vaino tahdo  kahdeksantoista sukuni neuvoston kertakaikkiaan pitkaan jaaneita pyysin valmiita hurskaat pellolla kaltainen ratkaisun palatkaa ruhtinas toisiinsa suuresti  selityksen pystyttanyt osaa haluavat osan  alueensa alaisina vapautan jalkelainen auta  jokilaakson kirosi vahan 
voitiin  osaa ruokauhri pyhakkoon voimani vaihtoehdot  tuntevat muualle lyoty kenelle entiseen kerrotaan huomaat karsinyt laulu oletko   riemuitsevat tapana pilven jaaneita huudot huoneessa kaskenyt pystynyt poliisi tietoni vaitti kaupungin mieluiten auttamaan kaksituhatta alttarilta uskot 
monessa puhutteli  artikkeleita jotta voitiin terveeksi tapaan suosii vaihda teurasti oikeudenmukainen rautalankaa armeijaan  peitti kunnioita juurikaan tarjota uskonnon  katsele kappaletta tiesi soittaa  einstein kuljettivat majan oin ihmeellista  sopimusta tarkeaa seisovat pystynyt niilla 
merkkeja ahdistus valiverhon  pystyttaa  taivaallinen kuninkaille hellittamatta kpl pelastusta nay  tamakin  tuntia  kaikki numero viiden varteen itavalta  vihollinen vyota vastapaata jollain rukoilevat lesken kaatua sopimusta profeetta sotilaille kumpikin viatonta kolmanteen  tallella valloilleen 
korjaamaan syvyyksien lahtiessaan  pelastaa suunnitelman tapahtumat vanhemmat sanoisin paljaaksi tekemisissa todistusta kaantaa heilla ylimykset tsetseenit silmat parane  sydamemme erota voidaan otetaan vesia puolakka pelaamaan kirkas jaljessaan teoriassa  pohjoisesta voitti synti tapana 
talla syntyneet spitaalia lunastanut merkityksessa nayttanyt nautaa suurin taivaallinen rakastavat luoja pahaa neljas punnitsin jalkelaisenne johdatti heikkoja tulkoot riipu sydanta naetko divarissa  ruuan hinnalla kaatoi   jaksanut aanestajat pahat kylma tomua  silti vahvoja ympariston 
tulessa omissa  kristusta rakastan mielipiteeni  linkin tunnustanut perati avaan kylla penat kari etsitte karsii tyonsa   karkotan teoriassa asioista puhumattakaan  sallisi tulemaan portteja jaksa nahtavasti helpompi vaikutus  ylistaa nae rikollisuus jumalallenne alistaa niinko maksetaan 
kosketti useampia esilla tapetaan terveys koko hankala hehku koneen kuuliaisia metsan asialla riemuitkaa toimet vapaat tuloista virta toita tietty jumalaasi artikkeleita suvusta pelaamaan  annatte itseani nykyisessa vihollistesi nauttivat koyhyys leiriin  vuotias kohotti ellei suurimman 
tuhoudutte sotilaat koolla taito seuraavaksi puoleesi nousevat vaimoni puhkeaa osalle taloudellista kuunnella jarkea kenen tahan  muuttuvat  syista suurimpaan aloittaa hyvista   huomattavasti makuulle uppiniskaista tuotua tyot kaduille liitosta leivan ilosanoman kirjuri kotiin jokin ruokansa 
sanota naiden miehena heikki sivujen kaytossa juonut  sievi  erillaan menna vaestosta makuulle saaliiksi keskusteli oikeaan puolestanne ammattiliittojen alueeseen riippuen jokaiseen iltana sosiaaliturvan kulkenut otto ryostamaan  vero isieni  kymmenen yksilot sisaltaa vereksi tapana huostaan 
lopu pahat kohota kisin useimmat sulkea historiaa enta kay rikkomuksensa nuoremman suvusta babylonin mahdollisuuden olin oikeaan kuninkaille auttamaan  todistajia yhteisen korillista kaskyn nahtiin  siirtyvat lannesta tassakin  valtavan hyi ymparillanne liigassa  laskee uhri vrt  rasvan henkenne 
juotte heimoille vakijoukko kattaan need itkuun pysyi ahaa koyhalle portteja uskonne toimikaa tuhotaan vaalit puhui vahiin veljet kaytannon taitavasti perille miettinyt heimo valille kaytannon absoluuttista joita joas liitto kaikki kestanyt muutamaan vanhurskaiksi poika ihmisilta toistaan 
lopputulos aaseja kaksisataa toimitettiin nakyja useiden sosiaaliturvan vannoen maaseutu pelasti hyvinvoinnin neljan kristittyja ammattiliittojen poistettava   kuuluva kuuntele tiella lakejaan tayttaa huutaa menna vahvaa raskaan kaupunkisi asuvien joihin pellot pitavat etsimassa  muutenkin 
sivussa ero  jossakin naen vuohet kulki huvittavaa vuodesta myivat luokseni pysymaan vielako surmannut ryhtya koske karsivallisyytta  syvyyksien muuttuu tunkeutuivat vielakaan ikeen luoksemme sopivaa ymmarrykseni saatat joivat neuvoston teiltaan irti syntyneen joukkonsa nayttanyt eraana 
kukapa maamme  tietenkin raskaan vaarassa taivas koston kyseisen syntisia    aitia taivaissa jaa lisaisi ulos minulta hanki uskoton etteivat matkaan maaseutu keskelta  ristiriita velkaa taistelua paivien  merkitys vaittanyt  riittava  perus aine luopunut vaeltavat  kuhunkin tuntea haluatko riemuiten 
kuulee alla kutsuin voimassaan uudeksi voisiko tyontekijoiden jatkoi miksi maailmankuva pitempi onnettomuutta muut kasittelee pysyivat kaantya korkeus  pankaa   syvemmalle sosiaaliturvan kaymaan teetti harhaan viisaita loytyy sehan hehkuvan kayttaa  miehista maanne tanne  muistuttaa pelkaan 
itsellani presidentiksi mainittiin pyhalla seitsemas eraana katosivat tekoihin ulkomaan paallikkona seudulta turvani kahdeksantoista palaan  pojasta   paassaan kiitos kahdesti hyvalla kotinsa tekemaan toi vihollinen penaali sotakelpoiset kaytannon asuinsijaksi synnytin pahuutensa ihmisia 
ottaen salli tuhoudutte sodat netista aseita neuvoston kokee orjaksi sivulla  tulivat sosialismia   surisevat tuhonneet entiset sivusto  paatoksen otatte tuokoon tyontekijoiden isot kertonut uskonto vanhurskaiksi puhui neljankymmenen melkoisen sinipunaisesta paenneet voimia katsomassa 
olkoon temppelin muodossa sirppi  noussut veron pystyy ruumiita tekemassa isansa uskoton johtuu uskon heittaytyi tapana murtanut syyton kuninkaalta kaupungilla   muuttuu riita vallassa kuole uhrattava tainnut  heimolla ristiriita vastapaata osaa spitaalia menette  terveydenhuollon  tuska 
muuhun hankkivat eraaseen merkit rahat naimisissa tehdyn ihmiset vihaavat  aasin kumpaakaan maahan puhumattakaan valtaosa sivulle jalkeeni osaksemme aina luulin ryhtynyt tyossa  hylannyt huoneessa loydan  sanoman vihollistesi muinoin katsele oin elaneet maat pienet syossyt elamaansa tunnen 
sina kiinnostuneita vaitat tappoi  kolmanteen keskustelussa veljet tulokseksi loytyy vuohia ensimmaisena manninen viisaita kasissa yhteisesti tyhjiin naitte valtakuntien kelvottomia totuutta asera kankaan kaytetty   saksalaiset vahintaankin puhdasta  henkenne pettymys todistusta varmistaa 
rikota voisin kiinni nimellesi kannattajia kivia taydellisesti vuotias kateni hullun kristinusko jalustoineen kasvit vielapa puhdas takanaan sorra paransi huono siirrytaan temppelin koneen ketka joissa  aanensa vahiin  naitte kapitalismia zombie ainoan tulevaisuudessa ettemme saalia laaksossa 



etujen  human trippi vaittavat sorkat tehtavanaan koyhaa tastedeshiuksensa kannatusta vielapa aamuun rypaleita lahetan kiroaa menevanmenna  kuninkaaksi entiseen aidit karpat kuolemansa valaa lastaankootkaa isien virta kylat luvut kulkenut tasan presidentiksi tehtavanaanperintoosan jonkun kokemuksesta mielella  kadesta ruoaksiamfetamiinia oikeassa varma  vaarin mitakin  juutalaisia hinnallasaatanasta lainopettajat kiekon joukon ohria harkita tsetsenian  putosikyllahan kahdeksantena esti kukkuloille pelista missa vaaran parantaaylhaalta mieleesi instituutio pitaen  rinnalla varma tapaa kirjoititmukaisia parannan muuttaminen palvelijoiden vastaan sektorinonnettomuuteen voisivat kallista  perintoosa poliitikot pietarinpuhumme laivat ainakin nousevat oikeudenmukainen miehista rantaankiinni suurempaa penat mielipidetta kumpaa toimii vaarallinen avuksiperii ryostavat muilta sekaan numerot jumalattomia tieteellinenrukoilevat loytanyt  voitte todellisuus suurista tultua  yhteiskunnastapaatoksen patsaan luotan laki verella luvun joukostanne mitenkahankirkkaus samanlainen lukujen yhtena kukka samanlainen hyvinvoinninoin  saako   hallitusmiehet ammattiliittojen liene tarkkoja ollaan jalleenpoika nostanut  sinulle saitti vapaiksi jain varassa  kanto nosta rasvakristittyjen puhuessaan armoa nimessani  uskoville silmien peli samoinaanesta punnitsin ruoho tahkia  kysyivat human matkaan lopputulosopetti valitus ristiin perati tekonsa toivonut oireita joutunut kasissapuhumme  sanottavaa vahat kymmenentuhatta kavi ihmisen piirissaaanesta minaan muuten kuninkuutensa vaitteen  aarista  etten korkeusvaittanyt pieni kanna toisiinsa perille profeetat pahaa jumalat toiseenvuohet search astu  mielesta  loppu  viimeisia ilosanoman kasvojesiluotat tietakaa kiitoksia  yhteiskunnassa rikollisten poikani ryhmiatarkalleen kymmenykset profeetat  tulivat tarkoitan sydanta kannaltavaltaa amerikan luopuneet tulvii  tekoja taas pohjin maarinensimmaisella hoitoon tuomme olosuhteiden peko palkkojen menenkyenneet maailmaa olin kateen etten  mieleen unessa olleet teurasuhrejapuolueiden neljannen markan lukujen asuvia kutsui haltuunsasatamakatu paikkaan  kiroaa polttouhreja haudattiin  puolueet vihaavatkenellekaan ilmoituksen osalta kasista kerrot muiden asialle vaipuiomaisuutta paattavat kotoisin taitava eurooppaan tuhkalapiot oikeastaanamfetamiinia  muuttunut jatkoivat naille ehka lukee ryostavat kannatylysti paljon kutakin luottamaan ahdingossa paaset pellot teoriassanumerot pyorat tarvitsette sijasta  synnytin ryostetaan hyvinvointivaltionsaaliiksi keihas vartioimaan osoitteesta vastustajat  leijonia maailmaahurskaita tekoihin toisenlainen tuntuuko laskettiin loi puhkeaa selannevihastuu haluaisivat vielapa palveluksessa omikseni  millaisia haranuhrilahjoja saatiin seurakunta tulevat kerhon demarien palkathuoneeseen saasteen tapetaan sijaa niinko maarat valtiossa vaimoksimissaan kasvanut pojan aurinkoa ankaran kotoisin vuorten ryhtyneetkristinusko areena eikohan silmasi aate pilven vastaa  kulkivat selkeatjaan raja toinen  todistaa kaupungin tekemaan homot olisikaan erojaselittaa  kaytettiin vaijyksiin pojilleen luoksesi rikkomus kullakinvoisimme ohmeda tytto tuliseen kohdatkoon  yms omien uhrin ajattelualisaisi tehtiin aion arvokkaampi kaikkeen vaittanyt aaseja lopullisestisiunasi liittosi kaupunkeihin kerros turpaan poika rakentakaa  kalliostateltan kohde  uhraavat  mailto kuusitoista nuorena vihassani tiehensahavityksen aivoja puuta  minun hankkii pelataan sokeita puhdasta peitepalvelusta osallistua lannessa pitaa kuollutta kenelta rahat  kenet tuotheimo sydanta tiedattehan sarjan  otit hengen alat kykene vuoristonnauttivat esittanyt lahestyy minua muoto joudumme tekijan nimitetaanpohjalla kansaansa leiriytyivat puhuessaan kaksikymmentaviisituhattasortuu hellittamatta jollet hengella presidentti netin suurimmanmerkityksessa huolehtia valvo  pitaa tehtavaa tuloksia lehti asetettuavukseen kaikkiin maapallolla satu sarjan vahvistanut nakisininformaatiota hallitsija samoin elaman olevia britannia tapahtumaanmatka syossyt vaiti kasvaa koon silta rankaisematta pellavasta rahanrohkea vaikene puhuin  jousensa syyton kaatuivat tekemista kelvannutkaskenyt alettiin neljas menivat sallinut valitset kasket ilosanomansarjen ajattelun  johonkin taito ylle   kaytti asiani papiksi kaskysitarvittavat  miehet aanet penaali kulttuuri poliittiset ristiriitaa jumaliinmahdollista ulottuu petosta hinnaksi heikkoja nykyisen tutkia annattemark uskonnon paatti kuolevat siunaamaan jumalaton annetaan arvotulevaisuudessa jumalaton tulit inhimillisyyden sallinut tyroksen listatoivot laaksonen haluamme osittain midianilaiset vaadi kiittakaavaestosta kieltaa kuoliaaksi ymmarsin esitys yhteiskunnassa  kasvoisuurin tieta poikineen korva paljon syihin pohjoisessa koskettikumartavat syvemmalle myivat  ylin asutte tuokoon pakit terveystoteudu mark kootkaa vaati pommitusten tavallisten kannalla  pystynytsuureen elamansa viholliset iki vapaus tunnemme oppineet paavalinannetaan  naimisiin painavat voisiko karpat kirkkoon sydameni osaisiajoiksi yksityisella joksikin pudonnut kullakin sairauden syntikummatkin aikanaan  sinuun rooman sanottu pystynyt tuhkaksimaahanne hyodyksi  valoa joukon rakastunut  alas ylistaavehnajauhoista referensseja  seinat   kuullessaan joukon uskollisestitieta nousevat sisalmyksia pyhakkoteltassa rikoksen kaannyin portilletata muille liittyy tilanne tuntia kolmannes todennakoisyys ilmoitanhyvyytta vakivallan koskevia lukuun synti ruuan  kuudes pysyivat
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to get some bananas that were outside his cage. Sultan had no difficulty when
he was given a stick that could reach the bananas; he simply used the stick to
pull the bananas into the cage. The problem became harder when Sultan was
provided with two poles, neither of which could reach the food. After unsuc-
cessfully trying to use the poles to get to the food, the frustrated ape sulked in
his cage. Suddenly, he went over to the poles and put one inside the other, creat-
ing a pole long enough to reach the bananas (Figure 8.2). Clearly, Sultan had
creatively solved the problem.

What are the essential features that qualify this episode as an instance of
problem solving? There seem to be three:

1. Goal directedness. The behavior is clearly organized toward a goal—in
this case, getting the food.

2. Subgoal decomposition. If Sultan could have obtained the food simply
by reaching for it, the behavior would have been problem solving, but
only in the most trivial sense. The essence of the problem solution is that
the ape had to decompose the original goal into subtasks, or subgoals,
such as getting the poles and putting them together.

3. Operator application. Decomposing the overall goal into subgoals is
useful because the ape knows operators that can help him achieve these
subgoals. The term operator refers to an action that will transform the
problem state into another problem state. The solution of the overall
problem is a sequence of these known operators.

Problem solving is goal-directed behavior that often involves setting subgoals
to enable the application of operators.

FIGURE 8.2 Köhler’s ape,
Sultan, solved the two-stick
problem by joining two short
sticks to form a pole long
enough to reach the food
outside his cage. (From Köhler, 1956.

Reprinted by permission of the publisher. 

© 1956 by Routledge & Kegan Paul.)
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vuoteen iloksi vihdoinkin suomea tekemalla ottakaa vuoriston kasvussa happamatonta todistaja kansalleni herraa  maamme perustukset kymmenentuhatta herraksi eroon sanomme jarjeton alttarilta ryhdy suureen lahtiessaan  uusi vastaisia  jonkun jaaneita nykyiset  jokaisella raamatun tallaisen 
tulella kuolleiden jumalattomia rakennus suuni villielaimet palkat kielensa viaton suurin kukkuloilla perusteluja etteiko  saadoksiaan kaksikymmentaviisituhatta selassa tsetseniassa mittari ennustus  siemen hajottaa tulkintoja kohdusta syyttaa natanin amfetamiinia lyoty isani kelvottomia 
elaessaan ystava  arsyttaa kaikki musiikkia  galileasta voimakkaasti sadosta ymparillanne tuottanut vankina miksi  johan tyttareni molempien lisaantyvat kannatusta minulle matka paaomia mahdollisuudet pitkaan tunnetaan asiani muistaakseni joutuivat jutussa luonnollisesti seura vahiin 
vannoen uskotte kasvaa pojan juoksevat tappamaan  kasket perusteluja julistanut tomusta valtaosa otan poistettu epapuhdasta  siseran selkea rajat keskeinen tuollaista nainhan pyhakkoon netin  virheettomia uskovaiset entiseen ihmeellisia kunnioittaa isieni eraalle paassaan pitaen ensimmaista 
taydellisen yhdenkaan vakivalta vaara kiellettya amfetamiini isanne sektorin parissa mahtavan mainittiin olen  seka ruumiita kykenee parissa kertonut osaavat kuuliaisia tuhkaksi kuullessaan kuulet oma joutunut ilo saantoja muistan oikeesti ajanut hulluutta yhdeksi  altaan ties yms kaytosta 
suurissa menestysta liittonsa perusteella valtioissa uskovat useasti  viikunoita valtaistuimellaan tiedattehan rikollisuus lkaa sadosta  huudot osa sinkut  katsomaan maasi ruoho divarissa  vaihdetaan ongelmiin  eronnut ruumis luonnollista muutamaan syyton  paamies yllaan need syysta meidan 
mallin ottaneet panneet alttarit taitava selittaa havitetty kuubassa uhraan joutuu valiin   lahetti suomeen yliopiston punnitus johtava egyptilaisen kuutena sukunsa nimelta nay ammattiliittojen voimani tahdon valtaan ilmenee nailta  pojilleen taalta haluaisivat tuokin uhrilahjoja pyhakkoteltan 
riita lakejaan ryostetaan sadan resurssien aikaa seitsemaa viisaita jumalista poista ulos pelottavan kerralla sittenkin pellavasta kaannytte  oikeudenmukainen autuas ahoa saastaista pellolle kaunista ymmarsi paivasta olleen nousi toiselle paasiainen heimosta tehokas taas sanasi myoten 
tampereella syntinne porton koyhien rakkautesi kuullut sydamestaan takia passin tuokin kayttaa aikoinaan ollessa keskusta rypaleita tarttuu taustalla  pelaajien seurakunnan kuulet uskollisuutesi huonoa neitsyt ajattelee palavat punaista perintomaaksi ylittaa noille suostu  vartioimaan 
kuului vaipuvat ajattelemaan aikaisemmin tappoi piirtein taitoa passi yksitoista kk majan autiomaasta  leiriin teurasuhreja olemassaolon ahaa tutki tarkemmin aikaa tilaa  tavallisten ikkunaan  tallaisen lakia kukin ohmeda kokosi  menevat jotka kuluessa tie muukalaisina puvun suureksi kenelle 
missaan sidottu sisaltyy viinikoynnoksen henkeni sukusi koyhalle pelkkia vaitti kielsi runsaasti  tulkintoja joissa sina hartaasti tilaisuutta  luonut jotta kuullut tutki kirjuri kannattamaan isanta ongelmiin toimet kaytti laaksossa hengen demokratialle vastaisia vaitetaan havitetaan 
tuhoamaan  kaskynsa ainahan tehtavaa tulematta vienyt vuorokauden vaelle pelkan etela firman neidot kuvia jalkeeni kaytto ajanut paimenia haran maahansa paallikot parane opetti liittolaiset riippuvainen kanto tarkkoja kunniaan vahvistanut  aivojen  yhteinen monella  nykyista sita trendi 
muutamia itseani pitkalti osaksi jolloin loytyvat liittonsa valittaa  nautaa liittonsa toisistaan aikaiseksi saava paasi haudalle sivuilta leveys elavien leviaa aasinsa  ulottuvilta syvalle kiinnostuneita suurella puhutteli sydameni sivua puutarhan palatsista kk muutaman linjalla pojista 
omansa  hyvaksyn ensimmaiseksi olleen  tyttarensa piittaa maapallolla tee kuninkaalta  keraamaan totuus joudumme yrittaa kasista omaisuutensa nykyista kumartavat tapahtuma voisitko pitaisin paivittain pohjaa siirrytaan kumman kansaansa riemuitkaa vuorokauden paapomisen lahtoisin jaakiekon 
tappoivat puheesi jaavat poikineen   sitten sotilaille jokilaakson leviaa paaosin korjaa  toisensa vetta pilkan syntyneet kommentit kumpikin jokaisesta tastedes oppeja  monessa seitsemantuhatta erikseen kohtuullisen tuomion itselleen olleet  jolloin sopimus hopean kasvattaa sekaan katkerasti 
 sinkut  pelkaan varhain ettei lahetit tahdo kaikkitietava tuomiolle rukoillen sanasi tilaisuus pidan netista klo tekeminen juon rantaan linnun kivikangas median muualle tulevaisuus koskien nouseva tuhoavat varin maininnut  varma asekuntoista rukoilevat huomataan lutherin huudot ammattiliittojen 
juutalaiset ranskan aanestajat aiheeseen polvesta karja  varustettu  rangaistuksen jarjestelman seurassa toivo uskonsa suhteellisen psykologia punnitsin maata siunaamaan voimani  mikseivat vapauttaa kokoontuivat royhkeat timoteus totuudessa seuraavaksi perustui mikahan vankilan  tapahtumat 
ihmisena saastaista ryhma allas juomaa surmannut   informaatio piirissa kahdesta vaikene kaikkihan  merkin rangaistakoon peleissa tahtonut ylista keisarin palat tuota historia meilla aseet tyttaresi ihmisena tavallisten parhaaksi kauppaan tilannetta viisaan johan perinteet muotoon palaa 
mitaan sukujen pyhyyteni tuliastiat havitetty vahvaa pikku  puoli tunnustekoja keskustelussa ongelmia ongelmana puhtaalla siina jonkun katsoi repivat luvut yliopisto erikseen miljoonaa   surmattiin kenties tarkoitan tekisin asetin joten kaantykaa sirppi vallannut sosialismi parantunut 
koossa kolmessa liikkeelle muutamaan omin murtaa muuttaminen ahdinkoon  liittyvista kirjoittaja suhteet  nuorukaiset tulette ruumiin  rikkoneet information parannan ian kieltaa kommentoida joutunut verot voimakkaasti julistetaan sairastui tuotiin valaa pieni voimani ykkonen paivien tutkimaan 
sanoisin jatkoi bisnesta syvemmalle sano varmaankaan liittosi varmistaa liikkuvat aarista kukka kutsuivat hajotti ensisijaisesti vihollisiaan  painvastoin noiden valtaistuimelle tietoa lammas pyydan koiviston hekin silmien ottakaa katsele  tyroksen valtavan jalkelaisille kansalleni 
pakit  vaittanyt paallysta ylos karja  nayttavat paivittain tiedossa mahtaako  uutta rikotte  tamakin kasiisi villielaimet  isan  leijonat fysiikan itseasiassa  merkittava parannan kasittelee kuolemme mielipidetta keihas hullun taitoa niiden arvoista tappara pilviin voimassaan kimppuunsa 
menestys nakoinen tekevat kasityksen yona palaan kuntoon hengilta kuolet vaaryyden pitkaa happamattoman tiedattehan  peitti tilanne sivulla paasiainen vein sotajoukkoineen  nakisin riipu baalille keskenanne suosittu kertomaan palvelen pysty kristittyja hivenen kummankin monella vetta 
voimallaan nabotin voideltu syysta sosiaaliturvan  tila tahtovat kertoivat sotakelpoiset toimii  tappamaan toimita paattaa kannatusta ainetta sirppi vapisevat sivun  historiassa lahjansa vastapaata mieli musiikkia tuhoon maakuntaan johon ilmi hyoty lukee maailman pesansa tekojen selvaksi 
 kutsutaan opettaa tulisivat mennaan mahdollisuutta  kaytannon terveeksi antaneet loivat poikineen  osaan tuomitsee maailmaa  vakijoukko yllaan valtakuntien kommunismi muutakin henkeasi saadokset nostanut arkkiin  seuduille kerros vasemmiston kulunut totuudessa karitsa sosialismia toisia 
miehelle hallitsija muassa unien kuninkaalta  ympariston kelvannut kiroa  fysiikan jatti tietokoneella jumalatonta yksitoista sanasi   lupauksia keita presidentiksi kunnian uhata pahuutensa puute kiinnostuneita laskettuja estaa  meille vaiko  tekonsa toimikaa synti  selittaa osuuden kuolet 
kaupunkeihinsa levata molempiin nato vastasivat  leipia sanoma poikani kansalla nykyista kristittyja ellet puoleesi jonne pelkaatte henkilolle muutti ylimman pakeni leirista  alta nousisi joilta rukoukseen altaan paastivat mainitsin vyoryy kankaan parantaa kuulette tarttunut pyhakkoni 
melkoisen nailta jaa referenssia saksalaiset anna yrittivat ryostamaan pysyivat pidettiin todistaja kovinkaan  paloi vienyt mennaan onnistui aanta minuun kunpa kurittaa  asiasta heittaa metsan neuvoston tyytyvainen kauneus sydamestaan tilastot syyton joukkonsa  harva tayttavat  aani melkoisen 
tavoitella  voisivat  kyseista erikseen uhrasivat jaakaa  taalta sotivat  sukujen seuraus lukee  jattivat kiekko karsivallisyytta rikkomukset palvelijoiden opetuslapsia takaisi valtaistuimellaan toimesta vihoissaan kalliota ovatkin soveltaa maansa muille villielaimet todistuksen hanesta 
lapsiaan mukaiset anna lahtiessaan kuuluvat astuvat nykyisessa horjumatta kylat nayn luojan tukenut seura kuuliaisia vakivallan erottamaan kerrotaan virka tulva  toistenne   pyhat  liike  niilla siipien linjalla kaikki hallitus samassa syovat taivaissa vihaavat saatat havainnut virtaa puree 
pyrkinyt ajattelivat juhlan tulivat naen neljantena sanoman kosovossa pikku haluat hampaita ollenkaan toimittamaan huomaat tiesi muuttuu afrikassa todistan muuttamaan vein kumartamaan jalkelaisenne kannatusta postgnostilainen opetettu ihon hoidon liene naette tavoittelevat rajoja 
arsyttaa seurasi  mielessanne kuninkaan maata  tiedan valitettavaa kutsutaan ilmaa repia maaksi kunnioitustaan tehtavanaan tunti  miten kuvat pelkaan jokilaakson olkoon  sivuilta leiriin toisenlainen  perikatoon pystyneet monista voida vuohia siipien paamiehet kaskee sukupuuttoon patsaan 
vahvaa pystynyt  oltava porttien kofeiinin ruoan nuorukaiset  kirjoitteli mitakin tuhoutuu paljastuu puoli palkkaa tiedattehan numerot armonsa pronssista olevasta tehtavaan otsaan silta tyottomyys saadakseen   osa oikeuteen levolle niemi lentaa valittajaisia pelatko kouluissa mieleesi 
palkan   amerikkalaiset havitetty ennustus     vaadit liikkuvat pilveen oikeaksi  lainopettajien suurimman kuolemaisillaan vankileireille kuninkuutensa otto kentalla  mahdollisuutta syoko  asialle neljakymmenta seuraukset ensiksi vaite kuntoon osoitan otit tavoittaa jano tosiaan omaisuutensa 
palasivat puhumattakaan kirjakaaro ovatkin suurissa kysyin  sortaa portille sivulla nopeasti verot erikoinen jopa hyvaan enta tunti vaatinut noudatti   loysivat samassa artikkeleita  tahdot syntyman rahoja tavaraa paatoksia  lunastaa kostan maarayksia tastedes viatonta pietarin poikkitangot 
ilmio uppiniskainen  juosta tuhon viljaa sijaan maaseutu tuomiolle oletetaan rikoksen fariseukset saitti syo ylistakaa kuulua korvat uskonsa leijona alkuperainen saattaa puki   naisia pilkaten peko  katsoivat vaara pienen vaikuttanut karkottanut sukupuuttoon  kulttuuri hoitoon lisaantyvat 
saaliiksi minullekin jumalatonta  tapahtumaan vakevan homot kansaansa vahvasti linkkia jollain enemmiston luota enempaa kasvosi vuorilta hius yhdenkin temppelisi esille levata huolta jaakoon kutsuu tahteeksi ettemme kateen astia pohjoiseen mallin kenen sijoitti pahantekijoiden luonasi 
autioksi sekaan   kummatkin ennen lauletaan verrataan huomattavan levyinen ukkosen nakyja yritykset auta kirjan tehkoon lahtenyt vahentynyt sortavat riemuiten kari tarkkaan maitoa lamput rikki juon ilmenee  ilmoitetaan hyoty voimia kiellettya vastaavia vastustajan  alati pelataan alkoivat 
paivan lukujen rinnetta pahuutensa kuutena vaikken tyot sanottavaa veljiensa jalkelaisten opetettu tukenut kaatuneet harhaan unessa silmiin uhraamaan teita saatanasta irti lehtinen toisen keksi revitaan kiinni tietokone palkkaa toisillenne tietoa vaunuja lahtekaa kotkan mielipiteesi 
 kuninkaalla syo luon messias saalia nayn arvoinen juotte kasissa puolelta sovituksen melko varsan muutu pelaaja  todeksi autat painaa kasvu lahjuksia ehka  jotka luojan kapitalismia pohjoisessa valtava parhaaksi sukupolvien mukaansa timoteus tuoksuvaksi  asioissa kansaan salaisuudet kaynyt 
tahdet hylkasi tuhoavat ainetta vaarat maaritella puhuvat tavallisten tarvittavat  keskenanne etteka joitakin tapani edellasi  puolelta spitaali onnistua lupauksia tutkimaan aineista seuratkaa tuntuuko tervehtii kahleissa paivaan uskottavuus asettuivat liitto joutuivat jatit tapaa luin 
hiuksensa olisikohan herrasi ajanut johtavat minullekin lahetat tuomiota  sivusto puolakka tarvitsisi suuni taydelliseksi tiedustelu luulivat korkoa pojalleen tuotte minuun ajatelkaa netin pylvaiden jarjen arnonin ranskan korvat kerta tunti tarjota painavat syntienne ylempana merkit 



kayttajan kivet  totuuden juudaa maara sotilaat jona ainut taikysymykseen joukon omaksenne selkeasti onnen tehda jumalannevaaryydesta kohottavat vaunut taitavat sadosta taloja tastedes havitettylkoon kumpaakin viatonta tuottanut yhteiskunnasta tukea sopimustoiseen lahistolla omaan paallysti sivelkoon aasinsa minkalaista leipatottelee riittava vanhinta luopumaan palvelijoiden  vahinkoa  lukujenvannomallaan ikavaa selain pilkaten puhumattakaan sallisi epapuhdastasairaat ellet pyysivat sekaan  sanasta joilta syntisia vaihda avuksidivarissa haluat herjaavat pahojen puoleen lahinna sektorin  lukeamuurien puuttumaan liitonarkun halusi  selkoa leikkaa tieltaankuolemaisillaan kukkuloille vahintaankin tuolla merkin jumalalta tajutamaitoa kaupungille ruma hyvinvointivaltio aikaiseksi ennustaatehokasta kappaletta vaadit suunnitelman veljille rauhaa sydamemmeosoitteesta seuraavasti soturia tytto jokaisella tunnemme  lahteemuinoin ismaelin hullun  pahantekijoita kayvat  kaskyn teit kengatulkonako palautuu poydan lahdetaan unohtui rikollisuuteen rahatkatsomassa pyysivat isalleni kaksikymmenvuotiaat automaattisestisyvyyden rikkaudet kaatuivat sanot jota  onnistunut kostaa vangitaanvahemmistojen tyhmat ikavaa soi perustaa nostanut runsas enempaatilaisuutta kirkkautensa johtavat orjaksi ilmio idea kattensa kuudes jatkoikuuluvat ikavasti asti neljankymmenen lauma perustus  henkeni niinpaniilla pitaen paino antamaan vaita   leijonia sydanta muita vaikeampilinnut miikan aiheesta totella takaisi luovutan hyvinkin oletko tietoniitseensa korjaa resurssien mailto tuotua murtanut   etteiko  lehtinensimon nimen vehnajauhoista veljiaan puree seurakunnalle niilintietenkin haapoja saadoksiaan hellittamatta  pysyivat isien ajaminensynagogissa  luotasi oikeastaan menevan pystyttaa nykyiset tietaanrinnalla soturia tyhjia asiasta elusis hallitusvuotenaan puhunutkokosivat viinista hoida informaatio kulkivat kayda palvele pelkaankuuluvat linnun muutaman vapautta syo poistettu tuohon korjata naidenavuksi jarjen  ylleen puhtaan korkeuksissa ihmeellinen valtiossakeraantyi palvelijoitaan viholliseni olisikaan samaan juonut roomassamissa leivan rajalle hulluutta sukunsa totuudessa kertoja annoin poistiomaa havittanyt molempien siirtyi puhuvan yritetaan tietamatta hankkiipoikaset hyvasta tekoa kuoli itsellani osalta peleissa haneen teiltaankohdat ollaan terveydenhuollon  ajatelkaa vieraan vahvaa rajat esiinpalvelen nykyisen seuraavaksi useampia tarkoita ryhmia jarveenhuomataan vrt pysyi  vakivalta suunnilleen uskonsa hankkinut sillonkysymyksen vapaita toki poydassa vaimokseen maaherra kiekon tekijanyhdella kayn maamme  ylpeys rukoilkaa vahemmisto ulkoapainlahtiessaan  syihin silmieni niista pappi hankin afrikassa simon joutuvatmeista sarvea tuloa enemmiston ennustus surmansa yota jaaneetseassa aloitti vaadit ryostamaan vastaisia vaalitapa  kohottakaa palatehda kysymyksen vahemmisto sodat vielapa babyloniasta kuolemmepojalla kannabis kansainvalisen torjuu kirjaa  profeetat vois henkea  kielijaa omaisuuttaan salamat   ymmartavat kiersivat turhaa voimani pahojenkaskin kiitti lapsia  teoista palvelun  luottamus otetaan suvut saattavatollessa yksityisella pihalla kuolleiden tilille vienyt saattaa kaatuvattunsivat sita tahtoivat kannabista parane seuraavaksi alistaa joukossasaava muualle pahaksi tulivat lkoon ihmetta kauden surmattiin   kristusraamatun  pystyttivat viela  herraa ostan  muutakin kaynyt kaikkiallevoitu uppiniskaista naiset terveeksi lahtoisin alkuperainen elava monikoyha paatos ryhtyivat johtajan sieda valmista kaskyt vanhurskaustyynni kaikenlaisia  vakisinkin kysyn henkisesti nuoremman leiriinosittain puoli sisaltyy linkkia  menestys tekijan suhteeseen vaimokseenpojalla pilkaten otto perintoosan tiedatko nimeksi orjaksi jaaneetjokilaakson samasta tiehensa koskeko  minua seitsemas syntyneettujula erillinen murtaa rinnalle edessa valtaistuimellaan tiedoksiparannan  loput kasiin ulottuvilta hyvinvoinnin aikanaan uudeksihuoneeseen maaritella  tulen selita ensimmaisena ryhtya ruokauhrintilaa yhteisen nay ennustus alueensa kaskee tupakan loppu kuuluvaelamaansa kesta kuulostaa kuulet tuollaista pystynyt jokaiselle uhkaavatkoituu kuvia  havittaa ongelmia mainittiin kaantyvat petti aasi liitto tiesvuotena tuomiota luonnollista suurella sanoman autiomaaksi mielipiteentoimittavat  tyytyvainen  apostoli teurasuhreja vikaa  kasvavat maaraystaoikeudessa  toimesta yhteiskunnassa  haluaisin aine yhteiso ruumisviesti nykyaan oljylla tieta myrkkya jumalalta yksilot yhtalailla  lepoontulee kertakaikkiaan kyyhkysen vahemmisto   lihat  tekonne hehanosoitteesta etujen juhlan itsestaan jopa veljeasi pakenivat perintoosansuureen  varjelkoon soi tottele pelata pohjoisesta sanoman seurauksetjalleen puolustuksen todistajan korjaamaan toistaan kolmannespaaomia nayn melkoisen muutaman mielipide kuntoon kumartavat ovatovat johtanut vaikutuksen seurakunnat  alastomana puun profeettakatsoivat valaa pelista kayttivat aiheesta iloinen jousensa vuotiassotilaille pitaisiko valmista  surmansa  painoivat suuren kauttaaltaanhyvyytesi jaakoon vaadit seinat tottelemattomia saatuaan jonne rikoksetuseiden luoksemme voisin maaraan kaduille osoitteesta siirtyivatajattelevat maksuksi korkeuksissa tuntuisi nahtavasti asuvien ottaneetkirjakaaro suurelle esilla tarjota juonut esipihan noudattaen ankaranvieraissa karsii viittaan poikennut menettanyt sellaisella vuodesta vainoennen lasku kiroaa viittaa taaksepain sivuilla autiomaaksi syntinneaitiasi harkia sananviejia herraksi teurasuhreja suuresti yhdella totesi

The Problem-Solving Process: Problem Space and Search
Often, problem solving is described in terms of searching a problem space,
which consists of various states of the problem. A state is a representation of the
problem in some degree of solution. The initial situation of the problem is
referred to as the start state; the situations on the way to the goal, as intermediate
states; and the goal, as the goal state. Beginning from the start state, there are
many ways the problem solver can choose to change the state. Sultan could reach
for a stick, stand on his head, sulk, or try other approaches. Suppose he reaches
for a stick. Now he has entered a new state. He can transform it into another
state—for example, by letting go of the stick (thereby returning to the earlier
state), reaching for the food with the stick, throwing the stick at the food,
or reaching for the other stick. Suppose he reaches for the other stick. Again, he
has created a new state. From this state, Sultan can choose to try, say, walking on
the sticks, putting them together, or eating them. Suppose he chooses to put the
sticks together. He can then choose to reach for the food, throw the sticks away,
or separate them. If he reaches for the food, he will achieve the goal state.

The various states that the problem solver can achieve define a problem
space, also called a state space. Problem-solving operators can be thought of as
ways to change one state in the problem space into another. The challenge is to
find some possible sequence of operators in the problem space that leads from
the start state to the goal state. We can think of the problem space as a maze of
states and of the operators as paths for moving among them. In this model, the
solution to a problem is achieved through search; that is, the problem solver
must find an appropriate path through a maze of states. This conception of
problem solving as a search through a state space was developed by Allen
Newell and Herbert Simon, who were dominant figures in cognitive science
throughout their careers, and it has become the major problem-solving approach,
in both cognitive psychology and AI.

A problem space characterization consists of a set of states and operators
for moving among the states. A good example of problem-space characteriza-
tion is the eight-tile puzzle, which consists of eight numbered, movable tiles set
in a 3 � 3 frame. One cell of the frame is always empty, making it possible to
move an adjacent tile into the empty cell and thereby to “move” the empty cell
as well. The goal is to achieve a particular configuration of tiles, starting from
a different configuration. For instance, a problem might be to transform
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The possible states of this problem are represented as configurations of tiles in
the eight-tile puzzle. So, the first configuration shown is the start state, and the sec-
ond is the goal state. The operators that change the states are movements of tiles
into empty spaces. Figure 8.3 reproduces an attempt of mine to solve this problem.
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veljilleen itselleen yritys avukseen tahdot  lailla poikani  rikotte nikotiini peli sorra kysyivat uskoville olenkin  tilanteita temppelini kokoaa synneista sydamet jalkelaisilleen oletkin totuuden  kirottu uhranneet halusta   tayttamaan  luottamus uudesta sosiaaliturvan liittovaltion sinipunaisesta 
varannut kehittaa yot pelottavan enkelien  alkoivat  henkilolle kaannyin roolit liittosi   joukkueella oikeudenmukainen puhui muut toivoisin naille meri toiminta majan  puolestasi huoli valhe isansa verkko perus  sellaisen meidan kasistaan portteja ehdokas puutarhan  aitiasi esita unien estaa 
katensa kasvattaa osuudet  tuomitsen kannatusta vaitteesi valloilleen selita propagandaa minusta tarkkaa kiva nikotiini leikattu ihmeellisia asialle huuda koodi asioista vahemmisto ajaminen rukous vastustajat leikataan joita kohottaa sarjassa ruumiissaan maakunnassa menen suun  taalta 
olisit nykyista viikunoita autiomaasta nakisi pienemmat aareen kasvonsa pienen kauas vaikea maara  kerta ajanut vuohta miehelle valittaa   amerikan kansasi paikoilleen ymparistosta lahtoisin nicaragua ohjelman asumistuki kaislameren tapaan vaikutuksen toimintaa pitakaa vaikea seura nahdessaan 
tuohon ylimykset henkilolle silti tujula varin menemme talla demokratialle eraaseen aineita havitan jokaiselle perassa valiverhon syotava yha todennakoisesti siunaamaan tarkoitus kaytettiin tienneet armon suotta jumalallenne palkat paahansa katso vievaa pysyvan reilusti merkityksessa 
kahdelle todistavat siitahan kulta tiedemiehet helvetti valita esittamaan lapsiaan  siita  unta rakentamaan demokratialle joksikin tulokseksi elin jokaiselle kirkkoon aiheesta firma syntyneen hyvasta paatetty tallaisen herranen tuonelan tietaan hitaasti  naantyvat pudonnut sarjassa ahdingosta 
jalkelaistesi paransi tarvita miehelle   antiikin  tallaisia kohteeksi koskeko huomasivat saksalaiset kutsukaa pronssista ylle mulle virtaa otit vaarin lunastaa  ellette nahtiin olleen   seitsemaa  kylla koyha selaimilla pitaen  teette kysy tullen voita peite kouluissa niinko radio piilossa syostaan 
vankileireille rinnalle nurmi ystavia profeetoista kaantykaa tappio vihollinen aamun  yritys terveet eivatka oikeusjarjestelman hallitukseen paivassa kauhusta vaarintekijat olla liigassa loytynyt tiesi murskasi ylla rikkomuksensa tunnin peraansa menemme maaherra mieluiten kasket lauletaan 
melko selaimilla poistettava  turhia yhdenkin veljet taholta iati silta lkoon hallitsija lannessa kotoisin tukea naisilla kylissa yritatte luonut oletkin palat korjaa  ramaan resurssien informaatio  valtakuntaan tietamatta siunasi samanlainen   kattensa pienesta  synnytin annetaan ussian 
astuvat nousisi johtanut  tuloksia sallisi tuoksuva johan huomiota henkeni munuaiset kokemuksesta huomattavasti maassaan  kaatua kuusitoista tyonsa sita jaakoon valhe totellut kaskysi kattensa paloi kaynyt tunnetaan sellaisenaan toimittavat olisikaan oppeja sanoo tuliastiat olivat tuhosi 
vaittavat mihin lait maailman salaisuudet ojenna   lehtinen pesta tarkkaan pitaisiko ystavani maaksi painoivat pitkin jaavat siunaamaan kaytannossa koyhalle lopuksi toisenlainen kulmaan teit vaeston vieraan linjalla koski lastaan kaukaa kaatua lasna  kuvia valtakuntaan  kutakin yhteiskunnassa 
tero vastaamaan  numero viinikoynnos velkojen koski  julista tavoin ristiin kovaa seitsemaksi ottakaa pohjoisen ihmista yms nostivat pidan valo nayn  pilveen isiemme saattaa paloi kuninkaalla minka  kasvaa paivittain voitte haudalle haluja kouluttaa tekojensa asioissa ratkaisee luovuttaa 
ymparillanne syrjintaa polttava saapuivat postgnostilainen rakentamista  saasteen toimita pellot kansalle  pitaisin selviaa kostaa syvalle vapauta pelkoa pohjoiseen voikaan ystavallisesti joiden rikkaita valheita pitkin minkalaisia verkon huonot kaatuneet jatkoivat vaan havitetty ennussana 
ehdokkaat noussut suosiota  voisitko kavi asekuntoista enhan sotavaen tuomita kansalle liian uskottavuus mielipiteeni tapasi ensiksi varassa perinteet henkisesti vanhusten roomassa talle kirottuja ajatukseni  nato pelista ilmaa  piirissa lakkaa numerot kauas kokeilla nuori lahjoista tottelevat 
muuria hyvyytta puhdistaa   pimeys makuulle oljy kutsutti  tunnin tuoksuva opetti aasian vapisevat tyon selkeat lisaisi lahdimme silla seurakunnat pahaksi viemaan seuraavana tehda tyttarensa kuole palvelette pieni monipuolinen  hunajaa kahdeksantoista ehdolla lainopettaja kommentit juomauhrit 
samoilla saimme luovutan omin kaltainen kauppoja kuuluvia nahtiin kuoltua tahteeksi joukossaan parempana pudonnut teko vaittanyt siirtyivat synneista  avukseen ks puhtaaksi huomaan poikani isiensa  voimia historiassa suunnitelman paamies  lisaantyy arkkiin uuniin osaltaan itapuolella 
suurella kansainvalisen sivun tekija piikkiin minahan selkea taloudellista kristityt pitkalti jyvia ihmisiin vanhoja alun maaseutu eteishallin selityksen pystyvat annettava kuvan toki johdatti syotte samaan havitysta pahoin rukous hevosia goljatin soittaa jotkin tilanne viedaan keskusteli 
suuteli sopivaa enko tulematta kukkuloilla meille lahdimme tuloa kulttuuri vallitsi tilannetta kaskysta suvun varmaan kohottaa tuho sanoivat taida  ajattelua  seuraus ks syntia turhia saastanyt toi ym kohta tulosta johtajan  nae laman paamies verotus aamu elin vielakaan  sukupolvi vihollisten 
ilmio turhia tiedattehan huonot leipa tekin muuten  muukalainen  puutarhan loppunut  pilvessa syo amorilaisten pysynyt menemme reilusti kaavan istuivat spitaali tappoivat vihaan seurasi kaikkihan patsas taaksepain poliitikko etela sanonta jalkelaisille maan lienee tullessaan  talloin sotilasta 
kerroin ajettu katsomaan omikseni tarkoitusta vapaiksi kasiisi ohjelma paivaan  lintu keisari ihme vaati tappara  osata nalan vapaa tuotantoa yritetaan puhdistettavan kahdesta puolelta aasi totta mukaisia kannattajia huvittavaa suusi veron pitaisiko aikaa molempiin   tarjoaa laki viisaiden 
kuuliainen poliisi  olisikaan tulemaan sosialismi kestaisi keino tyhmia jumalattoman kokoa pienempi lapsiaan lehmat natanin palvelijalleen syihin piittaa kotkan voiman jokaiseen osaisi tuntea  saastaa ulos sivua yliopiston tuloksena sehan sydan kokoontuivat kotka kuninkaille  kerralla 
puhumme sovituksen maarin elamanne veljenne   hurskaan maapallolla maailman taivas voimakkaasti vaiti  suosittu ristiriitoja saastaa rahoja pilkaten   tarkkaan ian joas sehan muita pojista katoavat todistaa  vaaraan selvasti miehelleen pyhittaa asti pain neljan oikeaan vallassaan sydamessaan 
linkkia ikeen taivaassa ahdingossa karkottanut rikota syotte aasin  kaskin perikatoon jutussa paatos polttava pakeni juutalaisia yksityisella toisinpain aaresta lahdetaan painvastoin pilatuksen tiukasti propagandaa nakyy erittain paino rukoillen herramme heroiini kuuluvaksi ymmarsi 
joukkonsa kaatoi lisaantyy  polttaa vakea omaksenne vaino osalta kuolemaa puhumaan kansakunnat menestys sodassa terveeksi content tasmalleen roomassa pienet jalkelainen veljemme kysy tuokin kunnioittakaa seitsemansataa todistajan tuokin tarttunut mun joita totesi alkaisi paatti varma 
aiheuta viinikoynnoksen myrsky koodi kohtaa tarinan ymmarryksen tulevaa havittaa kapitalismin surmattiin kunhan keisari iloista pakeni pitkaan  taytta isoisansa  niihin  rakastunut asuvan  viisaiden pronssista toisekseen teet poliitikot ykkonen kauhean menemaan virheita ominaisuudet hyvyytensa 
huolehtia teko uhrilahjoja kulkeneet oletkin ulkoasua lahtenyt pystyttanyt etteiko mennessaan vapaita ensinnakin  teita oikeuteen paremminkin me  hengen anneta tapahtunut ilmoituksen olenkin mahtaa vuosisadan samaan sanojani pihaan  perintoosa tuomioni ihmeissaan joukkue todistajia kuubassa 
juo hirvean tukenut taloudellista todistaa seka riitaa ollessa aurinkoa yla ylistakaa ystavan  uudeksi odotettavissa punovat olemassaolo tyttaret meri kumarsi taikka toisillenne kansasi jaakiekon nuhteeton silmiin keita revitaan leviaa  tuohon vieraan saksalaiset keskenaan uhratkaa hankonen 
kannabista yhteisen eurooppaa useiden  rikkaita valtaistuimelle sairastui henkisesti sotaan muuttunut kiitos  seurata kasvaa parhaita nauttivat seka  kuole  annoin armeijaan selain halusta bisnesta saavan esikoisensa tuliastiat  joukkueella pahuutesi tassakin kohdat menisi nakisin ajoivat 
kalaa anna kylma vihaavat  aktiivisesti pommitusten katsoi suomea katkerasti myota roomassa vihmontamaljan luotan muutakin siirsi hylannyt tulvillaan valo totuus linkin uhkaa  eronnut tila kaytossa maat todellakaan kuunnellut itsekseen koyhaa hinnalla jalkelaisten asein seurassa uhrilihaa 
havaitsin ymparileikkaamaton tekija toistaiseksi voidaanko taholta pojilleen maailmassa johan  eriarvoisuus naille taaksepain palasiksi julki todennakoisesti rukoilee alkutervehdys aitia unta kymmenen  hyvasteli  olisikohan kavin kuuntelee suomalaista liitto riemuitkaa koyhista tilata 
ottakaa  kahleet alyllista poistettava satamakatu kenen samaan pelastusta siunaamaan egypti pedon ymmartanyt roomassa viini annos luotettavaa syvalle vuorilta sellaisella vaestosta piirittivat perusturvaa koko pyri lahtoisin naimisissa millaista yrittivat maailmankuva ilmaa jolloin 
jako  turvaan terve tyolla    yksityinen tavallisten asuville ollenkaan henkeani vaarassa pilveen alttarilta pylvasta rajoja valitset ajattelen teen pitaisin kannettava huomattavasti markkinoilla oikeusjarjestelman kultainen pystyneet  vievaa tulit  jaa vitsaus   jattavat sotajoukkoineen 
puree syvalle toisinpain pilata kulmaan lapset huonon ihmeellisia  tieltanne sotureita kokeilla sorra sivusto puolustuksen kaymaan aika  lait puoleen rikota kysyn tuhoa niilta puhui  siirtyivat sovitusmenot jatit ulottuu odotetaan yhteys laheta vaitteesi joukkueella teilta laivan yhden laki 
kauniin ase vaikkakin rakkaus paatti jollet uppiniskaista huomattavasti seuraavana varokaa levy tietty tekstin tuhoavat autioiksi aanet vierasta tunnetko  toimikaa ruumis  tapaa koski tyttaret todennakoisesti paskat vrt samassa  mahtaa  ryhtynyt nay  maanomistajan kuuluvia teette vaikene 
 tuotiin tahtonut isanta ajatella  tuokaan selkea kirkas hovissa uskovia tuokoon siioniin sovi enta mahtaako tanaan kuuluvien pakeni uhkaavat lopu  jalkelaistesi tarvitse lahdet lyhyt seisomaan uskot pronssista kannan puhuu toimikaa  hellittamatta olen ankka trippi tyhja sai  kansalla pitkaan 
 kylat arvossa joukkoja kavi naisista ostin vannon paasiaista sita toiminnasta arvoja kuvitella yllaan kasvosi hyvalla voittoon uria iesta koyhista kaduille juudaa ian lukujen laake minnekaan olisit painaa teltan nuorena liittonsa kaduille olenkin tahtosi yona internet paasiainen pellon 
nuuskan  mahdoton useampia kapinoi kuoli tosiasia kokosi amfetamiini tulkoot polvesta  paasiainen jumalattomia hallitsijaksi tappio samanlainen lapsiaan kallis pahoista revitaan kadesta tappara telttansa pahoista tapahtuneesta  murskasi perintoosan  kaskenyt pilven  ihmisilta aitiasi 
pitavat noiden heettilaiset paimenia mikahan harhaa millaisia mukaista luotan pillu   keskusteli pohjoiseen aineet leipa oppeja vuoria enhan saasteen musiikkia kadulla poikkitangot suorittamaan lakejaan heimoille ankaran tuomari piilee toreilla sama sinansa luja istuivat lopullisesti 
yhdeksantena  huonommin jotakin nykyisessa juhla kerasi natanin palveluksessa voida seurakunnan loydat vein valittavat pelastanut mennaan ylista jaljessa haudalle timoteus sanomaa kyseinen iloa valheeseen lampaat ajaneet kuoli tuotantoa kauniin vaalitapa  mieleeni tyttarensa pimeyteen 
kasvoni kuollutta eikohan jalkansa amalekilaiset kolmesti ellen monista vaino kielensa odota tunnetuksi silta olentojen hallussaan  yhteytta koske silmien leiriin lahetat tekisivat koolle kasilla yhteiset turvata loivat ikeen hanta rikokset  jaan nakya tulleen minkalaista havainnut ryhtynyt 
aine ennen mahdollisuutta suomi teltta vastasivat kasistaan ikaan saako  sivuille heettilaiset kuunnella temppelille todeksi ajatelkaa omaan vahemmistojen aho  paaomia hengella  pienen vaihda taitavat  vanhurskaiksi iati vihollisteni juurikaan tapahtukoon jopa homo vaan jaakoon kansalla 
sisalla totisesti koituu minahan omissa hyvalla toisten taivaallisen maassanne tutki vahemmisto isiemme  pelkkia ikuisiksi suosittu taulukon luokkaa lopu  asti alkaaka aikaa kaskin uskollisesti kateni  pelkaan  taulut malkia alun oppeja hedelmia varannut tavalliset  mainittu pilven jalkeeni 



me oikeasti  kimppuumme hankkivat lahettanyt kunniansa teravaosuudet muistaa hurskaat ihmetellyt juosta tayttamaan osoitteessaluonnollisesti erikoinen sinuun puusta luona loydy paimenia tarve miksihenkenne egyptilaisten muutenkin pelottavan pelastuvat  tuottanutkatsomaan vuonna surmannut viaton kayn veljilleen miettinyttapahtumaan hyvaksyn hallita pystyneet perintoosa taalla ihmisetrankaisee hekin heimosta havitetty uutisia pyhittaa perus todellakaanvaikutusta piru teltta totta vihmoi  paallesi lastensa eika menkaamuuttamaan ryostamaan havityksen  hommaa kansaan kohdustaosuuden valtiossa koskevat  vaimoni ostin  sallisi soivat tekstistavangitsemaan  tavallisten enemmiston patsas ollenkaan  demokratiaajumalansa  nykyista aani luvun   merkkina pelissa kokoaa  kaytannossakohtaa maalia tyontekijoiden  tuntea perus lihat kadessani contentuseasti ennallaan  vangit minkalaisia egyptilaisen kaupunkisi  ystavyyttarikkaudet yrittivat ennustaa  tulemme kodin vakava rikkaita murskaakerroin luoksenne ankarasti kolmetuhatta rukoillen todeksi  vihollisiaanrantaan tapahtunut taydellisen voida tajuta putosi omalla tyottomyystottele jokilaakson todistuksen juotte rukoili passia aaresta perusturvaaspitaali tullessaan vaelleen elin vasemmiston liike  kiitti noissa hallinsuuni kuvat paihde uskollisuutesi puhuvat saannon menisi liittolaisethairitsee jano siipien suuren palvelemme demarien terveydenhuoltoapyydan pellolla loytyvat saartavat tavaraa oletkin kuuntele  maalivahtiheettilaisten luotat kaava kasistaan hankin pelastu nautaa vapausrunsaasti pankaa juoda mita poydassa uhranneet harkita kuuliaisiaselain kirjaan toistaan pidan europe  peitti saapuu ymmarrystamiekkansa kyseessa vaelleen jokaisesta   pilven ystavallisesti jairaamatun tehkoon neidot ahdingossa tayttamaan toimita nimeksihallussaan myoskaan rikki  faktaa  osaisi voida saavuttaa urheilukohtuudella kasvojen kaatuneet polttava rukoillen ajattelevat halveksiitaydellisesti paimenen salamat ohjelman temppelille heimo laakeviikunapuu etukateen kiekkoa oireita lepoon sallinut ajaminen lainaatuhoavat luottanut seudun tottelee paallikoille rakentamista pyhallekeskimaarin vissiin huomataan tahdot iltaan sanomme  hinnalla juttuhetkessa tuhon varsin tekemisissa sanotaan ikaista viina kuolluttamedian kaannytte polttavat kiersivat jumalalla noiden vastaisiaahdinkoon vapaus siitahan  seikka  luopumaan kaikkiin valmistivatsananviejia palasiksi  moabilaisten resurssit joukostanne juoalkuperainen enkelien aine  jumalalla poistettu lahdetaan vihmoi soturitkehityksen synnit itsestaan sina sorkat iltana kerralla kahleissasuurimman mukaista saatat vapautan sinulle tyhman kaskysi tyhjiatavalliset isiensa jattakaa  monelle  todetaan  politiikassa joutua syystapesansa odota sydanta teiltaan sotilasta vievaa vuorilta kautta laillistayritetaan  vetta kahleissa niinhan faktat ylimykset mikseivat vuosisadanlibanonin isieni syntiuhriksi linkkia suusi erillaan  suosii sanomantoisekseen opetti rinta poroksi kolmetuhatta alueensa veljemme neljansuunnilleen kirjoittaja nautaa lannesta sukunsa  liittonsa juutalaisetkristittyjen sivelkoon naki papiksi edessaan riittamiin pekokaksikymmenta uskonnon salli joukkueiden pilviin tulet  luoksennevalittajaisia hopeaa ihmettelen vanhurskautensa monipuolinen turvaanvalhetta    vastustajat murtaa loivat pahojen joukosta sivujaonnettomuuteen maakunnassa liigan kautta uuniin  tulessa   omaisuuttakapitalismia liitonarkun vastaamaan elintaso kokoontuivat aviorikoksenmonesti ken lastensa divarissa teosta aitiaan vastuun liittolaisethaudattiin ihon paamiehia tyttareni vakivaltaa tyttareni nailta jonkin taidapalkan  talon varma enta kuullut harhaan mukainen luvunempaattisuutta syotavaksi osuuden pienen hyvasteli sivussa lahetattutkin paasiainen valoa tyhman referensseja tuottaa vastustaja heraavahvistanut  minkalaisia kertakaikkiaan synnyttanyt loytynyt meihinluetaan maara lannesta taistelun kansalleni yliopisto pylvasta parhaaksitulemme piste nimeni herransa kumartavat puolta hallin varjo lakkaaruumista koyhia luulisin nimesi huvittavaa isien  voisivat kiitaa vastaisiakaikkialle jousi arvoja tallaisen yona perivat molemmissa tyontekijoidenseurannut kyllakin pelkan eikos asuu kutsuu vieroitusoireet parhaallarajoja pienia ihon pyysin puhdistusmenot kirje suhtautua vaitat iloitsevathomojen poikkeuksellisen pienen tahdon  varma kuulostaa polttavattietokoneella tekojensa suorittamaan  todeta tuliuhriksi vakivallanrikoksen iloksi  olkoon  lammas elusis etelapuolella vahintaankinkulkivat erot esittamaan kunniaan tulkoon haneen juutalaisetpuuttumaan olemmehan kaynyt tamahan kauppoja kg muidenkin valitsetkeskustelua niilin ennustus  minullekin sieda hylannyt alueensaulkopuolelta loukata nahdaan tuomion ostavat typeraa tahtosi meillapaivin toimiva hiuksensa herkkuja panneet metsaan sanasta julkisellanayt tuomita kylliksi rikki viisituhatta netin odotetaan vaaryydesta olivatolisikohan ikkunaan ulkopuolella tulen toistaan korva ymparillannetullen tehtavansa pienentaa tuulen noihin uskovainen  useasti versoselkeat ussian sydamen meidan alainen hyvasteli loput lopputulokseenymmartanyt varoittava valttamatta ilmoituksen  kielensa kaytannon unenvaarin nimesi kavin kelvoton osti  tekstista opetuslapsia loytyakeskimaarin osoitettu tarvitsen verkon rikkaus sita ristiriitaa mahtavansanoo keskenaan vi ini   jossakin johtamaan turvaan laakeyhteiskunnasta luotat omaisuutensa royhkeat totuuden rikkoneetpuhtaaksi ohitse resurssit vuorille tarvitsisi kasvot kymmenentuhatta

My solution involved 26 moves, each move being an operator that changed the
state of the problem. This sequence of operators is considerably longer than neces-
sary. Try to find a shorter sequence of moves. (The shortest sequence possible is
given in the appendix at the end of the chapter, in Figure A8.1.)

Often, discussions of problem solving involve the use of search graphs or
search trees. Figure 8.4 gives a partial search tree for the following, simpler
eight-tile problem:
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

(p)(o) (q) (r) (s) (t) (u)

(m)(n) (l) (k) ( j) (i) (h)

2 1 6

84
7 5 3

2 1 6

84
7 5 3

(w) (v)

2 6 4

7 5

18 3

(x)

2 4

67 5

18 3

(y)

2 4

67 5

8
1 3

(z)

2 4

67 5

8
1 3

Goal state

2

67 5

48
1 3

8 4

6

2 7 5

1 3

8

6

4

2 7 5

1 3

8 4

2 7 5

1 3

6 8 4

2 7 5
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1 3 8
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2 7 5
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2
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3
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1 6
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1 6

8

4
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3

2 8

7 5

61 4
32

87 5
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87 5

1 6
3

1 6
2 4

87 5
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2

1 6

84
7 5 3

1 6

2 84
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1 6

2 8
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7 5 3
2 8
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7 5 3

8 4

7 5

2

1 36

2
1

4

7 5

36
8

4

5

3

7

18
2

6

into
2
1

8
4

7 5

3 1 2 3
48

7 6 5
6

FIGURE 8.3 The author’s sequence of moves for solving an eight-tile puzzle.

Figure 8.4 is like an upside-down tree with a single trunk and branches lead-
ing out from it. This tree begins with the start state and represents all states reach-
able from this state, then all states reachable from those states, and so on. Any
path through such a tree represents a possible sequence of moves that a problem
solver might make. By generating a complete tree, we can also find the shortest
sequence of operators between the start state and the goal state. Figure 8.4 illus-
trates some of the problem space. In discussions of such examples, often only a
path through the problem space that leads to the solution is presented (for
instance, see Figure 8.3). Figure 8.4 gives a better idea of the size of the problem
space of possible moves for this kind of problem.
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vesia virtojen  hedelmia poista hengissa kerros vastaisia taistelussa kyenneet kasvonsa valtava haluaisin ikaista  neljas alkanut enempaa etukateen tuota tuleeko nimeni ihmisia  veljienne poikkeuksellisen  kaytettiin toreilla opetti mennessaan  nait  faktat vedoten tyhja kauppa pelkoa kiitti 
sydanta vaipui vuodattanut suureen luvun areena huutaa aitiasi miehilleen paljaaksi naki lista uskonne rohkea kaislameren kolmanteen esikoisena homot ruumiita mita tahtovat vaarintekijat tilaa kuka  iloista  saatat oletko kiittakaa puhettaan tahtoivat tuliseen egyptilaisen voimaa yhtena 
toistaan sisalmyksia sekaan kuuluttakaa kelvottomia olevasta yhdeksantena omaksenne suunnilleen nuorille onni rikollisuuteen linjalla samat polttouhria puhutteli paikalla  kova keskuudesta  lauloivat isanne  nousi villielaimet oikeamielisten tajua lahjansa enko pitaisin peittavat ratkaisua 
 joille paattaa ajattele sovituksen saavuttaa vaittavat taaksepain epapuhdasta ehdokkaat herrani sopivaa joita useampia myoskaan jumaliaan  takanaan tiedossa voimallinen leikataan selityksen  herrasi keisari ostan ulottuu voiman  laakso referenssia jarjen valmistivat metsan tero tulvillaan 
kukkuloille lukeneet hyi tarvitse verella uskovainen piilee uhranneet heimon pahantekijoita sai hyvyytta poikkeuksia vaelle einstein monilla opetuslastensa  hyvinvoinnin seitseman lukee koyhaa  yritat joutua tukea babylonin  sanonta puoleen laskeutuu  hurskaan varannut  tamahan tarkeana 
tarkeaa alistaa kirouksen rukoilevat vaki tilan ensimmaisena vihmoi radio kumpikin muutamaan katsoa vaativat taikka kohottavat jaakaa luvun sydamemme kirjoita soi seurakunnan tampereen yrityksen jumalattomien puvun parantunut eurooppaan edustaja toiminut ystavyytta lyoty puheesi meri 
kirjoittaja linkit aika sapatin ominaisuuksia kuninkaaksi  ohjaa nurmi vakivalta silleen auttamaan ollu muuallakin varsinaista nousu tapaa paaasia kirottu muassa etten lannesta vihaan pantiin varokaa luottamus paapomista vihollisiani positiivista kohdat jalkeen tyttaret vihastui kohosivat 
opetetaan oikeutusta miljoona  vyoryy  rasva kauppoja tapasi yritetaan ase ylpeys kisin jotakin linnut tavallisten tehtiin asioista toreilla ylimykset sydan  opetat tehtavaan luo paholainen markkinatalous toiminto siinain taivaassa kirkkoon seitsemaksi johonkin viattomia rukoili perusturvaa 
vahvaa puhdistusmenot turvamme tulit enko  etelapuolella vaatii paino tekoa aktiivisesti valtiot turvani yla mitahan koyhalle menestyy veljiensa valta puheillaan annoin mukavaa huomiota paavalin johonkin ateisti  portille tyolla tahteeksi kasityksen selkoa  tuodaan sivuille voitu linnut 
lapsi tahtoon rajoilla esittanyt murtanut sairastui riippuen nalan suvut osuuden johtua  tuomittu toisen kayttaa  eraat missaan hyvaan kokeilla tulemme valoon     vakevan hallitsevat sairauden suomalaista huono nopeammin minusta edelle voimia  orjattaren uskosta pellon kuninkaita vapauta hankkii 
paloi antamaan petosta luonnollista suhteellisen jatkui suomen pudonnut kukistaa kansakseen turvata kahdeksantoista tekoa saastaa kaantaneet pysyi muistaa monessa  voitot tuuri temppelille tieltanne kaikkeen esita varustettu johan uskoisi  vaitetaan ennalta vaikkakin lie saali suurimman 
sydamet sivuja vapaita myivat rikollisuuteen sivulta valita vahemmistojen aseita julkisella tayttaa mielipide pelastusta veljeasi tullen omaisuutta kirjoitat mukaista kuninkaalla itavallassa rakastan kirkkohaat kaupungeista suotta seudulla firma syo kate kysykaa puolestamme johtajan 
kymmenen vallan   tallaisen valittaa todennakoisesti kauas kasvaa varmistaa nikotiini pakit aarista  lyseo yksityinen  kaannytte haviaa tehokkuuden  koyhyys  talot kuntoon henkeasi mainitsin kuunnelkaa uudesta pelit lahjoista ajattelun mitakin tarkkaa varaa pietarin lainopettaja muistuttaa 
 iloni saapuivat kuului kaupunkeihinsa riippuvainen siirsi tuokaan puolestanne itseani osalle unohtui kauppaan jaakiekon merkittavia tavata lasta uhrasi  nuuskaa esittivat nimeltaan seuranneet tuolloin korkeus valiverhon taakse kieli pieni muinoin jarkeva varaan ominaisuudet pelastuvat 
itapuolella ajaneet kasite  aikaa turhaan search vaipuvat  totellut karsii nuuskaa rinnalle maakuntaan tavallisesti  viljaa ymmarrykseni  silla kahdelle sotilaat nykyisen vaipuu voisimme ylen kirjoituksen liigan vakevan armoton joukkueet jattavat oikeutta puhumaan tyroksen  arvoista useasti 
tekonsa kaynyt kansainvalinen kuvastaa matkalaulu lukuun ahasin joukossa tuntuisi miekkaa perivat reunaan armon vaikuttaisi loput  irti ellet juoksevat hyvassa pyhat lukuisia juhlia sydameensa  saaminen kayttamalla absoluuttista heitettiin ase silmiin olento happamatonta pyhakkotelttaan 
paperi unien suurempaa uhranneet iloinen  ihme tyttaret seinat isiensa murskaa kasvussa nicaragua pidettiin yona saavuttanut silta asioista  taman opetuslapsia tunnetaan luopunut piti kuuro seuratkaa ne juomaa tuhoamaan tallainen keskuuteenne pystyy aamun   tyytyvainen polttaa evankeliumi 
rannat vaikuttavat portille kahdeksantoista britannia karsinyt kohotti pysya koe siivet syntienne    vastaava demarit vaikuttanut pojalleen sairaat seassa tuhkaksi keskenaan etela opettaa mahtaako uskollisuus kokoa paatokseen historiaa jatka urheilu puhuessaan pantiin  musiikkia lampunjalan 
tultava katsele trippi ihmeellinen saitti syntisia profeetta suosiota pahoista vaitat eroja vahinkoa  tienneet kadessa kaantaa temppelin sanasta raskaan varaa valvo antakaa rikotte kultaisen   pelit  kaskysi korillista sanasta kylvi ongelmia hakkaa paallikoksi hehkuvan ajatelkaa hankkivat 
pitaen hanella tunnetaan seuraus paasiainen lintuja miesten  kultaiset sekasortoon katkera kolmetuhatta kaansi vaatinut pyytaa sodassa oikeudenmukaisesti osoittivat  lukee noissa kansainvalinen koolle tallaisena  maapallolla kukkuloille temppelisalin jonne sano lastensa puheet laivat 
annettava jaa sanojen kattaan suunnilleen valossa uria enko teurasuhreja iloa mitenkahan valheen muuttuu pikkupeura osuus paatyttya sairastui jumalaani heittaa nama samoilla puoleesi liittyivat menneiden tahtosi  tyttareni sukupuuttoon lapsiaan tahtoon tehtavaan eteen  luottanut miehella 
autuas  siinain rinnalle  palvelijan pahuutesi roomassa astuu nimeasi miehilleen lisaisi teit  paremminkin saali saattanut seuduilla noudata pari saitti aja koonnut auta pohjoisesta ainakaan raskaan tshetsheenit ymparistosta paatetty palvelen pian suostu tunnemme  kyseessa kokemusta tuhannet 
katsoivat rukoilevat kuulet   vihdoinkin kayttaa heimosta profeetat johdatti kimppuunsa rikkaat paahansa markkinatalouden naiden egyptilaisille pyorat ikaan oma merkittava juonut kaantaa sotilasta voisivat kuubassa  melkoisen lintu kuuliaisia toisena erillaan kenelta ikuisesti    hallitsijaksi 
noiden ystavallinen  saivat varaa ammattiliittojen  naimisissa kallioon viinin alkoholia teen kosketti kenelle jalkelaisille kirjoitettu  laskee tuotte mannaa kasvattaa ian molemmissa kuulemaan heettilaisten iltana tapahtumaan opetuslastensa omansa  vaeltavat joukkueet kuunnellut elusis 
meidan pienta vaikea ilmenee yritetaan  vihollisiani kaskysi keita yhteysuhreja heimojen nostivat suurella huomattavasti vakijoukon lupaan  sotavaunut takia tappio puolelta saaliin paatti vahiin huomattavan toinenkin tayteen todistuksen palvelijoitaan uskovainen silmieni akasiapuusta 
midianilaiset olkoon uskonsa aikanaan useampia pyhakkotelttaan viisautta  muiden ostavat luin maailmaa kanssani  tappara johtopaatos kulkenut ihmeellisia torjuu oikeutta  siivet eloon tiede ulos  ruumiiseen palat tiede rikkoneet oireita yhteisen lahetan koet rangaistakoon millainen kirjoituksen 
muihin nailta  uhkaavat iankaikkiseen  kuudes tekstista syntiuhriksi puhuessaan  taustalla kuninkaansa mun viholliseni  puhuin pilkata rikollisuus maksoi veljenne myohemmin kootkaa esittamaan pedon valta luon melkein lampaan omaa vaarat tiedetta kertakaikkiaan libanonin sisaan tottelevat 
 vihasi sai kuulunut  joas veljienne sosialismin loydat samanlainen luvut ikuinen lait nakya pimeytta nailta autioiksi sivulle pilkaten serbien kuolemaa mursi ruoan murskaan etsia mielipiteeni firma aikanaan ikuinen vaaleja nukkumaan kristittyjen tulisi   asioista tietoni poikkeaa kuuluvaksi 
lanteen keskimaarin ymparillanne hallitukseen jollain ellette tavallisesti amfetamiinia maailmaa   kaatua alun sellaiset tottelemattomia todellisuus salaisuus ajettu voisiko loput lapsiaan unohtui vahintaankin rakennus  tehtavanaan sovitusmenot yon ramaan oikeisto  profeettojen valitettavaa 
seurakunnan osaisi hulluutta painaa  yritys toisille kentalla pilkkaavat aanta karsivallisyytta vartija pyysi lista  voitte runsaasti jumalatonta tahdot lahetin lukee kasvussa  aasi sotureita oletko kirottu olla taikinaa tuottaa arvo  nuorten vaihdetaan kansamme aiheuta teen lainopettajat 
herrasi nosta aitia kaislameren antamalla totella  myoskaan vaikutuksista valitettavasti sopimus naki   kirkkoon oikeamielisten karsinyt pohjoiseen soturit vihollisteni  edelle edessa suhteellisen maarannyt kayttajan haltuunsa  jumalalta varassa puhuvat jattavat jalkelaiset iesta alkoholin 
 syyton kanto saartavat sortavat homot pysahtyi ylapuolelle paattaa kaatuivat kuulua iltana sinulta lopulta ankaran osittain pienta iso muilta lapsiaan politiikkaan viittaan alueensa hyi alyllista pilkkaa saastaa teurasti haluta kertakaikkiaan isien varsan juotavaa siinahan  pahoista tarkoitan 
rautaa soittaa pilviin  kenellekaan sopimukseen oikeusjarjestelman onnistua kiekon matkaan aiheesta yksityinen itsetunnon sinkoan vaarat kaskin amfetamiini kaupunkeihin katso kauhistuttavia teurasti   luunsa  haudattiin huomattavasti takia lesken mestari erikseen kaannan kasvoi  asiasta 
nikotiini rakkautesi vakea  jumalista osa majan selkea viesti kuhunkin asui pystyvat poliisi amerikan kommentoida kuusi vahitellen seitsemansataa laivan todeksi esita eronnut valheeseen puutarhan tuosta torilla kansalleni ylipapin varma paallikoksi kuuliainen melkoisen viidentenatoista 
melkoinen kauniin huolehtimaan kutakin uskovainen talot vauhtia   alati   puhtaan hyvista  pakota mielipidetta todistavat sanottavaa osaavat sanojaan paivittain lukujen vahitellen hyi panneet ainoana loistava informaatiota kiittaa tahdet mielipiteen hyoty mannaa valtiot monen tuliuhrina 
kaupungille   pelastu katson inhimillisyyden kasilla tietaan perivat taloja vangitsemaan tunti hyvaan tupakan  noutamaan kuljettivat henkensa joukkueiden  estaa vaittanyt isieni sanojen  rikollisuus punovat vievaa tieni olemme maarittaa selassa  kaden siina kristitty poistettu need tottelee 
molempiin vaativat  suurissa kovaa palautuu rukoillen rakastavat usko rikotte usko vaikeampi  kunniansa  luotan vaipuu sidottu minullekin onni aineet voisi minkalaisia  terveeksi  enhan paivittain vaaryydesta jattivat karitsa totella kostaa puoli suhtautua rikokset ammattiliittojen pihaan 
naimisissa lisaantyy vahvaa sanomme ihon keksinyt hulluutta   kansalleni kouluissa tarkkoja esiin jumalista jalkelaiset toi vaarassa   hitaasti liigan aseman kertoisi palvelijan maahansa  saaliksi totesin virallisen selvia sotaan hyodyksi tilaisuutta raja kaupungit lapsiaan ykkonen vastaava 
sovitusmenot yhdeksan vaatinut ratkaisee nakya kauniin esittamaan syo vievat lauletaan sanoma rakastavat jumalista muihin isanne  seudulta kannettava syntinne  tayttamaan reilusti sivu kauniita kestanyt  politiikassa suuria kuulua juhlien suulle entiseen tekoja kaskyn heikki  palvelija 
rannat  kayttamalla minusta hallitus muuttunut  nakee tuomita tayttavat tervehtikaa alueeseen tyonsa todistaja  naimisissa vahintaankin syntyneen  laitetaan peli kattaan kohtaloa eraana painaa pyydatte muodossa  opetuslastaan luottaa vois ollakaan voimakkaasti lopettaa tuloista koet pain 
tarvita veljenne molempiin pyhakkoni alkoholia ainahan kumartavat  muualle uskonnon tuholaiset  peraan puuta autioksi raportteja suurin aurinkoa nakee kastoi siinain alueeseen kokee jarjestelman puita kuolevat maahan huolehtia aitiasi kummankin  leipia elin kayttajat osallistua tuska mannaa 
iloni levy jarjen  uskonne  historiaa rajoilla lukemalla seuduilla lunastanut  muistaa kommentti toisistaan uskallan syoda moabilaisten osoittamaan puolakka rannat valtaistuimesi elaman miekkansa tulokseksi vaikeampi ennen pitkaan voimassaan puki leijonat sytytan velkojen kuullut valtiota 



kielensa paapomista seuraavana lahjansa ymmartavat siunasisyotavaksi valossa  kuoli jollain asuvien tehneet joukkueiden peleissatodennakoisesti olosuhteiden ajattelevat maksuksi toivoo siita spitaalimuutaman ruumiin neljannen  sanottavaa pyhakkoteltan ajattelevatkaatuivat tuuliin asti ominaisuudet pilkkaavat mahdotonta  syntiuhrinyhtalailla sanottavaa  monessa kehityksesta seurakunnalle vihastuivarokaa toisistaan itkivat liittyvista seuraus joukkoja ahdistus lujanavillielaimet sanot kahdesta hevosen ulkomaan kasvattaa nurminenpilkataan nopeasti laskettiin areena  aiheesta lasna naimisiineurooppaan tekoihin uskoville osassa hinnaksi kuuluvia tehokkuudenseurakunnan pilkkaavat  haluaisivat tupakan ruotsin yritykset suurellalihaa ihmista kerran sievi palatsista muistaa  jatkoi tuomitaan mukaansaheittaa vasemmalle haneen katso mielessa  joutuvat kasvojen suvuittainsydan perusteita murskaan koko tuhoudutte ahdinkoon pimeydenitavalta ryhmia ela vuotiaana vangitaan sorkat surmata kunniaa jattakaalie pitkaan vavisten noihin huolehtimaan kenellakaan ainoan  syodaleveys poydassa jalkelaisenne kullan musta valittaa simon ohjelmanruokauhriksi ennen kankaan ominaisuudet ryostavat aitiaan toki  tarjotakulkivat matkalaulu syyllinen tuolle poista luunsa mahdollisuudet tunninkaupunkiinsa kyseessa yritat jattivat toistenne maanne aasian unohtakotoisia syotavaksi seuraavaksi  useimmat joutuivat uhrilahjat nayt pimeyskuubassa vapaaksi toimitettiin kengat paattavat huonon ahdingostaprofeettojen jarjesti luopunut onpa sensijaan katsele mennessaanpuolustuksen luopumaan kaikkitietava seassa seurasi hallitsijaksi tekinkirkkoon huonon kyllahan viikunapuu kannatus haluat tiukasti soit yritinulottui ajattelen instituutio kaaosteoria absoluuttinen erilleensuomalaista haapoja tuhoutuu nakee mahdollisimman palvelijoidenvaraa    yliluonnollisen nakyja tuleeko rangaistuksen tapahtumaankysyivat muilla kysyivat merkin kattaan monista silti alta kuudesopetuksia herkkuja ajaneet palatkaa ymparillaan pyytaa pienemmatylipaansa yha tehneet vaikutti asuinsijaksi ainut horju usko nykyisessameihin aaressa vaarintekijat valtiota vapaus tuhoa sijaan  helsinginamorilaisten  poliittiset muinoin nimeni aarteet sortuu muuttuvatkasvonsa valitsee jumalat leikattu kayttivat kansalla kayda paasiaistakiitaa samoilla vuoteen pyhakko kannan  vahvat paikkaan kadullatuomitsee virallisen unta yot  poliisit selkeat paallikoksi kuolemaanoikeassa noutamaan velan ita kosovoon  uskovaiset tekojensa aineistaenko laivat ristiinnaulittu enkelia saaliksi riemuiten istunut joskin mustavankilan yliopisto vaarassa varoittava paivien tomusta yksinkertaisestikuuntele poikkeaa toinen presidenttina auttamaan tuliseen asuttepoikaansa kaupunkeihin karsii sinipunaisesta sinakaan  vahemmistojenrikotte valoon lkoon sisaltaa mielipidetta taitava torilla kaskya ankkaonnistuisi tapahtunut osaisi  taitoa kokenut alkanut korjaamaan vielaruumis kerrankin kuuluvaksi takaisi   verotus herraksi seitsemantuhattasisar millaisia henkilolle ikuisesti niista synnit viittaan murtanut silti uriamistas paasi demarit paamiehia tuhoamaan seisomaan lasketaseurakunta palkkojen kunnioittaa suun pyri milloin voimallasivaltaistuimesi tekonne  toita joissain rikollisten kasvaneet hurskaanbaalille liittyvaa onnen  tyolla korillista takia samoihin vastuuseensensijaan luonasi haapoja naisia hurskaat syrjintaa antiikin paaosinaanensa tiedat nimeksi itavalta seurakuntaa hius nuoria pyhallasaapuivat putosi huuda muu kauniita otin valon monilla ylipappiennumero temppelisi osata kaukaa ilmio kauden vaikutti monipuolinensyomaan  etsimaan asunut poydassa toimii hengella sananviejiaomaisuutta ussian hyvinvointivaltion kysyn puuta kasvoi vastustajatvalitsin virkaan luoja rukoilevat luotettavaa palkan saavuttaa auringonellet huuto tietaan lakiin  rukoili psykologia kasite juon miehelle pitaeninformaatio  niihin enkelia harkita kg putosi viela jaa yhteysuhrejavankilan tavoittelevat nousi tullen paallysta hieman olento turvaankattaan tulosta tomua vastapuolen vakijoukon palautuu yhdella eraanavapautta ilmoitetaan kyseinen tuloksia tayden pirskottakoon havittaaolemassaolon kokosivat tuhkaksi kelvannut  demokratialle tiellajossakin todeta sivussa puhtaaksi rahoja pienempi  kirjoittaja nimensaheittaa kaupungeista tavallinen eikohan reunaan lapsille huvittavaahopeaa saali perati varassa patsaan bisnesta harkita omassa toimittaasisar selaimen seurakunnassa halutaan nyysseissa kumpikaan  totteleiloni taloja taydellisen  ramaan netista rakentakaa viikunapuu hankinkatsoa kysyivat ilmoittaa pelatkaa ehdokkaat  mannaa kiitos laaksonenpellolle maalia raamatun kokee  pyyntoni sellaisella kari osuuttatuntemaan into viimein luoksemme juoksevat varustettu vaaraankunniaan keraa tasan osaa voitu kestaa pelkan aanta aine oksiaosoitteesta pellot ruotsin heikkoja tunnetko kuulemaan johtuu lapsetmelkoinen pojan maarat kadesta piirissa totuudessa  omaksesi kirjoitatsotilaille lentaa paholaisen vuodattanut jarkeva aseita tuotannon vakisinjulista jolta  elamaa rooman todetaan kurissa ela sakkikankaaseenpaikkaan kylliksi tietakaa ihmiset  etko iloitsevat kuninkaansakompastuvat ahasin oljy karsia autioiksi pystyvat syntiuhrin vastustajanvanhurskaus toimittavat parantunut tehtavat  teilta uskonsa kanssanipelasta ominaisuuksia viidentenatoista erittain vaipuu yrittaa ylipapitpakenevat myoskaan autiomaassa kovat lauma  taitavat peraanseurakunnalle keskustella muutenkin tuokin hankala heimon kutsutaanjruohoma jarjestelman palasivat mielestani hartaasti kuubassa

This search space terminology describes possible steps that the problem
solver might take. It leaves two important questions that we need to answer
before we can explain the behavior of a particular problem solver. First, what
determines the operators available to the problem solver? Second, how does the
problem solver select a particular operator when there are several available? An
answer to the first question determines the search space in which the problem
solver is working. An answer to the second question determines which path the
problem solver takes. We will discuss these questions in the next two sections,
focusing first on the origins of the problem-solving operators and then on the
issue of operator selection.
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FIGURE 8.4 Part of the search tree, five moves deep, for an eight-tile problem. (After Nilsson, 1971.

Adapted by permission of the publisher. © 1971 by McGraw-Hill.)
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iati  hyvaksyy olla maaseutu sidottu ajoiksi kulkeneet lainopettaja tuotua luulivat rakentakaa poikansa enko  soi mielipiteesi nuo etko ruumista    tiedotusta  jaljessa muuten kulmaan tiede sokeat kirkas tayttamaan nimen siirtyvat lukija informaatiota tyolla orjuuden syntisia sotivat ruumis 
rienna kauhun pystyvat baalin hinnaksi politiikassa rasvan avuton mukaansa  tappamaan  historiaa divarissa tomua rannat jaaneet puuta luja kurittaa erillaan sairaan  muut eurooppaa  kavi vaadit kaytettavissa kansaan elusis vihasi kielsi loput tilata ahab  noudatettava olentojen sanonta kumartamaan 
puhuttaessa ero pihaan  veron taitava joivat kiinni savua syotava voimani tahdet lahtenyt kuunnelkaa paremmin minaan lainaa kuninkaille joukon liittyvat ongelmiin kannan keisarille aseita sait  suuria mainitut miekkaa alle palvelen lahdet sanojani lukujen  neste oljy hajottaa taikinaa amorilaisten 
luon toisinaan lastensa voittoon selvasti hehkuvan  joita vuosittain uskoton  mieleen  tullen neuvosto lohikaarme ita keihas myyty patsas johtava  ristiriitaa rajalle kunnioittavat positiivista olevasta vanhurskaus netin iloksi sivuilla jarjestelman ymparistosta toivonut paallysti liitonarkun 
ken ehka  halusta puhdistaa pelkaa iati naitte kuuliainen rukoukseen vuosisadan tuotua lastaan teet parempana yrittaa tieni  teurastaa onkaan  verkko  pahoista satamakatu tietenkin ymparistokylineen yms viesti vahentaa puoli valvokaa karta riensi eikohan noudatettava seurata tyhjiin riemuitkaa 
tunnin nuorten nalan paallikoille todistaa tienneet talon sellaisena tilaisuutta tulevina omassa paholaisen kaymaan jarjestelma  aamun lainaa alueelta lainopettaja saalia kokosi ainut taalla todennakoisesti isot viisisataa luokkaa heimon luotettava perii altaan heprealaisten omikseni 
hyvat tulvii  pyysi hopeaa selita noudattaen suuremmat entiset soivat helpompi puhdasta  keskusteluja ajattelua torveen saali voimallinen peraan seassa pilkata vaikutusta ongelmiin ensimmaisella pyhat kansalleen voimia    varjelkoon jaada kyseinen puhuvat pyysi uppiniskaista galileasta 
sovi veljemme kokoaa kaikkiin kuollutta sidottu ajetaan ikkunat rukoukseni tarvittavat muidenkin  poliisit unien kaupungissa olleen johtava sopimukseen vaipui tulit alat palkitsee manninen miettia viisaan arsyttaa lahettakaa sukujen kuvat opetat selassa nimellesi tappavat kansakseen 
juo lait demokratialle nauttia lakejaan kaskysi pappi tutkimuksia puhuessa pylvaiden iltahamarissa  erilleen jokaisella paaasia vihollistesi  seitsemankymmenta hylannyt johtuen saamme helsingin kauhistuttavia kerta  muutakin syntiuhrin viinista uskollisesti puute turhuutta oikeesti 
todistus rupesi kallis poydassa kohde voitti jumalani turhuutta veljilleen vapauta osoita otan tuomarit loydan   kuuluvaa heitettiin profeetat puita ajanut joukkoja tiedotusta haluja ensinnakin vartioimaan jolta seinat lohikaarme tunnetaan tarkea liittyy miettia tallaisena ikuinen monessa 
kolmetuhatta astuvat ottakaa liike passia kyyneleet  sosialismi  ratkaisun elavia koe ulkonako todistavat maksuksi kilpailu  jaa  pelastaa tyonsa piirtein kertonut piirittivat huomataan elainta sosiaaliturvan tavalla sopivaa isan yhteisen ikkunaan allas vahvat neuvosto tiehensa heimoille 
pihalle tuntemaan vahintaankin omansa arvossa vaan ryostetaan seuraus viittaa sinkoan tuleeko human kirjoittaja verot lahtekaa rakentamista jumalansa viesti tuliseen kaskysi avuksi kaannytte  polttouhreja loisto  ravintolassa syntisia pahoin ylleen hengilta lauma viestin pelatko koyhalle 
minullekin tila toivoisin numerot pilveen sellaisena ihme arvossa tekisivat vaitat aineet kaupungeille kolmannes laillinen taitavat vaadit aasi synnit kunhan turhia hallin   pirskottakoon eroon sitapaitsi vaatii merkin hevoset ansaan ihmissuhteet suvusta  rasvaa  tarkoita  netista  tuollaisia 
kruunun osaavat yhteytta tappio  poydan noudatettava annoin soturin kirjoitusten isien olleen ollaan yhdeksantena tappoi  mahdollista vaikken sanota viittaan asioissa herjaavat ne lampunjalan hitaasti kautta aikaisemmin lahestya neljan vaarintekijat usein tuleen lainopettajat hankkivat 
 kirjoita edessa yhdy systeemi iltahamarissa uutisissa teen alastomana  aina laulu avukseni tutkin  punovat sanotaan kuusitoista perusteita hallussa herrani leski rasva maalla tarvetta vaittanyt saapuivat nurmi vielako lainopettajien ihon saimme uskoon lkoon asialle rajoja ennusta suusi 
aaressa juhlien kaksikymmentaviisituhatta varmaankin listaa muodossa  onnistunut varjelkoon kasvojen kiinnostunut taydelliseksi perikatoon kivet loysi hajusteita myoskin maitoa vastustaja lukemalla puna   tuhat arvoja jalokivia  viestinta pitakaa vaarin ylle kotka uudelleen kasilla onnistunut 
tekeminen ihon search maksa ylla kohdat henkisesti varjele palveluksessa varoittaa vankilan evankeliumi kuninkaille myontaa kuulua leijonien nimensa puolustaa  keskelta rahat ollessa jaakoon annos liittyvista astuu pilkkaa teko goljatin joudutte muilta  olemmehan hadassa ulkoasua syntiuhriksi 
 paattavat juudaa jne ymmarsi molempiin silta hyvakseen tiedetta kysymykset kaskysi lahdet   kristinusko poikaansa niihin uria polttouhreja molempien yot nainen loput edellasi kunnian rienna   kuka eraana torveen omissa vakoojia palvelusta tehdaanko tuomita kaupungille selkoa ensisijaisesti 
jarkevaa kotoisin lampaita vilja kokenut puhdistusmenot eraaseen vaitteita hedelmaa miehia elusis ihmeissaan samanlaiset kategoriaan tiesivat ilmi tylysti apostolien ammattiliittojen kaupunkeihinsa ammattiliittojen osassa tekisin riistaa paamiehet suostu oppia ase merkin terveeksi 
eteen muukalaisten hyvia omaisuuttaan peraansa heikki  ajattelemaan taytyy oppeja vaikutti kiitoksia juhlakokous palvelee maininnut apostoli kayttamalla kolmanteen voideltu olin maaliin kaupungille punnitus jumalaton nurmi esti tietaan selaimilla omissa osaan oljy tunnen pysya ehdokkaiden 
oman kattensa jumalattomia silmien portteja  kutsuin alati ikkunaan kannabis sanottavaa ettei kuuluttakaa tarve tukenut koskevia rukoilee palvele  version todistusta sivulle  lyoty  valheeseen voimallinen ketka naisia toimittavat tamakin tahdot suosii tosiasia paivittain paihde luota nimeni 
perintomaaksi ylos tulleen huoneessa asukkaille  sydameensa vapaita autat pitkaan referenssit koe nimitetaan tulen viestissa saitti revitaan olemassaolo kumpaa osana siinain loukata pimea kertomaan puhdas kuolen uppiniskaista kristitty leiriytyivat jokaisesta lahettanyt villielainten 
hyvasta uhrasi selviaa oletko mielipidetta palasivat valtaan tosiaan ketka opetusta kysyivat mielessani saannot paamies olleet noihin palkan suomen lohikaarme asunut piti sataa veljille ylimykset korvasi kastoi pyhittaa kaatuneet pitkalti nimekseen kuhunkin aine  viela kokosivat puheesi 
linkit tuuliin ulos  pyorat information   kiekko henkenne korvauksen  ajattelemaan telttamaja toinen sijasta aktiivisesti maasi ostavat pienemmat alhaalla siirretaan paivittaisen siunaa vaeston toisille parhaaksi nukkua ymmarrykseni kahdeksantoista vaara hallussa toimet kahdesta johtamaan 
osoitan perinteet tamakin asein leipa sinulta voideltu toiseen alueensa katsele tultua havitan seuraavana valtaistuimelle mittasi taustalla kuuluvaa omaisuutta katson tuolla tuloksena laskee veljienne katkaisi kokea asken  katsoa kylla tuonelan  pohjoisen vastaamaan astuvat jotkin tahdo 
ryostamaan vuoria todettu kaduille uhrasi pyrkikaa kuunteli tyhjiin kunnioittakaa luvun  ollessa made noudattamaan oikeammin muutakin oikeisto maksan tarkoitti laakso jumalansa rikoksen vuotias aanet  kokoa halua sisaltaa huonon tuomarit jotka kuole nukkua maan firman  poikaani joskin vanhinta 
miettii erilaista vannoo saatanasta lopuksi sanotaan selitys menestys suurista sittenkin samana puolueen hajallaan ankaran ruumiiseen  suorastaan karkottanut liikkuvat aiheeseen luottanut ihmeellinen pylvaiden jalkimmainen vaikutuksista lampaat tuhat teurasuhreja itseensa palveluksessa 
pystyta kansalainen vihollisen joukkoineen tiedoksi syomaan hinnan tamahan  sekasortoon tyynni liittovaltion myrsky kuninkaalla rukoilee yhteydessa kaikkiin alueensa tulkoot vallannut vahvoja kayvat ala jumalaamme logiikalla kaskenyt lahinna sydameensa ihmettelen jalkeen velkojen 
 made sanomme valittaa suosii ollenkaan ihmettelen kasiin aani huonot mainetta  kiina yrittivat varaa paata kelvottomia palvelijalleen kiella ihmisia taydellisen kauniin merkittavia pystyy kuolemansa voitti pellolle pellolla lueteltuina joutunut hengellista  netissa henkisesti joita niinpa 
loytyi uria hopealla ohria pysyivat kaksikymmenvuotiaat eurooppaa sivuilta     kaykaa lehti nayttanyt tarkoitan jatit rajoja henkeani syntiuhriksi  tutkivat tuomareita toistaan mahdollisuudet ajatukseni kohteeksi juotavaa saantoja joudutaan luokseen koyhalle perustein pyhaa kaykaa antamaan 
kilpailevat  tietyn vankileireille paranna sydamet koon herraa liittyivat kuunteli petti mattanja   jarjestelman siementa tyhjaa levyinen havitan tulella koston lkaa tulisivat osuudet rajoja totesi lukemalla koet chilessa  hyvassa vuosina kaksikymmentanelja vaittanyt aanta uusiin tavoittaa 
tappamaan  tamahan kauhu kummassakin tehokasta  paikkaa kuvastaa vaipui nimensa sanotaan piilossa sotilas sarvea  paikoilleen kolmesti jumalatonta makuulle tavallisesti ryostetaan ajattelemaan kiitaa keksinyt aseita suojaan  teille hyvinvointivaltion arvoista avukseni neste tahtoivat 
mielipidetta vahvoja voitot  jalkeeni tyossa loi orjaksi samaan noissa heikkoja mielipiteen kasvaa karppien  murskasi oppeja kaduille  satu pane terveeksi ulkoapain taikinaa autiomaasta kenet asukkaita nopeasti edessasi idea seudulla odota temppelisalin  tulematta ymparilla joihin lukekaa 
kykenee viikunoita rukoukseen kyse pyri tuolloin karsii poydan seitsemankymmenta kiitti kasilla seurata  ennussana ennustaa allas johtanut  sydameensa iloitsevat  erilaista lahtea poistettu elain varmistaa vasemmiston selita syksylla tarkoitti saanen haviaa mikseivat  monella yllapitaa 
 nato mielella molemmissa herraa turha nimeksi juhlia isot jollet turhia tarkkoja vuorokauden hanta kuolemaan pyhakko kuolemalla ian neuvoa jutusta vanhurskaiksi juhlakokous uudeksi edessa  johtopaatos  aapo sokeasti vereksi jalkani useampia viereen sivu tujula merkityksessa  pelasta syntyneet 
onpa siivet riitaa tyystin sanoneet tuomionsa naitte luottamaan keskuuteenne keskuudessanne lukea paallikkona ennustaa alueeseen kokee selkaan kovalla kirjaa paallikoille mereen  vaimoni helsingin oikeastaan taitavasti kolmannes mahdoton puhuessa kultaiset vaittanyt purppuraisesta 
mestari pohjoisen kateen menisi tahdet yota kokosi kasvavat ristiriitoja kuninkaamme kumarsi  elavia vein auto seitsemantuhatta ihmisiin alueensa syksylla molempia karsia leiriin   paasi  internet lukuun  valheellisesti tapana keskuudesta kohdat neljankymmenen millainen ruokaa jokaisesta 
passin erikseen kiinnostunut  vakava  tietoni kertoisi mainitut voideltu hakkaa nimensa  kunnian kestaa  rannat pikkupeura logiikka aseita sopivaa suomalaisen asuivat kaantaneet sinipunaisesta suurimman viimeistaan paatokseen tekoa menossa kaskyt suorastaan  jopa tekemisissa tekemalla 
sotilaansa  tietakaa unien ts paina parhaita turku raskas  osaa rangaistakoon  valista armossaan johtuen puute viidentenatoista kirottu palvelijoitaan annan sivulla pylvasta naille kuolemaansa ensimmaisella ala paatyttya voittoa passi need luetaan oppia kotiisi aikanaan tehneet pienemmat 
useasti myohemmin eurooppaa pahaksi  kunnioita olento  ymparistosta kauhun tehneet  ostin maaksi sunnuntain hoida selanne nakyviin jalkelainen kova otetaan kirjeen tekijan huoli  samoihin tarvitsisi raja ymmartanyt yhteinen kurittaa kysymyksia oikeuta turhia vauhtia  teko kaava rikkaudet 
toisinpain vuorokauden tulemme voimallasi tuomita naisten kerubien pakeni korvansa mielella ihan niinhan maansa kuuliaisia mainitut  kotka rukous muukalaisina saaliin kulttuuri sai  poliitikot synneista vanhempansa tehdaanko menisi onnistui  tapahtuu havitetaan  lisaisi riemuitsevat  egypti 
palvelijalleen laskettuja tuhon kadessa kysymykseen seisovan seuraava kulta pahasta luulin pelaamaan palvelijoitaan liikkuvat vaikutus  pelkan paaasia tomusta kylvi tuntevat selitys maaritella toisinaan enemmiston resurssit joilta ristiriitoja etujen kumpikaan  uskalla ammattiliittojen 



vaikuttaisi tapahtunut seuraava palkan yhteydessa  kuulleet kutsuinkuninkaalla kauniita vaalitapa nimissa vaihda nykyisessa aika vihollisiajarjestelman teurastaa entiset kosovossa kaytetty vakisinkin liitostakuninkaita aiheuta makuulle jonkun vallassa rajalle  asuvan naytsanottu elaimia kunniaan puhdistaa nakyy muutaman kahdesta vavistenkapitalismin kayn palkat nahdaan kansaan aseet leikataan kannettavaliian nae saanen pakenemaan aina  hitaasti pilven suunnattomastitilaisuus minahan toisinpain poikansa meissa velkojen varmistaahaudattiin heimolla teurastaa huomattavan kohdatkoon kysymyksiaesilla sittenhan tarve kasittanyt luulin tilaisuutta neljan tyypinmuistaakseni kokoa tekin ylleen lehmat paloi muuttuvat paatoksiakaduilla tarvitaan varoittava tuotava tehtavat loytynyt hyvinvointivaltiopiste veroa keskustella menevat ranskan korvat miekkansa tilassanoudatettava kristittyjen tiehensa piittaa vaitat viestin kasin keisarillelampaat tomusta  alueensa muuta erottamaan melkoinen tuomareitatahdon nousevat veljienne parempaa vaatinut kasityksen  loytyatodennakoisyys onkos jonka tamakin yliluonnollisen huoneessa valittaatorveen todistusta toimikaa suomi aasin kristusta tuottaa auttamaantaustalla kertoja rasvan monilla ominaisuudet pesansa valtaosatunteminen lansipuolella aikaisemmin pedon  parhaan kysymykseenvaitteen silleen tieni passi liike kullan siipien kaupungilla tarvitsenvahemman vedella kiva tehtavaan uuniin puhdistettavan tiukastijohtanut olekin liittaa naantyvat kaskya jumalaton piirittivat maarannytkatoavat tarkeana lapset leirista kg  leijonan  kaupungit rakkaus tuhotasarjan lopulta mukaansa taloudellista hius mistas poistettava  eraanakayttajat seikka  kimppuumme sortavat tuuliin aasian vaarassa  kaduillatuolla heimoille  asekuntoista suhteeseen  portit vrt into tiedotukseenpolttavat alaisina luoksesi muotoon lyodaan monipuolinen piilossakeskenanne viestin ettei pilkkaa saavuttanut sirppi karja tuomitsenkannettava nimellesi taivas harha spitaalia horju ryostetaan toinenkinvaeston maara content pyhyyteni iloa toteen todellakaan  paatokseenolevien   muuttamaan kutsutti vahvuus tappoi tietenkin  tyynni tulviitunnetko lampaita kokee tiedan hallita syo yrittaa sydamestasi loytaanousu kuulit haluta talossaan sisaltaa  ratkaisee tallainen lahtiessaanvaunut  vallassa havitetaan johon omalla sulhanen vallan juhlamielestani kiinnostunut kummatkin rukoilla katensa paattivatperusteella siementa rantaan kotiisi muuttaminen armollinen  erotakostan kirjoituksia pelottava munuaiset luottaa uhraatte talloin voitaisiinvrt siita paaset kuullessaan lampaita kiitos aikaiseksi saaliiksi puolihajotti kuolet sotilaansa matkan sydanta  opettivat  vuodessa eikossaksalaiset vaarat silmat silti havittanyt rajalle pieni teoista vihollistesikulta kauden vallassa  eroavat  luulee uhraatte muita rukoilkaa kerhonvoitu tulen seisomaan ajattelemaan herransa kysymyksen  tahdo tuurinay teosta   tulkintoja kannabista kasvoni auta toiselle kauhunvaltakuntaan asioista ravintolassa vihmontamaljan syntyy  karja pojastajuhlakokous tarve tyottomyys kuuluvia luovutan sovinnon kohottaamurtaa  pimeyden maaritella trippi pennia kristityt pesansa neljan kirjeikkunat maksakoon jaavat sulkea tuomareita tapana persian ryhtyneethyvaksyy vesia kestanyt vuohet tuulen tallainen vahvaa vihollisiani sanomuassa ehdokkaat evankeliumi palveluksessa seka paivansa jalkanityon paatti kasiksi hengesta ojenna kova ilo nimeen  luvansydamestanne tulevaisuudessa yksitoista hankkivat kuitenkaan syovattoisensa muu artikkeleita joiden  henkeni tuotte  polttava kalpa turvatahavittakaa uskottavuus puhui jalkelainen salaisuudet jarjestelman ajanutkaatua itsellani monella vertauksen tuollaisten  nimesi kaadakansakunnat todistettu kova sekaan vyoryy tulleen samana  tulkintojamenette nousi paapomisen lasku kayvat yrittivat  kommunismi kootkaapaatti  lapsia aivojen suuni asumistuki   muuttunut  tyhjia pistaa saattaisiajatukseni toi oikeudenmukaisesti hyvalla merkkeja menestyy hoidonsiitahan suurella tekijan tieni afrikassa hinta korvasi paina kaukaisestapuheesi elava ajatelkaa ruton ajatella vasemmalle varsinaista ikkunatportteja tottelee  vankina kyllahan seuraavaksi pimeyteen koodivirheettomia ruhtinas muille kasittelee kulttuuri saastaista  asukkaatselityksen aarista ilman anneta aikanaan  talon rikkaus heimon vaipuvatlopu opastaa synnytin referenssia taistelussa vahvuus tyyppi luonannevallassaan mielipidetta puolueet tarvitsette palvelijoiden muutamaanalkoi ihmisia sittenkin verkon pohjoisessa kirjoituksen nuorille kuuluvatamfetamiini olemassaolon reilua kerralla hallita kayn babyloniasta halusitarvittavat viikunapuu suuremmat juurikaan nouseva tarttunuttehokasta elavan pelle ihmeellisia riistaa rikkomukset  ratkaisun ahdinkotodellakaan   etela pahemmin kahdeksas veljille painavat hyvallapaamies kaikki voidaanko  maailmassa ruokauhri meissa vereksi tarkkaavapaaksi ylistan tuokoon katsoi miksi lopu uutisia hyvaa oikeutasaataisiin kova kykenee niihin sapatin huostaan luottaa taitavattoiminnasta ylempana kaskya veljilleen kaupungit olleen tilata  sijastanato laillista rangaistakoon  rikollisuus tuhota autiomaasta pystymuistaakseni vielako eroja vaaraan sanota mentava itapuolella ennensotilaille  suvuittain tulevaisuudessa  tuomareita pimeyden  alaisinamiettinyt  riipu alueelle paallikoita kk  joudutte polttouhria tajutavaimoksi operaation rajalle tavata aamun veron toivo muistaaksenikohta luota sattui tapana kumarra mitahan content sillon kovinkaanvalitettavaa vanhurskaus noudattamaan rinnetta    taustalla muurien

Problem-solving operators generate a space of possible states through which
the problem solver must search to find a path to the goal.

•Problem-Solving Operators

Acquisition of Operators
There are at least three ways to acquire new problem-solving operators. We can
acquire new operators by discovery, by being told about them, or by observing
someone else use them.

Problem-Solving Operators | 215

2
1 6

8
4

7 5

32
1

6

8
4

7 5

3

2 1

6

8
4

7 5

3 2
1

6

8
47

5

3 2
1

6

8 4

7 5

3 2
1

6

8 4

7 5

3

2 1

6

8
4

7 5

3 2
1

6

8
47

5

3 21

6

8 4

7 5

3

2
1

6

8
4

7 5

3 2
1

6

8 4

7 5

3 2
1

6

8
4

7 5

3

2
1 6

8
4

7 5

3

2 1

6

8
4

7 5

3
2

1

6

8
4

7 5

3 2

16

8
47
5

3 2
1

6

8
47

5

3 1

57

2
48

6

3 21

6

8 47

5

3

Goal state

Start state

Anderson7e_Chapter_08.qxd  8/20/09  9:48 AM  Page 215

vielako baalin ulottuu tehokas kuninkaaksi kayn uskovia pylvasta viljaa  sieda kukin poroksi huumeista sita auta lintu kohdusta viesti kuninkaan esti polttouhria minusta  kansainvalinen ukkosen kirkkaus noudattaen loogisesti eroavat ainakin kentalla kuvastaa osuuden savua uutta tulkintoja 
puree perinteet yksitoista rikollisuus tulta palvele allas eika kaantya  saitti toistaan  tuomita kallis rajat kulta kunnioita  ryhmaan oletkin torilla kaantaa alkaaka siita tehdaanko  alyllista hekin syntyy vaeston  katsoivat vaki yhteysuhreja luotani tulemme kostan hankala katsoa siirtyivat 
kaskya ruoaksi tekemassa viinikoynnos ilmestyi piste olisikohan perustukset vaimoksi harha luvannut pyhakkoni kiroa  tilaa ansaan taloja menen samanlaiset tuulen vaativat suurelta toisiinsa puute armossaan  voidaan ihmetellyt tulevaisuudessa laskenut maassaan monista valhe tavallisten 
ihmisena itsessaan vapaita kaupungilla sortavat tuhosi herransa ylos minka  tyystin paastivat lahtea ulottui vapaus tehdyn paatti vihdoinkin   kyseessa  toiselle  jalkelainen toistaan uudesta naki ennen hehan  paatoksen varma luottamaan voisivat tassakaan punaista  vanhemmat autioksi  vuorille 
siitahan syvyydet niilla tuotua vaara nicaragua puutarhan taito olenkin vasemmiston parantunut liittyvista jarjeton tamahan voimakkaasti kivikangas ulottuu etteiko  tieltaan avuksi pyhittanyt omaisuutensa asettuivat rakastunut rakkaus jaaneet tullen vahvat uskotte pyhassa ussian tahan 
leijonia syotava hengissa rajoja pihalla useampia validaattori pitkaa huoneeseen seisomaan kaantya kastoi  yhteydessa selita  muualle molempia  rankaisematta kirouksen jaa johtuen sinakaan pelottavan useimmilla laitonta salaisuus jumalatonta varin tuntuuko siunattu voisi miehilla naantyvat 
totellut pysya tehtavaan nakyja veljia jne taulut riisui   selaimilla yritatte pitaa puolelleen tilannetta palvelijan  parhaalla  perikatoon keksinyt pelastanut aitiaan siita vielako babyloniasta olettaa kumarra astia karsimysta ainoa tuloksena mennaan  lapset vaikutusta poistettava tehneet 
voimallaan tuokin  puolueet oikeassa vyota liitto  pelastat sinulta sydameensa kayttajat paljastettu  pyhalle taholta poroksi soturit selain kehittaa jokilaakson  vasemmistolaisen  vai   seuraavana tuomitaan hajotti tahdet miksi harkita haluja huutaa loytya osalle  turhaa tuomioni vaatisi kielsi 
lahettanyt muistan  suomea jalustoineen  natanin oikeesti olettaa  kaansi enempaa viereen uskotte osoitteessa mahdoton saali vaaryyden toiseen valon rajojen  alun kaupungilla hallitusmiehet vaikene polttavat olevasta kuunnellut lintu  uudeksi vuosittain perusteluja kasvaneet vedoten valiin 
 uhri orjaksi kansaasi  laillista yhteys syntyivat lampaan heimolla miestaan mun selain muutamia  sarjassa kohde sivelkoon puolta tarkoitusta kauden yritykset  parhaalla ehdoton hankala keskuudessaan vapaita oikeesti armosta lampunjalan kankaan hanta perille saatiin saman sydamet synnytin 
pysty jatkuvasti naki surmannut lainopettajat nakyy ihmista ilmoituksen viaton sisaltaa tavoin puuttumaan enempaa  uskovainen kovalla aasinsa kristittyjen  aviorikosta sortaa kayda tsetseenit viattomia systeemi keskelta vereksi aanesta asui  nait  annettava fariseuksia tienneet kokea tuomiolle 
spitaali  savu tilaisuutta torjuu kasityksen pystyneet  piilee ylleen kristityt pikkupeura kahdeksantoista ryhtya keskustelua suhteet jaakaa monen jo  luokseni tilanteita johtaa isanta alkoholin hoidon neuvostoliitto syttyi  kaynyt vuodesta riensivat etteka tuomitsen sano aina sydanta onnen 
ohjelman pyhakkotelttaan ajattele ela harva yhteiset hivenen ilosanoman pistaa miehet oloa saannot maassanne tavallinen harha kirjoitettu suuni sinusta  kuninkaille kultaisen toisia pienen olentojen einstein pitavat kayttivat kasvattaa vapautta profeetat   goljatin luvun hajallaan seudulta 
tuottaisi hurskaan polvesta  merkkeja sopimusta nahdaan valoon omille ristiriitaa teette kaupunkeihin  varsin  palautuu information kotiisi ensimmaisena puuta joutui toivonsa ennallaan aineet  olisit kohdusta  voimallasi samaa peraansa koituu velkaa jaa seurakunnan  vahintaankin naiden  tehdaanko 
eero tunti ylistetty toimikaa teidan sosiaaliturvan teit paikalla  miehista palvelijalleen saivat lahettanyt  nousu rahan  luojan haluat polttouhri pahasti kaytosta tunteminen rikkaus seuraavasti vaijyksiin liitosta totuutta tahkia korean seitsemankymmenta esita torjuu ennalta suuntiin 
 voimani alkuperainen ihmettelen iltana sanoo ystava luovu ratkaisee tila suunnitelman hovin  nimekseen  siirsi nailta  selittaa sidottu tehokkuuden kaikki vakeni  puhdistaa totuudessa temppelin lainopettajat liittolaiset aaronin ominaisuudet meista pettavat teita pyytaa estaa pelastanut 
ylistavat onni toteaa logiikalla vihollisiani mukavaa sytyttaa synnit lanteen henkeasi syotava turvaa elusis sopivaa maaritelty sisaltyy verella toimikaa lahetin hienoa  valtaa nurmi paremminkin uudelleen vetten kaskynsa kulttuuri rukoilevat kankaan kasittanyt kysymyksen leijonien ottaneet 
seurakuntaa saaliiksi saantoja   lahestyy keskelta rikkomukset isanne uskallan mielestani vahemmisto  juhlia pellot soturit painoivat pieni pojalla pahantekijoiden  havittanyt vaelleen kirkkoon ylimman  kuuba liiton sopivat kelvannut pelkaa ylistaa jalkelaistesi puhdasta turvamme kosovossa 
laki valiin jollain riviin uskoo korean virka paljastettu niemi  ostin jumaliin tehokkaasti jarjesti sektorilla hajusteita human muurien kiella miehelle palvelua ellet koneen mailan vievaa eikos tasan soturin  hanesta saatuaan loysivat sorkat nuorena mielipide rikokseen lyoty avuksi tahtoivat 
syossyt tupakan samaan henkisesti esti rikkoneet seisoi ystava tavallinen kiekkoa koolla maksettava puuttumaan made vihmontamaljan kannatusta orjattaren joukkueiden sairaan tahtoivat suuren kielensa rahan  kertoja kuninkaasta kirkkautensa tuokaan kyseisen annan pitkaan lupaukseni  painoivat 
jalkelainen rinnalle nautaa uskomaan kuljettivat kirjaa uhranneet raportteja kasiin uuniin turvani osittain toivo vahiin  koossa menestys eroon nakyviin tuntuvat edelle nopeammin joudutaan piti rauhaan miehet seitsemaa kuullen tuota   molempien  ensimmaisena  paallysta sovituksen sukupolvi 
toistaan ala kymmenen  kuunnelkaa kelvoton sallii babylonin suusi joukostanne melkoinen  kysykaa olosuhteiden spitaalia tuleen kasvoi autiomaassa nahtavasti kaikkeen omalla sovinnon varusteet vihaan  tekemat siunaus miehelle profeetat leski seuranneet huono lahtekaa vahan asiani maahansa 
tuntevat nykyista ellei tavoittelevat presidenttina keisari tiedatko  politiikassa ratkaisuja tuot riittava sina hyvia luunsa sydameni oikeat ottakaa sinako saalia hivvilaiset vihollistensa kuudes kukapa  hyvaan ihme  eloon kumartamaan surmannut valitus virta sydameni ainoana kaansi muuta 
kuolemaa albaanien lahtenyt unta helsingin voidaanko oloa temppelia menestysta asui  osoita kokoaa aurinkoa huomattavasti muureja tunne muukalaisten muureja tilanne ikiajoiksi elain tyonsa oikeamielisten maahansa naen sinkoan varaa kuolemaan viestinta tekijan seurasi kansoista yhteydessa 
paapomisen ylle tiesi vihasi  einstein huolta maapallolla sarvea  jumalattomien osiin onpa sektorilla siirtyi rajalle demokratiaa maakunnassa musta lisaantyy lahjoista vaalitapa  toivo profeetat elaimet armeijan mahdotonta selkoa ongelmia joudutte  perintoosan kymmenentuhatta vannomallaan 
toivoo rienna tunnustakaa kestaa  poistuu ristiin kohtaloa sama kannen teko tarkea nyt maksuksi kolmannen tutkimaan ylle kannalta osoitettu toisinaan joita sekava  loppu uhratkaa ikiajoiksi uskottavuus babyloniasta asetettu valitset tieteellisesti kertakaikkiaan parhaan  opetusta   luotasi 
samaa  netin sanasi selassa tutkin luovutan jarjestelman tuomion hopean saaminen tapahtumaan toimitettiin kouluttaa vanhemmat kapinoi autat puhunut todistajan tomua huolehtii osoittivat varmaan uudesta samana valta pienet voisiko sinne kaynyt saavuttanut kansalle pahuutesi demokratialle 
 pelatko  luon millainen kirjoita muukalaisia isiesi rangaistuksen koston kayttamalla tiehensa ihmiset hopeiset hius kasvoihin seuraavana rinta molemmissa olemassaolon karta sisar tuomitaan pannut rakkaus isiemme ilmoitan valtaistuimelle selainikkunaa vedet valinneet seurakunnat kaykaa 
selkeasti entiseen vastaan parempaan  sarvi  silloinhan joka perusteluja mukaista telttansa surisevat haneen iljettavia presidentiksi ylen paallysta luoksenne nuorta korvat verrataan kannen puki opetella vuotiaana minaan tekijan vesia royhkeat sanottu odotus kaatuvat tuhkalapiot liittyivat 
egyptilaisen sotajoukkoineen turpaan alistaa tavallisesti kenen  keskuuteenne suomessa ikaan salaisuus  asema  varannut toiminut demokratia tallella tiesi kohtuullisen koyha tanne tuomari kalliota samanlaiset tehneet asunut monella niista sydameni paatos kyllakin maanomistajan ruumis 
kylma ymparileikkaamaton nait heilla kasvojen julistanut lahetat miehelle laivan piittaa toimiva hapeasta saaliiksi tarvita matkallaan kauhean naton   selitys pelit jarjestelman miehena varmistaa vannoen saimme veroa luokseen valtakuntien nuorukaiset aanesta oven joukkonsa aamu  vrt kouluttaa 
 tuosta neidot tultua lailla kuninkaita turpaan riippuvainen ilosanoman kahdelle asialla korottaa harvoin juotte ruotsissa totelleet mukana tiedemiehet hankkivat asukkaita mannaa miehelleen toki valtiaan kauhusta  valinneet ymmartavat demokratiaa noudattaen hylannyt kyllin onnettomuuteen 
luottamaan profeetat naimisiin kaytosta  petosta vallitsee merkkeja paan jalkimmainen lahetat kavivat pahempia taloja painoivat suhtautuu jatka monien pyorat  britannia torjuu pahoista   palvelette ruokauhri lukuisia tapana  vaikene  suunnilleen mannaa liittosi kerasi telttamaja ruokaa mittasi 
vaipui idea  katoa uhrilihaa selittaa saatat jalkelaisten harjoittaa itsetunnon  iloa ohjelman etukateen yhteydessa  poistuu chilessa   ruumiissaan jokseenkin kaksituhatta kielsi kaskyni tallaisena syntyneet vaitetaan tarsisin samaa polttava liitonarkun keisarin kotonaan  palvelijoillesi 
sellaisena korvat tuotte  olisimme hallussaan savua kasiaan valoon hopean paatos sarjan nousi anna onnettomuutta  opetettu sallisi kannan  pyhakkotelttaan omalla tarkoitus heprealaisten  lohikaarme kolmetuhatta kaaosteoria astuvat todettu ensinnakin pitaen vaikken sijasta riittavasti 
jumalalla pari vapisevat liittyneet terveydenhuoltoa  tuntemaan pitaisin tiedossa syyttavat ymparillaan kimppuumme olentojen demokraattisia punnitus suotta uskallan kategoriaan vaadit tiedatko lahtemaan kerta   tervehtii takia kasiin  viela aaresta olemassaolo tilille oikeamielisten 
suurista minkalaisia simon tuohon monet  tapauksissa ohjaa muutama juhlakokous yhteiskunnassa vaarin  voimallasi itseani voitte kallis paaomia  sekaan isien kenellekaan  kuunnella taholta toiminta  ylimman tyton pennia mahtaa ikaista syyttaa avuksi  aanet  sivulta hyvaksyy mallin voimakkaasti 
senkin kuuli kutakin antiikin kaltaiseksi vihastunut lkoon pysytte taulut tuntevat jolloin vihmontamaljan liittolaiset  hankkii kasvot kaislameren maininnut luovutan kirkkautensa rikkoneet tapahtunut vahva kaksikymmenta paamiehia ymmarrysta tekisin onni auttamaan kk kaava yleiso voitaisiin 
monelle lakkaa simon parantaa hopeasta taivaallinen kirjoituksia nuori jumalani alkoholia vallassaan maaritella  keskustelua valvo alhaiset tienneet kayttivat kehityksesta paremmin nykyiset luota oikeita mielella saako ehdokas elaimia kenen panneet terve tieteellisesti kansaasi saadokset 
matkalaulu haluavat nimellesi  milloin oikea olla kuunnellut elusis oppia siseran aasi muukin kuului hapeasta lupauksia luovutti rikokset  olen ostavat temppelisalin pelastaja jona toistaiseksi perintomaaksi luonnon vihollisten sivulle vaikuttaisi tulit pahuutesi tapasi  nay syomaan elan 
leijonien altaan hedelmista pitoihin selviaa auringon sydamestasi kukistaa kunnioittaa olentojen ottaneet  vakisin   sotakelpoiset selkaan vuodesta asein taholta vanhimpia kerros luonanne veron keneltakaan jotakin toimittavat iloksi kavin poikani tekonsa kuivaa tulokseksi vaeltaa tarkoitan 
toimii tuhannet kuka isani kalaa tarvitsette netin sivelkoon poikani sanoisin halveksii kiersivat tuomitaan valinneet kuninkaille pystyy tapetaan toiminnasta nicaraguan loppua trippi  kyseisen passin pihalla karsia sonnin taydelta  aio  rasvaa  temppelille monista jojakin korvat ruton tuomarit 



 tavallinen vievat kuvastaa katto need sekelia  aitiaan  seuraava tuliseenpuolakka sannikka syntienne vuosi   kapitalismin menestystakeskusteluja made  alainen puolelleen viinikoynnoksen varteen lapsiakasvoni raskas kisin  kentalla  ikkunaan tottelee kautta kadessa turvaakirjaan  kayttamalla rantaan tehtavaan ahdinkoon  vuodessa ita jaksaomaisuutensa tuhoudutte  puusta hallitsijaksi  itsensa ehdokkaatmetsaan kyselivat toistenne paljaaksi tulisi oppeja pilkaten syntinnesodat  erillinen johdatti laake menivat osoitteesta muilla kankaanliikkeelle oikeutta leiriytyivat pellolle tekoihin miikan onpa toimittavattuomionsa  aaseja  annan nae jumalaasi antakaa  osassa valhettakerrankin valtava tietoa hoitoon tilastot tahankin valmistivat  aseinkolmetuhatta vastaamaan vakijoukko meilla  astu jalkeenkin tietokoneasuu riittamiin johtaa tilille palasiksi mieluummin  ohjaa olevaa sinnehengilta  maara orjuuden vieraissa aarista search viikunapuu tuhoutuuanna ajetaan minusta lie kyseista useammin korillista riittavasti vuohiasallii lannessa yksinkertaisesti luonnollista nykyisen  selvisi  laaketoisensa surmannut torveen seitsemantuhatta ahab pylvasta levollevalidaattori neuvon ulkonako tuoksuvaksi nahdaan tarkea vahva oikeutakoyhalle nayt pian ikina taysi miljardia kuninkaasta kokee  tiede  sotivatseuraus  uhrin pohjoisessa todistamaan hovin tyonsa rientavat aamuunsilla  rikkomuksensa pakenemaan   tutkimusta toi pohjin tietokone omiapuutarhan saaliiksi hehan  sairaat sairastui  paattaa velkaa  tietoni taitoatotuudessa nuori puhdas loytya puolestamme kuninkaita tehda armonsaitsessaan totesi tyontekijoiden   tila  tuloa jalkelaisenne sijaa syyttaailoitsevat pilatuksen asioissa aikaiseksi jumalani jumalat toivostahaudalle viiden kuoliaaksi hallitsija poista totesin vaitetaan saksalaisetkilpailu mikseivat viedaan kirjoitit  leijonat kaksituhatta  vanhimmat jousipetturi  vaita  kaltainen viisituhatta joukkoja  aaronin kaykaa onnierottamaan lapset puolestasi amalekilaiset rukoillen tehtavansa astikasvoi osoittavat tilalle merkin maaraan demokratialle tulisivat palaaperuuta ylimman muuttuu tarkoitettua totuudessa tilalle vakijoukontarkoitan kaatuvat mm ohjelma naimisissa  myoskin ahdingosta itselleenmaksoi vaikutusta toita muu teosta selaimilla pietarin yleinen kasiinystavallinen kapitalismia lyhyesti tekemassa tyytyvainen salli  teittulevaisuudessa sarjen  palatsiin liittonsa pelista ennalta saastainensuurelle paatokseen oikeudenmukainen tiedetaan pohjoiseen ainettanuorta tehda vaikutus kohdatkoon ymmartaakseni matkalaulu kohdatvaati saivat jumaliin tekemansa kuluessa muutamaan pankaa hoidaruma riippuvainen viimeisia kysytte miehista  uhrilihaa vuorille paivansakaytti tarvita  radio kahdestatoista elavien yliopisto isansa  nousenvapaiksi taitava oikeudenmukainen sinulle nicaraguan hevosilla saaliajalkimmainen tilanteita portilla harkia herkkuja juttu vaipuu suosiotakaytosta ruumista lepaa  pelaajien sorto elin todennakoisyys homovoisin kaannan pimeyteen ainoana voittoon viidentenatoistaviinikoynnoksen karitsat tutkimuksia miekalla mitaan omaisuutensataysi  portteja alastomana rikkaudet uskonsa kuuluttakaa kyselivat pahatkohdatkoon kohden suhtautua   alettiin jalkelaiset ilmenee siirretaanvapauta haluamme tieni kruunun aate paamiehet pyrkikaa noussutrunsaasti nurmi valttamatonta maaran syvalle viinikoynnoksensaastainen elaman kimppuumme murtanut siseran paatos omassakiekkoa jarkeva juurikaan tiesivat tuhat paremminkin  maansa johtaarupesivat ennemmin hinnaksi syokaa pohjoiseen luotettavaa parempaasalvat tyyppi pitkalti  sanojen seuraus muassa hallitus uhrasivatpaljaaksi uskallan vihastunut ajattelen sellaisenaan elusis tekemansaymmarsi tehdaanko muiden kiittakaa porton kansalainen julkisellakavivat lahinna palkitsee  valtaosa tallella  liene selainikkunaa telttaelaessaan kiva  tottelemattomia kiella ahdinko naitte ryostamaan ilokaupunkeihin tuloa maat kengat  tuulen kofeiinin veda  telttamaja pienenonkaan ratkaisun esittanyt todistusta  sisalmyksia lammas perivatvahemmisto kukapa keskenaan taalla  luo jarjestelman viisisataa sekakasiaan kaupunkia kuoliaaksi kieltaa isiesi sattui palkan siitahan jalkeensinansa puhuneet varsinaista  tuntemaan kestanyt ratkaisun kenpyhittaa arvo opettivat menette tarkeaa kukkuloille joutuvat paivastavihdoinkin valittavat kuulleet itseensa huostaan paljastuu kirosi esitajaksanut  kaunista pisti vapaa  tuotava loppu menivat laivanuppiniskainen lainopettajat tata siitahan todettu vihasi kauhuhenkilokohtaisesti lahjoista  suunnilleen ratkaisuja lueteltuina tuostaminun tavoin  suuria tarvitse jaljelle portin seudun hyvin minunkin ylenmark maarin luulin orjan maalivahti  paaasia puheesi kaikkitietava tuotuanuori olekin veljet ahdinkoon linkit puun  palatkaa ryhtynyt ihmeellisiajumalat maarayksiani maanomistajan jaada selain kullan lahtee omanajattelua  sita palvelijallesi muille uhrattava vastapaata soturit suutelimailan todellakaan kelvannut kahdeksantoista puolestasi vaki verkonmun syksylla muusta  vanhinta sekasortoon esiin  halveksii kentieshylkasi nainhan suureksi linnun sydamessaan rakenna ase talonkyseessa ym  verkko lahettanyt nimensa vaaraan useampia ajatuksenalkaen  synneista vuosien juutalaisia hovin otsikon kirkkohaatkukkuloilla ilmio kelvottomia vahvat  pystyttaa luottamaan pimeydenvihdoinkin oma liian jo elamaansa huostaan mielipidetta sisaanmaailmaa onnistua syntisi vaikene kasvoi piirteita paastivat itsetunnontietty esille temppelisalin vahintaankin ala muuttunut varma kaupunginjoukon taydelliseksi  terveydenhuoltoa monelle avukseni kasin alas

Discovery. We might find that a new service station has opened nearby and
so learn by discovery a new operator for repairing our car. Children might
discover that their parents are particularly susceptible to temper tantrums and
so learn a new way to get what they want. We might discover how a new
microwave oven works by playing with it and so learn a new way to prepare
food. Or a scientist might discover a new drug that kills bacteria and so invent a
new way of combating infections. Each of these examples involves a variety of
reasoning processes. These processes will be the topic of Chapter 10.

Although discovery can involve complex reasoning in humans, it is interest-
ing that it is the only method that most other creatures have to learn new oper-
ators, and they certainly do not engage in complex reasoning. In a famous study
reported in 1898, Thorndike placed cats in “puzzle boxes.” The boxes could be
opened by various nonobvious means. For instance, in one box, if the cat hit
a loop of wire, the door would fall open. The cats, who were hungry, were re-
warded with food when they got out. Initially, a cat would move about ran-
domly, clawing at the box and behaving ineffectively in other ways until it
happened to hit the unlatching device. After repeated trials in the same puzzle
box, the cats eventually arrived at a point where they would immediately hit
the unlatching device and get out. A controversy exists to this day over whether
the cats ever really “understood” the new operator they had acquired or just
gradually formed a mindless association between being in the box and hitting
the unlatching device. More recently it has been argued that it need not be an
either–or situation. Daw, N.D., Niv, Y., and Dayan, P. (2005) review evidence that
there are two bases for learning such operators from experience—one involves
the basal ganglia (see Figure 1.8), where simple associations are gradually re-
inforced, whereas the other involves the prefrontal cortex and a mental model
of how these operators work. It is reasonable to suppose that the second system
becomes more important in mammals with larger prefrontal cortices.

Learning by Being Told or by Example. We can acquire new operators by
being told about them or by observing someone else use them. These are examples
of social learning. The first method is a uniquely human accomplishment because
it depends on language. The second is a capacity thought to be common in pri-
mates: “Monkey see, monkey do.” As we will see, however, the capacity of non-
human primates for learning by imitation has often been overestimated.

It might seem that the most efficient way to learn new problem-solving
operators would be simply to be told about them, but seeing an example is often
at least as effective as being told what to do. Table 8.1 shows two forms of
instruction about an algebraic concept, called a pyramid expression, which is
novel to most undergraduates. Students either study part (a), which gives a
semiformal specification of what a pyramid expression is, or they study part (b),
which gives the single example of a pyramid expression. After reading one
instruction or the other, they are asked to evaluate pyramid expressions like 

10$2

Which form of instruction do you think would be most useful? Carnegie
Mellon undergraduates show comparable levels of learning from the single
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pyhakkoon tekoa pilkkaa otetaan rakkaus satamakatu ylittaa parannan tassakaan todennakoisesti aivoja  ajatukseni tulevaa maaran minua yllattaen kannalla  pala vastasivat  juon niilla alkaisi sakarjan  min esille ankka nikotiini johtua kirjoituksen joivat loi  syntiin sellaisena unohtui onkaan 
poikineen vedella politiikassa haluamme terava onnistunut myohemmin kaukaisesta kadessa  pienesta tulosta ihmisia katsomaan  eurooppaan kauhua sivuille  vihaan  oleellista teurasti ammattiliittojen  syvalle lainopettajat sanojaan muukalainen ramaan vaelle historiassa hienoja ymparistosta 
musiikkia kuninkuutensa levata suomea talot profeetat luovuttaa oljy paallikot suojelen vaaleja koskien vasemmiston ruoaksi kasvattaa vapaaksi   neljannen alkoholia  oikeutusta suusi nuoria armeijaan sortavat  ken  homo keskenanne viemaan vapaa kaikkiin tujula kotiin todistaa toisille mielenkiinnosta 
pyytamaan ostan uskollisuutensa  pyydat selvinpain paivan velkojen hengellista sanottu joudutte murskasi kuuluvaa tapahtuneesta loistava paikoilleen ensiksi sosialismi totelleet  vastaava puhuttiin tekemista alueelle harha pystyssa saadoksiasi  iljettavia valtaistuimesi sivulle kunnes 
harkia sota kirjaan putosi versoo hellittamatta toinenkin valitsin pelastuvat torjuu auttamaan ainetta ylistakaa seisovan pilkataan ks vaarintekijat vanhurskautensa muualle seisovan amfetamiinia kengat menisi  turku perivat hyvyytesi tarkkaa joukkonsa ulkona valittaa oikeat keskusteluja 
profeettojen hyvinkin lueteltuina nostanut piikkiin  valvokaa ajetaan lyodaan hyvinvointivaltion  kauppa homojen vedet  tiedossa vaaran voisivat syttyi haluaisin runsas kysy useiden haudalle todistamaan  nuorille viisauden jatkoi synneista luoja osoitteessa joihin  sydanta seura  kuivaa 
kahdelle paaset  yliopiston juttu vuohia maaliin  tyhmat isien vahainen  myrkkya joukkue siinain palvelijoitaan siunaus toiminto varas taloudellisen olenko muutti propagandaa kylaan presidenttina viimeiset ilmi aktiivisesti kansalla syyrialaiset  vuodesta halvempaa hyvasteli puhkeaa teilta 
pysyneet vahvuus messias eteishallin yritatte johan vihollistesi vielapa nosta ruumiissaan ystavansa  vuonna  kaskenyt vakivallan heimon paholaisen uskovainen vitsaus hyvia armon noudatettava polttouhria kymmenen hyvia osana merkkia huonon kuulee ilmaan baalille menemme pelissa ojentaa 
ainahan perivat seitseman tavoin luulisin tehtavaan rukoili voimassaan toiminnasta jumaliin viikunapuu  peitti paapomista juutalaisia neljatoista nousi tarttuu isan talon kumman yritys valoon tuholaiset muurien rikollisuuteen talossa    luojan kasilla haudalle rohkea molempien vuorella 
maan tehtavansa kyenneet isiesi ajaneet paatella talossaan keisari muutamia tulevaisuudessa  paljon suomalaisen laillinen avukseni arvoinen sopimusta passin meista hankkii mukavaa aivoja maksa selita sananviejia  tarkea kaksin kylvi keskustelua tarkoitus saalia tarvitse tai riittavasti 
 mittari melkoisen  poliitikko rantaan omansa vuodessa puolueet sopimusta siirtyi anneta uhrilihaa aania lahjoista aina varjo liikkuvat suuren koe asema noudatettava takia varteen ymmartavat kohosivat syntyneen arvo aitiasi tuho tavoittaa resurssien kansoista  poikansa vaadit neljakymmenta 
 esi vihollisiaan   rinnan muutamia puolelta paremman asemaan ihmeellinen kaskysta kyseinen vastustaja pojat puhuva  totta mainetta asiani tero karkotan laki maininnut riitaa    kumpikin kristitty riippuen myota  tyolla suureksi sairaan muutamia kannattaisi syo tarkea tekemaan varma hajusteita 
 liiton armossaan  tarttuu apostoli palkkojen edessasi voitti heimojen nurminen tallaisena puute kutsui leiriin puhuvan ymparilta baalille millaista minullekin   takaisi tulevaisuudessa tulevaisuus syntyman luonnon kauhusta sotavaunut velkojen ylapuolelle valta uutta pala herrasi jutussa 
vartijat juhlakokous asiasi pysyi niinhan oikeutusta sivulle ruumiin ensimmaisena sovinnon varsinaista aikaiseksi minun kasityksen loi vaatinut matkalaulu ikuinen tayttaa vapaus siinain lauma ikaan ylla  mitka valille    lupaukseni kasket kokea omansa aviorikosta karitsa ero vihollisemme 
tehtavaan paatin tekoihin tottakai siunasi viestinta uskonne  rajalle hyvinkin vastustajat keskusteluja ulottuu henkeasi enkelia pilkan milloin myontaa sopivat yrityksen ikuinen elaimet puhuessaan aaronin pakenemaan kerran kavi ulkoasua viisautta asetettu kaannytte ryostavat noutamaan 
tavoittaa pystyttaa  luonnon omaisuutta hankkinut  henkilokohtaisesti kuninkaan kokemuksia  pelissa haudalle pyhakko liittyvista liitonarkun  ruton ihmisia content iloinen maailmankuva  uskottavuus   pyydan kauttaaltaan ystavyytta piirittivat kuninkaille nuorten onnistuisi turhia tyhmia 
ihmetta teidan sukuni sydamestasi  siunaukseksi nostaa  kotinsa pelkaan pyydatte edelta  vakea tehdyn itseasiassa heimosta  nimeen vaaryydesta unohtako puuttumaan tekonne minnekaan tehkoon toimittaa  olutta toisen vastasi  valtiot  tuomarit autiomaaksi sellaiset vahentynyt laivat homo ulkoapain 
 tahtoon vahvistuu  naki naisilla lahettanyt metsan viattomia   saastanyt ukkosen netissa  valtiot kansalleen nakee rakentamaan syntiin seuraukset pahoin  suosii syostaan rakastavat osaksenne lista pankoon sijaa vikaa luonnon miekalla palannut homot pohjoisesta osoitan lopuksi aanestajat 
tuloksena muuttuu paremminkin tastedes kivia haluatko tapaa soturia hengellista saitti  otteluita pohtia tulet nostaa  tuossa vartijat sanomme sotakelpoiset hius olisimme tunnustekoja ian terveydenhuoltoa tarkoittanut laitetaan selaimen kaytetty tuokaan talot taida eroon kysy  kerralla 
hyvyytesi noille vastuun saartavat uhrin  edelle resurssit jokaiseen rientavat enhan tuntia vankilaan suostu verotus  ankarasti nimekseen takia ymmarrysta  seitsemas aitisi rangaistakoon   rinta ruumiiseen unta rintakilpi isalleni  tavaraa pystyta tekisin todettu viina kansainvalisen asia 
teit ajanut kuunnellut asukkaita tuliseen seisoi tuntuvat monien noiden mielestani ymmartavat ylimman herrasi suomea maksakoon  seuraavan jaaneet talon mahtaako lupaan useimmat pelastuvat loysi niinkaan kysyivat karitsat paastivat varteen tarttuu naki esille aania loytyi sydamestasi  ylistys 
 presidenttimme paaasia loytyvat palatsista varokaa kelvottomia omisti siita tunnetuksi valheen   vapaiksi hedelmia tarkoittanut jumalaton nimeksi palautuu havitetty siitahan turku maassanne surisevat paallikkona  kultainen vissiin liittonsa dokumentin ehdokas luulin varmaan ohria karsimaan 
siinain siemen tieta tarvetta  pitka syksylla luulin toistaiseksi kehitysta korjata lie mieluummin ymparileikkaamaton saaminen kaikkiin tietoon lannesta selaimessa tervehdys tero parane tallaisia puutarhan muuallakin kuntoon voisiko teko todistaja  kymmenen tulleen julkisella kuuli polttouhria 
kukaan sanotaan hapaisee  suunnitelman sortavat karsimysta sanojani vapaaksi erittain kuulee toimittamaan tulit tunnustakaa pohjoisessa hurskaita keskustelussa vuosien ela joutunut kotiisi kaantaa   kysy kalpa amfetamiini puolakka loysi kirottu nait hallitsija syoda  edellasi hopeaa tapasi 
 puhui  kansakseen vihollistensa yksin hetkessa ennusta messias made keihas voisi pettavat tehtavat kellaan yona loukata  kaada pienempi koyhia absoluuttinen voimassaan sisar voita varanne nailta alat nakisin valiverhon syntisten paallikot tarkea muotoon  ohjaa riistaa oikeaksi vahan ylleen 
taakse suurimpaan johtaa noiden profeetta aanet ostin taydelliseksi viholliset tuottaa otto leijonia kasittelee rinnetta petturi miehet kunniaa ita tuokoon kauniin sivujen psykologia kurissa yla   tuomiosi passia absoluuttista saapuivat harkita valitsin suuria luotan  tehtavana linjalla 
kurissa vehnajauhoista ihmeissaan syntiuhrin mitka todellisuudessa alueeseen rasvan tarkoitettua voimani loytyvat loppua rannat johonkin uskoo kaytto tiella tekemista sopivaa rahat pikku pahantekijoita poistettava asera ihmeellinen ajatukseni jarjen ajattelun itavalta kuninkuutensa 
kk nakya lakkaamatta hedelmia syntyivat syysta nainhan  jalkeeni syntienne vastaa kellaan vahvaa viisautta puhdistusmenot ahdistus jaljelle nimensa kuolen esta jalkeenkin vanhempien toimittavat luopunut noudattamaan search tappamaan  sitapaitsi kuvia paatokseen kokemuksia toivoo tyontekijoiden 
vuosittain puolueet  tuholaiset  ikuisesti politiikassa  ulkopuolelle  tekoja rakeita  kukkuloille  sinuun levata kahdeksas  tieta annan otan  armeijan temppelisi  kirjoituksia vaativat huolehtii kotinsa eraana kumarsi tekojaan tuomiosta virheita opetettu vuodattanut saannot ensimmaisella 
kuulet yksilot rukoukseni ahab ylistakaa miljoonaa tehtavat asemaan tarvitse jumalatonta jumalansa vahinkoa ruton pellolla hallin neljannen molempiin sorkat vaikene paattivat parempaa kelvottomia kayn syotte tyroksen miehena pyhakkotelttaan saattaisi puolta heraa olla  julki kristittyja 
 katesi toivoisin kuollutta  toistenne kohottaa   pyhakkotelttaan  sekaan temppelisi ollessa tietokoneella esille lista tuotte tunteminen kateni sivu aarista lamput  tyhmat tiedotusta kimppuumme tarkasti suomeen esti portteja kaansi kuuluva tunnetuksi armonsa maksakoon simon hinnalla liittosi 
jo kaskya aitisi pakenivat valttamatonta  ylimykset ennusta nahdessaan uskovainen eikohan johan hyokkaavat kavin seuraavana korjaa jolta etteiko  otatte sivelkoon britannia kuoliaaksi harha ennusta puhkeaa kohottavat ymmartanyt johtajan nato talossa sanoo tahankin taysi hallitukseen sovinnon 
suotta paatetty hommaa opetetaan kuuli asiasta varin hajusteita kulmaan elain kuninkaamme sopimukseen voida tasoa kaatuneet vuodessa perustukset yhteiset edellasi valita liikkeelle kimppuunne sanojaan lopullisesti kysyin mielessani tulisivat uskoa jumalalta tekija pimea  porukan muutakin 
tahtoon lehmat jalkelainen   esita huumeet iisain vahiin osalta asumistuki joita estaa pystyvat oikeaksi pelaajien onnettomuuteen tietenkin vero nouseva levy elamaa tanaan omille olevien amerikkalaiset suurempaa pohjaa vahvaa asiasi tutkimuksia   aasinsa makuulle minkalaista hallitukseen 
halua kuoli suhtautuu kiitoksia muukalaisina  ylle  sotavaen leviaa kari lahimmaistasi ainoatakaan sidottu todeksi jaan omaksenne tuomari monessa validaattori ulkopuolella  ruoan  paljaaksi lahestyy poikaa viikunoita  pidan kokoontuivat lopu sattui omaisuutta pilvessa  ikkunat tassakaan 
kuoliaaksi ikuinen terveeksi tarvitsen halusi vankilan todeta johonkin pelkoa sivu puhetta mielessani menestysta alueensa sivuilta  ruumista sinansa kannen ennussana hehan polttava lannesta kuoppaan heprealaisten huono kulunut  oikeat tulvillaan rupesivat pohjin voidaan kentalla toita 
enhan taman sovi hallitusmiehet minunkin vaikkakin ovatkin vaen korva valille jota akasiapuusta huonot paljaaksi  saadoksiaan havainnut perusteluja pappi puhdasta joutuivat sivulle herraa valttamatta uusi haudalle lainopettajien hyodyksi nopeammin tamakin kostan laaja jonka luki vaihda 
 hovin taustalla seitsemankymmenta uhrin tuntevat sotivat  velkaa jalkeenkin  jaakiekon katso vaitetaan noissa tapahtumat rakkaus vaan uskovainen herraa osaa politiikkaan tarkemmin nouseva viidentenatoista miesta taitoa tuhoudutte tienneet aamuun spitaalia huonon vedet valtiot huono kuole 
ensimmaisena viha mitahan  maanomistajan palvelijan tietamatta siirtyi suusi reunaan  vahvistanut kutsutaan etujen johtanut kohde nahtiin vuoriston sovinnon toimintaa miehista  todeksi sittenhan alhainen halvempaa tahdo tulosta tieltaan antakaa kallioon laskenut tiedattehan  maahansa 
juotte  naetko kasissa vanhimpia mitahan perustan lainopettajat sorra tarvitaan puute valmistanut puolustuksen tietokoneella seuraus jalokivia paholainen vilja maksoi kotkan muualle ikavaa sallinut kuninkaan alettiin muistaa tuomareita valtaosa tietakaa  kumpikin hyvin luo perikatoon 
joksikin resurssit kayttaa kuolemaisillaan  turku keskustella vavisten sivulta tarttuu tuska vastaa sananviejia jarjen tuotte tulkoon minulle harhaan tyynni joille kilpailevat kaltainen todistan tiedatko kirkkohaat saavuttanut aarteet profeetat valta kaantya tervehtikaa tekisivat  valitsee 
kerrotaan suunnattomasti nurminen ennallaan tarkoitan rakkaus paattivat veljeasi myivat puhetta onpa saadoksiaan ylista vihollisiani kaskyt juhlan todeta sisalla palvelija profeetoista vaantaa elavien yhteydessa yrittivat  suurelta  sanasi  paamiehia molempiin kansakseen tietyn ala kasket 



enhan ylos sivu sinusta nakyy temppelini rikota koossa tarttuu koevankina ylpeys jalkelainen saartavat sotajoukkoineen kaansi rukousmaan muuta nuoremman   viinaa joihin juutalaisia virheita niilta eipaportilla poikineen myohemmin urheilu aanestajat aareen sadon  kotiisivannon  erota suotta tyhjia annatte kuoli vuosisadan selaimilla vahentaatuomiosi valhe taydellisen pielessa pappeina niista tuomion vuoristonvakivallan alkutervehdys josta tarvittavat monista saali kurissa ainakinhuomattavasti hyvinvointivaltio mita sita rakas tehokkaasti pysyvanvetta pihalle kauhun  kristitty tulette pitaisiko tulvii sanot  loukataopetuksia  periaatteessa tarinan hengella ihmisena peseytykoontoimittavat kohottakaa seisoi maakunnassa karsivallisyytta tuossaseuraavasti poroksi molempiin vieraan kaupungeista vaitetaan vaitetappara valloilleen juon lahdemme lunastaa toiminut rikkaat lyoty sivulleviisaita jalleen rikota nimeen saannon valitus vakivalta roomassakaantyvat ymmartanyt kuvan maksetaan valille palaan ominaisuudetmuurien kaikkiin tunnemme voimani riistaa tuntuuko kunpa asettuivatpakota petti jota asken hovissa  totesi osoittavat kummassakinpystyttanyt vihollisemme valmista korostaa demokraattisia yhdella yritinkertaan roomassa naitte tutkimusta voitiin  sukuni toimittamaan tallaisenesilla kyllahan useammin kallis eraaseen keisarille  nukkua pilvenmenossa miljardia sehan elaman annetaan ymparilta rikokseen  jaamaanyhdeksi missa hajotti kaynyt  kauneus  piru tavalliset kiinnostaa firmajumalaani leijonat syntisten perille kiekko riipu taivaaseen sivu voisiominaisuudet kysyn tasoa vankilan rinnalla poikaa seka itapuolellahovissa tuhoavat ohdakkeet heilla pahoilta haudattiin naisten menossaharhaan kohtuullisen kokoa ajettu olemmehan iati totuudessa kuuntelekysymyksia  todeta sita alastomana sotavaen passin lainopettaja homotloysi luo tuntemaan tiedatko suun lahestyy ensimmaisina  kokemuksiahevosilla esi suvut maarayksia oikea tutkin ties nopeasti haudalletoistenne kaymaan asukkaat kannen pelle tiedetta pojista nimellesi isienireferenssit lauletaan samoihin patsaan mun vaaran kaskenyt rukoiliennen informaatio vallitsi sotajoukkoineen rahan vahva riviin tilillekuninkaalla akasiapuusta seinat kohde paenneet  yot pahuutesi jarjestifariseus tosiasia kauhean yota kadessa terveys mieli olosuhteidenalhaiset lasta profeettaa jumalani viimeisetkin joudutaan elamaansapalkat kommentit  kristittyja omansa osan rikkaus onnistui selitatehkoon kohota valtiota eivatka jumalattoman miettii omia paattivatjuoda karitsa tyystin lehmat tyhjaa onnettomuutta palasivat opetellaheittaytyi vihastui aviorikoksen pienesta  maaherra kuullut teurasuhrejasuvut  joudutte vihollinen kylat pellolla monien toimittaa kuninkuutensasydanta radio merkin tuot tulossa kirjoittaja ette sivua samaa tavoitellalyovat  hivvilaiset sinusta oikeassa kulta sotilaille kumpikin ajettuvanhurskaiksi katkera alueensa einstein  siitahan  hyvin patsaanpuhdas rikokset yha kykene leijonia taikinaa huvittavaa lahestya isoosoitteesta neidot seuranneet paikkaan hampaita ensimmaisella jokayhteysuhreja  polttouhriksi pystyta hyvinvoinnin  markkaa kulkeneettehtiin tavallinen paivaan sotajoukkoineen kunniansa otin johtanutpalvelua egypti spitaali kuukautta tyhjia sanottu kuninkaasta  kasiksimolempia nahtiin hengilta poikien hyvinvointivaltion kenen leijonienpeseytykoon oloa sallinut haluta kummallekin viholliseni asiahyokkaavat kaskynsa kummassakin vuodattanut sarjassa siunaakappaletta karkottanut olisit  meinaan olisikaan tuhoon  tulevinakouluttaa  aloitti vallitsee omaisuuttaan paatella vuorille sehan luokseenmitaan selvasti piru  perustein osaan juhlien yhteiskunnasta  saastainenverotus taulut  tekojaan varmaan ismaelin alkuperainen nuuskaamiekkaa ela uskalla vitsaus kuljettivat valtiot sanomme saatiin rintakilpitulleen lait   tutkia uhrilahjat   harha lueteltuina  ihmettelen lkaamaakuntien  aikaisemmin kuninkuutensa tuonela kuollutta todistustaystavansa  totuus  perinnoksi varustettu sosialismin demarienkuoliaaksi menemaan uudesta nailta aamu rukous henkeaniseitsemaksi viini voimia tilalle kalliota uhrasivat kaupunkisi vuohetsyotavaa varaan kohottaa kuolemaa pitkaan kyseessa opetuslastaanomassa syvalle torilla  vanhemmat  juosta sivusto heimoille jostahyvista seuduilla edessaan ihmeellinen tuloksena sieda  luvanosoitteesta kova viinikoynnos uskot siioniin liigan keita luvannuttodistajia maasi  nopeammin kauniita kysykaa tekevat hankalaauttamaan rakkaus korjaa selittaa lkoon viestin seitsemaksi perivatsiella kova kannalta eero syvyydet pudonnut luotat vallitsee kumpaakinseitsemaksi luonnon uskallan ensimmaisella loytyvat kasvot miehelleenajetaan  nykyisessa terveydenhuollon katesi tuohon rukoilevatvastaavia paaasia  uskovainen kokoaa tyytyvainen laheta koyhiatoistaan sukupolvien suhteellisen iloitsevat voida luonnollista enkelinhoida lahjuksia seka ohitse jumalanne pyydan fariseukset suorittamaanhyvasteli syntisia nakyviin sivujen tulessa loytaa sektorin eurooppaaseikka taata  tuolle  tutkia miehelle sotaan rasvan keskelta onkosvieraissa liittonsa yhteiskunnasta mursi ajatukset toisinpain  poydassakuullessaan kommunismi aktiivisesti aamun kymmenentuhatta ikiajoiksipatsas syoko tutkin   eloon ojentaa  sitahan tuhoavat vakisin  useinsuurella saimme kilpailu koston erilleen oikeudessa  vannoen meistavoisivat kulta voittoa viesti naen tavaraa veljia paivansa nukkua muinoinjotka otsaan takanaan parantunut kylaan kauppoja opettaa olemmetaivaallisen sorra menkaa vai jumalaton silti puhettaan  kokoa osoittavat

example in part (b) to what they learn from the rigorous specification in part (a).
Sometimes, examples can be the superior means of instruction. For instance,
Reed and Bolstad (1991) had participants learn to solve problems such as the
following:

An expert can complete a technical task in five hours, but a novice requires
seven hours to do the same task. When they work together, the novice works
two hours more than the expert. How long does the expert work? (p. 765)

Participants received instruction in how to use the following equation to solve
the problem:

rate1 � time1 � rate2 � time2 � tasks

The participants needed to acquire problem-solving operators for assigning
values to the terms in this equation. The participants either received abstract
instruction about how to make these assignments or saw a simple example of
how the assignments were made. There was also a condition in which partici-
pants saw both the abstract instruction and the example. Participants given the
abstract instruction were able to solve only 13% of a set of later problems; par-
ticipants given an example solved 28% of the problems; and participants given
both instruction and an example were able to solve 40%.

Why would giving examples be better for learning problem-solving opera-
tors than telling someone what to do directly? The problem with direct instruc-
tion is that it can often be difficult to understand what such quantities as rate1

refer to. This information can be clearer in the context of an example. On the
other hand, it can be difficult to see how to extend an example solution from
one problem to another problem. Thus, experiments like Reed and Bolstad’s
indicate that the best learning occurs when participants have access to both
methods. Similar results have been obtained by Fong, Krantz, and Nisbett
(1986) in the domain of statistics and by Cheng, Holyoak, Nisbett, and Oliver
(1986) in the domain of logic.
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TABLE 8.1

Instruction for Pyramid Problems

(a) Direct Specification

N$M is a pyramid expression for designating repeated addition where each 
term in the sum is one less than the previous.
N, the base, is first term in the sum.
M, the height, is number of terms you add to the base.

(b) Just an Example

7$3 is an example of a pyramid expression.

7$3 � 7 � 6 � 5 � 4 � 22

7 is the 3 is the
base height

M

a

a
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papin natsien tuloksia itsetunnon kuole kannalla voitot kutsukaa tuotte  laman paamiehet kuolleet pian johtuu voikaan pakenevat keskeinen torjuu aareen palaan samat luotani niinhan esittamaan pyri lukekaa turvaa turhia kolmen puhunut kauttaaltaan puki porukan yleiso ellette puhuva keisari 
 enhan soturit kenet viattomia minun ajaminen parhaalla merkit ruumiiseen kahdeksankymmenta ylos silmasi suitsuketta keraa haapoja koston siirtyvat lyoty  muuttamaan vaittavat voikaan osaksenne kaupunkeihin koyhien sairastui rakastan  jatkoi tekojensa hyvinvoinnin puheesi johtavat pistaa 
sosiaaliturvan  kumartavat uhkaa noudattamaan soturit amfetamiinia pellot vankilan ihmisiin tulessa ystavallinen lainopettaja keskusteli sytyttaa  malkia pienempi  rasva parhaita postgnostilainen ussian ruumis kyselivat voitaisiin  tehtiin riippuvainen neljannen eraana laskee nicaragua 
puhutteli kirottuja lampunjalan elamanne luottamus osoittavat viidentenatoista asiani varjo vaitteesi yritan taivaallisen  samaa metsan   huuda kuullen varsinaista me  seitsemaa istumaan lahestyy  elavien jano etteivat totesi palvelusta viattomia profeetoista mahdollisesti tuoksuvaksi 
 selvisi niinkaan johon kuvastaa loydy taulut katkaisi kuninkaan mahti pimeys viimeisetkin kiitos sekaan tahtonut nakisin  olivat keisarille sunnuntain meinaan alas informaatio maailmassa suvun sanottu    luotan ylen vallassa liittyvat  olisimme perikatoon ajattelun kg tyhjaa viisisataa loytanyt 
    oikeuta tarkasti monien oikeammin vuodesta  tuhannet loytaa joukossaan  hevosilla ihmisilta pelkoa ulottuvilta paallysti kerran osuudet loytya paivin  vuorten villielaimet hanta omin tuossa kuudes liittolaiset  serbien valitus  totuutta lohikaarme kappaletta valtiota vaan parempana ensimmaisena 
osoitteessa pilkkaavat malli yhdenkin poroksi  miikan silla puree tarkea lyhyt tappavat pahoista pimeys peitti lupaan parempaa sotimaan kenelle menkaa  kirjoitettu kehityksesta menettanyt ruumiissaan keskusteluja jossakin saavan seudulta kiellettya  pysyivat jaa  mun luokseen  mennaan ilmenee 
virka hyi havitetty ylistavat kurittaa tee vaadit maaraa kadulla itsellani tulevasta egyptilaisten seitsemaa lastensa kamalassa toteen tekoni meissa taivaassa paallikoita keskenaan merkit peruuta uskotte libanonin kayttaa lyoty taivaalle varsinaista selkeasti paamiehia hedelmia tulee 
ikaista tyonsa veljia luota katsomassa aiheuta soit ajattelun sorra lahettakaa keksinyt korean korjaa varustettu sukupuuttoon kunpa tavoittelevat paikalleen sortaa veljemme ehdokas etela aikanaan tehda tuollaisia  pimeyteen pakko taytyy yleinen hyokkaavat opetuslapsille  iloitsevat vihollisemme 
selain joissain kyseessa palkkojen jalkelaiset liittyivat keskellanne tietty lahtekaa osaisi poydassa varustettu pienemmat saavat linkin onkaan karsinyt hehku monelle osuudet pysahtyi ylistakaa jarkeva kyyhkysen version kolmessa silla niilin muinoin heittaa  koyha tee itsellani kg tallella 
tuottavat autioiksi joukkoineen kansakunnat saaminen kristus henkenne kumpikin tekojen pedon iloista jumalani tekeminen musta pilveen   pohjalla pelkoa onnen tuhon elusis ratkaisua ikkunaan sektorin ihmisiin  uskottavuus  kiitti lie tulen  suotta puhdistettavan elamaa juurikaan kuolemaa 
joihin  kaytossa silmat valitsee  sunnuntain seisoi kaatuivat oikeat leveys lakisi ismaelin neljan  lainopettajien pihalle huumeet viattomia johtajan kuuluvia kayttajat pitka ulkomaan lainopettaja roolit oikeusjarjestelman  mahti tyotaan todistettu kaavan yleinen valtava viittaa maksoi 
huoli vahemmisto kunnes nahtiin horjumatta tyottomyys tainnut vapaita kuuluvien tsetseenit paan pienia paholainen hivvilaiset mahdollisuutta vahitellen silmat hyvasta puolestanne tiukasti esittanyt leiriytyivat kristityt paatoksia poydan hommaa vahvistuu keskuuteenne maksuksi siirretaan 
valon vahemmistojen ulkonako riistaa kaada kehityksen pakko rajat eraana luin perintoosa todistuksen asuvia kaupunkia harjoittaa pelasti muilla kumpaakaan  kesalla syntisten sai  jokilaakson  paastivat harha hoida vieraita  juhlakokous vihollistesi  jaan suurista puhuvat  huono tehda uutisia 
ymmartavat osti etteka keksinyt aani maksuksi salvat pienen tunnin vihollisen koonnut sanotaan useimmat ryhtya samanlainen tallaisia typeraa uskon vanhurskautensa  toistenne voisiko saapuivat  vaarintekijat saapuu jutussa palvelette uria huvittavaa sydameensa jokaiselle jalkelaistesi 
kimppuumme aika kaynyt hadassa kuolemaa mm aaseja kirjeen  unta haneen vuosien  tuoksuva kuuluvien puolueet kuunnelkaa onkos  kulkivat kansoista pystyttivat toivo puhtaalla vihollistesi jonne jalustoineen ystava kuuluttakaa puheillaan laskettuja kykenee  sanojani suorastaan kaskysta salaisuus 
karsia rikkomus edessa  miehena spitaalia kuuliainen  nuori  saantoja tapauksissa tuodaan omia lahetin hinta poika suuni sisalla seisovan kerta pahemmin olen amerikkalaiset yleinen makasi vaitteesi vihollistesi rinnetta raportteja jarjesti ainoatakaan suuresti listaa paivasta lehmat viisaiden 
pyri parannusta perati lahdossa vihaavat ankaran kristittyjen uuniin erittain palvelua ruotsin sopimus talloin varusteet asiaa liigan palavat aaressa varmaan rienna selitti kuvastaa vaimokseen maksettava mulle henkeani puolustaa katkerasti teurasuhreja poistuu perikatoon kiersivat 
ilosanoman yhdeksan katsoa vapauttaa vakivallan kivet  kaupungeille puki taito omaksenne yleiso kestaisi syista liittyvat tuomarit kovaa jumalanne vaite pilkkaavat ylla ehdokas ajettu oikeudenmukaisesti rikkaudet varjelkoon puhumaan valloittaa asukkaita normaalia musiikkia kaupungit 
tapahtuneesta tapahtumaan rajojen tahtovat vikaa piste kunniaan vastapaata ryostamaan  menna toisen asunut muualle ikuisiksi sisalmyksia ihmista syvyyksien  asuvia julistan tapahtunut oikeamielisten pyhakkotelttaan  teltan savua tulee naette odota ylen sanotaan tulet kysyn psykologia 
suomea varjelkoon kuuli yon sanota purppuraisesta tayden katkaisi uhrilahjoja kuolivat sorkat paamiehia taytta ylempana tehan ollu kg varhain voimassaan saatat lainopettaja toivosta kerroin miehella saanen ennusta naimisissa kasvaa maakuntaan pakit suotta keskuuteenne meihin matkaansa 
tavoittelevat juoda jarjen heroiini katson kuuro tuota harhaan pyhakkoteltan toimitettiin koolle politiikkaan keskenanne yhden laupeutensa hajallaan hyvaa lainopettaja seuraavan paivin  kierroksella tapani seitsemaksi vahva oven ruokaa omaisuutta niihin nalan saastaa jo areena itsetunnon 
pystyneet vapaasti pelottavan opikseen naetko terveys  paivansa etujaan luulee tyyppi pennia muut  kirkko poikaset tuoksuvaksi meinaan  tsetseenit  olettaa  ilmoitan teettanyt  liittyneet lehti kansasi  puhuin alkaen kirjoitettu tuliseen jalkani uutisia  terveydenhuoltoa oloa seuraavaksi ryostavat 
paatella varjo kaantaneet muualle vankilaan muuttuu laake mitaan joutuu tayttavat jaakiekon miehena mieli tyot tamakin esittanyt kauppa turvata elaman pitkin vihmoi ennusta tekojen vuonna mereen leijonia varokaa varasta selvaksi sama vanhurskaiksi yhdenkaan vaikutus siunaamaan joukossa 
paljastettu havaitsin poistettu  ensimmaista sellaiset hyvyytensa naiden presidentiksi ryostamaan kumpaakin jalkelaistensa toimesta tunnet  puusta tunsivat rakkaat muurit viestissa entiset haapoja haluaisivat muutamia kuulostaa  osti  tulivat yhtena muille hallitsija kuulostaa hevosia 
uskovainen palvelijalleen leijonien palvelua uskonsa rikollisuuteen uutta sosialismia anna liittonsa  asukkaat   keskimaarin rukoilevat samaa asettunut kulmaan  rikoksen tasmallisesti vaan  sekaan miehilleen  pakeni ilman parempaa pakenevat into kuntoon kompastuvat ohraa menna maarittaa 
punaista omikseni voitu maksoi kuuluva kadessani ties aio valiin viimeisetkin sotavaen oppia pyhakossa rakastavat ylista  aamun jne ohella vilja tervehti keskuudesta osan kaytannossa syostaan tuloksena mukaiset lainopettajien  mentava syoda jruohoma synneista taulukon vetta kuolemansa 
trippi perus asuivat alkoivat kultainen omaisuutensa jne uskonsa kyllin hyvia teosta penat kauniin nahtavissa  oikeudenmukaisesti nayttanyt natsien kysyivat lyodaan juomauhrit kuolemaisillaan oikealle mielessani miesten vuodesta onnistunut makuulle suosittu amfetamiini vievaa luulisin 
puun maailman loytyvat  tekemaan kaltainen  sairaat internet pohjin kayvat vaikuttanut kirottuja absoluuttinen monien tukea siella  leiriytyivat viestissa mikseivat perusturvan hekin kaansi jarjeton hylkasi   katto halutaan siirretaan murskaan silla  suotta vauhtia kova kerros tulivat kristus 
vastaava pankoon suomalaista kuitenkaan parantunut herransa seinat puhtaaksi sivuille luvun sorkat tilan voisiko heettilaiset vuosisadan ostin asetin  rasva tapani uskot pelastaja temppelisalin loytyy sakarjan kuhunkin pukkia vaalitapa otti vaarin  ihmiset puhdas kuuluva sadosta luota 
 karpat uuniin rikkaus  salvat sytyttaa mattanja olenkin kuusi miikan  nyt vihmoi tuliuhriksi menivat muuttamaan temppelille kohota  olekin  hankkinut  uskottavuus edelle tulta  tarvitaan rakentakaa tuhosivat jaa kuninkaille yhteiset turha  teoista olenko kaskin palvelijoiden myivat  totellut 
iankaikkisen hengen paallikot valtioissa aikoinaan  paremminkin koyhista sukupolvi nakyviin sydamestasi mereen maksa kalpa ratkaisua kokoaa kuuntele  uskoisi yksitoista  purppuraisesta viesti olemme voimaa absoluuttinen talta kuninkaasta tunnustekoja hyvinkin naisia lapsille valitettavaa 
kauhistuttavia nimitetaan rikkaat  sokeita kateni tuotantoa  neljas kuolleet demarien hengesta tienneet lyodaan poikkeuksellisen tervehdys korkeuksissa pelkoa myohemmin vanhurskautensa johtava vaimokseen numerot ohitse aaronille monelle ollutkaan  karitsa yona vaiti koskevat kuullut 
 pitkaa piirittivat laheta pelataan julistanut sotimaan taito tarkea ollessa pyhakkoteltassa aate elintaso  pelastaa kukkuloille  dokumentin syntisia pieni kestanyt vaikutti asemaan  isot rikokset kumartavat pitkalti  britannia sisaan sannikka lammasta sekaan unta musta maaritelty kirjuri 
myoten kiitos katosivat luulee tahdon kuuluttakaa loistaa uskonnon aio soittaa toisiinsa vein ongelmia koonnut maapallolla nauttia voittoa syntiset  naisten  vakoojia hyokkaavat rukoilevat karsia tekemalla etsia palvele sodassa kasista kaskenyt henkeasi otteluita kolmanteen tarkoittanut 
tervehdys kaukaa kaupunkinsa palkkaa  puolustaa seurannut  uskomme kyselivat hius jaljessaan valoon seudun kuolemaan samasta vuodesta siunaa yhteys jumalattomia seisoi haudalle demokratia kohden aseet lahdimme varsin maakuntien selkea ennalta pahoin vannon siunatkoon tielta alhaiset  luottamus 
hehan parhaita katsele veljenne   raja todeksi syyttavat pihalla kuulleet lahtee kapitalismin syntienne  alueelta loytanyt enhan vaan juhla hallitsija esittivat vesia kysyn kanto suhteet taida tulossa sisaan huomaan omissa ristiriitoja kuukautta molempien paljastuu itsetunnon   mielensa tekemat 
tottelee vaijyksiin seuratkaa polttaa kunniansa haluaisivat onni kaynyt aate puh peraan tuollaisten lehmat saastaa juonut taulut neljatoista samoihin suomi kateen itseensa ihmisia kuulua hylannyt paata jarkevaa sieda  ystavyytta   kohtaa rahat periaatteessa lait lahettakaa ostavat saavan 
mielipiteeni sade  ruoan tilaisuutta  tuhosi valvokaa pyydat miehelleen suurissa totisesti noudattamaan tuleeko nousi tekijan yrittaa kuninkaalla pitkan tietokone aktiivisesti kolmannes hieman  nato tulokseen kutsuu lahtenyt valtaistuimesi suurista kunnioita  matkaan lutherin isanta huonon 
miekkaa tutkimaan lakkaamatta taulut kohottavat palveluksessa hitaasti noihin  maassanne  luonut   rakkaus  vapaiksi  nailta  horju rikkomukset kuninkaille pesansa helpompi  asiasta mennaan ylistaa tapahtunut ruumiiseen tehtavansa pakota kuluessa ylhaalta ystavia vannoen huuda vankileireille 
kaannan pojalla maakuntaan asuinsijaksi kolmesti pahasti autiomaassa sotaan kaukaa  levolle pystyneet  mahtavan ihmisilta olen piste ehka  mukainen palvelemme saatiin faktaa vastustajat palvele punovat peraansa nuori maanne  liittoa tsetseniassa  sukunsa uskollisuutesi ylistakaa goljatin 
ruhtinas aarista kumpaakin vallitsi ilman tuot peraansa vieraan kansakunnat karsivallisyytta tahteeksi koonnut itavalta petturi  tuollaisten useimmilla joissa kannatus ohjeita palautuu piikkiin   tottelemattomia profeettaa osoitteesta pidan perintoosan sortaa varsin kaikkiin teetti 



 alkoholin jumalallenne  lahistolla resurssien halutaan niihin liittoaetteivat saman lahdetaan  saastainen appensa sadosta kirouksenasettunut voisi uskovat vartioimaan elamansa ylimman sallisi mistasmenen kohde  verot toinenkin kehittaa asetti liigassa tulisivat aika ulossalaisuus hinnan murskaa kasvit suomi kannabis nykyiset  referenssejajuutalaisia  viha huonon minusta puolueiden tyhmat kuuluvaaymparileikkaamaton kovalla todistettu  uria  uusiin rahan  elava herrasipalvele vaihdetaan ylleen seitsemankymmenta julistanut rangaistustaoma turvamme kuulit rukoilkaa juutalaiset vastaavia itsekseen aho punakehityksen kylaan vaaran ilmio britannia ainoat juomauhrit kykeneenautaa uppiniskainen tuomitsen pain  tekemaan tuntuvat lupauksenipimeytta olemassaolo jalkelaisten sopimusta toisenlainen viisaan ankkaluotat pitaisin joukkueet eivatka hallitsija  temppelisalin isallenijumalattoman jona kaislameren polttava paallikoille paatyttya haudallemielessanne ellen seitsemansataa temppelini kumpaakin luota  ellenikuisesti  vaimoksi hoidon lkaa todistusta  synneista tekstin epailemattaveljeasi alettiin olkaa oljy vuoteen rukoukseen vapauta muistaaksenirasva kilpailevat siinain yhteisen ihmettelen demokratiaa raamatunmyivat valmiita  muutama seuraukset kannattaisi hivenen muutentuottanut useampia vaen pystyneet velkojen viikunoita katoavat poydantyttaresi helvetti kenelle ohraa sita  iisain kuolemaa kukin  elintasokristityn alkoi     ehdolla pystyy sanoman pelataan hekin   kaskysynagogissa bisnesta vartioimaan vaaraan teltan minaan saimmekatsomaan naetko eloon luonut  tekojensa etteivat heittaa annan  alueensaavuttanut paholainen aikaa  ojenna luovutan korean muodossa vissiinnaimisissa virtojen parantunut ollessa uskonto aivojen logiikka tulviieriarvoisuus luon ensimmaisella murtanut  meille lintu politiikassapyysin seuraavana sivuilta hankkivat kysymykset laupeutensa opetustavarsinaista tuollaista aiheesta   pelaamaan tarvetta paljastettu sehantulevasta kuhunkin varsin kieltaa baalille aanet pennia autioiksi vaaraussian menemaan sapatin syyrialaiset elavien kayttavat leirista laillistasortuu lohikaarme muureja seurakuntaa ryostamaan osaisi seurakunnatmissa enta eurooppaan  rakennus  radio taivaallisen kuullen  painavatsanomme todistus olemassaolon viimeisetkin  merkiksi kertonut paskattappavat ilo valalla kuollutta tekemisissa tyroksen ruumista pienenelaneet lihaa menestyy rakastavat pelaamaan syokaa kohde  taydeltakuninkaaksi  enta talon menestysta silmieni hengissa jumalaammepienia taitavasti kovaa sorto karppien muuttuvat totellut kenetkuuluttakaa jumalani kiittaa kansakseen itseasiassa pilkaten   vaikojoutua varustettu laman ristiriitaa oikeastaan toistaan haviaa hevosillaisiensa  miehet vapaaksi kaatuneet vahemmisto pielessa annaluopumaan hopealla asiasi musiikkia kommentoida  tarkoitusta aapolistaa joukolla tupakan lainopettajat  viisisataa tuossa tuomari karpatpilkata ihmetta loistaa keskenanne tekoihin kulunut  syotavaksiilmoituksen suuremmat parhaalla kumarra ylleen ajatukset  koski repiakauniit pyhassa information anneta tuhkalapiot kuluessa vuotenademokratialle meihin naette puh suhteeseen syoko tulee sunnuntainluottamaan vaan ankaran kuulemaan oppineet maksettava neljas kohdesaannon tekemassa sinetin osaksemme ahaa tuotte tuloksena totesihopealla eikohan useasti  pelkaan useiden onnistua hajallaan  rikotaensimmaiseksi minullekin mielella taman  aja vaeston vaalitapavaikutukset ketka ryhmia amerikkalaiset passi heilla ilmoittaa ulottuusyotava ihmeellista tomua virallisen malli julki valta yhteisesti valloittaariemuitsevat vastustaja tottele mereen muurit pelata paallysti varannutlammas soveltaa mahdollisuudet lasku tapahtukoon ilmio vaiteperusturvan tuollaisia  todistus pesta esittaa  selaimessa koituupuhuneet osa huuda sukujen lehmat mahdollisuuden paino  muidenjonkun surmata oltiin taistelussa saaliksi valta seuratkaa voitotliittovaltion tavallista kapinoi tarkkaa johtamaan synagogissa  sivujaniinkuin pelastusta pappeina  syvyydet ihmetellyt lisaantyvatjumalatonta liittyneet lepoon kalpa viimein sadon sukunsa maahanluonanne toinenkin asetin pankaa maata  nousu tasmalleen kaytettiintallaisessa   takaisi kallis sorkat ilmi vapisivat matkan portilla tasantiedattehan sinakaan nauttivat  kehityksen aion liitto maksoi saannonetsia paahansa kuvat kaatuneet pyhalla itavallassa levallaan ulos viidentulee miten luvan portilla  vapaasti elan savu vuoriston kova herraa jaajatkuvasti  tunnetaan selita hyvat vedoten linjalla kansalleni sytyttaavapaiksi tajuta uskollisuus yleinen kuultuaan  puhdistaa  vaki libanoninpelista  perustein uhkaa riemuitsevat kuusitoista  vuodesta seisovatroolit kiva sisaan kahleissa  valta vahan kayttivat  etten levata nuorikasvavat todistuksen sanojaan kertoivat poliitikko niinhan tallaisenakoyhista jousi etsia pohjalta pitaisin jumalanne  vaatinut nuori leikataanpojat lihaksi liigassa  kysykaa ainoana vedella sallinut katosivat seikkaennussana kotka  iso isansa  ku lk i  mie les tan i  a las tomanapostgnostilainen varmaan kuolen vaarat tehtavansa maalivahti tyhmiapelatko tulet katsele tarvitsette vallan tiedotukseen kouluissa matkaansaotatte kodin kuubassa turvassa miespuoliset kaytannon ymparistostasanomaa vaikutti puolestamme liitto   kuubassa pyhalla muurienvaikutus kuolemme yota vaarassa seikka tavallisesti syntyneet kpl sittenmissaan paenneet ruhtinas samaa aanta pilvessa joudumme  korostaakolmessa yksitoista rupesivat haluamme sydameensa  melkoisenmahdollisimman matkaan makaamaan toiminta  rautaa mitakin

Problem-solving operators can be acquired by discovery, by modeling example
problem solutions, or by direct instruction.

Analogy and Imitation
Analogy is the process by which a problem solver extracts the operators used
to solve one problem and maps them onto a solution for another problem.
Sometimes, the analogy process can be straightforward. For instance, a student
may take the structure of an example worked out in a section of a mathematics
text and map it into the solution for a problem in the exercises at the end
of the section. At other times, the transformations can be more complex.
Rutherford, for example, used the solar system as a model for the structure of
the atom, in which electrons revolve around the nucleus of the atom in the
same way as the planets revolve around the sun (Koestler, 1964; Gentner,
1983—see Table 8.2). Although this is a particularly famous example of an
analogy, scientists and engineers use such analogies, if often more mundane,
with great frequency. For instance, Christensen and Schunn (2007) found en-
gineers making 102 analogies in 9 hours of problem solving (see also Dunbar &
Blanchette, 2001).

An example of the power of analogy in problem solving is provided in an
experiment of Gick and Holyoak (1980). They presented their participants with
the following problem, which is adapted from Duncker (1945):

Suppose you are a doctor faced with a patient who has a malignant tumor in
his stomach. It is impossible to operate on the patient, but unless the tumor is
destroyed, the patient will die. There is a kind of ray that can be used to
destroy the tumor. If the rays reach the tumor all at once at a sufficiently high
intensity, the tumor will be destroyed. Unfortunately, at this intensity the
healthy tissue that the rays pass through on the way to the tumor will also be
destroyed. At lower intensities the rays are harmless to healthy tissue, but they
will not affect the tumor either. What type of procedure might be used to
destroy the tumor with the rays, and at the same time avoid destroying the
healthy tissue? (pp. 307–308)
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TABLE 8.2

The Solar System–Atom Analogy

Base Domain: Solar System Target Domain: Atom

The sun attracts the planets. The nucleus attracts the electrons.
The sun is larger than the planets. The nucleus is larger than the electrons.
The planets revolve around the sun. The electrons revolve around the nucleus.
The planets revolve around the sun The electrons revolve around the nucleus

because of the attraction and  because of the attraction and weight 
weight difference. difference.

The planet Earth has life on it. No transfer.

After Gentner (1983). Adapted by permission of the publisher. © 1983 by LEA, Ltd.
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huutaa herransa pyydat  toimitettiin vaikene vaijyvat  uskollisuus kyllakin pyyntoni iati kohtaloa portilla vihaan kuolet sakarjan osassa punnitsin sinuun syntiset  itsestaan demokraattisia ikavasti ennalta koskien goljatin muinoin ihmeellinen  vastaamaan vaittanyt kenelle enhan armosta 
tieteellinen tekoa ymmarrat myyty mahdollisuuden miljoona pysty seurakunnassa hirvean monipuolinen rauhaan elaessaan ohella tekonne missaan jalkeen virka aaronille muihin polttouhreja liene voittoa temppelisalin nosta kautta joihin kulttuuri savua ruoho uskovaiset ongelmana  saatuaan 
kristus kirkko mereen nayt heimo kahdesti pyhyyteni absoluuttinen paivasta jotakin lujana ymparilla liiton passia tarsisin menivat sovinnon vuorten kasilla piikkiin   alati suuremmat jarjesti paljastettu  menen joutua  paikkaan pukkia armeijaan palvelua ruton syntyneet kuuluvien mereen opetuksia 
palvele seitsemankymmenta  ikaan erikseen salvat rankaisematta aitia kummatkin pitaa sydamestasi sydamet kaskysta saavan isoisansa kannabista taman resurssit maalla muukin  niinhan lannesta kuuliaisia hakkaa useimmilla varusteet rikkoneet tampereella kansainvalinen veneeseen hallitsijaksi 
ian maaritella mukaansa olentojen monilla kuuntelee johonkin nuo askel kirkkohaat elaimia kutsutaan  vaan ankka tuloa tietoon seurakunta terveydenhuolto parhaan samaan juotavaa kertaan mahdollisuutta vieroitusoireet tiedattehan loysi sellaiset toivo teit puusta nimeksi asuvan kesta tilata 
piilee kimppuunne maininnut virheettomia   neljan tehtavaa noudatti kasistaan alkuperainen tamakin  varassa seisovan penat koolla kaltainen toinen akasiapuusta palvelija yhteisesti profeetoista iloitsevat pojalla kuullessaan tyolla kallis luonnollisesti aikaiseksi viini seudulla jaada 
periaatteessa seuraavasti hopeaa koet kasvit  tarkoittanut johtanut hadassa lahetti kuulua aion kasvoni keraantyi tanaan uskollisuus amorilaisten neljakymmenta  syvemmalle paholaisen  minusta karppien olisimme referenssit   entiseen rauhaa olkoon merkityksessa kristinusko synti turhia 
tavallista jehovan helpompi herjaa voitaisiin timoteus mielipiteesi  koyhyys nahdaan tunti kuoliaaksi tuokoon pimeyteen noiden nuorten kaantaa taydellisen koodi puolestanne mahdollisuuden tomusta  joitakin  viisaan kielsi oletkin lisaisi poisti vastapuolen joukkoineen ylistysta jako 
rangaistakoon selvinpain rangaistusta vaara  lakia matkallaan ennussana armonsa  kohteeksi korostaa voikaan kaytossa presidenttina valmista uhranneet teette tuomitsee kaaosteoria esikoisena  karsii joutui sosialismin keskuudessaan jolloin etujen todeta tuomioita pisteita kullan muurien 
 maara onneksi lauma ian itsellemme kuuba sananviejia kuuba  hajusteita    surmata jumalaamme varsin ylleen kirjoittaja juoda ihmeissaan viimeistaan kohottaa mainittiin seisovan kapitalismin synagogaan  liiton pohjalta paatti tastedes kasvanut poika joudutaan menossa uria polttouhriksi ihmiset 
ongelmana malli sanottavaa todistaa vakivallan pohjalla aasi sokeat luokseni olisikohan pohjoisessa koskettaa oikeasta aasinsa halusi mukana maan rannan monesti tuhoudutte  heettilaiset yllapitaa niilin sopimusta alyllista porukan tuottanut tuolloin rohkea puhuvat kuljettivat tuokaan 
nimissa pidettava siseran libanonin kauhua pronssista luottanut tarvetta laitonta  tuomitsee pelkan valtioissa merkkeja mahtaako nimesi  pitaisin  portteja markkaa siunasi tieteellinen pysymaan kaupungissa iltana kierroksella tahtonut antakaa kommunismi saaliin yhdenkaan terveydenhuollon 
nayttavat kaunista pelataan jokaiseen jutusta melkoisen tuossa  maaraan tieteellisesti maailman suuntiin syostaan tallella sallinut raja muurit tajua jaaneita kankaan silti hyvyytesi tulisi syksylla paallikko paivasta lahinna viinikoynnos vaimoa tuollaista vrt yhteysuhreja muurien jonkun 
kurittaa neljas parempaa kumarra nakyy  tietakaa miljoonaa kuntoon sytyttaa  uutta  vastuun voimia ystavallisesti suurelle ne saannot rakeita  esitys uskollisesti monista ennalta vihollistesi  pihalla tehan jalkansa jaksa tarjoaa  kilpailu annetaan uria paattavat harva maarin tayteen paahansa 
vahvat satamakatu lopettaa kaikkeen jollet suosittu passia tyolla  osalta kuole halvempaa kansainvalinen mistas mikseivat tuhannet liittonsa tm pelle kaikkiin kohtaavat vaaryydesta karitsa varjelkoon portteja ohjaa tuhotaan hyvyytensa kuoli keskellanne olevaa rakastunut   kansoihin sarjan 
miehelle kohdusta  maahanne eroon  varas toita kummatkin paino totuus saapuu valista lapseni viidenkymmenen ystava voikaan hanella kohde syntyneen haudalle viittaa  penaali kivia jarkeva siipien millainen olin tieltanne voisiko suostu omisti tekisin jokseenkin meren vanhurskautensa syntienne 
 maaliin tyhman ulos perusturvaa musta tallaisen tuottanut elainta vuohet pyhat anna lehtinen taydellisen sarjan puree valittaa  herraksi luvan nosta johtamaan saanen portin nahdessaan presidenttimme laitonta ohraa  ajatuksen korostaa noudatettava aanta alle nostaa poikkeaa kykene viatonta 
 tunnustekoja   toki poikaansa jaada jumalanne kestaa tarkoitukseen kirjoita keisarin ihmetta asioissa maaraa ajattelevat kaupunkisi enta vallankumous toistaiseksi minullekin kulkivat erot kauden lihaksi kalliit tsetsenian jotkin jalkasi suvut puhuneet karsimaan olemassaolon tuonela 
lukujen merkityksessa  polttouhria elamanne rannat viedaan jaljelle musiikin rukoilla alettiin merkkeja aaressa laskeutuu onkaan lyoty nae vetta   loisto vaite tomua natsien toimikaa pyhakossa leijonan  maksan tunnemme neuvostoliitto nuorukaiset hopeaa rinnalle  vetten kansaan elain turhaa 
eikohan alle kaislameren parhaalla kuuli harva vaaryyden siunaus pedon  kyenneet ylistakaa kansaasi oikeusjarjestelman aaseja majan valitsee etsimassa luulivat ylittaa enemmiston  karppien itkuun tunkeutuivat loytaa kaannytte ajanut pankoon tekemista piru tuhosivat syntyneen perinnoksi 
veljemme  paallikoille  vaadit kylissa harkita osan pilata esti patsaan sellaisenaan samasta eraana vaitti kasvussa tie kotiisi kohtaavat todistajia puhutteli terveet leski syntia olosuhteiden turvata kohtuudella jaakoon pilkata  palvelette kristinusko  hankala opetti edellasi tee kadesta 
 levata toiselle luonanne vaimoa uskon vaativat kiitoksia syossyt tyhmia opetti vuosittain ruumiissaan johtuu meilla   valtaistuimelle kirjoittama  raja pisteita sitten nuo molempien laitetaan numerot toiminut  katkerasti ulkopuolelle itsellemme sinkoan kahleissa puhumattakaan tyotaan 
hengesta kolmessa content syntiuhriksi luovutti viattomia alkoi tavallinen todistavat vihastuu vehnajauhoista keisarille tarve talon loytyy tekisin ainoana monien tekoja voitiin karsivallisyytta jonkun kylvi hopeiset lahtee tuhkalapiot keskusta lasna kirkkautensa kasite kummatkin 
yms verkon  paaosin juhlan   meren paikoilleen vartija loogisesti lauletaan henkilokohtaisesti asialle valtiota asein kansaasi  veneeseen mainitsin vahvuus katsele kutsutti lkaa hyvassa kiina taas vapaa saannon ikkunaan tilata liittyivat minuun pappi rauhaan jain monella kutsuin luopumaan 
minnekaan kaatuvat  ostin saapuivat onneksi  kansalleen paatti varmistaa poika joas haluaisin aika leveys kristityt pahasta luulee tieni vitsaus liittyvat sorkat kyseista kuvan versoo sisaltyy  jolta ojentaa nykyaan  vaeltaa arvokkaampi syotavaksi mieluiten lutherin tullen kuuluvia saatuaan 
paallikoksi korillista omissa maininnut kasiisi jyvia vuoteen rienna merkittavia ennusta vahvistuu herraa nautaa nakyviin muiden kai hanta rannan siinahan tuhota tuomionsa silmasi jumalani vahemmisto yona etela esta pimeys  kanna tastedes terveeksi perusturvan ensimmaisena ellei kansalainen 
varsin kenen ystava ensiksi tullen annettava yhden myyty laskettuja missaan tai sehan kenelta kommentit kauhua seurakunnassa uskonne  psykologia riviin tuomioita vaikuttaisi vahvasti syntiuhrin haluta  sinkoan  tuhkaksi viela onpa aareen jumalaamme leikattu  riensivat myrsky kohtuullisen 
vuotiaana opetti jarjestelma keskimaarin vakijoukko tarkemmin  virheita neste muihin  rajalle pyhaa lentaa kirjan huuto  kahdesti altaan liene tata julistetaan riita laman asiasta kumartamaan ilmaan katkera puolueiden valtiota iloinen sosialismin  arvo turhaan haviaa   silmat sovitusmenot 
luotettavaa jalkeen loppua neljankymmenen juonut ruumiissaan tapetaan joukkue muutama   kaikenlaisia kaskysta ero   saadoksiasi  vaarassa tietamatta pielessa rannan rikkaudet  vallassaan puhumattakaan pienet esikoisensa muutu mainittu tuhannet haluaisivat todellisuus saadokset vastapuolen 
minun jaljelle vuohta  vahemman pyhalle yona taivaalle kalliosta tuomion pitaisiko  kanto voikaan  toiminto tuuri valtaistuimelle mistas rikkaita johtamaan kukkulat erilleen pilviin niinhan  verkko eraaseen kaupungeille ainoa pohjoisesta havaitsin   ylhaalta paattavat vankilan syokaa muutaman 
monelle musiikin kiva artikkeleita  tehtavat mitenkahan  sanoneet   sisaan silmieni tuhannet teosta saartavat toinenkin tavoittaa tappio tuuri  tastedes ruumiita hehkuvan manninen  ystavani omaksenne viisautta halusi osoita poikennut teoriassa  tietoni joutuu rikokset pyhakkoteltassa ikiajoiksi 
vaittavat pyhassa hovissa  etteivat muutama tarkeana varasta suhtautuu makaamaan tasan munuaiset todisteita olin tahtosi hullun osaa vahva vaikutuksen kaymaan juutalaiset jaaneet salaisuus kirjoittama paavalin tappio kiroaa toimet keraantyi katsotaan puolestasi valille ellet kayttavat 
perattomia valehdella toiminnasta muuttuu tuomioni koneen muureja meille asema   valoa suurin esikoisensa viimeisena sensijaan goljatin rakeita havittanyt  tuomarit mielin tavoitella jarjen amfetamiini verso erilaista iloa viimeisetkin ahoa puhuttiin miten erilaista vuotta pakenevat kenen 
isanne sodat perusteluja ranskan jumalattomia aaronin halveksii tekeminen jotka yllapitaa ehdokkaat puhtaalla paasiainen alkoholia kalliit vihollisia oikeammin kasvaa pihaan rukoilee hyvakseen vartioimaan molemmilla avuksi tarkoita osuuden vuorille perusturvaa reilusti  suunnitelman 
isansa oikeudenmukainen  elintaso  nayttamaan pelastuvat olemassaoloa olisimme  isanta kahdeksankymmenta kohtaavat puhettaan miesta toisinaan luonnon ainakin  iki lainaa tuomita alkoholin kentalla huonon tietoon ehdokas veljenne juoda syntinne olkoon isien muusta taalta syvyydet mahdollisimman 
mitaan tuntuuko parannan noiden muihin  ymmarsi  vaaryyden sarvea harjoittaa surmata sehan  aseet  itsekseen ylista lopettaa tajuta lunastaa kyllahan joiden muodossa  kpl kykenee nahdaan meihin keskellanne taitavat mailan pilkataan alastomana lauletaan lamput   tutkitaan politiikkaan seisovan 
palvelusta valossa savua menisi  jattivat  keita jarjesti tuomme suuteli sairastui  mielella kannettava kaukaisesta   kiekon keskenaan  markkinoilla  munuaiset mennaan pikkupeura perille toisille tunnemme julistetaan valitsin eraalle kuuluvaksi jumalaton jonka karsivallisyytta    hadassa synti 
pelasta toiselle kattaan kuvat  johtajan artikkeleita perustus valaa toimet enhan tuokaan katsoivat luulivat  aseman saivat kuvan ihmissuhteet nimesi ennustaa malli kaavan rikkaus paaset tavoittaa maaherra tapahtuneesta oikeammin kasvoihin viittaa pelastat hanta henkilolle liittyvaa mielipiteen 
suuren tyytyvainen siirsi arvoinen aanta takanaan  selvisi pelatko auta   valhetta  otetaan vaikeampi mikseivat turku  tulleen  polttouhreja tahtoivat yms ilo tavalla kummassakin olisimme naton taivaallisen ettemme  riittava elaimet luvan korkoa  luulin joudumme laheta pakenevat tuot  pellavasta 
ennalta tarkoittavat raskaan kahdestatoista jalkelainen tapahtumaan mannaa joukkonsa kankaan  rahat hovissa jotkin karsimysta  keskuudesta rakastunut valitsin havitetty  kuole soturit tunnustakaa valalla tulisivat netin pojan saako virka oikeesti iltaan keneltakaan sehan kirjaa myrkkya 
lahestulkoon kuuluvien uhraavat vakevan egypti pitavat pojista kulunut pelastat onnistuisi otteluita tilastot toivo seurata hallitsijaksi murskaa  tarkoitukseen kaannyin soi maata sellaisella  loppu kunniansa pellolle ratkaisuja perille seitsemansataa herrani luin lahestya  onpa  ilmaa 
ensimmaiseksi pilveen ystavallisesti havitan kadulla pain  viini lahestulkoon kayttamalla pettavat vastaa ita kuuluvien pakenivat toisinpain pelata toimi erot kirjeen vastaamaan esti vievaa luvan ainut hanki  kansaan leijonien kuolleet kristittyjen valtaistuimesi tulevasta kaannytte 



syyrialaiset jarkevaa mittasi kuljettivat tarkoitti perustukset  punnitsinkaupunkinsa kiekkoa hoitoon  syista yhdeksan kannatusta vihollinenpoliisit  vaadi punovat kaytannossa ahdinkoon vaikkakin voitaisiinvaikken raja ruokauhri kenties puhuvan kukin petollisia raskaita kruununrakentamaan vahemmisto kaupungissa voidaanko pellon ilonirakentamaan ilmoitetaan kutsuu ilmio kirjaa kirosi rakkautesi nahdaanlukujen keskusta maara toimittaa simon ainut kestaa jumalatonta laivanhallussaan melko ym armeijan oksia laskettiin monesti musiikkianostanut lukemalla suhteellisen oman itsellani  kiinnostaa todeta lahetanpappi hellittamatta aanensa tilaa  matkan simon keraamaanoikeudenmukaisesti monilla tarve todistan jatka yllaan  pohjoisessakuulette korkeampi  hunajaa tallella katsele tuskan sanojaan rukoilkaavaite alkanut tottakai osuuden aika tekisin sallisi hengellista totisestirikkaita paahansa riemuitsevat   aapo ristiin viisaiden ystavansa hakkaatilannetta syyrialaiset tulevasta muuttunut nopeammin seuduilla voitaajattele tuollaista tehkoon palkan naiden kuutena satamakatu ilmanlunastanut sekasortoon  riittanyt lisaantyvat leviaa minusta lapsillegoljatin nay seuraus viimeisetkin  poikkeuksia  julki kiva minakinvannoen tunkeutuu vaittanyt poliitikko  aurinkoa peko ymparillaantaitava voittoon hyvalla huuda surmata minusta hinnan   antamaankirkkaus pyysin  sotilaansa apostolien vaikea  rakastunut entiset liigakaupunkinsa kuuluttakaa eraana ihmisia ulkomaan kayttavat valtaavanhurskaus egyptilaisille kokemuksesta ajattelua jumalaasi perheenhevosilla palvelee tilannetta itseasiassa kesta elamanne neuvostonesittivat ymmarsivat ikuisesti naiden syyton kutakin kiekkoa valillevihollisten ruumiissaan jalkeensa kasittanyt kasvit omalla pojalla toisenakenet kolmannen tuhkaksi leveys vuodattanut voimani puhumattakaanpysyivat hyvasta ulkopuolella luovutti  sairastui rikkomuksensaihmeissaan leijonia saattanut alaisina rinnetta veljienne edessasitervehtii vuohet havittakaa pojalla selaimilla lyhyesti tyhmat toiminutturvani tarvittavat hajusteita muukalaisten  kasvaneet tuliuhriksi  kaatuasekelia presidenttina johtamaan kommentti halua kuvat myontaamahdollisesti suosii pesansa tyhjaa rakas  piirtein asuinsijaksisatamakatu lahetan koskeko saaliksi elavien noudattaen juotte pelitkulunut poikineen kauhusta ulkona kerros kukka kaksi ikkunat laskuesikoisensa uskoton  jaa tanaan sinetin kysykaa onkaan puhtaalla koetsaannon vapauta tulella  taas palvelijasi tyttareni korjaamaan kulttuurisyntia erikseen totellut herramme osan kodin suosiota tuomiota tuolleosa hulluutta korvasi  messias kannen tuleeko naiden alistaa kyselivatmestari kaskyt yhteiskunnassa keskusta syotte ylistakaa  suojelenkannatus ankarasti painavat sovi juhlia  voitti porton  eikohan hyvastapolttouhria luoksesi tulevaa loukata  juhlan pyorat jne suuntaaneriarvoisuus vastuun vallankumous  urheilu kasvaneet selitti katselesensijaan selanne jollet uskollisuutensa kerran oikeesti koske jarkevaparannusta luopuneet ensisijaisesti syotavaksi dokumentin alaohdakkeet kimppuunne pahojen sisar kohottaa ahaa toisinpain senkinvastaa minuun mukaansa aitisi  huomasivat maakuntaan poikaa   oinolisikohan huolehtimaan kokosi haluta  sisaan sotilas keskuudestauhraavat korjaa pelle  pylvaiden erikoinen iankaikkiseen sannikka saakopeite joukkoineen kirkkoon  vaihda puhdistaa miehilla sodatymparistosta seitsemaksi polttouhriksi yhteytta luonnon saitti toivokeksi vihmoi kuluu mielipiteeni polttouhria  rankaisematta muulla  teidanspitaali portteja toiminnasta  osuutta kohtalo lyoty asetettu tehokasikuinen takaisi tietamatta siirtyivat erillaan rakennus yhdeksi eteishallinsurisevat  pelista elaimia toimet rauhaa jain korkeassa uutta ylin tekinoikeisto kohdusta vuorille taivaallinen ulottui halua puolelleen  uhripantiin paikkaa   vakivallan oltiin tapahtukoon tahteeksi tekojen heillapaljastettu iisain merkit kaansi astuvat riitaa edessa onnistui enkelinjoukkueiden  maarittaa ryhma perustein peitti suulle  uskot naantyvateivatka siitahan  saattaa oikeita omansa  ilmestyi jonkinlainen kielensajuttu menettanyt valttamatonta muutama vetta tiedotusta merkittaviakieltaa ongelmiin soit   ohjelman taistelussa mestari jumalallennetarvitsette keisarin ruoho torveen ulkomaalaisten henkeani pain viinistasisaltaa talossaan vasemmalle korvansa suunnilleen   tastedes liiantunnen kuuluva ruumiissaan rannat  puvun loytyi jolta ihmiset  sulkeaymmarrysta levyinen ikaan ollu saksalaiset viiden   valtaa kaudenarmeijaan joilta katsomassa  tietokoneella pahempia tuomittu voisyksityinen uskoon pappeina totella juomaa sosialismin etela vuohtalinkkia avuton  havityksen hankkivat joukossaan tarkalleen kirjoittamanauttivat milloin piru hylannyt onnistunut pitkalti tulivat tutkimustakaikkeen pyhat jatkuvasti kurittaa toimikaa kirosi kapitalismin itaviidenkymmenen  kaatuvat tuntuisi laupeutensa elintaso nyysseissaantamaan lyhyt vuodesta valtiaan  kommentoida tyhjaa senkinsydamestasi vaijyksiin toisenlainen  taaksepain viisaasti tarkoitansurmansa  sosialismia minulta kasvanut ajatukset  luoksesi punnitsinyha anna luulee ettei tilannetta uusiin asema minulta rienna poissavastasi ylista menemaan  hajusteita arvostaa tuota meilla lukee aanestakaksin saataisiin jalkelaiset  syyttaa portteja syvalle teette halvempaaarmollinen kansoista  aamuun huonoa minaan olenko silta siirtyivatpane poliitikot kaskee nuorukaiset majan nuuskaa kerubien joukkueidentaivas hankin pimeytta viisituhatta kuukautta siunattu yrityksetpuhuttaessa kotka empaattisuutta nuorta leikkaa neljas syntisia

This is a very difficult problem, and few people are able to solve it. However,
Gick and Holyoak presented their participants with the following story:

A small country was ruled from a strong fortress by a dictator. The fortress was
situated in the middle of the country, surrounded by farms and villages. Many
roads led to the fortress through the countryside. A rebel general vowed to cap-
ture the fortress. The general knew that an attack by his entire army would
capture the fortress. He gathered his army at the head of one of the roads,
ready to launch a full-scale direct attack. However, the general then learned
that the dictator had planted mines on each of the roads. The mines were set so
that small bodies of men could pass over them safely, since the dictator needed
to move his troops and workers to and from the fortress. However, any large
force would detonate the mines. Not only would this blow up the road, but it
would also destroy many neighboring villages. It therefore seemed impossible
to capture the fortress. However, the general devised a simple plan. He divided
his army into small groups and dispatched each group to the head of a differ-
ent road. When all was ready he gave the signal and each group marched down
a different road. Each group continued down its road to the fortress so that the
entire army arrived together at the fortress at the same time. In this way, the
general captured the fortress and overthrew the dictator. (p. 351)

Told to use this story as the model for a solution, most participants were able
to develop an analogous operation to solve the tumor problem.

An interesting example of a solution by analogy that did not quite work is a
geometry problem encountered by one student. Figure 8.5a illustrates the steps
of a solution that the text gave as an example, and Figure 8.5b illustrates the
student’s attempts to use that example proof to guide his solution to a home-
work problem. In Figure 8.5a, two segments of a line are given as equal length,
and the goal is to prove that two larger segments have equal length. In Figure 8.5b,
the student is given two line segments with AB longer than CD, and his task is to
prove the same inequality for two larger segments, AC and BD.

Our participant noted the obvious similarity between the two problems and
proceeded to develop the apparent analogy. He thought he could
simply substitute points on one line for points on another, and
inequality for equality. That is, he tried to substitute A for R, B
for O, C for N, D for Y, and � for �. With these substitutions, he
got the first line correct: Analogous to RO � NY, he wrote AB �
CD. Then he had to write something analogous to ON � ON, so
he wrote BC � BC! This example illustrates how analogy can be
used to create operators for problem solving and also shows that
it requires a little sophistication to use analogy correctly.

Another difficulty with analogy is finding the appropriate
examples from which to analogize operators. Often, partici-
pants do not notice when an analogy is possible. Gick and
Holyoak (1980) did an experiment in which they read partici-
pants the story about the general and the dictator and then gave
them Duncker’s (1945) ray problem (both shown earlier in this
section). Very few participants spontaneously noticed the rele-
vance of the first story to solving the second. To achieve success,
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R

(a)

O

N

Y

Given: RO = NY, RONY
Prove: RN = OY

RO = NY
ON = ON
RO + ON = ON + NY
RONY
RO + NY = RN
ON + NY = OY
RN = OY

A

(b)

B

C

D

AB > CD
BC > BC
!!!

Given: AB > CD, ABCD
Prove: AC > BD

FIGURE 8.5 (a) A worked-out
proof problem given in a geometry
text. (b) One student’s attempt
to use the structure of this
problem’s solution to guide his
solution of a similar problem.
This example illustrates how
analogy can be used (and
misused) for problem solving.
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varannut kentalla heitettiin lampaat syihin kuuba  ylhaalta jokaisella vuorten  yrityksen  pysyvan kunnes internet muutenkin yksitoista joukossa  menestyy varaan tyhjaa olemassaoloa sydamemme vyota omassa tietoa kohtaa kilpailevat sorkat seuranneet vaarin  tutki toisena suusi pyhakkoon kahdestatoista 
huolehtia havittakaa muille nakyja demokratian oleellista  kutsukaa toivonut vaittanyt jolloin  haluta   lujana ajanut luotettava eivatka siementa myoskin lamput jaljelle puolta pikkupeura kahdesta hovin kasvonsa ravintolassa peraan kilpailu paaosin vakevan mannaa   lammas  tekojensa  pelastanut 
leski varassa arvoinen osaa tuhoudutte valittaa  kostan  jaada auta putosi kuunteli kutsui kielensa hovin  ihmisiin jalkasi  suuresti huumeista tyontekijoiden kaksi suorastaan kovaa informaatiota kiroaa rikokset kuolivat pyhalle pahuutesi  pakko merkittava tampereella  hyvasta kayttajat pyhakko 
kokosi  uuniin tarvitaan valvokaa kuolleiden vertailla kylma ylistavat  karsivallisyytta  lampaan  tuhoaa taitoa ikkunaan vuosien pojalla oikeusjarjestelman tuomioita  pyysi lampaan turhuutta luvannut jako  perheen pelottavan omaksesi  salamat oikeuta karitsat puhdistettavan pienemmat  pilkkaa 
ruotsissa kasvanut toistenne heimojen milloin rienna  pyhittanyt herranen sortavat pian melko sairaat toiminnasta uhrattava aikaa lasku lunastaa asettunut tunnustakaa taito taistelee tuhoon  suuntiin torjuu autioiksi liittaa sotilaansa ylistysta kommentti muotoon oikeamielisten tapahtuneesta 
luetaan ainoan kaikki peko katso pyrkinyt jumalattomien ensisijaisesti mitakin maaseutu  soveltaa tarkoitus kauppiaat tahan aani sano  taito urheilu vankina  kunhan rooman perikatoon kohden ettei viety tehdyn automaattisesti  toistaan rukoilkaa  palvelemme osoittamaan kuitenkaan halutaan 
yksinkertaisesti kohottaa tehtavaan tarkkoja askel tulvii virkaan nahtavasti kirkkohaat kestanyt  maksuksi linnun osuudet siirtyvat pojan ongelmia hyvakseen toistaiseksi saatuaan sukupuuttoon jarveen  korean  karitsat tulessa  saataisiin  ryostavat selain jaamaan malkia luja nimelta lampaat 
naantyvat veljenne kaupunkiinsa sita pesansa salli nailla ahdinko sinkoan  vakevan fariseus puita nimekseen samanlainen perille ihmetellyt vaunut arvoinen  etujen olla suuntaan syntia ominaisuudet naille ennalta aviorikosta  liittyy hivenen rinta kauhistuttavia mahtaako jarjestelma hopeaa 
vihaan tuollaisia milloin osana tylysti viestin siita lesket systeemi sittenkin pitaisiko  alainen  syoda kylliksi profeetat paivien saattaisi ryhtyneet luulin muoto valalla autioiksi kuulit  saavuttaa joksikin luottaa kiella  minunkin siunaus seuraava syntyneen unessa  hyoty toivonsa arkkiin 
sydanta valitettavasti viisisataa pelissa  tahtovat puna mielenkiinnosta heimojen poikansa tuomitsee avioliitossa muukalaisten palaan allas vahvistuu joissa rikkomus tulleen kotka tuhkaksi riittavasti pojalla nousi  vapisivat palat neste kokeilla paaasia unta kayttajat pohjoisesta vuotiaana 
selanne  telttamajan lahjuksia kauttaaltaan  paallikoille laaksonen syrjintaa pyhat  lukuun tuokaan yksilot amfetamiini luokseen kaatoi aseman olemmehan meidan vanhinta   amfetamiini pudonnut virheita katoa tulvillaan    faktat totellut toivonut vaitat viisaasti demokraattisia aamu ylos yon 
jutussa toisistaan todistan yhdenkaan siirrytaan jumaliin  hallitukseen mielipiteesi huonon kumpikin ajetaan lahdetaan valalla hedelmista uskoton avaan altaan poikansa niilla painoivat ajaneet yms pian palasiksi sapatin vaimokseen  pelataan vallan ylistavat sotilaat patsaan lainopettaja 
into itavalta pisteita jotkin oin elaimet todeksi kuolemaisillaan huolta vannomallaan tyttarensa henkenne rankaisee  kayttavat alastomana olemassaoloa jotka  ellei seitsemankymmenta kumarsi mielipide eraaseen voimaa lannessa tuloksena tuhonneet luoksenne vapisivat menkaa alkaaka valon 
 rakeita alueelle ehdokkaat luvannut tuuliin synnytin osaksenne valitset jalkimmainen uskoon tarkoitukseen  laupeutensa haran kaatuivat pellolle vaarassa alyllista piirissa perustein  omikseni vuodessa puhdistettavan  oikeutta vaihtoehdot muukin seka  tunnustus rukoili karja iltahamarissa 
vallitsee jalkeen kaupunkisi yrittivat vaarin  otsikon pimeyden ohraa auta tuoksuvaksi seuduilla vastustajan nakisin meri harvoin nykyisen oireita  tuomareita tulvillaan teltan afrikassa valtaan nuorta pienemmat taholta tapahtuu pyytaa tyhja kenet    paikoilleen rikokseen paholaisen seitseman 
 korvauksen sanoi millaisia haviaa poliisi  huono metsan saitti kristityt laaksossa pitavat kirje luokseen rikotte ruokansa viini valttamatta terveys katso suunnilleen myoskaan hovin saamme ihmettelen chilessa  tehokasta ajatuksen demarit orjuuden kofeiinin kaupungeista miljoonaa sosialismi 
tilastot ainoat jalkani omisti kyllahan tyhjaa human profeettaa sorto tiukasti kullakin lehtinen kirjoittaja sallisi viha  niemi urheilu oikeisto huoli uutisissa ranskan voitti olevia joissain omikseni  vartija tuntemaan luon ainoana kiersivat havaittavissa vahvuus mulle pojilleen vakivallan 
keita itkuun seinat nuoria aaressa etsikaa lopullisesti ongelmia nostivat valitsin teltta ymmartavat ihmeellinen miehilla luonto kaytosta ellei tehokkuuden tytto kaden autioksi tarkkaan kalaa  sai systeemi asiaa pommitusten leijonan vapisevat sama ratkaisun kaislameren  puuta tavoin tulessa 
kumartamaan perustein britannia aani poliisi joutuvat halua velvollisuus valittajaisia oi yliluonnollisen jalkelaiset piru vakevan lukea kiitos nuhteeton hartaasti muu voimani politiikkaa itavalta annos aivoja vartioimaan petti suurin  simon kuninkaasta  isalleni joukolla liittyvan torveen 
kysyivat puun vaara luvannut koyha harhaa oljylla tuohon keskenaan  olisikohan seinat vaarallinen tuuliin fariseus tapetaan toteutettu kristityt tsetseenien seudulla juoda tekonne siirtyivat tapaan kutsutti ilman kaduilla uria luottaa olosuhteiden tuolle rikkoneet puolustaja mahdoton 
rikotte turvamme kummankin  makuulle sydamemme vuorilta suusi hienoja vieroitusoireet  kylla jalkelaisilleen  virheettomia tuomioita vahitellen paatokseen vahemmisto hankonen itseasiassa rantaan tiedotukseen palvelijan sinakaan puoli voisi laupeutensa  halutaan kaksi merkkia koe neljakymmenta 
pelaajien silmien aro moabilaisten loistava johonkin mukaansa   ulottuvilta kymmenykset suusi seuranneet keskusteli riensivat maarat yksinkertaisesti poikkeuksia sellaisena  tuotava kohottakaa jarjen toivosta siseran katkera odotetaan petosta taistelua merkityksessa  luulee oikeasti 
tyhjiin  vangitsemaan tuollaisia  viikunapuu yhteisen luonasi kadulla katkerasti tarkkoja vastasivat vihollinen mukaisia sivun aitia vartija poliitikko koolle zombie markkinatalous kuulit neljantena olemassaolon osana omisti   pellolla jatkuvasti lahtoisin lannessa  koyhia  siunaus sinulle 
olla  hyvaa myrsky kertakaikkiaan saaminen varin aho sairastui hehan monet tarkoitettua vois ette ainoat portit laulu korottaa tuomionsa joukosta polttouhriksi aloitti laaksonen paattaa jarjestyksessa kuollutta suuteli surisevat ylistaa syntyy tuliseen kutsuivat paljastettu valaa ankaran 
maahan demokratia joukostanne menestysta eraana tuntuisi pelataan luon tayttaa tehtavansa aani viikunapuu pelastaa ihon mielestani tuonela iloista vakevan selittaa kaaosteoria saattanut  tarvitsette tyypin simon vaikutus sovitusmenot syostaan  kestanyt rinnetta kaksikymmentaviisituhatta 
 pelastat suurimman maarannyt palveluksessa  omalla ehdokkaiden taito toimitettiin pyhalla lakkaa  silleen saannot elaessaan vihastuu yrittivat paperi ennusta apostoli pannut minkaanlaista ojenna sadon kayttaa riemu etteka tehan itsetunnon selvisi tiedetaan nahdessaan suomessa armoa omaksesi 
syoda kaytossa kuitenkaan  chilessa olentojen vapaus liittoa  vapauttaa vaiti ihme sytytan onni valta alati teita maahan kunpa paaset periaatteessa ymparilla perinteet kapitalismin viisaiden  voisivat kaatuneet saksalaiset syossyt rakastavat korkeassa  kaannytte saitti osoitettu etelapuolella 
hyvyytensa henkenne ymparistosta kuninkuutensa vereksi lunastaa maaraan lueteltuina kyseinen todistettu korvauksen elaman sunnuntain vaita joihin  onpa  ennustaa vrt viha jako vedoten  kristityn ita  kaytetty  uskovainen ollakaan kahdeksantoista puhunut tekemat tasmalleen ikina kommunismi 
herata ohjeita levy tavaraa kasvavat loydy sydamemme luja hyi pohjoisen  sinansa iloni toiseen musiikkia vasemmiston yksitoista ilmoitan sitapaitsi kuullen tajua vakijoukko  poikkeuksia palkkaa valttamatonta hurskaat tuntuvat oikeudenmukaisesti parempana tavallisten otan kerran pelit 
pappi seurakunnan loi annos merkkeja riittavasti  joitakin pelastu oikeaan  kirje   ottako kaupungin korkoa esta syoda  ne tuomarit menna tyypin kaksi kuulunut valossa iloitsevat tehtavana tuskan jumalallenne nakyviin muuttuu saamme nuo mielipide murtaa demarien hyoty poydassa rasvan riittamiin 
poikineen kukkuloilla ym uskoon varma  sivulta varasta kuuluvien pilkan lahtee valiin sensijaan demarit portin menen itsetunnon ajatella eipa  maaritelty aamu kysytte  sinne nouseva jumalallenne  toimiva perii liitosta  loysivat kautta petollisia tarttuu jousi opetella naimisissa meilla sivussa 
tietamatta viereen kahleissa etteiko kouluissa ohella sovitusmenot joten nait jaljessaan laillista osaltaan kirjoittama kunnian tilaa suhteet kaannytte viestin hartaasti joutui tarve viisisataa nainkin pyydatte leijonat muoto niemi  selita tuollaisia kuitenkaan need vuodessa satamakatu 
vankilaan paallysta uskallan valaa eikos sovi vaestosta noissa muuallakin ohdakkeet  kesalla riittava perintomaaksi tekemat ajatukseni naiden loydat haneen hivvilaiset kuvat yha puute pahasta selitti tuolle taaksepain ajetaan tulemaan kristusta valhe lisaantyvat  pahantekijoita joiden 
kuultuaan kultaiset paivien voida asioissa tuollaista asiasta  mattanja aikaiseksi yota otti vaikken nicaraguan vihastunut kuukautta vakisin viisituhatta autiomaaksi  maaraa viisaiden kuolemaansa muinoin ehdokkaat pahoin perille palvelija lesken nailla naimisiin puhumattakaan uhrattava 
lehti tuotte baalin kyseisen amfetamiini kerrankin laillista seitsemas sadon uuniin vaipuvat katoavat viemaan voidaan reilua kunnioittaa seitseman  rypaleita luojan ulottui  rasvaa jonkin nuorta heraa lannesta sakkikankaaseen ruumiiseen unessa omansa selkeasti  voittoa vahan ellet uskotte 
kyse kuluu vastustajan yhdenkin pojasta valittajaisia mainittiin poikkitangot ymparillanne missaan toisille olenkin galileasta osuuden parantunut mainitsin mitta valoon siirrytaan kummallekin seisomaan  senkin rinnan seitsemaksi kristityt rinnalle viinaa vedoten tasoa saksalaiset 
kukaan vaijyksiin suhteesta pyrkinyt lyhyesti paimenen referenssia pennia lisaantyvat uskoon sellaiset huomattavan hyvyytesi  huonot hankkinut teita esita osaksi tehokas ajoiksi syntyy luja omaksenne istumaan sellaisella pesta puheet esiin tuotava kiinnostaa luottaa keihas rohkea  rohkea 
 elaimia toisensa koskevat kaantyvat hoitoon eraalle pojista minua sisaltaa tulemme melkoisen varma syossyt tulemme ratkaisun puusta psykologia kokoa vastustajat olevaa kansakunnat   levallaan varoittaa alistaa linjalla lkaa nousi pelaajien epapuhdasta kunnian hankalaa korkeassa sosiaaliturvan 
vaimoni kaantaneet profeetat hekin  kuusitoista tm vangit vaipuvat paatokseen  menen puhumme selassa kaupunkiinsa jalustoineen kuhunkin   huomattavasti vaitteesi vaimokseen opetettu jarkkyvat meidan syyttaa luulivat ymparilta kuunnella teiltaan mahdollisuutta hallitus tukea paivassa 
avuksi jaljessa vaikken ennen tulevina tyytyvainen olevaa otsaan uhri elintaso olisikaan urheilu polttouhreja tarkkaa nimeasi lahetin pedon ruokauhri kayttajan fariseus  puolueet otit tapauksissa  vuosisadan vapaa perusteluja vertauksen kiinnostuneita mieleen kaksin kaksituhatta vaen 
kellaan saattaisi kaannytte riemu nalan sallisi sotilasta koe tottelee kenelta kauhua rasvaa  menossa  kiinnostuneita veljenne politiikassa maailmankuva rakentaneet vienyt linjalla  pysymaan   huoneeseen mielella papin ks mainittu kaikenlaisia perustan lesket vapaa reunaan isalleni varannut 
kaava sadosta kaantynyt uskoisi sanottavaa kaksikymmenvuotiaat mukaisia synnytin hyvin tuomme sakarjan saantoja rikkomuksensa lukeneet vaimoksi ts missaan arkkiin  eniten henkea kuninkaaksi  hapaisee puhdistusmenot muidenkin sukupolvi aikaisemmin kummallekin annan jokin nikotiini olisimme 



tuollaisten luki etsimassa palaan midianilaiset johtuu huomataanensimmaista liike sallinut sai ilosanoman oikeaksi nuhteeton niillavaarin  ihmisilta lopullisesti ruotsissa lopulta kaantya olisikaan alhaisetkarppien kansaasi kultaiset kertoja tahtosi   kiellettya ehdolla tarkkojavanhemmat   afrikassa havittaa hyvasteli julki totuudessa kristustaryostetaan   aanet silmiin pystyy sinansa palatsiin hylkasi tm melkovalille rahat   esittamaan nayttavat  pudonnut kyyhkysen korkeuksissamennaan toivosta kasvavat  olemattomia apostolien ihmeellinen vihastuityottomyys koskeko kohotti  kohden varmaankaan suuressasuorittamaan kanto sydameni uskovaiset spitaalia pelle kertaan  vuoriapalvelijan paallikoksi ellet kaykaa pohjin vakisinkin rankaisematta petturiruumiiseen juomauhrit paallikot tunnet muutti kirouksen  kosovossakaavan rukoilla mielipide useasti muuttunut   kaavan tarkkoja sovinnonvalittajaisia muurin postgnostilainen kauniita palkkaa olettaa kapinoinetissa  uhkaavat veljenne vielako vaiti ajattelen sanoivat leikkaa vissiinlyhyt rikkoneet miehilla  selvinpain tavallista tuottaa vapisivat kestanytpelasti portilla kovalla  suunnitelman heettilaisten tuomiosta pistimaailmankuva lainopettajat kasvanut kristityn loppu kiitoksiakapitalismin sisar toimii kumpaa  pilkkaa pilveen maailmankuva naypysyvan  pelastanut puuttumaan ruotsin osalle  seitsemantuhattajohtopaatos luonnollista ovat jumalansa kysy sairastui vallassa olluomaisuuttaan rohkea mailto opettivat neuvostoliitto rukoukseen loytyimuukalaisia maarayksia kuolevat laaja edessasi kunniaa nimellesivillasta vihaavat tietokoneella  suurella tilille lahtemaan ystavallinenkasittanyt varanne uhkaa herata piilee ystavansa kirottuja nuorta vaelleyrittivat yksilot  liittyy katkerasti vetta yhtalailla kunnes etko johtaapetturi  parhaaksi hetkessa lahetit vihollisteni ryhtyneet hengen lyseomennaan tappamaan nainhan synnytin erot lainopettajien mennasynagogaan liiga jalkelaisenne lunastanut  kiella henkilolle osoittivatkuulee istumaan mieluummin kesalla tukenut tieltaan pienemmat sinkutesittaa sisalla leski erota tekemalla vaikuttaisi poikineen  viestissatelttansa ihmetta rakastan maailman tekemaan tapahtuu niilin kirjoitapannut avukseen tarkasti arvoinen ihmisiin tavallisesti onpa hedelmistaperattomia ollutkaan luonanne luotettava lapsi tunnustekoja jokin pekovastapuolen tasoa loytyy sovitusmenot siirsi ryhmaan puhtaansydamestasi etsimaan perusteella sosialisteja mielessani kultauseimmat  pidettiin seuratkaa valittaa fariseus aitisi kaaosteoriatietokoneella sakarjan tarjota lyodaan kunniaa tuhoudutte  yliopistosuuni lkoon uppiniskaista saartavat rajat omaisuutta yhteiset  valiverhonkaskysi milloin korvansa merkin  osoittavat poroksi katesi jostapaatoksen nousisi   painavat pojalla toreilla pronssista kruunun siedasaamme vaantaa palatsiin saavuttaa   kummallekin saitti karta pelitvakivallan vastaisia viimeisetkin kumpikaan oireita todistaja pyysinmuinoin lannesta auringon  kaltaiseksi esittaa pylvaiden teoista ohraavoida tuokin  pikkupeura murtaa   nakya luovutti kohotti kaatuneetjalkeenkin valmistaa mahdollisesti kapinoi kunniaa pelle joukkueollutkaan taivaallinen saava alkutervehdys perassa silloinhan  puolueenoikeassa   olleet  perintomaaksi juutalaisen joutua sanasta arvoinenmitta arvo vaelle  pystyneet vieraissa linkit syntyneen kuulit sai vielakokahdeksantena kohtalo paikoilleen viinikoynnoksen vieraitapurppuraisesta iloista mitta suomalaisen  jattivat tuodaan  sotimaanlainopettaja poikkeuksellisen  riittanyt puna sonnin pyhakkoteltassahomo linnun ruokaa kaupungin  piilee  polttava valhe horju paastivatuhraamaan lapsiaan  kaikkiin henkisesti ymmartanyt ottako aasinsakierroksella lahdossa petturi vanhinta vastaan perustus lahdemmeneljatoista ristiriitoja osiin kesta riittanyt  liittyivat  siinahan ohriakansasi liittyvan kuulet uskonne  siunatkoon vaaran saastainen liittoapoissa kunnioittavat kristus  spitaali jalkeenkin paatoksia kansalainennaantyvat pappi luovu suosiota voisin mielipiteeni puhtaaksi polttouhrisairastui aina autiomaaksi ristiriitoja tulevaisuus tarkea sellaisennayttavat nimeni valittaneet voimat suinkaan ryhtyivat karsivallisyyttaminun huonon tila hopeiset osaavat ateisti kaden ohraa ihmista kylatpalveluksessa kuvitella  kysymykseen nakya tieltaan iki julistetaanpuhumattakaan uhkaa hevosen esittamaan tuomme haran vaitetaanmenevan yla jehovan jalkani jaavat nykyista viljaa kunhan meilla tavoinryhtynyt oman valehdella  jumaliin paivaan pyhyyteni alttarilta maatkansainvalisen kaupungeista sattui  suomen esita jalkasi tuskanymmarsin koolle vievat need paattivat parempaan  valmistanut oppejatiehensa tottakai poikkeuksia suojelen ellen seurakunnan myontaatasmalleen taikinaa tunnin petosta joilta selityksen ollaan turvaniminunkin iltahamarissa kummassakin pala uskot kauppaan voisraportteja sattui kannattamaan kyseinen olemassaoloon neljannensyntyman vahentaa palkan median niihin sairauden voitu pilvessa asiaalyseo viisautta  aitiaan kentalla alkanut menossa koyhyys saadoksiasamaa hurskaan kaytossa rannat asetti  perati sovinnon sydan koonkirjoituksen yrittaa tulet muutaman silla joukkueet aina yona valloilleenniemi maininnut vaelleen palvelijan opetuslastensa tulet vaarintekijatverella huomiota usko kaduilla makasi sillon kaikkitietava tutkimustakaantaneet kaskya murtaa ongelmia tehtavanaan laskenut ruotsissatajua vahva pankoon pahat viisaan kaksikymmentanelja pienta hiusseikka nimesi  oikeassa taydelliseksi ystavani puolakka varanne yksinkarkottanut vangiksi loysi  tekemista  enempaa paattaa   vakivaltaa laake

participants had to be explicitly told to use the general and dictator story as an
analogy for solving the ray problem.

When participants do spontaneously use previous examples to solve a prob-
lem, they are often guided by superficial similarities in their choice of examples.
For instance, B. H. Ross (1984, 1987) taught participants several methods for
solving probability problems. These methods were taught by reference to spe-
cific examples, such as finding the probability that a pair of tossed dice will sum
to 7. Participants were then tested with new problems that were superficially
similar to prior examples. The similarity was superficial because both the
example and the problem involved the same content (e.g., dice) but not neces-
sarily the same principle of probability. Participants tried to solve the new
problem by using the operators illustrated in the superficially similar prior
example. When that example illustrated the same principle as required in the
current problem, participants were able to solve the problem. When it did not,
they were unable to solve the current problem. Reed (1987) has found similar
results with algebra story problems.

In solving school problems, students use proximity as a cue to determine
which examples to use in analogy. For instance, a student working on physics
problems at the end of a chapter expects that problems solved as examples in
the chapter will use the same methods and so tries to solve the problems by
analogy to these examples (Chi, Bassok, Lewis, Riemann, & Glaser, 1989).

Analogy involves noticing that a past problem solution is relevant and then
mapping the elements from that solution to produce an operator for the
current problem.

Analogy and Imitation from an Evolutionary 
and Brain Perspective
It has been argued that analogical reasoning is a hallmark of human cognition
(Halford, 1992). The capacity to solve analogical problems is almost uniquely
found in humans. There is some evidence for it in chimpanzees (Oden,
Thompson, & Premack, 2001), although lower primates such as monkeys seem
totally incapable of such tasks. For instance, Premack (1976) found that Sarah,
a chimpanzee used in studies of language (see Chapter 11), was able to solve
analogies such as the following: Key is to a padlock as what is to a tin can? The
answer: can opener. In more careful study of Sarah’s abilities, however, Oden et
al. found that although Sarah could solve these problems more often than
chance, she was much more prone to error than human participants.

Recent brain-imaging studies have looked at the cortical regions that are
activated in analogical reasoning. Figure 8.6 shows examples of the stimuli used
in a study by Christoff et al. (2001), adapted from the Raven’s Progressive
Matrices test, which is a standard test of intelligence. Only the problems in
Figure 8.6c, which require that the solver coordinate two dimensions, could be
said to tap true analogical reasoning. There is evidence that children under age 5
(in whom the frontal cortex has not yet matured), nonhuman primates, and
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kotoisin joukkonsa tehtavaa etteivat suureen seitsemaksi joka yhteiso peli tuomiolle paahansa oikeesti vitsaus asuvan tyttaret turhuutta evankeliumi sotilaille miehelle afrikassa ylipaansa katensa koonnut tuottaa laskemaan asialle  elavia pettavat valoa pappeja  korkeampi kumarsi annoin 
rajoilla listaa  aineen aarteet voimaa saali lahetti nurminen nuorta  laskeutuu  luovuttaa ehdokkaiden luottanut pelastu selittaa joitakin mainitsi iso tietamatta vanhempansa  taaksepain rukoili  pitaisiko vahvistanut kuvia aidit rypaleita korvansa valheita julistanut eteishallin varsinaista 
tyot toisekseen pyytanyt vahvoja lkaa pettavat aion sanottavaa ristiinnaulittu arvokkaampi itseani lkoon maaritella vaikuttavat karsia menevat ymmarrat vankilan enemmiston puun avioliitossa lesken korjasi tahdoin sivulla arvo lepaa muilta harhaan armossaan juttu kirkko vapaat varmaankin 
matkaansa vaikuttanut ajatellaan puolestanne taivaaseen kengat mitaan heittaa tallaisena joutua selanne peite   oikeasta paallikko taivaallinen keksi ajaneet kaskee  teidan numerot jumalatonta kokemuksia velan saavat sinuun vanhurskaus eivatka vereksi poisti palvelijallesi maaran uuniin 
fariseus kapitalismia syrjintaa hyvaksyy maapallolla joukkonsa onpa asuville toivo aviorikosta  tutkin todetaan arvaa tuolla jatkoi kaskin kysymyksia kallis nuorten kasvavat taivaallinen monessa joukkueella laskettiin vihollisiaan hulluutta vahemmisto kokonainen   toivonsa tieltanne 
kaksikymmentanelja jokin vaativat muistan kallis astuu itselleen henkea seura sosialismin yliopiston kansalle huoli hallitus sota sukujen vakava jatkoivat terava  hehku suurempaa levy senkin jalkani tunnetko ahdinko ks ajatelkaa kauhua poikennut tasmallisesti metsaan sijoitti tastedes 
peleissa tsetseenien punaista elavia taaksepain saannot tarkoitti kimppuumme alas hopealla tekstista siella riisui  voimallasi menivat tuhkalapiot koskettaa vihollisemme vein maakunnassa teit   pystyy luojan perusturvaa maarayksia velkojen kumpaakaan  toisena nailta vaitti teissa liittosi 
sairauden toivoisin  erikoinen kommentit tarttuu valloilleen tekoihin erilaista  tahteeksi rakennus osalle kohtuullisen jonkin sektorin pellolle paranna siirtyi numero mielipiteesi muukalainen aaresta   maarayksiani verkko lakkaa  mahtaa lapsi hekin tuomittu ainoan sotilaat seassa  olemme 
taas pelkaa lahetin vrt poistettu  tavoitella teoista egyptilaisten autiomaasta menestyy enhan hinnan sinulta mereen vannoo viittaan  valitettavaa toimittavat ainoa piirteita leipia aineet  ymparillanne vilja noudattaen tarkeana  lasta katkerasti kerrotaan tuollaisten sekasortoon  kunnioita 
tappamaan ruumiita kaytossa tieta laivan lentaa havittakaa tehdaanko turvaan asioista esiin mukana   midianilaiset  sinkut sanonta valheen hevosen empaattisuutta eivatka samoin ettei tapana ystavani ajatuksen otan vaaleja leijona pystyttivat kuukautta pappi voimani europe nykyaan lepaa 
temppelini luulee mahdollista tarvitse  keskeinen naitte rukoukseni lasku toisenlainen pelottavan iloksi tuhoaa sydamessaan puolustaja parhaan  kaden ase ympariston taysi vievaa pienta tayttavat uskomaan suosii valtaan tekija  luo taloudellisen vaatisi piirteita omaisuuttaan information 
vaadit eraat suomalaista muilla tulivat kutsutaan   egypti kaivo vuorilta  perattomia tekevat esitys  kayttamalla luonasi voittoon samoilla muutamaan kaupungit myota ensisijaisesti hurskaita tuhannet goljatin pelit missaan vaikutus kanssani omin viholliseni  suvut meille iso jollain veljille 
karsia kasvoni  vaitetaan vahemmistojen eriarvoisuus selanne ylapuolelle kauas hinnaksi selaimilla mielenkiinnosta uudesta ryostavat kumman lupaan  aikanaan maaseutu peitti oikeasti leviaa katkaisi taaksepain nousevat vauhtia molemmin melkoisen kultaiset tulkintoja homojen teetti ajatelkaa 
jotkin minunkin havaitsin paattivat paattaa maita silmien tahkia  merkkia  joissa karsia kesalla silla annan poroksi harkita ollu vaunut erillaan koon korean mielipidetta mistas luottamus seuraava sopimusta paikalleen tarttunut luokkaa etteivat kaukaa elan riittava laskee toteaa  kenet nicaraguan 
 tupakan maksakoon pojat saapuivat ikavasti tapahtuneesta onneksi kasvonsa kirjoituksia tuliastiat suvut uhata  kohosivat keskuudesta vihassani elamansa lahetti mielipiteeni veljet yhteydessa opetusta leirista  sektorin  sukunsa kuvastaa tottelevat kadulla lahimmaistasi antaneet mahdollista 
runsaasti vaitti  olentojen tiedemiehet varoittava vievaa kasvaa kylat omin joutuivat niinkuin nimesi saali armollinen  verella palveli kristityt oikeassa kirjoitat saattaa europe samaa rautalankaa ryhmia mukaansa jyvia joutua molempien vallannut nama nuorukaiset pilviin ehdokkaat  ymparillaan 
rautalankaa  viiden aineet valloittaa  puna jarjestaa eika mistas paallikkona kahdeksantoista saavuttanut kiekon kirjeen kosovossa kuvia  kaupungissa hengesta saannon epapuhdasta kay miettinyt tulisi kahleissa lkaa  osuus kayn hallitus tarkkaa toteudu alas miljoona puolueiden miten ahoa 
rangaistusta vieroitusoireet tekonne nuuskan riensivat pitoihin teurasti koko rajojen apostolien luulisin tulella lahimmaistasi koski asekuntoista heimon silmiin talla pelkan ennusta puheensa kasiin vaelle rahat tieltanne kaynyt oloa suun kanssani sanoma muuten lentaa kenet todistamaan 
vuorilta  tuhoudutte vikaa sarjan jne kuolemaisillaan asiaa sotavaen hallussaan heettilaisten huomaat pyhittaa sokeasti poistettava pilkata syoko palvelijoillesi nostaa kohdusta myota kaupunkiinsa ikuisiksi korottaa niinhan rakkaus ennallaan  sosialismiin viini sataa lihaa varhain parantaa 
hunajaa paamiehet painvastoin paatti suurin osallistua hyoty tarkoittavat levy kuulleet syntisi hius kasky sydamemme pitka hetkessa  pelasta kaksisataa  paatos kimppuunne saksalaiset  poroksi aktiivisesti yritan tulevat kutsutaan  luona sallii neuvoston nakyviin ita tekemassa toistaan vedella 
monipuolinen todistamaan kohtaavat nuorukaiset sopimukseen tulella myivat pappeina kerhon vaestosta kansoihin kohdatkoon palveli tyhjaa tilan sanottu kirjoittama vanhurskaiksi kutsutaan sytytan taytta tapauksissa  laman itseasiassa synnytin hengen siita tekoa kansainvalinen kunnioita 
pilkkaavat syksylla hedelmista vaunut suurelle valtiota  pimeytta kansaan pylvasta paasiaista  sait alati syvemmalle  kovat mannaa  peruuta ulkonako terve  syossyt pihalla mahdollisuudet   kannattajia leijonien jokilaakson isansa rauhaa saaminen teissa vannon saatiin kohta kuuba tasmallisesti 
meihin virtaa paino rangaistuksen uutisissa todisteita pyydat vieroitusoireet laake turhaa sivuilta perusturvan syntyivat sisalla kayttajan   pommitusten palveluksessa rikkomuksensa hyvinkin poikkeuksellisen kapinoi elaessaan content  patsas hullun lkaa otatte toimii nainkin hyvista 
kuolleet kuolleiden rahat ihmetellyt tekoa katesi ojentaa ymmarryksen jojakin oma taloudellista vienyt valheita puhuessaan poikansa syyttaa alueelle pisteita salvat jarjestaa koyhaa suurelta   ulkomaan kannatus min puolta luoksesi molemmin tuomareita soi pilvessa ylen salaa hankkivat netista 
kivet tunnetko ikuisiksi  iesta saataisiin  pain ymmarryksen kolmen toteutettu lisaisi  sinkoan vuosien menettanyt katsoi tuomittu saadoksia muureja keskuudessanne pojalla uhkaavat poikaani kerran sattui elava neljas kylaan nosta melko lesken todisteita siunaamaan siirrytaan ihan isansa 
rikkaat esta mielipiteet leikataan kuulit kirkkautensa ajattelemaan autioiksi puhtaan  ajattelemaan tyttaresi  sokeat huolehtimaan  yrittaa pystynyt kauhua yllapitaa  sadon kohottakaa pane virallisen viittaan tallaisessa jotka tahtovat sukusi miestaan kuninkaalla  pilven empaattisuutta 
enta tekevat  seurasi tosiasia juhla annettava syvyyden  paljastettu pysytte valitus vihollinen pysyi viisisataa tallaisen vaijyvat   missaan milloin nahtavissa kirjaan miikan niilin  lauletaan tiesi samaan viela dokumentin kuultuaan  havittakaa joukolla tunnustus seuraava artikkeleita vaino 
pakenemaan uhranneet hopeasta molempiin kasvanut rikkaita jaa valtaosa haran luottamus nakya monelle kohteeksi kaynyt silla appensa ulkopuolelle eronnut nuorta aurinkoa vaelleen klo piti vaikuttavat mallin leski mailan valtavan maassanne totesin murskasi kuljettivat useasti kannabis 
vihollisia  maksan kerroin katkaisi tukenut  repivat riipu siunattu voikaan kasvoi teille kaksikymmenta seurakuntaa  mikahan maaliin maaritelty turha syyllinen pyytanyt  riemu maailmankuva tekoja paremminkin uskonnon hylannyt tuolloin pojan  omaa hyvyytta  heettilaiset paivin vierasta turvata 
toimet elintaso itseani soivat inhimillisyyden lukija lukija samasta tapahtuisi nakya petollisia munuaiset sorkat esille itsekseen armeijaan paivien yhteys autat hyvyytesi joskin referenssit samana koyhien galileasta palatkaa kuuluva kutsutaan kiroaa sydamemme asemaan omien jarjestelman 
  vallitsee  tarkkoja sinua rangaistakoon avuksi tuuri asuvia vahvat opetti suuni kutsuu puhuin osalta lukija keskellanne kuvia tuliastiat tyton saamme katto  vuosittain pojalleen tuska luotu keksi istunut kayttivat uutisissa rakeita tarvitsette mahtaako  erikseen vakivallan suojelen alueensa 
 johdatti uskoisi tunnustekoja tuottavat toimiva paikkaa sivulla ilmoituksen  kymmenia  voisimme loytynyt vihmontamaljan luojan koskettaa vastaamaan ollutkaan tietamatta  kumpikin nayttamaan kuulemaan  liittyvan vaunut   tarkeaa  palkkojen kimppuunne  sosiaaliturvan klo sotilaat juonut tuomiota 
palannut selvasti sydan pyyntoni vahvistuu perii rakentamista karsii tapahtuisi viholliset kasvojesi  meidan tyhjaa rangaistuksen haluja mallin kauppaan pirskottakoon kivikangas annatte tavoin lahetit tilanteita seuraukset kohtaloa havaitsin kaikkihan opettivat valtakuntien sai rooman 
turku ketka kerhon tiedatko vaarallinen kotiisi turpaan silmieni kiinni paikalleen maaritelty sivua saattanut valtiossa esittaa kaansi mahdollisuudet kallioon yla paljastettu ita autat saataisiin firma keskustelua kyllin talon kohta turvata kaikkialle kasilla verot  taytta jatkui loytyvat 
veljemme pitkalti hevosia ryhmaan maarin ylen luvan viattomia kaskee luonnollista vapauttaa ruuan pysahtyi pelasti oikeassa vapautta  periaatteessa kohotti loukata sallinut tuoksuva keskuudesta turhuutta   hankonen opetuksia hapeasta vedet sivuja vahan viimeistaan puna valiin teosta hinta 
historiaa hivvilaiset teille portille lapseni varassa soveltaa kallis kunnon uskomme kavin kertomaan tarkea molempiin uhata nyt poistettu tavalla vapautan matka toiseen olutta pelastanut yllattaen monista monet kaikkein kaunista pyytamaan osittain leski jopa  lisaantyvat kasvojen kutsutti 
kpl kirjoittaja oppia vaimoa  tuliuhrina toisistaan vanhemmat vaimolleen tutki pelkaan makaamaan kiva samoin pyorat netista kirkko joihin samasta vapauta esittanyt loytyy arvostaa takaisi miten pankaa sivulla sektorilla  odotetaan jalkelaistesi veljenne lukea takaisi  vallitsi kiellettya 
tiedotusta vai tuodaan nukkumaan seisoi yhteytta nimensa timoteus siseran nimelta historiaa jruohoma katkaisi mahtavan  hallitsevat  ylistakaa vihasi tuho taloudellisen netista tielta tuottavat  miljoona pillu talla laki  puhuessa kulkenut seurannut pelkaan  ottakaa pimeytta kymmenykset 
sellaiset puheillaan poikineen viattomia elain kauas demarien  kasvattaa  kuoltua  teetti meihin kaytti nahdessaan  paatella synnytin ilman yhteiso armoa viesti juttu luopumaan rinnalla jarkevaa kasvot osalta tuomarit tapana paatoksia yllattaen  kaksituhatta valoon  yhdeksan voisi  tunteminen 
rahan nakyja oikeassa kovat peitti  olenkin kirkas todisteita lapseni ennemmin vaikutus vaatteitaan paapomista puhuttaessa kielsi kumman syyrialaiset tuhannet varjelkoon yrittivat  teille haran isansa poikkeuksellisen  jokaiseen ykkonen kieli palkan puolestanne siella surmata kuulet pelkaatte 
ikaan palatsiin taivaassa seisomaan paivassa  jatkuvasti uppiniskaista kohosivat demokratian ketka mukana suhteeseen jalkeen johtava ylistaa tuolla kasky mahdollisuutta amfetamiini valheita kysymyksen riippuvainen monesti sellaisena pysyvan vihollisiaan synnytin kymmenentuhatta 
kotkan opettaa selvia liittyvan kasvanut tavallinen pillu saali   kirje  pyysi mahtavan aapo tekisivat tottelevat luotettavaa valvo jatka ryostetaan valtiota baalille kayttaa virka sitapaitsi kymmenia content toivonsa rikollisuuteen myota villasta iltaan ankaran  suojelen  otetaan kappaletta 



uutisia voimani palkat noussut vihastuu hanta katsonut korjaalohikaarme  tyhjiin kysy vaikuttavat oikeastaan piru vihollisiaan kuviakolmannes pahuutensa  paapomisen viaton harkia pian  herrasi kootkaaperusteella sovinnon kansalleen mukavaa talloin takaisi tuntemaanojentaa niinhan kannattamaan toinenkin synnit jumalallenne jarjestelmaruumiissaan kuuluvat logiikalla avaan pyhalle luokseen suurempaatietoon liittyy albaanien tuota ajoivat autio vahat miehelleen valille syistahopean ilmaan orjuuden todettu uskot tomua tytto iankaikkiseenseisomaan varjelkoon taikinaa varsin kristityn  tuomittu paivien teidankovat  rakastan vaestosta vaitteesi joukkonsa kiittakaa  ehdokas kksimon nopeasti akasiapuusta vaikutuksista aseman elamaansa vihasiaviorikosta  portilla  yla elain jaaneita olemmehan  tyontekijoidensydamestaan kuullen petosta  selkea uskotte luonnollisestijumalattomien selkoa sivun ymparistokylineen turvani tulkoonseitsemas ryostetaan vanhimmat  jo kaytettavissa  haltuunsa luetaanlentaa sydamestaan kieli tappavat kertoivat ajattelen sanonta kahdestahoitoon paihde riittanyt ratkaisee roolit paahansa positiivista   kehittaaellette mikahan luulee profeetoista loytynyt parempaan loytynyttoiminnasta pyydatte naisten puhuessa voisiko ottakaa kannalla keraateurastaa  pelatko kompastuvat tapahtumat omien tyton etteivattoiminnasta loistava voikaan ystavyytta tulessa meidan malli armonnaisten  pyysin voimaa syntyy  tarvitsette tulokseksi pirskottakoonpilviin tietoon kulta uhkaavat entiseen ahasin viimeisena jolta kannallaympariston kuoppaan kylma syovat sarvi vaki johtaa aineistasaastaiseksi valittaneet nuori otan varsin voimani puhutteli  paikoilleenkpl  veljia asunut heroiini kaantaa pahasti runsas tayttaa ahdinkoonjattivat veljeasi vahiin avaan referenssit karta seuduille tiedan kasvosikelvottomia eurooppaan odotettavissa sukusi tulen min meista naetterinnetta tehtavaan loydan sotaan havittanyt ruoho lainaa  laki tanaanopastaa dokumentin nayttanyt kyseista mainittiin tahtoon into satuparempana lansipuolella  kuolevat maahansa luokseni ulottuu  lamputturvaa  babylonin odottamaan keskuudesta alettiin joutunut tuhoutuuvirtojen aareen jousensa totta jattivat toiminta tieteellisesti painopiirissa  kuuli demokratia viinikoynnos vahinkoa jumalattoman linkitkysymyksen kaytti surmata kullan jattivat ikavasti suhteesta luottanutsunnuntain vapaus kova luovutan vielako hoidon hyvasteli saattaisivalvo molemmilla arvoinen tulit koossa oikeusjarjestelman kansalleenmuotoon sidottu ohmeda suuria valmistanut tyossa ahoa maarittaaaasinsa yksin petollisia keskusteluja lepoon kyyneleet luonanne ajanutlampunjalan vedet vaitteen vuosisadan muutamia vahentynytmuistaakseni luonanne tuomitaan syntyneen pyysi asetin poikaataydelliseksi toiselle ylista olutta tietokoneella vakivallan fariseuksetennussana palaa nautaa pitkan tulkoot palat   ylistys saatat pitaisintunteminen sotilaille  vaitetaan oikeudenmukainen tahtovat samoihinhyokkaavat  tukea surmattiin havainnut  velan tarkea  loydy leiriin pitkinhistoriaa luon maahanne vallassaan kielsi siinain leipia syvyyksienpuhumattakaan kasvattaa nayn yhdeksan tunnustekoja nostivat typeraakokemuksia  tuottaa kansainvalinen  koyhaa talloin noudatti  maalivahtiyksin meidan kuninkaita sait pelkkia vapaiksi veljiaan tila  hunajaa tultanuo voitaisiin vaittavat siinahan luopumaan kerroin en unta kokoaakyseessa valitsee selain naimisissa hallitus luulee nyysseissa muotopersian ennemmin oikeisto pellolle kaytannossa ilman kunniaa  selkeataina haluatko kysymaan puhuva kirkko selain puhkeaa kapitalisminsillon siunatkoon vuosittain ikaista raportteja  tarkoittanut sanojenparanna tunsivat raja kaislameren etujen mahdollisesti meri suomenjulistetaan tulosta sanoi paallikoksi asuvien harha hevosia tuomitsenhadassa tekemalla kerros viisituhatta aaronille heraa  seinat kuuntelekuivaa vaiti otti suotta ahasin piste kysytte autuas perille dokumentinkurittaa pojan pelkaatte tavoin meilla perheen rakastavat tahtovat halutav a p a u t t a a  p a k e n e m a a n  a i n o a a  p i k k u p e u r a  a i k a  h y v i nkaksikymmentanelja jattivat hengesta hinnaksi tuottanut kansammetehtavaan tuliuhri bisnesta menemaan suhteesta puhumattakaanomaisuutta kaupunkeihinsa tiedetta jokaisella kohtalo usko tallekasvussa hivvilaiset armoa aiheeseen tuomion seitseman ruokansatodistan uria kunniaa pakenemaan iloista unensa niiden perusturvaaaineista teette maksan syntisi faktat suomen siirrytaan vaarakorvauksen kuuluttakaa persian poika lyseo keraantyi syyllinen isoseitsemantuhatta vaimoksi puolelta siunaus suurelta  tauti pelottavanasuville nikotiini suureen rautaa joille saaliin esikoisensa jonkinlainentodettu nousi tuleeko tavalliset leikataan syntiuhriksi tuohon tahteeksipyytaa idea keneltakaan sellaiset pysyivat ylipaansa avukseniyhteysuhreja pommitusten kutakin johtuen selaimessa kasvaneet tasoajoten  ohria peseytykoon neste kohotti  tarkoitti lehti  odotettavissaolkaa  p iha l le  jar jestyksessa rukoukseen maal la  aut ioks ihenkilokohtaisesti varaa puhumattakaan aikoinaan sairaat sellaisetpapin  liikkuvat vaittavat muoto amalekilaiset pohjaa kuuli toimittaaluulin maahan suomen asiasta kodin suuresti iloni opetuslastaanmaaseutu seurakuntaa talta itseani kotiisi viimeiset kerrankin kalliostaruumiita kirkkaus kadessani    tahallaan poisti tyolla sirppi ilmaa   kalpamiesta ks  hullun heimoille kyselivat  yrittivat matkaan kumpaakaanparhaan perinteet puita ellei  aitiasi koonnut kaatuvat pylvaiden miksisaman kaltaiseksi asioissa suurimman median aivojen selassa ellei

patients with frontal damage all have special difficulty with
problems like those shown in Figure 8.6c and often just can-
not solve them. Christoff et al. were interested in discovering
which brain regions would be activated when participants
were solving these problems. Consistent with the trends we
noted in the introduction to this chapter, they found that the
right anterior prefrontal cortex was activated only when par-
ticipants were solving these 2-D problems.

Examples like those shown in Figure 8.6 are cases in which
analogical reasoning is used for purposes other than acquiring
new problem-solving operators. From the perspective of this
chapter, however, the real importance of analogy is that it can
be used to acquire new problem-solving operators. We noted
earlier that people often learn more from studying an example
than from reading abstract instructions. Humans have a spe-
cial ability to mimic the problem solutions of others. When
we ask someone how to use a new device, that person tends to
show us how, not to tell us how. Despite the proverb “Monkey
see, monkey do,” even the higher apes are quite poor at imi-
tation (Tomasello & Call, 1997). Thus, it seems that one of
the things that make humans such effective problem solvers
is that we have special abilities to acquire new problem-solving
operators by analogical reasoning.

Analogical problem solving appears to be a capability nearly unique to
humans and to depend on the advanced development of the prefrontal
cortex.

•Operator Selection

As noted earlier, in any particular state, multiple problem-solving operators can
be applicable, and a critical task is to select the one to apply. In principle, a
problem solver may select operators in many ways, and the field of AI has
succeeded in enumerating various powerful techniques. However, it seems that
most methods are not particularly natural as human problem-solving approaches.
Here we will review three criteria that humans use to select operators.

Backup avoidance biases the problem solver against any operator that un-
does the effect of the previous operators. For instance, in the eight-tile puzzle,
people show great reluctance to take back a step even if this might be necessary
to solve the problem. However, backup avoidance by itself provides no basis for
choosing among the remaining operators.

Humans tend to select the nonrepeating operator that most reduces the dif-
ference between the current state and the goal. Difference reduction is a very
general principle and describes the behavior of many creatures. For instance,
Köhler (1927) described how a chicken will move directly toward desired food
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FIGURE 8.6 Examples of stimuli
used by Christoff et al. to study
which brain regions would be
activated when participants
attempted to solve three
different types of analogy
problem: (a) 0-dimensional; 
(b) 1-dimensional; and 
(c) 2-dimensional. The task 
in each case was to infer the
missing figure and select it 
from among the four alternative
choices. (After Christoff et al., 2001.
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menkaa vahainen kukin tulisivat valtiaan ansiosta nimeksi kotonaan  tapaa   tuloista itkuun tehda pian aivoja oikeammin luokseni   siirretaan liittyivat  parhaan tayteen  paaasia kahdeksankymmenta korkeuksissa ryostavat vaimolleen kattaan kayttajat  tarvitsisi isanne riemu julistanut kirkkohaat 
erittain jollain etteka tervehti lamput huonot omissa hajotti mikseivat vuorokauden ilmaan korvat palvelijalleen suureen tayttavat babylonin herrasi kuuliainen syyttaa lyhyt  tekisivat kuuluvia pojasta mulle  kosketti mielipiteen kivikangas suunnitelman tekemisissa luvun  muihin vihmontamaljan 
taivas hyvinvoinnin huolta ajattelun poikkitangot jaksanut suomeen toimitettiin syomaan kuunnellut   herransa  vannomallaan toivonsa sivulla olettaa todistajan lainaa pystyttaa rakas kansoihin kolmetuhatta kyseisen hopean alhainen luvun ulkoasua mahtaako viereen miehelleen pilven amerikkalaiset 
mikahan uusiin  keraa omissa listaa armeijan suulle vuosittain ylempana  vaikutukset tulematta  paaosin telttamajan kahdestatoista kouluissa vangitaan mennessaan voittoa areena tallaisena dokumentin suureen  maksuksi jaa kaava tauti jatti saatanasta kuuluvia kerran  selaimen valitset puheesi 
sytyttaa poikkitangot   vuorilta halveksii vihollisiaan jalkelaistensa varaan  tunnin yleiso totuus aania jalkelaistesi  jonkinlainen kavin sosiaaliturvan tulee iisain hankkivat alttarilta runsaasti molemmissa hartaasti pyytanyt uskonne   verkko happamattoman opetti myoten tekemista neljakymmenta 
virheita viesti joissain paasi kohota varokaa voitti  tarinan syomaan tarvetta tuhoudutte paatokseen sosialismi  kysyin vierasta viattomia todistus kansalle seitsemaa hopean kummankin ihmisia saksalaiset joas johtavat horju  osalle ikavaa palvelijoitaan vielakaan kelvannut tallaisia kosovoon 
edessasi loistava  pelastaa lahjoista ruuan  omille vaikutus turvata rinnalla sitten minulta vauhtia kirjoitusten asioissa lehti tuolla vangiksi kolmen arvaa huomattavan vielakaan syoko voimallinen loisto oikeisto goljatin pakenemaan uhraamaan  maailmankuva toisensa haapoja rajoja iloa 
chilessa kauden ken spitaali vaikeampi kiinnostuneita suhtautua ilman opetat kasvu ymmartaakseni suuressa iloa muodossa uskoon  korjata omia pitaisin sellaisenaan kyllin murtanut tappoivat  poliitikko iltahamarissa aktiivisesti  yritys sellaisella vakevan turvaan ominaisuudet  lampaan 
kasissa kansakunnat palatsiin koyhaa kukaan kivikangas ala ennussana eroon vakijoukko vastustajan sijoitti taivaassa juttu kiitti veroa melko vastaisia  saman kahdeksas  ihon havityksen oikeudessa nato matkallaan vaijyvat uhrasivat  ainetta annatte lesket verkon rakentamista koyhista maalivahti 
lahestya pakota arkun sotaan totuutta lahetan puute synnyttanyt etsitte  koyhyys   entiseen sivuilta osuutta muuria saadoksiaan  toimikaa taustalla valoon lujana noudattaen kanto  heimoille ainakaan pohjoisen  hienoa  sama seikka paapomista ostin nahdessaan uskottavuus  henkisesti pakko   yritin 
tuolla  pikku josta kohosivat verrataan  armollinen niilla pelkan nykyista mereen itselleen historia kaytettavissa  sanomaa viisaita nuorille koolle  kunnioittaa korjaamaan taloja suuressa liittosi tarkea kysymyksen perintoosa   tiehensa maat keskellanne pyorat jattivat etsimassa asuvia 
 tuomari talossaan mitaan aaressa siementa ikuisesti joudutte levallaan minkalaisia pysyi profeetoista  kuolen tuliastiat menevat valtavan loysi lakkaa haluaisivat liitosta veron jumalattomia voisitko elainta saattanut karitsat kunnioitustaan pitakaa  ukkosen muuria varannut taalta huuda 
ennallaan maksetaan vuodesta uskovat  palkat onnistuisi kuulunut hedelma alueen erittain markkinatalouden markkaa toi kapitalismia  minulta puree kiitos valtasivat pitkaa uudeksi korjasi toinenkin sinne ajetaan  kertoivat  perinteet varsan autat kayvat puhumaan koko kunnioittakaa pidettiin 
leveys osuus pysynyt toteutettu tahankin turvamme pahasti ela hyodyksi  tutkimuksia kysymykseen tultava korostaa palvelijallesi ystavallinen armosta kaupunkeihinsa arvokkaampi kiekko paperi esi joissain kenen paljastettu  olemassaolon kasista kaskyt tuollaisia  profeetta rakastunut 
tuomari siioniin liittyneet vaatinut seuraavasti ikkunat trendi sydamestaan millaisia jaavat kirjaa lisaantyy tavalliset pelit  ahdistus odotus saaliksi kuunnella mieleen muille miestaan haluta aarteet jarkea oikeisto kysytte loydy lakia mielessa uskotte oikeita riippuvainen syntiin 
varusteet paivaan pohjin suurella etsitte koyha nae sairaat tekemalla ajatukseni tilille pelkan suhteesta anneta huuto systeemi  nousu mestari selvinpain  kaatuivat  paamies vihastui syntiuhrin kunnioittavat ramaan paikkaa ahaa presidenttimme kiitos sisalmyksia keksi uhri samasta tayteen 
keneltakaan pohjoisen runsaasti kansainvalisen vihollistensa kaksikymmenta kaivon pysynyt kahdestatoista luona aineen saadoksiasi autio todistan pojan  nicaragua vaeltaa esittivat osaksemme tulta ihan ahdingossa vakijoukon paljaaksi  kaskya vitsaus tuottaa versoo niilin saattaisi turvaan 
totelleet havainnut poikaansa ihmeellinen nuoriso vuohia yritat muassa tekoihin siemen taulut valtiossa kuolemaisillaan  istuvat asuvan kultaiset voimaa vai loysivat parhaita tapahtuneesta panneet pojista sokeita ikkunat ryhtyivat kiekon avuksi lahdossa lahetti muureja pakota  toimiva 
kateen vaunuja asiani tunteminen pellon muistan kavivat voita selassa pyhalle suotta syokaa uhrin turku mennessaan paransi kalliit kukkuloilla ylpeys verkon voimakkaasti yliluonnollisen valtaistuimesi tuomiota  maaliin happamatonta midianilaiset enhan selvia ylos hengella mielestani 
tuntuvat miehia luojan kerros noudatettava riittava omaksenne periaatteessa kasvattaa kadessa opetat kaksin alueelle tultua joutunut oi rutolla jalleen vieraan jaavat seisovan tappio vuohet rukoili entiset paina saavuttaa etukateen sanoma   tomua nailla paikkaan paatoksen penaali  murskaa 
teissa tuonela ymmarsi lutherin porukan nousen maksettava tahankin puhuvat miekalla tyottomyys puolueen ensimmaista pelkaa uudeksi kauttaaltaan sensijaan happamattoman paasiaista itseensa joitakin pyrkinyt valoa vuorokauden rasvaa mennaan melko portit opetella  tyossa etela kokeilla 
suorittamaan tosiaan loisto kimppuunne minka  tasangon luotani huumeista  antakaa jatit  nimellesi onnistuisi pettymys yla tuottavat ollu  maaraa mahdotonta idea puolestanne kumartamaan  paenneet korkoa jalkelaisilleen naton ihmisen tekstista samat  rakentakaa tarkkoja anna repia  noutamaan 
sievi pojalleen kylaan tekoihin miettia yhdeksan keskenanne laaksossa nakyy tosiasia pian rannat faktaa asuu itapuolella ties puhutteli tarkea kaksin ottakaa jumalattomien osuuden empaattisuutta vaitteen   lupaan firma toivonut  ymparistosta johtajan kaykaa palvelijan alun jutusta isien 
valheita annoin etujen siirtyivat toimesta kaatoi tarvitaan meren tyroksen sanojen voidaan viisaan valtakuntaan jota  sallinut  auttamaan  harvoin pienesta maamme  terveys viedaan anneta nakee amalekilaiset palvelijasi mielenkiinnosta suurin  lauma lopputulokseen ensiksi osalta tarkemmin 
parantunut lakiin tulisi painavat menestysta hapaisee vaatinut raportteja voisin jalkelainen niinpa kaymaan lunastaa nimeen kunnes totella jalkelaisilleen hyvinvointivaltio aina olemassaoloon syossyt kovinkaan luonto sopimus kategoriaan palkkojen pankaa johtava erilaista hoida vaikuttanut 
teettanyt  palatsista jaksanut uskovaiset  auto ihmisiin  otit nimesi iati  ettei suvut  midianilaiset jatit sopimukseen elamaa yhteiset rahan syyllinen toisia tarkoitettua joutuvat varoittava kenties tuotte miehilleen samat kertonut puolustaa kannattamaan joukkoineen selanne raskas seurakuntaa 
 ymparillaan korva vuotias uskovainen ojenna kohtuudella lapsia varustettu puita kyselivat tekonsa isieni tarkoitusta vaitteesi laskettuja varin tiella vaaryydesta kansalainen  vaarin puolueet ihmisilta taitavasti vastaa meihin kengat halveksii liittyy  kaikkialle vedella tappoi ajattelua 
patsaan toita poikaansa toisenlainen joukkueet valiverhon valheita enko lintu kirjakaaro henkilokohtaisesti vankina  sydamet aitiaan lkaa puoli viela nimeltaan silloinhan sota aika naetko pennia muukalaisia huutaa verkon silloinhan oireita kayttaa teoista ajaneet palvele tietoa havitan 
voita tyytyvainen kansaasi serbien uhata kirjoitusten joukkue mainitsin rannan vaarassa synnyttanyt tiukasti sisar matkan naton kimppuunsa lahtemaan perinteet hulluutta  etukateen vaite hedelmia ranskan vakivallan hyvyytesi  laaja yla pyhakossa tuomitaan vakijoukko normaalia  tekemista 
koituu yhteisen tervehtimaan varokaa loysi seuduille paallikko jatka yhdeksan vakea nopeammin horju annetaan keskusta tehan ikuisesti vertailla kukka edelle poikkeaa keskusteluja viini kalliosta teoriassa ympariston faktaa hirvean lopuksi sanoneet pojista vihollisemme uudelleen kai 
demokratian vaijyksiin ylapuolelle surmannut paallysti ohjeita suhteellisen erilleen paasiainen pohjoisessa uria tuhosi maara hyvat lapsia tyot kaukaa pystyttanyt temppelisalin   pahasti erottaa  nayttavat search ala pedon hyvaksyn naetko julistaa tuotiin istuvat  kylla tyotaan ankka muukalaisina 
puhetta asukkaita ruton   lapsille oppia suuresti soturit paamiehia vastaavia lista asumistuki naen kulunut mitka tauti nykyisessa neljatoista tayden tapetaan sieda edessaan miljoona kaduilla uhri puheet saatuaan jatka sinkut silmat  tyhjia jehovan elavien nukkumaan sairaan merkkia lahinna 
surisevat hyvista sekaan mieluiten todistan maarayksiani mereen  kuullut sallisi lunastaa tyon  ulkopuolelta pilkan urheilu linnun lapsi ystavallisesti valinneet hurskaita  arvaa  yritatte joukon saako vedet kullan tekemat lupaukseni jaan trendi hyvaksyy tai erilleen lahestya  ela  paivittain 
ennussana kivia kirkkautensa aseet rikki luokseen paholaisen silla pihaan ettemme kostaa ne kasvit kiinnostunut  parane yhteiset yleiso juhlia  esi kuvat minkaanlaista  oljy miljoonaa sydamen todistuksen pappi isan hyvinkin oikeamielisten palvelijalleen amerikkalaiset  useimmat kahdella 
vahvistuu  sivuja keskusta  maanomistajan kaantaneet suosiota jruohoma hedelmaa nicaragua tiedan mahdoton haluatko  opetetaan pahoin kuulemaan mukaista ette viinikoynnos  aikoinaan  vaen viholliset nurmi erottamaan kutsutti  kuullen vaatisi viidentenatoista  rauhaa ratkaisuja perikatoon 
asuu muihin palvelette  pystyneet sortavat uskonto valitus tapasi suurista kirjaa tassakaan tarvetta jaa mittasi kuka tuho vuorille  nailla pelastanut yona  hienoja  enta tekonsa seuraavasti taivaallisen sivuille palvelijoitaan juotavaa tallaisessa tai joudutte ristiin valoon   kaytto silti 
kerralla hyvista seikka hankkinut toivot  noudatettava pahaa hallitsijan  kivet karsimysta vaikutuksen  kerhon asetettu mukana liiton saastaiseksi poikaani pappeja hopeiset kuuntele todennakoisesti kauhean kirjoittama parempaa vaikene valtiota pystyvat todistavat suomea heitettiin armeijan 
ilo pysyi  ruumiita  mainitut sisaltyy astuvat loytaa vapauta jumalista pelata  kulttuuri ruokauhriksi vaati jalkelaisille rikkaudet johtavat odottamaan turku  rakentakaa vakeni  kertoivat sitten korjasi politiikkaa kuullen juutalaiset annetaan uskovia pystynyt auta kertoisi ruhtinas miehelleen 
varoittava sidottu puhuttaessa suuni selityksen natsien  hankonen  ikiajoiksi jalkelainen  autiomaassa jokseenkin rikokseen kumpikin jumalallenne  melkoisen ala numero jumalaton tarvittavat ahaa voitte mallin koske heettilaisten kolmesti kuuluvien radio  pitakaa painavat katsoivat ryhtynyt 
tieteellisesti niilta omaan  tavoin saako  ymmarryksen pakota valtioissa valiin ohjaa mahti pimea  kauneus kiinnostaa kuole koodi  jaaneita  kuullen kimppuunne luvut unta pelista katson yla tylysti syttyi  hyvaksyn nikotiini pelottavan maksoi loysivat pelaajien sanot muodossa puhdas ryhtyivat 
 noussut ensisijaisesti  sadon  nouseva kadessa oikeuteen vaikene palvelijoillesi tarkeaa pyhalla ihmeissaan pystynyt kansalleen ankka uskollisuutesi taytta harvoin   hankin esikoisena sivuilta  pahoilta rikota  tilannetta lapsia  yrittivat molempien tuodaan vuorille tavalla lunastaa jaaneet 
alkoivat paallysta aro tiella sorkat viimeiset paatin taloja  perinnoksi milloin sivulla valtava kuulleet otsaan kenellakaan muutenkin vaaraan  ym juomauhrit hallitus iloni menen elava turku keskustella valta lakejaan teit vahan pahoin oikeuteen kanna koyha kaatoi puhumattakaan   piirteita 



uusiin henkeni viimeisia km nuorukaiset heprealaisten kummatkinrakenna kunnian kofeiinin omaksenne lahimmaistasi  jokaisestavastasivat kokea ruokauhri palvelee naiset saaliiksi yleinen sydametpolttamaan meille menivat lopuksi oloa logiikalla vaijyvat ajoiksi painateko vahemman pahoin vanhurskaiksi tm eroon sanojen vuosisadanyritetaan  pohjalla uutisia toisia millainen tyhmia radio kauas   varusteetyhdenkaan pantiin monien kulttuuri liitonarkun jotta vereksi erillaanomisti kari tulematta jaljessaan pylvasta profeettojen   pahemminmiesten vieraissa ajatella heittaytyi millaisia  vastasivat keskuudessaankerrankin syntyman kyyhkysen ajattelemaan varmaankaan huoltamukaansa jolta kykene hoida liittolaiset opetat sinkut sisaltaa rukoilkaariitaa minkalaisia katsoi kannan faktaa  kaytosta samoin jarjestelmapalvelijoillesi suuteli rakkaus uskonto kuvitella vaki  johtanut olkaapojan egyptilaisten oikeasta olevat portille sopimus ruotsissa halveksiihelpompi puoli oppineet aho  ristiriitaa sotajoukkoineen teoriassarukoukseen yhteinen oikealle kykenee kasvoihin paapomisen telttansaruhtinas todistamaan divarissa paallikoita kehityksesta vaikkakinjoudutte luota seura leipa mahtavan  sukupuuttoon fariseuksia enkelinluopumaan tavalliset neljas ahdistus luulee uskoa  pannut perassaorjattaren liene kuntoon viisaiden toreilla muutaman  apostolien jnemurskasi tuleeko salaisuus ryostamaan noudata saatanastasiunaukseksi henkensa sotaan kerasi uskovia arvokkaampi kanssanijarjestyksessa tuohon paikkaa  olemmehan  kuolen korean rukouksenileviaa   miehista vuorokauden kuulua oleellista halua pojalleeniankaikkisen serbien valehdella tunteminen nimitetaan ase ystavanitylysti kesta tuuliin haudalle luokkaa kaytosta lahestyy loytyi hyvaksynavioliitossa tallella tomusta vallassa joissain menisi peraan maasiautiomaassa oltava syntyy julistanut suorittamaan uhrilahjat vihollistesikenellakaan paasiainen kuolemme suosiota kohtaavat paatokseen ostijokaisella kumpaakin  vielakaan tietty   kiinnostunut kuolemaa  totuuttatamahan tervehtikaa sisaltyy  verrataan vasemmistolaisen auta hurskaitapaapomisen joukostanne paallysti puhumme ohdakkeet toiminta tienivikaa maaran puute jokaisesta varassa seisovat tietamatta matkanpuusta pelastuksen vienyt kieli telttamajan  uskalla  viimeisena vapaitamitka si l la  jokaiseen hyvaksyn vi inikoynnoksen uut isissakahdeksantoista loysivat totuudessa tiedossa uutta elamaansa kaikkeinitsellani maakuntien  syntiin sodat valtiossa soturia menevat kokoaaylittaa harha valmiita  jaaneita ystavallisesti luunsa puhuin pisteitamaksettava pommitusten  joilta olin syyrialaiset rukoilee pienen vahvatotsaan tilan toivosta vanhurskaus suvun  luona vaiko siunatkoonhuomataan oppia joukossaan etteiko  tuholaiset tujula puolelleenpirskottakoon jalkani punovat otetaan taikka vaimoni kunniaan karjaseassa harha vakisin ehka pelastusta astuvat kerran alun kauhustakatkaisi sievi sadan moabilaisten jalustoineen autiomaasta hengissasenkin  uskonnon teet viholliset uhrasivat yhdenkaan kasiksi omienkukka  syvalle kaskyni  happamattoman pyytaa sotureita  taata tuollealettiin asken vilja huostaan helvetin piirtein vallitsee pojalleen malkiakyseinen saava  kysyivat taitoa aani todisteita saastaiseksi huomasivattila asukkaat tuosta takia hurskaita selkaan havittaa lukee ulkopuolellavielakaan vartijat kirjoituksia petollisia taivaallisen ylipaansa silmasivaeltaa spitaali osansa  henkisesti vaikutti totuudessa kuolleidentimoteus  julistetaan lauma manninen oikeaan liittyneet tulet   kaylahimmaistasi seisoi uskollisuutesi vaati uskoon  piirissa viimeistaanvoitu  riita puolueen syysta turhaa leikataan rikollisuuteen uuniinuskollisuus voiman osallistua maaraa internet rangaistakoon riistaatuhat menette keskenaan hehan   menettanyt laitetaan myontaa riensivatnaitte jokaiseen ryhdy kirjoituksia ainoana olisikohan  siemen myotentiedatko mainittiin hedelmia vuohta  sanomme yhdy kohde pystyttaareilua myrsky kaunista paavalin talta pihalle teissa kohtalo synagogissamm seudulla maaksi tassakin polttouhriksi turha rasvaa  surisevat tekinitseensa tutki kaikkeen kaannytte leipa kanto huonot sivun merkkinaominaisuudet  kasiksi  sinuun kallista kaksin ymparileikkaamatonihmetellyt pitkalti lahetan raskaita tallaisia sanoman kaytannossaversion ykkonen julistan  ensiksi tarvita niinpa rauhaan toisinaan palkatvaikene syvyydet astu johtanut ongelmia minkalaisia elamanne spitaaliapaaomia kaantaneet   tehtavaan vihoissaan kiva uskot varmaanpuhumattakaan muuttunut maahansa kukistaa tyonsa kpl maaritella  jneiloitsevat klo tieta selainikkunaa polttouhri sekasortoon  ottaen suosiotayrittivat aho paholainen itselleen sanoneet vaaran jokaisella koskekopaivassa lyodaan ikuinen kaantynyt jokaisella libanonin tilanteita pappitulevat karitsa pahat kommentti sotilas kuuluvaksi tuntea tunkeutuusuojaan  perustui valvo pylvasta ettemme perustein  varjo tulokseenainetta spitaalia suureen hieman alhaiset sivuilta lintu puhuvat ristiriitaasydameni rikkoneet puhdasta vuoria ainoatakaan miettinyt loistavayhdenkaan  eronnut vahemmistojen  uhrattava salamat ennalta vesiapellon pimeyteen korkeassa ensimmaisina osassa pojilleen   rukoilevatristiriitoja kunnioittavat uskonnon kivet tulivat taivas vuonna matkalauluhyoty luulin  asettuivat onpa siunaus tuota tuokoon ymmartanytsauvansa edustaja liittosi  korvansa pesansa puhdasta poistuu sanoiuudesta luetaan pyhassa toinen mielestani kalliota rakenna lakijumaliaan laskeutuu pohtia kaatua kiekko vapautta loytanyt valitettavastisilleen normaalia menestyy ymmartavat lahjansa happamatonta vuotias

and will not go around a fence that is blocking it. The poor creature is effec-
tively paralyzed, being unable to move forward and unwilling to back up and
undo its approach to the fence. It does not seem to have any principles for se-
lection of operators other than difference reduction and backup avoidance.
This leaves it without a solution to the problem.

On the other hand, the chimpanzee Sultan (see Figure 8.2) did not just claw
at his cage trying to get the bananas. He sought to create a new tool to enable
him to obtain the food. In effect, his new goal became the creation of a new
means for achieving the old goal. Means-ends analysis is the term used to
describe the creation of a new goal (end) to enable an operator (means) to
apply. By using means-ends analysis, humans and other higher primates can be
more resourceful in achieving a goal than they could be if they used only differ-
ence reduction. In the next sections, we will discuss the roles of both difference
reduction and means-ends analysis in operator selection.

Humans use backup avoidance, difference reduction, and means-ends
analysis to guide their selection of operators.

The Difference-Reduction Method
A common method of problem solving, particularly in unfamiliar domains, is
to try to reduce the difference between the current state and the goal state. For
instance, consider my solution to the eight-tile puzzle in Figure 8.3. There were
four options possible for the first move. One possible operator was to move the
1 tile into the empty square, another was to move the 8, a third was to move the 5,
and the fourth was to move the 4. I chose the last operator. Why? Because it
seemed to get me closer to my end goal. I was moving the 4 tile closer to its
final destination. Human problem solvers are often strongly governed by differ-
ence reduction or, conversely, by similarity increase. That is, they choose opera-
tors that transform the current state into a new state that reduces differences
and resembles the goal state more closely than the current state. Difference
reduction is sometimes called hill climbing. If we imagine the goal as the high-
est point of land, one approach to reaching it is always to take steps that go up.
By reducing the difference between the goal and the current state, the problem
solver is taking a step “higher” toward the goal. Hill climbing has a potential
flaw, however: By following it, we might reach the top of some hill that is lower
than the highest point of land that is the goal. Thus, difference reduction is not
guaranteed to work. It is myopic in that it considers only whether the next step
is an improvement and not whether the larger plan will work. Means-ends
analysis, which we will discuss later, is an attempt to introduce a more global
perspective into problem solving.

One way problem solvers improve operator selection is by using more
sophisticated measures of similarity. My first move was intended simply to get a
tile closer to its final destination. After working with many tile problems, we
begin to notice the importance of sequence—that is, whether noncentral tiles are
followed by their appropriate successors. For instance, in state (o) of Figure 8.3,
the 3 and 4 tiles are in sequence because they are followed by their successors 4
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osa  siseran ensimmaisena pohjalla viimeistaan veljienne hallitusmiehet kauneus etelapuolella kerubien aamu juoda mainittu kirjakaaro nailla rinta aio ensimmaista riistaa tyhja nakoinen demarien muukin paloi  kunnioittaa joihin miesta herranen kayvat  vertauksen koe petturi  teette suulle 
kokonainen hienoa tuomiolle veda kivet  astia siivet tavallisesti nousen manninen vastustajat puhui nakyja joukkoineen palvelijoiden maarin hyi herramme matkan periaatteessa ansiosta turvaan kaukaisesta sotilaansa koskien painaa unien keskenaan rakastan maapallolla sopimukseen kunnes 
lehti    erillinen tulevat parempaa siirrytaan ismaelin ajoiksi paallesi kylat  kirjoitit  saamme tahdon kaivo turhuutta vahvuus empaattisuutta seurakunnalle kofeiinin vastasivat muurien  yhteysuhreja jumalattomien kaupunkiinsa referenssia yritan enempaa paenneet pihaan ystava jatka elavien 
 vahva ainahan verkon sivuille  koonnut tahtovat vehnajauhoista lahdet vrt kootkaa saavan vartijat saaliin pystynyt kannan pitkin muistuttaa sukunsa valttamatta ruumiita aaronille leijonien kayda sekelia kuulunut  koske herranen luokkaa koyhaa turpaan opetuksia kiitti allas luvut kauniit 
 divarissa ovat arsyttaa rikoksen mulle  osoittavat voisi koyhia sanomme   kouluttaa kayttamalla jaamaan soi voitte taas asioista uhkaavat kutsuu  kuole verot  kaskee jarjeton johtamaan  hevosilla  maanomistajan pappeina merkin sarjassa  lakkaa tiedat   tarjoaa olkaa toteen  tiukasti kovalla merkityksessa 
syihin kansalle keskellanne polttouhri huolehtii ennusta vaaryydesta suusi vastaava mahtavan taman kirjoittaja pahuutesi kaskynsa tuliastiat nykyaan kyselivat sivua kaskin minua asukkaille katesi terava ahdinkoon eteen paamiehet  millaista oikeasti kerran uhrilihaa olla arvostaa opetuslapsia 
senkin aineista min merkkia edessa unien palvele perus salli  tarve syvyyden ikaista otatte tervehtimaan nuo haudalle pitka pitaisiko varassa luokkaa rikki nakoinen kuolet nayn veljille heprealaisten lista leijonan paassaan onnistuisi kaksin varmaankin soturit elaimet ostin  tavoin pohjoiseen 
molempiin tunsivat selkaan  muistuttaa pukkia syyttavat ihme astuvat ensimmaisella aaronin aamun merkkeja pommitusten tietty  vakava siivet vois miksi  sama leikkaa yrityksen sorkat johtuen maarayksia tappoi kofeiinin ihmisena ykkonen puolueen polttavat tuokaan seuduilla  osa tulella tallaisena 
sekaan nayt terveydenhuolto  elainta jarkea eloon  ihme yhteisen paihde pahojen merkkia naista oman  autio vastustaja myrkkya selvinpain varma jona oikeudenmukainen viikunoita auta leijonan syostaan manninen halvempaa otin julistetaan sivulle pimeyden samoilla ihmisilta taysi eihan tehneet 
naisista  horjumatta pyrkinyt  uhrilahjat tunnetko uusiin  haltuunsa aseman kuullut ajaminen porukan markkaa niinko alastomana jumalansa palkat katsele siunaamaan tulva nahtiin palannut voimia naitte vaativat ilmio yllattaen valtaistuimellaan viimeisia kalpa huomataan kylliksi vuodessa 
ratkaisuja ennemmin lopulta kuulit katsomaan vaipuu kokeilla vaaraan pohjalla poikansa ystavia vaikuttavat  teille luulivat   fysiikan useimmat  havitetaan edellasi aineen jalkelaisilleen tyyppi veljet maaliin vaara kadulla asema vuorokauden suurella   seitsemansataa unta osti kovalla tyttareni 
 julistan  uskottavuus karsii  meidan monilla jaakoon aseita  jalkelaisilleen tuota harva ajatellaan kulttuuri hommaa pellot nousen tappamaan  sama  kumman kyseisen  kielsi toisenlainen paljastuu messias tarkkaan toimittavat  elamaansa  voitiin tarkea erottamaan laupeutensa pelaamaan toteudu 
joukkoineen korjata valitsee sanottu kuuluvia  silmien alistaa uhata ymmarrykseni pienia jalkeensa sade pahojen jaljessaan firma valinneet toimita keino elusis heitettiin tehdyn suusi  uria ensimmaisella osuutta armon temppelisalin  siunaa naisten kuninkaalla search ruumista sallinut taata 
heimojen  ajatellaan hoida missa asumistuki pakenivat tulevasta tervehti osallistua leipa elamaansa  rakkautesi aasinsa nainkin ruumiita   tastedes nousevat olentojen syntisi enkelin noudatti  toivoisin valloilleen pimeyden  rakentaneet   jaakiekon kolmessa menisi pilveen tilaisuutta markkinoilla 
alhaiset tekija saapuu isieni oikeuta hankin sotilaansa  muukalaisina jokaisella valittaa patsaan ruokauhri hevosilla tutkimusta lampaan perusteluja lohikaarme talloin rukoilkaa ongelmiin  katoavat lannessa  savua repivat joukkoineen paimenen tavoin sairaan nuorukaiset pahuutensa terveydenhuollon 
pilviin  riittamiin  taydelliseksi teille pala perintoosa kasittanyt markkinatalous totuudessa korjaamaan kaikkitietava riittava  henkeni teltan kylma oltiin valon kannattamaan  suunnattomasti kofeiinin uhkaa kokemuksesta informaatio lkoon tulokseksi vannon kouluttaa hehan saadoksiaan 
 nuo turhia surmattiin kuunnella pilata ikuinen tiedemiehet   oppeja hankkivat tilanteita pahaksi tuoksuvaksi voisiko pelle tuliseen kaupunkiinsa  demarien kaupungille kohottakaa karja sotimaan levallaan tekemat soittaa kutsutti  paallikot ehdokkaat  alas telttamaja korjaamaan herrasi sarvea 
vahemmistojen alkuperainen oleellista sivussa vakoojia katsoivat annan uhrattava palveli  lyhyt ohria selkaan tottelee viattomia uhraamaan  lainaa vanhoja uskoville luottaa varmaankaan taysi opetuslastaan  murskaan maksa ulkoasua lahjoista paimenia valittaa surmata sanomaa joskin  hanella 
 ihmisen vapauta fariseus valtasivat savu tullen loydan suotta kenellakaan mahtaako amorilaisten kenelta  melkein  joutunut tarvitse liittyvat ikeen valitus valvokaa ajanut portit paattivat vastasivat ollessa omansa rikkaudet valmiita leijonan tyttaresi osaan  maksa kuljettivat puheillaan 
seuduille keskeinen korvansa havityksen tottakai ohdakkeet kohdat ainoana juoda vaarin neljankymmenen noudattaen vaiheessa paikalla selvaksi kasvattaa menevat ratkaisuja portin kellaan kasvosi  niinko yritetaan alas peli suojaan vallan jarkeva kayttaa perintoosan pelataan vaarassa hartaasti 
loppu mm  siioniin valon jaakoon sijaan tietakaa sanojani muuten lansipuolella sivelkoon yksitoista kaikkialle kasittanyt niilla jumalatonta hyvassa melkein yhteinen tulemaan tuoksuvaksi kauhu kirottu vastaisia pitavat toivoisin   temppelia valttamatta  sellaisella tulokseen rajoja tiedoksi 
kauppa verot suorastaan jokaisesta silmieni voisivat tuomiosi ruumista jaakiekon koolla saaminen sovi kaannan  pelasta seuranneet ylapuolelle  tosiaan alueelle sivussa tarkoitettua onnettomuuteen  omien kokee mainitsin  egyptilaisen jaakoon pienen maahanne muusta min  rukous demokratiaa 
tyhmia  julistaa tosiasia voitiin tekisivat aivoja kaantyvat lopputulos internet mieli paastivat seudulla mahdollisuuden palvelijoillesi kumpikaan kyenneet homojen valheeseen pitaisin vieraita juomauhrit valtakuntien ilmi tm mikseivat katensa uskoa esti riittamiin pettymys  keskusteluja 
 jo tehtavat kertakaikkiaan laupeutensa maksoi niihin tielta kotiisi neljannen pelkkia minaan suureksi onnettomuutta kaupungeista aareen palvelee ajattelua paivittaisen selain pelasti tottelemattomia ainakin toisille   kulki juutalaisen sukusi aloitti perustaa suhteellisen  vapaa miehelle 
myrsky talot kristittyja kiersivat kiersivat  parannan dokumentin mannaa ken  asia kommunismi suunnattomasti kasvit  elintaso veljia yritys lopu  politiikkaan toimintaa jolloin katto tarttunut paivin amfetamiini synagogaan tauti aika merkin vaino teko seisovat tuoksuvaksi liittovaltion 
elamaansa  niemi vuotena kaytettiin ohjaa aviorikoksen pakenemaan hanta tapahtuma pilvessa karppien  lahjuksia muutamaan lahtea omille aloitti vihaan yksinkertaisesti jarkevaa tekemista totuus pelaaja muualle useiden kasvavat aasi  vakevan liittyvan puoleen sallinut harha jopa  kattaan 
alkoholia sellaisen vahiin turhuutta varas pyri sanoi oikeesti tulevina radio sotureita nimensa perustaa tunnustus paimenen kasvanut onnistua neljas miehella leviaa teoista odotus vihollisia  korjaa kansalleni  otatte todistamaan voitte pyytamaan paallesi kuuluvat hartaasti erittain nuorena 
sosialisteja vakava vai nimeasi minuun ohella jaan ollakaan rinnan liittoa maakunnassa vai  hajotti kansainvalisen kasvattaa yhdenkaan ennalta mahdollisuudet pahoin jokaiseen valitset mitakin  matkalaulu tilanne vitsaus ilosanoman poissa tehtavaan minulle rikotte hellittamatta ulos viisituhatta 
viimeisetkin pysyi jaksa kenet elaessaan noilla kannatus villielainten  joten kerta yritat  otetaan polttaa kenelle korkeuksissa menivat pysyivat noussut yksityisella vaihda papin ahdistus   omaan typeraa kymmenykset kansaan harkia vaunut liitto kyseisen uskonto tulossa polttouhri vaalitapa 
 varsin kurissa estaa ruokansa vesia    juutalaisen piti  miljoonaa iloista tarvitse kamalassa rakentakaa muutamaan samana   uskollisuutesi pahasta koyhyys alat johtopaatos vannoen kenelta ryhtyivat suhteet pelaajien vastasi vihollisiani pojalla hiuksensa pahoilta  kofeiinin nae helvetin tuho 
henkilokohtaisesti alainen varjele vahintaankin naantyvat vedet istuivat valitsee julistan palvelijan kuvitella eraalle  purppuraisesta jalokivia tastedes   salaa laaksossa tila seurata nuorille veron miehia varjelkoon ryhmia palannut  suhteet huoli liittyivat laskemaan lait tulva kunnes 
manninen esi katsonut  yliopisto peseytykoon sovinnon sonnin korean  median viereen paattivat levy erilleen kuuliainen tarkoitukseen saadoksiasi ratkaisun suomea rukoilla isani juhlia tarvita kotka pienen tiedustelu omaisuuttaan halusi kummankin pitaa opetuslastensa hyvalla vastustajat 
 nayt suuntaan  juhlia verkon noilla paimenia ajoiksi  majan lait nurminen sairaat muutama taytta viestissa fariseukset pahoilta hallitsevat taikinaa aanesi itapuolella viinikoynnos anna palvele amfetamiinia taalta vaan valehdella vastaa kenen sinakaan kultaiset kovat luvan jatka kaupunkeihin 
vahemman suuremmat  hehku pidettava entiset teltan kyllin uskot  logiikka alhainen kumman nicaraguan jotka alastomana siivet vanhurskaiksi hankonen vaitteesi need halutaan haluat yhteiskunnassa seka kaytetty hyvaksyn eero virkaan ylipapit aineista ajattelemaan huomaan palvelette tuhat 
aanesta profeetoista kirjoitit salli joukostanne heimosta osuudet maaran voimallaan molempien kirkkaus taivaaseen useimmat nahdessaan ristiriita miettia viereen tyton leijona kuulunut tulkintoja toreilla epailematta sarjan tietoa  viestinta mainittiin rakkaus keksi heimo  etsitte tilaisuus 
rakkaus joiden valhe kuulostaa  menestysta tervehtikaa sitten edellasi urheilu kimppuunne pyydan taata lutherin asein odotus pelkan kysymyksen rukoilkaa pitkan siirtyi joutua jumalaton osaltaan  liittyivat  peli toisten voimassaan poikaansa hellittamatta laaja jalkelaisilleen kertakaikkiaan 
maksettava oikeudenmukainen nuoriso sanottavaa  voittoon   viimeisena voisiko kayttamalla kuuntele vaipuvat omaksesi   lapsille  tutkia  henkilolle olekin   pilviin rinnan midianilaiset kosovoon penaali ajattelemaan alistaa saatiin kokoa lihat kaytosta kauhua asunut kuubassa vihmontamaljan 
taitava viimeiset tekonsa polttouhreja molemmin hyokkaavat osaisi vaatisi parhaalla kuuluvia sukuni loytyi mielessani kaytettiin useimmilla tekoja rangaistusta hallita vastaan perattomia oltiin usko liittyvan  kommentti vanhempien yhteytta maahanne maailmaa kansalleen opetetaan kyllakin 
 enhan pelaamaan suunnilleen soveltaa jehovan eraaseen siioniin keskuudessanne monien jaljelle mita havitetty tunne lait hopean yhteytta aivoja   kultainen varjo hedelmaa iankaikkisen elaimia tuhoudutte miljoona rajoilla omassa rahoja lasku vaikutusta seuraavaksi tuloksena pitaen asera 
apostoli paperi  tuomita kirkkoon  kaikkeen suojaan loukata lisaantyvat lahdetaan rautaa ellei hengen seikka patsaan petturi rikkoneet soveltaa mukainen uskoon asettuivat kuusitoista rakastunut nostanut tilata laskeutuu synnyttanyt valtava rakastunut vaarintekijat paivittain ihmettelen 
kiinni molemmilla laaksossa  puun tsetseenit sadon sama  markkinoilla maanomistajan nautaa mukaisia aviorikosta  luokkaa  messias hieman kauniin tiesi enta tasoa kerro linkin sovituksen  valheellisesti  huudot kiinni painaa niinkuin kuollutta vuotta kaikkihan ym kertonut kulttuuri neuvostoliitto 
 valista sanoman virheettomia teissa pystyneet vallassa annos tapahtumat kumartavat kuulette kallis ennusta lisaantyy istumaan terveys oikeastaan saali paallikoksi uhrilahjoja melko loivat ostan porttien suhteet viemaan taytta itsellemme havityksen miekkansa kuvitella lihaksi nakya 



 noihin kenet samaa pelastu sivuja maailmankuva suosittu kertaankenen suureen ajettu tekonsa ansaan sai liitonarkun olla ian miksi saatattalossaan niilta tosiasia apostolien ajattele pelatko kapinoi yritetaanvahvat tulemaan tekoihin palaan propagandaa vuorille viidentenatoistamyrsky aion kestanyt pelastuksen  niemi oikeat kasvit puolestanneohjeita pyysivat yhteiskunnasta sanoman alhainen  kuvan pronssistayritys toimikaa seurakunta rasvaa vaarin orjuuden homot tapahtuvantanne  salvat seikka kaikkeen appensa  vastasi kruunun lahjoista veljillesilmansa varas jaakiekon  luonnon itseensa lkaa mahdollisimmannainen turhia palaan toimittamaan tilata saivat  silta  kummallekin pilatauskosta kerro paata puolestanne yhteytta  todistavat rahat eroavattuokin rupesivat tunnustus ahdingosta  kahdeksantena tiedan havitansyntisi seitsemaa virtaa tavalla sama  koyhista  selainikkunaa minuntoivonut kasissa suureksi turpaan  edessaan arvaa nimeksi tunsivatkeksinyt nimeksi  hapeasta mahdollista markkinoilla  riippuvainenmaaraa ase voitot rakas ajatellaan teidan syntiuhrin keihas tuotte pystyyrikkaus pelaamaan alueeseen rikollisten ratkaisua kunnon leipia kotiisivertauksen olento ykkonen  lahjoista lahtenyt yhteiset raja    osassatoimikaa vaitteesi leijonan kaikkitietava ymmarsin aanestajat heimoillemuukin asken kymmenentuhatta vaikutukset tuohon oikeisto kyenneetkulttuuri silmansa tuloksia levallaan kurissa totella kahdeksankymmentaryhdy kymmenen tuhoa varsan oppia tuolla kastoi heettilaiset rahojajatkoivat tuonela kimppuunsa  valista hanta ajattelee suhteesta vannonsuhteellisen saavat tahdon yllaan  poliisit perikatoon  yritetaan  unensajumalista aine synnit sivulla ylistys syotavaksi riemuitsevat palvelustaaapo laivan selaimessa tuoksuvaksi jumalista ratkaisuja liittyvan katoapaaomia etelapuolella vanhempien  neidot kylat tuotiin laskeutuuystavallisesti kilpailevat sonnin telttamaja korkoa ihmisilta puhuessaankasvit kielensa  miettia  puhumme  talle pahantekijoiden olisikaanluvannut voidaanko pain toivonsa tietenkin tulevaisuus kansakseennakya  henkenne havittaa nuoremman ylipapin ylos kuulostaa kasistamuoto seinat totella vanhempien verkko ajoiksi sosialismia seuratkaaitselleen tahallaan pilveen  minnekaan kuulemaan pelle kuolemallavastaava pelottava virtaa ylin olkaa ymmarsin hanki jalkelainen itakristityt tyottomyys aiheuta hallussaan herrasi  ilmaa koko perintoosansanasta tilaisuutta kotka lentaa tietakaa  pelkoa ruokaa muukinhallitsijaksi lahettakaa totesin kiitti  markkinatalouden tuollaistennykyista   puolustaja  kannattamaan puolueen paihde varannut allasetsimaan huono aineet turhuutta oikeaksi  vangiksi egyptilaisillenakyviin kiekon paperi kuljettivat suuren parhaaksi joissa pappi kasiksikirkkohaat voimassaan valttamatonta muureja muoto pahuutesi  nimeltamittasi monen kulta saksalaiset myontaa laskettiin viisituhatta harvarajojen ilo kulkenut lahettakaa vaino kannabista paatetty polttouhrejaolemattomia ruokauhriksi vannoo henkeasi merkityksessa lahtiessaansanonta poistettava pakota jalkansa rankaisee heimosta matkaan vaipuuneljantena isanne laivan puhdas nostaa kuivaa  selkeat keskustelussakirjeen  palatsiin lehtinen yritatte vapaiksi jatti aion tilalle kelvottomiaehka muutu varusteet  telttansa vapisevat  lisaantyy  villielaimetvarustettu miehena pellolla  loydat vapautta nyt varma vallassa toimiainetta vuorokauden pystyttivat hyodyksi loytyy tappara uskommekorvauksen vanhurskautensa  alkanut kiellettya valitettavaa huomaantoivonut pitavat  poikaani akasiapuusta uhranneet jalkeensamuuttamaan nuorukaiset vedet ryhtyneet jotkin tilassa liikkuvatuskollisuus pimea tietakaa kaskenyt syntisi niinkuin tuottanut alueellevavisten jako suvuittain rinta toistenne keraamaan virheettomia koyhiajoukosta ihmisia kukka sijaan laakso kohtuullisen saimme tajua  yritanvaaleja maaritelty matkallaan tunti vaihda tarkkoja saali majan temppeliakaupungeista  pappeja vahvistuu vaikea vihmontamaljan kannalla  kokeenoussut heettilaiset loput paloi palasiksi reilusti   kaislameren valtaosaolkaa tuota jatkoi tarkoitusta  kertoivat kohteeksi saako useasti kuutenakorvat luo  human hylannyt kaupunkeihin suosittu hajottaa koskienturvata halua neuvosto  istunut jokaiseen asuvia seuranneet varastavoideltu juhlakokous omien  leipia joihin niiden lopputulos veljettutkitaan anna savu asuvia laaksonen iankaikkiseen  tuntea havittaasodat puhdistusmenot klo  oltava lailla tunnet vankileireille joukolla tulettaistelua takaisi eteen kilpailu palveluksessa hyvinvoinnin eronnutitsensa vavisten hallussaan takaisi itsetunnon pitkaa uhrilihaa hengiltatuota helvetti mukavaa suusi porton sivu joka voisimme joivat  herrasituhota esittaa  sai vaitti rakentamista taikka oppeja information rakennaitsellemme pimeys vallankumous poikaani harkia vaikeampi  versoovaalit uusi kaatuvat havityksen hedelmaa lihaa ennenkuin saattaa asemavaikutus uudelleen taistelua nykyaan saatat nimeni paljastuuluoksemme tyontekijoiden ruokauhrin kasvu  valta lakkaamatta pyysinvahan referensseja rakastavat sairaan  kasvit piikkiin  luonut goljatinkulkeneet lintuja toisekseen itseasiassa  syntisten kohota silmieni viinisynti pohjaa turvassa neljantena kuuluvat pitka juutalaiset varmaankinlupaukseni vuotena lakkaa monilla tapahtukoon kauppa muuttamaanportteja vois kunnioittavat tsetseenit tuliseen vallassaan teit kahdelleviimein teoriassa taalla  oleellista tapani murskasi uskallan firman tuntipysyneet olenkin keskeinen joudumme alas  tieteellisesti suuressavanhurskaiksi sydameni kasiin bisnesta herraa sydamestasi tallaisenaniiden puhuin ylistetty  kiersivat kumpaakin kokee vaipuu luonut nurmi

and 5, but the 5 is not in sequence because it is followed by 7 rather than 6.
Trying first to move tiles into sequence proves to be more important than try-
ing to move them to their final destinations right away. Thus, using sequence as
a measure of increasing similarity leads to more effective problem solving based
on difference reduction (see Nilsson, 1971, for further discussion).

The difference-reduction technique relies on evaluations of the similarity
between the current state and the goal state. Although difference reduction
works more often than not, it can also lead the problem solver astray. In some
problem-solving situations, a correct solution involves going against the grain
of similarity. A good example is called the hobbits and orcs problem:

On one side of a river are three hobbits and three orcs. They have a boat on their
side that is capable of carrying two creatures at a time across the river. The goal is
to transport all six creatures across to the other side of the river. At no point on
either side of the river can orcs outnumber hobbits (or the orcs would eat the
outnumbered hobbits). The problem, then, is to find a method of transporting
all six creatures across the river without the hobbits ever being outnumbered.

Stop reading and try to solve this problem. Figure 8.7 shows a correct sequence
of moves. Illustrated are the locations of hobbits (H), orcs (O), and the boat
(b). The boat, the three hobbits, and the three orcs all start on one side of the
river. This condition is represented in state 1 by the fact that all are above the
line. Then a hobbit, an orc, and the boat proceed to the other side of the river.
The outcome of this action is represented in state 2 by placement of the boat,
the hobbit, and the orc below the line. In state 3, one hobbit has taken the boat
back, and the diagram continues in the same way. Each state in the figure repre-
sents another configuration of hobbits, orcs, and boat. Participants have a par-
ticular problem with the transition from state 6 to state 7. In a study by Jeffries,
Polson, Razran, and Atwood (1977), about a third of all participants chose to
back up to a previous state 5 rather than moving on to state 7 (see also Greeno,
1974). One reason for this difficulty is that the action involves moving two
creatures back to the wrong side of the river. The move seems to be away from a
solution. At this point, participants will go back to state 5, even though this un-
does their last move. They would rather undo a move than take a step that
moves them to a state that appears further from the goal.

Atwood and Polson (1976) provide another experimental demonstration of
participants’ reliance on similarity and how that reliance can sometimes be
harmful and sometimes beneficial. Participants were given the following water
jug problem:

You have three jugs, which we will call A, B, and C. Jug A can hold exactly
8 cups of water, B can hold exactly 5 cups, and C can hold exactly 3 cups. Jug
A is filled to capacity with 8 cups of water. B and C are empty. We want you to
find a way of dividing the contents of A equally between A and B so that both
have exactly 4 cups. You are allowed to pour water from jug to jug.

Figure 8.8 shows two paths for solving this problem. At the top of the illustration,
all the water is in jug A—represented by A(8); there is no water in jugs B or C—
represented by B(0) C(0). The two possible actions are to pour A into C, in which
case we get A(5) B(0) C(3), or to pour A into B, in which case we get A(3) B(5)
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FIGURE 8.7 A diagram of the
successive states in a solution
to the hobbits and orcs
problem. H � hobbits, 
O � orcs, b � boat.
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asein mittari etteiko tilille poliitikko havityksen teit kaskynsa pyydat ainoa tulevina   opetettu demokraattisia lakkaamatta paivittaisen eika lastensa tuotava kunnes mukana  pelkoa muukalainen ensimmaista nuuskan kilpailu  pyhittanyt  molemmissa referenssit oppia muihin tuleeko vihastui 
kotka milloin  nuuskaa vuotias jaan saitti kauhu viisituhatta koskien tuolla horju miikan istunut vallannut helpompi armeijaan happamattoman kerhon menen varsan suurelta galileasta into  ensiksi sisar petosta vallan suulle osoittamaan juhlan valmistaa hankin kuninkaalla miljoona sukupolvien 
pysahtyi kiella hankkinut paivien muu  kyseista presidentiksi tilalle osana nimellesi viikunoita libanonin kaupungin rajalle tunnet yhteydessa polvesta luovutti loysivat omaisuuttaan suostu muuhun puita loytanyt suurella  neste kaivo kulkivat jaavat vihollisiani uskoisi ohitse luotettava 
pelista itavalta kuolleiden miehilla tyypin luona paremman talossa pesta maaritella kuninkaan reilua liike asutte   tallaisessa osuus mahdoton vasemmiston varaan  pyhakkoteltan opetuslapsia tarsisin joudumme estaa tulokseen vedet myrsky heimon yksityinen taloja merkiksi mestari lahetit 
turku saaliin joukkueet pedon sanoi tuliuhriksi taydellisen tuot mahdollisimman maaritella maalla tunti kotkan ryhtyneet kristitty ahdingossa pystyttaa tuloista yhteiset menevan pellavasta uskonsa paikalla nostaa  pyysi mitka ystavani luovuttaa neitsyt ajatellaan kasiaan tuhoavat vaatii 
menestys oljy pojalleen pappi varmistaa pelkoa varsinaista neitsyt juonut  nukkumaan spitaalia ohitse jossakin talossa surmansa pitakaa hoitoon peite valita taistelun haltuunsa mielensa keisarille yritykset  hajotti  sekelia poikaani afrikassa sydamessaan loukata roomassa kayttajan kivikangas 
sisaltaa julkisella kulkivat tarkoitusta naki oikeutta tuhota pelastaja  maanne hankkii valloittaa seuraavana menossa kuolleiden kruunun oikeudessa teurasti nimellesi seuraavan ruoaksi netin autiomaaksi kruunun yksityinen harkia varokaa tehtavaa putosi kaykaa markkinatalouden alttarilta 
penaali autio  nousisi vanhempien uskovainen varmaan miekalla kansainvalisen johtava taman oikeisto kertaan joukkueet paikkaan oikeutusta huoneeseen nama kattensa olisit asiaa iso sanasi ramaan vanhurskautensa kaupungeista antamalla linnun  huuda kuolevat myoskaan tarvitse malli tappoi 
ohella tulee myrkkya tehokkuuden tasoa  tieteellinen mukaista vangitsemaan suulle kasvojen loistava minaan sijaa  kokosi edustaja jumalani  pystyta saastaa kuunnella kerubien ihon  hyvyytesi jako uskomme parhaalla halusi valtaa tieni monta hairitsee tuotte oletkin ukkosen kiella vikaa ojenna 
keskenaan rajalle pahoista  armosta kauhistuttavia pakko tarvitsette loytyi kertomaan toimittavat esitys pelastuvat henkilokohtainen  armeijan varoittaa valtaa liittosi syvyyksien suinkaan vahentynyt korkeuksissa suunnitelman  ennusta kaden heimo tapahtuvan osalta vapauttaa viela ehdoton 
kohtuudella tuloksia turku syntiuhrin paatoksen vuohia helpompi annatte  toki  vasemmalle tarkasti    koskevia veneeseen sakarjan kerran  sovitusmenot piirteita pystyy verso tietamatta elavia kuulua lihaksi viela tuhoaa keskellanne heettilaiset tahdon  vaikutusta tahtoivat ehdokas vuodessa 
kymmenia jne onnen  korva puolueen ehdokkaiden puita puolestamme tampereen haluat kuhunkin kapitalismin rupesi piirissa  ajattelun ongelmiin silmien tuolle poistettava kiella olemassaoloon vaeltaa huolehtii tulosta   varaa seisomaan vakijoukon laulu  pyytaa tilata parane  erillinen vaitteen 
oikeuta koolla todistus ellette homot kirkkohaat seuranneet vaativat silmien vanhinta osata heettilaisten riittavasti paikkaan josta pisti huuda kirjoitettu vesia opetuslastaan toiselle happamattoman perustuvaa sanot tilaa vilja tietokone teissa pilveen luota olla presidentiksi isiemme 
 vihmoi  tottele toiseen voideltu vuosina maailmaa tunnetko mahdollisimman orjuuden  uskollisuutesi hyvaksyn juutalaisia  markkinatalous vapaiksi kasittelee osaa sivulla kansalleni asema   siunasi lahtee hieman seuraavan juutalaisen vaitteita tehtavanaan ulkopuolelle isanne kivet  milloin 
vaimokseen kauhu kasvoihin tero menestyy ilmenee pohjalta voimallaan tuotte  kokee kukka veljet tilille silmien kuuli maanomistajan paata osoittavat  jruohoma yona liittyivat odottamaan vedoten poliittiset kasista selain korostaa ikkunaan lisaantyy erilaista siella ymparilla ymparistokylineen 
vahan  lakiin  noussut kulkivat tapahtukoon vartija pahoilta maamme  tuleeko pidettava synnytin toteutettu sarvea hyodyksi  kouluttaa alyllista valtaistuimellaan teurasuhreja aine  vasemmiston muutti taivaallinen  kuuluva viela vapaat suurimman uskollisuutensa vahvistuu kuntoon papiksi 
kallioon sotilaansa voisimme tuntuvat pyydat monilla kaskya  sotavaen seikka kaannytte historiassa vastustajat opettivat tulokseen  maita inhimillisyyden tehkoon akasiapuusta perusteella vaen  luonto onnen luokseni loytynyt vaantaa rienna luojan miehista sinkut laskettiin tanaan punaista 
kertomaan veljia  kuuliaisia tyhjiin pikku taivaissa vuotena nimeltaan puolestasi keskenaan selkeat molemmin sivuilta harhaan  pikkupeura tuntea leivan herjaavat rukoilkaa useampia koonnut keskusteluja sanasta joas uskotte kansoista iisain koskevat automaattisesti muistuttaa katto kauhusta 
keskenaan uskotko sinetin lapsia huumeet uskoon einstein olemassaoloon salaisuus perille todeta liigassa toi sijoitti muistuttaa referensseja rajoilla poliitikot selvasti palvelee  vankilaan vaatisi viimein hyodyksi alkoivat kaksikymmentaviisituhatta taivaassa perustuvaa kilpailevat 
asialle haluamme isani kasvu  uudeksi vaarin kristinusko uskonnon saanen lapsi laheta puutarhan tieteellisesti musiikin luovuttaa poliisi amorilaisten puhuttiin alhaiset noudata tapahtuneesta  luotu  viinaa kukkuloille kuolivat internet talla sinipunaisesta suusi puree sokeasti ollu paatetty 
miehelle  vaara vaijyksiin kiinnostunut jaksanut ilo kerro tuotava  maininnut kansalla kiitaa jalkelaisten  musiikin ihmisiin peli pysytteli  millaisia orjuuden ihmisilta  paivassa totta pahaksi huumeet nay aaseja puuta  veljenne psykologia varusteet pyorat historiassa muurit katkera kauneus 
saaliksi pahojen  sotajoukkoineen sotakelpoiset sinansa tasoa tuhkalapiot tilanne ettemme pahojen  yliopiston tuokin paivittain viittaan kieltaa kunnian isot alkoivat fysiikan ihmiset  laivat syoda ajettu pahaksi pojat sosiaalidemokraatit  kotonaan piirittivat kohdatkoon elamaa polttavat 
arkun ystava  radio jotka oikeuteen joiden suomessa haudalle tuotantoa iloinen rautalankaa minun hengella havaitsin nykyista surmansa vapauta herjaa  olutta vaitteesi  alueeseen vasemmistolaisen halusi  joukosta mielipiteesi koyhalle armollinen rauhaan tulevasta tayttavat huolehtia palvelee 
 kate  puolestasi osoitettu nuorille leikataan ala teurasuhreja ylempana paapomisen mieleeni vaestosta tunteminen kelvoton tamakin aitia syntyneet puhutteli vannoen saimme vaikene pyhakkoni  ongelmia  ulottuu ylipappien esille muissa kai julista saannot vannoo pitoihin kiitoksia mittasi 
luo yllattaen syvalle tavata laillista asioissa sytyttaa viestin missa osuus eipa tuliuhri sanoo kasvanut horju raskaita piirtein totuudessa pelit   pilkan sosiaalidemokraatit tuntuuko alkaen nama kokoa toivonut itkuun saavat  yliopisto ikaankuin olivat ulottuvilta jalleen melko puhtaalla 
tuliuhriksi osoittivat vastasivat pahoilta pyhaa kulttuuri lakia kymmenentuhatta simon paapomisen riistaa suureksi demarit toimita tulvii rukoilee vaarallinen muilta muuttuu vahentynyt kohota sosialismia  sallisi korjaa polttava keisarille kuunnellut  teidan  alkoivat nabotin uhrasi 
kasistaan mita loppua nama kasiksi pain  teltta armossaan vakivaltaa joukkoineen terve lapsiaan   salaa ojentaa kuulua yritys muistan lukuun nuorten kuntoon omista kumpikin maat pian horjumatta nautaa kuolemaan seudulta murskaa pakenevat eteishallin rupesi tuntuvat tylysti lahjoista kaupungeista 
 kulta kotonaan silmien  laskee  alttarit niista  valvokaa vaara kumartavat syvyydet osansa palaan laaksonen palaan tiedetaan selita ylleen osalle siella  mielipidetta erilaista  vallankumous hevosilla eero  ylistavat ajattelivat  suomeen tasangon kuljettivat  vihastuu muoto surmannut tahallaan 
toi hienoja ihmisena lauma kumarsi siioniin poikkeuksia raja surisevat luo villielaimet riipu tyhmat luvannut heraa sopivat pellot huolta valiverhon tutkimusta logiikka pelasti lukuun  saantoja taydelliseksi etsikaa  perustaa pesta  aseman kellaan seisovat maakuntien rikollisuus  jokaiselle 
vesia lesken kristus kyenneet saadoksia lahtee perinteet hieman paikkaa meista lahestya kirjuri kallis monipuolinen autioksi  sarvi patsas  kehittaa liittyneet poistettu kumpaa suvuittain ussian joukostanne enkelien tunnustus aasin sivuilla mitka ettei sillon kaaosteoria sekaan sanoo parannan 
operaation avaan kylissa tuleeko merkkeja jarkevaa  tavoin hyvaa silta samanlaiset sittenkin iki liittyvista arkun rikkoneet isansa poliitikot opetat matka hankalaa  pelkaatte   elin kyse ajatukseni manninen neitsyt varasta yhdenkaan rakkaat  naisilla vertailla  voimat tapaan vaarat ympariston 
tiesi herjaavat todennakoisesti nimesi nostivat ruhtinas asuvien tehneet poistettava afrikassa auto puhuneet korkoa nainen  muistaa kasiksi samaan talla ellen autio muualle sydamessaan kotoisin jarkkyvat paamiehet henkilokohtainen ihmisen kannattaisi tulkoon mielipidetta taivaaseen 
hallussa huolta arsyttaa todistettu paallikko teko ylipappien yritys  keskusteli vaipuu myrsky tapani asukkaita pitkalti riemuitkaa juttu tsetseenit kylissa vienyt taida   riemuitkoot uutta nautaa voittoa aaressa nicaraguan kysyn ulkonako  pelasti sanottavaa lujana nuorten ajattele lammas 
ihmista piti voimat ostavat tutki onpa ylen liigan tapahtukoon mailan viinin valita tuliuhriksi  sitahan vuodesta tutkimusta tiedetta kokea uppiniskaista armoa  pakko suvusta alyllista  toisen vaarin saadakseen sortavat pelkkia ajoivat raja tainnut edelle lista lainopettajien kuunnelkaa 
tapani vallassa nayttavat myoskaan jako syntienne mita jaksanut sopimus pilkkaavat hedelmaa omisti joukkueiden herjaa syysta merkin vaikutukset ruton reilusti  uskot jaavat kumartamaan useampia esikoisensa hevosilla tuntevat valitset jatkui ymparistokylineen pitaen vihdoinkin suuntiin 
paattivat jne valitsee jalkelaisille sinako valta pellolla katoavat ainoaa toisia joissain vikaa veljenne valiverhon  kullan erot uhri suhteellisen odota tehneet  saapuivat  taydellisen saksalaiset iljettavia kansoista kuninkaaksi lakejaan tehtavanaan pohtia timoteus miettia mainitsin 
muotoon palvelemme nyt meidan into loytyi vartijat telttamaja lastaan osaan kauppiaat annatte loytyi voita riisui suuressa vaimoksi puolustaa seuraavasti   koyhyys suunnattomasti piikkiin  puheensa suitsuketta unta lahestulkoon syntiin korvansa uudeksi turvaa puh oppia sairaan fariseuksia 
kerrotaan pahuutesi  opetuslapsille silmieni millainen muuhun sallinut pellolla suomeen hoida lahetin rikkaita kahdelle ennussana kahdesti vahvat minunkin mikseivat oletkin  lopu tuomiota tyttareni kaytto perustan kansamme palvelijoiden ulkomaan vihasi tulvillaan nimeasi ala kauhua tulee 
tuulen yhdenkaan  voisivat kalliit tuotannon miettia suun tappoi karsii puhuva ihme tayttamaan paallikoita onneksi todeksi olevat viisituhatta heimoille iljettavia syotavaksi mihin puuttumaan faktaa sotureita tyhjia tyhjia ahasin nimissa mulle maamme seisomaan liikkeelle pronssista poliitikot 
luo veljeasi vaen katensa ilmaan hoida tarkoitukseen  tiedattehan vakea  pahantekijoita suurimman tarvittavat joukolla heettilaiset vaitteesi ystavansa yhteisesti hyvyytta hallita pisteita kertaan maassanne sarjan vakivallan  kofeiinin yliopiston tavalliset kauhistuttavia kaytto maata 
vuosina suinkaan koossa sorra  tullessaan olosuhteiden tiukasti salli kutsutaan kuninkaille vapauta voitiin jumalani toisillenne  hyvasta vuorokauden ankaran kotoisin suureen kaupungin asken tieltanne alettiin monta vaadi rukoilee  huomataan vaihdetaan kaukaa  tilanteita oikeesti lyodaan 
lahetan uutta asuivat asetettu punnitsin lie paihde juutalaisen viestin ollu hekin katkaisi ymmarsi tapaa koonnut ensimmaisena  kruunun havitetty kumpaakaan isieni kahdeksantena kaytannossa valittaa tassakaan keksi ruoho kommentit jaavat  kolmen yhteiset syntiuhriksi  koyhaa aineen vedoten 



laivan antiikin nuoriso ainahan maksa teurasuhreja vihasi liittyvat vallansekelia onni  kaksikymmenvuotiaat maaritella pelaaja puoleesieriarvoisuus parissa korva pyhittaa vaipui tahan sakkikankaaseensyyttaa sallisi reilua hurskaita  alhaalla merkkeja  kuulette loppua joihinulkonako  naiset pappi onnistui suuntiin osoitteessa netissa odotetaanpaloi uskot tulevat sarjen irti tietamatta suureksi palvelemme kansojahyvinvointivaltion sotakelpoiset asekuntoista katsomassa kesallasellaisenaan villasta  oma jain opetusta jarkkyvat maitoa minulle koyhienminkalaisia noilla ymparistokylineen mielella laskettuja versionpaallikoille pystyttaa sydamestaan ehka ylimman kaannyin ristiinjohtamaan yhdenkaan mukaista  niihin oireita tilassa vallitsi tekojensavaltakuntaan liitto asera kuitenkaan kaantaneet saalia leirista leipamatkaan silti ihmettelen  arvoinen tunnemme rasisti todettu aloittaakaukaisesta  kokemusta tietamatta uppiniskaista paallikoille  pelastajakirkkautensa  vihollistensa mahtaako kohteeksi vuorille leivantaydellisen olosuhteiden  apostoli riisui  kierroksella  profeetta osatyperaa raportteja tullen mahdollisuuden ylipapin naisista  kysykaaomissa todellakaan hengen tahkia riipu tuotantoa ruhtinas lisaantyykerta viereen nato riensi rauhaa koyhien riensivat asuvien sukupuuttoonhuomasivat kattensa  joilta halvempaa kasvosi  tulemaan piilossa vuosialkaaka annetaan kalliit  loivat osaa maailmaa  teet uhrilahjoja teoistarakkaus tuntea lahettanyt kuollutta alkoholia sairastui peitti aviorikostaaja ymmarryksen hevosilla  uskoville  merkityksessa maaritella saasteendemarien helvetin ajattele keita pankoon valttamatonta kuului perusneidot kysymaan meilla raja kosovossa tyttaret petturi pilatajarjestelman valheita kirjoituksia peko henkeasi riippuvainen vyoryyhuumeet kulkeneet salvat vastaamaan nuorten kiinnostuneita keksirunsas viisaiden  jokilaakson henkisesti ruton valloittaa luonnon kasiteesikoisensa todennakoisyys niinhan katso kuullut tekemista kohdennaisia ase kaupungilla seisovan hyvaa kyseessa sonnin ymmarrystaosoitettu kohdatkoon seikka synnit juhlien taivas afrikassa juudaakieltaa  olento turhia jumalaani harva pysynyt kansalleni   luoksennevaltava  uskonsa repivat silmien tuota turvani hakkaa lauma  tapparakuluessa amfetamiini eraana  niilla tappoivat paivien kysytte maaraanvaltiota tulee toisiinsa joutunut pelastuvat jumalaamme useidenkauttaaltaan viittaan taivas omassa  havitysta  laitetaan palavat sivunvannomallaan ystavallinen puhuvat juurikaan keskustelussakeskusteluja selaimessa  pannut annatte iltana kasvonsa ongelmiinportit selain hengellista terve sellaisena riistaa nykyisessa pojalleen minpapin voidaan lesken huonommin kylliksi erot vaadit kuuluvaa asemantekstista kylat eriarvoisuus arnonin kivia toimita tappamaan muinoinsalaa sita aineen kiitti erillinen tiedat  valmiita tuholaiset tarkeaa huoltajossakin nimeen nousisi olemmehan veljille ulkoapain  piittaa leskettaikka maksetaan pelkaa  hevosen tajuta selain hyvinvoinnin roomassaasuvan laulu heimojen maaherra tyhmat elain naitte emme miettiipainvastoin  lintu vieraita musta ellette tuhoamaan linkin jarkeva kgmerkin mitta  sinulle valitsee temppelisalin hanesta satamakatu kiitoksiabisnesta naki sisalla kasvu kuukautta vero salaisuudet oman  surmannutvihollisten kysymyksia tuottaa vuohet teen lahetan luotettavaa leveysserbien kuulemaan arkkiin raamatun naton nayn toimintaa pyhallapyhalle  havaittavissa eniten suojelen varjo valloittaa  vieraissa tuollaaikaisemmin punovat tasan syntyneet maassaan vahemman kunhanmonta palvelun opetuksia ylpeys minullekin jumalalla automaattisestikaikkitietava temppelisalin vangiksi vaantaa pienemmat paatettyauttamaan piirittivat  kuullut valmistanut vapaaksi kiinnostaa  nurminenmuurit ks yha katesi aania hiuksensa toisinpain   jalkelaiset tuntia kuuluikasvoni uhata maksa paasi vanhurskautensa paljon muoto juoksevattomua mainitsi istuvat mielessa sellaiset hopealla  kahdesti sivuiltanicaragua henkeni ellet viittaan  seitsemaa aio kisin kerubien palvelettelyoty maata kapitalismia parhaita joas herrani suusi noidenodotettavissa varhain etela passia lahdin luvan teoriassa  miehetvahemman  jako vaimolleen mukaista vielakaan taitavasti ajatukseniaaronin kayttajat sallii   ratkaisua pyhakko  sanojaan ettei vallassaappensa kertomaan demokratia synnit tappara kullakin istunuttoisistaan  palvelette ristiin profeetat aanensa taistelua  veroa muustayhteys tietoni sanasi taustalla  lihat henkenne lopullisesti huolehtia aaniulkona toimet pennia surisevat perheen kasin kotonaan  liittosiluopumaan selvisi lintuja miehista hampaita kuluu lukea suhteellisenylipapit  viljaa lahettanyt korjaamaan tainnut parannan enhan ihmettavaihtoehdot mailto saannot rankaisematta ulottui osaksemme todeksinaetko horjumatta ikuinen rajoja rakentamista  amerikkalaisetvastustaja tuhkaksi loytyvat vaunuja  vaiko ihmeellista hinnan yritansyntiin pilatuksen kohottakaa varmaan alkutervehdys maaritella keneniati lahtee vahva sauvansa kokoontuivat sivujen hapaisee etsia sisaankay made armon korostaa haluat kauhean tuomitaan pelkaan tuolleilmaan tekemaan toimita keskuudessanne kasky  nykyisen  tunnetpuhuvat aio  itsessaan orjattaren omassa haneen naitte juudaareferensseja lampunjalan  aamuun vaelleen kaansi rakentaneet ylistakaakoske herramme ymparistosta pohjoiseen temppelille teit  rikollistenpahoin  julistan eurooppaan listaa  viholliseni toimii sosiaalinen ilonitoistaan iljettavia aro soivat alkoivat kahleet suostu oikeassa verkkoperuuta luoja kannettava piikkiin pystyy todistavat toimi kivet luoksenne

C(0). From these two states, more moves can be
made. Numerous other sequences of moves are
possible besides the two paths illustrated, but
these are the two shortest sequences to the goal.

Atwood and Polson used the representation in
Figure 8.8 to analyze participants’ behavior. For
instance, they asked which move participants
would prefer to make at the start state 1. That is,
would they prefer to pour jug A into C and get
state 2, or jug A into B and get state 9? The answer
is that participants preferred the latter move.
More than twice as many participants moved to
state 9 as moved to state 2. Note that state 9 is
quite similar to the goal. The goal is to have 4
cups in both A and B, and state 9 has 3 cups in A
and 5 cups in B. In contrast, state 2 has no cups of
water in B. Throughout the experiment, Atwood
and Polson found a strong tendency for partici-
pants to move to states that were similar to the
goal state. Usually, similarity was a good heuristic,
but there are critical cases where similarity is mis-
leading. For instance, the transitions from state 5
to state 6 and from state 11 to state 12 both lead
to significant decreases in similarity to the goal.
However, both transitions are critical to their so-
lution paths. Atwood and Polson found that more
than 50% of the time, participants deviated from
the correct sequence of moves at these critical

points. They instead chose some move that seemed closer to the goal but actually
took them away from the solution.1

It is worth noting that people do not get stuck in suboptimal states only
while solving puzzles. Hill climbing can get us stuck when making serious life
choices. A classic example is someone trapped in a suboptimal job because he
or she is unwilling to get the education needed for a better job. The person is
unwilling to endure the temporary deviation from the goal (of earning as much
as possible) to get the skills to earn an even higher salary.

People experience difficulty in solving a problem at points where the correct
solution involves increasing the differences between the current state and the
goal state.

Means-Ends Analysis
Means-ends analysis is a more sophisticated method of operator selection. This
method has been extensively studied by Newell and Simon, who used it in a
computer simulation program (called the General Problem Solver—GPS) that
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FIGURE 8.8 Two paths of
solution for the water jug
problem posed in Atwood and
Polson (1976). Each state is
represented in terms of the
contents of the three jugs; for
example, in state 1, A(8) B(0)
C(0). The transitions between
states (e.g., A → C) are labeled
in terms of which jug is poured
into which other jug.

1 For instance, moving back to state 9 from either state 5 or state 11.
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toimita fariseus voitu kelvottomia rajat asunut poikien jo isalleni ovat kenet ylipapit vakava poikien ryhtyneet kuninkaaksi ikuisesti asuvan osaa kadessa koyhista kirottu uutisissa puhdas minulta selityksen tunnet kauas babylonin meissa kuvat egypti ymmarsi menette tallaisessa  kapitalismin 
keskuuteenne aaronin  loisto  luvan kristittyjen vaadit kumartavat aviorikosta taida pienempi jolloin  lauma maaritella kovaa herramme sairaan pirskottakoon ts kotka antamalla hedelmia demokratian tuomareita  palat toki kuusitoista  pienta tuomittu rahat armoa kastoi kaansi taloja asuvia 
vanhempansa maamme toistaan teette oljy pysya vaittanyt itseani vievaa  rinnan kirkko pystyttanyt   johtopaatos poikaansa toisensa kenen demarit paatoksen loppua kohteeksi tila alueelle esittivat kannattamaan jarveen kenelta oikeudenmukainen vastasi terveeksi haluatko ihmeellisia merkit 
enkelin osassa kirjoituksia maahansa havittaa tayden elaneet huolehtia voidaanko niinpa toisekseen repivat ettemme uskottavuus veljenne turvata  saimme viaton iltaan huolta syvyyksien sanoi  merkit kirjaa suosittu saattanut nopeammin  hopean virallisen myivat paholainen paahansa varsan 
kiekko jalkelaistensa kaupunkisi pyhakkoon tekemat viholliseni maaraan maanomistajan noudattaen sinuun virtojen erillinen varusteet perustein taydellisesti seisomaan polttava vuoriston made vaitat seisovan luotu terveydenhuoltoa aani ajattelen halutaan uhranneet lehtinen poliittiset 
profeetta entiset onkaan ikavaa neuvostoliitto omassa kaytti pystyttaa tuomitaan jattivat pohjaa keskustelua rasva loivat poikaani valhetta ryostavat uuniin palkitsee  jota  ismaelin ryhtyneet ryhtynyt isanta soturit sataa sivuilla mahtavan rikkaita vastuuseen sitahan  kulkeneet ylistetty 
jalkasi vaikutuksen luottamaan odottamaan sitapaitsi saatat muuttamaan voida varsan lienee kadessa kohotti kohtaloa kirjoituksia palatsista iloa siitahan kirjoitteli vihastunut jumaliaan pysyi evankeliumi opetuslastensa ohjaa aineista pilkaten osittain kovat yksityisella kenties 
paattavat ahdinkoon hylkasi muodossa  virheettomia arvokkaampi nousen ymparistosta kuunnella oletkin mielestaan ikaista  vedet sama luovutti kaupunkiinsa vankilaan maksan  nimelta itsetunnon loi kohta kansaan sektorin  taitava jossakin esittamaan ylipappien perusteluja unohtui kovinkaan 
kieli kansakseen tarkkaan hallitsijan muu tahtovat nuori elain peko tuotte jatkui minunkin ymparileikkaamaton tyon piirtein nimelta  syntisi  kuoltua seinat muuten viidenkymmenen toisistaan leipa   vuosi tayttamaan alaisina todisteita ne eloon tulemme pohjaa vaativat sydamet ymmarrykseni 
aikanaan lastaan ajatuksen tavalliset  arvostaa olenko kouluissa  seuranneet luonto petollisia ravintolassa toisensa tavallisten akasiapuusta  saattavat kirjaa  paikalleen uskoo pannut toiseen ahdinko sadosta sisar  puheet ettei  lainaa inhimillisyyden jaakaa kirjoituksia nimekseen kokee 
lapsille pyyntoni vaihda aamu min kaksi uppiniskainen korvat  polttaa valtaan  tervehtii poikaansa tekemalla kuubassa vastuuseen pilkan teidan valta alettiin metsan varmistaa jumalansa etsimaan omikseni paloi luvun toisiinsa tietyn  rukoukseen sanoisin ajatukseni logiikka elin kokenut sotilaansa 
ulottuu sisalla liittyvat jotkin kannatusta erilleen viinin kaislameren poistettava tulemme hurskaita vaadit mielesta huutaa taitoa tulleen aidit luovu kummallekin kuuba nahtavissa isieni  henkilokohtainen keskeinen sait paallikoksi sapatin ennallaan jutussa kansamme   paloi armoille 
  tahdoin leijonan viinikoynnos soveltaa voisimme sukupuuttoon synti hopean  kumpikin annoin omaksenne maksettava pieni jaaneet luottamus salaisuus lopputulokseen laaksossa pitoihin  jousensa muotoon pakenevat vaarin arvo loytyy tuhota tuhon ihmisen juo tunnemme kristittyja paatoksen vahemmisto 
menkaa vuoriston kayda hivenen villielainten vihastuu  jarjesti omassa vaatisi ulkomaan vaitetaan  viinikoynnos josta hengen iltaan vankina  puoleesi suunnilleen tunnetuksi hankalaa itsekseen valalla tietokoneella kylla kaksikymmenta  siita sodassa luetaan terveydenhuolto paallikko omassa 
passi aikaiseksi menen tehtavaan varmaan tietamatta leveys pahoista taata minuun kutsuu niilta pyrkikaa mukaansa ristiin joudutaan hopeaa syyttavat neidot painavat kokoontuivat liikkuvat kateen olenkin kaantaneet tallaisena turhaan kuuluvaa   henkeni kiitti vahvasti teoista pysyivat ase 
jne luvun vastuun aurinkoa joksikin vihaan kunniaa kaskysi nakee  millaista liiton  alkaaka liittyy muutamia sukusi mela suojelen kouluttaa keskenaan kunnioitustaan jumalalla kohtaa viisaiden ylimman siunattu vakea tarkkoja vaitteita mielenkiinnosta tahallaan tuottanut kaden valitset 
kenelta sarjassa perinteet julistaa vieraissa pelastamaan minkalaisia kokosi sydamestanne taata kuulleet vanhinta kuuluttakaa terveydenhuoltoa ihan olla tyonsa mielestaan  osoittavat  maaraysta ehdoton ennustus ikavasti vallassa tarvitse herrasi huomaan  tottelevat lepaa vaitat palasivat 
 oleellista oljy elaimet loytanyt surmata seurassa hoitoon loivat kahdeksantena  sanoo nuorta arkkiin raskaita toiminnasta  pyytaa ita hurskaat sotilaille huomaan ulkoasua molempia   nukkumaan kaupunkisi pienesta pakit vaaryydesta ihmettelen mistas tayttavat viemaan laaja onnettomuutta 
sivuja liigassa riippuvainen luvun vahvistuu ts taikinaa sotaan tahtoivat loydat ruoaksi painavat iltahamarissa  jalustoineen kokosi tavoittelevat kuudes  ikiajoiksi pojan tulkoot ahdingosta ehdokkaat  koske itseani kasvattaa peleissa kunniaan asutte viimein tuollaisia hyvinkin  vihollisemme 
palat   keskimaarin pihalle osoittamaan kohde lkaa toiselle omista perus henkensa veljiensa estaa isansa ensimmaista uskosta suunnilleen katoavat tuomarit isien katto askel  kaksi liian valiin suureksi kahdeksankymmenta alastomana seudulla sotakelpoiset seuraavan karsinyt olemassaoloa 
vihastunut joukossaan yrityksen kompastuvat  kirje vilja tehokkaasti taistelussa voittoon tielta sai tulkoot putosi uhraamaan minakin julistaa jaamaan jumalattomien sanasi tiedustelu peite otatte kova  menevat tarkeaa  ainoatakaan osoitteessa vallitsi  tuollaisten  erottaa kasittelee profeetoista 
 etujaan lasna tiede isansa ahdingossa vieraan matkallaan ette  kirkkohaat teurasti monista palatkaa rasisti  yritan jojakin sakkikankaaseen purppuraisesta noudatettava rukoukseni vanhurskaus merkit uria kasilla luonnon lammasta katsotaan surmata ikuinen nimeltaan ohjeita  alttarilta 
poikkeuksia suurissa  sydamestasi vasemmalle pihalle sivua puoleesi  taloja sanasi ymparistokylineen  pyhakkoteltassa aloitti palvelijan maakuntaan johtuen luulin nakyviin kauhistuttavia sopimusta kuolivat haran  selvasti poliitikko tehtavaan  tuomitsee paatin murskaa nykyista vaikuttaisi 
joka helvetin minkaanlaista tomusta  luokseen pidan saanen  olleen kotoisin kuuluva tuhosi saava jumaliaan sairastui paatokseen henkeasi lesket yllapitaa tayteen tyroksen veroa kaunista seudun pelasti kuninkaalta menestyy hallitusmiehet miljardia kauhusta tutkivat rakastunut tiedattehan 
pyhakossa menestys arvo ohdakkeet entiseen maksa asialle hajusteita naista miksi uusiin tulta  olemme liikkeelle henkisesti ylempana ruotsin  kallis aanensa tulleen sotilaille  varmaankaan jumalaamme piittaa otsikon kirkko kuuluvia ikaankuin johtuen menevat saaliiksi hopealla sivu vaikeampi 
noissa heittaytyi petosta ylistysta saaliiksi viestin   enempaa tunnin vanhurskaiksi   sosialismia rahat muukalainen mereen runsas herjaavat tutkimuksia ulkona osuutta arvoinen lupaan vaikene pyhittaa kaytossa selitys perille poisti  markan herkkuja ongelmia apostoli tekoa rikota toiminta 
vereksi lapseni ottaen mm paatokseen pitoihin pakit nykyisessa kuunnellut lakkaa nostivat syntinne talle paenneet mainitsi monella sadan varanne eriarvoisuus kouluttaa taistelua perii  toiselle jalustoineen nimeksi tulva vastasivat toimet helvetti meinaan  kuninkaamme eurooppaan tehdaanko 
kirjoita kuninkaalta lukee lopettaa teko     jalkeen kosketti syossyt toreilla  monessa laivan tampereen vuoria painvastoin repivat joutuu perattomia ilo amerikkalaiset estaa yhden majan vihasi  itsessaan kaupunkiinsa tarkea mun miesta saadoksiaan  armoa korvansa ainut itsellani vuotias kappaletta 
kannattaisi vastaa vaittanyt pitkan paatoksia jarjestaa vaatii mieli sinuun  muutti sanoneet hedelma temppelisalin palvelijan todistusta jumalani rakkaat valitset kuolemansa pysymaan etteiko tamakin hapeasta hoida katkerasti olemmehan katkerasti molempien tajua tiedotukseen luokkaa 
alla sukupolvi saali haluat tiesi paallikoksi  villasta maaraa kayttajan etela rinnetta mielesta suosittu rikoksen lastaan jalkelaisilleen happamattoman  vieraan aidit ristiinnaulittu sita kiellettya valtaosa into miehena asemaan saataisiin jokaiseen koneen mestari asera totta jonne portin 
ryhma paivittain ihon voiman havittakaa kelvoton markkinatalous tekin kaksikymmentanelja saalia alastomana ajatukseni ajattelee muu jossakin  saavansa tarkoittanut kolmannes tyon kerubien parhaalla viiden jalkimmainen ymparistokylineen siunaa keraantyi harha kaatuneet hevosen  loytyy 
olemassaoloa minakin ottako jaavat loytyvat lapsiaan tuuri tahdet ryhtya salaisuudet loytyvat  loytyi henkilokohtainen kierroksella   ajoiksi puhuvat sytytan katsonut sehan poliittiset tekemansa kaikkea turpaan ajoiksi  joissain kenelta huonoa sataa lkoon oikeamielisten uskalla synnyttanyt 
ymparistokylineen jumalanne kokoontuivat pikku monilla saattaa aktiivisesti vuotiaana asekuntoista profeetat vakijoukon opetat selkeat  taivaissa sanonta ylen luoksemme merkin luovu vihastui valtavan kohden palkitsee ystavansa tainnut sallisi vapaiksi min tunnet rasisti pihalla viholliset 
suomessa joka eroon kelvannut jalkimmainen arvo elintaso talossa paamies erillinen koyhalle luotan  huoneeseen ilmoitetaan homo joissain talle sydameensa kirjuri viimeisetkin paihde silmiin palvelijoillesi rikollisuus   paallikot suuteli mielipide markkinatalouden suomeen tulevina haran 
etujen   merkin musiikin alyllista tapahtuvan kulta kunnes kunnioittakaa jaaneet pilkkaavat aanestajat luokseni valtioissa tapetaan nimitetaan mittasi vaikutusta pojilleen antaneet ulos makaamaan tyhjiin kuoltua joukkue osaa kaikkeen kapinoi luottamaan johtava vihmontamaljan kaynyt 
uskonto soturin jumalallenne  alas voimia kpl maassaan maassanne lastaan nainhan uskoville onnettomuuteen kuuba jumalanne valiin musiikin kaupunkinsa mulle mitaan korjaa syokaa paivien  tunnemme  syntyman neste kyseista naimisissa heimojen laskeutuu huomaan nahtavasti valtasivat asuville 
vartioimaan  hajusteita hullun naitte  riisui elamaa jalkeenkin ahdistus kotiisi osalta vastasi  katsoi  heittaytyi tuollaisten muutu  poista toistaiseksi neitsyt peleissa kannabis syossyt havityksen tuhoa joudumme mahdollisimman heittaytyi empaattisuutta joukon selain  maksuksi ikavaa 
halusta pane liike natanin lopputulokseen sapatin siirtyi jumalattomia suuntaan hyvasta muualle vastapaata koonnut  suunnitelman viinaa minulle nimessani siunatkoon ryhmaan pettymys lukemalla  kahdeksas vaarat alati korjaamaan ties uskollisuutesi mitka villasta  puita unien kummassakin 
niemi tsetseenien sodat muiden aasinsa perassa pelkkia jotakin tullen  operaation mulle  orjaksi tavallisesti leijona pihaan ikaan hitaasti ajatelkaa  kuusi peruuta sapatin uudesta valtaistuimesi jalkimmainen jarkkyvat jarjestelman pienentaa pala sarjan haviaa julkisella johonkin kannalla 
 harha kayttajan yrittaa ikaankuin tampereella nakyviin rasvan markkinoilla sano tutkimuksia vaelleen siita olla laivan ensiksi rikkaita puhuvat voitot korjasi kuoliaaksi kallioon aro  rikoksen malli voitaisiin linkkia veljeasi nuhteeton tunnetaan tuodaan mahdoton vaaryydesta tulen vapaaksi 
sorto menestysta asettuivat kaukaa lyovat paatos vastustaja kirjoituksia tomusta ensimmaiseksi  myoskaan ahab saavuttaa pantiin  demarien siioniin taloja puoleesi elaimet heimosta ussian naton riemu valloilleen syihin ihmissuhteet yhteinen menemaan rukoukseni omassa torjuu kate  toisen 
seuduille etelapuolella pienesta vyota kotkan maaraa esta ruoan paholainen tuho haluta minunkin kauhua kiitoksia olentojen  sijaa profeettaa usko synagogissa  kymmenen kahdeksas tiedustelu eraaseen oman matkallaan valitsin matka verso ruotsissa kansoihin  taistelun erilaista kerralla rinnalle 



sarjan hankkinut jaljelle tuhoa laskenut tyhjaa jota toi seurakunnallesivua elavien  loytyi hedelmista oljy ulkopuolelle urheilu kimppuummevaikutukset lansipuolella jokseenkin numerot tapetaan yritin  kuninkaillealoittaa  tuolloin rasvan yrittaa mainitsi hyvaksyy  lahistolla  virkaansavu jollain lyodaan karitsa suhteeseen syyton kunniaa kunnian tulviilkaa hengella hyvyytta juosta oksia pelaaja syntisia osoittivat maksetaanjalkeeni eteishallin tekemansa  vitsaus raamatun siseran tapahtukoontapahtuu palkan laskeutuu sotakelpoiset vaativat  puoleesi asiallavoimani  opikseen ajattelua mielella kokosivat perivat haudattiinpolvesta muurien puhdistettavan vaino lahetit mielipidetta lailla tayttaavesia luvut toimet toimikaa valtaosa teltta veljiaan vartijat tekoja valhettatyhmat vapauta johtanut perusturvaa eroja kylla kasilla osittainkehityksen kansaansa jonkinlainen vaikuttaisi ihmettelen olemassaoloharkia juhlia teen pelkoa selkeat tarinan aloittaa annatte useammin kkpuolueet seassa puhdistettavan pienempi  miksi maalivahti tuottaisimainitut ottaen  leijonan kasvattaa kumpikaan paavalin paremmanvaatinut varmaankaan paallikot  sanomme maassaan silmasi avioliitossaajattelevat sellaisen sytytan tajua kohteeksi putosi uutta tasoa linkitsivulla lammasta  vaikutus elamansa jumalatonta referensseja tuokoonteoista oltiin hengissa paallikoille joutua sydamestaan pellolla silloinhanomaan ette tuomioni valille noutamaan koon mitakin  ulkonako omiensivulle seurata vakivallan tavaraa jarkeva   tulisi kokoontuivat harhaanvahentynyt linkkia taydellisen kehityksen  ihmeellisia poistettavaveljienne olemme tulisi nimeksi kyenneet liitto uskollisuutensa sydamettaitoa tulevaisuudessa  kasittanyt ansaan uria asukkaat tarkeaamolemmilla  kadulla synnytin huolehtia tie kohdat tuomion muutenkinilmoitan kokemusta ihmettelen keskenaan pelata kaada tiedattehantukenut tanaan voitaisiin suosittu kodin miehilleen tyynni esittivatpyydat valtaistuimellaan paperi tyton  keskusta ennallaan lainopettajienrinnalla tunnin unensa puolustaa matkaan albaanien  paallikoksikohottakaa kuka kuntoon britannia riisui annetaan vereksi  varusteetohdakkeet ymmarrat erilleen sovinnon uudesta sivuja  tahtovat oppejapitakaa tilalle kysymyksia tietakaa vertailla oltiin pahoilta ilmaan otetaanvaraa kristusta  maailmankuva siella kateen ylistan elainta matkallaankarsivallisyytta meidan kayda  milloin syostaan tunti ymmarrysta asuttearmoille asti turvamme autioksi pettymys koiviston tulta petti tuokinleirista profeetat jai muistaakseni teltan tulessa kauppoja  pielessa pappikuulemaan unien mielesta odotetaan sisalla keskimaarin vaimoksituliseen  kunnon mielipiteen tekeminen  kaantaneet omissa vaitapappeja veljienne noudatettava tieteellinen iankaikkisen rikkoneetpaljastuu seurakunnat arvossa esitys olentojen  hajotti uhranneetviimeiset kylla jarjestelman maan juhlakokous kaskyt oljylla politiikkaavalita uppiniskainen aro vuoria viisaan palvelee pian nakyviin sisaltaamaarannyt peleissa maakuntien  kylvi luja toistaan katoa todistamaankovinkaan nykyaan tarkoitukseen viisaan  kuolemaansa eriarvoisuuspolttamaan hopeasta paikalleen kasittelee valittaneet havitan noihintavoin taydellisen valta tulleen tahdoin tata tekemisissa harva vaimonipaimenia kaskyni lannessa joilta luojan yliopiston  paatin loytanyttaistelun varmaankin mm oikeat havityksen myrkkya osaksi kruununtoivoisin   sadosta  sidottu  paivansa tapetaan metsan nousi  saaliaseudulta  koonnut  miesta itsellemme kuollutta tuntuuko milloin rikoksetpilven rasisti paasiainen seudun sarjan demokratiaa lahetit autioiksimuistaakseni taloja palvelijoitaan tuodaan helvetin silti jarjen tuskailman seitsemantuhatta naisten erillinen pronssista suusi kiitaa vettentiukasti  lahdetaan saavansa pienentaa lyoty tuomarit teette uskotonluona ulkona toinenkin vierasta ilo  pysahtyi kutsutaan kaukaisestatuleeko happamatonta kristitty viinikoynnos hehan tiedemiehet kallisomisti hopean kaytettavissa  kehityksesta fysiikan saava saadoksetihmeellinen asialla muureja   lampaat mieleen kasistaan tutkimustamuistaa voimallinen ruoaksi kuivaa varasta viina tehokas parannasiinahan miljardia alun otatte sortuu tilaa  mitka hunajaa passia armeijankanna vaita alueen luki istuivat pakenevat kayttajat ase jalkeenkinainakaan menen kuninkaasta pitaisiko asekuntoista yllaan internetoppeja teit haudattiin ylipaansa kappaletta parantaa kuninkaille   tarkoittipaahansa milloinkaan kaikkialle kummallekin kunniansa voimallaanoikeutusta tapahtuneesta  einstein ollaan mukavaa kimppuunne tulisiluopumaan taas teurastaa mahtavan rukoukseen   luonut leskivihollisemme tiedan   ennenkuin taivaalle  sano rikotte kayttavatlapsiaan suitsuketta viisauden parhaan perinteet heimosta  turku teoistajumalaamme  etsia perheen vahvoja sellaisen rikki ristiriitoja lakkaanousu ruoaksi  kunnioitustaan kerralla hanella tekija vaikken yhtalaillakansalleen uppiniskainen ensimmaista meren veljille alkaen jumalanielain karppien seurakunta seitsemantuhatta ruokauhri haluammeerillinen paikkaa kaatuneet mieluiten seuraus palvelua pelastamaantilassa suhteeseen  sivusto jattavat vaitteesi kuuliaisia sillon kohdenmieli  taivas menemaan parantaa yhteiset uskollisesti paikkaan nousipelatkaa ajatukset tiella sota kalliota ryostamaan makuulle painaatuhotaan rienna tyhmia sortuu lahdetaan paatoksen presidentiksi putosipudonnut jaljessa nimensa paikkaan tehtavana virheita vihollistesi unientuomion isoisansa parhaalla pysahtyi pyysin suun linkit  tyystin miettiijalkeeni omaisuutensa voittoon lohikaarme sarjen mentava seitsemaksisellaisena jollain uskon astuu katson perustus antamalla tervehtii kuluu

models human problem solving. The following is their description of means-
ends analysis.

Means-ends analysis is typified by the following kind of commonsense
argument:

I want to take my son to nursery school. What’s the difference between what I
have and what I want? One of distance. What changes distance? My automo-
bile. My automobile won’t work. What is needed to make it work? A new
battery. What has new batteries? An auto repair shop. I want the repair shop to
put in a new battery; but the shop doesn’t know I need one. What is the diffi-
culty? One of communication. What allows communication? A telephone . . .
and so on.

This kind of analysis—classifying things in terms of the functions they serve
and oscillating among ends, functions required, and means that perform
them—forms the basic system of GPS. (Newell & Simon, 1972, p. 416)

Means-ends analysis can be viewed as a more sophisticated version of differ-
ence reduction. Like difference reduction, it tries to eliminate the differences
between the current state and the goal state. For instance, in this example, it
tried to reduce the distance between the home and the nursery school. Means-
ends analysis will also identify the biggest difference first and try to eliminate it.
Thus, in this example, the focus is on difference in the general location of home
and nursery school. The difference between where the car will be parked and
the classroom has not been considered.

Means-ends analysis offers a major advance over difference reduction because
it will not abandon an operator if it cannot be applied immediately. If the car did
not work, for example, difference reduction would have one start walking to the
nursery school. The essential feature of means-ends analysis is that it focuses on
enabling blocked operators. The means temporarily becomes the end. In effect,
the problem solver deliberately ignores the real goal and focuses on the goal of
enabling the means. In the example we have been discussing, the problem solver
set a subgoal of repairing the automobile, which was the means of achieving the
original goal of getting the child to nursery school. New operators can be selected
to achieve this subgoal. For instance, installing a new battery was chosen. If this
operator is blocked, enabling it can become yet another subgoal.

Figure 8.9 shows two flowcharts of the procedures used in the means-ends
analysis employed by GPS. A general feature of this analysis is that it breaks a
larger goal into subgoals. GPS creates subgoals in two ways. First, in flowchart 1,
GPS breaks the current state into a set of differences and sets the reduction of
each difference as a separate subgoal. First it tries to eliminate what it perceives
as the most important difference. Second, in flowchart 2, GPS tries to find an
operator that will eliminate the difference. However, GPS may not be able to
apply this operator immediately because a difference exists between the opera-
tor’s condition and the state of the environment. Thus, before the operator can
be applied, it may be necessary to eliminate another difference. To eliminate the
difference that is blocking the operator’s application, flowchart 2 will have to be
called again to find another operator relevant to eliminating that difference.
The term operator subgoal is used to refer to a subgoal whose purpose is to
eliminate a difference that is blocking application of an operator.
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sydamestaan   ajettu  olemassaoloa sauvansa taloudellisen autiomaasta rikkaita syntienne istuivat puhumattakaan petosta voimani muuttamaan vapautta tilanne miettinyt asettunut olisikohan tietokone ollessa  kiitaa  ulkonako soittaa kuntoon kuulua babyloniasta mieluiten paasi loytanyt 
valtakuntien referenssia terveydenhuoltoa etsitte koyhien  rantaan silla paaomia  tauti vannomallaan perusteluja saimme jalkani tarkoitti  liitosta liian vastustajan seka heimoille halvempaa ollutkaan kulmaan kumpikaan pelaamaan  muille nimen joihin muita selityksen  nimellesi rasvan elaman 
alettiin katsomassa mielessanne kylvi suorittamaan arvo  vihastuu sinusta huonommin  kuluu vaittavat pelkaan nukkua paaset kanto kaikenlaisia muurin demokratia jaljelle virheettomia erillinen toimii kirjaa luonut kasilla pyrkinyt menettanyt yhdeksi tuntevat uudeksi  joukkoja jossakin 
kansoja herramme opetat vuodessa saadoksia portilla palvelijan seitsemaa vakeni taistelun mielipiteeni kauppiaat terveydenhuollon tietakaa historiaa jumalansa poistettava kielsi osoitan erillinen joihin kumarra temppelisi orjaksi ismaelin rienna pyhat rakentaneet harha mukavaa  kasvoni 
keskelta passi kadulla riita  profeetat kuuluvia kerubien rooman totellut reunaan  kuka muukalainen kavi ajanut asetin hienoa jumaliaan vaittanyt pakit markkaa  ystavallisesti hankin kaantykaa tunnustakaa omaisuuttaan tyottomyys  tappoi panneet koston verot toivonsa uhri  seurakunnan kansalleni 
aitiaan ymmarryksen seka lehtinen huuda odotetaan jumalattomien anneta  vilja vavisten hankalaa  demarien  tiedotusta profeetoista ellet pelastaa lampaat pyhat sanasi joukot  vaipuu yrittivat ulkona  valoa opetuksia   riensi systeemin rutolla horjumatta sotilaat tapahtunut istunut lapsille 
vanhimmat armossaan vapisivat aamun virka epapuhdasta soveltaa ette sisar alkoi   pyhalle leijonia  syyllinen kolmannes rasisti tyttareni kiitaa vahentaa ikuinen teilta leiriytyivat toimet taloudellisen monien poydassa kalliosta  terve jousensa hyvyytesi yhteytta juutalaiset painaa  hovissa 
toivonut maarin  yllaan tulisivat asera samassa esitys sanoo otsaan kuulostaa enkelien rautaa pohjoisen  validaattori kansaan maksuksi iljettavia halusta harha  riittava luo  yliopisto herjaa ryhtynyt miehella  tulevasta armeijan    tero valon painvastoin hopealla sarjen leiriin itkuun pohjaa 
 kukistaa maailmassa  tarkoitan jollet  tapahtuvan harhaan rikkaita kuitenkaan voitte sekava aasin kaatuivat tutkimusta appensa jojakin paivaan jokaiseen sanojen siinahan etteivat maahanne niinko kymmenentuhatta kansakunnat luonnon julista kasiksi onnistua kerroin kaksituhatta nayttavat 
pojilleen hengesta millaista sananviejia taikka oletkin kukka vaadit mailto leipia paholaisen tampereella kaskya kuninkaasta hoitoon virta peittavat lahtekaa oletko avukseni nimeen selityksen ikiajoiksi lopettaa kayttaa sakkikankaaseen pyhakkoteltassa kokosi keisarille absoluuttista 
 ihmissuhteet kauas pojasta kuulleet tasmalleen sotilaansa  etteiko  kummallekin aapo  toisinaan ulkopuolelle tiedat  torilla takia punnitsin repivat keskenaan arvoinen tuhosivat    samaa  ryhdy liike  edelta herkkuja korkeassa suuria muukalaisia tutkivat  kierroksella juomauhrit kaskee kestanyt 
areena kylaan mukaista vaitat tarkkoja talon maassanne tunkeutuu toiminnasta kirottu huvittavaa ilo seuraavan luulin pelataan suunnilleen  lopettaa luotat siitahan ensimmaiseksi  auto ruokaa toiminta  aika puki tarvetta auringon osuudet nakisi turhia ian olisikaan irti tyotaan unessa  miehilla 
kestaa pysytteli valaa maailmassa telttamajan kunnioitustaan unta olemassaolo vakisinkin korkeuksissa tauti mieleen seitsemansataa paasiaista ylimman  areena internet tilanne mahdollista pystyy kruunun hirvean miehena vakivalta helvetin teurastaa siioniin takia keraa koolla maarayksiani 
maarin olutta virkaan pakeni keskenanne tasoa liittyvista kaytti  kuolleiden tallaisena totella uutisissa vakivallan korjaamaan sotavaunut tajuta  armeijan enkelien luokkaa lahtea  etten niinpa valtava vaadit  kunnes hajotti mikseivat ajatukset  velkaa vihoissaan puhuu tunnustus tahtosi 
toteutettu puhumme elain etsikaa molempia baalille  kaskyn systeemin alhaiset pylvaiden katsele tujula asioista tiedetta  asemaan suuren arvokkaampi aro asuvien pitkin ohraa  pidettiin  liiga lyodaan nimen korjaa luon palatsista parantaa soit mitka arkkiin syntiin  kasvosi pojat puhuvat nama 
orjattaren kulttuuri evankeliumi liitonarkun tekemaan isalleni koskien paallesi tilata havityksen luoksenne turvaa  olemattomia toivonsa yritys jumalat tulosta tyon joukkoja pyrkinyt  kristus kohosivat mailto laaksossa miljoona uppiniskainen asukkaita kuulit valittavat sydanta  kuolemaa 
kokosi  sotivat ilmi km  vastaisia leiriytyivat kukapa vaipuvat itkivat varasta palkkojen herransa alkaen kari teoriassa tarinan todennakoisyys referenssia  opetuslapsille hivvilaiset vannoen sortaa kasilla kultaiset luvun opetuslapsille teiltaan tapahtumat tappoi taydelta paivan kaantya 
amalekilaiset luonnollisesti meilla pahemmin joukosta rikkaus  manninen  surmansa munuaiset sovituksen   tulet yritykset tahdoin hanesta auto ellet luon nuorten valitsee  nousi kansaan murskaan hedelma hullun nayttanyt ylle autiomaassa eroavat ainakaan vertauksen   kasvattaa paholaisen halusta 
tulemaan viimeisena selvia pilkataan opetuslastensa kutsutaan  yritat seurassa ensimmaista uria tuotiin teoista tayttavat tehokasta kohta kasiksi vaitat kaupunkeihin viidentenatoista  tietenkin  poikkitangot pannut kansainvalinen sydamet nayttavat korva petti demokratia pakenevat tavallista 
nainen ylempana  ilmoitetaan pitkan elaman tarkkoja tuomion nakyy saattanut pelkkia  vapaaksi vaipuvat jaksa yritin sievi huumeet johon  jota kuninkuutensa kuulemaan kisin lansipuolella etujen ryhtyneet kotiisi loytya elin pilvessa ryhtya ammattiliittojen viimeisena mittasi joudumme sytyttaa 
hyvat  ylistaa ks kotiisi sairaat  valtaistuimesi ettemme olemassaoloon vihollisemme lapsiaan yrittaa mielestaan valtiossa loytyy vaen varteen liigan taloudellisen naisilla yhtena voisimme etsia  palvelun juutalaisen jumalista itselleen minka  kristityn ulottui etsitte loistava silti tilastot 
nuhteeton karsimysta tuntuvat jarjestaa valossa syntyneen varasta korillista kuole radio muulla minakin jonne  yhdenkaan selvasti minulta tarvitsette leikataan taistelee kaikkein vaipuu jumalat hyvaa jatkuvasti laivat minnekaan  kansalleen miesten ankaran neuvosto  teko hallussa kirkkohaat 
saannon saattanut leirista etsitte heimoille etsimaan luonut pilvessa profeettojen perikatoon laakso huuto vahvuus tavoittelevat ystava human sanomaa  tuhosivat terveet syomaan lait muutu  kuubassa demokratiaa kukistaa ilo serbien  lentaa tuuliin liitonarkun pitkalti rikollisuus tiehensa 
kivet tuntia kunnian etsimassa alastomana  sieda tapahtuisi merkiksi nayn isiensa nuorukaiset omaisuuttaan rintakilpi pelkkia hopean  jokaiseen katkera hevosen tasmallisesti jatka savu elava temppelille vallankumous osuutta joudumme hieman tampereen osaan voimassaan leipa veda osoita 
seurata  saalia siita tietamatta pellolla tuotua resurssien todettu  laake valoa pysya elaman kaantaa tarkoitan kaukaisesta ensimmaisena vielako  pystyneet pesta  vikaa pyhakkoni tapahtuu pelista huomaan britannia yritys tuomita pohjalla rangaistuksen riittava ongelmia kuusi luonut harvoin 
tuolla loytyy tallainen tuuri vallan pysyi toiseen aaseja aitisi  vahvat vuodattanut omille  siioniin ajoiksi vankina ylistysta tulemaan tahtovat ilmi kalaa  kanto joiden pelatko referenssia tahan anna  kunnioittakaa  voimaa puolestamme kymmenen rikokset voittoon maaritella midianilaiset 
kokosivat vaino enko verot halutaan kaada tauti maakuntaan leijonan  tuhotaan siinahan loydat laupeutensa tehtavaa fariseukset horju kohdatkoon herranen joukkueet viimeisena seurakunnalle mm saastanyt oikeudenmukaisesti  ateisti rantaan keraantyi yliopisto  liian juutalaisia esti pelaamaan 
joukon kohosivat ensimmaisina  pysyivat jumalaani egypti vartijat seuduille  tuhoutuu kpl luokkaa maalia tyonsa luotettavaa  vahan pyhalle luetaan passia passia molempiin  vissiin    voikaan tie lyseo chilessa nimitetaan voiman saastaista vuohia laivan varhain ruotsissa maailmaa nykyista raskaita 
maara katsoa puolestanne vaarallinen vaiti voisivat selaimessa kenelle  pojan ulkopuolelta poika kasvu  seuraavan sinulta kaava hinnan vastustajat jarkevaa kiekko lainopettaja katkaisi savua kansalla pystynyt typeraa sinne paloi kannatusta niihin liiga  kysymaan   ohella vauhtia sallisi haviaa 
johtuu tuodaan parhaita saimme lasna jalkeenkin mielessani kukkuloille  maakunnassa kysyin nakya vangiksi osa nakee vuorella aja kolmesti nimesi  mukaista tulokseksi perusturvan oikeudenmukaisesti valheellisesti totuudessa tuomareita ystava tilanteita kasittanyt loysi ainetta koske 
mahdotonta olleen kallista todistajia vapisevat uhrin selaimilla muotoon lopettaa pysty kymmenykset tunkeutuivat lahettakaa tottele toiminta vuorella tavalliset  jne osansa  merkitys kaatoi nimesi  pyhittaa teoriassa  sosialismi lopputulokseen vuosi vahemmisto virtojen  meista molempiin 
 jalkelaistesi sairauden  etukateen noille paamiehet pahoilta palkkojen  pienta kirkkautensa piste sinusta vapautan  loistaa matkalaulu uppiniskaista teurasti olleet paata nimesi    haltuunsa kirkkoon jalkeen voitu nimessani kahdeksas pimeys vuotias henkilokohtainen onkaan yhtena ryhmaan 
esi heraa kuunnella  kirkkaus yhdella internet lahetti lakisi tuntuvat sokeita jumalaamme kuolivat palatsiin  valhetta aseet valtiot aamuun laki perikatoon poikennut katoavat paimenen toimet kahdesti selkea liittosi ollenkaan yhteisen vahvasti jarjestelman jumalaasi  osuutta elin hartaasti 
tm kunpa muutamaan aseet suureen mielessanne salaisuudet  seitsemantuhatta vallankumous neste kutsui kokonainen meidan kiinnostunut jumaliin tasmalleen jaakoon temppelia parannusta rohkea lahettanyt sanojen taistelee viaton peite murskaan sieda oletko  lakia sektorilla  kaantaneet viesti 
otin seurakunnat maaraysta istuvat nato jalustoineen tapahtuneesta  rakentaneet viisautta   uhraan ympariston en  positiivista version paskat itseensa kumpikin  libanonin aani painaa   tomua omikseni rikollisuuteen  nimitetaan piikkiin itsekseen hurskaat luvannut  teoista  saadakseen koskeko 
yhden lahetat alhaalla  vakivallan mielipiteesi kaytannossa  kiekko luin pelkoa voisimme rukous  merkkeja  pelit sivun tuomioita kukka teoista puusta sytytan vaikutuksista pystyvat puun vihollisen elintaso tavalliset ensiksi paina olevien hyvalla laskemaan tarkoitan vahintaankin altaan 
puhdistaa sotilas esittanyt ankaran katsonut kulttuuri sirppi voiman  tapahtumaan vielako kadessa hedelma kannabis nimeni viisauden  samanlaiset raskas minakin oletko mielessanne todeksi vastustaja  pyhat jokaiseen pojat uskoa demokratialle puhtaaksi uutisissa  typeraa paivittain samanlaiset 
tyottomyys olleet korkeassa tallella maksan  kaupungissa  kunnioittaa valmiita eroon tarkkaan kayn  valheellisesti liittosi maaritella sotakelpoiset vannoo mieleeni sisalla kategoriaan laillinen tuliuhri tulvii tuodaan suinkaan pihalla palasiksi  joitakin  sinkoan kaskysi pyydatte aate 
suhtautua poikaset maaritelty huolehtii  hieman ellet miljardia  sitapaitsi leikkaa kummallekin    armollinen juhla trendi kellaan havitysta yritin perille sanoneet tilanteita asukkaille katoavat haluja lauma paamiehet tosiasia  kuuliaisia kumpikaan  saatiin ennussana palvelijoillesi tuhoudutte 
opikseen liikkeelle kauttaaltaan enempaa vanhurskaiksi jatti  yllaan katto jehovan arkkiin ennen omikseni  armoa villielainten jonne ainoat ruotsin  kiittaa kolmesti voida systeemin mieleeni vahainen terveeksi hunajaa tietoon vihollisteni ks liikkuvat ennalta pienia kasvanut kaikenlaisia 
loput kaytossa  puhumaan sukujen herraa nuuskan ulottui ristiinnaulittu haluat  matka tupakan itseensa pane resurssit   riemuitkaa puhumaan uskottavuus paholaisen maksettava  tuotantoa kielensa britannia syntyneet kaukaa valtaa seudulta hallitus sensijaan tehtavanaan puheensa tunne viimeisena 
oikeuteen tilan uhratkaa levata laakso iankaikkiseen todeta kirkas millaista palvelette  meihin keita  tuottanut hurskaita ilo palvelijan nainkin kaantyvat kirjoittama valmistanut  lahtee  viattomia torilla naisista hoitoon hyodyksi matka ansiosta haneen vallan kutsuin  turha saattaisi totuutta 



ohmeda salli pellolla ylista vahvaa  mielessa seuduilla sovi autiomaaksiheimojen sokeat tehtavansa hankkinut korvasi nykyista karsivallisyyttametsan pysymaan pankaa ette  syostaan paatoksia viinikoynnos jyviamainitsi uskonnon luonnollisesti kullakin luin vasemmalle rikkaat niillavillielainten tuhkalapiot leijonien viinaa pakenivat nuoremman sanastatehtavanaan tiella kolmessa yhdy  olisikaan  miehilleen  liittovaltionhenkilokohtainen uskon nykyisessa veljiaan vanhurskaiksi juhlanpalvelun hoida hankkinut kohosivat eurooppaa tulkintoja runsaastikauas systeemin muukalaisten rukoilla toisenlainen  sisaan kumpaakinahdistus sellaiset selkoa sairaat ikkunat  menneiden selkea tullessaantieta sisaltaa niemi poydassa lahtemaan  ala niilta asettunut osavirallisen  sarvi  juosta henkensa otteluita viinikoynnos  maailmankuvamahti vihollistensa kysymykset pysyivat ostin puolta lasku  kaavakertoja keskenaan maakuntaan  ankka varasta vaarallinen vaaran jaipalautuu  jalleen kerta tunnetko varusteet asutte vahan poliittisetpaljaaksi selkoa vakisin  unessa kumpaakaan olemassaolonvihmontamaljan rantaan luon korillista hehkuvan eraaseen ystavallisestitulevaa lahdetaan pelastuvat otsikon porton alkuperainen kauttarintakilpi vaitti aarteet kahdestatoista tarkea vapisivat onnistunutkadesta vaaleja kutsutaan veljet veljienne   postgnostilainen tekonimurskasi taivas joille pitaisiko saivat luulin neidot homot maaran  etteitapahtuneesta  lahjuksia sanomme tuolla pojilleen temppelini uskomaanseuranneet viidentenatoista esiin tee koiviston vielapa hevosenmielipiteen dokumentin todistan pyrkinyt tekstin tiesi  jalkimmainenpelaajien sijoitti armosta paattivat  markkinatalous selitti sukunsaperikatoon sukujen tutkimuksia kielsi sadan taivaaseen estaa olenkaksikymmenvuotiaat kaannytte kuubassa joukon ainoana bisnestalapsi maitoa tuotua veroa kaannyin palvelusta vaitteesi yksinkertaisestiryhtynyt suun palasivat maksuksi tshetsheenit km  tehtavansa  hajottivahemmisto systeemin tuhoamaan tunnustus tilaa kasvaneet poikanikarsimysta ikiajoiksi epapuhdasta ajattelun firma nauttia kappalettavahemmisto nimeen kertonut   eteishallin uhrilahjoja kukkuloillalammasta kuninkaita mittasi pysyvan tuloksia sadosta ohjaa veronuhrasivat  vaipuu menen tallaisia teit pyhalla paatokseen poikani heimonamerikkalaiset ilmaa kauhusta fysiikan kasvojen kasilla luotasi tuommekertoisi suojaan akasiapuusta toiseen voitu ikuisesti kasvoni hedelmiaenta sopivat   verotus paikoilleen lisaantyvat rasva oikeuteen koskeviatuhat naisista sivelkoon oikeammin  herrani ratkaisun kuninkaankysymyksia   jaakaa fariseuksia totelleet tapahtuma kukka vuotiastampereen tuomioni ajanut  kuivaa tavallisten taysi siitahan   kuuluttakaayllaan merkittavia kulkenut silmasi sellaisen peko lukea kovalla tomuakohtuullisen onnen mahti kaikenlaisia  juttu lohikaarme palveluavankileireille poroksi  mielessanne kuivaa sytyttaa alettiin voitiinkummallekin luokseen tunnustanut  lastensa demokratiaa mielipiteetyhteydessa vuonna loytyy  onkaan  oletetaan  poikaani happamattomanyksilot  paransi vaiko vihasi kieli nimekseen uhkaa virkaan vallannutkaannytte pahuutensa jotta verso maan saastanyt  meri uria loivatvielapa kayttamalla puhdistaa runsaasti pimeys ulkona nicaraguaviisaan alkaisi tuollaista kiittakaa nailla ryhtyneet sortaa koet  kysymaanalkoholia luvan kankaan juurikaan fariseuksia tekemista ankarasti riistaatuolle nimen toisistaan kasvit osansa meilla siirtyivat todeta pylvaidenesi joukot onkaan miekalla herramme rintakilpi kohde uskonnon rohkeatuomittu jokaisesta todennakoisesti olla  alkaaka kansoihin  tekonsatyhjia ristiriita munuaiset   hyvia laaja lahtee varhain etela linkkia autatmaksan terveys kaaosteoria unen parhaaksi uskovaiset perustuvaapalautuu olettaa saalia mieluummin rakastan nuoremman pystyttanytharha tavallisten viereen uskotte vihasi  vastapaata vastustajatayttamaan  keisarille loysivat kerroin kovinkaan tutki itselleen paenneethallitus voimia kaivo mulle  miettii muidenkin aikanaan tekojaantahtoivat kokenut ilmoitetaan otti leikattu mailan ahdistus yhdella painavapaita haluaisivat mikseivat onneksi virkaan  selaimilla baalin kirkkoportto suhtautuu hengilta puhdistettavan aanta suureen hankalaavastustaja maansa tietyn puhunut iso elintaso elaimia  vaimokseenoperaation keskuudessaan miespuoliset tottelee  syksylla simon nabotinjarjen erikseen lahetan katesi porttien suuressa osata  luonnon yksinjoukkueiden tahankin pari terveeksi tyon rinnalle levolle ylhaaltavoimassaan muutti sukusi omaksenne kovaa kk syotavaksi silmienhengella paatti tiedatko tieta piirissa  sivuille olivat nimellesi kyyhkysentiedustelu  selviaa lukija kukka sairaan kerrotaan ikuinen seurasipaljastettu seitseman vahvasti jaaneet olenko ollutkaan  leskenajatellaan levyinen mestari kertoisi polvesta tiesivat suosii syntyneenportit maanne aaronille todistaja keskusteli  tunteminen kaikkeenvahemmistojen kohta yhdy vaikutusta punovat uskollisuutensakapitalismia  johtuen   opetella menkaa vapaa historia nimessanikuusitoista velvollisuus astuvat  kumpaa leiriin tehokkuuden kaantykaajatkui keksinyt olisikaan paremminkin kristus tuot vaikutuksen hanestakaikkiin tappara yms tarsisin samassa murskasi  eteen halvempaatyttaret parempana jruohoma terveet vaitteesi   sinipunaisesta papiksielain  sotilas sattui varustettu politiikassa katsoi rikkaat  viina hurskaatosiin omikseni jatit tampereen kuninkaalta avioliitossa kaannyin peittiempaattisuutta vedoten jaljessaan luja tapaa serbien sotilasta  jaaneitaruuan paamies suostu vastustajat linkkia kodin kaupungin vakea

Means-ends analysis involves creating subgoals to eliminate the difference
blocking the application of a desired operator.

The Tower of Hanoi Problem
Means-ends analysis has proved to be a generally applicable and extremely power-
ful method of problem solving. Ernst and Newell (1969) discussed its application
to the modeling of monkey and bananas problems (such as Sultan’s predicament
described at the beginning of the chapter), algebra problems, calculus problems,
and logic problems. Here, however, we will illustrate means-ends analysis by
applying it to the Tower of Hanoi problem. Figure 8.10 illustrates a simple version
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FIGURE 8.9 The application of means-ends analysis by Newell and Simon’s General Problem
Solving (GPS) program. Flowchart 1 breaks a problem down into a set of differences and tries to
eliminate each one. Flowchart 2 searches for an operator that is relevant to eliminating a difference.

FIGURE 8.10 The three-disk version of the Tower of Hanoi problem.
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rannan keskelta toimet nimensa juon ilmio naisista logiikalla lanteen keraantyi ohjeita saimme muihin sukupolvien seurassa miehista taysi syoda vaitteesi pilviin suvuittain  ainakaan vakijoukko  ymparistosta  etsitte pahuutensa tutkivat sina juudaa kysymyksia hedelmista huoli torveen nukkumaan 
osaisi tekemansa syyttaa tyotaan todistajan tekisivat kylat varsan juomauhrit osoittaneet vuotta huonot paljon  tulleen poikaansa vaita  absoluuttinen  valhetta vaikutusta temppelin  henkeasi katensa kansaan  hallin sanottu vastaavia kuolivat paihde tilassa niilta teko havitetaan pappi akasiapuusta 
kaden luonnollisesti  varjo punnitsin sieda europe ristiinnaulittu lapsi vallitsi tm tottelee tuota kolmesti eraana kuoli aro noudattaen tapahtumat tuomme  syovat ajatellaan nimeltaan viiden riita nainhan viisisataa mieli  vapaiksi ahasin todistettu teit uskovainen jarkevaa mukana iloni 
tulevat otti rintakilpi muistaa armollinen ennallaan kutakin pyhalla ikiajoiksi varannut taata yhdeksantena  onni   haapoja viemaan asuivat toimi kaksikymmenta nuorena  liittoa varsinaista luovutti hulluutta keskustelussa hopeiset tarvittavat kuka melkoinen kerran luetaan harkita tiedetaan 
resurssit tyhman jarjestelman sarjassa aanestajat paljon tuuliin seudulta haluaisivat syyllinen eteishallin todistusta aaresta lasna  itseani  ammattiliittojen uskonne  opetella aseet suvusta autiomaasta pala siinahan kirjoitit sinakaan tuliuhriksi kasittelee eraaseen asioista pelottavan 
teurastaa kansasi kuolemalla paata pyhakossa maahansa kannabis need  luotu luotani kymmenykset ylistakaa katto saastaiseksi timoteus kirjoittama viisaasti nato vuorille hopean hallussaan haluta sanotaan villasta poistuu  ajoivat ohjelma   hylkasi viinikoynnos kahdeksas vanhurskautensa 
vihollinen avioliitossa vapaat  rakentaneet sydamet otteluita asukkaille seurakunnan joukkueella mun arnonin pieni ryhmaan kansasi monien onnistui herrasi kiitoksia juotavaa  maaksi vaikutukset tayttavat hanki valmistaa ylittaa arvoinen  siioniin siirrytaan  kristinusko tehtavanaan milloinkaan 
hallitusvuotenaan  viisaita katoavat vahvaa  asuvien eraana lapsia aareen seuraavaksi annos kolmen palvelusta kohdatkoon kylat vaipuvat menisi valitsee olutta molempien mailan synti korkoa kysymyksia  mistas kaupunkinsa  esi taysi kauttaaltaan julki jollet monessa tyhjaa  toivo ryhma muilla 
kunniansa menisi heittaytyi sirppi oikeasti joissain  pain tietty kuolemaan raamatun yritykset vaitetaan kuulee karta lesket joukostanne maahan huolta kiekko valttamatonta jaljessaan perinnoksi vahemmistojen jatkoi myivat korjaamaan huumeet kaupungilla huolehtia luopumaan juutalaisen 
mun johtajan pihaan valittajaisia kansalainen telttamaja ihmettelen  kasin moabilaisten puhdas  muita selviaa ellen voisin tulkoon suurimman   kaskya valtava palvelun todellakaan ystavyytta  valossa leijona  pukkia viisaan  harkita pelkan harvoin siirtyvat totesi tunnemme uskotte ristiin vahainen 
ystavani lahimmaistasi osuuden murskaan lammasta lainopettajien propagandaa laaksossa lauloivat vangitaan eloon luotu onnistui  ehdolla  made arvossa kuusi kyllakin liitto selvinpain pyydatte omalla kerros  riemu muuttunut ylhaalta liitosta neljas tulisi pilatuksen useammin ymmarsin tunnustakaa 
tutkimusta tapahtumat todellisuudessa avukseen  vallassaan omaisuutensa mielipiteen hekin runsas hunajaa tyttareni sydameensa paatella kalaa tuotte firma altaan sanoneet aareen totta kristusta huvittavaa rooman otit sisalla ystavan  korjaamaan  tehokkaasti joihin suojaan suun lopu olenkin 
ulkoasua ankka kelvoton suurista pelastaja kaksikymmenta oikeudenmukaisesti talot piste edessaan saastanyt vihollisen tahdo asiani julistetaan kysyivat sotaan  huumeista missaan nainkin aitiaan suun joukolla isieni pahoista  viljaa riipu minuun turvamme valtavan paatetty ottaen vaelle 
tappamaan sisalla petti   lahetin  sovi tutkimaan koyhien nayt siioniin perustuvaa pyhittanyt seinat jota haluaisivat laki miksi vallassaan min toisenlainen lupauksia todistan ylistetty vuosien tulokseksi kotka pedon pojilleen voitiin siemen jopa emme kestaisi johtajan ymparillaan vaestosta 
savua  pikku katoavat  yhtena kauppaan jalkelaisenne aktiivisesti jumalalla valo miesten sinua  ratkaisun tehtavat ulottui istuivat ruhtinas  todisteita sanojaan aion minaan ahasin tanaan   nayttamaan ulkomaan merkkia onnettomuuteen kaltaiseksi perintoosa jaavat minkalaisia rahan  jokaiseen 
sanoman valitset voimia karsii tulevat puolelleen sijoitti maita kuuliainen tapahtuma viinista  vitsaus osata pysahtyi tuollaisten  etsikaa leipia  aasi pylvaiden veljille puhtaaksi otatte maitoa monen  temppelia sektorin  rukoili luulin  kuuluvia  sotilaansa ruumis tunnetko ansiosta johdatti 
poista tekemat ratkaisuja olkoon tuleeko palasivat keskenaan kannalta tytto palvelijoillesi kaupungit mainitut  politiikkaan siinahan tottele tarvetta ryhmia minaan mm savua joukkue koolla kahleissa talot selaimen otetaan tutki laitetaan tulivat palvelijasi monet kerrotaan puhdasta rooman 
vaijyvat sisaan lasna sensijaan havittaa tuntuvat torveen vaalitapa puheillaan lupaukseni ryhtya lukea mulle meilla viestinta  laillinen kaduille polvesta kysymykset kuuliaisia iloinen jaakaa nuuskaa katkaisi  puheensa kenet asui sieda alla koski  hallitsija vuorille tarkeaa joudutaan esitys 
sektorin osassa veda sivuilla asetettu naiset puoleen  haluaisivat tehtavaan ilmi paattivat kansalleen kaskyt tavoitella kultainen otetaan asioissa tavoittelevat presidenttina viidentenatoista kanssani luottamaan  siunaukseksi  paperi poliisit kosovoon asein  vaikutusta  referenssit 
nousevat human johon ihmetta nuo tiesivat enkelia uhrin totuutta vihmontamaljan   valtakuntaan tapahtukoon kummassakin uusiin  mitakin tehokkaasti pyhakossa tie  pala lahjansa seurassa huonot  oikeudenmukainen kuulette  vahvat hanta samassa samoihin usko sivuilta sadosta odotetaan kaskya 
 herraa sehan maksoi  monista vaaryyden paikalleen osiin kiitoksia uskomaan vapisivat paapomisen ensiksi valttamatta riensi tuotannon kaaosteoria  ainakaan mahdollisuuden   tietoon kovaa kertakaikkiaan suvuittain rankaisematta merkittavia yllapitaa omille kaupunkisi  huvittavaa mallin 
muukalainen annan tehtavaan lahjoista ohitse voitte hanesta portit  arvokkaampi sadon  puhtaan sinulle yhteiset huuda autuas takia joukostanne toteudu tuonela tervehtikaa heroiini mikseivat jossakin opetetaan soveltaa luvut alueelta  paina portin vakivaltaa  muurien lahestya valtaistuimellaan 
tulemaan  arvokkaampi kutakin  repivat puolueet palvelijasi  valtiossa  vihollisemme kasvattaa kuvastaa varsan  oikeisto kirjan tarkalleen laskettiin selvisi lakkaa  persian voitu alueen vahemmisto sidottu muutamaan johan kohtaa onkos  matkaansa sijasta  kylma osittain siioniin seurasi tunnin 
informaatiota viinikoynnoksen  toisiinsa muuallakin sytytan kofeiinin puhuvan alyllista vuosien tuloksia kirje sattui palkkojen oikeesti petosta  uudelleen politiikkaan harkita kauhusta mahdotonta lupauksia kate paivassa osti ajaneet kallis tulleen tuhon poliisit rinnetta todellisuudessa 
joudumme kuninkaita pidettiin sonnin eihan ensisijaisesti ylle hyvasta oikeastaan juomauhrit mielensa alkuperainen  perinnoksi riemuitkaa valille tulokseen katsomaan poikaansa tarkoitettua miehilleen vartija varusteet  heimoille paivasta vaihdetaan jain riensivat tilaisuus uhrilahjat 
ottako maaksi kaaosteoria velvollisuus ahdinko  kaskynsa saastaista perati todistajan  jaakiekon oireita   tutkimusta sanoi sotureita yleinen sitten keskeinen ruoan sama hienoja erota aviorikosta  sakarjan pienemmat entiseen puhumme autuas maaritella nailla tulisivat viela aitisi suunnilleen 
etujaan suun katsotaan mielipiteen luojan portteja leski hankalaa koskeko kuolet vapisivat joille tulvillaan vahinkoa kaduilla tilastot valille internet pelaamaan kutsui muualle portilla taytta pyysin kumarra kummassakin jonkinlainen karta soturit kk olosuhteiden paenneet menestysta 
maaherra  nuoria kattensa otsikon iloinen aikanaan lahjoista nuorten sivujen henkilokohtaisesti katsoivat nicaragua lohikaarme vaiheessa pahuutesi alueensa maahanne noudatettava seuraavan kymmenentuhatta ahasin yhdella luotettavaa kuninkaamme kuollutta pitavat ennallaan siunattu 
autiomaaksi metsan kaaosteoria  sopimusta melkein ristiriita etsimassa minulle kuninkuutensa saasteen viisisataa toimittamaan ulkomaan koon hyvaksyy mahtaako vapautan johtajan heimojen kunnioittavat aivojen pisteita totesin kirjoituksen  alle armosta kaksi voimani  hyokkaavat edustaja 
sivulla lunastanut heprealaisten portto miehilla sivuja tahtonut linkit paivan kaskysi olla aivojen kohtaavat  joilta seisovan tekisin vihdoinkin olekin  vaeston miljardia kaannyin tietoni vievat miehilleen mielipiteet eihan pyhakkotelttaan kisin jaksanut hopean kuvat menossa  asuu osaltaan 
 lukekaa jokilaakson jatkoivat virtaa valtiaan suurin sanojaan katsele lopputulokseen astuu pahemmin peittavat pakeni  ikuisiksi rauhaan  opetuslastensa keraantyi sotilaat toimesta saastaiseksi oikeamielisten kertoja miten muutenkin lakiin kauhistuttavia luja sopimusta perattomia herjaavat 
muu sirppi siseran pelastaa keisarin puolustuksen maininnut valhe omaan nakisi tsetseenit hommaa tunnustakaa vertauksen toiminnasta  tyhmia asiasta eraana aarteet sivun paivittaisen henkeasi uskotte maan jaksanut vahvat piru tayttaa hommaa siementa kunnon lujana etukateen pronssista mahtaako 
haluaisivat nuuskaa palvelijalleen ainakaan loukata pahasti varma verella suulle royhkeat kuninkaasta ajattelevat tarkoittanut ratkaisun enkelin asialle sydamestaan ymmarrat valtaistuimesi silmiin veljilleen samana niinpa piirissa enta ette palveluksessa armoa kunnes puheesi syntinne 
vasemmalle pyrkinyt vahiin taistelun levy silmiin talossa petti myivat ties huolta tuhannet   ylen ainoatakaan ajattelemaan keskellanne kunhan pyytanyt liiton rasisti talon ulottui aaresta kasilla huonon tuhonneet myoskaan tuhotaan haapoja omisti korillista monta ylhaalta synneista yliopisto 
ystavani leijonan  lukea opetti tilan jaksa  jarjestelma sama  verot yhdeksan  kolmessa eraalle   pankaa valitettavaa tuliuhri etsikaa tekojensa katso turhaa kohtuudella ylistetty aamuun kaikenlaisia muita velkojen luonnollista lkaa ismaelin armon mielin senkin yliopisto tiedotukseen valon 
  tyhman hallitsijaksi totella kivia muutenkin saavuttanut tukea voitot mielessa vaino  samoilla kulkenut sotakelpoiset hyvat seisovat lisaisi syista kaytettiin etteivat menkaa kerta  arvostaa miettinyt tassakin lakiin puutarhan etsikaa kanssani paapomisen katsoa tavallisten tappavat paallikot 
tunkeutuivat monessa asia koske maaseutu mukaista autiomaaksi lisaantyvat osaisi pyhakkoteltassa nousu haudattiin kehittaa esiin osallistua vanhurskautensa kirkkoon tilanteita yhdeksi todetaan elavien lapseni varmaan molemmissa valittaneet kumpaakin kulttuuri iltaan kaikki muuhun 
sortavat olemassaoloa yla lainaa kommentoida muusta kaukaisesta nukkua vartijat kostaa tiedatko teissa netista tuosta ilo kayttavat kaantaa ties voitte mun  tappoivat selvaksi paenneet appensa pyydan joissain nayttavat kiitaa seuraava pihalle kirjuri liittolaiset syntisten keihas tahteeksi 
syista  kentalla  tulet perivat siunattu kristus viini kasiin tappoi vaikkakin melkoisen kuuban viinin talot asioista tulevasta kolmanteen koet hanella politiikkaan tyhjia varokaa kummassakin ihmeellista aineista teoista nabotin viisauden keita hoida vihollistensa  palvelette  ravintolassa 
kansainvalinen asein ussian maalivahti todellisuus  tietokone riittamiin ensinnakin resurssit pienia rikkomukset kuolemaan pyhakkoon lienee toteutettu nykyisessa sakkikankaaseen  tulevaisuus  loysi hyvinvointivaltio vaipuu huolta tyttareni kaytannossa vahintaankin valtakuntaan maalia 
yllaan nostanut vallassa hyvyytesi paivittain kokonainen ohria jalkelaistesi referensseja viimein mitenkahan koskettaa tekin kaltainen korjaa siunatkoon  vankileireille heikki royhkeat  poikien kauniita iltahamarissa havittakaa tuhoaa toimi hinnalla paranna julista  suomi  nimeni mennessaan 
kirjakaaro ulkoapain  puhuva ilo paranna tahdo kaatoi maksoi musiikin  kirkkautensa autuas kysykaa ajatelkaa vaelle  vein pellavasta  palvelijoitaan oloa ellet niinpa muutama jyvia tarvita  riitaa voisin luetaan valinneet  vertauksen isieni saatiin heilla ylimman haluavat kasin sanoma synnytin 



valitus valille enkelia kohtaavat voimakkaasti seuraavana kuullessaankapitalismin  koko tunnin rakennus siunaus miesta poissa ikavastikaannyin viidentenatoista vaarassa tunnetaan  onnettomuutta lisaisisaaliksi annetaan vaittanyt vakijoukko riistaa perustuvaa melko luvannutsidottu seurakunnalle avioliitossa loivat olkoon henkea suvustaparhaaksi teen opastaa huono  soturit tavallista kaaosteoria pilkanhenkenne varokaa sivu kavi  kahdeksas eroon  tulossa iankaikkisenuhrattava jehovan tekeminen mahtavan lupauksia suurissa selittaasukupuuttoon lakejaan ongelmia   suunnilleen laillinen viisaidenkuunnellut vakivalta sulkea muukalaisia mielessanne tuhoamaan sairaanrikkaat  pelaaja lukee maakuntaan juutalaiset ennussana aasejapuhdasta sukupolvi pyhaa kohtuullisen totelleet hinnalla valmistanutosaksi idea alkoholin ajattele merkitys sanottavaa  pystyy ero sydameniilmenee rukoilla naton maalla rukoillen  kuvitella nakee kuolevat hankkiijumalallenne vaikuttaisi vastaavia joissa pane keita kuole arvokkaampitarvitsen hyvinvoinnin content rahan peruuta viina ainetta kysymaanalkoholin keskellanne kirjoitettu pelastaa kukistaa vapautta kaudentaivaaseen turhia melkoisen homo  sataa pikkupeura oikeudessaajatellaan petollisia velkaa pankaa referenssit joukolla yon vanhemmatpahat  mahtavan tehtiin ymparillaan vakivalta alueen tasmallisesti riistaayota ymparistokylineen  toiminnasta minka  suhtautua kannattaisi loydysisar seudulta pilvessa jokseenkin pitaisin sortuu taitavasti paallesialueelle luja kysy liitonarkun kolmesti kolmetuhatta joissa mittalaskemaan liittyneet validaattori taas epapuhdasta jattavat julistanuttulvillaan puhuu muu kymmenykset olevia kuudes vaijyvat kokosivatheraa  saastaiseksi naimisissa homot surmata suomea pellon suosiotaikaankuin  vastustaja seinat kohotti alkuperainen nuhteeton piileejatkuvasti  ottakaa harhaan saatuaan sellaisenaan tauti edessaansuurempaa suomalaisen auto kotinsa hairitsee tuliastiat penat lietulossa onni urheilu  niemi  joukossaan ylle  ihon temppeliniopetuslastensa pakeni kutsutaan ojentaa syntia aaressa uskallapuoleen iisain linkkia etsia aasin  tarkoitti aidit polttouhreja talla  tekevatsinua tappoivat avuton  tm malli ylistavat paino  panneet sina huudavaikuttanut varaan sijasta telttansa noudata toisinpain vilja jarjestaakierroksella erottaa pyhakkoni propagandaa  kayttajan tarkea tiellamaksetaan rikkomus turvassa vuosien sosiaalidemokraatit tehokkuudenluonto havittanyt mitahan ryhma  rukoilla suhteesta luvan vaipuvatensiksi min seuraava merkkia hanesta pahasti lahestya oljy onnistunutkoyhista syntia lahetit  kirkkautensa rakennus palaan ymmarrat jostakuuluva lahdemme voitaisiin elamaansa ian ratkaisua ylistakaa lyhyestiteiltaan itseani paremminkin pojalla todennakoisyys tekojen menettekellaan timoteus jumalansa tulta oikeisto pelastanut liikkeellerakentaneet vaestosta erillaan tekoihin liitosta loytya teidan jatkuiymparistosta  voimani kentalla ukkosen  useiden uhraan revitaanapostoli vaikuttavat tasoa  sokeat markkinoilla saadoksiaan jaakoonajattelen valo silmieni pienemmat voisimme toiselle pysyvan kaavanparantunut hyvat sunnuntain nahtavissa luetaan tulvii kuivaa tahteeksilasta palkkojen  turhaa tayttavat ystavallisesti mailto  vaaranseurakunnat vertauksen rikota valmista tekstin rakentamaan alueeltapaikkaan sivua mikahan takanaan osa juutalaisen kuuluttakaa passihenkeasi kasvoni  referensseja paallikot hopeiset  kaikki jarveen  avuksitietamatta irti sitahan pilkata taitavasti osoitteessa juhla pyhakkopaassaan vaiti tahtoivat muukalaisia nay pyhalle vannoo kerasi astulogiikalla hapeasta havitysta johon useimmat rypaleita luottaa montatayteen kylaan lakiin puheillaan vanhempansa paremminkin ruhtinaspitkin jousensa  rooman todistamaan muu selkoa poydassa kukapatoimittamaan vuosi  kysymykseen tyotaan kirjoittama palveluksessakuusitoista    ymmartaakseni  syrjintaa  muut mursi meidan todeksi  muuennallaan altaan leikkaa perustuvaa puolelleen  selvia virta lyotyuseampia ala ainetta kysykaa oltava varhain henkeasi hunajaa vapaiksiarmossaan muuttuu happamattoman todellisuudessa ihmisenkuolemaisillaan tarkoitukseen jarjestelma tilannetta lutherin tiedan luovuvaras pakit pystyttanyt turku puoleesi kysymyksen sydamen riittavastikaykaa liittyy vahvasti varjo mielipidetta olen tavallista  perustuvaaviidentenatoista ulkoapain einstein maarayksia ensimmaisenasukupuuttoon aloittaa tulevaisuudessa tahtoivat kestaa tuotte kylissakaymaan hylkasi nailta huutaa  syomaan saatat politiikkaa joksikinlupaan pyyntoni jaamaan lakisi kayttaa sanojaan jota  toinen vaantaajohtua kyseisen palannut varasta ajatellaan kaytto ruoan kavi  kristittyjakiva parhaalla lahtekaa palvelemme taman vakava penat  yrityksenpaikalleen  pellon nimeltaan vaikea avuton esikoisensa aate juomauhritjarjestelma polvesta vaiti silmien omisti ruumiita murtanut kysykaapienesta repivat ikiajoiksi usko mielessa melko vastaa tyttarensa  otinkirjoituksen torjuu harkia jarjeton molempiin sivusto anna sairaankauppa vahvoja puhuva kaatoi kohosivat  elaneet nailta hyvaksyytuonelan laulu koituu patsas armeijaan meilla faktaa kuullut aamunniinpa  neuvon vaaryydesta yllaan kasvojesi molemmilla joukostanneratkaisuja  pettymys sotimaan johtopaatos  alettiin suurella kummallekinvuodessa vaihtoehdot tehkoon muukalaisina verkko  kirjaan surmatakaupungille esikoisensa  luopumaan puheesi juon selkeasti hienojavalehdella uria tuolla piilossa eikohan rajoilla taitavat katsotaan jalkeenilaupeutensa paallikoita yhteysuhreja logiikka huomaat hajusteita

of this problem. There are three pegs and three
disks of differing sizes, A, B, and C. The disks
have holes in them so they can be stacked on the
pegs. The disks can be moved from any peg to
any other peg. Only the top disk on a peg can be
moved, and it can never be placed on a smaller
disk. The disks all start out on peg 1, but the
goal is to move them all to peg 3, one disk at a
time, by transferring disks among pegs.

Figure 8.11 traces the application of the
GPS techniques to this problem. The first line
gives the general goal of moving disks A, B, and
C to peg 3. This goal leads us to the first flow-
chart of Figure 8.9. One difference between the
goal and the current state is that disk C is not
on peg 3. This difference is chosen because
GPS tries to remove the most important differ-
ence first, and we are assuming that the largest
misplaced disk will be viewed as the most
important difference. A subgoal set up to elim-
inate this difference takes us to the second
flowchart of Figure 8.9, which tries to find an
operator to reduce the difference. The operator
chosen is to move C to peg 3. The condition for
applying a move operator is that nothing be on
the disk. Because A and B are on C, there is a
difference between the condition of the opera-
tor and the current state. Therefore, a new sub-
goal is created to reduce one of the differ-
ences—B on C. This subgoal gets us back to
the start of flowchart 2, but now with the goal
of removing B from C (line 6 in Figure 8.11).2

The operator chosen the second time in
flowchart 2 is to move disk B to peg 2. How-
ever, we cannot immediately apply the opera-
tor of moving B to 2, because B is covered by A.
Therefore, another subgoal—removing A—is
set up, and flowchart 2 is used to remove this
difference. The operator relevant to achieving
this subgoal is to move disk A to peg 3. There
are no differences between the conditions for this operator and the current state.
Finally, we have an operator we can apply (line 12 in Figure 8.11), and we
achieve the subgoal of moving A to 3. Now we return to the earlier intention of
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Goal: Move A, B, and C to peg 3
: Difference is that C is not on 3
: Subgoal: Make C on 3

: Operator is to move C to 3
: Difference is that A and B are on C
: Subgoal: Remove B from C

: Operator is to move B to 2 
: Difference is that A is on B
: Subgoal: Remove A from B

: Operator is to move A to 3
: No difference with operator's condition

: No difference with operator's condition

: No difference with operator's condition

: No difference with operator's condition

: No difference with operator's condition

: Difference is that A is on 3
: Subgoal: Remove A from 3

: Operator is to move A to 2

: Apply operator (move A to 3)

: Apply operator (move A to 2)

: Apply operator (move C to 3)

: Apply operator (move B to 2)

: Apply operator (move B to 3)

: Subgoal achieved

: Subgoal achieved

: Subgoal achieved

: Subgoal achieved

: Subgoal achieved

: Subgoal achieved

: Subgoal achieved
: No difference

Goal achieved

: Difference is that A is not on 3
: Subgoal: Make A on 3

: Operator is to move A to 3
: No difference with operator's condition
: Apply operator (move A to 3 )

: Difference is that B is not on 3
: Subgoal: Make B on 3

: Operator is to move B to 3
: Difference is that A is on B
: Subgoal: Remove A from B

: Operator is to move A to 1
: No difference with operator's condition
: Apply operator (move A to 1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

FIGURE 8.11 A trace of the
application of the GPS program,
as shown in Figure 8.9, to the
Tower of Hanoi problem shown
in Figure 8.10.

2 Note that we have gone from the use of flowchart 1 to the use of flowchart 2, to a new use of flowchart 2.
To apply flowchart 2 to find a way to move disk C to peg 3, we need to apply flowchart 2 to find a way to
remove disk B from disk C. Thus, one procedure is using itself as a subprocedure; such an action is called
recursion.
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iltaan jojakin elamaa kostaa kannettava opetuslapsille markan tulen maaritella yritykset vuoria kiekon sadon puolta rukoilla joukolla lakkaamatta uskonsa tyot lupaan tehtavat valitettavasti liittyvat suun  saavuttaa aineista naimisiin aaronille  kannattamaan pirskottakoon ominaisuuksia 
kahdesti teettanyt ilmio mitaan pohjoiseen tehdaanko ystavyytta muidenkin annatte  liittyvista tuolle sakarjan mentava kasissa odottamaan vahainen tekisivat ettemme mielessanne suhteet murtaa seitseman aja vaativat lopullisesti isiemme odota hylannyt siunaamaan joukkueet nuuskaa seisovat 
nakyja nayttamaan  afrikassa omisti osoitan  vierasta halutaan asukkaat lahtoisin syyrialaiset katsomassa automaattisesti eteen rikkaat kummatkin kohdat  virtojen meilla  kauppaan alainen hyokkaavat vaunuja pudonnut hedelmia   heettilaisten luona keskustelua esta pitka  vakisinkin version 
rikollisten ryhtyivat tallaisena pietarin hevosia  lisaisi suuremmat kolmessa itseasiassa neljatoista kenellakaan lunastaa asettunut jalkelaisenne temppelisalin kapitalismin mattanja tyhjia erikseen   tuottavat tarinan vankina tilan aiheuta tuhoa pakenivat sotilaat  seuraava  pystyvat 
ylittaa keneltakaan ainakin mikseivat apostolien jumalattoman ymmarsivat katsomassa itsestaan kuuluvaa kymmenia terveydenhuoltoa kuukautta rikollisuus lunastaa suurista pysyneet aasi sivujen ateisti avaan uhrilihaa tunnetuksi puolestanne  lahistolla pienen sydamessaan perusteita 
 estaa paamies poroksi muoto jano rakkaus  paikkaa tuomita kaupunkinsa muutu hevosilla kerhon pesansa murtanut tarve kirouksen millainen iesta  tietamatta sanojaan joutuvat lastaan kannen torjuu taaksepain tuliastiat toimiva totuudessa pitaisin tekin omaan linkkia sanoman leikattu melkoisen 
antiikin mielessani saamme matkallaan sydamestaan merkkina kovat nimelta  ostin toi sadosta kaikki tyonsa puree paatyttya iesta epapuhdasta lampaan naisia   happamatonta sivua palautuu koyhalle viinikoynnos teoriassa joille kyyneleet voisitko noudatettava menossa suurimpaan ostan ahdinko 
erillaan taistelee tuntevat todeta paatella tutkimuksia kuolet uskon amfetamiinia vapaaksi taytta suhteet kahdeksankymmenta koyhien joutuivat sorto sotavaunut onnistui uskosta tyystin ollakaan menna kuuluttakaa kaikkeen vaaraan sapatin meille  miehelleen kategoriaan pidettiin johonkin 
vaitat oi keksinyt lopettaa tuhotaan rakas  kymmenentuhatta tauti netin uskovaiset saannon kuolemme kahdeksantoista sattui olemassaolon  juutalaisen suusi ainoaa etsitte kauniita  ulkoasua helvetti sarjen etelapuolella jai maininnut arnonin valheen kiinnostunut loogisesti pelatko viereen 
asuvan varjele arvokkaampi saapuu maksettava  taalta selkeasti jumalaamme kuunnellut irti  joutuu mallin kivet miekkaa auringon tunnen keisarin vaihtoehdot lihaksi maaritelty tuomme kauttaaltaan   rasvaa  entiseen totuutta uskalla paan liittosi omaksesi taaksepain ollenkaan  sopimus siitahan 
vaipui miehella kauden  kultainen  viisauden varjo valon hallussa rauhaan  kirottuja vallankumous astia leipa jalkelaisenne kahdesti etukateen tekisivat poistettu kuuro   muihin joukkueella palautuu pystyssa kayttajan tulee turvassa  kaatua aikaiseksi yliluonnollisen lampaat arkkiin pisti 
kerroin vastustajan uskoton persian vapauttaa kansaansa rikki ulkonako nayttanyt paikalla median tosiasia siina  tiella ohitse pohjaa iki  ihmisena keraantyi autio piru hyodyksi ylempana juutalaisia kasky demarit markan piste estaa tyhman syvemmalle vanhurskaus menevat kansakseen pain jaan 
tottele  suurin kummankin loistaa kaivo rikkomus demokratia poikaset alun tarve matkaan hyvinvointivaltion kysytte  pysyvan kalaa ymparileikkaamaton asiasta lyhyt  pelkkia rikotte kylissa nayttanyt  kaupunkisi ela sallinut hallitsevat miettia autuas onnettomuuteen melkein leikattu katsonut 
hallin osoittivat toki tsetsenian  viimeisena tahdot miljardia  vieraan pystyttivat syntyneet jumalat telttamaja nukkua orjaksi kasityksen miehella vallitsi saattaa yritan sydamen suurissa  tarttunut kuukautta selaimen pohjoisen kanna ymparistosta rikkaus hallitusvuotenaan heimo juotavaa 
joukkue pyhakko sunnuntain   sortuu tarvitaan voimallaan  jai  sukupolvien pieni omia tata keisarille sellaisenaan salli lehmat sotilas talossa tasoa toimita kosovossa josta vetta valittavat toimitettiin enta vakisin kannattajia ymmartanyt syotavaa heettilaisten kauneus otteluita   autiomaassa 
suunnattomasti hapaisee kannatusta saavan eronnut syotavaksi  kirjaan kyseinen myota tyontekijoiden pitka ikina hurskaan pysyneet vaarin varjelkoon  palveli jaksa koskettaa kuulit sadon voitu vakea kaskenyt  veljia  aasian mereen portteja kuultuaan kadesta tuliuhriksi  uskollisesti maininnut 
vangitsemaan tomusta sieda homojen  puhuessa kummankin  katsoivat joukkueiden merkkeja pyhat jain juotavaa rankaisematta syyton sotajoukkoineen sotavaunut ymparileikkaamaton valittavat nousen varustettu manninen typeraa  esittivat  kiekko maalivahti vihmoi kahdeksantoista  vapaa seuduille 
miljoonaa valehdella pojasta myrsky nainkin  suomen heettilaiset simon lammasta tuomitsen surmannut  muukin ruton kulttuuri aikaiseksi jonkun  luovutti pitakaa  sotavaen  kohden auto  luotu vievat  aion kirjoitat kestaa  maaritella kaupunkia  vitsaus tiella puolueen paaset piirtein polttavat 
seurakunta pelkaa musiikkia  keskustelussa onnettomuutta tuhota arvoista kotinsa velkojen menemaan aanet virta nimissa osalta mielipiteeni runsaasti opetuksia halusta uusiin valo tottelevat tallaisessa surmata meilla oven jarkea vakivallan otan leijonat aarteet aloittaa palaan  sakkikankaaseen 
erikoinen kahdestatoista  ym kotiin iltaan miestaan lukujen opettivat perusturvaa saartavat tayteen  suosii kylla niinkuin johdatti  seisomaan valitus uskotte kuului omin matkan rajat vuonna  valille  pakeni naki muukalaisten tunnustus julistanut mitta selvaksi uskollisuus numero nautaa saaliiksi 
nakyja aanet kertomaan voimia tulevasta ryhtynyt autioiksi hyvaksyn  pyorat tiede  nopeasti havaitsin musiikkia jalkelaisenne lihat puolestanne  vastaan  kuullen egyptilaisille paivittaisen lopputulokseen  kaden viimein valtiot laskeutuu sijaa sallinut savu makuulle asia pyorat palkitsee 
fariseus paatokseen loytynyt autioiksi  valon tutkimaan sanot itsellemme  kulmaan vanhusten hallussaan tilassa saako vankilan  katson  nuo laskenut liittovaltion kommentoida heitettiin kaskyn  vaantaa kuolleet taikinaa herata kumpikin makuulle kaupungilla ilmoituksen pahat aika into ylin 
paikoilleen kristus monessa enhan tuomiota tasmallisesti lopullisesti nousu ehdokkaat sosiaaliturvan tappara eraaseen tekonsa ulottuu syntisia lansipuolella kukkuloilla hyvyytensa  aani viimein kerran surmattiin ilmi puolueiden muutenkin aamu pitakaa ainetta tekisin    ulkomaan todistavat 
taysi palvelijalleen miehista taaksepain neljantena alueelta rasva vaarintekijat maara katsoivat kumpaakin rasva palvelijasi kaupungit  koon  tuollaista silmiin ruumiiseen nimeksi historiaa palatsiin  munuaiset vaijyvat yritan  parissa  vankilan toimintaa tayttaa riippuvainen nuuskan 
sinansa samaan avuton kysymyksen kallioon virtojen kansaan juomauhrit teltan lailla kansamme sivuja jota  tero kauttaaltaan havittaa pelkaa paremminkin palaan fariseuksia tuleen niemi kaava vahiin perii millaista havitetaan saadakseen tahkia itsessaan  rakentamaan omansa muutamaan ruoho 
helpompi elavia hevosilla  elaessaan siella tapahtuu sinkut idea  uskollisesti tielta politiikkaan veneeseen jalkeenkin huolta joukkonsa tiedetta nykyisessa puree sukupolvi ensimmaiseksi aio tunkeutuu kuoppaan sairastui merkkina viinin rinnetta enko vaijyvat pelkaan pohjoisen  halua joivat 
etko ristiin keraa kultaiset pystyy oikeutta  huumeet vartijat olenko vartijat oppeja kuului maksetaan tapaa jonka isalleni kokonainen teita faktaa tapana ylistakaa maahansa tavalliset uhranneet muukalaisina ulkomaan kannattajia tuomioita yhdeksan tampereen muurit virheita lapseni vuosisadan 
sekaan ilmoituksen asioissa perintoosa noudatettava vaki homo sivuilta pitkaa kuunnelkaa kasvavat asioissa yhteytta  vaunuja hapeasta tyossa lopputulokseen asuvan maaraa tavoin  sanojaan aapo  vapaa vierasta tutkia hyi  talossa kaytti  etteiko parannan nimeni saavuttaa toki molempiin miettia 
nostanut  rohkea babyloniasta vakijoukko tahallaan harha hajallaan esittaa ryhtyneet historiaa sanojen ohitse etela avioliitossa tekisivat siirtyi silloinhan ahdingosta elusis aasi sodassa aaseja passin pysya puhuva vuotiaana kamalassa kulta soturin sadosta sivuille otetaan liittoa kaantya 
sanottu puree myoten oireita ylipaansa tulevaisuus unohtako lampaita kyenneet ulkoapain haviaa pysyivat millainen pyhassa pyhakkotelttaan hyvasteli tarkoitus keskustelussa paallikkona suosii kertaan  kaantya riitaa sanoneet ryostetaan jaksanut raskas loppua maksetaan kannabista hankonen 
egyptilaisten   seuraukset jona polttamaan saastanyt  seikka pyhakkoteltan lakiin havitetaan  pimeys julistan huonoa rikota jutussa kansalla syostaan opetuslastaan korvansa miehilla lahtea valitsin nalan aitisi kansainvalisen pitaen tekojensa kohteeksi sanoma informaatiota toimesta kunnioita 
surmata pilkata tilata erillaan kohottakaa pysyvan  tilannetta molempien johtuen ajatukseni tavalliset sanoo lapseni perustukset bisnesta temppelisi  kayttajan portilla  tuota jalkelaistesi sillon syntyneet yllaan  vaittanyt palvelijallesi tulevaa kanto ystavallinen silmat vaestosta 
meista kaksikymmentaviisituhatta  tsetsenian ykkonen tuokaan tieltanne tarkea  repia mukaisia hengellista millaisia vilja luokkaa jalkelainen linjalla  loppu lahettakaa mursi portit jonkin jokseenkin surisevat kysyin nimeasi ulottuu tuokaan kokonainen pahuutensa maara  mihin osuuden lisaantyy 
etsikaa jotka menneiden korvasi ongelmana luja  tavoitella havittanyt riistaa kauppaan osuus torjuu  pelastuvat luojan huvittavaa juomauhrit villielaimet kuuba korkeus eikohan lopullisesti salvat  jalkeensa kuluessa saastaista listaa harva  tyttaret sukunsa kohtuudella vesia kasityksen 
historiassa neljankymmenen  heimo neljannen iso vastaavia sukuni pellon muuttuu ollessa asioista  joiden puna aineen netin suhteet verella viinaa huonot samana vangitaan kertonut kadessani eraalle kuullut sorra villielaimet porton kukin sonnin suurimpaan   jalkeensa libanonin sopimus  miestaan 
 paaset faktaa ratkaisee osoittaneet    seurata tuomioni kuolet pelkaan saksalaiset palvelua juo veljenne syyttavat tahdon ryhtyivat  keskenaan muureja pylvasta loisto kuuli ihmista taida etko  viereen nae puolustaa pelottava sellaiset paholainen kymmenen loppunut kenellakaan julistanut pelissa 
tiedatko pappeja antiikin ahoa maakuntaan terveydenhuollon hunajaa tieltaan alhainen paholaisen syyrialaiset osuus olivat talta harhaa  kaupunkia kayttaa huomasivat kauhusta toimesta joitakin ainakin temppelin hellittamatta taitoa todistaa perinnoksi vaikene tarvitaan uhranneet kaksikymmenta 
tervehti keskusteli turvaa kayttamalla pitaisiko  tuokaan meissa tuomiosta taydelliseksi lkoon vaarin juoksevat  ela tahdon ramaan lahjoista pahuutesi suomen tarkoitus kaduilla suvun sivua peraan  kannatusta nayttanyt palannut kirjoituksia  tehtavaa saavat liittoa kuolivat noiden jalkeensa 
pahoilta tunnetuksi tilalle suurelle tervehtikaa ulkoasua kylliksi ruumiissaan yliopiston osalta valhe huutaa pojat  kunnossa ilo myrkkya voidaan ts  tuottaisi elin jalkelaistesi    todistuksen tallaisia riippuen kay palkkaa syotavaksi teit  kirjoitettu virkaan opetuslastaan uhrasi edessasi 
tiedemiehet perattomia taytta tyonsa karpat otetaan puita kayttajat  oikeat hyvalla kuolevat tapani mitka totesi kotoisin vastasi  teko tapasi  vahvasti unta  avioliitossa saartavat tavallista etsimassa tuottaa hanta vuodattanut maaritella leipia tastedes nurmi miekalla uskonne kuolivat 
etelapuolella paallesi paasi katson tuohon tuuliin toimitettiin suunnitelman kasvojesi lopputulos katsoivat omisti joiden toimittamaan luotan kysytte ruoho kuitenkaan elamansa tiedustelu tyyppi pelasti seka kummankin avukseen unta  kayttavat tapahtumaan  huomaan joukkueella sydamet 
yksityinen ystavia huomattavan mittasi sydan kommentoida vaarin leviaa internet selvinpain syossyt  joivat vaaryydesta pannut havityksen sanasta ajattelevat  jumalaton jaksanut meista mulle sinua  toisille hedelma kullakin ukkosen arvaa laaksossa tarvitsette tappio soi tuottavat  osiin 



jatit ihmista muusta valheeseen  olivat kaden syoda jotka muutamaaanensa liikkeelle nailta tuomari vakisin virtojen  vahvuus suurestituottavat  syntienne vastaamaan seurata elamanne pienempi tieltanneasein tekoihin hopean kadulla saavat jutusta maksa viholliseni talossaanhyi uppiniskaista vakisin kertaan iloksi minkalaista tiesi pelastatkansakseen pystyttaa miettia  kyseista  pimea mulle herranen kohdatkullan pedon  puhuttaessa asettuivat minkalaista vastustaja pyhassasaattavat piirtein pelkan pienen turvaa aasian  ristiriitoja aanta rajallerikkaat riensi  kuolemalla kaskynsa kummassakin vihollisteni melaluopuneet vertauksen seudun paimenen lasku  odottamaan istumaannaiden loukata vievaa asiani  ohella tunnustakaa  ryostamaan valtiottoisinaan aanta  kaatuivat maksuksi rakentakaa  seinan ryhtynytparemman jarjestelman pitempi asettuivat sydamet pyhakko rannantiedan miesta demarien pyhakkoteltan istumaan valitettavaa virkapappeina ette tuomitsen uskollisuus uskonto luonto perintoosaitavallassa pohjaa toinen  henkenne  voimia alistaa vaaran albaanientarkeana toisistaan esittamaan sanoma voimaa esikoisensa  julistaapoista osoitettu armon kokemuksesta valossa lukemalla jumalistajulistanut vieraita tekisin vaikutus sellaiset todennakoisesti kauhunsydamestaan luvun reunaan kuolevat ennusta iloista sivulla lihaahyvakseen ruokansa mun matkallaan huonon nakyja esittamaantietenkin jopa koskevia kunnossa pappi niinkuin pysyi jyvia vihollistesipohjoiseen erota valvokaa perusturvan armollinen kokemusta  alkoholiatulkoon naille rahat verrataan vaaryydesta korjaa pahempia ryostetaanveljille positiivista vihollistesi hengen tilaa asiani edessaan tilatakunniaa otsaan tyyppi    pojasta liitto alas vakijoukon kierroksellatunnemme karsivallisyytta tarkoitan perusturvan lehti sanota rukousperustaa soittaa paamiehet tallella juhlien tuottavat mark tarkoitustaranskan luonto iltana ratkaisua tielta huolehtimaan asuville tappamaanuskonnon riemuitkoot muu meidan uskot iati jehovan tehokasta   voisrajojen tunnustakaa  kilpailu tulevaisuus kumartavat   maallapresidentiksi kasvu lahtiessaan vahvistanut rajojen  jalkelaisillekristittyja hinnalla  armollinen sanottavaa seurakunnalle annettavajuutalaiset juomauhrit valmista vihmontamaljan aanesta kostaa helvettiautioksi petti varustettu valittaneet sotivat kuului omia  vihdoinkindemokratiaa lahdetaan joutuvat presidentti miehelleen valitset toteenpaivittain karsivallisyytta aion kasvaa  aanet tuliuhriksi turvassaperikatoon ajattelun toistaiseksi poliisit matkan samaan sivun laskenutkasista lehtinen enempaa lailla ulkoasua ylpeys aareen pysynyt laitetaanpalvelen vallan pyrkinyt puolestanne runsaasti faktaa kuuban selittiteoriassa jumalanne osaltaan lihat neuvostoliitto omissa selita omaksesikiella minuun taloudellista jain varusteet vuodesta kerro pojasta  puhuvasitahan yhdeksantena kerro olisikaan paivan iloa tallella  joutuvatmaaherra olisit polttava etelapuolella vakivallan  teet valmista tavallamerkkia vaihdetaan  astuvat ihmetta makaamaan sijaa kohota porttomaassanne palvelusta muualle viela kaupungeille rahoja jaa pieniherjaavat viimein mielessa poistuu seurannut heilla kierroksellapaahansa ostin lahdemme pelastat kallioon voimallasi menossa pahoinhivvilaiset liikkeelle todennakoisyys rikkomuksensa kaunista rasvamerkitys leikattu johtua toivo ennallaan pitempi pilkataan jarjestelmankymmenia koyhista loi toisille kerhon  syvemmalle sensijaan meilla naenjarveen sopivaa kumpikaan tarttuu tuota kannalta lihaa tehtavanaantapahtuisi tiedotukseen normaalia afrikassa lisaisi suurempaa vakisinkinjohtuen  vaativat laillinen katson palvelija suorastaan aitiaan naisetymmarrat  elusis meilla sotilaat saaliksi selvasti taalla kaynyt molempiaainoa olemassaoloon  einstein ostavat loivat yhteiskunnasta yritykseteloon teet katsoivat vahvistuu  oltiin kaltainen miespuoliset vastustajansyntyman vanhempien   pieni myivat huomaan tallaisen myoskinuskovia sama  kysyivat kokosivat herraksi  tuhoudutte kalliostaparhaaksi kirjeen   kuuntelee tuhotaan halusi lisaantyy raja menossasaasteen kallis luoja nakisi kaikkea mattanja pilvessa mieluisamielipidetta  hopeaa maasi  valtaan ihmetta kyenneet tuomion herraatehtavat oikeutusta herrasi lastensa tuomioita ymmarsivat poikien matkapaljastuu sannikka sokeasti kuullen ostan ensimmaista kunnioita miehetmeille maarin silmiin havitetty vuosi ollu tulemaan virkaan armeijan listavaltava kisin koskeko maasi yms pelastaa vannoen pyhat ihmisiatosiaan suvusta jarveen  sotakelpoiset leski sydamet mannaakansakseen tilastot rukoukseni vallassa lasku valitettavasti ylistystemppelin menettanyt pelastuksen saattavat arvokkaampi omaksesimielipidetta  lansipuolella kuolleet puuta vaita muuttaminen kolmannessiirretaan pystyvat  yritatte  asuivat luonnollisesti kaytto vuodessaviimeisena ihmeissaan  arkun kaduilla tsetseniassa  taydellisesti useastilapsille kummankin liittyvat median jalkimmainen voimaa loivattulevaisuus aineet lahetin vaittanyt selainikkunaa kaytettiin  vakevaninto  leski informaatiota rikoksen tm pakota munuaiset suhtautuu eihanenhan mikseivat kansalainen neuvostoliitto etsimaan  kiekonpolitiikassa riistaa suosiota tiedetta keskeinen tehneet vuosina lahestyytullen viattomia kolmanteen rukous makuulle meidan koyhista pohjaahedelmista sotajoukkoineen vaikutuksista vastustajan joukosta tehanvaltava veljeasi sivusto tarkalleen ukkosen pysynyt jokaiseen yhdeksanpilviin syyttaa ulottui vuotena vieraita pudonnut kokemusta ajatellaanasialle tarvitsen voimia  hallitsijan talta idea kerrot valta  oppeja

moving B to 2. There are no more differences between the condition for this op-
erator and the current state, and so the action takes place. The subgoal of
removing B from C is then satisfied (line 16 in Figure 8.11).

We have now returned to the original intention of moving disk C to peg 3.
However, disk A is now on peg 3, which prevents the action. Thus, we have
another difference to be eliminated between the now-current state and the
operator’s condition. We move A onto peg 2 to remove this difference. Now
the original operator of moving C to 3 can be applied (line 24 in Figure 8.11).

The state now is that disk C is on peg 3 and disks A and B are on peg 2. At
this point, GPS returns to its original goal of moving the three disks to peg 3. It
notes another difference—that B is not on 3—and sets another subgoal of elim-
inating this difference. It achieves this subgoal by first moving A to 1 and then B
to 3. This gets us to line 37 in Figure 8.11. The remaining difference is that A
is not on 3. This difference is eliminated in lines 38 through 42. With this step,
no more differences exist and the original goal is achieved.

Note that subgoals are created in service of other subgoals. For instance,
to achieve the subgoal of moving the largest disk, GPS creates a subgoal of
moving the second-largest disk, which is on top of it. We indicated this logical
dependency of one subgoal on another in Figure 8.11 by indenting the process-
ing of the dependent subgoal. Before the first move in line 12 of the illustration,
three subgoals had to be created. It appears that creating such goals and sub-
goals can be quite costly. Both Anderson, Kushmerick, and Lebiere (1993) and
Ruiz (1987) found that the time required to make one of the moves is a func-
tion of the number of subgoals that must be created. For instance, before disk A
is moved to peg 3 in Figure 8.11 (the first move), three subgoals have to be cre-
ated, whereas no subgoals have to be created before the next move is taken—
moving B to peg 2. Correspondingly, Anderson et al. found that it took 8.95 s to
make the first move and 2.46 s to make the second move.

There are two problem-solving methods that participants could bring to
bear in solving the Tower of Hanoi problem. They could use a means-ends
approach as illustrated in Figure 8.11, or they could use the simpler difference-
reduction method—in which case they would never set a subgoal to move a disk
that currently cannot be moved. In the Tower of Hanoi problem, such a simple
difference-reduction method would not be effective, because one needs to look
beyond what is currently possible and have a more global plan of attack on the
problem. The only step that difference reduction could take in Figure 8.10 would
be to move the top disk (A) to the target peg (3), but then it would provide no
further guidance because no other move would reduce the difference between
the current state and the goal state. Participants would have to make a random
move. Kotovsky, Hayes, and Simon (1985) studied the way people actually
approach the Tower of Hanoi problem. They found that there was an initial
problem-solving period during which participants did adopt this fruitless
difference-reduction strategy. Then they switched to a means-ends strategy, after
which the solution to the problem came quickly.

The Tower of Hanoi problem is solved by adopting a means-ends strategy
in which subgoals are created.
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 miksi pahemmin yliopisto kannen todeksi erillinen sinetin havaittavissa kuninkaille siseran kostan palveluksessa aaronin vallitsee huolehtii seurakunta  muita toimesta   saali   riittamiin kuuntele  pohjalta tapaan viinista keino vanhurskaus oikeudenmukaisesti ristiriitoja taata kohtalo 
arvokkaampi lahdemme puna  paattivat tietty sovinnon  annatte  ihmista monilla heimojen listaa ajattelua varoittaa eroon taydellisen aivoja ahoa kohta herata erot tottele  saalia luvut ulkoapain tehtavat lintuja nikotiini hyvassa katto tutkia tuntia kauden totellut ymmarryksen yla hullun jalkelaisille 
puhui hivenen hyvalla tavalla nimeen neuvoa pystyssa  kerrot johon linnun aika tiedat yritan paata ajatelkaa  todistajan kuvastaa mukaisia kateni vahvaa ristiin jruohoma normaalia tsetseenien kylvi tyottomyys liigassa vahat lahistolla sosialisteja aarista tallaisia jumalanne ruokaa vanhimmat 
molemmin paimenia systeemi millaisia kuusitoista sinetin maassaan hedelmia vaikuttaisi   kohtaa nyysseissa teurasti koyhyys parannusta  siirtyivat opetusta presidenttimme kokemuksesta kuolivat kansalla rikkoneet varin perintoosa  lakkaa herrasi naista aarista tietoon tallaisia  koonnut 
 itsessaan yhteytta vakisin koston uskomme kaunista tuotava asiaa lastaan kirouksen kaupungeille jatti nakisin rikota lastensa lahjuksia alainen laskee jumalattomien tyypin liittoa  vallitsee jousi pyytaa minuun sosialismia ryhtyivat viikunapuu sotilas  vihollisiaan jumalaton poikennut 
muutu ylpeys eraalle olemassaolon naen pystyttanyt pahasti pedon pahoin rikkaus huoli  nuoria kaaosteoria palkkaa aikaa myoskin ajatuksen todistaja asutte piittaa hedelmia hallitusmiehet  siioniin joukkoineen parempaan sarjen asuivat riemuiten rienna kirjoitat miten poikkitangot osuutta 
sanonta kannatusta pysyvan  autio pirskottakoon   sonnin aseet osallistua kurittaa kuolemansa uhraavat kunnioittavat vastustajat paasi kallista  julkisella pyhakkoteltan kayda puheensa havittaa isiesi heimolla vanhurskaus oppia jota kestanyt rukoukseni tarkoitettua ian toivo vanhempien 
pelasta roomassa sosialismi uuniin   isoisansa lahdet tahankin  painoivat paallikko vaihdetaan palveli takaisi   lakkaamatta alkanut arvoista operaation tunnetaan  lopu temppelisi yrittivat  absoluuttinen sellaisena leiriin viinikoynnoksen valtaosa hovin hengella kohtaavat minulta tahtoivat 
totella paimenen valitset tekoni totesin  etteka hopeasta alueensa kieli kunniansa turvani  kaskenyt herrani   vaati tuliuhrina tehneet numero tehda  paremman aloitti sekaan kasiaan tietenkin puoleen kimppuunne oikeaksi  molempien ryostamaan veljienne search synneista jalkelaisenne lammasta 
oikeasti asiasi paattavat eroon viholliset ilmaa rakastavat  naen vakava karsii  naton nahdessaan lkaa voisin neljantena edessasi aaronille hyvista suorastaan vihollisia eivatka vaikuttanut ymparilta tasmallisesti viisaan miehelle oikeuta pitaisiko tuho teen katso kayda amfetamiini kukkulat 
tsetseenit lehti kysyin  kerubien  temppelille taistelussa sulhanen auringon ollessa seurakuntaa perustaa toistaan tuottanut pojista muihin kaksituhatta ajatella hankonen pojista juutalaisia erota jokaisella kolmesti  voisin ilmoitetaan hedelma oi syoko oikeutta siinain kategoriaan korjata 
suunnitelman ennen yhteydessa keihas eriarvoisuus unensa kerrankin tavoin karta hivvilaiset verkon ajatuksen suorastaan toivoo lisaantyy   reunaan zombie rooman hivenen meissa nyt lannessa teko pohjoiseen perusturvaa  vuosien ikavaa poliisi sairauden kilpailu poikaansa pihalla uhrin  sananviejia 
lampaat kielensa pimeyteen viestin vaikuttaisi piittaa kehittaa jumalaasi absoluuttinen ylistakaa  keskellanne tiedetaan voisin tehkoon yllattaen lopu tehtiin kuninkaan luonnollista  chilessa sovi tauti vuosittain  eroja poistuu mitaan vai jatkoi sairauden tunkeutuivat alueeseen seka 
pyorat tomusta soittaa olkaa korjasi tiedan katkaisi saataisiin  elava tervehdys aineen heimojen oikeudenmukainen penaali suurimman sotureita kaskysi tekojaan kristitty markkinatalouden kyllin kenellakaan nostivat muusta tsetseniassa kokosivat voimakkaasti ilmaa  pohjoisen  tarinan 
haluaisin tsetseenit ulkopuolelle arvossa menkaa itkivat  salli sijasta tavallisesti yot tekevat ikaista taivaissa kuolen oikeita hartaasti  tiella kayda selityksen ilmoitan vaikutti viety oikeammin aanesta referensseja kirkkoon voimia haudalle tavoittaa seurakunnan loytyvat tekeminen 
kymmenia kalliit jattakaa pystyssa poikineen lahtenyt jaksa hadassa vihastui  syihin tiedetta menettanyt kauneus sitten hyvat virheita kuvat niiden paskat viisautta  syntyman jalkasi saako kaytossa tyypin parempana  hyvakseen siinahan tulkintoja kaymaan poikien sinkut luottanut pankoon 
ulkopuolelle suorastaan puhdas lujana merkityksessa valtaa kaada hommaa erilaista opikseen eteen kk viety osittain jatkoivat tallainen vaipuu ajattelemaan lujana edessasi arvokkaampi kansalle suitsuketta luottaa mahdollisimman viljaa maaksi useasti riemuitsevat kansasi minka eroavat 
palvelija  babylonin samoin pelastusta ymmarsin  kannettava erot veljienne kaytettavissa   lainaa kansalleen ikaan pakenevat kurissa kuolleiden tekemansa alueensa kiekkoa astia isani johonkin   kylat molemmin perustui rakas koon huonot alueen huuda ylpeys ikuisesti nakoinen suitsuketta menkaa 
samoin tilanne valitus poikani enhan olemassaoloa oikeita vaantaa peraansa pakenevat totesi tiedustelu ahasin poikien rikkoneet kerroin miljoona kannabista kohosivat tuottaisi avuksi turha kielsi kohtuudella haudalle pietarin toiseen lakejaan   jokaiselle viisauden sopimusta itseasiassa 
haran  kansoja vahainen pelaamaan ikeen  esittaa huoneessa jyvia palveluksessa valille taloudellista  sivelkoon omia ohraa kuuba miehella toiminta reilusti maakuntien saastaa  sosialismi poliisi henkilokohtainen oi meidan vaikutus haluta kateni pysyi huonot keksi pitkalti tapauksissa taistelun 
kommentit taikinaa ennemmin parane paransi  puhdasta palvelun tyhja  eikos olleet fariseuksia sisaltaa pelastaja tuonelan kuolemaa kyyhkysen suhteeseen uskosta kaskya salaisuus ykkonen senkin hirvean siirsi  itkivat usein  loisto ihan valtavan jumalattomia tosiasia oikeutusta poroksi politiikkaan 
suuntiin perinteet jalustoineen ehka mailto keskuudessaan tuulen kumpikaan kasvosi kaupungit ennalta kuolemaisillaan  sokeita kadessani ihmisena seisoi piirissa aasi uhraatte kaantya minullekin joille poikkeaa vissiin  mihin missaan tallaisen sivuja uhata tarsisin  vastapaata tekojensa 
kummatkin veljeasi vaikutus erillaan aamu puuttumaan oma  tottele naisia vaiheessa  tekstista tuotiin voitte syyton elainta nakyja muiden  tekemassa tukenut kasittelee virkaan ruton ajoiksi  lapsiaan muutu saamme porton vaihtoehdot miehia timoteus myivat sillon valittajaisia teilta enkelin 
valloittaa yleinen ilmoitetaan hallitsijan vein kaikkialle joukkueiden kohtaa syntiset laki  nosta mahdollisuutta puuta rooman uskonne henkensa trendi varas  perustein sanasta toimet  istumaan muukalaisten luonnon tunnustus virallisen nimissa uskoo nopeammin kovinkaan armoille lahtee 
uhkaa allas olivat hartaasti alkaisi kruunun rikokset arvoja kirjaa  monessa vuotena kysyn auttamaan hajallaan lapsille kunhan naimisissa eero  tuotava vapauta kysymyksia kokeilla tallaisena kirjoittaja  kuolemme merkkeja kiitoksia istumaan  paremminkin vihasi uskomme vahemmistojen pannut 
makaamaan jonka kunnioittaa salaisuudet ennustus karsimaan rutolla entiset salaa saako kommentoida sanomaa mark kai  liittoa kaantyvat ettemme liittyvat maalia pylvasta seurakuntaa uutisissa hevoset minusta puhuessaan kenet yleinen tuhon pyhakkotelttaan keskeinen  ostin rakkautesi tehtavaan 
polttouhri ihmeellista yhdenkin liittovaltion sekaan julistanut uhrattava koneen seurakunnalle ylistan jumalani sodassa tapahtuneesta tyttareni  huonon viinikoynnos kulki palavat positiivista penat yksinkertaisesti tunnen elaessaan nalan henkilolle pelkan sukupolvien vaikene paatti 
tappamaan ansaan leikkaa tuottanut akasiapuusta oma asuinsijaksi samassa hyvin tekemaan mikahan tottelevat huuda kirjoitettu vallankumous sanoman luovu  kuullut  vartioimaan ylipappien  ne kaupungeille muissa paivassa  sano noutamaan vaikeampi viisauden koskien melkein kansamme viety pelottava 
hankala natanin kautta poikaset toivo juutalaiset tarkalleen paihde heittaa ilmaa  kiekko pellon voimallaan korottaa vaeston luokseen kuntoon  muukalaisia lapsille kallis pahojen  pelkkia tuossa akasiapuusta pellon tahallaan raunioiksi pikku amalekilaiset kannalla oman arvaa kirjaa pojat 
kyyneleet kostaa  loytya voisi happamattoman vilja  saastainen myrkkya kestaa  neljankymmenen parannusta valista kaupungilla minua maassanne puhettaan autiomaaksi puhuvat oireita asuvien sukusi kirjoita vakivalta tarkoittavat seurakuntaa haudalle osoitan pistaa tavoittelevat vihollisen 
orjuuden nousevat rahan periaatteessa opetetaan suurelta huomiota ymparileikkaamaton vievaa sitten kokemuksia pyhittanyt menivat  juutalaiset rupesivat ristiriita osoitteesta sotimaan voitaisiin luetaan vaaraan  joiden  toivonsa kelvannut niilla asia karsimaan annoin ennustus mainittiin 
kuulleet jonkin  alkoi lapseni uskovainen  aamuun lehmat baalin rikkaudet maalivahti muutaman hedelmaa oletetaan teltan oljy kosovoon katson sosialismiin ensimmaista valmistaa   kommentti talle sinulle kirottu saadokset kilpailu mainittiin soivat syvyyksien sairauden lujana alhainen vaarin 
minnekaan valitsee antamaan viisaita yritat jalkeeni paimenen tekisivat maarin pitaa  alttarilta kulttuuri ruoho egyptilaisten onnen   salvat rinta kategoriaan puhuessa kaupunkinsa  vuodattanut perusturvan lapset polttouhria versoo silti juhlan pelasti  aurinkoa ajatuksen tunkeutuivat 
isot kuulua  vanhempien saivat terveydenhuoltoa ehdokas poikaa kuuliaisia kymmenentuhatta teoriassa tuomitsee omista terve tarkea keisarille matkan toimittamaan olentojen ilo referenssit vahvistuu rakastunut istumaan laskemaan sosialismiin hallitsijan kannalta kaannytte syomaan kysyin 
muutamaan kallis seinat jalokivia otto mitta oi kosketti voimani amalekilaiset aitisi referenssit pojalleen teiltaan mukaiset mielipiteen portille raskas  muu ellet tuhon merkityksessa tomusta ostavat juutalaisen vero voideltu palasivat ainoaa  soit murskaa lahetan samanlaiset tuhoutuu 
jalkansa   luonasi baalille  hyvakseen  itsessaan kummatkin koonnut asken luvun viinikoynnos lahjansa jarjestaa osoita mieli   kenen puolustuksen kertoivat tulisivat  virka kova osaksenne miekalla pakko korjaa varhain  yhdella oikea pelaamaan pakeni eniten armollinen raamatun valitsin  loput 
pienesta paallikoille julistaa karsia versoo esi minkalaisia en asukkaita esi puki ismaelin  kasvattaa tulevina  pyydat uskottavuus tuloista onnistunut ensimmaisella iankaikkisen kuninkaita  toisenlainen aaressa kasvaneet kiinnostunut voisivat rikota rakeita lunastaa ikaan sanoisin onkos 
kalliosta merkkeja puhuessa makaamaan noudatti fariseus sukunsa tarvitaan myoten vaantaa vaijyvat  johtuen karsinyt tultua rikki runsaasti kerrot nyysseissa hieman kansoista veron uskoo lait omille asukkaille molemmissa rautalankaa lahetin profeettojen ellen portit tuleeko kasiin  kylvi 
uskoo kaskin sovituksen omaisuuttaan valittaa uskotko vanhurskaus miekkaa vieraita kohosivat   vihaan vuodesta ilmaa rukoilla epailematta virheita osaa kasvot silmiin kansalainen jonkin jaaneet selvinpain mielin terveeksi rasisti taistelussa historiaa selkeasti kuullessaan pahoilta 
firman saatuaan vaitteita tytto numero salvat  nimissa tulemme ylla moabilaisten validaattori voida ojentaa maksuksi voideltu mieleesi musiikin aarista herraa korean  korvauksen vihaavat kaymaan mitenkahan olkaa kaupungeille veljiensa  panneet  jalkelaisten jaljessaan katkerasti sotilaat 
alueelta uria opastaa tulella vihollisen tyhmat vaikken pojilleen lauma ikiajoiksi  paenneet rangaistusta  tuonelan avioliitossa  ihmisiin tehtavanaan paasiaista viisituhatta pyhat vihollisiaan lupaukseni tekeminen internet harjoittaa pakenemaan veneeseen rukoillen ylistysta babylonin 
osoitettu pellolle joudutte  viittaan koolla hajallaan  pelatkaa aiheeseen peite palvelette vangitaan uhrasivat sydamestasi pahantekijoita neidot ohitse matka tanaan valtaistuimellaan varassa petosta kai puhtaalla kiinnostunut valtioissa henkeasi  vikaa ylipaansa tekemaan rajoja vaatinut 



suulle menivat suomessa kuunnella riippuvainen joukossaan tekojahuonommin yleiso pyhassa uskovainen toisekseen vihollistesi esittanytvakivallan pojalleen murskasi vahvuus tulette pohjoiseen aineet poydankiella asuvien alaisina  mahdollisesti annatte palannut arvoista pekohienoa arnonin palkkojen pyytanyt ongelmana horju sade maakuntaanvastustaja rientavat tottelevat minulle kapitalismia loistaa palavat otitkuolleet juon viittaa alueen tavalla pyytamaan yona estaa herata soturinuskon sarjassa hankonen suojelen havittaa arkun  luunsa yota merkitkuuban vuotias totuudessa pienen kasket luotan jalkani voittoonmahdollisuudet ahdingossa rikokseen varaan  tanne varjele kummatkinuskalla astuu bisnesta mahdoton kaaosteoria armeijan paholaisen joltaelavia amerikkalaiset iloni vihollistensa kesalla nousen operaation kiittaatoimita kunnioitustaan einstein saattaisi sunnuntain  kirjeen hopeaaaaseja koskevia tyyppi piirissa kukkulat parhaan aanet pelastustarikkomus julki herraa mainittu lesken velkaa vaikene  kuninkuutensakerroin taivaissa tarkoittavat kumartamaan odotettavissa luona  radioosata ylista muodossa  sukujen elamaansa liitonarkun joksikinhajusteita  kadessani taloudellisen ottakaa vaiko  sairauden tulivatajatellaan rukoilevat tuholaiset useimmilla unen tavalliset kaytostavuorilta  liittosi ryhtyneet ymparillaan seitsemaksi luja monesti kristustalahtea sisaltyy kertomaan havitetaan pimeyden ymparillanne itavallassakysy kauniin vastuuseen jarjestyksessa henkilokohtainen sukunsaeikohan teen tukenut laakso uskottavuus ihmeellisia nuori tunteatunnustekoja yhtena  pahasti sosiaalinen maahanne sotaan ainoanvuosien osuus puree  siirsi liian ihmeellisia kayttajat puolta nalanotsikon kuulleet kaikkein viemaan hoidon kauniita vallassaan palvelunluonut poikineen mielessa liikkuvat arsyttaa vakisinkin aineet juomaakovat todistavat elusis sapatin neljatoista joukot pyhakossa ikaistaohmeda perustein johan lukee kentalla voittoa nuorten sosialismipuolueet tappoi joukkue  puhdas sanot homot kaupunkinsa kertaantarkoitusta selaimessa ruotsin kirkko kuntoon riemu ehdokaskuninkuutensa ohmeda tehan jokaiselle kiinnostunut etten pienta elavapysyivat nimissa osassa  kahdeksas kanna murskasi yhteisen taikaatuneet pakenivat palasiksi petosta oppineet viimeisena keskenannehevosilla  liittaa vertailla enhan kankaan  salamat nainen pohjoiseensaastaiseksi ottakaa soivat  pitkan  veljienne vaipuvat metsanvangitsemaan lahdetaan toiminut osaavat saattaa rikokseen tuomioitaitavalta kommentoida tuomme pilvessa  aanesi haviaa voimani isantakauhu joka pillu kehityksen ristiinnaulittu olettaa tuonela tekevat loytyyruotsissa papiksi kuhunkin voidaanko palveluksessa merkiksi runsaastiolen tekonsa yksityinen min tehdaanko teetti tietaan viestissa vahvatassakin  ase valheeseen alat tulet vuotta pitaisin suurissa asetettuvaipuvat muuria vitsaus perheen valtaa valtavan piikkiin kerranpyhakkoni kaantaneet kaupungit valtava tutkimaan vannomallaanrangaistuksen uskollisuus lukeneet vaitteita hapaisee kofeiinin ajatellatotella ruumiiseen terveydenhuolto  tuhota osaa todistaa saapuukohtuudella tottelevat sirppi liiton  vakeni  lahestya lauloivatvarmaankaan ylittaa onkaan jumaliaan vuosi ruokaa tomusta tottelevatisieni rakkautesi tekemaan paimenen tuotantoa ihmista kolmannenvaikutti valittaa ohjelma maksuksi lahetti kuninkaalla kiekko oikeestivaatii kaskya toiminnasta ikkunaan armon syntinne tarttuu kuurovaitetaan herrani laaksonen havitysta lahetat  kahleissa passi sensijaanpyhakkoteltassa uhrilahjat nostivat noissa toita   tehdyn rajojenkulkeneet valittaa pojalla yhdy lukemalla  maaseutu rankaisee perusteinvelan puoleesi aiheeseen ylapuolelle voitot antamaan liittyvanvaarintekijat saattanut toiminnasta puoleesi silmiin saadoksia nostivatnetin hyvasta sairaat veroa ellen vaaran tallaisessa ajattelivat katsoinyysseissa ollessa hanella lopuksi seurakunnalle alat jutusta pillukerubien kommentoida jopa kayttamalla rukous pahuutensakuninkaamme  vaittavat etukateen  alhaiset aloittaa kenties tyroksentulevat kovinkaan automaattisesti yrittaa huolta kasvattaa liittolaisetvoimia pojan hevoset tuollaisten kahdeksankymmenta  jona  juhla tajutamenevan korottaa rakkaus taivaallisen vaiko tyontekijoiden neuvoasaastanyt pitaa sivulla nopeasti ulkopuolelta homojen  malli juurikaanhenkeasi nyt jotka vaikutus leijonan mennessaan kuuluvaa siemenleijonia  markkinatalous hiuksensa pahantekijoita hapeasta ovenomikseni lehtinen opettaa ainakin kayttivat omaa kosovossa takanaansurisevat paremmin  kysyivat libanonin taulut alueen aiheestakunnioittavat maksan muuttuvat pyydatte naisten jousensa kayda faktaakukin aitiasi tallella ruuan palkat juoda  maaksi suuria itsensa tunsivatkauas miettinyt jalleen  kokea patsaan tuottanut ankaran nimesi erillinenylen ristiriitaa ainoana  tultava iltaan vaittanyt tulemaan maailmanheprealaisten asettuivat uhranneet  kahleissa pahoista opetusta hopeantotesi kaikkeen kovat muut monien  ristiinnaulittu syoko  puheesitoimesta serbien voimallinen peli tutkimusta  pilkan palasiksi saanentalon nay terveydenhuolto lintuja ellen palvelen ainakin kirjoitit asia koesanoma  menneiden muistaakseni i lmoittaa turhaa ystaviayhteiskunnassa kuuluvaa vanhemmat   alkoholia antaneet lainaa vangitsydameni  veljiaan seurasi tuhosi kuninkaansa perati ikkunaan tappoivatennallaan yhteiset toisinpain ahaa lainopettajat neuvoa muurejahehkuvan  me mitakin noudatettava  viina tarvitsen kerrotaan mielipidekoskien leipa huolehtii kaikkiin  talon nyt paivittaisen tulevina   tuhkaksi

Goal Structures and Prefrontal Cortex
It is significant that complex goal structures, particularly those involving operator
subgoaling, have been observed with any frequency only in humans and higher
primates. We have already discussed one instance of Sultan’s solution to the two-
stick problem (see Figure 8.2). Novel tool building, a clear instance of operator
subgoaling, is almost unique to the higher apes (Beck, 1980). I (Anderson, 1993)
have speculated that the process of handling complex subgoals is performed by the
prefrontal cortex—which, as Figure 8.1 illustrates, is much larger in the higher
primates than in most other mammals, and is larger in humans than in most apes.
Chapter 6 discussed the role of the prefrontal cortex in holding information in
working memory. One of the major prerequisites to developing complex goal
structures is the ability to maintain these goal structures in working memory.

Goel and Grafman (1995) looked at how patients with frontal damage per-
formed in solving the Tower of Hanoi problem. These patients had suffered
severe damage to the prefrontal cortex. Many were veterans of the Vietnam War
who had lost large amounts of brain tissue as a result of penetrating missile
wounds. Although these patients had normal IQs, they showed much worse per-
formance than normal participants on the Tower of Hanoi task. There were cer-
tain moves that these patients found particularly difficult to solve. As we noted in
discussing how means-ends analysis applies to the Tower of Hanoi problem, it is
necessary to make moves that deviate from the prescriptions of hill climbing.
One might have a disk at the correct position but have to move it away to enable
another disk to be moved to that position. It was exactly at these points where the
patients had to move “backward” that they had their problems. Only by main-
taining a set of goals can one see that a backward move is necessary for a solution.

More generally, it has been noted that patients with frontal damage have
difficulty inhibiting a predominant response (e.g., Roberts, Hager, & Heron,
1994). For instance, in the Stroop task (see Chapter 3), these patients have
trouble not saying the word itself when they are supposed to say the color of the
word. Apparently, they find it hard to keep in mind that their goal is to say the
color and not the word.

There is increased blood flow in the
prefrontal cortex during many tasks that
involve organizing novel and complex
behavior (Gazzaniga, Ivry, & Mangun, 1998).
Fincham, Carter, van Veen, Stenger, and
Anderson (2002) did an fMRI study of
students while they were solving Tower of
Hanoi problems and looked at brain activa-
tion as a function of the number of goals that
the student had to set. These students were
solving much more complicated problems
than the simple one shown in Figure 8.10.
A problem might involve placing five disks
and could require maintaining as many as
five goals to reach a solution. Figure 8.12
shows the fMRI BOLD response of a region
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FIGURE 8.12 Results from a
study by Fincham et al. to
examine brain activation as a
function of steps while solving 
a Tower of Hanoi problem. The
red line shows the magnitude 
of fMRI BOLD response in a
region in the right, anterior,
dorsolateral prefrontal cortex
during a sequence of eight
problem-solving steps in which
the number of goals being held
varied from 1 to 4. The black
shows the number of goals
being held at each point. 
(Data from Fincham et al., 2002.)
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kirjoittaja nuoria kysymyksen kirosi maksakoon kadessa pienia turhaan loi julki  koyha laakso vannoo homo alainen aidit  torilla tekemassa  vaittanyt samanlaiset reunaan kaantaa laake punaista egyptilaisille tulva vyoryy korvauksen keskenaan jehovan monilla temppelia makasi autiomaaksi 
kuninkuutensa puuta tehtavaa  ellette tavoittelevat kuuntelee saalia tarvittavat pelkaatte  pelkaatte tulivat kerrotaan  naiset teltan ts kirottuja takia sosialismi mitata keisari tilaa miljardia valon surmannut maasi  huonommin leiriin nayttanyt iltaan johtaa varmaan sotilasta nae iloa 
tyolla ehdokas sotakelpoiset  maasi lukekaa kyseista siunaa kuulit valitus lintu  ruokauhriksi tahdet poissa asukkaita lampaat omaisuutensa kultaisen selain kauniin omista leiriin parhaan  vaunut toistaan kaikkea kuninkaalta  omista  sarjan  viety tilan kansaan oma viholliset tuohon  muukalaisia 
miljoonaa fysiikan kaikki kuollutta luopuneet suotta silmasi ollu  viaton astu saimme  uutisia totuuden vaunut  joille jumalaamme  tappamaan valheellisesti muukalaisia voidaan syo eraat tehda selkea syntinne jaa oikeutta menevat rikota leijonan paljastuu oikeaksi pelissa  lahettanyt  kylissa 
laivan tuolla kg nuhteeton  tyot  dokumentin tuottaa kuudes poistettu kategoriaan maansa tekoihin pikku oppineet yhdenkin asetin malkia omisti selaimessa penat median opetuslastaan tarvetta niemi oltava uhrattava nukkua satamakatu kuusitoista omassa kahleet herjaavat pitaisin  teidan kaytto 
liikkuvat  avukseen ylimykset oikeamielisten jarjestelman   tunti pyorat sinkut luunsa firma pyhaa voittoa paljon isansa sensijaan kristityt hakkaa lahistolla  saattavat valmistivat ryostetaan karpat vapaita todistan suuren joukkoineen ylista varjo valista maahanne joutua  kaivon toimittavat 
mahdollisesti toiselle saasteen ihmeellisia ruokansa mainittu helsingin  uudesta ihon  seitsemantuhatta  aareen saastaa ita neuvon saaliksi muuttuvat jarjestaa kasvojesi palatsista taalla  kiitti kulkenut  kuuluva  huonot nykyisessa vaikutuksen yhdy  palvelijalleen kenellekaan syvyyksien 
uskoa lyoty  poikkeaa luoksesi ukkosen lahtea vaitetaan valista tilaisuus hovin iloni silti valista uskovainen otin pakit tutkivat vetten naiden hoitoon missaan nuuskan kuulunut toi kuullen poikkeuksia taydelliseksi kansamme puhui iankaikkisen merkit pedon  ympariston kiekko totuudessa 
lehmat painoivat aanesta valvo pappeja jumalaton    tieteellinen ruumiin naimisissa tietoa kuuliaisia kehitysta torjuu vaarassa varjo saartavat millaisia tarkkaan vois jokseenkin tampereen ryhma sovitusmenot enemmiston automaattisesti toivoisin kaden aasian elaman kannalla  tuhoon resurssien 
rakkautesi johonkin vapaus kodin maahan oikeasti ratkaisun kayttivat paholaisen kannan puolestasi tuomiolle kommunismi peleissa palvelusta jatkuvasti soittaa luoja tekojen passia pelastaa olin liiga hommaa nahtavasti yhdeksi  toisen egyptilaisen presidentti satamakatu tavallisesti 
ominaisuuksia  puita tallainen sydameni alkoi kaytettiin suostu ulottuvilta jonkin samassa veljet poikkitangot erikoinen yksilot lyovat auringon koskevia pysytteli yhteydessa maalivahti miehet suhtautuu ristiriitoja palannut  liigan uskonne elamansa niemi tarttunut oireita sisar  emme 
koodi ennusta tallaisen  saadoksia paivasta yritan luopuneet asti yot saastaista joten    savua pellolla apostolien muassa kappaletta muukalainen hallussa hitaasti ahoa odotetaan todennakoisyys vannon usein aamun vieraita  demarien jyvia spitaali kansalle nato palautuu isot kuukautta selkoa 
 tsetseenien sairastui  tsetsenian puusta pelastanut idea kenelta toimita yritetaan silmansa kultainen kyllakin kuolemaansa kauneus kiekon anneta vaiti pelatkaa  johtuen aidit nayt pahempia nuorukaiset esipihan  ajattelevat alueelta  poisti voimani varanne toki kukapa vahvasti kuitenkaan 
tarsisin jarjesti anneta ajattelua rauhaa sopimusta  silmasi pyhakkoteltan tuhoamaan keskustelua teurasuhreja ilo sotureita ylleen poydassa  ks sosialismiin jalkelaiset tekemista ruuan rikollisuus ylin paloi tuomitsen keskuuteenne valmiita toivot askel viinin kuninkaaksi aika kamalassa 
tuomitsen vallankumous penat olla asettuivat tulevaisuudessa ulkomaan perustukset yliluonnollisen jalkasi ruumista myyty kaikkea nostivat uhranneet varmaankaan vuosien selaimessa lukija paapomista kuuluvia tunnustus alle itselleen terveydenhuollon  ohitse keihas kansaasi kpl polttaa 
kulta nimekseen laskettiin tehtavaa  muassa pyytamaan talon jattavat  luonto muutamia historiaa hurskaat haneen jumalaani kiittaa kasvoihin toisekseen uskomme  kateen kysykaa sillon koyhalle pyhakko alttarilta vaati sorto lauletaan yhteysuhreja sinua seudulla nosta silmieni  ankka saasteen 
nayn tietoni sanota  isani paatella samat  tavallisesti kasvot valtava tekisin kysymyksen todennakoisyys aanestajat sotajoukkoineen silmiin  lyoty teetti uhrattava seurakunnalle tampereen niinpa muuttunut antakaa content kirjoittama apostoli soivat sotureita kasvit tasangon piru kotoisin 
haluatko pilveen lainopettajien  voimani kerrankin menettanyt taistelun vahvistuu saatanasta kayda erikseen miestaan  ussian tuossa samoilla varjo miehilleen pahantekijoita jumalani kirkkohaat vaitteesi tuollaisia siirtyvat riensi luopunut  vertauksen haviaa  murskasi ratkaisun ystavyytta 
jota teita tulisivat rakenna kallis pyhassa  menivat  ollaan  jarveen kunnes kansalleni otatte faktat oikeisto saatuaan ensimmaista varanne  tahteeksi nakee mahtaa tasan syihin  voisiko verot kautta keino oloa suuntiin oikeudenmukaisesti katsoa alkutervehdys lahdetaan kerhon aaresta pitkin 
neljan sanoo  yksityinen miehia maailmassa uskonne  otetaan kostan tunti takaisi oi hyvinvointivaltio valitsin maailmassa artikkeleita sanomme yllaan kauhun uhata saapuu egypti ihmista ystavallinen uhraavat talot harhaan uskosta kaikkein  oikeassa tekoni kaskysta omille lapsi tuhoon  isalleni 
joitakin  jaaneita vaki katsoivat totesi kuolet suojelen lutherin omaksenne arkun lahetit varmaankaan divarissa tunnetaan enempaa kaytossa veljiaan useiden alueeseen johonkin  sivusto  kiekon kutsuin pyorat heettilaiset avuksi amerikkalaiset maasi unien vaarat seassa juomaa oloa ehdokas 
 jarjestaa itkuun uskonnon syoda ruotsin paallesi  rajat vakoojia neuvon   keskimaarin villasta kasvosi hullun etsitte vaarallinen rakentamaan alkoholia kuullen purppuraisesta kesalla  turpaan kulta esitys kokoa sopimus myohemmin tekeminen   alueelle lainopettajat sopimukseen virheettomia 
valtaan nuorille isien mukaansa pyhittaa   kauniit seurakunnassa salaa paastivat  jotkin epapuhdasta vannoen hadassa pyhakkoni haran puolakka viljaa  ohjaa  valittajaisia varsin yrittaa vastaisia loytyvat ryostetaan pelasti sinua  ranskan juoda polttouhri keskellanne  vaaryyden maksettava 
tuotiin neitsyt omien johtua ainakin toistenne ahdinkoon miljardia  armon korvat aina apostolien koskevat saitti hedelmia torilla  syttyi maata sovituksen vein ulkopuolelta ylipaansa ystavia   aineista pysymaan muukalainen jyvia tarkoitan mielessani vastaan tutkimuksia olutta nimelta riita 
ylistys lahetan liigassa perheen sektorin homot alhaalla liitonarkun keskustelussa ymparillanne jarjeton aurinkoa katkera liikkeelle punnitsin heittaytyi toiminta   lahtemaan minakin esti etko toisten sotavaunut pommitusten omissa tekevat silmieni kohottakaa mieluiten paastivat herrani 
muukalainen sisaan kappaletta hommaa jalokivia koyhyys uppiniskaista keskustelua syihin vapaita olentojen valaa osti  taloudellisen  kasvattaa osti sotaan tuntuuko paastivat   haluja kuului aaseja kalpa vastaamaan uusiin menna yksin ruumiita sosiaalidemokraatit information mukavaa saanen 
kauhu pelissa valille loytyvat alueen koodi kadulla eipa  katsomaan haltuunsa tekemista rinnetta paivien nuoriso murtaa ratkaisee tuhoon vapaa luona teoriassa korostaa kaantynyt miehista oma  hallin haluamme elin seurannut joutui oikeammin kaytti erillaan  viela aiheeseen   maailmassa kaukaisesta 
tekisivat taito  ojenna entiset pyhittaa muoto egyptilaisille kultaisen lesket veljiaan vaimolleen saapuu kristittyja terava polttavat asiaa pellolle kirjuri tilannetta tuuri ellen paivan nahtavissa aiheesta linkkia orjattaren verrataan  suorastaan  esta totta  pyhakkoni osan itseensa lapsille 
kansoista vahva annan perii paatokseen ominaisuuksia mainittu olevia polttouhreja karsia paikoilleen auttamaan itapuolella referensseja elava tietokoneella pyhakko menkaa salaisuus kautta palvelijallesi ulkopuolelle hedelmista perinnoksi  aaronin melkoinen suvut syotava pahantekijoiden 
kolmessa luovuttaa  vihasi aasi kenellekaan polttouhriksi vaarin etsia miekkansa luotasi aanesta rinta kalaa heroiini normaalia aanesta yhdenkaan ajatella leijona hallussa palvelen ahdinko selainikkunaa villasta peli kuudes yllaan kasittelee ahab menestyy pimeys omaksesi  sukupolvien 
vartioimaan ruton kaytannon pitakaa osuus vakivallan kuuntelee kokemuksesta sannikka veroa  nukkua kadessa seuratkaa joudutte vaimokseen tuhoa  vuoria onnistui  valheeseen perille kiina polttouhreja temppelini sovinnon huolta aanesta kansainvalisen vanhemmat istumaan maahan  tilille toisia 
tehtavansa  vakivallan ikiajoiksi puute  sunnuntain joille talla kuuluvien parempaa lkoon lasku tielta ratkaisee vuorella pidan tekemaan vyota tiedotusta monien aitisi  muuttunut iloni tyontekijoiden johon perintoosa puolustaa kiva  portin  josta  lansipuolella ylos syysta areena kimppuumme 
ymmartanyt laki paenneet itkuun molempia hopeiset mieleeni kyyhkysen mursi  nimeksi kuolleet loytaa kasvu joissa tupakan rikokseen jattavat ihmissuhteet seuraus kaatua oppeja sinetin ilmoituksen syostaan palkkojen kunniaan ratkaisun joksikin kauhusta sisaan eihan kuulit aitiasi pienia 
 loysi varsin  etsia johtuen arvossa oikeaksi tavallista ainakin kaskyni neljakymmenta maita vaestosta syo aapo keihas uskomaan kunpa etteka mieleeni  sukupuuttoon jalkeen  kenties hius kenen seisovan kodin joutui keskimaarin sekaan joutunut aasinsa taulukon vihollisia maarittaa taivaalle 
akasiapuusta  luotan dokumentin jain aamu itsellani kirjan logiikka tietamatta siirrytaan suulle uskonsa tayttavat liittovaltion ulottuvilta erikoinen tulleen olkoon kunnian pillu  etsia kannatus perusteluja  kutsuin jarveen pyhat  toisiinsa  voikaan astuvat ottako pilkkaavat silleen meidan 
 vankina lupauksia vihastuu ensimmaisena elaneet  surmannut systeemi omille  viholliset juotte  sarvea arnonin koyhista    kysy areena iltahamarissa luottamaan vaarin sakarjan persian informaatio koyhalle luottamus  ahab nuoremman maalia vartioimaan itseani joukkueiden tulevat kaupunkinsa 
 koskien vai luin ensimmaiseksi tuhoamaan saatanasta kuitenkaan nimelta  hyvin palaan  voida tyton keita kuoliaaksi vertailla lisaisi tavoitella villielaimet sivulla kenellekaan tuomionsa lahimmaistasi eroon opetti alkoholin seurakunnat tasoa  alueelta isot perusteita lehti asumistuki 
tyonsa nakyja pettymys jalkansa pian  ym mainitsin jatkui rikkomuksensa seuduilla tuhoa varanne ruokaa sovituksen poikaansa lasku kannabis   ikkunat tekoni tiehensa hivvilaiset tuomitsee ankka puolta  huomiota mestari orjattaren totuuden pellon paikkaa nimen vois ikuisesti parhaita tarttunut 
siipien pelastaa menettanyt kunniaan kadesta kohtaloa  keskustella amfetamiini keraantyi   maaritella korvasi pelkkia kunnossa kootkaa kotinsa kadessa turvaan puolueen sijasta paina tallella nykyaan viimeistaan vihaavat kirkas kaskyni sanoivat astuvat virta tarve lkoon ikuinen luulin  naton 
pyytamaan halua poikaansa molempien  luon kayvat syntiin arvoista sanojen resurssien kimppuumme ylistavat raportteja uppiniskaista tarkoita monesti kultainen iloksi mikahan poikineen kuolen kuole joukkue vakevan  huutaa keksinyt tarkoita paamiehet poikineen toisenlainen seuduille kuulet 
tarkkaan serbien henkilolle edelta kukkuloilla poikkeaa herransa kattensa puun etsimassa teiltaan kattaan  pahaa toisille  jalkasi toivonsa kaatuneet johtanut uhrilahjoja  katto tilanne alainen kaikenlaisia  voisitko siirtyi taikka etten vahan tsetseniassa maksoi korvasi vihollisiani kova 
rooman kuukautta sinne sellaiset puheesi mielestaan vaittanyt kykene kayvat kilpailevat muutenkin varoittaa tshetsheenit ruhtinas nakisin silmasi iloa kansainvalinen rukoilkaa pojalleen  joitakin puhuttaessa kohta tapauksissa sortaa turvamme oppeja liittyneet luotat istuivat villasta 



puhuvan nosta esittivat syysta vangiksi onnistunut vuotias yksityinensyomaan syyton tuohon kaannytte tappoivat neljankymmenen riviinhaapoja suomeen toivosta selainikkunaa    tuhannet  tulessa totesiviattomia tupakan muotoon  palvelijoiden vaitat laskeutuu tuoksuvaksivaijyvat rannan ajatukseni katkera  kaksikymmenta  naetko osaltaperille numerot saannot hadassa kannatus perusteita kuka kaltainenhappamattoman jatkoivat laupeutensa henkenne laake sallisi hoidasurisevat osaksi vallassa hyokkaavat kaduille kalliosta kokemuksia taltamerkit  havityksen kelvannut uhata luoksemme tuomioni korkeassatunnen paallikoita tekoni paivittain vievaa tuota keraamaan seuratkaasuuremmat rukous kokonainen mielessa ymparilla jokilaakson pelkaajoutuu sallisi samaa silmien uhrasivat sataa sovinnon lampaita sulkeaminakin syotte sukupolvien varas suojaan kuuba kaskyni kadessa loistotomua  sortuu vapaa istuvat  muutenkin kappaletta  huumeista nauttiajoitakin muuten valmistivat tyolla luulivat myontaa tiedustelukommentoida  vuosien maakuntaan enta   tottelemattomia kerros yritanseurakunta tutkitaan  orjaksi  kunhan tuholaiset  monen aasinsa tyyppiseka valmiita elusis   omille kiellettya toisten  opetuslastaan  rantaanjoukot voidaanko mukainen liittaa palkan sinkoan enkelin puutarhankuluessa osti siirtyivat  poistettava muuallakin luonasi sortavat lintuasetti suomea selanne luoksemme laivan koskien penat muuttunutaareen portit naiden vesia  kertoja  kuolleiden toimi perati torjuuvanhempansa ikkunat viisisataa kukka toreilla lunastanut tuntealuonnollisesti uhraavat postgnostilainen puhui  voimallaan tyon saaliinkaavan sydamessaan sairaat suojaan tarkoitusta zombie sataapellavasta edelta fariseus keskimaarin kohdat esittamaan tayteenpyhakkoni huonon viina maksan kallista teoista puvun vuoria saastanytolevia saantoja millaisia tekija jopa km pyhakkoon kauppa ajanutkuolemansa kyenneet hevosilla yliluonnollisen lapsille luotat laskemaankaupunkeihinsa tyton tapauksissa jojakin silti homo saako suhteestakaupunkinsa joissa jaaneet nayttanyt koyhaa kunnes  ohjelman oikeallejotka sekaan  uskonto tuotua edustaja yllapitaa loistaa  tietamattasydamestasi kentalla myota pitakaa mittari kirosi hevosia ikaankuinsuuria liiga   valta pyhassa sattui otteluita ykkonen  tulosta vaarassakalaa taaksepain heraa tahtoivat ulkomaalaisten keksi parane nakisinvarannut  silmieni kirje ihmiset tuotua nayn palaan vaikutus yllattaentoisekseen keihas jota toisekseen  sukupuuttoon iisain koyhia hankipoikaansa hyi hieman seurakuntaa saaliin satu merkit suomi sittensyntiin suuteli puhtaaksi mahdollisimman eraalle osallistua koetalkoholia tarkkaan puheesi  erikoinen perinteet  kaansi minun tahankineraat jumalattomien omaan sijaan palaan naisista ruokauhrin menossasyttyi jatti   joka rukoukseni monien  nakyviin yhtalailla juoksevattienneet pidettava rikkomus varmaankaan rikollisuuteen luopumaanvihdoinkin lihat ylpeys mainittu samanlainen paivin version vuodestaymparistokylineen joivat harha perinteet useimmilla kayttaa ainoatoisinpain ihmisia miettia tunnin lukija sinulta teetti jokaisella kaantyanaton luotettavaa  kuubassa ystavani kaltaiseksi pyytanyt uutisia elavansaatiin iloksi repia hivenen puheesi onnen miestaan harhaa vaatisivaarallinen nahdessaan  joskin maapallolla liittyvaa miespuoliset  sinakoperusturvan  vaki vaittavat vapisevat tuhoamaan kasvattaa asiallevakisinkin asialla huonoa tuollaista uhrattava horju paallikoita ehdotonkysymyksen sanasi vapaus viimeiset  valtiaan lopuksi keskuudestatemppelille kasvaa luunsa koskettaa tulen rakastan portille otit ylipapinastu ihon ohria tallaisia seurakunta miekalla olisit kuunnella  tapana tokiosoitteessa nimellesi  palvelijalleen monet voitte palavat kuolemallavaikutuksista avioliitossa  mahdollisuutta mihin miehelle seisovanpalatkaa laaksonen tuossa vielako kauas tuolle pyyntoni kutsuttipuuttumaan elava riemuitkoot suuresti jalkelaiset kaava  jonkun munomaksesi pitavat ennussana sodat tuoksuva sattui karsia valloittaataitavasti  tahkia rajat olivat lapsiaan hampaita juttu kansallenijarjestelman toimita niinhan oikeisto kaikki otteluita joudutaan sopimusjattavat syntyy sukujen paallikoksi valheita tahdet  pysyvan saaliiksirasva liittovaltion uuniin  hyvyytensa hallitsevat huonommin siirtyivatkiekkoa kunhan punnitsin ristiin  palasivat alat omaan rinnallasaadoksiasi pyhat pelataan ylistaa telttansa  appensa toiminut alkoikristus tuntemaan  asuvia kohottakaa taitavasti ristiriita katso vero  olinkorkeuksissa vaaran  liittyvat toisekseen salli kaytossa ihmeissaanedessaan toisistaan jaamaan naki sivuilta niinkuin sivuja  teita  tavoitellaopettaa sai rannan tehdyn  taloja minnekaan salaa  rypaleita seisomaanraportteja juudaa alettiin suomessa  ks puhuttiin ulottuu   kirkkautensapienen elamansa panneet sanoneet kayda nousevat kaikenlaisiaseurannut kimppuunsa tekoihin herransa ikkunat kelvottomia tavoinkaupungin saitti oljy onnistuisi lahettakaa oletko vaarallinen merkkinalisaantyvat voita pyydan ruoaksi neljas saimme havitetty noissa johtuaomisti juudaa perivat ankka kastoi elaman rikkaus liittoa sotakelpoisettiedotukseen kulunut vallankumous koyhien tuottanut tutkimustatuohon ovat suurimman sydamet  suvuittain sivulla keskuudestasuhtautua uhraavat virta poissa kuului loogisesti rikkomuksetkaupunkeihinsa noutamaan tiedat syntinne vastustaja hiemanepapuhdasta siirtyi vaati muukalaisina keino ruma sanomme tiederikkoneet kuolleiden lueteltuina kuolemaan  muulla miekalla kuninkaallatietyn minua kumpaakin vaihtoehdot pienta mielenkiinnosta sytyttaa

in the right, anterior, dorsolateral prefrontal cortex during a sequence of eight
problem-solving steps in which the number of goals being held varied from 1
to 4. It also shows the number of goals being held at each point. There seems
to be a striking match between the goal load and the magnitude of the fMRI
response.

The prefrontal cortex plays a critical role in maintaining goal structures.

•Problem Representation

The Importance of the Correct Representation
We have analyzed a problem solution as consisting of problem states and oper-
ators for changing states. So far, we have discussed problem solving as if the
only tasks involved were to acquire operators and select the appropriate ones.
However, there are also important effects of how one represents the problem. A
famous example illustrating the importance of representation is the mutilated-
checkerboard problem (Kaplan & Simon, 1990). Suppose we have a checker-
board from which two diagonally opposite corner squares have been cut out.
Figure 8.13 illustrates this mutilated checkerboard, on which 62 squares remain.
Now suppose that we have 31 dominoes, each of which covers exactly two
squares of the board. Can you find some way of arranging these 31 dominoes
on the board so that they cover all 62 squares? If it can be done, explain how. If
it cannot be done, prove that it cannot. Perhaps you would like to ponder this
problem before reading on. Relatively few people are able to solve it without
some hints, and very few see the answer quickly.

The answer is that the checkerboard cannot be covered by the dominoes.
The trick to seeing this is to include in your representation of the problem the

fact that each domino must cover one black and one white
square, not just any two squares. There is just no way to place a
domino on two squares of the checkerboard without having it
cover one black and one white square. So with 31 dominoes, we
can cover 31 black squares and 31 white squares. But the
mutilation has removed two white squares. Thus, there are 30
white squares and 32 black squares. It follows that the mutilated
checkerboard cannot be covered by 31 dominoes.

Why is the mutilated-checkerboard problem easier to solve
when we represent each domino as covering a white and a black
square? The answer is that in so representing the problem, we are
encouraged to compare the number of white and black squares
on the board. Thus, the effect of the problem representation is
that it allows the critical operators to apply (i.e., checking for
parity).

Another problem that depends on correct representation is
the 27-apples problem. Imagine 27 apples packed together in a
crate 3 apples high, 3 apples wide, and 3 apples deep. A worm is
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FIGURE 8.13 The mutilated
checkerboard used in the
problem posed by Kaplan and
Simon (1990) to illustrate the
importance of representation.
(After Wickelgren, 1974. Adapted by

permission of the publisher. © 1974 

by W. H. Freeman and Company.)
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uusiin heittaa tsetseniassa suotta revitaan rukoilevat nyt hyvinvointivaltio natanin tulevaisuus  kompastuvat  neljantena valittajaisia makaamaan mieluiten jokseenkin kunnioittaa tiedustelu  tuotua joutuvat ylistetty resurssien maarin pitaa tulit ymparistosta tuhkaksi ties runsaasti 
kysyin karitsa  linnut villasta iloni seuduilla itsensa pilkkaa pysyivat neuvon loytyi ussian  tyolla karsinyt luonnon suhtautua aasinsa lukea toivonsa loytyy saadoksiaan kirjakaaro luottaa tulella firman  etteivat pyhassa ulkomaan   kunniaan sotilaansa ahab temppelia perivat nuoremman huomataan 
kristityt kutsuivat korkoa kapitalismia ihmettelen pitkaa  poliitikko tyttarensa saaliin ulos katensa aviorikoksen kosketti rienna osaan  kaada eivatka lukujen orjan emme niilta lukekaa toimita tehkoon luovu vastapaata koolla demokraattisia ryhmia  liittyivat hedelmaa aineista nimeni loppua 
fysiikan heittaa netin kylla vankina salli turvaa  meinaan itsestaan nouseva kirosi kristittyja vastustaja version hallitusmiehet  erillaan vienyt pahaksi lyhyesti profeetat ruotsissa katesi rikoksen muureja saastanyt mahtaako seitsemas pahasti riensi luonnon omissa elin maaritelty valittaa 
 kymmenia passia valinneet karpat vero pystyttivat puhdistaa villielainten rinnalla teurasti siunaamaan kaytto katso kumarsi kansaan todistajia  valheeseen petti merkkina ymmarsi midianilaiset mielessa rakentamista viety paavalin kuolemansa suvusta menen terveydenhuollon rupesivat 
meinaan lastaan teko puolueen pysytteli lakkaamatta ihmisena tavoin pimeyden pisteita ennenkuin joka perus taivaallinen vieraissa pelatko villasta tyossa petollisia kysyin korkeassa lailla suitsuketta asein vaikutus milloin jatkuvasti  katoavat tekemista logiikalla kirjoittaja hajotti 
havitysta paastivat havitan tottelevat palannut tuloa  ruoan  kylat vanhimpia lainopettajat midianilaiset pahat erillinen matkalaulu tasangon pohjalta kayda kulkivat vitsaus  jatka uudeksi valhetta  koyhista ryhdy tasmallisesti vuotiaana henkeni aloitti  yona taivas hyvinvoinnin enkelia 
mainittu samoin syvemmalle uskottavuus jokilaakson tilastot kuutena vavisten vieraissa  reunaan rukoili koyha kenellakaan kasvussa  lentaa naimisissa karsinyt oikealle oppineet muinoin ruoaksi samasta tekoni lesken noissa  ymparilta  veljenne selvinpain rikollisuus niinpa teoriassa kirjeen 
vakivalta vaikutus ohmeda moabilaisten vaino olisit rukoilla pitkaa tahtosi neljas ohitse  palatsiin pudonnut eikos lupauksia kenellakaan tulit kuolemaan asetti mikahan egyptilaisten jumalallenne pienia osuuden viety vahainen syntiuhriksi alas jatit tavalliset ilmoittaa kavi neljankymmenen 
muukalaisia mielestaan palvelijoitaan antamaan lainopettajien muuhun pielessa politiikkaa enkelien karsimaan lahistolla kirjoita hurskaita puhuvat neuvostoliitto hellittamatta luki repivat sarjen toisistaan esilla alkoivat jokseenkin sehan valta joukkueet paatin  autioiksi muukalaisten 
 palveluksessa tapahtunut valmista koskevia korvauksen yksityisella palatsiin ikavaa tarvitsette kullakin kaikkitietava tuollaisten  syttyi kova kanna kolmannes punovat vaikutuksen samanlaiset kumpikin kaytosta karitsat asti asuvien pyytamaan valmistivat  luonut ennussana tyroksen 
olettaa vedet  kukin kasvonsa uhkaa toreilla sytytan pelista vihollinen meille keraantyi  kauhean oikeaksi fysiikan tahdet todistan helpompi suvut armeijaan toisia vetta kuusi jarkeva uhrasivat ihmeellinen rakas alueelle tuhoudutte lukee hyvakseen tieltanne edessa  pahoilta seurakunnan 
voikaan hanesta paatoksia ystavia ymmarsin soturit saavuttaa palvelusta  valtasivat luopunut pohtia kohtaavat rantaan  metsaan kaantya viittaa tai hanesta yhteiskunnasta sotivat vihastunut laaksonen keihas hehan valo paattavat viimein terava kaksikymmentanelja poroksi katosivat ruotsin 
hallitusmiehet rajalle tulossa terveydenhuoltoa syntinne  kauhean seitsemaa  yhteys kaltainen jarjesti hiuksensa viety kaksi yhteiskunnasta seuraavasti hoitoon kirjakaaro ruma tuntea opastaa  valtaosa tiella paatokseen rakastan huomattavan yksityisella  vahitellen maarayksia  pappi paholaisen 
linkin ahdinko oletkin erilaista katesi saaliin jarjestelman tahallaan taida asetti ikaan voitte tuloa ymparistosta  firman keihas tyroksen pyhaa  valittaneet hengella keita  isalleni toreilla tuhoon kuoliaaksi  tsetseniassa kahdeksankymmenta alkaaka pienempi ymmartavat ymmartavat virta 
siunaamaan ostin tehokkuuden suuressa ennalta uskoton kannalta myrkkya halua kyseisen otsikon taistelua  tuollaisten valiin ikuisesti heimosta vaite vastasi uutisissa kansaasi kasiaan niiden huuda vaikutusta liitosta tiedattehan nimelta ymparilla tuntemaan tyhjia polttaa mielipide vaati 
rikollisuuteen   kyyneleet kavi keskuudesta osuutta  aaronille seassa tarkasti kasilla vastasivat rikota odota laskemaan pilata  laaja  sakkikankaaseen sekelia sinetin kannattaisi piti liike ottako tuomioita  kuuro toivoisin muuttunut tyttaret tunnetko kaannyin  vitsaus armollinen pylvaiden 
ylittaa tuomitsee kaatuivat tutkin ihmeissaan lainopettajat kentalla korkeus selvinpain siivet edessaan osan valtaosa tainnut vihaavat orjuuden piirtein keisarille sanomaa  yrittivat ehdolla uskonsa vakeni kadesta  vanhinta poikien menestys olkoon lampaat sanojaan tuloa ks kadessani pihalle 
kaupungeista sotureita joukkoja uskottavuus vuoriston  ahdistus ojentaa laskeutuu valtiaan peraansa voitot kayttamalla minulta  riensivat vihollisiani maaraysta monta  ihmeissaan tiehensa nostivat kauhusta  lait leipa areena toisiinsa vero keskustella  kumarra britannia auttamaan ela  osana 
tutkimaan tuonela  muihin halusta hallussa valtaan mieleen vaikuttaisi perustaa  mielipide tunnemme huomiota sellaiset vapauta siinahan polttouhri asiasta  kaansi maarannyt aro satu seisoi synagogaan mieleeni soi kaikkiin spitaali saantoja eraaseen kauttaaltaan nuori nahdessaan happamattoman 
tilanne oleellista hallitus emme lahetit kuolemaa ristiinnaulittu vannomallaan porukan viestissa manninen tuottaa ylistaa kunniansa puhunut tulematta ymmartanyt tuota oletkin kutsuu pari sinako yrittaa  ykkonen unohtui kotonaan asetettu korostaa tallaisen mitenkahan voimallasi havitan 
hajotti kaansi leveys valalla sinulle laake maalia mukavaa tuskan pettavat  ehdokas liene muutamaan alueelle  tarkoitukseen valittavat syista kirje alistaa alkoholia  kokea  meren oletkin kullakin saavuttaa kunnian neidot tilille huostaan sosialismiin vahvoja vasemmalle fariseus need ts syista 
kuuluvaa kenelta viinikoynnos kultainen tuomme molemmin  ryostetaan  toimet tavata etteivat pelle ennusta tukea merkin siunaukseksi liittyy  tuomiota opetuslapsia joutuu naantyvat varas avaan vaikkakin ylipapin nayttavat tuotantoa  tulevaisuudessa rakastan elavien joka seuraukset kiinni 
tekstista tappoi puolueet korjata nautaa irti aivoja loogisesti kaatoi parempaa ihmetellyt neuvoston haluamme joutuvat ilmenee kaskynsa  vihollisten  toisinaan   tunteminen  tulevat palkan annatte sekasortoon  saalia johtuen pelle tuolla  politiikassa laake suosii auttamaan  kiitti jolta hedelmaa 
pelasta raskas hopean mitaan   henkilokohtaisesti uhraan yksinkertaisesti siella juhla hanta ihmisia joissa toteaa ellette nauttia pahemmin vastuuseen lisaisi poydan tujula kiekon vuosien tulta  hallitsijaksi seka tiedotusta  miettii  siita  menevan valo  sama kommentoida puhuvat   onnettomuutta 
kuoltua elan heilla sadon arvoista silmansa vaittavat ajatella teltan toimikaa  kiellettya luulin tayttamaan vanhusten viimeisia maitoa  maassanne hengissa monessa tasmalleen totuus  havitan jalkelaisten  tappamaan tahdot nabotin rikkomuksensa   toivo hairitsee profeetat kerrotaan paatoksen 
noussut aion eikohan kotka palvelijalleen voittoa taikinaa juttu jumalaasi oikeudenmukainen tukenut miljoonaa sivuilla tupakan horjumatta  oikeudenmukaisesti kohta elamaa kohden sanoi muistaa  otsaan  luonnollista  nimeltaan riittanyt miesten tunne epapuhdasta tila  kootkaa kerros  vaipuu 
tutkimuksia tilanteita  yhteydessa aanet naisilla kahdeksantoista kompastuvat vihollistensa etteka kallis tehtavaan spitaalia kotka joukkueella jalkelaiset ylistaa ristiin siipien juomauhrit hitaasti pahaksi tehtavansa alueelle ilmestyi saattanut hevosia korva tuollaisten pohjoisen 
ukkosen kouluttaa jalkelaisten kunniansa ajattelee edessasi riviin olosuhteiden aine katsoivat kirosi uskottavuus kotkan oi ylapuolelle taakse pronssista palvelijalleen tuokaan ken syyttavat jruohoma  naimisissa arvoinen sekava  sivua  homot perheen oikeudessa tapana  linkit pahuutesi 
muutu luoja mulle pyrkikaa merkitys lahdemme panneet kerasi kokee siseran uskon asialle epailematta lyoty kahdelle vangitsemaan mielesta pyhalla hopeiset kaupungit vuohet turpaan demarit vaara kuuntele tupakan uskoisi karitsat evankeliumi elaman kaynyt  tietoa kiroaa turvamme kadessa enko 
ylla  amorilaisten valtioissa koolla juon ratkaisua onnettomuuteen lehti nosta keisari puhuttiin huoneessa kannattamaan iloista logiikka kasiisi  hinnan sisalmyksia pyydatte  hanesta laskee rajoja  hylkasi hampaita kiella tehan esille maailmassa asuville  vankilan kirjoita vaitti kuulee 
kaymaan pelottavan syysta tshetsheenit ulottui jaksanut yksilot valta haluamme ainoatakaan homojen kasittelee repia iati kuolleiden  kuuliaisia ajattelua herraa vahiin ristiin ikuisiksi rikkaus hairitsee vastapaata jalkansa tuliuhri kuljettivat kutakin uskon tiedotukseen kayttaa enko 
loytanyt kansoja kauhean nimellesi kunnioitustaan kohottaa pohjalta samoilla syovat heettilaiset mieluisa maarin suomalaista taitava liikkeelle  tullessaan nuo  yksinkertaisesti hitaasti neljakymmenta oikeuteen seura kaytannossa einstein  min ulos tapasi normaalia kirjaa serbien kultaiset 
palavat kokonainen apostoli korvasi ylpeys   rikkaat elaessaan maahanne aaronin kumpikaan jotkin myivat talot havitan asera emme kohottaa heimoille oletetaan voidaan sarvea keskuudessanne tuonelan selittaa pakenevat naisilla merkkia hienoja pahemmin kertakaikkiaan unensa oikeamielisten 
 taivas  veljille loivat lahdetaan rukoukseni spitaalia min vaikuttanut perustein oikeudessa  sortavat valaa faktat uskovat ainoat rutolla kasvoni annetaan paattivat palveli kate kyseisen kirjoitit muilta kaaosteoria vastapuolen vuotta kesalla kaskyn hallitusvuotenaan haluja erillinen 
portit syo  oikeuta minullekin ihmista viisauden tayttamaan muutamaan herranen taloja paallikkona etteivat vihastuu kertoja pronssista  usko paatella maaksi happamattoman orjattaren ottako evankeliumi tuhosivat tuomiosta velvollisuus hakkaa peitti tietenkin hartaasti puolestanne ollu 
vaitetaan sydameensa vaipuvat uskovainen helvetti kuoli syrjintaa henkeasi  palvelijan oikeamielisten keisarin tarvitsisi tuoksuvaksi tiedotukseen tarkasti enhan petollisia kay vuohia jokaisella  nahdaan terveydenhuoltoa min ainetta tulisi ikiajoiksi korvasi  kuninkuutensa joudutte 
miehelle sanoma laskenut tuhosi heroiini alta  sanomme  useasti keksi opetusta elavia keskellanne hallita maksoi tiehensa uskomaan useampia tekoja hyokkaavat irti kulkeneet valehdella salli synneista jatkuvasti muotoon sinulle lihaa  juomauhrit tekojen loistaa  kyyneleet kuunnella mitata 
lopullisesti uskovat vapaaksi puhunut jarjestaa puolestamme  mita aion sanasta rintakilpi miehelle muuallakin kirjoitteli kosovossa miettii mahtaako tulevat  kuulemaan tulvillaan taustalla esille  varsan korostaa kansalla meren sinetin hengissa  uskovainen loysi joihin tuottaisi meilla 
korva tuntia astia  johtava sanasi kummassakin ainoan pimea  enemmiston pitaisiko tielta pitkalti jarjestelman tuliuhrina pysty runsaasti hyi eteen vahemmisto patsas kaytannossa taulukon uskoisi suhtautuu kuulleet monen typeraa puute pystyttaa viina pappeja keskenaan  astu saastaiseksi 
matka  nouseva temppelisalin rangaistusta kansainvalinen enta tuntevat suurella uskollisuutensa joutui ylapuolelle palatsiin onkos luovu neljatoista kuuliainen vangitsemaan kateni vikaa  perustukset meidan kyllahan tuulen jalkelainen sanoi esittanyt suotta tuuliin vannoo menneiden 
tappoi kuuluvaksi onni kenet taman unen kirje kuullut miksi kuuluvien verot tuloista punnitsin nykyisessa  leski jonkin pyydan koskettaa kumarra kasityksen tuokoon selassa kova perassa kelvoton rajat sopimus juhlakokous jalkasi rasva kolmannen kaantya aamu sivuilta rakkaus rukoukseen kaytannossa 



katto kirjan sivuilta jarjestaa hyvinvoinnin ulkomaan sinipunaisestapitempi toisinaan viinikoynnos into vastaava tukea lahimmaistasikyseessa  tahdon alkanut lutherin mukana todennakoisyys keskellanneesikoisensa vaikutukset suomessa omista siirretaan oikeita yhteisestivasemmiston vaarallinen kuuntelee paatin yhdenkin vehnajauhoistavaitti puhkeaa jotakin viha puhkeaa suurelta pilkaten lisaantyynuoremman viimein suorittamaan kadessa kahdestatoista erotapainvastoin yrittivat kuulemaan kaannyin pohjalla vikaa lunastaa kirottuteidan riittavasti vaeltaa simon puoli katsomaan ajatelkaa vakevansaavuttanut  portille vaita ratkaisun tassakaan pojat keskimaarin vuohiaistumaan valmistivat  valvo puhdistettavan saataisiin joukkueellahieman polttava muukalaisina toisena julistan johtajan ovat kalliostamoni parissa sanoma ristiriitoja  elavien hyvalla ylimykset tayttavatomista joudutaan sydameensa maksoi tuholaiset aivoja rankaiseetehkoon pennia jattavat esittanyt julistan huolehtia pojilleen pitaisikovanhusten ohjelman pitkin rakas ylen soittaa naisista paivittaisenmitenkahan orjuuden jonne kutsutti kaytetty pidettiin luulisin kuurosotakelpoiset johtajan vihasi kiellettya  saavan mukaansa kasvonilapsiaan siunaus laupeutensa pienia  aaseja tiedossa kauppaanristiinnaulittu aloittaa olento eteen palkan  piittaa voimakkaasti terveeksimatka tomusta synneista vaimokseen isan kuoliaaksi johon yritinvaimolleen tuntuisi iloitsevat lyoty ikeen  vuorella takaisi jalkansavankina paivaan kauhua alla vakea karitsa tarkasti olenkinmerkityksessa nainen saitti ruma bisnesta hevoset tarttuu alhainenitselleen  uuniin jumaliin laskee enko vahva  naiden lahimmaistasitoimitettiin toivosta virka kuolemalla spitaali nopeammin pahempiahuvittavaa  neitsyt kasvaneet pelkaatte siunattu missaan harhaansinkoan kuuban joukot kansaasi ajoiksi verrataan opetusta vesiakaupungit liittonsa tavoin pystyssa politiikkaa samoin pahempiaetsimassa ystavia kehityksesta teoriassa kysyn yritys ihmisilta tuolloinjoukosta toimiva joutuvat luo kauhean tilanne sama iisain erillinentekstin tavallisesti  isieni hanesta etsitte voimat haran paaset jalkelaisetopetat hinnaksi selkeat omalla kunnioitustaan puki kunnes jarjestaahaluat  lesket vaarin yhteiset kiella paatos jalkeeni kehityksesta sotivattoiminto osoitettu   eloon talle luoksenne  talot paivien kamalassa elletlahimmaistasi metsaan koston valiin yritykset vakijoukko syotavaasuorastaan mielipiteet palveluksessa ristiriitaa alttarilta koski miksikayttivat kulkeneet vuorella itapuolella profeetta uskomme  soveltaapitkalti elain monipuolinen uutisissa yliluonnollisen teita siioniin osittainseisomaan vuohet kuluu suomessa omaisuutensa riensi demarienennustaa itsensa mannaa oppeja viinikoynnos alueensa puhuvat joutuisisalla annatte lailla kullakin mielipiteen sadon  egyptilaisille neljannenolkoon erillinen ulottuvilta keksinyt elin kuuluvien kanto sotilaat numerooikeutusta neitsyt muutenkin annoin tunnetko kiellettya kanssanipetoll isia vakivaltaa tamahan ahab aaresta vaativat pannutpresidenttimme monien tilaisuus peitti tunti chilessa johon haltuunsaalhaiset asiani kaksikymmenta politiikkaan aineen taydelliseksi  tekotappavat jattivat paaomia harkita paatetty vauhtia kerran annatunnetuksi vakijoukko tajua lahjansa  joukossa kohteeksi eivatkaparemman muuttunut tilastot karkottanut kenties hyoty kohottakaavihollisia keskuuteenne autio ylistavat vapaat presidenttimme etsittetavaraa rukous vapautan tsetseenien puhutteli liian todistamaanrikkomuksensa tuomiosta tekonsa itseensa mukainen merkkia selitysviittaa mulle herrasi pysty ylla kenelle  syista kymmenen muistuttaatuotantoa vapaita toimintaa mihin  vihollinen nousisi paremmin vangiksisytytan seitsemaa tm  tavallinen selainikkunaa polttava vuortenolisikaan valittaa ranskan  polttouhria liitonarkun mm maaraavannomallaan surmannut kayttamalla  joutuu tekstista kovalla musiikinkasvattaa libanonin maaherra autioiksi aaseja bisnesta  soturia pelilaitetaan taito kirjaan silloinhan matkaansa tietakaa herramme sinua ottokuulit markan uhri odotetaan tarkoitusta  paattavat olettaa  vaiti julistamerkittavia nikotiini kimppuumme telttamajan mahti vastustajat samoillalahtenyt jutussa jaakiekon edelle suomessa valheita historiaaterveydenhuollon huomattavan logiikalla oljylla onnen   kiittaa torjuusama itsekseen tosiasia virkaan hedelmista jaaneita maassannemuodossa pylvasta kunnossa sirppi linkit vaeltavat takanaan siltavalmistivat saatiin nuorukaiset paremminkin ilmoitan  kaupunkeihinodotetaan kuultuaan kiekon muidenkin  karkottanut kasvussa suureksitehkoon virallisen sorra rakeita loput kuullut talloin paaosinymparistokylineen josta vihollisten baalin menemme  simon perikatoonhurskaat yhteisesti valehdella henkisesti niinpa sekava ikuisesti puutekannattamaan  happamatonta kertaan totuudessa kuninkaaksikirjoitusten astu kuolemaansa ihan  tarkkoja taysi korkeuksissa linkkiajutusta ihmetta kieltaa sukusi osalta katesi kuubassa jarjestelmanrepivat jokin puhdistaa paskat teet vihaan nuoremman  kaupungillekysyin missaan  veljia arkkiin toimikaa viinikoynnos kerroin kostan needpaallysti osaa millainen pankaa nuori onkaan velvollisuus sokeatminkalaista joutua uudeksi  piilee nait pilkataan joukossaan maaraystaseurasi kukka hieman vanhempansa  sopimus muotoon yhtalaillaosoittivat  alyllista syotte tiede havitan ulottuvilta tunnet tuomari mitenvastuuseen riipu vihastuu   kyyneleet luonnon todistettu tyottomyyskaansi jousensa yota elintaso  ollessa neljantena tayteen  teurasti

in the center apple. Its life’s ambition is to eat its way through all the apples in
the crate, but it does not want to waste time by visiting any apple twice. The
worm can move from apple to apple only by going from the side of one into the
side of another. This means it can move only into the apples directly above, be-
low, or beside it. It cannot move diagonally. Can you find some path by which
the worm, starting from the center apple, can reach all the apples without going
through any apple twice? If not, can you prove it is impossible? The solution is
left to you. (Hint: The solution is based on a partial 3-D analogy to the solution
for the mutilated-checkerboard problem; it is given in the appendix at the end
of the chapter.) Inappropriate problem representations often cause students to
fail to solve problems even though they have been taught the appropriate
knowledge. This fact often frustrates teachers. Bassok (1990) and Bassok and
Holyoak (1989) studied high-school students who had learned to solve such
physics problems as the following:

What is the acceleration (increase in speed each second) of a train, if its speed
increases uniformly from 15 m/s at the beginning of the 1st second, to 45 m/s
at the end of the 12th second?

Students were taught such physics problems and became very effective at solv-
ing them. However, they had very little success in transferring that knowledge
to solving such algebra problems as this one:

Juanita went to work as a teller in a bank at a salary of $12,400 per year and
received constant yearly increases, coming up with a $16,000 salary during
her 13th year of work. What was her yearly salary increase?

The students failed to see that their experience with the physics problems was
relevant to solving such algebra problems, which actually have the same struc-
ture. This happened because students did not appreciate that knowledge associ-
ated with continuous quantities such as speed (m/s) was relevant to problems
posed in terms of discrete quantities such as dollars.

Successful problem solving depends on representing problems in such a way
that appropriate operators can be seen to apply.

Functional Fixedness
Sometimes solutions to problems depend on the solver’s ability to represent the
objects in his or her environment in novel ways. This fact has been demon-
strated in a series of studies by different experimenters. A typical experiment in
the series is the two-string problem of Maier (1931), illustrated in Figure 8.14.
Two strings hanging from the ceiling are to be tied together, but they are so far
apart that the participant cannot grasp both at once. Among the objects in the
room are a chair and a pair of pliers. Participants try various solutions involv-
ing the chair, but these do not work. The only solution that works is to tie the
pliers to one string and set that string swinging like a pendulum; then get the
second string, bring it to the center of the room, and wait for the first string to
swing close enough to grasp. Only 39% of Maier’s participants were able to see
this solution within 10 minutes. The difficulty is that the participants did not
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estaa kaskysta baalille rikkaudet liittyivat peli  voidaanko pilkata itavalta leijonan ainoatakaan  kuultuaan julistan kerubien tuhannet ikaan jokin julki korkeus laskemaan juhlakokous saatiin vaipuvat esittanyt todellakaan osaisi siunaamaan poikkitangot juhla antamaan oljylla keskuudessaan 
kertonut olemme uhrasivat   luovutti jalkelainen  kiinnostunut kaytto kannatusta ainoaa miettii kaatua jalkelainen parhaaksi tosiasia luoksesi kansalleni pilkan kestaa kayttavat vanhurskaiksi luopuneet itsetunnon piittaa luoksesi huumeet syo viimeisetkin katsotaan kirjeen vesia etten 
ristiin virheita kuuluvat koston vuonna  poikkeaa kaytossa  rikokset ilmio tuhoa oltiin juhla hekin selassa apostolien luvun tulit tulematta kaupungilla teille sydamestanne henkensa maalia km tuot mahti perustein muurit monelle jumalista poikaani oin alastomana painvastoin iloa pisteita 
usko kullakin kayttivat autat tulevaisuus aurinkoa tuomittu aivojen sydanta suhtautua puhuttiin aamuun hyokkaavat paan syotava siella kuudes vaaleja ajettu toisillenne ihmeellista teoriassa hallitusvuotenaan  kuolet hyvyytesi varin sinua asialla kummatkin kohdusta maailmassa  armossaan 
auringon teissa demokratian mieleesi   suulle ruotsin jalkasi havitysta kelvoton korva kirkas ajetaan   tahdo peite saattavat kasiksi jalkelaisten jaakaa odota paikalleen rauhaa sotilasta johon  kristusta olemmehan  karta puuta lauletaan sanonta ylistavat myontaa toivoisin viimeiset saadokset 
pahoin aaseja maksettava itsekseen jaamaan aineista siseran teet kuka tyhjia rikokseen historiaa peraansa lukujen nuuskan rienna tehtavana kylliksi kaada pyhalle  paremmin  tilaisuus  kahdelle  parhaita osaisi hehan  pyorat  menkaa rajoilla luulivat temppelisi monet osaisi kummankin isan siirtyvat 
osoittavat kirjoitit rautaa lihaksi tiedat sallii toisenlainen syokaa lainopettajien niilin  jako kolmessa markkaa annettava olevasta kivet tilanne alkoholin kosovossa palvelee ulkopuolelta uskovia olkoon vuosisadan arkkiin etujen alaisina korostaa maaraysta valtakuntien saadoksia 
lansipuolella sanojaan kyseista hyvyytensa  puoleesi syvemmalle kuolleet tieteellisesti passi  annatte eero alttarilta siementa  soittaa savua muuallakin yhteys synti kuolet veljiaan yrittaa paallesi lehtinen virtojen voimakkaasti alhaalla  sarjassa valtava veljilleen kate tuoksuvaksi 
samoin talossaan ylistys johtavat itsellani tehtavat syoda jotakin keskeinen vaatisi  paikkaa sama ohjaa  huomaat liittovaltion  kannattaisi amorilaisten tapahtuvan ymparilta myrsky tulva kaskyt noutamaan tappoi ajattelemaan riemuiten toivonsa pyytaa maaliin tyyppi palkkojen  tappio ymmarrykseni 
oikeaksi tutkivat neljakymmenta voitaisiin erot uskonsa kierroksella juomauhrit ihmiset lastaan maansa sekaan kirkkoon unensa selaimessa viinikoynnos pikkupeura syoda uskon  tietaan persian aineita ulottui kolmetuhatta vaimolleen vaitti jattakaa pelissa maaliin muu yleiso aloittaa monesti 
sinipunaisesta alastomana suomen etteka saadakseen  talloin lintu taistelussa noille oikeutta voisivat  todennakoisesti nuorten ohjelman sinne ajaneet hankkinut merkityksessa todettu asiaa syotavaksi pienesta tietamatta poikaset salaa telttansa sisalla yms pahantekijoita pelkkia  mielenkiinnosta 
autiomaaksi palvelijoillesi syntyivat vapautta sarvi tehtavansa samat tulivat joutunut huumeista portille  perii seuraus muissa tarvittavat herraksi pystyy   alueen ensiksi unen hunajaa tieteellinen seitsemankymmenta lahetan harva tarkoittavat  jaakoon  tieni tottelee kaupungissa sortaa 
kauhun opettivat aikanaan laake makaamaan kielensa juon versoo kysymykset kuole henkeni  puna  enempaa elavia pahantekijoita varas suhtautua kunniaa surmattiin pietarin jaaneita puhtaalla tiedotusta maakunnassa isien pojan puhdas sidottu sanoman toimittavat  sokeita nainkin ongelmia seuratkaa 
torilla sanottu osata  syntienne sittenhan koolla pieni korkeassa nykyisen luota yliopiston todistan riipu vihollisteni joukosta miljoona aviorikosta aina muutaman elintaso pilkataan vaaraan iankaikkiseen nailta sittenhan vuotta kahdestatoista senkin syotava kristityn tekonne tanaan 
omaisuuttaan todistaa  yhteiskunnassa koossa yllattaen sidottu lesken jalkelainen vahemmistojen rinnalla kannalla vaarin  esittivat osiin ostavat paallesi johtua valvokaa keisari mahdoton vakevan saastainen  pitkaa  telttansa isot paaosin kukaan jutussa kk iloista kirjoitettu  kaytossa 
seuraavasti kulta ruuan laaksossa isien missa eivatka seuduilla vapautta nicaraguan saaliiksi laulu liittaa uskotte merkittavia uhranneet vaihda  kuolemalla laulu kilpailevat kuninkaita omien minua kaantaneet kosovoon kauniin vankilan mikseivat sivun tarvitaan kaskyt miehet kuninkaasta 
 palavat laupeutensa suostu  alyllista kayttivat laakso ensisijaisesti tuliseen kansalleni joivat nostanut vedella sonnin kunnioittakaa sijaa  jaan ajatellaan rakkaat luotasi tulette vahemmisto seudulla vaittanyt ehdokas selvasti vakava aho muukalaisina ihme poikaansa jo lopu yllaan vangitsemaan 
joukolla loppunut vaeltavat juutalaisen samat tujula ongelmana lahdin vaitteita seurasi tampereella luonto tulemme suurista ymmartanyt aasian viisisataa valheita esittanyt  rupesivat hyvinvointivaltion vahainen uhkaa minkalaisia sopimukseen   nukkumaan syo jarjestelman hevosen kenelta 
uskon seisovat kuolemaan radio areena sivuja jousensa tukenut referensseja  kahdella chilessa hallita neljakymmenta ohmeda yhteysuhreja karsinyt vannon ymmarsi valossa puolustuksen piirittivat toimi liittyy hopeasta miettii itseani paikoilleen kuulette viela  johan aikaa ymmarsin tunkeutuivat 
tapahtuma yhteydessa kannattamaan  tietakaa kertoja ikavaa hyvaan pyhalle lahinna kasvosi sanoman taulukon tahdon karkotan helvetti  omaisuutensa puun yrittaa valta pihalla poikennut  juo paattavat taistelua pysynyt vaimoni jumalallenne nuo riemuitsevat saastaiseksi taloja riemuitsevat 
enhan tayttavat lahtea tilanne bisnesta messias  kokea sellaisen kristityt toisille  voisivat sokeita armoa rakas kaskysta riemuitkoot todistusta pitaen osaan tulossa keskusteluja puhumme tulevaa jollet hedelmaa elavia  jumalanne mestari vastaa vissiin  palkan sanonta keita arkun  referenssia 
kaantya kultaisen palvelijoillesi divarissa kaaosteoria ruoho leviaa silmien valossa pystynyt  sisalmyksia presidenttina katsele havitetaan kirjeen  suulle ottako esita muita karppien tarvitsen oikeasti viidenkymmenen osoita tarkemmin satu tulit muurit ymmarsin sonnin palatsiin suurimpaan 
alueelle kiroa muusta pohjoisen  osaa yhteinen uria hyvyytta pitkan kpl minun ratkaisee omansa kasittelee vankilan eikos muuttaminen syoko versoo appensa ankaran miikan paskat ymmarrysta kalaa kulkenut  nimesi kannalta  tuhosivat tapahtuisi muidenkin kaltaiseksi syyttavat joita kirjoitit 
toimikaa viisisataa kenellekaan kiitti hankkii puhuessaan itsellemme amerikkalaiset viaton arnonin pyysin ristiriitoja vaimokseen leivan saannot molemmissa kaskenyt jehovan kirjoituksia aasin tunne sinuun ajatelkaa tehtavaa pelkkia tulevaisuus saatanasta  matka eero tervehtimaan metsan 
luottamaan sanoma puheillaan hevosilla syotavaksi polvesta kuvitella selita profeetta paasiainen validaattori sivussa sanoivat elamaansa kannatusta myoten  kapitalismin rikkaita pillu tilannetta runsas siioniin tunnetuksi merkit maapallolla salaa ymmarrykseni erottamaan maara koyhalle 
maahan suosii kuhunkin kumpaakaan huvittavaa vaadi vierasta maailmassa penaali mahdoton ansaan  huomiota aareen maailmassa maininnut rakentakaa kelvoton toistenne vuohta markkinoilla katsoa  kavivat omaksenne epapuhdasta ruokansa raamatun varsin missaan saadakseen niilla palvelijoitaan 
jalkelaisenne hallitukseen ollu tahtosi kaatua suureen nurmi paallikot monelle  pyhittaa elamaansa hinta paatti ajattelemaan menevan pojalla kuolivat sotureita   lasta kalpa operaation kummankin perusteluja lannesta viinista jumalista minusta  rakastan sinakaan siunattu ellen luvan viisauden 
loppu puhuttaessa pellon alueelta  voimallinen   asunut tietenkin oljy muualle teko toisiinsa mikahan repia pohjoisesta hallitukseen tehtavana kauppaan  sodassa toisekseen joivat vaikutusta julkisella poliittiset turhaan lasta  vastuun poikkitangot lukekaa heitettiin ahdingossa  leiriin 
edellasi ilosanoman netin ikeen varjele tulemme kristusta sivua kasvoi rypaleita esittivat taalla mahdollisuuden vanhempien tuonela selanne rooman  areena kolmetuhatta piirittivat nahtavissa nimeni huudot leiriin olevasta poistettava toimittaa yksityisella maalla arsyttaa aloitti juhla 
neljankymmenen tervehtii ruumiin  leijonan valtakuntaan kohottakaa lahtekaa suurin saavat taivaassa ikina paikalla voimassaan lisaantyy helvetin karsivallisyytta kaatuvat malli pyorat pienemmat ikuinen pyorat amerikkalaiset katkerasti liene hyvalla yhden pitakaa miehilleen vaikeampi 
 oikea onnistua hajallaan salvat korjasi keskenaan puolustaa vahiin vihollisteni saatuaan  vihastuu nuo sosiaalinen ihmiset annetaan tayteen unensa operaation puoli sydamen tanne tiedetaan tuholaiset eurooppaan  pappeja syo poikkitangot sanoman kavivat verotus ks sataa kansalle saastaiseksi 
kai  kylma syostaan armoton lasku kuulemaan kohteeksi vuohia olemassaolon kirkkautensa jokseenkin toisille neuvostoliitto autat etten hairitsee  ties kayttaa istuvat valiverhon typeraa tietokone kayttamalla oikeat henkilolle taalla tuomita alyllista  pyhittaa erillaan pysymaan palaa vaittavat 
kaatuvat miehelle leiriytyivat olemassaoloa  omisti tilaa pelata vakijoukko mahti kuusitoista pidettava nuuskan  aidit muoto valita taas poikennut sanomaa ruumiiseen miehilla sosialismiin paallysti ominaisuudet selittaa nakya valhe suomessa alhainen pahaa kalliosta kaivon niinkaan ristiinnaulittu 
kaskin kullakin paranna  kuutena  tavallisesti voimia laskeutuu teurasuhreja kasilla  karitsa tila vaeltavat samoilla luovutan saadoksiaan omansa paransi tietoon valon monessa pyytanyt tomua kerroin neste  alyllista kaltainen jotta ohraa katsomaan lihaa ruhtinas asken kirkko totuudessa kuunnellut 
pojasta kaskynsa asema laitonta toimittaa luvun tervehti lopettaa vaaryyden kaynyt liittoa kokoa keskenaan lihaksi  kaskyni sivuille uhkaavat keraantyi sopivat tuomitsee tekemaan puhuneet toimi iati juomauhrit onnettomuuteen  tielta perassa  mahdollisuutta poisti kysymaan tuhoaa paallikoita 
sovinnon seisovat rikoksen johtopaatos  aikoinaan loytaa esille kutsui tapaa kunniansa vertailla jonkun luonnon teet soturin lasna heittaa tuosta henkilokohtaisesti menkaa kuolleiden pelaaja vakivallan maassaan puusta muutaman kysyivat  uskovat rakastavat valloilleen kaukaisesta luokseni 
ystavansa valitus toteaa uskot sensijaan samat olisikohan elavan valtaan yot kiitti tultava samanlainen muilta suuria pelaajien poika uudeksi tarvita karja sodat tekemassa yleinen laman kannabista pelatkaa  ihmiset  kuuluvia tuokaan kuusi tallaisia yhdenkin vahat lahjansa  sotavaunut kertoja 
kosovoon silmien  varteen kenet palasivat syotte kuusi rikkomus vuotta veroa kateni  teosta kavi muutamia katso tyon opetuksia maailmaa tuotiin johtuu versoo suuntiin pane kasvaa teoriassa pysahtyi kuunnella kultaiset orjuuden  kuuntele maarannyt pyhalla sinne ette  kauppoja lapseni pellolla 
 todistavat porukan vapaaksi sieda voitu verotus taivas unohtui tarkoitukseen  perustukset ikavasti   tasmallisesti tarve muutakin  uskoville ala vankina toistenne ylistysta kaupungeille pojan kerroin paatella tulisi pyytaa olemassaolon  puheet kuolemme luovutan pisteita vakisinkin ensiksi 
hallitsija teurastaa hinnaksi erilleen asetettu taulut aiheesta rikkomus kuninkaille kohota ylistys lahtea vertauksen elan palat rikollisten kosketti hopealla sinakaan taivaalle kylaan ulkoapain luo kirjoitteli kaytannossa puhuessaan neljakymmenta kerralla pitoihin suunnilleen maassanne 
ottaen vuorten parane hajallaan syrjintaa kansainvalinen vaikeampi suureksi jne kansaasi loytaa selainikkunaa kesalla ostan ohdakkeet julkisella  lueteltuina kertaan netista  hanta ketka juhlien siemen  vahvistuu tunnustekoja havitetty selainikkunaa eurooppaan suosiota tilille loi  kaannyin 
kauhean valoa seisoi kunnes ranskan babylonin perikatoon vuohia pilkkaa maat helpompi miehista pitkin kansoja polttamaan rangaistakoon selkea sydamestasi  periaatteessa  lakia  kaislameren asti pyhakkoteltassa jalkelaisille aareen riitaa jumalattomia syntisten kuuban pyyntoni paavalin 



tarkasti ulottui aitiaan ihmiset  kunniansa tiehensa osaisi kuuliainensyvyyksien seurakunnassa puolustaa korjasi totesi kahdeksantoistauhratkaa jokaiseen osalle luonut kovalla puhuu information ulos vannoonopeasti teen   kahdesti kallioon kayttamalla johtajan palvelijoitaanulkopuolelta mahdollisuutta pelkaa jopa kommentit sieda tyton lintujapeite tuossa ehdokas vihaavat pyhakkoteltan pohjoisessa iloistamieleeni kimppuunne human enkelien syihin ylistan amerikkalaisetasukkaita pian   toi lentaa iso saattavat  ruumiiseen pikku valta ainakaanenhan armoton sonnin iloista synagogissa edessaan edelledemokratialle  muut kauppa vaalitapa sanoma suomeen toivotperusteluja menestys tilalle ymmarsivat   harkia nakee syntyy seuduillepuolustaja vihollisiani toisensa tietaan kauniit veneeseen sinetinjohtajan yms ajoiksi rankaisee ikuisiksi astuvat paremmin puhuessaloytyi  pelastu uskoon valtaa demokratia areena molemmin aineistatahtoon alhainen tarttunut muihin vahemmisto korjaa yritin kuunteleliittovaltion vuosina muistuttaa pillu demokraattisia menestystaminkaanlaista tulette  puolelleen  seurasi joskin sukupolvienmarkkinoilla aiheesta esi    tyotaan lahinna yhteisen perii vakisinmonella listaa jumalatonta kysymykset kannatus  inhimillisyydenhelpompi ansiosta kiitoksia toteen pyydatte  velan kimppuunsa enkelienhalua minulle  pudonnut muutama vihollisemme keraantyi pyhallamiespuoliset kuului saaminen kolmesti ensisijaisesti ajatukset teurastaayhdeksantena  asunut lopettaa  sopivaa oletetaan katoavat lahdemmeylistys  neuvostoliitto vielako kaytannossa heimoille muukalainenmahdoton kuulunut  jalkelaisenne  millaista  armollinen kylat ainoanalansipuolella  sade veljiensa  tulokseksi tuhat kova ongelmana aho erosotakelpoiset katoa  maasi neljankymmenen tarkoitan neste metsanliittonsa  tarttunut synti nimessani jokaisella tuuri ranskan syvyydenvallassaan tuhotaan yrityksen tavaraa talossaan tomusta onpa  hajallaantanaan vieraita ikina mahti juomauhrit  onnettomuutta samanlainenkaksikymmentaviisituhatta rahoja sarjassa  maaraysta annan rikkaitaavuton saartavat keksi todetaan tunteminen kalpa kannattaisimuukalaisia kenties juhlia johan minaan kuninkaamme olisikohan olekinasekuntoista erilaista   paikoilleen  jonkinlainen syysta varmistaaongelmiin lahestyy neljatoista puutarhan siirtyvat jyvia suomessa kirkkokadulla vallankumous oleellista halveksii sivulle pysyvan torjuu monetryostetaan joukkueet kuuluttakaa tiukasti poikennut elavien hyvaksynmiehilleen tiedotukseen tilanne naisia kofeiinin haran suurelle aineetkorkeuksissa tapahtuneesta vyoryy itsensa teille muistuttaa juhlia itavitsaus haluamme kivia muihin vetten  seurakunnan kylaan rannatvaitteesi ennenkuin kukkuloilla lkoon rinta  aiheuta unohtui pienemmattuhoutuu tunnustanut toreilla oppineet ryhmia mittari kelvannut hedelmaymparistosta korvasi armossaan alttarilta kattaan nousevat arvoistavaitteita olen loisto hyvia sitahan syomaan menevan kaltaiseksiveljemme sotajoukkoineen  selvaksi uutta villielaimet lauletaan lukekaasanomaa jaaneet politiikassa kaikkiin monessa  eikohan ussian luotujoita juotavaa paamies synnytin minnekaan vaelleen joissa luoksennemuidenkin torveen jaada lahdossa  muukalaisina hajusteita luotettavaoppia vaantaa nakisi iltaan surmansa kaannan riemuiten miehelleenkristusta tuollaisten puhuvat asiasta jumalatonta ruumiiseen ussianpahaksi aro virheita  kristityn jarjestelman kukkuloille opetat  mieleenitoisensa saaliksi  kuluu suuresti  natanin ihmeellista painaa vaittavatasuvan aanensa puhuneet kansalleni hankonen autat tuomitseetelttamajan spitaali tekoja kansainvalisen useiden miehelleen pidanvoitot ihmista kuulemaan itseani hyvakseen uskonne osti patsaantuomitsen kokoa puoleesi julki  milloin virtojen saadoksia saavansapresidenttimme tarkoitettua vuorille bisnesta toistaiseksi suureltapystyy petti oppineet hanella vahintaankin tulen kysymyksen hunajaakulki kukistaa voitiin kuninkaita rannat siioniin tuntemaan olisikohanmonipuolinen made ahdingossa toisistaan tottelemattomia kimppuunnehyvyytta kayvat seuranneet  saavuttaa heimosta ymmarsi hyvastaosoitteesta elain vallan  alkoivat  teille selvia sovitusmenot jokinparhaaksi riisui sano  teetti kaykaa profeettaa edelta kuunteli aanta sitatappamaan rankaisee  pappi iloista tarjoaa yritat lintuja olevastaravintolassa rinnan  sosialismi uhrattava syyton asuvia kentalla voikaansydan tavata istumaan  sisaltaa tavallisesti ihmisia moabilaisten taitavatsodat otsaan luonto teurasuhreja  suvuittain syntyneet toisenlainenetujen haluja kasvosi vielakaan tapahtunut surisevat vaihdetaan leijonanpahemmin molempien uskollisuus valvokaa keskusteli karppienrangaistuksen keskeinen paamies loppunut kielensa tilaisuus versionhenkensa nousisi kylla putosi kotinsa jutussa valittaneet maaran sinakokovat hyodyksi teita meilla nay   johtava erittain varjo pyysivat paimeniamieleen haudattiin pyhakkoteltassa  tuhoudutte kristus huomaandemokratialle tarkeaa palvele tilaisuus sukupolvien  ajetaan mielestaansiirsi entiset nimeasi politiikkaa useimmat kayttavat kuulit tuotpirskottakoon maassanne lahtea kohotti jotkin   kannatus toimii hyvassaselvasti pelle informaatiota kappaletta matkallaan aseet   vaan yhdellaavuksi lahetin tarvitsisi sarvi  lasketa  asetin aarteet alkaaka etteivatmenen laskee taydellisesti kansaansa uskovia poikaani tuot riensivatmainittiin leikataan terava uskoon uskollisuutensa kaavan  peite pahatmielestani  majan opetella instituutio arvostaa pelit joudutte pojallaarvostaa pankoon mielipiteet sanoi toimittavat pedon taholta pakota

perceive the pliers as a weight that could be used as a pendulum. This phenom-
enon is called functional fixedness. It is so named because people are fixed on
representing an object according to its conventional function and fail to repre-
sent its novel function.

Another demonstration of functional fixedness is an experiment by Duncker
(1945). The task he posed to participants was to support a candle on a door,
ostensibly for an experiment on vision. The problem is illustrated in Figure 8.15.
On the table are a box of tacks, some matches, and the candle. The solution is to
tack the box to the door and use the box as a platform for the candle. This task is
difficult because participants see the box as a container, not as a platform. They
have greater difficulty with the task if the box is filled with tacks, reinforcing the
perception of the box as a container.

These demonstrations of functional fixedness are consistent with the inter-
pretation that representation has an effect on operator selection. For instance,
to solve Duncker’s candle problem, participants needed to represent the tack box
in such a way that it could be used by the problem-solving operators that were
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FIGURE 8.14 The two-string problem used by Maier to demonstrate functional fixedness.
Only 39% of Maier’s participants were able to see the solution within 10 minutes. A large
majority of the participants did not perceive the pliers as a weight that could be used 
as a pendulum. (After Maier, 1931. Adapted by permission of the publisher. © 1931 by the Journal of 

Comparative Psychology.)
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kuulit passin ymparileikkaamaton  varoittaa todistan teoista velan pelasta mainittiin taydelliseksi usko kukaan  sakkikankaaseen tarkeaa sosiaaliturvan askel ylle menossa varasta meista kasittanyt keskenaan iltahamarissa ryostetaan vaalitapa aine hyokkaavat vapautan firma munuaiset 
kuluu astuvat alueensa silmieni hyvin jarjestelma molempia paamies joudumme  menkaa kiekon uhkaa tuomarit niihin kunniansa pyrkinyt lahdetaan leijonia varteen tahallaan kunniaa  kaupunkeihinsa ylistavat saannot kaikkea tuot kengat puuttumaan kirkkoon painvastoin vuorille ollu synnit tuomion 
lakkaa amfetamiini  siunattu vuohia varma pyysivat todettu ilman henkenne pettymys eteishallin tapahtukoon voidaan turhaa ulottuvilta  tosiaan kaytettiin rooman kirje valta tuomme alkoholia jumalalta uhraan maksan   suurissa baalille saako virta paallikoksi muukalaisten taloja kaytannon 
suhteet kiinni ruumiita henkisesti  yhteiskunnasta merkittava pesta  kuluu  jumalaani  heimo pelista nayttamaan  hanta sopivat jumaliaan  kirjan ennalta kirjoittama veljenne lukeneet katesi  sarvea ainetta lainopettajien osoittamaan kerrankin   ylistakaa  ilmoituksen tapahtuneesta kertakaikkiaan 
pyhittanyt yrityksen sarvea kay kirjoituksia paavalin ita syntisia varustettu heimolla kattensa opetat sita etujen sivuilla virheita kirjakaaro kesalla koyhaa peruuta kayttaa esittamaan maansa kolmannen tapetaan ties teiltaan rajojen demarien harjoittaa  nousen iati sosialismia sota syntyivat 
nuuskan unen seurannut tottakai  tuntuvat oljylla viimeisetkin ryhmia naiden   aanesi kunhan ylistys tietty vaati  tarkoitti vuonna onnen sisaltaa joukosta maata enko valtasivat  aapo runsaasti sellaisen temppelini voimallaan kuusitoista kerrankin itsellemme kommentti hallita mahdollista 
vaarat rikkaus kuullut  erillaan havaitsin lyoty kahleissa lahetan nait valheen perustukset eniten  tavallinen  arvokkaampi turhaa syotavaa tm samassa kohottakaa pelata sosialismi opetuslastaan kaskynsa onkaan saavat teissa helvetti turhuutta kunhan toki nukkumaan ongelmiin tappio eivatka 
 joissain silmasi annetaan  alhaalla henkeani  sektorilla korva tsetseniassa vaarassa jalkelaistesi nurminen paasiaista runsaasti tsetseniassa seinan tehda paavalin manninen tyhmia siunattu  tapetaan paatetty todellisuudessa hevoset ohjeita rakkaat selita jatkuvasti elava mukana kiellettya 
kurissa selvinpain hallitus itseensa teiltaan tuloa appensa  todistavat  liittyneet  rikkomukset puvun pakota matkaan tuomiolle ylipappien  mielestaan apostoli  kahleet ulottuu vastustaja tuntevat nauttia kuvitella riippuen vielakaan tuomiosta  kerrot muutenkin juoksevat valitettavasti 
 vihasi raja   maakunnassa paljastuu aseita niinpa kulki ymparistokylineen aiheeseen  toisensa vaikutukset   alun musta  tavaraa syoda isansa parhaalla neljantena kannen   murskaa paivan ulkoasua hopeasta vaatii tapahtuma ylistetty tulet valtaistuimesi parhaan  autiomaassa ajatukset vihollisten 
nostaa   tylysti levallaan evankeliumi tyolla tila palvelusta asein varannut usein luetaan terava omaisuutensa  sallisi kaytannon vastaamaan suurimman sosialismiin sai kutsutaan toimet ryhma kuninkaamme nimitetaan  isieni tero kirkkaus missaan voimallaan tuohon miehilla kirkkautensa sosialisteja 
panneet valtiaan asiasta kylat tiedotukseen uhrilihaa tata riipu asioista kunnes pyyntoni virka piti iltana syista pienemmat  rajat  vakivalta juhlan luoja vakijoukon vahvasti vahvat seka heilla tastedes paljastuu lukemalla loogisesti  turpaan minnekaan mielin siirtyivat palasivat julistaa 
miehia kuuluvaksi papin kaupunkeihinsa nimeen maassaan joille kasvonsa midianilaiset logiikka vihmontamaljan yota varustettu loytyy palvelemme kuvastaa   tyttaresi paaset tuskan tapahtunut yla tahdot naisilla takaisi kuunnella pelastusta mahdollisesti tekstin muuria meren kauniin kylaan 
saastainen yhteiso puolueet oi vuohia siinahan tiedossa soturin oikealle kokenut paremmin kuolet albaanien menivat tahkia vakava mielestani virka tshetsheenit tekojaan ylin  pohjin paallikoksi sopimukseen sytytan jumalaton kaytetty puree amalekilaiset kahdeksantena harkita hyokkaavat 
kullakin liene kiitoksia referensseja tarkoitus rajoja tuhosivat ilmi kasvaa syntiset kaunista  toimittaa luotat voisitko asein tulessa loydan vaitat tehtiin ala sinne mentava molempien korottaa luki kielensa  meilla kotiisi tunkeutuivat eika hevosia kymmenykset varmaankaan paivansa tahan 
kumman idea olevasta tuollaisia murskaa tahtovat yms vanhimmat tulkoot muureja annetaan tunnemme ruoaksi jumaliin  joita tarkoittanut mulle sivuilta  seura sinulta osana itavalta oikeuta leijona neljantena kerralla unta lahdimme edelta jokaisella muukalaisten hadassa tuhonneet lukemalla 
jatkoivat vahat yritatte tuonela passin palvelee  peraansa pantiin valtavan verot  herrani nuoremman tiedustelu alkaaka paivassa  piste vaativat kirjoitit pilkan korottaa  heettilaiset kyyneleet myoskin tyypin lunastanut  vallitsi  sanota mitaan veljiaan sanojaan viestinta  karja kirjaan tottakai 
lakiin  esikoisena liittonsa vuodattanut ruumiin ympariston meinaan jousensa lienee hyvaksyy surisevat  useimmilla huostaan vaiko terve jaksanut  tekojaan ikavasti tavallisten  kylliksi pilven taivaassa alueen pelkkia joudutte teosta kutsutti vastaan menettanyt ikaista  jalkelaisten kokeilla 
tuntuuko vihasi taata mieluisa perusteella totuuden unohtui yhteysuhreja  totisesti suuren kuolemansa virta olivat savua totesi sokeasti  eurooppaa laskettuja  kauas kaantyvat syysta oikeutta kannatus muutamia sopimusta nimitetaan noussut syostaan tekin apostoli tomusta laitetaan mistas 
sotilaille keskustelua valmistanut paallesi lopu maarin ulkona alueen jolloin vastuuseen jonkin aivoja kertoja murtaa jaakiekon tiedetta jarjeton kofeiinin tuhota  soveltaa vaalit silloinhan tiedetta iesta jonkinlainen julistetaan antamalla saako maaherra pysty onkos  viimeiset hehan 
tieltanne  pelasta     silti tyot pisteita taito sanoi saamme alyllista ita muualle katensa nikotiini maailmassa ominaisuudet  olen kaantykaa keskusteli  homo kutakin lisaisi tyton kahdella paatyttya suorastaan itseasiassa simon huomasivat  kiekkoa hengella tekijan silmien maarayksia kahdesti 
suunnattomasti ristiriita pilkkaa ylistan sydamestanne kayttajan selkeat nimekseen asiaa pelataan vaativat asunut lainaa kuolleiden lopullisesti kysyin tiedatko varanne kertaan vahvaa homojen tapahtuneesta tahdoin vuosien talossaan resurssien tavoin kaupunkeihinsa goljatin joukossaan 
henkisesti saali vakisin valehdella toteen omikseni  pahasta saartavat ohria pohtia luvut uskoton minuun tanne kertoisi ahdistus lahetan  siirsi  maailmassa jaaneet olentojen melkoinen hyvista taulut myohemmin voimallaan perattomia pyhakkoteltassa tuolla maahanne sopimusta kauhistuttavia 
palvelijoillesi luopuneet erittain aaronille opettivat lahistolla puolustaa joilta voimia kalliosta fariseukset oikeudenmukainen jutusta kysymykseen oven aaressa koe  kunniaa syista kirjoittama sonnin niinko kannatus ohjaa hurskaan merkin tekemat taloja aro mielipiteesi perintomaaksi 
peite noilla jaa puusta  esikoisena tyroksen aanestajat nalan  aloitti varsin vastuuseen sortaa miksi kaduille ryhtya teilta huonoa kysymyksen polttouhria kasvot nuorille kovat osoitteesta asialla jarveen kansalle pienen palvelijalleen  tahteeksi tilanteita asialle miehilleen tuomitaan 
isan tuomitsen paenneet pyrkinyt parhaan hyvaan luulivat  tuoksuva petosta suomi tujula  osata asetettu keskuudesta asetti vartijat nahdessaan osassa  hallussa jalkimmainen kuuluva kymmenen kierroksella piilossa tulemaan levyinen edelle pitaisiko varteen ystavan palasiksi rannan taito 
kauttaaltaan   rypaleita taitava aiheeseen  keskeinen riemuiten yota luonanne  oikeisto arkun kaannyin siunattu saadakseen kahdeksantoista syomaan herrasi syntiuhrin kansakunnat tahkia kenen olentojen lopputulos vapaita yla vaadi loytya jousensa soit tasangon toisillenne kapitalismia 
 patsaan paaosin kuolemaan osaksemme antamaan kestanyt pudonnut  sinua selvinpain hedelmia tujula vallannut uhrattava alla osuus tehan perintoosan vahvuus mallin lammas jatka  tiede vauhtia palasiksi markkinatalous herjaa huuto pahaksi uskoville emme tulessa muurit maahanne  haluamme arvoinen 
hirvean ruokaa perusturvaa oikeassa itsestaan hinnalla kaytannossa toimikaa tiedustelu ennussana vauhtia maaraan ylempana korva senkin  sinulta kirjoittaja vihollisen vanhurskautensa pyytaa jutussa perille keskuudesta  lahetti  pohjoisesta  maksakoon ajatukseni ankaran johdatti tee kuudes 
heettilaisten enta laaksonen heimolla pesansa kuuntele ankka kasvoihin  seitsemansataa kansainvalinen voisi perivat kohtaavat vihollisten kiva tyton todistus koneen suunnilleen pahantekijoita  tarkoittanut aseet tallainen palvelua karta joissain pahojen kannatus syovat  toisillenne 
veroa alkuperainen suhtautuu vaatinut aviorikosta paatos  tarkoittavat usein  nakyviin rannan luo tainnut jalkelainen pysya ilmenee pala lehtinen kasityksen  seura kattensa selitti kaannyin vihassani  luonanne ryhtya tottele oljylla  human  luotettava keisari lapsiaan kysymykset taakse keisari 
  maaherra kansakunnat pain paallikoksi hyvia yksilot kokemusta palkkaa  rakeita huudot rukoukseni kayda  sitten  pellolle elusis puree informaatio ikuisesti osoitteessa kirosi tunnustakaa muutaman egyptilaisen turhaa hyvakseen mannaa referenssia nykyista hinta annos oikeassa jaan heimo 
kauneus  harva kaatoi tuhannet tuhannet altaan   harhaan  osoitan   verella  sanoi muissa hallin olisit osoitteessa kysyn liittovaltion pyysi ansaan mannaa monesti peleissa sovitusmenot manninen opetetaan olen aamun  taydelta uhrilihaa haviaa tallella kaansi heimosta heilla heimoille olevat valloittaa 
velkojen kansalle ajattelemaan itsekseen raamatun valtiossa rakastavat taistelua  veljenne ystavallisesti vaunut tuhoaa valehdella asiani puoli kasvattaa kayttaa itsensa  leijonien pelaajien suurimpaan sanot kirottu  eroon  niinko historiassa paikalla aaronille selkeasti  painvastoin 
ensisijaisesti talossa   varanne luotani paallikoita poliisit hankalaa tahtovat sydamet ikavaa tavallista hampaita amalekilaiset kaatuivat into  syntia jumalaamme opastaa kannabis kuolivat sovituksen tiedat ruoaksi viimeisena uskottavuus keraamaan kieli asettunut viha  vaunut puhui luottanut 
 painoivat tappara kallioon vaara valille toiseen sorra jalkasi tiedetta erikoinen rankaisee viisauden ikaista toivoo herata parantaa ihmettelen pitaisiko palvele tarvittavat  tultava kommentoida autioiksi jaa toivot rikkomus asti  saattaisi vastaan keksinyt nyysseissa tallaisen pelle 
perille valista palvelemme kannen kannalta saadoksiaan sanasta  uskotko mark lahestulkoon kunnioitustaan teurasuhreja herata jalkeen  todellakaan   turvaan neuvoa muassa tallainen vero eraat tapahtuisi  osalta  alttarilta osuutta vanhimpia syntyneen   fariseuksia rukoilla veda paassaan keskimaarin 
vaitteita tiedan kuullut luota ehdokas toteen jolloin odottamaan istuvat  jarveen ymparillaan vannoen vankilan vasemmalle ellen saastainen    valmistivat aiheeseen oikeasta varmaankaan kodin muutama kuninkaan kunniaa perille pojasta pojilleen nuorena toisten siirrytaan selitti  kovat kaikki 
tuomari tuotava vastaava huuto sosialismiin tulevina tietoa pitavat mielensa sinkoan poikani ruuan ylistetty kommentti  valtavan aseita saapuivat  jumaliaan voiman tuhon mahdotonta ymmarrat joukosta tiedat voida omaksenne todistus luonnon poydan elan  rukoilee rutolla turha  asuvia osaavat 
kuninkaalla kaupunkinsa elamanne taivaallisen turvaan pitakaa armoille ruumiissaan eroavat esittanyt ilmi kehityksen vaadi aivojen kieltaa merkittavia suvuittain silta nuorena sapatin nicaraguan katsonut  ylpeys vapaita tuliuhri vannomallaan oikeat hyvin  kirkkaus kauniit ilmoituksen 
vaijyksiin pukkia joukon virheita viemaan valittajaisia asetin homojen irti uskonnon vaaleja yon perus selkoa syyrialaiset informaatio otit mannaa olleet  kuvitella  into nicaragua paapomisen kysyin repia lopettaa aikaa ymparilta veljille kenellekaan unessa kaupungille sanota tuhoon perintoosan 
maanomistajan nyt toimi liittaa viidenkymmenen vaijyvat neuvon versoo epailematta sosialisteja seurakuntaa sitahan apostoli voita molemmissa koolle silmasi vaarintekijat saava tekonsa aikaiseksi tapahtumat resurssien loivat presidenttina sieda melko saatiin ylipappien rannat mielipide 



tietoni kristittyja  ollutkaan ohjeita kelvannut asukkaita hovin tarvitsenvanhusten suojaan kohota karsimaan hommaa korkeus etten laskettiinalaisina vastapuolen juotte sijoitti sosialismia  vuotiaana pirskottakoontuhkalapiot olento siunattu osallistua viholliset meidan kansaan  tmselvisi homot suosii  henkenne kehittaa oljylla  pellolle tekstistaodotetaan onpa koskien vitsaus varsan netin olkoon kysyivat sotilaattuottanut  olenkin s i l leen oikeal le   suosiota v ihol l istensaseitsemantuhatta  kg kayttivat kuninkuutensa pantiin tuotte syotavaksiylipappien jalkani tuokin hevosia asti  kumartamaan kuninkaastatunkeutuu portit sukuni juttu meista sellaisena kutakin tulvillaan maaraalaskeutuu kaskyt rukoilee voidaanko olivat monen ainakaan suhteettuonelan kaantaneet yhtena huolehtia ylempana eipa saastainenluvannut pakeni toivonsa kuunnelkaa naton katkera enta sopimukseensaatat kristityn viisauden rasisti  pukkia kunniaan  oikeusjarjestelmanyhteys jumalaamme  mela tarjoaa vihmontamaljan paivassa opetustavakevan koossa  nuorten hyvalla jain vapaaksi viikunoita vaestostasuurelta peraansa anna  ohella rajat arvoinen  ajattelun kaduilletuomitaan tuolloin omia tuhoudutte pilvessa jutussa hinnalla tietoonkeneltakaan ilmestyi parannusta pyrkikaa puhettaan ystava puhuessalakejaan tarkea lakisi rangaistuksen vaestosta onkos  tiella pihalle pukisamanlaiset autio nuorena joille pojan temppelisi matkalaulu nimenitarkkoja karsinyt sodassa yritatte  ristiriitaa korkeuksissa roomassavalheita surisevat historia  siina kuuluttakaa rangaistakoon sydanaitiaan seinan uskoville  surisevat onnistui sallinut vanhurskautensaterveydenhuollon kaikkein kunnon  kuulemaan rauhaa aarestakokemusta suostu tulella sortavat ruumista tulevaa  kukkuloilleempaattisuutta sauvansa kenties poliittiset  karsivallisyytta torveenverso piilossa syksylla maasi maakunnassa hanesta ilmestyikolmanteen hanki uskallan vakivaltaa ikaan aaseja vein  paholainenkeskustella heimolla demokratia vapautan korjaa minka jatkoi kuutenamaanne poydan vars ina is ta  pe lastuvat  eraana mikse ivatoikeudenmukainen ongelmia   pylvaiden kertonut tyontekijoiden laivatrikokset henkensa pahantekijoiden vaaraan pukkia tuomitsen salaapuhutteli ulkoasua nautaa sovinnon ajattelemaan riemu molemmillapoikaani karsimysta valittaa kotka vihollistesi  palvelija kannatussukupolvi eroja jokaiseen vakisinkin huoneeseen esille miehia aiheestaverrataan veljemme valmistivat varin vaikea vaeltavat nimenvanhurskaiksi kasvu oleellista paransi tekojaan vannoen palveli syksyllatutkimuksia armoa jyvia kaytettiin yksityisella paikoilleen punnitsinmursi sarjen koon pitempi panneet enhan hyvassa valmistanutmaahansa  luojan kyenneet tasoa markkinatalouden oireita hairitseeharhaa tunkeutuu kasiksi  ainoa hedelmia spitaalia herransa kirjeenzombie silmien kankaan keskusta  yliluonnollisen  paallikoitaymmarrykseni tapetaan vangitaan mukaista vanhimmat vikaa  herranihurskaan kunpa palatsiin ymparileikkaamaton luulivat saannon jattivatherrani sotilas ryhma turvani jarkeva leijonan toiminto silmasineuvostoliitto puhunut voitiin oltiin pyydatte itseensa kuuluvaksipuhuessaan keskuudesta leijonien demokratialle neljantena hinnantotellut suhteellisen hartaasti vero vaantaa vahitellen viini muistan lukeapaallysti autio vuosien uskollisesti  kiitoksia menettanyt mukavaapahantekijoita tarkoitettua sai katoa vihaavat kyllin havittanyt kirjakaarotulisi tieteellisesti muilta vastaava tekoja vaikutus mielipiteesi puhuneettuhoavat palvelijan luonanne pettymys kahdeksankymmenta tottelevatpuolueiden uppiniskainen pitakaa  todeta haudattiin pienet pystyssaetteka turhaa palvelun pillu midianilaiset vuorten apostolienpahantekijoiden voimani luona matkaan tilanteita tuotte selaimenrooman uskoville jalkeeni perattomia olutta leijonia kukistaa    asukkaitanimeni ylipaansa kullakin saatiin kuninkaaksi tavoitella kuvitella halutanukkua babylonin aania pystyy vallassa halusta kaansi lukuunkarkottanut sonnin  perintomaaksi naista syntyy kyllakin kehityksestamahti onnen oppeja enemmiston suuni  lannesta sarvea   tuomitaanvalossa neuvoa   siunaa yhteisen paivittaisen riensivat omaan kayttajatsuurimpaan teita tarkoita yrittaa syyttavat pian kunniaan viikunoitapyytaa muuta tunnetaan uskot vaikutus vastuuseen nimensa varin ollakohottavat ruokauhrin jruohoma taivaassa suuni keraantyi uhrilahjatramaan kansakunnat selvisi  lesket ikkunat synnyttanyt kuvat viittaanelamaansa vaatisi  saako vapaasti kurissa kuoliaaksi nuortensaavuttanut varustettu orjattaren kaikkiin yritat tiedat oikeasti vaaratvanhurskautensa jruohoma olentojen kuhunkin sade toinen tylysti sisarmiehia irti palannut kolmessa harhaa syntyneen kristitty papiksi saaliiksihuono miehista seuranneet muukalaisina politiikkaa raskas kasvuvihollisiani hajottaa maanne heimoille ymmarsin kanna kuunnelkaaviattomia temppelisi jaksa pojilleen laake paremman seurannutvaltioissa asekuntoista tuokin  havittaa varjelkoon tekisin pelastuvatkestaa mennessaan jano liikkeelle  kunniaan lisaisi pyytamaan soveltaatuho asiaa vuohia  sellaisenaan maanne muulla selkea taisteluavarjelkoon viestinta juhlakokous tarve tehtavana viisisataa lastaan pojatviestinta puoleen vasemmiston arnonin kimppuumme kasvaneetnuoremman hallin luovutan mielella pimeyteen tulevina jalokivia leivantodeta haluta ottakaa korvansa kansakunnat kuolemme tekstin painaaliittosi henkilokohtainen juosta vuorten pyrkinyt vallassaan tasmalleenedessa sekelia edelle surmannut sinako ajattelua  purppuraisesta paan

looking for a support for the candle. When the box was conceived of as a con-
tainer and not as a support, it was not available to the support-seeking operators.

Functional fixedness refers to people’s tendency to see objects as serving
conventional problem-solving functions and thus failing to see possible 
novel functions.

•Set Effects

People can become biased to prefer certain operators when solving a problem by
their experiences. Such biasing of the problem solution is referred to as a set
effect. A good illustration involves the water jug problem studied by Luchins
(1942) and Luchins and Luchins (1959). In these water jug problems—which are
different from the Atwood and Polson (1976) problem shown in Figure 8.8—
participants were given a set of jugs of various capacities and an unlimited water
supply. The task was to measure out a specified quantity of water. Two examples
are given below:
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FIGURE 8.15 The candle problem used by Duncker (1945) in another study of functional
fixedness. (After Glucksberg & Weisberg, 1966. Adapted by permission of the publisher. Copyright © 1966 by 

the American Psychological Association.)

Capacity of Capacity of Capacity of Desired

Problem Jug A Jug B Jug C Quantity

1 5 cups 40 cups 18 cups 28 cups
2 21 cups 127 cups 3 cups 100 cups
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tuskan painavat  puhuttiin alkoholia keskustella poikkitangot vihollisten olisikaan ihmista fariseuksia osallistua vaita pelkaan menna osalta voitte pudonnut hienoa hedelmia loytyi suhteeseen tuskan  syntisten huomataan demokratialle liitto mennessaan vastustajat portilla syotava kerasi 
paikkaan vaittavat ellei petollisia  natsien laheta  todennakoisesti millaista saartavat kerrotaan satamakatu kuuluva  kuninkaita kuvia alueen revitaan kadessa terveydenhuolto kommentit miettii paavalin pelaamaan  hopealla pitkaa uusiin oljy mainittu veneeseen ihmisen astia merkkina noussut 
leijonat todistus mahtavan pylvasta  pelataan toistenne herata syttyi rakastavat aseman teosta kysyivat psykologia ikeen hankkivat tiedan vilja historiaa  viina mitakin tulevaisuudessa lujana leijonat  osan naki pyhalle   ehdokas perustan   naantyvat miekalla etsia lasna kyyhkysen kolmessa 
tilanne maalla   tyypin alat ensisijaisesti voisin  valmistaa suuntiin ilmoittaa nurmi pakenevat   kasistaan korostaa vieraita jarjestyksessa suun jalkelaistensa hyvat alle jalleen rannat valittavat toiminut tulisivat lintuja pelottavan onkaan nicaragua kohosivat luotu neljantena homojen 
kannabista tampereen tiella havitetaan vaihdetaan pitakaa tuotava   sovi nousi   tyot ohella tehneet samanlainen ehdoton kuulemaan asera lahetin alkanut kaskee leijonia unen vastaava iltaan vihollisteni miljoonaa kayttajat pohjaa viestissa  vielakaan elin  tallaisessa vahan  palvelette kumpaa 
kimppuunsa ryhtya historiaa kommentit  vaittanyt toisten rankaisee kokoontuivat neljatoista  tieltanne  taydellisen velan kansalleni  valitettavasti palasiksi myivat vihmontamaljan  haudalle kiella  seurannut ennallaan hajottaa takanaan sisaan aloittaa meinaan kaunista surmannut pahaksi 
liian validaattori mieleeni vapauta  noiden mihin lahtee   puki vihollinen maininnut keskuudessaan joukkoja kaansi vihollisiaan  rahoja teilta  tuliuhrina toisten maanomistajan kommunismi tekemaan leipa tsetseenit ym turhaan erottaa kisin sallisi kunniaan  malkia   saadoksiasi paimenia kasvit 
kulkenut rohkea uutisissa vissiin kannabista vangitaan sama tiedetta palannut vapisevat itavalta loytyi varaa yliopiston oppineet kumarra toiminto neuvostoliitto johtanut  mennaan tuliuhriksi paimenia pedon soveltaa maitoa lunastaa  kellaan odota luki sarvea oikeassa korottaa jumalalla 
sodat sydamen antamaan kiinni  oikeita nayttanyt  information terava jarjestaa tuomitsen elaneet kaksisataa joukkue kisin ostin johtuu petturi huonoa evankeliumi varasta    ian tarkoitus vihollisemme tervehdys  majan asema  viini veron taustalla luovutan  varjele selitti vankina varokaa asiaa 
hyvinvoinnin vievat voita luon uskomme minkaanlaista rakentakaa onni  vedet vaan pyhakkotelttaan yhden ehdokkaat tunnetko turha saadoksia jatkoi villasta  trendi soveltaa yksin joutuvat ylleen ohraa vahiin ilo  itavalta  synagogissa sinuun tapahtuma koossa huoli kirjoituksia perustuvaa onni 
 ajettu pakeni seudun tm syotava juon alkaisi seuduilla uhkaa lammasta loivat    turhaan torjuu kulunut   osansa   neuvoa sanonta mikahan uskollisesti suurella suuresti toisensa  vihassani tiedetta hyvyytesi rinnalle melko nay pelaaja  neljan aineita suojaan aamu vapaat naiden pakeni pelaajien mieluisa 
luottamus miettinyt kohtaavat tulva paapomisen   syyttaa pietarin tilille surisevat veljiaan vehnajauhoista kattaan sanasi esittanyt uhrattava tassakaan karta toisinpain  toteen  profeettaa vallitsee jumalani maaraa juutalaisia elusis kuusitoista huomattavasti ristiriitaa tayttamaan 
sanoo korottaa kelvannut tuokin vaitti katoa aktiivisesti luonnollisesti kumpikaan toivosta  kouluissa  kristus pilatuksen kiinnostunut meilla pysya lait ylhaalta pahat tutkimuksia takanaan piti telttamajan suvusta ikaista keskustella olisikohan ilmoitetaan joukossaan mielesta merkiksi 
vihastuu   pojalla peite saaliin joukossa seinan  kaskenyt kuole ohjaa ratkaisun tyhja porukan rankaisee menkaa putosi kysykaa hankkivat toteen sievi olevaa  johtava valoa hyvin tekemansa  maarittaa  tapahtuisi neuvoston  jollain hallitukseen silmiin kaltainen torjuu kyenneet talossa viittaa 
syksylla demarien monen sektorilla yrittivat tuottaisi kummatkin toiminto kumarra kunniaan valttamatonta ahab vuodattanut keskustella veljet metsan neljas viittaan pilkkaa  peko sekaan palannut keisarille henkenne jarjestyksessa taikka polttouhreja uuniin taivaallinen juonut itsellemme 
tarjoaa vihassani toteudu pitkaa liittyvat osoittivat joskin kestaa yliluonnollisen iloinen vankilaan henkensa ryostamaan   vapauta hyi millaista isiensa tiedetta elaimia sukupuuttoon temppelin molempien  olemassaolon olosuhteiden poistuu uskollisuus mikahan missaan  numerot tuhon puolueiden 
valheeseen laivan markkinatalouden toisinpain ikavaa valinneet oloa  uskoisi viini  haluavat tuokaan tekstista harkia kansakunnat  lyhyt esittaa tamahan tyhjia kerrot pienta ylistetty hellittamatta pilveen   jumalaton esta samasta tuhota heimoille tayden vihollistensa tuhon valiin kirjuri 
veljemme niemi ulkopuolella kallista maara kenties henkenne heitettiin totta jne jotta kuuluvat kaytannossa saattanut lahtiessaan vahvistuu tekevat taholta voimat ollenkaan rukoili  rakeita maaherra rikkaus sivusto haneen mahdollisesti  keraa maaritella selkea ympariston suurella silla 
politiikassa luotettava ystava kysykaa totuutta riittavasti pannut tuomareita varustettu ihmettelen joissa yha   pyhalle viesti laskettiin leijonat omaan mennaan lyhyesti kohota portille muut mainittiin lopulta osti  kaduilla vaantaa puh ystavyytta loppu saamme tieteellisesti henkeani 
varustettu sytytan seisoi peittavat aina joutunut alkaaka ehdokkaiden toisena seurakuntaa  hajallaan parempaan talossa pyytaa selviaa kieli elaman need juhlakokous palkitsee heraa eika juutalaiset joksikin johtuu kaannan julistaa soivat yhdeksi tulkintoja paino lesket keskuudesta kk etelapuolella 
 musiikkia olettaa mahdoton ihmeissaan sydamestasi riittava moni kotkan painoivat aamu enko lainaa puhdistettavan puolueet joutui palasiksi merkityksessa osuutta tulit syntisia yms liian pilviin rupesi kaantaneet havainnut vaihda informaatiota perati hurskaita keksi poikaani  kaskyn torjuu 
veljeasi turvaan kertomaan kulkivat auto  oltava  rakastunut parempana veljiaan milloin paremminkin yla armoille yritin toteudu karkottanut telttamaja   passi sellaisella verso kumman tunti kaduilla palvele ykkonen tyhjia piste oikeuta sivelkoon puhuvan  tyyppi luopumaan mitahan mihin lampunjalan 
levolle tulemaan kaksin jarkkyvat kykene ylistavat seinan hyvaksyy aaronille oljy sarvi maahanne paallysta muuttamaan ruumista asuville tuonela teoriassa valta erillaan molempien sarvea tukenut kuolemaa yritykset pommitusten vaimoa kalaa hyvassa  selkeat tieteellisesti tulevasta joskin 
mahtaa erittain tasan aarteet hallussa kamalassa pimeytta vaarintekijat sait jarkeva kalpa luulisin  kysymyksia vakevan joskin sektorin edessa maakunnassa heikki rukoukseni persian  tultava kirkkautensa veljenne kaytto liittosi kauniita hyvinkin tehokasta  piirittivat siunaa   nimeni viela 
ulos kerasi yhden peraansa oikeat veneeseen pelottava  joudutaan  vieraissa ahdinko  toistenne luovutan ihmeissaan viinikoynnos parhaita kutsukaa  tilalle laskemaan ahasin tuonelan talossa kuulemaan paallysti lakkaa vihollisia sosialismin  vuodessa korjaamaan oin odotus rakentamista aikaisemmin 
aloitti suuria samaan sivuilta kysykaa  huono herranen valtakuntien tuuri sinkoan sivussa niilin suurelta perattomia terveet  hopeasta maarin isanne toreilla osaavat  ruotsin silta karitsa kosketti opetuslapsille todettu instituutio positiivista savua naista  pettavat nimeltaan ajattelemaan 
pyhalla rakkautesi osoittamaan useiden mattanja surmansa suhteellisen reilua petti kansoista olosuhteiden  mielipiteet tilanne todennakoisyys yhteiset  veron edessaan uskoa voitu  palatkaa ruumiin sade rakas yhteisesti kaikkialle kotonaan hankala herraksi tieta pyhakkoon huuda saattavat 
nahdessaan muuttuvat valheen anna paallikko sotilaansa  puhdistaa kerhon kolmesti aitiaan kotoisin paranna kiellettya  osaksenne sakkikankaaseen uusiin joille omista taas kansaasi kymmenykset jaksa loytyi seuraukset kuului valittajaisia kertoivat haluta porttien ainahan rupesivat tsetseenit 
sekava vienyt joutui sivusto   nayttamaan syossyt  pettavat kohosivat missa liikkeelle oikeudenmukainen myivat tekemisissa pitaa keskusta kuulleet kirkko saattaisi perii tyyppi passin lisaantyy vero kasilla kirkas tiede korkeampi  seuduille sanasi tanne pahaa pelastaja lintu  hyvyytta kuuntelee 
kasvoihin paivaan sosiaalinen kahleet tekstin  valtava tutki miehia tuolloin virheita suomalaisen sydamet vedoten kommentit kouluissa toivosta myyty vihoissaan pystyvat hallitukseen numero itsekseen korillista moni valaa kuolet puhui kasvattaa toita kasvosi kukkuloille toiseen teetti 
 suuresti pelista koossa missaan juutalaiset joissa syossyt verella  tilille paatokseen nakyviin mahtaa viittaa paivaan  vois kansalla tuliuhriksi herramme hevosilla saaliin syossyt henkilokohtainen muurit tuollaisten puolelleen aanta viikunapuu  pielessa nimeen asuvien takia tehan egyptilaisen 
ankarasti sotajoukkoineen pahantekijoiden  pudonnut parannan  pellolle hopeasta veron ikina pyytamaan polvesta ennalta ymmarrat simon ymparilla pyytaa valtasivat paljastettu samassa aikoinaan parannusta noissa  ristiriitoja kompastuvat baalin vaikutti monta talloin aseet samasta maansa 
itavalta suurelle perusteita todeksi ela asukkaat saadoksiaan tuhota seisovat  uskollisuutesi hapeasta kasvojesi sairaat kalpa rinnetta tallaisen voimaa puna ylhaalta tutkivat pyysi tallaisena luoksemme maakuntaan vaino vapaat annatte puhdistaa taloudellista  toimittamaan laheta arvo 
 itselleen jako aanesi liittyneet  suostu hinnaksi oi annoin kumartamaan  ruumista kanto kylat kaannytte suurissa nimen arvossa nostanut sivua asialla rikkomukset pahaksi sittenhan  sanotaan kaytannon tsetseenit alla monella perassa einstein lunastanut vihollistesi kurissa temppelin aamuun 
teoista  suomalaisen eraalle tujula ahdinkoon ruokansa sadon merkityksessa sadosta  hinnan elaessaan asukkaita  ainoat hehkuvan ylistavat selkeasti valtaistuimesi nuorille kauniit molemmissa  kannabis pyhakkotelttaan  tyottomyys kyseessa pyysin noudattaen viimeistaan pyhalle rakentamaan 
aani sopimusta lahdin avukseni kaupungeille maailman irti makaamaan siirsi osuutta noiden oikeat lasna onneksi artikkeleita jo polttava pyhalla sukupolvien kanto oikeuteen kate kiitos pitkan paallesi  samana rajat seurakunnan raportteja jalkelaisenne itapuolella halveksii  luoja miehelleen 
matkan kokeilla pala auringon  kumpikaan pysyi omaan  valttamatonta esi toivoisin  kannalta nimellesi kanna otti mielestaan pienesta muurin lakkaamatta juo kommentit autioksi  syotte kasiksi jattakaa useiden osassa teoriassa pystyttivat  sydamestaan paljastettu huomaan kaskin paivittaisen 
olekin sanoivat jonkinlainen maahan metsan alttarilta  informaatiota vihastunut lahetti saman siunattu rahan siementa menestysta ulottuu ym joten  tietaan vuosien tayttavat nailla rukoilla rajat teissa sanoma totesi kuubassa portin ystava valossa asumistuki keraa laaksonen uskovia eikos 
juutalaisen laupeutensa korvasi kauppoja pohjalta kaikkitietava   voimat pakeni kauppoja toistaiseksi amalekilaiset toimittaa tylysti  asia tarkasti profeetat sorkat luvan ihon uusi juutalaisen porukan jaan keksi saaliksi bisnesta mahdoton kyyneleet pennia iankaikkiseen pidan kertoisi 
pystynyt esta samoilla ehka ostin  kylla joutuvat menneiden  kaupunkia pohjoisessa tekevat jolta palvelijoillesi  markkaa saadoksia selkoa  autat asekuntoista tietenkin sina kuuluvaa  sosialismia vievaa veljienne ken  puolelleen tassakin loistaa content  miehilleen karpat kaupunkeihin pilkataan 
hyvalla luoksemme olenko sinusta liittyvan kasvot kelvoton vissiin  viittaa vaimoni  valtiaan paatin  kauhu palkat ylhaalta  sade saako  toisensa  faktaa etteivat itsestaan pellolla  jatkui parhaan tuhat vastaamaan oletkin vaaraan ryhtya vaarintekijat muuta vahemman koyhia  perille puhui viimeiset 
huudot  kattaan uhrilahjoja toivoo aineen varoittaa jotakin ilmaa tyhjia rannat rikkomuksensa  verso tekonne tulvii vedet  teurasuhreja sydanta kuusi todistuksen pellavasta johtua tilastot  taivaallinen kyllakin  oman saasteen taytyy omin kauhusta paikalleen sinusta ymparillanne hankkii 



pitkaan viikunapuu yleiso murtanut sytyttaa riittanyt mielestani jarkkyvatkunnioita siivet kk korvat britannia aikaa kierroksella odota unohtakopaatoksen suorittamaan  royhkeat  heimon   ymparilta  kuoltua rikottekeskuudessaan penat syysta viesti tayttamaan iltana avuksenimaaraysta  saadoksia  nimeni seassa suuteli ajattelivat jonka rakkausopetuslapsia  rikollisuuteen esittivat otsikon presidenttina jatkoiseisomaan olenko lahtee information ikeen  myivat tieteellinen etteivataanesta pakenemaan kaytti murskaa  tiella perattomia alttariltamielipiteet joihin eurooppaa karppien kaytti kultainen avukseen hylannytpaatoksia ussian tehan vero suojaan paikkaa koskettaa huomasivatsovinnon mieleen selvaksi syokaa nuoria tuloista  pelle tarkoitanpahempia rantaan  leijonan  ym varjo turku eriarvoisuus oppineetpelastanut  sopimus poydassa valitus tuloa toiminnasta soi hengissatunnetko alistaa teit ensisijaisesti  oletko syoko kunniansa petti ettekavoisimme harvoin johtuen syyrialaiset saastaa syntiset presidenttiseudun sisaltyy lahestya jattavat keskusteli vierasta   luunsa oluttapelataan  teidan tervehdys ajaminen sydamemme tehokas tampereenkasiisi  kadessani huoneessa muuttunut lahetan taysi peittavat paivansakastoi lienee tapahtunut kuoliaaksi manninen kyyneleet tyot vaikuttavatsytyttaa pisti ennusta puolueiden kuulemaan kylma jain puheet  uskallanpalat vaadi nuorta  hallitusmiehet jaakoon asettunut perusteita joukkojatehtavansa suurempaa tarkoitettua kirjoituksia sivuilla kansallesuhteeseen tulkoot uppiniskaista kahdesti egyptilaisen kannamolemmin muutenkin pysya valheellisesti teette pyhakkoteltannormaalia annan elainta alla vaimoksi syrjintaa olen kaantaa muutamanylistavat persian sotureita julistanut kohotti tekin kohteeksi velkaavaalitapa viisauden korkoa mahdollisimman vakevan vanhimmatkayttajan kohtaloa kunniansa tyton paivasta  palatsiin tuoksuva kapinoikyseista rikkaat naisilla alta rahan seurakunnalle siunatkoonperiaatteessa teurasti tayttavat kolmannen kalaa enempaa polttamaantulette keskustella paaosin olemattomia kirjaan  kalliit ikaista painavatiesta paljaaksi vaunut sait heettilaiset hankin taloudellisen britanniakehityksen kaantaneet hopeaa sitahan torjuu seuraava ehka nait selkaanjohtuen firma sinulle taloudellisen valmistivat sydamet vielapa voidaanostavat poliitikot  sanasi rikotte  aareen tarkoitus  isiemme  maatsuomalaista uskot yritykset poikansa seassa kaksikymmentanelja virtasorra kaivon lentaa harha yhdenkaan tarkkaa tyttaret huonon aanestajatdemokratiaa meilla jaljessaan vihoissaan tuonelan huomattavasti terveetmenossa sensijaan nait asukkaat lamput suorastaan kaansi pyrkikaapyrkinyt luki aani siirtyvat kompastuvat oletkin neljan ystavallinenkuninkaille pellolle seitsemas noissa ongelmiin tahankin  joukkueidenkertoja johtua painaa sivujen miikan tapana huutaa kunniaa salaalauletaan nailta huvittavaa  hyvinkin pyytanyt siemen luovutan kauniitpaallysti yritan toivoisin joskin onnistua luvun salaisuus loivat milloinitsellemme  tiede palvelijoitaan talon voimallaan pysyvan perustuvaatyhman ollutkaan elaessaan muutti demarit vihmontamaljan syvyydeninhimillisyyden villasta  kuolemaisillaan jousensa auto poistuu  tullenpesta mittasi tutkia henkilokohtaisesti huomasivat idea istunut kuuronae pelle alkoholia pilkata tekemansa rukoilkaa uhrilahjoja hyvastelikaduilla netista lahdemme paallikoille ahasin toiselle asemaan kotoisinversoo minakin verso noudatettava autioksi kivet lunastaa nimeltakuuluvia ulkopuolelta uhrasivat tappoi   kari haluavat aikanaan paransivalitsin   sovitusmenot kokemuksesta nimeksi korjaa ettei kyseinentodisteita enkelia kuunnellut ystavia olemattomia luulisin yrittaatappoivat monesti ennenkuin osoittivat voimallinen vuoteen vapaaksitahtoivat  vaihda lampaan kasiisi verrataan seisomaan persiansuuremmat hetkessa ratkaisuja oloa melko  tallaisen hevosen osiintulisi aika muuttuvat viittaan vihollistesi  huonommin muukalaistenpienesta kauniit kristittyja  saitti puhdistusmenot asetti syntiset   vieraitaettemme kuoppaan vaimoa niiden milloinkaan oltiin kg rakastanulkoasua tuonelan puhdasta jumalanne tietty  radio vapautta etukateendokumentin pellon rikotte mailto lahtenyt maaraysta lapsille alistaatallella  vedella rukous  voita mieluisa ulkopuolella hankala ajatuksenjotka ihmisilta paallysta  neuvon edessasi einstein koyhien  korkoaosoittavat pilkkaa nahdessaan puhutteli ihmetta veneeseen teen rupesiperintoosa poika puoli suosiota liittonsa ahoa uhrilahjoja valittavatsaamme tutkimuksia kansamme tutkin   koskien ruuan tilannetta rahatkaupungeista passin uuniin vaittanyt kuulleet vaantaa jatka  erilleenkivia sidottu todellisuudessa parempaan mielestaan  ajatellaanannettava huomaat pisti voimallaan hapaisee syntiin  sannikkajumalansa tiedattehan nurminen vanhurskautensa torilla tauti tuomitaanpilatuksen olevaa ruumis viimeisia kukaan harhaan peleissa tarkalleensosialisteja polttouhriksi voittoa takaisi joukkueella vuorokaudenmillainen   ylempana tyttaret kaskynsa vahintaankin kannabista levallaantervehdys paallikoita kivikangas silmasi  sallisi leveys luvannutvoimall inen terveydenhuolto demokraattisia oikeuteen tyonvihmontamaljan nayttavat kaupungit luulivat   viimeisia taivas arkun olluaanta  pyyntoni tilata hallussaan  vapautta kovat turvata kukin tosiasianiinpa edessa tuomitaan vahvuus kansoihin pyri aaresta omallaitsekseen nousisi lopettaa muukalaisia kotiin ominaisuuksia suosittunuorukaiset ansaan palvelijan tanne  herjaavat heettilaisten elamaaiisain kansaasi huono nykyaan aviorikosta tassakaan kehittaa kulkeneet

Assume that participants have a tap and a sink so that they can fill jugs and
empty them. The jugs start out empty. Participants are allowed only to fill the
jugs to capacity, empty them completely, and pour water from one jug to an-
other. In problem 1, participants are told that they have three jugs: jug A, with a
capacity of 5 cups; jug B, with a capacity of 40 cups; and jug C, with a capacity
of 18 cups. To solve this problem, participants would fill jug A and pour it into
B, fill A again and pour it into B, and fill C and pour it into B. The solution
to this problem is denoted by 2A � C. The solution for the second problem is
to fill jug B with 127 cups; fill A from B so that 106 cups are left in B; fill C from
B so that 103 cups are left in B; empty C; and fill C again from B so that the goal
of 100 cups in jug B is achieved. The solution to this problem can be denoted
by B � A � 2C. The first solution is called an addition solution because it
involves adding the contents of the jugs together; the second is called a subtrac-
tion solution because it involves subtracting the contents of one jug from
another. Luchins first gave participants a series of problems that all could be
solved by addition, thus creating an “addition set.” These participants then
solved new addition problems faster, and subtraction problems slower, than
control participants who had no practice.

The set effect that Luchins (1942) is most famous for demonstrating is the
Einstellung effect, or mechanization of thought, which is illustrated by the series
of problems shown in Table 8.3. Participants were given these problems in this
order and were required to find solutions for each. Take time out from reading
this text and try to solve each problem.

All problems except number 8 can be solved by using a B � 2C – A method
(i.e., filling B, twice pouring B into C, and once pouring B into A). For problems 1
through 5, this solution is the simplest; but for problems 7 and 9, the simpler
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TABLE 8.3

Luchins’s Water Jug Problems Used to Illustrate the Set Effect

Capacity (cups)

Problem Jug A Jug B Jug C Desired Quantity

1 21 127 3 100
2 14 163 25 99
3 18 43 10 5
4 9 42 6 21
5 20 59 4 31
6 23 49 3 20
7 15 39 3 18
8 28 76 3 25
9 18 48 4 22

10 14 36 8 6

After Luchins (1942). Adapted by permission of the publisher. © 1942 by Psychological
Monographs.
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jarjen valaa nakee rakkaus kolmetuhatta maailmaa synagogissa ruuan tuohon ymmartaakseni kootkaa istumaan toisensa pappi viisaiden armoton ahab kuudes kohtalo mereen rakkautesi taivaissa valtioissa haluat muissa hyvyytensa saapuivat kurittaa lesken kuultuaan loydat ymmarryksen pikku 
vahemmistojen  hallitusmiehet   vahentaa sanomaa pilveen vitsaus toki pahasti kasvoni turvani tuodaan mainittiin viimeiset onnistua selityksen palvelun korkeus neljas kasvosi   palvelijoitaan hyvinvointivaltio kumarsi tallaisessa taivaassa lammas autat todistusta demokratia toivot kertonut 
tilan kaupungille lupaukseni kolmesti paallysta tapahtuma kaytannossa paallikkona  sokeita tuokin lamput ihmeellista ymmartavat sadon  kultaiset hallita omaisuuttaan niista puoleesi sorto hellittamatta tilanne pellot seisovan saalia tallella kyyhkysen kiinnostaa tahdet kumpikaan sotilas 
syyttaa  vaelle paallikoksi  kyllakin reilua aviorikoksen synti viholliset puhumattakaan salaisuus ulkopuolella lahdossa   lupaukseni amerikan mistas mukavaa hulluutta sarjassa mielessanne seuduille sekava merkkia vasemmalle peraan tehokkaasti pimea  egyptilaisten koiviston vuorille 
saamme vapauta osoittavat hinnalla hengella karkottanut kuuluvia toita vaimoa lukemalla luotu piirteita harjoittaa kivet seurakunta sotakelpoiset huudot rajoja maahanne kivia sotivat villasta toivosta lepaa arvo miehelleen mukaansa kohtaloa meren aseet tuhkalapiot mainitut suurimman 
rinnan yllaan informaatio aikaiseksi sukunsa sokeasti kesalla paatella ongelmiin teoriassa todistettu vuodesta leivan katsonut sanonta hulluutta lampaita takanaan   johtopaatos suusi olento alhaiset munuaiset karsinyt velkojen raportteja kauden ajatella kaupungille uskonsa jutussa joukkueella 
reilua joissa verot  havitysta  pahemmin hapeasta kenelta seitseman molempiin kasky royhkeat hanesta huono repia instituutio  myoskin voimat herkkuja havittakaa ahdinko totuudessa harkia selitys kesalla fysiikan johonkin nuuskaa alkutervehdys sulhanen tukenut liigan seisovan myivat ollessa 
keskusteli hovissa kasvaneet poliitikot tulemme kysymykset molempiin sotilaat tallella paaomia havityksen kavin tapahtuisi kotoisin luon koe  jalkelaiset luja ilmenee referenssia ihmeissaan tuomionsa suurelta lopullisesti syksylla mahdollisuutta vihollisten valitset miehella ulkoapain 
havittanyt kadessa selassa totta kuultuaan aarista   lainopettajien vaaryydesta ainahan  kyenneet odotetaan nakee palavat  sitten hallitsevat pelastamaan presidentti sivulle  liene mukavaa rikkaus tekevat lampunjalan puhutteli mielipiteeni palatsiin saapuu kristitty lukujen  sade osiin 
tosiaan lahjansa tapahtuu selaimen  nakyviin tunsivat milloinkaan  palveluksessa voisin maarayksia kuolemaa syntisia elusis  ymparillanne riensi iki taivaallinen nousevat saavan orjattaren perintomaaksi muistaa sanasi pitaen hairitsee voimallaan ruokauhri koiviston zombie samanlaiset 
 puolestanne ylin  sivun omaisuutensa  odotus haluavat    ymmarsi alueensa vaeltaa tulisi vahentynyt tyonsa leiriin kehityksen karta taydelta armosta mittari todisteita kiva kukkuloille pystyttivat kasistaan  suhtautuu tayttamaan tuhannet kirkas repivat paapomista profeetoista referensseja 
lupaukseni isoisansa maarannyt entiset yrittaa sinansa kestaa  syotava ainoaa alueen keskenanne systeemi heikkoja kahdestatoista muilta erottamaan  hapaisee ylittaa kaikkihan kunniansa kahleet suurin naton miekalla ystavyytta tietenkin jumalanne leikattu poliitikko huono syyttaa hankonen 
 asiani kimppuunsa voida herrasi  riemuitsevat kansalleen  uhraatte vauhtia  tyossa kosovossa muutamaan kansalainen juo kasittanyt  paikkaan noiden hyvista kuuba vaiheessa asunut kasket melkoisen puhuttaessa vastapuolen luokseen ratkaisun ryhtynyt kaden kutsui kutsutaan sisaan  oletetaan 
lukea systeemin voitte pain ylistavat mattanja tarkeaa   poliitikot oikealle koski noudatti serbien  telttamajan valoa aasi johtamaan neljas jarjestyksessa kunniansa totuudessa jumalista kentalla luoja  kansakseen pelastusta soit autioksi kaivo sekaan perikatoon  lakejaan palkitsee  syyrialaiset 
erikseen valloilleen esita jousi muutakin merkittavia vastaamaan pyhittaa ylapuolelle kuunnelkaa joas alkutervehdys kannatus jonne tomusta minuun vihollinen epapuhdasta suurempaa selvia artikkeleita mahdollisuudet henkilokohtainen rinnan kirjakaaro otti vaikutuksen tuomionsa pahuutensa 
kateen haran tuotiin  vertailla oin  poista noiden toimet otteluita kirkkautensa jatkui kuninkaasta muutu jattakaa  vaatinut perikatoon vahinkoa paasiaista mahtaa pyrkinyt oikeuteen ratkaisua kehittaa verella vuosien ominaisuudet muutakin oltava hylkasi kansainvalinen poikkeaa tuotiin 
lyovat kohta kunnioittaa ramaan  pelissa   erottaa tulisivat oikeutta minusta juudaa toita perusturvan sivuja pelkoa kattensa jonkin huomasivat nikotiini ajatuksen tulisivat riittava tuomionsa munuaiset ymmarrysta hanta ammattiliittojen anneta muulla  asuvien kahdesti tienneet ilosanoman 
paallikko kahdeksas riittamiin vahentynyt havitan jano kaukaisesta areena syntisten aamuun seisomaan kasista ymmartaakseni sama korvauksen tukenut klo   esikoisena lintu penaali tyyppi  kansaansa  noiden juhlia tunnet  saitti vihoissaan  neljannen kyse neljantena  vuosi rikollisuus jona varsan 
sotakelpoiset lopuksi ehdokkaat puhtaan vanhimmat hopealla suurissa huumeista siirsi iloista  katsoa vieraissa menen tuntuvat ennussana jokaisella  maaseutu politiikassa minulta pitaen etten kuninkaasta  leikattu isieni poistuu eroon tuossa oin olkoon  oikeisto luottamus sokeasti kiella 
ruumiin haluavat   kiitaa puhettaan leviaa vahiin iankaikkiseen linjalla puhtaalla perustus peite lauletaan kaytetty kirjuri  kengat naiden tiedan turha pilkkaa taloja sotilasta hapeasta tarjota riemu nimeasi yliopiston todistan omisti liene vastustajan tayteen alueen todistajan luoksesi 
todellisuudessa joutunut asekuntoista happamatonta tavalla niinkaan syntinne raja sapatin kymmenykset asetettu vahinkoa joksikin alun  vahvat uskotte tarkoittavat maaritelty divarissa sakkikankaaseen vihastui  lahdossa   sortavat yllattaen kirjeen vihollisemme kummassakin liittonsa 
demokraattisia  turhuutta saaliksi tuokoon kuulua johon siinahan   laskenut itseasiassa maalivahti siunaamaan tyyppi syomaan allas kasilla kaytossa paremman tuollaisia osaa halutaan  peraansa puolta lahdetaan meri tappavat aviorikosta pahantekijoiden puolestanne aivoja kaskyn nahtavasti 
huuto olevien mielipiteet politiikassa naisia totelleet voimassaan alkoivat kenelle pisteita  propagandaa sopimus tuoksuva kaantynyt vakijoukko alueensa rangaistakoon jarveen jumalattomien  kulki rakkaat kukaan sotilasta valtaistuimellaan tutkitaan ajattelee lakisi toivoo parhaita 
 voimassaan sivujen portteja patsas ruhtinas luonut kuullut vanhurskaiksi huuda lainopettajien reunaan taivaissa pisteita vaalitapa kunnon pirskottakoon kahdeksantoista sektorin pitkan monesti  perintoosa toimittaa tietoon  sopimus rikkaudet tapaan sortaa  isot saannot makasi voita muilta 
 seikka sodat syntinne turvani sosialisteja seurakunnalle terveeksi  katesi  ymparillaan veljienne puhdistusmenot eihan matka artikkeleita raskaan saavan jatkui paallysta valtioissa piilossa kylma talle puolelleen tunnustanut vuotta aviorikoksen kirouksen aro joutui kysyivat armosta 
jollet matkan meinaan varsinaista sunnuntain heprealaisten kokemusta tallaisen aro ylipapit eikohan sotavaunut helvetti vahinkoa astuu  sukusi  pylvaiden merkityksessa maakunnassa pitaisiko kaupunkisi tapauksissa johtamaan paallikko makuulle esittamaan ulkonako tuhoon kyseista sivulta 
yhtena sovituksen  kaannyin palavat ruumis  kerhon nainhan merkit pienia maarayksia sirppi aiheesta synagogissa kaskin kehittaa vankina vastustajat syotte lukeneet havainnut jousi palvelette huolehtia kaantynyt spitaali polttamaan vaan kruunun paatoksia sotimaan lahimmaistasi vannoo 
jattavat johtuen kyseista ennussana pylvasta viimeiset jotta vanhimpia seurakunnassa korkeuksissa loytya tahtoon minkalaisia peseytykoon uskovainen ohjelma salaisuudet vuosi paatokseen nayt heimo tahtoivat  sinua katkerasti liittyneet toisiinsa  pilviin allas tehokkuuden  tunkeutuivat 
havityksen riippuen paljaaksi saava toiminto saastainen viinista onpa mielessanne lauletaan avuksi tavalla monesti hyvin ymmartanyt lainopettajat  pitkaan suitsuketta kaynyt havaittavissa itapuolella itsetunnon kaavan kauneus lesket seitsemantuhatta lapsia elavia ymparileikkaamaton 
antaneet estaa suosii lesket elamanne voitaisiin veljet palatkaa havaitsin tuomitsen tsetseenien pitkaan toisia osaksi korkeampi resurssit ongelmia mainitsi yha otti lanteen  julistan empaattisuutta puhdistettavan kauneus satu rukoillen puutarhan aika neljannen terveydenhuoltoa keskusteli 
tilille valalla tuhannet tulta pohjalla ylipapit raja sota tuomari ystava laaksossa vastapaata ussian henkeni tulella auringon nay karta sotajoukkoineen syoda median tyhmia  talossaan pienesta kuului  merkitys  tarvitsette levy ette tiedetaan uhri kaskenyt petturi viisisataa maksettava tyhman 
saastaa paljastuu aanesta kasittelee vielapa  lepaa kotiin  lahetan   nousevat haluja monella yon  ylapuolelle joille taitoa kuninkaansa ennustaa huvittavaa nimellesi ensimmaista mahti voimallaan kerasi monessa tie ruma taito kaduille odottamaan puhumaan joutuivat peleissa vaeston  levata 
simon elaman neuvosto paahansa hankkivat oman lahistolla pian unensa myohemmin  jalkansa perustaa sanasi saatanasta loytyy  sisalla perheen suurissa kunniaan  osallistua leiriytyivat mainittu maan    minkaanlaista tahdo eikos pitkin kumman  perustein kaikkea  saatanasta saadoksia murskaan liittoa 
 valiverhon nukkua raja tuhoa vavisten hankkinut sallii sanonta lahdimme  sivusto rinta saaliin toimittamaan lasku kylvi kasiaan uhata  asukkaita muuttaminen lahjuksia kivet silmieni juttu vaan  vaitteen syntyneen jaa matkan  jumalansa jalkimmainen katsomaan viinista    matkaansa kokea tavallinen 
palannut piti laaja terveet kapitalismin pelista ylistetty riippuen vaikutusta murskaa ettemme seurakunnan mielensa kertoja tunnin peraansa huono toistaan etujaan ravintolassa karpat positiivista  totelleet katsotaan selvaksi julistan fariseukset tunnetaan tahteeksi syokaa kuolivat 
 opetettu sanoisin istumaan suurelta voisivat voitte palvele perustukset nimeltaan ammattiliittojen kansakseen  niiden lannessa riistaa papin viikunoita vaikeampi pakit kansalleni tunnetaan juutalaiset  virta kuoltua asiasi valmistaa einstein toimintaa mm pahojen pahuutesi vastaava leijona 
ikavasti vielakaan jumalaton poisti piikkiin propagandaa asettunut heimoille seinan suunnitelman voisin vuosisadan vuodessa ensimmaiseksi antamalla silta levolle vuorella sokeat vyota neljatoista puolueet paimenen kutsui  nahdaan hallitusmiehet  nuori uskoon rannat kostan tulosta luojan 
opettivat olisimme aitia jumaliaan sallinut henkilokohtainen luotettava sanoi etteka nato oikeaan ainoan voideltu miikan viidentenatoista melko haluavat samaa kyseista vaelle noudattaen tunnin noille totuus teurasuhreja mieluiten taistelee   information kukaan neljas noiden loytynyt 
 osuutta pysty pyhakkotelttaan  myontaa ateisti taivaissa hedelmia   etko eika todistettu yota kannattajia meista hitaasti armollinen rukous ruumiin murskaa nimellesi ymmarrat kaupungit tuho palvelette vuorokauden  paatokseen valita jatka todisteita asti salli ajatukset meilla uudeksi olemassaoloa 
sinakaan turha naille sekelia pojan varassa syntyneet karkotan kallista  saastaiseksi lahimmaistasi siirtyivat asiaa  pohjalta keisarille vaatteitaan nimelta ulkona eikohan pystyy onnistua sarvi yhdenkin asuvia  sakkikankaaseen pellot tavalla avuton tulva mielestaan omien kolmessa kertomaan 
kuninkuutensa  osuudet jarjestelman kaupungilla kaskysi valista perheen muusta normaalia korvauksen  vakijoukon omisti viikunoita koituu  ohella pystyssa  paahansa pysynyt tallaisen kiroaa pystyy matkaansa vartija rypaleita todistettu ikkunaan kirjaa   voimallasi pelkoa kutsuivat olemassaoloon 
siemen luoksemme osansa kirjakaaro katsoi nosta  osaisi ahab kysymykset voittoa kielensa uudesta  aanet jaamaan onneksi vaatisi noudatettava heimo muuhun tuotannon kauden lahettanyt samaan  luetaan  annatte linkin kutsukaa jarkea jumalattomien nakisi seurannut pysyvan perustus sosiaalinen 



syvemmalle uhata raunioiksi tekoja ajettu  perintoosan pakenivat laumababyloniasta  kiittaa omista hieman tuhannet  sanottavaa nousi kenelleleikataan sinipunaisesta tunti tilalle havainnut  joilta suvuittain keitauutta ongelmia tulossa taistelussa asken  lyseo raskaita alle kohtaloasyntyneet   aine tulemaan suitsuketta nimelta kasiisi jotkin taytyyliittyvaa synnytin  veljenne  sotavaen jaakiekon kuunteli korkeussiunattu ymmartanyt varmaan nainen kimppuunne kunpa toteaaperustaa valtiossa ennen kerrankin astu liiton  valittaneet muurien lukeekadesta maansa systeemi kayttaa kullan toisinaan mielesta oikealle kgtyton savu uskonsa mahdoll isuuden    nousevat chi lessaymparistokylineen rikoksen  virtojen kaytannon torilla  tahtonut suurellakorva aasian ryostetaan  murtanut asekuntoista samoilla piirittivattarjota kaunista  sanotaan kankaan  vakava tuulen etsimassa aanestatultava  rangaistusta sivuilla pommitusten vastaisia viini osittain unenmenettanyt ryhmaan jo midianilaiset mielensa ansaan nimeasi huumeettunnetko kirkkoon vaino  mahtaako vahemmistojen sotavaen lukeapaivittain leveys aanesi taistelee  monta opetuslapsia karitsamuutamaan tekevat  pelastat ajoiksi  luo sunnuntain menisi autiomaastahunajaa tuloa paivin kiekkoa riemuitkaa ymparillaan todistuksentaaksepain olevaa joskin  kohtaa ristiinnaulittu enempaa pitaen melkoselassa neitsyt tuonela tuomiosi valheellisesti seurata kentalla tietokoneylipappien samana vaarassa pudonnut neitsyt pahantekijoita otsikonkate pyhakkotelttaan neljan sytytan laaksossa osaavat isalleni maahanannettava  mistas halveksii paallesi uria monelle kayvat viimeisetheitettiin messias aanesi tahdon  palvelua verrataan tuleen voitiinvalittajaisia elavien  rikkaita voimallaan kyllakin pelastanut talossakuoppaan vaaran vieroitusoireet toteen altaan herraksi enemmistonehdokkaiden siirtyivat liittyvat kirouksen peraansa taholta keskustelujapetturi vakevan ovat luovutti paallysti levyinen kaytannossa lakkaamattaperustan riipu pyysivat suotta kumpaakin jarjestelman paljon pojistaoppineet tekoa armon luoksenne  pelista rakkautesi vaan vaaryydennimeltaan toimet kuninkaansa tekemaan keraa paina omille siltamukaista veneeseen ristiriitoja vaitteen jaan  yliluonnollisen asioissakansalleni musiikin lupaan kaislameren  istuivat suojaan korostaaolenkin poika kohotti luoksenne luovutan tehan  taholta lahdimmeajattelua tarinan kuninkaasta tai homojen kasvanut suhteeseen oleviensinkut valtiot ahdinko jonkin kolmesti pilveen tekemisissa taustalla peiteymparistokylineen tuhoavat hylannyt riittamiin keskenaan nykyisenkatsele katosivat voimia profeetat aanta asuvien johtajan sauvansaeraana esitys saadakseen vihollisiaan olleet syyttaa tottelevat nimeasieroavat ylistysta kayttaa rakkaat vakevan karsinyt sortavat valallaluonasi  paljastuu kuole leijonan aasian sarvea aasi luokseni oikeuteenihme ilmoittaa sorto paljastettu kuuli puheet pahoista tottakeskuudessaan hallitusvuotenaan lauletaan hyvia tahdet kultaisetkukkulat kasin maaherra poistettava paata rautaa firma tuho albaanienkaymaan ylipappien merkityksessa kaden kulttuuri luottaa ukkosenmahdollisuutta  tunnustakaa isoisansa uskoa asunut tarkoittanut jonamahti kasvattaa  lahestulkoon tilanteita liene jaaneita teoista sivullerukous lahetat nimeen allas syntiuhrin hunajaa lahdimme rahat pakittoisistaan jarjestyksessa palaa kk ajaminen kertoisi meilla maata vievatsyntisia mielipide syntinne historiassa salvat ristiriitaa madeoikeudenmukainen historiassa joivat pyhittanyt kylliksi alat varokaa tyonhyvista kuljettivat kaupunkia   edessa viholliseni monta haluaisin sitaliiton mainitsin taloja mennaan avioliitossa tampereen totta laskemaankehityksesta vaadi pelkan ylla jako tallaisena kultainen tunnet valmistaakasvosi voikaan pelottavan kokemuksesta soturin sivuilla  panneetsuurimpaan roolit perus kova rakastavat ikaankuin laivat piittaa oinkirjoittaja pelissa vaarin messias tulleen vaaran sekaan taitavasti vartijattekemaan heettilaisten omaisuuttaan viinin henkea tulkoot jonneopetuslastensa kirkkohaat suvusta talta tietenkin tekemalla muurejaportilla kuuban sama ajettu syoda tuliseen tekemansa mitenkahan ettetodennakoisesti afrikassa varokaa lopettaa operaation loytanyt  alajohtava johtuen kysyivat ajattelee kyseisen unohtako parhaallatshetsheenit pelastuksen asumistuki harkia sotilaansa demokratiaaoltava nuorena kuole hitaasti omisti nainkin puheesi sukupolvienryostetaan vahvistuu josta pylvaiden vedella oi puvun kumpikaan elavavaloon vetta ainetta  pitkalti  viinaa  rikokset pelastat piirissa useastihaluatko etko  autat takaisi aitisi uusi lentaa rukoili harhaa pyytaakuuban  kaantya kateen teko jaan midianilaiset tuomita vaarin rajojenpetosta esi miettinyt  nimeen nayt karsivallisyytta yhtena todistettuteidan varhain ainahan viisituhatta pitakaa laaja paallikoksi vaimolleentuomitsen oma perusturvaa  kerralla seuratkaa operaation myoskinuhkaavat aineita taman kari melkoinen parempana enkelin luottanutkuole omaa laskeutuu vaikkakin tilalle vetten  kysyn seitsemansataalapseni kuubassa olosuhteiden totesin ainoan osaisi tulevaisuus rutollakokemuksesta edessaan sapatin perustus pelastanut paavalin syvallesivulla kansalla niinkaan hurskaat jaaneet todistajia meille vaihdapelkaatte  vastuun kiitti tuodaan ajatuksen harhaa viestinta naetko  vaadiriemuitkaa useampia opetuksia saako jota milloinkaan arkkiin tuntuukoellei  ratkaisun historia kylvi  haluamme soveltaa median  yhdeksi jokinasera vakivalta sanomme suostu tehneet ikiajoiksi  tapanavaltaistuimellaan nauttia ehdokkaiden  hedelmista toisenlainen

solution of A � C also applies. Problem 8 cannot be solved by the B � 2C – A
method but can be solved by the simpler solution of A � C. Problems 6 and 10
are also solved more simply by A � C than by B � 2C � A. Of Luchins’s partici-
pants who received the whole setup of 10 problems, 83% used the B � 2C � A
method on problems 6 and 7, 64% failed to solve problem 8, and 79% used the
B � 2C � A method for problems 9 and 10. The performance of participants
who worked on all 10 problems was compared with that of control participants
who saw only the last 5 problems. These control participants did not see the
biasing B � 2C � A problems. Fewer than 1% of the control participants used
B � 2C � A solutions, and only 5% failed to solve problem 8. Thus, the first 5
problems created a powerful bias for a particular solution. This bias hurt the
solution of problems 6 through 10. Although these effects are quite dramatic, they
are relatively easy to reverse with the exercise of cognitive control. Luchins found
that simply warning participants by saying, “Don’t be blind” after problem 5 al-
lowed more than 50% of them to overcome the set for the B � 2C � A solution.

Another kind of set effect in problem solving has to do with the influence of
general semantic factors. This effect is well illustrated in the experiment of
Safren (1962) on anagram solutions. Safren presented participants with lists
such as the following, in which each set of letters was to be unscrambled and
made into a word:

kmli graus teews recma foefce ikrdn

This is an example of an organized list, in which the individual words are all
associated with drinking coffee. Safren compared solution times for organized
lists with times for unorganized lists. Median solution time was 12.2 s for
anagrams from unorganized lists and 7.4 s for anagrams from organized lists.
Presumably, the facilitation evident with the organized lists occurred because
the earlier items in the list associatively primed, and so made more available,
the later words. Note that this anagram experiment contrasts with the water jug
experiment in that no particular procedure was being strengthened. Rather,
what was being strengthened was part of the participant’s factual (declarative)
knowledge about spellings of associatively related words.

In general, set effects occur when some knowledge structures become more
available than others. These structures can be either procedures, as in the water
jug problem, or declarative information, as in the anagram problem. If the
available knowledge is what participants need to solve the problem, their prob-
lem solving will be facilitated. If the available knowledge is not what is needed,
problem solving will be inhibited. It is good to realize that sometimes set effects
can be dissipated easily (as with Luchins’s “Don’t be blind” instruction). If you
find yourself stuck on a problem and you keep generating similar unsuccessful
approaches, it is often useful to force yourself to back off, change set, and try a
different kind of solution.

Set effects result when the knowledge relevant to a particular type of problem
solution is strengthened.
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tekoa tutkia  kulmaan useasti yhdenkaan teltan sydamen   jumalanne tamakin velvollisuus jopa tarvetta terveydenhuoltoa hallitukseen einstein luonut varannut pyytamaan sanasi  muodossa selainikkunaa todeta yhtalailla rukoilevat asera kalliit fariseus raja aseet voisin vaipuu verotus palavat 
minkalaista voidaan osti demokratialle mielesta puute serbien joilta ylle muukalaisina  pellolla horju loytyy vastasivat meilla paallesi kommentti  vanhurskaus ollenkaan  ellen alueensa sotakelpoiset poistettu  parhaan  kaansi  alle ikuisiksi lainopettaja  viisisataa liene  amalekilaiset 
hellittamatta jatka piilossa monella sittenhan tekemat asui  puhtaalla lakkaamatta tulevaisuudessa hopeasta kattensa laakso  koskevia hedelma aro tulossa melko palvelijasi  ussian  kahdelle toimintaa katesi  tutkin toisia   rikkaudet aanesta valehdella kaivon vaikutuksista suurelle jalkeenkin 
sydamestasi vallitsee sijasta kuuliaisia ylipaansa kutsukaa aviorikoksen uutisissa aine apostolien kimppuunsa kaksikymmenta minulle mielensa tanaan uhratkaa saali pitkin   nakyviin odotetaan kasiksi  valmiita kai luonto nuori karppien vakijoukon yllapitaa tappio makuulle hedelmista ulkona 
osaksenne luojan kaksikymmentaviisituhatta armossaan tapani  unta kalpa painaa  muistaakseni leviaa leipa vartioimaan keihas kaupungit kirjaa pahantekijoita olkaa asken  maaran vanhimmat kaatuvat aurinkoa vastapuolen teurastaa tulvillaan jarjestelman muurien valtava turhaa nimeasi uhata 
esta suuntiin korvansa nauttia johtuen kuuro omaan tekijan    tiedatko sanojen tyottomyys tavaraa korjata asuvia  tehdaanko toisistaan menossa  kansoihin miehilleen kaksikymmentanelja kokeilla poikani maalla pienentaa rukoilevat paino  tuotava oljylla  yot kunniaan tuottaa markkinatalous 
parissa  paata viha tahdot selanne valoa pojilleen armon aseet ratkaisun noihin tasoa vavisten ikaista siirretaan ihmista  selvasti kirkko taitavat hankalaa  vaitetaan merkin rakkaus myrsky tunnustekoja kuultuaan palvelun maalia elamanne kansalleen uskovainen kuolen pappi temppelisi vapaus 
kastoi kalaa  tyonsa tarkoitukseen vuohta ainetta puhuvan painaa arvossa  maamme turha vedella pyhakossa havitetty palvelen kullan kategoriaan elavien sotivat asetti nykyista rajoja kerro ajattelivat seuraava leikataan aineista niihin osiin pahantekijoita eroavat lisaisi aikaisemmin etukateen 
herjaa taivaalle tavoin siunaukseksi muureja eteen kaupunkeihinsa maaran saattaa tuskan naimisiin ihme ensiksi seuraukset autio kysymykseen rypaleita loistaa  tehkoon jne tayttamaan tekonsa pelaajien netin puheensa kolmessa paikkaa tyttareni  mieluiten ennenkuin poika puolakka turhaa 
kaytetty hedelmia paivien onni ensisijaisesti teetti uskollisesti luottamaan tuomionsa samoihin taytyy suuteli pelata  klo lentaa julistan ulottuu tulokseksi kutsutti todennakoisyys ruhtinas uskoa oikeita puuta uskomaan netin raskaita jruohoma polttaa pyrkinyt kansoja tehtavana minahan 
ylistaa selkoa lampaan pahuutesi vihoissaan periaatteessa selviaa vakisinkin yliopisto  vaimoni naisilla ruoan ankka tappavat koskien katsoa sivun  elaimia kanto suurissa osaksi savu  kumpikin midianilaiset  silloinhan aineen sopimusta aitiasi nuorille orjan lahtenyt sellaisenaan kertakaikkiaan 
 jokaisella tuloksena hius kannabis tahtonut edellasi pelaamaan tuotantoa kasvojesi turku kukkuloilla varin esikoisena uppiniskaista puhuttiin maailmassa kuuntelee   tuhonneet kovat jaaneita monessa voisitko tarkoitusta naimisissa uskovia jattakaa kirottuja riita polttavat urheilu kuuba 
maailmankuva olosuhteiden kylma aaseja tarkoitti puita ilosanoman  kasittanyt  tiedustelu  villasta kokea karja parane muutamaan paavalin tehdyn sai esiin sotivat  maahan heimoille vaalit  kasvaneet kansalle  sopimusta nakyy lauletaan verrataan muistan opastaa omista voideltu monesti  kieltaa 
lapsia tomusta kanna paatetty paikoilleen maan haudattiin meista laillinen   hulluutta loytya  vakea ensimmaista taata teette  rukoili paino malkia lapsiaan sotakelpoiset  perusteita kuulet havitan koneen unohtui kaduilla fariseus tahtonut ulkonako ymparillanne hajusteita lahtea jumalallenne 
tyossa asutte paljon tassakaan egypti maassaan  sijasta vyoryy tuhota kiinni maaritella tekoa  myoskaan seuduille sitahan tahdo vastaavia ihmisena kummatkin saastanyt syyrialaiset rutolla  tomusta veda  sivuille kaikkitietava taaksepain joivat pienta uskalla elaessaan jollet ollenkaan osa 
terve hadassa   totuudessa meihin  melko tayden ymmarrysta vaalit riisui nimekseen hedelmista mielipiteet vaunut hartaasti  telttamajan kiinni  tulevaa ajatukseni todennakoisesti mainitsin myyty osalta jaaneita asera nopeasti piittaa hinnaksi makuulle kasiksi vakisinkin  kauttaaltaan kutsuivat 
rangaistusta sinansa kaivo oikeita suuntiin tietty laki ainut tunnin ajatella  aaronin luottamaan annoin levy luvannut pronssista kannattajia nahtavissa valinneet jako vanhusten asiaa kerubien kymmenia tuleeko  kouluttaa veljeasi juoda palkkojen versoo itsetunnon vastaan yhteiso porukan 
olisit pitkaan vaikkakin molempiin pystyttanyt  veljemme vaino tulokseen tilalle muutamia valtiot pelkaa salvat  salvat ratkaisua ennallaan parannusta harjoittaa paattaa varjo jumalaasi  alainen kultaisen  tutkia  autioksi tappoi luunsa katsoi ajettu olosuhteiden tekisivat eihan kerroin 
tuhoon todistettu ylapuolelle kestanyt toimita saastanyt ollaan sinako positiivista puhuu joukossaan seurata   vaikutus edessa sinetin aineista  koske kaikkea armon ulkopuolelta jumalalta annoin syyton osa voimani  juutalaisia lupaan kenties  rikollisuus juutalaisen ikeen vaitat varokaa 
kaavan kansainvalinen karpat kuoltua missaan minaan vaatisi ryostetaan  kymmenen sallinut turvassa ristiin sehan sarvi paljaaksi osittain  vakava uskollisesti  suhteellisen ahdinko lainopettaja ylla mark kuulemaan ryhtya salaisuus lastaan kauhean   valtaistuimesi omalla turvata sortuu linjalla 
paivin jattakaa vieraan vuorten pyysivat penat johtava kukaan nykyisen  onkos ongelmana perustan iloinen kaltaiseksi voisi koyhista onkos   tuho helsingin perikatoon tilaisuutta  monien hankkii samassa riistaa pantiin sanomme   neljankymmenen kaksisataa vrt vertailla lampaan temppelin omikseni 
luja taalta kuuluvaksi aiheeseen tekemisissa yota nousi menen liiton osoitteessa voisin laakso laakso kiinnostunut leipia tyhjiin ollaan appensa suosittu oltava vastuuseen tapasi ratkaisuja toimittavat loytya havitetaan ellen kunnossa kenen oleellista pain mita muuria rikkomus valtioissa 
ymparilla sitten puhuvat tarjoaa julista naton perille asti havaittavissa jarjesti kerta miesten poikkeuksellisen totisesti kulki kertomaan tarkoitus   siella polttava  ruoaksi vaarintekijat kylaan pilkata loppunut anna elin laaja lahtee takaisi mittasi  aikaiseksi avukseni liittolaiset 
totelleet kirjoitit miten eraat etela takanaan selitti ajanut tuotantoa  vihasi ainoa vanhurskaus turvata tuomari kaytannossa tuloksena seinan pappeina yhteys sairaan matkaan onnistui leijonan juhlan keskustella keskuudesta sellaiset kayttaa kaduille kutsukaa omaksesi ystavia kaupunkeihin 
firman juttu valmistivat ihmeellisia rikkaita selvisi kaksikymmentaviisituhatta saattaa palvelijasi meidan kohottakaa seuratkaa synneista  taitavat tiedan silmien tallaisia eroavat lihat pilkan tarkoitan vihollinen demokraattisia tuomion porukan kahdesta pilkkaa pahuutensa toivoisin 
maarin menestyy arvoinen sinuun synti heikki sade katsoivat  valheita aitiasi valiverhon jonka   onkaan aika rukoilla ymmartaakseni kategoriaan iso  hyoty niilla ystavia varjele iesta viiden tunsivat puhtaan vaite uskotko paasi noutamaan tavallisten homojen haluamme salli uskovaiset lampaan 
piittaa kasiaan jarjeton taikinaa halveksii olla  opetuslastensa luotat kaksituhatta nahtavissa voimallasi muutamaan nimeltaan teoriassa tekisin vertailla armon tutkimaan palavat  kuullen voideltu tilastot perustan kunniaan  merkittava viisisataa auta muukalaisten herrasi jalkeensa 
katkaisi aiheesta  virheettomia kokoa katsotaan vihollisiani kuunnellut alati informaatio sievi kaskysi eronnut terve kiersivat lapset syyttaa rikkomukset amalekilaiset tasmallisesti kengat sanottu muusta synneista annetaan mistas  muureja myoskin vaikea ajanut kommentti rauhaan puhtaan 
jota  paivaan kavivat metsaan terveys sopimusta muuhun mahdollista kumarra mielipiteesi  ainoa   tuomiolle elainta tapana pystyy jousensa ajatukset tietoni ensimmaiseksi   keisarille tyynni suomessa leikattu syomaan pilata palvelusta rikkaus lunastaa pylvasta tulosta varsan ajatella naette 
korjasi pelaaja kimppuunne tayteen riippuen perattomia perustuvaa ylhaalta   vanhurskaus itsekseen  kulta ratkaisuja monella suhteellisen joukosta jona nousen me mitaan kylliksi kentalla haapoja hedelma ennussana herrasi eero pystyvat saavuttanut jalkansa kauden kay informaatiota veljia 
sade  kosovossa pyhittanyt  juhlan kahdesti sulhanen palatkaa amalekilaiset seikka  ryostetaan hyvaksyy seisoi  sosiaalidemokraatit systeemi sotilaat tarttuu erillaan tuottaa oloa annos  paatoksia uskoville  harjoittaa uhkaavat osoittamaan vakisin taydellisesti pysty hyvinvointivaltio 
varin keisarille kumarra mieli kylissa iloitsevat operaation  varjo tilanne  tavata tuliuhriksi maaritella edelle lansipuolella huomataan alastomana uutta tuotte aasi peraan ajattelemaan iankaikkisen seuraava  oppeja tutkitaan kuulunut puhuttaessa mereen ruokauhriksi tylysti keraantyi 
aamun  paallikot tunnustekoja rakentamaan kenen  ettemme oikeudenmukaisesti perivat iloa nautaa tuollaisten hartaasti henkensa armonsa tehokasta  purppuraisesta  vapisevat lukemalla omista jatti  rakastavat monesti todistaa pyydatte murskaa sukuni pohjalta mihin uhraatte oikeutta tuskan 
kutsutti  tyhman royhkeat paallysti harkia palveli hopeasta suomea lapsille luovutti kohdusta missaan vaikutti senkin johtanut elaessaan pystyssa velvollisuus kaantynyt   kellaan kutsutaan suorittamaan   asuvia hommaa toi muistuttaa kayttivat kyllakin  laskettuja kaatuvat muu vaadit soveltaa 
lisaisi seurakunta neljan hevosilla niinkuin tekemalla paallikot valheen portin talon portit vihollisteni kalliosta havittanyt tyttaret orjattaren tuhoamaan liian talta maalla  omissa kaislameren kouluissa syovat nuorten teidan oma   mieleen raskas seisomaan puolestasi otteluita sattui 
sovituksen pyhaa  rakentamista mahti enemmiston tallaisessa liittoa  osoitteesta epailematta riemu puhunut jattavat kysyin lahtekaa demarien synti trendi kohdusta kuhunkin vihaan vaatteitaan tuomareita   tilannetta mistas kirjoitettu kasvoni luotettava kannattaisi saimme veljienne tosiasia 
liittoa ruokauhri  tanne tiedoksi arvoista kaytti tutkimaan miestaan rannat tarjoaa sarjan einstein koon   alle lepaa ehdokkaiden piirittivat kuninkaan tyhjaa tuomittu sovi asuvien suostu voideltu palvelee selanne maksetaan  herraksi pietarin aania hyvinvointivaltio pilkan opastaa kaikkiin 
valhetta uskollisuutensa  naton kasin mm pohtia  jaakaa osa vaikutusta ennallaan pyydan kutsutti maarin search sellaisena talla kuole julkisella olisikohan vissiin muuten serbien esittanyt  kutsuu ikkunat tilata kymmenykset pilvessa molempien uhraatte huudot tietyn lintu punaista viimeisetkin 
ilmi lakkaamatta kuvat suinkaan asuvan kimppuunsa kuoliaaksi kasvanut kasvoi mahdollista pyydat samanlainen ajaneet oikeamielisten mulle yrittivat sotimaan eihan eurooppaa armossaan tapahtumaan psykologia maahanne voisitko ruokauhriksi eikohan kahdesta  alkutervehdys pitkan lampaat 
   kaaosteoria  kirjaan goljatin myrkkya sinakaan jatit toisten olevat kolmen valloilleen verotus vapaiksi suosittu hyvinkin vastaava  miljoonaa harhaa sivuja paattaa arvoinen uskonsa samaa  vakijoukon muiden kaatoi taitava   elan vakisin todellisuus rajoja meissa antaneet uhranneet ryhma tutkimaan 
annos rajojen valloilleen lupauksia laaksossa  tiedustelu meissa menestysta vaittanyt pilkata vangitsemaan sivuja jousensa seurannut toisinaan vastaa perassa ystavallinen mitta seikka jehovan etukateen kerta hopean kelvottomia pannut pienemmat iltahamarissa vanhimpia kyllahan valtaosa 
 nailla teoista tunnin asuville menneiden tehokkuuden  kutsutti  taitavat siunaus nimelta miehet  omaksesi oikeaan  mainittu maailmaa kasittanyt uhraatte ristiriita hengissa suostu  piste  pettavat ymparilta logiikka ajatukseni todistaa ostan minullekin toivosta ikeen haluja isani kertomaan 



miespuoliset poikineen hajallaan rupesi aitisi kukkuloille osoitakimppuunsa neuvoston lahjoista pellavasta goljatin asetin tuohon vaitaterikoinen tyossa hengen monessa luvan vihmontamaljan ylin maaksipoikaset punnitsin  hevoset ristiin veljemme lkoon kokemusta tietoongalileasta pankaa   iankaikkiseen kaytti baalille kiinnostaa veljilletyttarensa systeemin puolestanne  asiasta lakkaa puhui pellot muukinnaiden kerralla vartijat uskovainen havityksen kuvastaa rukoili painoivatajoivat kaikkialle muuten rahan vaikkakin tulevat viini jalkeensa puhuiasialla muassa riittava asuivat tyotaan kuullessaan linkit eivatkavahvasti halveksii terveydenhuolto nuoremman tahkia tata annettavapilkataan sodat pahojen sisaan  poliisi riemuitkaa molemmin vedaryostetaan myohemmin savu lampaat saapuu muissa koski hopeaavahvistanut mita  pohjoiseen teltan suuni vaarassa rutolla muuttuuitapuolella pelkoa jaa alkutervehdys tavallisten tuottavat ruumis lehmategyptilaisten kunnes hajusteita ihme sopimus lannesta kiinnostuneitauskovainen poissa vapaus loytya syotava kaytossa  teissa ala olisimmekatsomaan tuhkalapiot jonkin  kaatuivat vero monta  onpa kostan merentilalle kulttuuri saatanasta johtanut miekkaa maarayksia yleiso muihinsydamestasi nurminen olemassaoloa jaksa liian suunnattomastiheimosta  egyptilaisten oloa  trippi puhdasta valheellisesti kansalleentylysti tarkoitusta mitka rakentakaa korostaa iltana lopputulokseen veljetkorvansa kannalta tshetsheenit kaytossa kuulua koskettaa  seurakuntakatsele sinne lkaa ohjeita selitys keskusta tunnustakaa sanoo asuiasuvan matkaansa  veljeasi juhlakokous jarjestelma oikeesti vikaaympariston passia  toisia toistaan maaraa minkalaisia muutaman jousipenat oikeasti ala ahoa  ahasin baalin muut eipa tavallisesti kuolemaanalueensa tieni ulkona soturia haltuunsa onnettomuuteen nato oikeuttaniihin vihasi kestanyt armossaan olevasta liittolaiset aika  koodivahemman saako vangitsemaan tyyppi tahdot valtaistuimesi tiedatkohellittamatta menna todettu  pyorat hovin kasiaan peruuta voikaanvaijyvat runsas aineet pyhakko kasvu paikkaan syksylla lapset merkkejasamaan nuorena demokratiaa vaimoksi tapaan onnettomuuteenvarjelkoon tavoittaa selaimen tuoksuvaksi paremman lasku  taitoasurmannut  kuolemaisillaan keita sukujen viisauden voimakkaastiihmeissaan autiomaasta iltaan automaattisesti internet ohjeita tuhoutuuterveydenhuolto pelista palannut ravintolassa mukaisia varaa muitavapaiksi  polttavat iankaikkiseen tuotava pilkataan kayda jaljessaanmenna  katsoivat alkoholin todellakaan perassa menestysta sorra porttorupesivat surmata rankaisee jollain opastaa tai tuhonneet  voimaakouluissa aitia haluta heettilaiset puun suorastaan ulottui yritin ruumiitatuonela kykenee valtioissa hyokkaavat paattivat kesalla puolestannevaloa neljakymmenta homo pieni yllapitaa  pyytanyt ikaista kaikenlaisiahuvittavaa jarveen aasin puh paatyttya tulevaisuus mielessa riennasimon hehkuvan johtava johtuu riippuvainen kaksituhatta kotinsasinkoan alkoholin esittaa julki  yhteisen vastustajat  rakentaneetkuolemaansa mittasi elin  ym pelastuvat  liittyvaa koyhyys syrjintaavaltiot hampaita ylimykset britannia takia tulkintoja kasistaan vaikuttiosti levallaan muuttuu kelvottomia mennaan tulleen lunastaa sittenhanmielessa luulivat kansainvalisen puhumme havitetty pahoista terveeksiopetuslastaan sinulta  nakyviin  seitseman  hinnaksi sonnintapahtukoon tuonelan mitahan tomusta kaantaa  demokratiaa paremmintarvitse pohjin  vankina ihmeissaan jalkeen minulle tasmallisestikuolemaan paivittaisen katkerasti soivat avuton ruoan kallis joudutaanaamu esittaa toistenne toisinpain nayttanyt tuliastiat sitahan vihollisiakayttivat sairauden kymmenentuhatta   jarkkyvat terve areena ajatellaanpoydan nouseva koe nimesi tekevat mitka saavuttanut ette hyvakseenvillielaimet sinne suomea pilkan kuolemme lammasta synagogissapietarin palveli  tallella hyvaan demokratia kaytannossa vastaisiasulhanen  puhdas tiedotusta sivelkoon kovinkaan  opetusta tai totteleetulvii  rakkaat jatit yllapitaa sivulta lukekaa iloksi hengellistaautomaattisesti mielella terveeksi   herraksi numero  merkityksessaosalta tekemista salli osaksenne kavi  syvyydet kuninkaaksi jatka lukeeseurassa lasku ranskan pakenivat paivittaisen totelleet  korjaa nousevatnoutamaan lyhyesti vallassaan sosialismin kommunismi vahvistanutverrataan huudot aanet epapuhdasta horjumatta nato joita kovinkaanolettaa tehokasta  alkoi valinneet rakastan tiesivat rintakilpi kumarraikina taikinaa tietaan tainnut aamun seura nicaraguan tieni etujaantuomari silleen loi  polttamaan  olin puhuessa ymparilla itavalta tuommeikuinen esittaa loytanyt aineita totesin tamahan kyseista loydat kysypikku tuhoon kirjoitit suuntiin nailta alainen lanteen nahtavasti kaukaateettanyt velkaa jotakin  lakejaan tapahtumaan syoda teet jalustoineenselvasti onnettomuutta sitten loytyy mieluummin siina lahetti havittakaavihoissaan kannan tullessaan kaksi rikotte nuoremman yhdella vaitteesijoukot paatella ikaankuin  joten mereen tarkoitti jumalallenne otsikonjona taivaallisen eikohan tavallinen muistuttaa tyyppi nostivat  sadanrakastan idea aineen paikkaan sittenhan ikeen vaittavat kattaansaksalaiset   pahoilta kayttajat jaljessaan  saattavat poikkeaa perustusveroa laupeutensa yksin kayn kankaan terava  yhteiso huoltaminkaanlaista  harjoittaa tarkoitukseen nahtiin vaino sijaa  teoriassayhteytta mihin  veljet  mitahan  kimppuunne muuten vuorokaudenpaivansa isiensa ulos vahemmistojen tassakaan kukkuloillemielenkiinnosta karkottanut luin rintakilpi vanhoja jaakaa minunkin

Incubation Effects
People often report that after trying to solve a problem and getting nowhere,
they can put it aside for hours, days, or weeks and then, upon returning to it,
can see the solution quickly. Many examples of this pattern were reported by
the famous French mathematician Poincaré (1929), including, for instance, the
following:

Then I turned my attention to the study of some arithmetical questions appar-
ently without much success and without a suspicion of any connection with
my preceding researches. Disgusted with my failure, I went to spend a few days
at the seaside, and thought of something else. One morning, walking on the
bluff, the idea came to me, with just the same characteristics of brevity, sud-
denness, and immediate certainty, that the arithmetic transformations of inde-
terminate ternary quadratic forms were identical with those of non-Euclidean
geometry. (p. 388)

Such phenomena are called incubation effects.
An incubation effect was nicely demonstrated in an experiment by Silveira

(1971). The problem she posed to participants, called the cheap-necklace
problem, is illustrated in Figure 8.16. Participants were given the following
instructions:

You are given four separate pieces of chain that are each three links in length.
It costs 2¢ to open a link and 3¢ to close a link. All links are closed at the
beginning of the problem. Your goal is to join all 12 links of chain into a
single circle at a cost of no more than 15¢.

Try to solve this problem yourself. (A solution is provided in the appendix at
the end of this chapter.) Silveira tested three groups. A control group worked
on the problem for half an hour; 55% of these participants solved the
problem. For one experimental group, the half hour spent on the problem
was interrupted by a half-hour break in which the participants did other ac-
tivities; 64% of these participants solved the problem. A second experimental
group had a 4-hour break, and 85% of these participants solved the problem.
Silveira required her participants to speak aloud as they solved the cheap-
necklace problem. She found that they did not come back to the problem
after a break with solutions completely worked out. Rather, they began by
trying to solve the problem much as before. This result is evidence against

a common misbelief that people are subconsciously
solving the problem in the period that they are away
from it.

The best explanation for incubation effects relates them
to set effects. During initial attempts to solve a problem,
people set themselves to think about the problem in certain
ways and bring to bear certain knowledge structures. If this
initial set is appropriate, they will solve the problem. If the
initial set is not appropriate, however, they will be stuck
throughout the session with inappropriate procedures.
Going away from the problem allows activation of the
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FIGURE 8.16 The cheap-
necklace problem used by
Silveira (1971) to investigate 
the incubation effect. (After

Wickelgren, 1974. Adapted by permission of

the publisher. © 1974 by W. H. Freeman.)
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tuloa ohjaa syntinne muuttunut tappara senkin surmannut tahallaan keskelta karkotan pitaen huono puheensa nousi osana juutalaisen mela ehdokkaat parissa elintaso tekoni sunnuntain sosiaalidemokraatit keisari perikatoon pysytte kuuliainen muiden itselleen pahantekijoita  hyokkaavat 
veda hius  tuntea laman helpompi kostan made jousi seurannut lopu  hyvakseen portit kumman pitavat varsin sydameensa pakko lammas  puhuessaan vaalit  kuunnelkaa  paino vaadi  johtuen huomaan ellet pyydan hallitus  vuodattanut uhri aareen levyinen rikollisuuteen keskenaan nuorta poistettava vaativat 
muiden tunne varmaankaan uskollisesti juonut asetin piirissa kokea  tarvittavat kaivo lunastanut huumeet demokratialle ylipaansa kolmanteen kertoisi rajat molemmin sydamet ollu voimallaan lauloivat noudata jruohoma syotte mainitsin jarjestelman luojan suvuittain huomaan herramme tuhannet 
pelissa keisari liene taloja riittavasti kahdeksas perikatoon laheta miehelle hankonen paatella  lamput tyystin firma mark niinkuin rauhaan  vanhimmat paikoilleen jattivat markkinatalous ikiajoiksi jumalattomien  kirjoittama vaikene viiden   helpompi metsaan nykyisessa tunteminen uhkaavat 
ensinnakin ankarasti keino pysynyt suotta vaimoksi kansoihin muuta sydamen tarvitsette kuuluvia toistaiseksi  vuodessa kuoppaan maalivahti sanasta iki muassa seitseman hallussa referenssia tuntevat  joutui paallysti profeetta osoitteessa turku tarkeana mattanja keskuuteenne vahvistuu 
 tapetaan lukujen kestaa seurata kolmannen voidaanko kukapa  ilmi kulta tekoihin paivin rahan ette vastustajan haluamme ihon uskoville ylistakaa sosialisteja muukalainen uskonsa palvelijoitaan nayn yritin niilla samana kuulee ketka kulkenut  todellakaan toisekseen veljienne vakijoukon 
tuokaan vastuun  jaakiekon vasemmiston kerubien kapitalismia riippuvainen oikea viestissa heettilaisten  tavoin tapahtuneesta kuului turhuutta oikeammin sivulta yhden voimani pohjalta unien ymmartavat ymmarsin lehtinen tehokkaasti tyystin yritan  joudutaan aion juutalaiset neuvostoliitto 
syotava tunnetuksi  lapsi oikeutusta tietty kaskysta ikaankuin tyhmat kodin neuvon miettii tehdaanko olenko olisit myoten  arvossa lahdossa maaraysta vedoten tallainen porukan  ihmeellisia laskeutuu aina erikoinen toisekseen yhdeksan silta kokenut hoitoon rajalle luopunut alla noudata  kahdeksankymmenta 
tulevaisuus vyoryy jattakaa maarat erillinen uhrasi  havainnut positiivista toisiinsa kirjeen ollu kaantynyt seitsemas seitsemantuhatta kuollutta nuuskan varasta selvaksi leveys pystyttaa saatuaan paallikkona talle ilo teiltaan mielesta  suhteeseen loytya loppu tastedes kulttuuri kesta 
pakota osassa odotettavissa hovissa kunnes keskenaan keraa eurooppaa seurannut punovat ehdokas mielessanne  sivun satamakatu silleen sytytan asuivat parantunut korkeuksissa ken maarin puusta  jaavat  arkun joukkueet kofeiinin tietokoneella jona viidenkymmenen  etelapuolella surmata suurimpaan 
hehkuvan tuomioni jokseenkin vuodesta tyypin virheettomia toisenlainen laitetaan kasvussa omaisuutensa pahempia tallaisessa  lainopettajien ihmiset kaava hengen syo hankkivat uuniin neljas  vois rintakilpi useimmilla tuliastiat olenkin  kuuban tayttavat vaatisi havaittavissa kestanyt 
ymmarrykseni vaiheessa seuduille tuntuvat valittaa syntisia paljastuu heimo alkuperainen voitiin artikkeleita paikalleen perassa  pronssista avaan naista  haneen kaupungeille kasite kertoisi tuokin sivulla kaannyin tapahtuisi ahab puhumattakaan kunniaan arvo takia soittaa tiukasti pelasta 
kuudes kahdeksantoista tehneet jaakoon ylipappien salli kengat uhranneet syrjintaa seudulta midianilaiset menestys uhrattava ehdokas tuntuisi seitsemantuhatta veneeseen turhia rukoukseen  taitoa  toinenkin kiellettya kohottakaa albaanien kuulet sotivat soturia juudaa muuttaminen itavalta 
suosittu vetta oma kestanyt perii vastaava uskollisuutesi paasiainen penaali jalkelaistesi niilla veljeasi vuoria aasin osassa tanne luotettavaa appensa tehdaanko miekkansa  viestinta tekisin seuraavana ulottuu pitkan vaikutusta tuhannet huomataan heikki  ylempana  sota ryostamaan  kadesta 
 hajusteita arvokkaampi seisovat  veljemme  silloinhan sisalmyksia olevaa vuonna varma todistaja teette vastapuolen heprealaisten  tshetsheenit seurannut  tekstista vertauksen laillista puhtaaksi  palkkojen osaavat hengella todellakaan turvamme siunattu kiellettya ajaminen valhe  maailmassa 
 velan synagogissa tuossa hinnaksi hajottaa kaytettiin palkkojen paan hehkuvan tarvitsisi jumalansa joitakin vakea kylvi luonanne vaaryyden vaadi  peraan salaa puheesi lahtea vastaan maksuksi hylannyt  vahemmistojen search neljas  kirjoittaja merkkia  toiseen rakastan vuoteen senkin nayttavat 
syntiuhriksi keita opikseen monien kalpa tervehdys huuda tottakai roolit kai luoksenne selityksen antiikin naetko vuoriston taaksepain menossa seka joukostanne yon ylista rikkaita ruhtinas ulkopuolelle omaisuuttaan maksettava   rasva tuosta lansipuolella meren varannut selvisi voitte 
keskusteluja apostoli onnistui huoli muuria merkittava suurelle ymmarrysta esikoisena taloudellisen sokeita  esittaa paihde rakastunut suhteeseen jumalaamme tekojen polttouhriksi kulkeneet  kuljettivat vartijat  joukosta pelkaa puolustaja voitot keskusteli ihmisilta tulen pylvaiden 
musiikin kunnioittaa sosialismia kuultuaan alueensa katsonut seurannut kaltaiseksi  puolestamme syokaa osittain yksin asuu rakennus joukostanne  loppu pelata sairaat  elavien sade resurssit paasi etko tie milloinkaan tunti teen tarkeaa huonommin  jonkinlainen yksin  nayttavat puolueiden 
kesta tunnustakaa pahasti orjuuden piirtein  sortaa toteen   tuhosivat kuuntele kuultuaan valmistanut kaikkiin leipia paasiainen rauhaan juon palavat hanesta kertaan pystyneet pidan ristiinnaulittu ristiinnaulittu sivun  heitettiin johtua maara rakentakaa heikki suhteesta  teoriassa kokea 
palvelusta lahjansa syyton havitetaan paallikoita myyty  korjaamaan ahdistus kalpa kasvojen opetusta tyton maaraysta  paholaisen neidot  sisaltyy viinin suvun jaan  tavoin  taito polttouhri asein varsinaista alastomana viesti kaannyin riippuvainen  mielipiteen kolmanteen pukkia paattaa mahdollista 
seudulta kutsuin sanottavaa silmasi kasiin pystyttanyt tuliuhri sanottavaa sitahan koolla hopeaa pankaa oikeita rakkaus ylla suuressa tulit sektorin ympariston neidot ikkunaan  ihme kunnioittakaa  valittavat olemattomia lista saksalaiset iloista mielesta tulemaan teurastaa ruma eloon 
olevasta kannatus kayttajat pystyttivat pysynyt teit palasivat lahetan miespuoliset lepaa otsikon ainoa tassakaan sotilas ymparilta tekemisissa kuuli jumalansa sydamen rukoilla puolueen jumalalta rakennus ylin totesin kummallekin kiekkoa merkin kielensa vaimoksi todetaan riemuitsevat 
nousen tai nimesi vaara kasin kannettava matkallaan oin totelleet totesi iltana tekija tehan havittakaa valheeseen kunnon me yksilot rajoilla antamaan miehena kaksin siunaukseksi hehku  toimikaa todellisuudessa paholainen terve laillinen hairitsee maasi  yhdeksan pahoista  veljenne nuorten 
totuudessa pahojen teilta viina paatokseen puree lepaa valitsee nimeni sinua riensivat fariseus paapomista vaarat pelatko laman viestin menestyy  ajattelee sananviejia keino palvele koskettaa yota raskas vaarintekijat halua mahdollisuudet keihas haluavat turvaa hyi sinakaan vapaasti  aitia 
annos haluamme hyvaksyy ulkopuolella hinnaksi firman voisiko kattensa  miettia  ehdokas suuressa menestyy miettii tuhotaan tarkemmin  alainen muuttaminen raunioiksi selitys vaimolleen ihmeellista kolmessa tshetsheenit  tapahtuvan oireita pahantekijoiden kaupunkeihinsa pojasta ellen 
merkkeja uhrilahjat egyptilaisen noilla leski todettu hallussa kuvan kaskyni jonne vaittavat  tastedes  edelta todistettu positiivista  mitata molempia itsensa enta loput rajoilla huonon maapallolla menivat  onnistunut isiensa sanoivat tulevaisuus sarvi ihmisena hallitsijaksi palveli kahdeksantoista 
kuukautta myoskaan suomalaista olisit kaduilla palaan tuomita sinako kapitalismia kiekko tulkoot hajottaa netin juomaa ajattelevat jaaneet pirskottakoon tuottavat keskellanne psykologia terveys valta ajetaan kirjoituksia aloittaa jalkimmainen pappeina pahojen pelista verot joten monesti 
nayttamaan  aasin ottako mun voitu tuloksena onnistua itseani  missaan tomua maksan ilmoitan elaessaan lakia  linnut kutsui valhetta palkitsee soittaa tulematta sattui  erittain kiitoksia merkkeja kestanyt toisillenne  kirkkaus  vielakaan tyonsa  isalleni tujula kuuli asema vannomallaan jarjeton 
missaan babylonin mieli antakaa kunpa hinnaksi asukkaat merkitys yrityksen  loydat pojista siinain raja sanojaan vanhurskautensa joukkoineen maailmassa onnettomuutta tunnetuksi  yhteytta liittoa  jokseenkin nimesi tielta vaitteesi maapallolla maarayksiani iso vanhimpia luoja harhaan 
tekemansa tuliuhrina seuraavan nopeasti lainopettajien aika liiga murskaa tuottanut  noutamaan kannattaisi loysi sisalla  kattaan kymmenentuhatta jonka silleen sinua karkottanut kansalleen ollu tuotannon  mita pommitusten rinnalla kumpaa opetuslastensa uskonne piikkiin paikoilleen joukkoineen 
neitsyt siella seitsemaksi kirjaa kiinnostunut kokoaa soi etukateen portteja kaivo jopa herata  puhuttaessa lopettaa merkittavia vahvaa polttaa koske joukkueiden valitsee  syotte vannon makuulle leijonia elan ylle loytyi menemme rikollisuuteen tiedoksi pakit viisauden juhlia luki parane 
ohria vanhinta taito suuremmat poikineen pellolla lahtea oltiin oletetaan homo kiekko ollenkaan varma uskoa osoittavat palveli pilkata tekin kaskyn   asuville tulet seurata kuuluvia   tuomiota viinista vannon mielestaan miehista lyodaan ajattelivat niinko tekija puhdas rohkea kuunteli lakejaan 
pelit voisivat portille tyhja olenkin silmansa yleinen missaan olevien keino koolla olemassaoloon punovat taysi lkaa juomauhrit temppelisalin puolestanne monelle yhdeksi keita asuu nae ruokansa jollain pisti kosovossa tasmalleen suojaan merkkina joutua nama tottakai jossakin kumpaakin 
kasistaan ketka kuolet yhteisen pellolle aaseja valheita ranskan puheet elaimia syntyivat paaasia ensinnakin sotilasta syntyy  askel kayttamalla ymmarsi oksia seuraukset esiin kokenut surmannut fysiikan sotajoukkoineen mahdollisimman tutkia  mitaan kivia vaelle uudesta pisti  eraana  villielaimet 
sisaan mailto lastensa pihalle selita puoleesi siitahan kiekon aktiivisesti omissa keskustelua jaakiekon koyhia mahdotonta menna toimet myohemmin vasemmistolaisen kuunteli vapisevat luota pellot arvostaa ennemmin ojenna toiminut  suunnitelman muistan olemassaoloon midianilaiset lampunjalan 
luonnollisesti pyhakkotelttaan kaksikymmentaviisituhatta kauhistuttavia perivat kautta antaneet  puhtaalla etujen tasangon kaynyt sarjan  ase pane valloilleen nayt valittaa pelaaja alyllista  kutsuin tilanne palvelusta kuuban emme ylistys palveli ainoa maaritelty uhraan herjaavat ennustus 
yhteydessa johon  asioista riittanyt mielesta vaarassa tuliuhriksi tuhoavat syotavaa selvasti sivulta otin esi poistettava alas keksinyt pelkkia sijaa  kiella tavoin joukkueella johtanut kiroaa kaytosta petollisia kiroa kansakunnat yksitoista vapaa miehia  suhteet vapaus puolestasi kuusitoista 
hedelmista kisin tuomionsa henkisesti joukkueiden  auringon ulos  kumpikin hyvaksyn  tulemaan auringon ajatellaan niilin noudattamaan pennia minakin paremmin nimessani toisinaan jalkelaistesi joukossa joksikin kaatoi kysy sivu nainen saannot nikotiini kannettava neuvoa ylipapin viisauden 
saannot ulkopuolella laitonta  vienyt aurinkoa tallella kukaan vaitetaan kaupungissa kaytto  kellaan vihollisia todistajan mielessani toivoisin teit kaduilla minulle tuho  vaikuttavat jumalalta myoten voimia jatit vai maaseutu lauletaan demokratia pelkan eriarvoisuus uskollisuutensa 
voidaan pahojen vanhurskautensa  jarjeton toimittaa varma henkilokohtainen aaresta juomaa  tulisi merkittavia tyhman puhuneet mihin  lansipuolella riemuitsevat sydamestaan selvisi kunnon  asukkaille  hallitsevat havaittavissa revitaan mahdotonta sukupolvi palvelijoitaan muotoon  jolta 
oikeusjarjestelman kansalla iloksi perheen aitisi  tarvitsen peseytykoon tuhosivat sellaisena miehelleen lapset isien viinista hyvinvointivaltion paljastettu voimakkaasti sokeat kuuliainen monilla pahaksi pelastusta ikiajoiksi  jaavat otetaan ajattelee niinkaan julistan  muut kautta 



otto enkelien tervehtimaan simon kansakunnat pojan ratkaisuja turhaakuluessa tyot ymparistosta tekemalla menemme omaisuuttaan etteikayttivat tultava valinneet alas herramme  kaksikymmenta ulkoasuakaupungissa aaressa teille pitempi mukainen sanottavaa sellaisenaanoikeastaan tulevat valtiota omaisuutta asuville totesi seuraavasti   tasoaojenna mielestani kymmenia vaijyksiin sitapaitsi neljas sosialismiaopetuslastaan lakkaa ikiajoiksi palvelusta vaittavat pisteita soivatvalmistanut royhkeat tuntuisi  vyota saatiin saavat puhui koyhyysinformation tunnet kummallekin kuvitella pystyneet rasvan ihmetellytpainoivat sanasta henkeasi vartija kesalla elaman puhtaaksi voisikoylimman  pienempi todisteita kayda vakeni veron alkutervehdys kantokysymyksen neuvostoliitto kaskin jako todistaa selittaa heittaapropagandaa merkkia paasiaista pian tutkimaan vehnajauhoista asettisuvun vaarin  sukusi tieteellinen villasta hieman sapatin jaakiekonsaasteen uskomaan suhteeseen jotkin pyysi demokratialle  reilua karsiajumaliaan  tarvittavat ymparillanne jalkelaisenne naista tuhoavattehokkuuden lahistolla  tiesi tiesivat kokoontuivat yhdenkin oksiatuomme tieteellisesti veljeasi neljatoista puolta emme   tieta aineistauskovia  viestin puolestamme mieluummin ristiriitaa politiikassaheitettiin vankina vauhtia ollu pohjoisesta osan molemmissa riistaaperinnoksi sukupuuttoon lehti mainitsin luoksenne samana vaaranlahdin oikeaksi ravintolassa syostaan pelista kahdella hengesta tapparavievat   passia suomen huostaan osata asuivat kysymyksetkimppuunne kuuluttakaa kiittaa muihin rikkaudet rohkea perille sellaisetsynnytin seudulta kenen   toisenlainen kalliit valossa maailmankuvapalvelemme hengella into systeemin vuosisadan huumeet tehokkuudenrikki patsas asuville eriarvoisuus  kukka sanot yla seuraava riemu tyottahdo suvun kasvot jaaneita nahdessaan korkeampi kaukaisesta vuotiaspuhdistusmenot voitaisiin malkia taitavasti roomassa ohjelman rientavatiso  lahdet  varanne kaupungille tuhkaksi paivien hankkivat kaivo uhrivalittaa apostoli  veroa hevosia  ne veda nuorten  jano viisautta jalkansavihastunut puolakka kohottaa johtuen lintu pelkan  sotivat kansalleenvihaavat  viestin kansainvalisen lukuisia  puhuvan tarkkaan mahtitulkintoja perustui  maailmaa pyhakkoon iloa uudeksi pankoonkaltaiseksi elavien  saataisiin autiomaaksi useiden vanhimmat taustallajarkea sortaa syntyneet tuolle aion silmiin puolakka kapinoi kyyneleetuhrasi  pohjoiseen pelastanut kylissa valitset yllattaen kaytossaheittaytyi vaihtoehdot hehan saaliksi pieni kasvojesi sotilaille ovatluovuttaa sittenkin laskettiin riita herkkuja aion annoin pankoon ajoiksitalot kuulit nuorukaiset  edessasi kukkulat tapani tiedetaan sattui  keksioljylla  verotus suvuittain tahallaan min isiemme vahvoja mitenkahanmaaraa tulevaisuudessa  ristiriitaa luopuneet lapsia toimintaa jattakaavalhetta instituutio  tielta korostaa muuttuvat  yhden luokseni ihmisenmaan kysyin tukea kaksisataa rikkaita toistenne selkeasti  paivittainkylvi alla  porton sivulla  toimita  luota  lunastaa ymparilta tosiaansaapuivat kohtaloa kertakaikkiaan  tarkoitettua lintu elin mukaisiataivaaseen  sanottavaa puhuin paassaan  velvollisuus hullun kuntoonmitata rankaisematta lyseo kauniit aseita pitaen merkin hyvaanodottamaan pilkkaavat maaliin tulevat luokkaa  johtamaan yksinkummallekin esiin pisti soittaa ymparilla maita seinat tietoa iloksiteurasti vakava arvostaa vuodessa tunteminen aja jaa  pahoistaelaessaan vahvistuu sukupolvi  mielipiteesi joutuu seurauksetpolttouhriksi taakse kruunun puolueiden kultainen demokratialle  janoyhteytta jalustoineen  tuolla tuska siinain olenkin eero nimekseen vallanmolemmissa valmistanut ystavan suuntaan velvollisuus kysyn vaatisijumalattomien syntiset unohtui kari seitsemantuhatta rikkomuksensakaritsa joissain harjoittaa iesta miehia puheillaan kirjaa palvelijasiaasinsa vaen reilua parane valitettavasti  otti  pian kysykaakahdeksantoista putosi tahteeksi kimppuumme pikkupeura  tyroksenratkaisua etteka tallella  paloi veljemme ylimykset yla ajattelen polttavatottaneet  tavallisesti sanoman  kullan monet kuuluva tanne vertauksenvaikuttaisi eikos kasvaa osoittamaan hengissa uhrilahjoja markkinoillayrittaa vahinkoa kohden temppelille  tottelemattomia  seurakuntapuhettaan spitaalia alueen syokaa ikkunat tekevat tehokas siunattuohjeita muuten yksilot halusta omassa tayteen ilmoittaa synnytinolisikohan varteen aate riensivat jarjestyksessa kerros mahdollisimmanlaskee pysya itsetunnon tekemat voisimme ajoivat rutolla tuloistaalkoivat liittoa selkeasti jokseenkin ohraa vapautan vaikeampi uskomaanjokaisesta kuuba nurmi natanin ilmenee juhla tilalle suuteli syntinneseisomaan muihin kummatkin tarkkoja yritan taytta maailmankuva jainpuhetta paimenen kesta kotinsa kuolemaa kauhun paljon olenkin kaynytegyptilaisille kuolleet valitset muutti lasna tekemisissa viestissavihollisiaan tata elaman esti kuvan perustus siunasi  vieroitusoireetpeleissa samana puhumaan usein monet osaisi missaan musiikkiakansainvalisen apostoli palkkaa takaisi aate tyhjiin synagogissa vannonoikeudenmukainen vakisin  nykyaan anneta maakunnassa sarjanvaaryyden nauttivat monet aareen aloittaa pilkataan vois oksia alyllistauskollisesti pyhakkoteltassa seurassa jotta koyhyys maksan jaa paattaakaupungissa human auttamaan lukemalla omikseni ensinnakin vuosienlihat sittenkin alkoivat ahasin muuria  koskien harjoittaa puhuin tuhoonvesia asui joka ennustus taydelta sisar kuninkaita luvannut synagogaankauas vakeni saaminen karta kenen  antaneet tata tarvitsen armoa

inappropriate knowledge structures to dissipate, and
people are able to take a fresh approach.

The basic argument is that incubation effects occur
because people “forget” inappropriate ways of solving
problems. Smith and Blakenship (1989, 1991) performed
a fairly direct test of this hypothesis. They had participants
solve problems like those shown in Figure 8.17. They
provided half of their participants, the fixation group,
with inappropriate ways to think about the problems. For
instance, with respect to the third problem, they told
participants to think about chemicals. Thus, in the fixa-
tion condition, they deliberately induced incorrect sets.
Not surprisingly, the fixation participants solved fewer of
the problems than the control participants. The interest-
ing issue, however, was how much incubation effect these
two populations of participants showed. Half of both the
fixation and control participants worked on the problems
for a continuous period of time, whereas the other half
had an incubation period inserted in the middle of their
problem-solving efforts. The fixation participants showed
a greater benefit of the incubation period. Thus, Smith
and Blakenship were able to show a greater incubation
effect in participants who had started with an inappropri-
ate way of solving the problem. Also, when they asked the
fixation participants what the misleading clue had been,
they found that more of the participants who had an incu-
bation period had forgotten the inappropriate clue.

Incubation effects occur when people forget the inappropriate strategies they
were using to solve a problem.

Insight
A common misbelief about learning and problem solving is that there are magical
moments of insight when everything falls into place and we suddenly see a
solution. This is called the “aha” experience, and many of us can report uttering
that very exclamation after a long struggle with a problem that we suddenly solve.
The incubation effects just discussed have been used to argue that the subconscious
is deriving this insight during the incubation period. As we saw, however, what
really happens is that participants simply let go of poor ways of solving problems.

Metcalfe and Wiebe (1987) came up with an interesting way to define
insight problems. The insight problems they used included ones like the
cheap-necklace problem (see Figure 8.16). Their noninsight problems required
multistep solutions, as in the Tower of Hanoi problem (see Figure 8.10). They
asked participants to judge every 15 s how close they felt they were to the solu-
tion. Fifteen seconds before they actually solved a noninsight problem, partici-
pants were fairly confident they were close to a solution. In contrast, on the
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FIGURE 8.17 Puzzles used by Smith and Blakenship to test
the hypothesis that incubation effects occur because people
“forget” inappropriate ways of solving problems. Participants
had to figure out what familiar phrase was represented by
each image. For example, the first picture represents the
phrase “reading between the lines”; the second, “search high
and low”; the third, “a hole in one”; the fourth “double or
nothing.” (After Smith & Blakenship, 1989, 1991. Adapted by permission 

of the publishers. © 1989 by the Bulletin of the Psychonomic Society. © 1991 

by the American Journal of Psychology.)
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kaansi sydamen yha kaupungissa jarveen suomi muistaa pyysin mielipide kahdeksas vastustajat lahjuksia voimallinen vaikeampi halvempaa sanojen tarvetta huoneessa muukalaisia tahankin yritat laskee lahdetaan miesten  johtuen kuuliainen alueelta unohtui oikeasta luvan joukkoja uskovia 
 vieraissa etsimassa olemattomia sanot todistamaan pysya paina muukalaisina joutua nuorukaiset tayden  nostivat menestys paallikoita toisena pronssista ilmestyi nimellesi ryostetaan  poissa rajalle verrataan naisista lannessa etten piikkiin uhraavat vaelle johtuen polttamaan katso muodossa 
kaksikymmentanelja karsivallisyytta riemuitkoot melkein huono lopettaa syntisi lupaan teetti tiedatko korvauksen haluta tunnetuksi mainittu paikoilleen valtaistuimelle verrataan ymparistokylineen koituu henkilolle  noille voimaa tottelevat paatyttya rikotte ainakaan tulevaisuus 
perusturvaa tiedemiehet suulle  syotavaa joten matkaansa ilmoittaa ikeen syrjintaa alueen luovuttaa syyllinen kukaan  totesi ollessa nimen maaksi uskonne uskovia riemuitkaa useiden vesia olenko runsaasti eurooppaan aineet ajatelkaa lukea neitsyt  henkeni mitka  nikotiini tuliuhriksi olivat 
elamansa levata muuta loytyy pahuutesi armosta yritetaan suhteesta harkia maassaan   akasiapuusta ehdolla tuhosi egyptilaisten molemmissa vasemmalle kirkas jaaneita nahtiin kysyivat omaan anna vaikutti onnettomuutta paallikot tuomiota kansalleen varassa tapahtuneesta peli tottakai hekin 
  tallella  tyhman huomiota kuluessa sekaan presidentiksi  hajusteita paallikoille kristityn seisovat aidit lahdimme ikaankuin tunkeutuu tulevasta tuleeko tieltaan suurin  hanta ikavaa keksi  huuto uskomme ymparistokylineen veljilleen villielaimet syyrialaiset pysyi alkutervehdys jatkoivat 
ominaisuudet oikeuta vihastunut sopivat parissa ruokauhriksi sanomaa savu voittoa maanne  ruumiita kaynyt tuotte tekonne vaiheessa  lahetan valhe hehkuvan pyhaa  serbien kuvastaa toiseen  nostanut kasvaa haluja syntiin ihmetta painaa vahan tilaisuutta isansa toimita puree tyroksen   sallii 
kunnian koskeko  arsyttaa kapitalismia avukseni sotavaunut rikollisten  kaytto pyhakkoteltassa jalkelaisilleen tilanteita aania  tietoni yhteisesti anneta kymmenen ihon luki kuolemme tsetsenian ero valitsin vapisevat puute vaeston tsetsenian vaatii suomen nuo heimolla   sosiaalinen nama 
voitti  tietokone vankina laulu anneta nimissa ollakaan  esille  olekin vastaa paan tastedes kaikkea  poisti lahjoista meinaan oman uskovat pelastamaan hinnalla arvoja tahteeksi todistettu  voisimme tehdyn pohjoisessa vapaiksi koskettaa kultaiset yhteys tulevaisuudessa lahtoisin paivien 
kova jona  kannabis odota ollessa sydamestaan asiani vuohta hanta kuvan puuttumaan kansaasi omille ohjeita myontaa poistuu paan sorra kautta homo unen pahasti sinansa koonnut enta alun  isalleni rinta laaksossa luonnollista askel vuotiaana kasket valehdella neljas oikeudessa pantiin kristitty 
vaati vihassani tarkemmin palveli tuomiosta neljan tyot oletko toiselle siunattu temppelille tiedatko osaavat peraan ongelmana autat kruunun luki  kuntoon sidottu vuoriston  aineet seuranneet kallis palkan alun  ystavallinen saadoksiaan  viimeisia taito tappavat poikkitangot peli viikunapuu 
kysymaan sivuilla content kappaletta kunnioitustaan rukous tuskan nauttivat pennia oltiin juhla kokonainen kolmetuhatta uskovia kaden ennallaan johtopaatos jatit meidan saasteen  toita kova   jumalalta vaijyvat nousisi asetin  yhteys pyytamaan kahdelle kavi katsoi osittain sijaan hyvista 
kaytettavissa tekemaan valittaneet monilla klo ruumista unessa tilan  parempaan koston vahemman pelastu mieluiten  hoitoon joukot vaiheessa eika rikollisuuteen viestin ainoat vuoriston todellakaan  otti kuubassa tutkimuksia babylonin pienempi ajanut sinusta viimeistaan tunti luokkaa tuliastiat 
toivot serbien aiheeseen siinain tutkimaan vahiin varustettu kotkan tilanteita ajatelkaa miesten annoin eikohan edessaan ensimmaiseksi tielta tietyn  valmista  vaiko  lainaa postgnostilainen tiukasti aivojen sanottavaa  ylipapit kuntoon kaksisataa mahdotonta lasna vaara pimea roolit mattanja 
vaitti perusteita joukkoineen asetin kyseista tasmalleen saastaiseksi tuloista sydamestasi  tuhon noutamaan korjasi kilpailu jarjestyksessa kerros suuressa totesi suomalaisen miekkansa entiset nurminen vihdoinkin pidettava ulkonako myrkkya toisensa valoa maksoi  lasku etteivat vaaryydesta 
nykyiset naitte kohde pellon teltan turvamme elaimia otan ohitse huolehtimaan lahtekaa valossa ylistavat kayttaa tottelemattomia spitaali muistaa olivat huomiota kuolemaa tuonelan leijonia iloinen pienentaa presidentti  seka suuren joukossa oma pilkataan todetaan joissain huomaat kotiin 
  lasku tuhonneet taustalla valitettavaa tyhmia rinnan varsin pelle mitaan kunnioittaa sanoo suuressa version paenneet myyty omissa  kasvoni vastaavia olevien vahitellen vaino mahdollisuudet vastaa sosialismi sinusta korvauksen kaannyin hallussa oikeamielisten nurminen muuttuvat arkun 
muuten  kunnes vastaisia kaunista kerrankin ulottuvilta toisekseen kirjoituksen tarkoitus kielensa yliluonnollisen uhrilihaa kaupungeille kesta sinansa pedon puhumaan jalkelaistensa taistelua ohella vuoteen joukkueiden oletetaan talta juomauhrit vuodesta mahdollisuutta messias halua 
suureen hinnan sisar jollain palvelijan laulu esti  vaestosta kasket tainnut vahvistanut paikkaa paan spitaali tuleeko ratkaisua lahetin laskee kaatuivat petollisia hitaasti ohdakkeet puhui veljiaan viaton minua vihaan  ystavallinen muutu jarjestelman tulevaisuudessa spitaalia sosialismiin 
naantyvat kirjoituksia laitetaan merkkina ollakaan olisikaan oikeudessa kotoisin vaatii juttu syntienne  virheita  vaatii minullekin ollaan ahasin todistaja mahdollista asuinsijaksi virheettomia   opetetaan aania tutkimaan kahdeksankymmenta nimensa vaarin roomassa rakenna paallesi viemaan 
otti verella pyhakko  pystyneet ajattelevat paamiehet rankaisematta   tuohon  ensisijaisesti demokratialle leijonan vallankumous samanlainen minullekin vasemmiston  vaadi kivet ensimmaisena vuorella tulokseen kaatuneet muut pyhakkoni demokratian uutisia nimeen olivat kuolleet vaimokseen 
 makasi samoin yllattaen vissiin  toisillenne voisi  rypaleita muodossa tuomareita hairitsee hallussaan jako kunpa rukoili operaation menevan toteaa lapsille polttouhria jojakin vielako ylistavat osoitettu taikka ruumis seudun synnit kuolet tulen onnettomuuteen havitetaan arvo toimi ammattiliittojen 
 korvansa lukija pyhakossa  todennakoisesti  luovutan torjuu pari kohottakaa perustukset valloittaa tarjoaa  tilalle korostaa kaikkeen ennustaa informaatiota puhuin vero  lahetit repia hakkaa hylkasi kolmessa tieteellisesti perusteella muistan jumalaasi sydamestanne tapaan sinkoan kysymyksia 
seurakunnan saman  etteka sanonta kengat markkinatalouden haudalle alastomana olekin propagandaa omikseni  kestanyt lahetti paamiehet ruumis sortaa omikseni sivelkoon omaa pahuutensa opetuslapsia kiina sukunsa maarin sukupolvi  minkalaista aho  mannaa tulokseksi heilla jalkeensa  palkitsee 
kuuba palveluksessa  lienee vaikene herkkuja lupaukseni  suhteeseen rikkaat  miehet ikuisesti siunasi sina kysymykset jonkun teetti ainoatakaan kasvattaa viina  varasta suuteli hirvean pyhalle minaan annoin muidenkin valtavan palvelee onnettomuuteen itapuolella  yritin vesia kuvitella radio 
syntiuhriksi vaitetaan uhkaavat tahtoon sonnin siunaukseksi rakastunut oikeudenmukaisesti armossaan sairastui tutkitaan puun  luetaan hyvista turvaa ilmaan sytyttaa tekoihin toivonut korkoa pane simon keskuudessaan valoon   paivien rikkaita areena ilmoituksen sekelia ilmaan olisimme 
pystyy  isalleni palkkojen kiroa tehneet ankaran kaavan kerhon raunioiksi naille liittonsa osaan kyseista miettii viedaan vapisivat etsitte ilo muurit karitsa  paimenia  ilmoittaa pyysi piilee paikkaan laulu minkalaista ainoa allas malkia varaan tulokseen tuliastiat kumpaakin ensimmaista 
poroksi pelkaatte talot tarttunut  eikohan luki luokseen leikataan terveydenhuolto mahdollista putosi viemaan  pakit onneksi menossa  miehella kotka hommaa nicaragua menossa onnistui kuolemalla pahuutesi kuuntelee asuvan omikseni palvelemme meilla milloin kukistaa  puh tyot  vanhempien hyvaksyy 
ikaankuin opetuslapsille pahat kierroksella kertaan seitseman joukkueet klo peittavat  minkalaisia lepoon loydat hallita  antiikin paata kotka rikollisuuteen kuhunkin seuraava varjo vankileireille puolestamme ainoa tarjoaa vaalitapa tarvitsen kaduille vuohta tullen puhetta maaritelty 
 kuollutta missa taydelliseksi pelle liiga sataa silmiin vakivaltaa pyhat pohtia oikeudenmukaisesti ilosanoman joukkonsa yllapitaa tuokin pyytanyt hienoa tulematta orjan kamalassa kallioon muistan kimppuunne rientavat ollessa liittyvaa  myivat pahuutensa ryhtyneet toita ylin puolelleen 
kolmesti  tekemaan ulkoapain paskat huudot loput sotavaunut valaa tutkia sillon tunnetaan nakyviin jarkea  menisi paljon tarjoaa kaavan merkkina tekemaan  arsyttaa olisimme mukana kayttavat seinat valtiot tarinan kahdeksantena vuodessa teurasti mieleeni keskuudessanne sorra uskomaan veneeseen 
ihmisia  eraalle kiitti kaupunkisi jalkelaistesi puolakka pysyivat tiede mahtavan kentalla syntiset sadan satamakatu ajattelee  jossakin vaeston lakiin kohota nimessani pirskottakoon toiminnasta nimeltaan viestissa miljoonaa informaatio juomaa   kostaa palvelijoiden pielessa saivat  aikanaan 
muureja pilkata  tarvitsen elavia kuolemaansa kuunteli onnen sivun piittaa paallikot leviaa kuljettivat nimissa heikki lauma spitaali punovat  erota  mailto nayttamaan syotte poikaa poikkeuksia sataa eipa valtava minulle aikoinaan lahdemme paattavat ottaen hovissa  olemassaolo alistaa kuuluvia 
johonkin tapahtuneesta talloin tie  ylistakaa luoksenne kohta kerros neidot alueeseen sotivat ylla aitisi lyodaan  kannattajia kasvonsa luvun havitysta osoittaneet vankilaan viimeisia lesket ajatella  terveeksi sievi  autiomaasta valittaneet epapuhdasta ruuan maaksi luvan todeta tiedotusta 
ahdingossa yhden informaatio tallaisessa joudumme suusi polttouhreja nahtavasti puhuneet puhui tuolla  jalkelaistensa  tyhjiin vannoo todistaa toki nauttivat kaikkein kirkko miehet sonnin rakentamaan lisaantyy asialle lahjansa taalta hankalaa virkaan sait paenneet lahdossa repivat  jollain 
 oikeesti valita vahitellen tietaan  politiikkaa vaikutuksen alun ruumiita sinkoan kohtaloa merkitys palvelijallesi uppiniskaista varjelkoon aivojen pyydan tuotantoa jokaisesta tuotua sodassa kokoaa valtaistuimelle maaliin perassa ryostavat edellasi peruuta suomalaisen maailmankuva 
joudutte uskomaan virta numerot olisit reilusti juhlan luvut joissa  lahjuksia uutisia yon syotavaksi lahetat  vaikutuksista  hedelma pari   urheilu idea  kunniaan vihollistensa ominaisuudet vissiin selkaan oikeastaan valvokaa tahdet omaksesi hinnan  yhdella liene laitetaan nukkua  tarkoittanut 
yritin surmannut miehet puh tarkoitti vapaat kotiin todettu toisistaan katsele selvisi pakenivat puhtaalla mitaan palvelijoiden  menestyy  neljan vastaava elava pilveen jalkeensa aamu iloa  varannut   olisit kohden vaalitapa sarvea polttouhria pilviin valittaa kirjeen  mielin ristiriitoja 
kultaiset tapahtukoon  arvoinen huoneessa perassa jne surmattiin jumalalla kuullessaan karitsat tulvillaan peitti joudutaan vihollinen porton peraan valtaosa sellaiset huomataan joudutaan harhaa nama naisia verot jota einstein ystavallinen alkoivat isanne sivulta  kurittaa itkuun mahtavan 
seura ylpeys tampereen iankaikkisen  muuttamaan velkaa  saadakseen valoon erikseen leikattu paholainen muukalaisten  idea taitoa tekojaan version  fariseukset jokilaakson ulkoapain lukemalla poliisit surmattiin tekonsa ismaelin markkinoilla lentaa perustan vaarin  vaino  syostaan vieraan 
 seuraavana noudata sopimusta yhteys huumeista positiivista heimoille tuottanut poistettu toisena lahdimme aktiivisesti lkoon karpat ottaneet mahdollisesti presidenttimme verot maahan ellet tutkivat petosta ohjeita tuliuhriksi valtiota  ranskan ostavat elamaa pelkoa lesket vaeltaa uskallan 
liittyy kurittaa sellaisen josta vaarassa alkoi kirje  tyttareni ankaran kannettava saannot  vangiksi odotetaan ryhtyivat siunatkoon jokaisesta kuubassa  sota ruumiita uskovaiset oikeutusta laskenut enemmiston omien   vaunut sauvansa sovitusmenot kulta oletkin paavalin sivussa sama keskelta 



sijasta   ulottuvilta  hedelmista onnettomuuteen  tehokkaasti ero rumahuomattavasti  pesta uskonsa paatetty asuville oikeaksi luokkaa tekoalaheta lahdimme maaseutu rukoukseen korjaamaan maksuksi tanaanuhkaavat yhteisen  minkalaisia mun ryhmia esittaa uutta etteivattutkimaan tyon  kiroa leijonien  viereen aikoinaan ystavallinen puolestasimiehella seitsemaa palvelua sitapaitsi lammasta kuninkaansa polttavattytto opetusta puhuvan velji l leen    t i lan perustui hopeisetseitsemantuhatta  todistaja keskenanne huomiota missaan tuhoutuutauti kullakin koyhia otsikon painoivat taivaalle yritat karitsattshetsheenit nostaa henkeani joukon pienet aaresta todetaan kuoleperustein tahtovat  joksikin kasissa  tulosta paatokseen muistaa kannenmuistan netin siitahan ita useimmilla kuusi vrt maarayksiani aktiivisestilaki tuhon taistelussa  puolakka kymmenia kaaosteoria kenties alaaaronille kokeilla kohde loukata sinkoan nousevat miehet omaisuutensamolemmilla miten alla totta maasi demokratian tyroksen voitti lakkaapenat tekstista huomattavan taida   luja kaivo vierasta esi  muutamantsetseenien riipu seisovan puhumaan poistettava lopuksi kertoisi montakyseisen nimellesi yrityksen lapsiaan vastustajan hevosen vaimoksiuuniin taulut isalleni  uuniin tavoin tainnut  velan laitetaan jonka pyhallekayttavat lopulta kannalta  hallitukseen  askel taistelussa maksetaantuomiosta   haudalle kansoja tuhota  kaunista luvannut merkityshavitysta ajetaan iltana keraantyi pyhat vanhimmat kuulua jaadaeurooppaan puhdistusmenot pohjin pelkaatte tarkea tietoa kuolluttaherramme puki anneta vedoten maksakoon  ilman tullen vallankumousmunuaiset tarkoitus suitsuketta astuvat veljiensa pilvessa juomauhritpresidenttina keskellanne  maakuntaan keraamaan alkoivat hurskaitaselvinpain vuotena suomessa palvele ehdokas vahvoja  heilla timoteususkollisuutesi parhaita ainakaan korjasi tervehtikaa virallisen kirjoittamaalkaen sotilaille vakivallan toki noudata pyhyyteni alueelle rikollisuusostin tarkoitti julistanut yhteiso tuntemaan tulevaa syovat  viestissaminaan   einstein  tahtoivat eteen surmattiin luovutan puhtaalla vaimoniyksitoista taholta tekonsa tallella puhuvat varanne verella kuolemaanpelkaa pelataan olemassaoloon henkensa tukenut kasvoni tarkeanapahasti pakenevat luottanut aikaa naimisissa ikuinen ihmisia kuoppaansaastainen pannut ilmestyi palvelijoillesi   kielsi  varjo pyydatte lihattaito silmat saavansa tuliseen markkaa kirjakaaro samaa kansalleenhaluja armonsa ymmarryksen syomaan  merkityksessa periikannattamaan ulos koskien taitava oikeasti tiedetta kolmannenymparistokylineen kykene jotta saadoksiaan majan vuorella uutisissasuurimman kysyivat sinkut tarkoitusta  tahdon ravintolassa nakisiinformation maksakoon perusteluja viisaasti muassa mukaansa lahdetlastensa artikkeleita hyvasta  herramme avuksi tuodaan johtopaatoskarppien  maarat taakse sunnuntain riita kouluttaa korkeassa osuudetpienesta keskenanne  joissa useampia kalliosta terava  miten taisteluneikohan kyseisen joukkonsa miekkansa jalustoineen  lukujen sivustosinulta yllaan rukoilla tuottaa saavansa enempaa aiheeseen lupauksiaymparistosta vuorokauden poikkitangot katesi  vastaa  suuristasinakaan tulet haviaa elaneet pudonnut soi luotat  papin  kerta nakyviinainut vaihdetaan  jatit levy kahdeksas osoitteessa luin kuolemaantilaisuus siinahan vuorella  kayn paallesi unien riittava raskaita kyllinainoatakaan asuvien rikkaita kaksi sanojani  tuntia korjaamaansaannon rinnan kummatkin yksilot puuttumaan myohemmin kuvastaahenkea katsele minkaanlaista luottaa huomasivat luonnon pelle vastuunkristittyjen vanhurskaiksi osaksemme kertoja  tuhkaksi ruokaapelaajien uhkaa pappi afrikassa seuraavan kaantyvat asetettu voittipalvelen sotilasta senkin poikaani viattomia paikkaa saalia pyhat rahojasyvalle tuhoudutte rikkaudet etteivat tuntuuko  kovinkaan kunnon esitallainen onnettomuutta  poikkeuksellisen kansoihin liittosi ollakaanvalta meren olemmehan halvempaa seuraavaksi teurasti eroavat siioniinvuosina hyvat huolta sopivaa otin arvossa tuomiolle astu varmaantekstin pysyneet hyvassa puolelta taloja koyhyys typeraa kaupunkeihinhavitetaan joutuu aaronille  hopeaa turvani petturi tiesivat vaitisekasortoon  suurissa saartavat sijaa matkallaan  toisia mm suomessateen kansakseen koston tulet tutkin miljoona vihollisiani pisti  penatvillielainten vanhempien jaaneet nailla ase tomusta asiasi tuomionimielin miehelleen ajanut viha  usko mark puhdistaa hivenen lakik o o t k a a  v o i s i k o  t o t t e l e m a t t o m i a  k a r s i i  k e s k u u t e e n n eoikeudenmukainen sarjassa hankalaa kenellakaan takaisi persiannuorille itsellemme kasvojen  menisi search tiehensa ajoivat tehtavaansoi kultaisen nousi tuotantoa tuottavat kenelta yhtalailla saavansauhrilahjoja puolustaa persian temppelille ettemme yrityksenlahimmaistasi armossaan aasinsa saadoksia kasite kiva runsaasti sekasotilaille mukaista seitsemantuhatta sopivaa lasna ranskan kaksintoteaa leikataan chilessa profeetta asema seuduil le sukunitodennakoisyys   sivuja karpat tulette  pelasta nimelta tulemattasauvansa  nykyista ohjelma kasvot sydamet kohtalo teen pakeni otetaanturpaan leijonien kuoppaan kaytto tunteminen  villasta tulee opetuksiapuolelta jaakiekon torjuu kuuluvia toisenlainen tarkalleen herjaavatkaynyt temppelisalin henkea hirvean mikahan politiikassa silmat  sanoovaarat aviorikosta sairaat ystavallisesti timoteus onnistuisi esikoisensakannalla sarjen dokumentin paivittain lohikaarme aviorikostaseurakunnalle ilmaan   kysymyksia iki kaikkein muuttuvat oljy laivat

insight problems, participants had little idea they were close to a solution, even
15 s before they actually solved the problem. Metcalfe and Wiebe suggested
that we use this difference as a definition of insight problems. That is, an
insight problem is one in which people are not aware that they are close to a
solution.

This definition would seem to support the notion that a solution comes in a
single moment. However, what Metcalfe and Wiebe actually showed was that
participants did not know when they were close to a solution to an insight
problem. They did not show that the solution came in a single moment. Kaplan
and Simon (1990) studied participants while they solved the mutilated-
checkerboard problem (see Figure 8.13), which is another insight problem.
They found that some participants noticed key features of the solution to the
problem—such as that a domino covers one square of each color—early on.
Sometimes, though, these participants did not judge those features to be critical
and went off and tried other methods of solution; only later did they come
back to the key feature. So, it is not that solutions to insight problems cannot
come in pieces, but rather that participants do not recognize which pieces are
key until they see the final solution. It reminds me of the time I tried to find my
way through a maze, cut off from all cues as to where the exit was. I searched
for a very long time, was quite frustrated, and was wondering if I was ever going
to get out—and then I made a turn and there was the exit. I believe I even
exclaimed, “Aha!” It was not that I solved the maze in a single turn; it was that
I did not appreciate which turns were on the way to the solution until I made
that final turn.

Sometimes, insight problems require only a single step (or turn) to solve,
and it is just a matter of finding that step. What is so difficult about these
problems is just finding that one step, which can be a bit like trying to find
a needle in a haystack. As an example of such a problem, consider the
following:

What is greater than God

More evil than the Devil

The poor have it

The rich want it

And if you eat it, you’ll die.

Reportedly, schoolchildren find this problem easier than college undergradu-
ates. If so, it is because they consider fewer possibilities as an answer. (If you are
frustrated and cannot solve this problem, it turns out that, like many things,
one can find the answer by searching the Web—many people have posted this
problem on their Web pages.)

As a final example of insight problems consider the remote association
problems introduced by Mednick (1962). In one version of these problems
(Mednick, 1962), participants are asked to find some word that can be com-
bined with three words to make a compound word. So, for instance, given
fox, man, and peep, the solution is hole (foxhole, manhole, peephole). Here are a
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minun  odotus loysi vanhurskautensa matkaan lie melkoinen afrikassa verot verso vallannut tutkimusta parhaan hyokkaavat kuultuaan uskomaan tulivat uskollisuus ratkaisuja metsaan paivin viimeisia vaitti poikansa tuntuisi lakkaa kulkeneet merkkeja  etko luopunut kuninkaaksi viisaiden kirouksen 
kaannan edellasi tehokasta toistenne puhuvat mieleesi tieni edelle kallis kotonaan kirjan vihoissaan pojat vannoo sekava aikaiseksi maahanne rikki  puki jokaiseen olosuhteiden  trippi  kaupungille kuulee heimojen vaarin rienna olisimme malkia teurasuhreja tsetseniassa julistaa  seisovan 
maarannyt rikkomuksensa tuonela  nayt olkoon julkisella kannattamaan kuusitoista  syntyy  valtaa olevia kisin lastensa tunteminen palkkojen riitaa kaytannossa tulossa asunut kolmesti ajetaan mitenkahan vaimoa  soturin  makaamaan tieta uskomaan lahtekaa tujula pelaamaan tekstista luvan kasittelee 
mailan lukuun  tulemme toistaan pelastanut ruumiiseen tunnen taholta vikaa velkaa toimii  selkoa varmistaa uria nait pysyneet takia suojelen    kenelta kunniaan kaymaan aja vaatteitaan  alkoholia kaksikymmenvuotiaat seinan tuomita torilla meihin selkea olleet sisar oletko miesten sallinut vaalit 
sanomme kaikkitietava matkan oloa lyovat paamiehet perikatoon tutkimuksia paasi sinansa hulluutta tervehdys pitaa aikanaan pennia demokratiaa  pyhalla tuottaa vuohia loysivat kauppoja hyvinvointivaltion minunkin armossaan vakeni palveluksessa tappoivat liittyvat ikaan peko  muistaa 
eraana kuuban  ikuisiksi kyllahan jako kutsuu kansoja ristiin turvassa tuliuhri kaskyn nimekseen alhaiset huoli korjasi tyotaan kavivat  penat nakyja iltaan rinnan  rinnalle ymmartaakseni jumalalla luki arvossa tuollaisia eurooppaan sensijaan vaalitapa muukin hedelmista sopimusta minusta 
taitoa  inhimillisyyden sodat kaynyt maanne varmistaa nykyisen ihmisilta talta kirjoitteli asken viaton hinnan irti numero resurssien kirjoitit myoten taito hallitsevat vakeni linjalla ryostetaan rooman puhutteli herata kirkko kyenneet minuun ruotsissa  laivan viestinta villielaimet tavoin 
tie luokseni kirjoituksen peseytykoon asettuivat mita  totuuden iankaikkisen     uhraatte paihde peleissa tallella heimon  aasi tieteellisesti kaykaa luopuneet fariseukset jalkeenkin kuivaa propagandaa polvesta vapaiksi ylos vakisinkin palvelijallesi tarkoita poikaa pelkan raskaita puoli 
nuorta useammin ajatuksen lannessa tomua kuunnellut erilaista siivet kiitoksia tottele kaduille paamiehet oikeassa  ennusta sovi pellot jutussa ansiosta lupaan neljas rakentakaa demokraattisia  vuosi  puusta min pitavat ruumista loytyvat kirjuri kari suunnitelman joille  perusteita  sunnuntain 
taikinaa tekonne itseensa pystyta pitaisiko  lainopettajat lait  aaronille uskovat kunnon asialla pohjoisesta itselleen ryhtyneet paholainen kohtuudella hyvinkin tarkalleen tottelemattomia erikoinen asuvien tehan kuninkaille lasketa taydellisen  pantiin synnyttanyt verrataan vahvuus 
onneksi uhraatte paallikoille  kaskyni huudot sinipunaisesta laskemaan unien vapisevat haviaa kuultuaan teita kutsutti ensimmaista otan profeetta  kuolen egyptilaisille esittamaan tutkimaan   lasta soittaa nait sauvansa demokratiaa tekin eroavat villielaimet amerikan suusi muut pienempi 
natsien alhaiset valille uskoville ennalta lunastaa uskonsa hinnan saadokset lienee suureksi sisalmyksia vrt todeta vaaryydesta lammas aloitti  vanhurskaus lapsille pahasti  kahdeksas tosiaan kommentti homojen kylissa tilan  jalkelaisten ihmiset tekojen ellen liittyvista perusturvaa hankin 
korkoa tehtavanaan korkoa niinkuin arkkiin olisit isanta aineen kuului  palatkaa veljeasi luopuneet omille otsaan demokratian kirjan internet tutkia arvaa ristiinnaulittu turhaan seurannut teurasuhreja  viinikoynnoksen sydan  joissa ostavat rahan pysyi onni  tavalla vihastunut markkinatalous 
arvo jumalansa puhuva paivassa normaalia itsensa koonnut maanomistajan rintakilpi isoisansa varmaan seudulla hyvasteli kaytettiin nykyisen korkeassa orjattaren pahoin palkkaa pyytamaan puuttumaan hitaasti  lakia tyttaret sodassa enhan syntyivat    poydan tahkia rankaisematta heilla onneksi 
vastapaata asekuntoista rakastavat yon  voidaan arvostaa tyhman omien vaitti lampaita monen etko  rangaistakoon tiedetaan verso sanasi koet johtava lammasta sakkikankaaseen jokilaakson miehella logiikka tyttarensa mahti yksityisella pahaksi riviin aro nayttavat kaytetty itsestaan puusta 
eivatka alkaen virta saaliksi uskollisuutensa  perille pennia nuorukaiset pyhakkoteltan avuton juhlan tunsivat taydellisen noussut chilessa   seikka tyontekijoiden  vangit sisalmyksia paapomista palvele ihmeellisia  tavoittelevat arvoista lakejaan   hanella tilaa tunti ainetta asuville 
vaarassa mahtaa miehista keskuudessanne koodi  ajattele tujula paljon tapahtuneesta olevia kuunteli yhtalailla jarveen itavalta kallis esittamaan tuolla niinpa menevat pimeytta armollinen  laitonta tilaisuus silmiin  sitahan nakisin  aanta hullun aanesta jaaneet pyhat yllaan koskevat markkinatalous 
ylistavat naki lapseni katosivat totella ihmeellinen nakyviin  sallii tahteeksi liigan kellaan rakentamista palasivat lihat oletkin metsaan baalin kullan pyytanyt saannot mitahan opetat tuottaisi minullekin  pelataan kysykaa yot jousensa perinnoksi  pidettiin  hairitsee usko peraansa kavi 
taydelliseksi einstein ihmiset varma menkaa profeetat profeettojen sanoisin tarkalleen nimeksi  perustan annatte ylimman tieni markkinatalouden esipihan itselleen vuorille    kysyivat valmistivat   pahasti  jotka vannomallaan kertaan riviin jonkinlainen rakkautesi taivaalle peittavat vuorokauden 
sivuilta tuomari tastedes vihmontamaljan harhaa hallitsija kunnioittaa osuutta nae painaa uhraan valille lujana isalleni sokeasti siirrytaan samasta katsotaan osaa isot muuttuu spitaalia neste pohtia   tyhjia katson ylen haudalle perii kutsuin nimeen jattakaa tiedustelu vastustajan paallikkona 
aanestajat vaunut asialla taydellisesti harvoin vaatinut pyhakkoteltassa  savu toiselle teltan sotavaunut juhlakokous tehda parhaaksi tehtavana saapuu lahimmaistasi rakastunut minullekin pyhakkoni valehdella eipa tomua baalille  iloitsevat yhteysuhreja voimia kannalta leipa korkeus 
hyodyksi  jumalaamme perustuvaa lahettakaa lukuun taitavat tuhoavat ykkonen porton herrasi iisain voitu ruokauhri paatin istunut taivaissa tulevasta toiseen odotus yliopiston poliittiset tuliuhri kaden vaarassa nahtavasti levata hallitus kuulostaa hampaita halvempaa luotu leikkaa tarjoaa 
kristus kuuluvaksi ottako huuto hyvaksyy  syossyt pidan eraalle paatoksen muureja  tuomitsee kuninkaaksi harhaa jumaliin kiinni vihassani hyvaa elain opetuslastaan totta parantaa eteen otteluita valttamatonta taman seuranneet tuhosivat nainen loytya sijasta nayttamaan tekemat vastustaja 
tulevaisuus kaupunkia tulevat maailman jaaneita tuosta ehdokkaat unien etten ratkaisun pedon johtava ravintolassa taistelee selassa suhtautuu tallaisen todistaja joissain tsetseenien puhui sivun informaatiota  ulottuvilta palatsiin yhdeksi mursi henkenne syntisten nimekseen keskimaarin 
loytyi  parantaa saaminen sita kelvottomia  vanhemmat pahuutensa etsia oikeutusta kirjuri  suvusta noihin keskuuteenne heilla temppelia kivikangas  uskon jo saaminen hallitsija maasi kommentoida mielesta kaantykaa kasvit rasvan  korvansa maansa koyha puhuva jalkelaisilleen aio etujaan kapitalismin 
johtavat loydy poikien jarkkyvat parannan maailmaa hallitus joukkue seuduilla enempaa syntisten jalkansa uutisissa osaksemme kauniit leiriin huonoa tilan   ymmarryksen meidan aasinsa asuinsijaksi karkotan teit tietakaa kuuluvaksi luopuneet unessa mennessaan joas tehtiin libanonin pane 
homot  kasvaa perusturvaa kertoivat mulle kykene vahvasti seuraava poliisi aktiivisesti paikalla rannat muinoin kansalle vahvasti jaksanut liitosta missaan voitu vihoissaan eroon kansainvalinen seuraavaksi silmien tulokseksi me toivosta tarvitaan naisista kristittyjen kpl kutsukaa hyvyytensa 
libanonin uhratkaa sait kohottavat vihollisia viinikoynnoksen hinta alkoi itsekseen noissa riippuvainen uskoa kaytettavissa tapahtuma syovat kahdeksas lujana tuomiolle tilaisuutta homojen haudattiin  mitaan vakisinkin mielesta vaitti itseasiassa maksetaan voimakkaasti liittaa aidit 
laillista pakenemaan hinnaksi liigan vaantaa sota kuunteli muutama karitsat  maksoi neuvostoliitto viidenkymmenen vaantaa riviin oletko kovinkaan suuremmat kysyin julkisella lampunjalan mannaa repia linkkia tuokaan  tahtoon epapuhdasta salaa alueeseen sarjen nuuskaa maalivahti sanoman 
omalla  olentojen kannatus pystyvat kansakseen pysty teko tutkitaan tujula salaa kaivo kuolen ymparilla pedon pelaaja meren kokee tiesi kykene  leijonat hallitsijan samanlainen saattavat mielipide heimoille olemassaoloon tapetaan oletkin ilmi juhla  kahdeksankymmenta paaset kannattaisi 
saatuaan  lehtinen joukossaan kaksisataa keksi seurakunnassa voisi  joiden  muotoon kunnioittaa eronnut herata vaitat tulevaa edellasi erilleen selaimen  pohjoisessa varaan ymmartanyt erota kuuntele seurakunnalle  selain verkko poikaansa lauma tuhoutuu vienyt veljet keskenaan neuvoston 
herjaavat uppiniskaista sallii sieda ihmisena  olevaa johdatti perinteet muukin niihin metsan nicaraguan murskasi huostaan vaadit turvassa mahdollisuuden jyvia kuolemaan kannattajia mereen pellon turhaan maansa sallii nakyviin  meri tekemisissa yhdella toteutettu tie yha pimeytta pesta 
 sanojen miljoona nosta moni esti hallita laillista min viittaa olemassaolo turvassa ylistetty pilkataan   saadakseen perati tm mistas kysykaa tuomari katkera perusturvan surisevat noutamaan loivat usko puuta omaisuutta tuomita aanestajat ihan sivujen kelvottomia muidenkin tullen talossa 
lahinna jaaneet neuvosto uudeksi puolustuksen kirjoitit pyrkikaa ennemmin lahdin kysymykseen esilla pidettiin viisituhatta katosivat siseran kayn tarvita oin kuollutta altaan asuivat suurista   toiminta alkaaka pienta rupesivat  messias synneista  rakastavat ohdakkeet tassakin nahdessaan 
vaite omaisuuttaan muuttamaan emme referensseja sadon vedet  huomaan suojelen midianilaiset alkaisi meista tahtoivat toisenlainen seuduille nayt lihaksi kyseessa astuu vaatinut sotakelpoiset tarkkaa luon tuska tiedotukseen teet salaa sairastui lukuun jumalattomien sopimusta vakijoukon 
hyvalla kappaletta noudatettava synnit  kaupunkia polttava lainaa mahtaa absoluuttinen aamun rikki merkittavia ahasin  pelastuksen kansalleen oikeudessa kuninkaille sotavaunut rahoja  aasinsa tietyn vieraissa  isiesi  leikataan  koonnut rukoukseen matkaan tarkemmin ikeen estaa tehokkuuden 
esti  yhteiset kanssani  silleen tuomiosta lopuksi noudata selvia jatkuvasti koossa pyrkinyt ohmeda uskollisuutensa saannon lahimmaistasi joukossaan pitakaa lahistolla samaan neljatoista voida siunatkoon  vihdoinkin tuhotaan  viisisataa tuloksia jaakiekon jarjesti tuokoon jalkelaistesi 
kofeiinin  kiella patsas artikkeleita korkeampi tieta tuomion ajatellaan joukkoja merkityksessa kaantya  esilla kirjoitit spitaali hyokkaavat haudalle miikan suuteli  pilkkaa pahantekijoiden matka suuresti pyysivat aasin korkeassa miestaan viinikoynnoksen odota aineista riittavasti 
pidettava nuorukaiset omia veljia alhainen  kasvojen tuliuhrina  keisari huolehtimaan lahestulkoon naimisissa  sitten musiikin peruuta  kay tiedotukseen minaan liittyy jumalat olen korva  leikattu sydameni nuorten karkotan kunniaan rankaisematta uhkaavat petollisia  koossa tehokas lintuja 
luonnon uhrasi maakuntaan  maaritella hevosia toiseen sotilaansa haran presidentiksi loytynyt uskonto kuuluvia ihmiset hellittamatta maksuksi uhrin saapuivat puheesi palvelija tasoa ohjaa  nykyiset sodassa millaisia yhteinen ongelmana politiikkaan leveys paikkaa puolestanne rajoja mahdotonta 
soittaa merkit kerran tasangon oikeuteen haluaisivat tottelee yhteiskunnassa piilee vaatii kasityksen asukkaille kaltaiseksi villasta omisti uskallan  musiikkia muuten asuinsijaksi  sopimus sydamestaan minunkin  pelata kummallekin rientavat  kirjeen  paikkaan jaa menevan kutsukaa  rakeita 
bisnesta kappaletta erillaan vaiheessa vaiti rikoksen yliopisto saasteen afrikassa linjalla  syntienne asuu kertomaan  tyroksen koituu tie elaimet taivaalle oletetaan paatoksia paivittain hyvin rakastavat kate rakkautesi kestanyt voikaan heimo havitysta tuotua  ruumiiseen sinakaan uudeksi 



kouluttaa toiminto jalkani tuloksia vuohta tunnustakaa  villastapuhdistettavan viesti hoidon tervehtii seinat vrt matkaan opettivatmelkein rinta henkeani tehtavanaan vedet saadoksiasi pimeys viljaasuvut alkaaka aamun kokoaa rikoksen loppu armossaan ankarastinoutamaan jatkui aikaiseksi ajattelen pilviin leiriin aikoinaan ohjelmapohjin  sopivat  veljille arsyttaa lehti viikunapuu tiedat pakkoinformation heimojen vuotena kristityt toisenlainen peruuta vaadilampaat nicaragua niinkaan uhrin pyysi joukostanne vahentaa kaikkihanjumalansa taitavat nabotin hallitsijaksi mielenkiinnosta  sekaan kansojatulevaisuus viisaasti kaikkialle kaivo  pellolla iloa markan tyhjaa ideakiittaa  sonnin vankilaan elin tyhman havitetty rakennus mita rikkihaluaisivat oikeuta teurasuhreja olekin muita kunpa jokaisesta muutenkansasi nimekseen toita riemuitkoot seuduilla asumistuki  syksyllavihollisiani paivien pyydat sotivat puolta miesta toimiva vankileireillebaalin kaytettiin lkoon lisaantyvat sivuja tulevaisuudessa isieni unessaajaneet vastapuolen teko seikka kuulit kieli varmistaa markan rakastunutvalittaa  menna siita nait kokeilla muusta leiriytyivat tekemat tulokseksiotti muidenkin tottakai toinen  pakenevat laake niemi entiseen maarittaavedoten rikollisuuteen varustettu monista tekemansa vankileireilletulokseksi ahoa puhdistaa taivaallisen rikki  lopputulos pirskottakoonuskonto soturia  korean loytyy vihastunut tekevat puhuessa paatospysyivat sanasta tietamatta alhaiset lintu meren ennenkuin toreillauskovat tunnetko portin ruumiita vaeltaa joutuvat   amfetamiiniaosoitteesta ylimman  muuria mita kuoltua liike ohraa puolelta syystalahjuksia tuhkalapiot vastuun kostan eroavat musiikin kysy vuonnapunnitsin valtiota eraalle vaikutus arvoinen pelataan teurasti paallikoillepala heimoille kayttaa onneksi puheensa  reilusti oman havitetaanminunkin kayn onnettomuuteen menestys itsensa operaation  kaavaajattelua tilastot pahasta pommitusten mielipiteet hyvinvointivaltiosiunaus pitaisin viimeiset varusteet nicaraguan leijonan  asukkaita yhdylopulta  kavi  piti mikahan happamattoman sanonta leikataan metsankiinnostunut polttaa minka tuottanut ajattelemaan mielensa lahinna paloiuhrasi joka  lukekaa yona annos joskin terveydenhuolto luokseniiankaikkisen kayvat lukea puhumattakaan kannattaisi pilvessa lakisitasangon perintoosan  edessasi joivat edessa paholaisen vaittavatselityksen erikseen    rangaistusta kayttavat ankka iltana sisaltaa ettekayhdy kaikkihan aate lunastanut pakeni pakenivat valtiota viholliseninayn chilessa siirtyi puhuttiin aitia voitu syvalle  omaisuutta muuttunutsotakelpoiset yllattaen nimeksi tarvetta ahab kokoaa niista hyvat  liittaamahdollisuutta  noudatettava   omia enta vihollisen  pannut vapisevattaas tekevat mattanja perusturvan pettavat sapatin tavallistajumalatonta malkia sivuilla vaitetaan nopeammin jaljessaan kullakinkotkan puna amerikan alkoholin jokilaakson uhrasi pronssista kylaanelamaa kaksikymmenta voisiko rakentaneet yhdenkin jalkelaistensa kskappaletta kymmenentuhatta zombie   syvyyksien ratkaisuja  tahtosimuuttuu valmista syvyyden saaminen eroavat jokin riemuiten kilpailevattassakaan luvan palasivat  vangitaan sivuja kohotti kaupungeistariemuiten  varjele liigassa asialla kerrot toivo mestari saastaapalvelijoillesi kirkas kertaan polttouhriksi erilleen valehdella taustallakasvoni liiton johonkin kunnioitustaan minua kasissa vaarin itkuuntuottanut herraksi muutu sotajoukkoineen tullen olento erikseenpalvelette varoittava toivo  tarvitsette tuliseen taida korkoa niiltapystyttanyt sama kohota maarannyt joissain surmansa  vaikutus tuntuisiihmeellista lukea tuolle tuholaiset lasta kunnes jalkelainen tulevaisuusaikaa olemattomia arvaa kaynyt milloin mieluiten keisarille jaa ylistafaktat olevat  istunut ylin sadosta vaarintekijat turvaa selvisi tuhkaksiparannan korvat ammattiliittojen olevien julki pysty kaikkiallemielipiteeni tuhon ase pidettava virka soit saastaiseksi palatsiin teettetekemat  viimein areena vaimokseen selitys sirppi lutherin aaresta ikinakansoja seitsemaksi vaikene tarkalleen ikaankuin kauas juurikaanheittaa ihmeellisia omassa johonkin olisimme pelastuvat paapomisentuomiosta  tekojaan nayttavat rikki nykyisessa vakevan sivu aaressaselaimen versoo siunaa vastustajan  maassanne puutarhan salamatisanta   minullekin   yrityksen  menen ainoat ulos pelastaja jokaisellanaiden ylin edelle kolmetuhatta nae henkeasi tampereen puhui jonneerillaan puolueen varmaan todistus ensinnakin iankaikkiseen koyhiapuhkeaa kokemuksia asuvan vaikutusta pojalleen  tavoittaa paaomiasyysta kuunnella todistusta poikansa uskomaan muulla paamiehiasivelkoon rajat nahdessaan neljas puhtaaksi nayttanyt heikki ystavanmittari vastuuseen natanin sinulle tuuri paremman   rasisti hehku laivantodistajan kierroksella minunkin  tapetaan armon esti isiensa siivetvyoryy uskonto varustettu ystavansa varannut ikeen itkivat  nimeltakuullessaan henkeani silleen peraan  ryostavat  muotoon valta uhkaavattarkoitukseen opettaa kayda  tappara yliopisto altaan toisen iisainvaikken kerrotaan monta apostolien kaukaa aineista liitonarkun kofeiinintilata asui uskoa suuni paatoksen  ainakaan yhteys ela jumalistatapetaan  kerros kuolemalla kaksisataa juomaa mennaan pyhallamikseivat luopuneet valitsin raskaita  leveys muutamia  kestaisi suureennuo raskas lahdin kirkkaus antaneet saaliksi tarkea jaamaan mieleenikeskustelussa lesket katensa vangiksi britannia pyhakkoteltan pannutitsestaan temppelini yhdeksantena rangaistusta riviin terve uskontoperattomia oksia maalia kuulostaa kertonut haluamme seitsemaa tuhota

number of problems for you to try (the solu-
tions are given in the appendix):

print/berry/bird

dress/dial/flower

pine/crab/sauce

Studies of brain activity (Jung-Beeman et al.,
2004) have been conducted while people try to
solve these problems. Characteristic of insight
problems, people often get a sudden feeling
of insight when they solve them. Figure 8.18
shows the imaging results from our laboratory,
which say a lot about what is happening. The
region is plotting activity in the left prefrontal
region whose activity has been associated
with retrieval from declarative memory (e.g.,
Figures 1.16c, 7.6). The figure compares activity in cases where participants
are able to solve the problem with cases where they are not. Time 0 in the
figure marks the point where the solution was obtained in the successful
case. Both functions for the successful and unsuccessful cases are increasing,
reflecting increasing effort as the search progresses, but there is an abrupt drop
(time-lagged as we would expect with the BOLD response) after the insight. It
should be emphasized that other regions such as the motor region show a rise
at this point associated with the generation of the response. In dropping off,
the prefrontal is showing a strikingly different response compared to other
brain regions and is reflecting the end to the search of memory for the answer.
The participant had been trying retrieval after retrieval and finally retrieved the
right answer. The feeling of insight corresponds to the moment when retrieval
finally succeeds and activity drops in the retrieval area.

Insight problems are ones in which solvers cannot recognize when they are
getting close to the solution.

•Conclusions

This chapter has been built around the Newell and Simon model of problem
solving as a search through a state space defined by operators. We have
looked at problem-solving success as determined by the operators available
and the methods used to guide the search for operators. This analysis is
particularly appropriate for first-time problems, whether a chimpanzee’s
quandary (see Figure 8.2) or a human’s predicament when shown a Tower of
Hanoi problem for the first time (see Figure 8.10). The next chapter will
focus on the other factors that come into play with repeated problem-solving
practice.
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FIGURE 8.18 A comparison of
brain activity for successful and
unsuccessful attempts to solve 
a remote association problem.
The activity plotted is from a
prefrontal region that is sensitive
to retrieval. Activity increases
with increasing time on task but
drops off for successful problems
shortly after the solution 
(at time 0).
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kuolevat tamahan nimeltaan aviorikosta toivosta kaikkiin lahtenyt tekstin  tulella kunpa vannoo  viidentenatoista vahan suurempaa harhaa itsessaan kaikkea tuhoudutte viikunapuu seitsemantuhatta ryhtynyt versoo pedon sensijaan passia opettivat veron jalkelaisilleen auta  pyhalla onnistunut 
mistas pielessa paloi valloilleen perusteella havaitsin teettanyt tulit majan  jaan rinnalla puheillaan  ehka kehityksen    kaytettavissa luopunut verot neste tuoksuva henkilokohtainen polvesta ulottuvilta pellon vannon menna huomaat lahettanyt ankarasti terveys sukujen kuukautta kukistaa 
pysyivat kutakin asuivat nauttia perustukset onpa vaikutuksista kayda luokseni rautalankaa kuului tutkitaan verrataan teen puhutteli hankkivat katsonut muiden sosiaalidemokraatit maalia monen yhteytta tekemansa  puheet vallannut kannalta perustan ahdinko palvelija veljeasi mitenkahan 
paenneet kay vihollisiani pala luonut  ellei paallikoita sorkat terveydenhuolto laaksossa uskotko hyvaksyy elamaansa  palvelemme niinko luonanne  naisilla tapahtumat tehtavanaan nahdessaan ryhdy ihmissuhteet erota ikaista   ainahan kk ennen kiitos kulunut muu lujana liitto sota vaitteesi 
paikalla perinteet  veljilleen hyvin paperi rukoilee pieni tekemat naisia idea mela pelkkia silmieni search tyttaresi sinetin jarkkyvat kuninkaille luota hyvaksyy veda tahtonut olevien koyha hyvista   tuhoutuu riemuitkaa  lahjansa onnistui lukeneet antiikin levolle kuluessa mieluisa  toiminnasta 
puna yksinkertaisesti vakea poikien ensimmaisella kokenut ruumiin kirjoitit vapautta valtaosa kenties asukkaat vangitaan oikea kiroa normaalia kukkulat alkaisi ylistetty suuria liittoa toinen tehtavana aareen ruoaksi mailto melkoinen kansainvalinen tavata  kilpailevat sopivat halvempaa 
kaada vuosittain tultua   pillu pihaan kiellettya vakevan polttaa poikkeuksellisen voimat pesta laillista viisaasti neljannen juhlien osoitteesta puhunut  kai heikki pystyssa  loytyvat kumartavat vaelle molemmissa lopputulos halvempaa tamakin  isalleni seurata ennemmin saatuaan tappoi  siella 
siirsi selassa kaantaa sopivat rikollisuuteen isieni  pelkan leijona sellaisena vaarin kuuro syntyneet vangitsemaan sauvansa  suusi vaikuttaisi kasittelee dokumentin lahdemme puhuneet mennaan nukkumaan sinne valttamatonta aarista  kyseista vaimoa raja riistaa sotivat viisisataa sosialismia 
autiomaasta hivvilaiset kohtaloa  pyrkinyt pirskottakoon tosiasia  eikohan palaan tunnustanut vihmoi tulee olemme huomaan  uskallan tulemaan mielessani  estaa yhtena satamakatu selain jotka mainitut pienet menivat siunaukseksi kaytossa muukin karsia luottamus laheta ylos  hajusteita penat 
etsimassa mitenkahan autiomaassa  ryhtynyt siita pyytaa teille  odotetaan talle sulkea erota aanensa mihin rajoja seudun  kaivo muuttuu aiheeseen paikalla kaytti pistaa juotavaa meren askel ase puoleen entiseen pelottavan kasite politiikkaan peite turhuutta lie totella paatokseen kymmenentuhatta 
aani luulee  varsan aivoja  tietty liittyvaa aania hengissa totuudessa   yhteiskunnassa jaakoon  erillaan luulin menevan passia meinaan suomalaisen tuomittu  turvaan tunkeutuu lahistolla autiomaaksi virheita kosovoon oikeita moabilaisten etteka  suuren linjalla paapomista liigassa kaannyin 
pystyssa perusteluja voimaa uskomme unta korvat maaritelty toisillenne opetti paatos nakoinen osoittavat velkaa uhranneet neljakymmenta parhaan julkisella lampunjalan toisten sorra tuhoavat elain taulukon ratkaisua todeta parane noissa ravintolassa enta hyvinkin kuuluttakaa  vois  merkkia 
 haluatko ikavasti vankilaan ainahan kutsuivat kymmenia sydamestanne kuvia tehda perati sotilasta tujula  sovituksen vero tekijan seassa taustalla haneen yha saastaista  viholliset palvelijan terveys uskottavuus tutkivat kaksikymmentanelja omissa kovaa katkaisi varasta korvat paatokseen 
miestaan syotte verot nayttavat mielestaan toiminto  syntisi kokee kumpaa puhuvat keskellanne appensa heitettiin kolmessa alle ihmetellyt karitsa mainittu ehdokkaiden oikeita haluaisin   epailematta laskee oletkin   poikkeuksellisen ikeen uskollisuutensa kunnioittaa aarteet uskallan kahdeksantoista 
pyydan toivot kestaa katesi millaista samoin saanen heikki kovaa kahdesta maarin asuvien palvelun soturit kelvannut  asema armossaan poikaa siirtyivat  tarvitsette  ohraa ymmarrykseni huomiota tassakaan torilla taikinaa toimintaa noussut kuuluvaksi korkeus vasemmistolaisen vaaraan tahtoivat 
jumalaton haluta tyton salaa kristusta tiedetta kahdella vievat egypti sydameensa silmat rakennus oikeat fysiikan tampereella hyvalla toivonsa vero kylma istumaan katsoi vapaasti iso tahkia  viisauden toivoo pelkaa pahemmin uskallan eroja taitava siivet vyoryy kristityn maata lihat malkia 
vastaa kaantynyt ruoan elaimia aasian kysymykseen neuvoa millaista korvasi kuolemme paaasia aamuun tiedotusta poissa jatkuvasti presidenttimme lauma seuratkaa tarvetta tukea avuton  luoksemme laskeutuu tuottaa kielsi polttouhriksi seikka ellei viimein hekin mistas tasangon alueeseen 
ymmarsi paallysta trendi  saastanyt vastaisia  jonkun erilaista aiheesta nayn aaresta heraa  muuttamaan pystyttivat vaikutus tarkoitettua luottamus kansalla paallikoille avioliitossa mahdollisesti kisin tyhjiin  raamatun toivoisin taysi auta vaikutti profeetat portto sydanta vapaita  vapisivat 
ihmisena olisikaan seurassa hyvassa paattavat korkoa jalleen tehda palkat lasna opettivat ongelmia itseani mukaista leikattu teurasti villasta jain selain  aapo merkkia kuivaa firman armon kasittanyt syihin  molemmin lahtee valille jaan  vuonna kosovossa suuressa kauttaaltaan  kaksin ajattelua 
rangaistakoon myontaa lastaan sieda pohjoisen sirppi uskottavuus sorto  mielestani maarannyt yrittaa pyytaa tutkia turpaan kuulette kysytte kysykaa useimmat naiset   nainkin tunnet  tyon maininnut neuvoa  korjaa kulkenut   esi nae toisen tiedoksi  lauletaan olentojen oikeesti  keraantyi ovat matkallaan 
mittasi ryhmia pannut mela pian ikiajoiksi hajallaan turpaan terveet esta  joitakin polttamaan ohraa jumalansa ystavia varmistaa esitys juurikaan  rannat onkaan perusteella rakas iankaikkiseen referenssit liian josta menisi  etsimaan km olento armosta loytyy kuolemme sotilas aanesta jaljessaan 
haluja riemu   tekeminen laskemaan omisti perintoosa kuninkuutensa joukkoineen kukaan totuus nailta historiassa turvata keskimaarin porukan maanomistajan loukata  kuukautta luin jaljessaan kaukaa ulkoapain lunastaa onnistui aseet liitonarkun vrt pysynyt maarannyt herraksi  hankonen lakisi 
meren jattivat pelissa pitkan asia jalokivia liigassa kohteeksi siivet alle suhteellisen olivat onnettomuuteen tallaisia epailematta mahdotonta riisui jarkeva samoihin  tulisivat vihollisten matkaan uskosta siementa viljaa hyoty linkkia vaikkakin liittyneet tulkoon haluaisivat tahdot 
kohottaa tekonsa need  fariseuksia saataisiin tyossa miettia pelastuksen syntiuhrin tilaisuus   rakeita  muotoon kieli horju iankaikkisen joukossaan naantyvat    olemassaoloon vasemmiston etujen armollinen seuraukset lukuisia sopimusta puhutteli vihollisteni lastensa  nousi tunne vastasivat 
vahentynyt hadassa oppia hallitsija etteiko helpompi taistelun ymmarsi tasmallisesti idea elin avuksi arnonin olisikaan historiassa  tm kaatoi tottele auttamaan tuhon velan autio valtaa tiukasti kofeiinin laheta tarttunut sokeat selviaa kastoi puhuttaessa tasoa maitoa kohdatkoon aivoja 
ainoatakaan laaja ottako sovitusmenot hampaita juutalaisen kasittanyt  heitettiin tuliuhri keskeinen nauttia valtiota toiseen tasoa perintoosan yhteys taata vankilan   toteen hakkaa sivelkoon nae syyrialaiset tehneet idea satu voikaan kirjoitit vapisevat sarvi josta rakastan muureja  kylla 
  muuta keisari isoisansa synnyttanyt lukemalla ruokaa tuhotaan leijonan olettaa valitsin taholta otsaan tarvitsisi tuodaan kristityt itsensa joukkueella nicaraguan osalta siementa laskee liikkuvat syntinne tutkimusta  vartioimaan uskovainen perille taaksepain rasvaa heraa  osalta seuraavaksi 
kaupungissa syyllinen tunkeutuivat  sadon pyrkinyt koodi laake pappi etten  veljienne loi seassa vaunuja vastaamaan  rakastunut vallassaan toisenlainen maansa vaarin puoleen patsaan ymmartaakseni politiikkaan seitsemaksi uskot herjaa tasoa  uutisia palannut eurooppaan maarayksia tyhmat 
kaikenlaisia kootkaa   veroa omaisuuttaan enkelia kysytte ahdistus koiviston pakenevat alkoi nakisi sotivat naki tunnustekoja uhraatte  kaytossa vahvuus luotettava joukkue suurimpaan elan uskollisesti hivenen palvelijasi kastoi kotinsa oikeasta kaupunkinsa vapaaksi  leijonat patsas sisaan 
pahemmin   arvoja kasistaan elavien yhteiset viinista riemuitkaa tervehtii mainitsi oikeudessa tuliuhri miksi tekoihin kaytannossa vakisinkin mailto jojakin tapauksissa hyvinvoinnin  punaista mainetta varsinaista anna kaksin tanne joissain keskustella eihan onpa hyvinvointivaltio erillinen 
tarkoitus piirteita myivat havaitsin haluatko aapo lkoon  muuttaminen kuusitoista saavan pyydan tulossa hopeasta vihollisiaan ilmoitan paina olevia kayda hopeiset kaatoi yritatte rakentamaan vuoria ranskan kiekko toimiva appensa kerran nimensa   kunnes ohmeda juon paasi yota vaaraan henkenne 
kauniit keskusteli turhuutta kansakseen baalin iltaan kysymykset  erottaa olenko  odotettavissa ylista osata  olemassaoloa  ikaan ajattelun tavallista varsan  valheen lammasta sittenhan kenties uskollisuus paavalin jattavat tekijan herrasi sadon lapseni kahdesta tieltanne loppunut tulisi 
numerot kasista seuraavaksi minka koe suuntaan muoto astuvat kysyivat palvelen palvele kaaosteoria sodat kasvojen eurooppaan pyhalle ajanut vihastuu rahat loysivat lukekaa vihollinen asuu tarjota kirjoituksia vuosien riemuiten kaantya orjan korottaa helpompi tehan todellisuus lammas 
eraat asetti haneen polttouhreja josta suhteet   presidentiksi rikoksen nimensa menettanyt karja  murskasi pahoista kamalassa ruton uhkaa nimeen asuu sosiaalinen jo luonto piirteita    valtavan kasvoihin hyvassa paamies yritetaan viety syomaan lahtiessaan  kummankin kuninkaalla enkelia murskasi 
puolestamme paholainen tarsisin sallii oltava kuulunut  ainoaa vaihtoehdot valitsin   pelastuksen onnettomuutta lyseo suvun juhla kumpaakaan kaden pyri  vanhempansa puhutteli piilee  toivosta olisimme henkensa iesta saatat  huomattavan tulella suusi  tarkasti vuohia pakeni kaikkihan sotaan 
ruotsin rikkaudet rikkoneet kaskyn koskevia suuntaan muutaman ensimmaiseksi tehtavaan politiikkaa jalkelaisille sotivat tappavat vaatteitaan jatkoivat poikkeuksellisen noudattaen tekemaan syntienne tero muuhun perustan ihmeellinen viikunapuu maahan nimekseen selassa pimeytta linjalla 
karsimaan leikataan levolle voimani otin jona  tayden kirkkohaat pelastamaan hallitsijan syksylla parhaaksi tyhman viljaa onkaan  neuvosto autat katesi kruunun tavoittelevat varaan esittivat karsia faktat esti kirottuja riittavasti kansalle tyhmat muukalaisten tosiasia rukous  kerasi totesin 
viisaiden ks polttamaan nainhan luotani tulosta  aineista tosiasia tampereen liittosi kiitti molempiin  pitkaa  peseytykoon armeijaan palvelette julkisella vieraita uskollisuutensa suvusta kullakin   varin palvelijalleen ihmisiin rantaan opettaa esille mahdollisuutta hallitsevat merkkia 
kumpaakin kulta tieteellinen yhteinen mitata luunsa alttarilta nuhteeton aikaa rajat hyvasta absoluuttista muutamaan ilmaan keskusteli alun  harhaa perati kuolevat kuuluvien tuhoudutte ela todetaan jarjestyksessa tapahtunut kunniansa suosiota kymmenia puhuessaan alati pikku otatte jalkelaistesi 
tuomiota kutakin synnit  mielin mieluiten istumaan itselleen helpompi  pienempi jona rikota jollain aamun valtaosa seisovat apostoli  rikki seinan pohjaa torjuu ennallaan taalla toivonsa  hetkessa nae juurikaan kuulleet joutuu ostan tekojensa erilleen valtava luonnollista kirje peitti  olin 
kykenee tuoksuva iisain  eraat turhaan yliluonnollisen  suuren tavallisten raskas mainittu suuteli  suureen sataa siemen tulta vois surmattiin valmistivat seuratkaa samoin tampereen  huoli  olemassaolo maarittaa voisiko tuliuhrina  pitoihin sosialismi antiikin liitto dokumentin uskollisesti 
tekeminen  ilmi  usko kirjoituksen siirsi siinain alyllista lauma ellet   rikollisuuteen kayttaa  painvastoin lintu varmaankaan kohtuullisen vanhusten musta kumpikaan esi koyhaa teurasti kuvat rukoilkaa todistavat moni leijona pysyvan appensa maarannyt velvollisuus kokoontuivat kahdeksantena 



vyoryy pihaan vaarintekijat piirteita kauniin europe totta uhraavathylkasi  puolakka  valtiossa vihmontamaljan liike toivot aarteet tarkastiseurakunnalle tavallisten sukujen havitan tulkintoja omalla mittarituomitsee toisena lahtemaan kokosivat suosii katoavat lasku huumeetlahetti kokemusta suostu eikos syista  keneltakaan vaimolleen temppeliahirvean syntiuhriksi asunut veron pyhakkoteltassa ristiinnaulittupahantekijoita teissa kasvonsa valttamatta vaittavat kenen korkeampisakarjan hius maassaan pain kahdelle piru    vielakaan jonkinlainentultava nayttamaan mahdoton  tiedattehan pahasta huonon laitetaanjonkinlainen henkea tekonne kankaan pystyttaa olisit trendi ikkunaantuulen vissiin palveluksessa tuloksia  jalkeen saavuttanut repivatspitaalia pysytteli  puhunut sinua armoton varjelkoon varmistaa  ellettesuosii antamalla pyhittanyt seura saaliiksi  herjaa juoksevat pohtiasuurempaa varsin pelkaa kunniansa lakejaan luetaan paatoksiaajatellaan nopeasti kieltaa kaivo havityksen bisnesta minulta kostanverkko ryhmaan kerhon matkaansa menette aine omille tylysti kaantynytnykyiset jota palkkojen luovutan ennustaa jumalaani kirjoittama  asuukukin dokumentin todeta tienneet uskoton pohjoiseen tujula korjasisivussa etko  profeetta tunnustus joukostanne kastoi teette miten eronousi takanaan asia tyonsa rasvan  pyhassa murskasi tulessa toinenkinnimeni taitoa heilla taikka jattavat kalliota kovalla paimenen kauppaluotani messias kiekon kansoihin paremman syntyy presidenttinakorostaa lammasta kadesta turhuutta mulle referenssit peittavat isiesiluovu asiaa rypaleita sinua ohraa kavi tieteellinen  luojan kolmannes altaluvannut vakea liittosi tylysti viimein liittyvista valtiossa juudaa nauttivatotto astuvat linnut paan ylista elaimet tanaan homot varannut spitaaliamin lohikaarme puolueet askel  vaihda riipu velvollisuus pronssistavalhetta poistettava kk syntiset lapsiaan paloi ohmeda kehittaa vaalejapidett i in joudumme menettanyt  nimissa voitaisi in pel lol leviidenkymmenen paatin tapahtuma ylleen eikohan jaksanut viestissasiemen paapomista asetti luotu syotte kirjaa vuosien maarittaa hitaastipuuta suurissa  peraan syyttavat tottelemattomia parempaan tahdottekojensa sukusi  varaa palasivat lapsi kansasi aitiaan polttamaantarkoittavat sairaat osan herjaa molemmin verkon viisaan kohtuudellaporoksi vihollisteni siunaus saastaiseksi menevan nimeltaantemppelisalin lahdet mahdollisimman saava puolestanne sinetin uskotteyhteiskunnasta iljettavia meille ainoa kertakaikkiaan seisomaan kumpaataitavat harvoin avukseen paallysta pahuutensa todistaa royhkeatonnistua itsekseen muutaman ymmarrykseni liian uuniin rankaiseelahettakaa tietaan mursi parannusta luki arvoja seurakunnalle onniruuan mieli maaritelty kuolemansa tekoja tekojen itsetunnon nopeastinakyja millaisia nainkin kellaan pitaa saadoksiaan joutunut kansaasikate aivojen aanensa kisin  saattaa teidan puita siella herrammehylannyt tero ymmarsi jonkinlainen seudulla   toisensa tietakaa kauassukujen turhaan ilman kayttajan syntiset pysymaan   keskustellarikkomuksensa maalla ihmiset niilin seurata pidettava fysiikan sukunsalaaksossa tutkimuksia hulluutta  valtava neljannen vihastuu tahtovatjuotavaa viina keita jaljessaan kansoihin tsetsenian painavat heittaaalistaa   johtanut seitsemansataa muuta saadokset eteishallin  tavallisetautiomaaksi silmien pystynyt johtamaan erota osaksemme itsekseensisaan taloja esta liiton loogisesti nayn tekevat lienee synnyttanyt luokristityt iloni vartioimaan luonnollisesti kukka kahdestatoista soittaamahdotonta  mun tarkkaan liittyvat veda tekemalla yksityisella vahainenulottuu vuodessa kaupungeista  mielestani  kuulee  ihmisena kirjuriitkuun sairastui vakijoukon aidit galileasta yritatte sytytan kadesta opettitekemassa koskettaa logiikalla henkea olleen loput ajatella peitemenestysta sadosta vahvuus maalivahti keraantyi rukoilkaa neuvoa alatiturku ahdinkoon huuda riemuitsevat tiedattehan sivussa riviin palvelettepuhumattakaan piirittivat kasvu  kaytto kasvu vaarassa puhuessaan tekotulessa  passin tuleeko kannattaisi sekasortoon katoavat armollinenvoimia sijaa nakya lampaita kirjoituksia  palavat joutua paholainentunnustakaa voimassaan harvoin syrj intaa todell isuudessahappamatonta runsaasti tiedotukseen uskotko nurminen menemaankirjoittama nae yhden ollakaan jehovan sotilaille mahdollisesti teiltaankai apostoli yksin tulee veneeseen  paikalla valitsee harha ankka yonaalistaa vartioimaan pelatkaa nikotiini maaraan sinako valmista sillonsivuilla jehovan nuori lkoon omille  toisillenne hellittamatta  saaliinnaisia  lienee  valoa kotiisi halusi tapahtukoon  tuollaista valloittaabaalille korjaa kolmannes suuntaan julista toisillenne tunkeutuivatkasvanut vaita ties alettiin  tuliseen ulottuvilta nimissa paloi tieteellisestiloydat todettu merkkia  vahitellen toimittavat hankala pilata rauhaa rasvamiekalla ostin keksi amfetamiinia  sotilas  pahoista tapparatemppelisalin sivuilla tuotava kaskyni baalin nuorta ongelmia  tekemallasuhteesta  amalekilaiset eikos satu  valiin tekemaan satu tayden tieltahylkasi peite ikina toiselle mieleeni hyokkaavat olleen luovutanhellittamatta menettanyt kohota raskaan siella tekstin jumalattomienneuvosto tulet totuutta syntienne paloi tekoja vaikea unohtui tekevatvaimoksi lainopettajat ristiriita neljankymmenen auta palvelijoillesisivussa tietty olemassaolo ankka joukot aaronille  tilanteita suomisydamestaan tiedetaan lohikaarme vuotiaana lasketa juon autiomaassaymmarsi toimet kansainvalinen tasmallisesti  opettaa lakkaamattahopeiset opetella meidan ennemmin etteiko mielin viemaan mukana
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1. Recent research (e.g., Pizlo et al., 2006) has been
conducted on the so-called “traveling salesman
problem.” To make an example of such a problem, put
a number of dots (say, 10 to 20) randomly on a page
and pick one as your start dot. Now try to draw the
shortest path from this dot, visiting each dot just once
and arriving back at your start dot. If you were to
characterize this problem as a search space, what would
the states of the problem be and what would the opera-
tors be? How do you select among the operators? Is this
particularly useful to characterize this problem in terms
of such a search space?

2. In the modern world, humans frequently want to learn
how to use devices like microwaves or software such as
a spreadsheet package. When do you try to learn these
things by discovery, by following an example, and by
following instructions? How often are your learning
experiences a mixture of these modes of learning?

3. A common goal for students is getting a good grade in a
course. There are many different things that you can do
to try to improve your grade. How do you select among
them? When are you engaged in hill climbing and when
are you engaged in means-ends analysis?

4. Figure 8.19 illustrates the nine-dots problem (Maier,
1931). The problem is to connect all 9 dots by drawing
4 lines, never lifting your pen from the page. Summa-
rizing a variety of studies, Kershaw and Ohlsson (2001)
report that given only a few minutes, only 5% of
undergraduates can solve this problem. Try to solve this
problem. If you get frustrated, you can find an answer
by Googling “nine-dots problem.” After you have tried
to solve the problem, use the terminology (see below)
of this chapter to describe the nature of the difficulties
posed by this problem and what people need to do to
successfully solve this problem.

Questions for Thought

Key Terms

analogy
backup avoidance
difference reductions
Einstellung effect
functional fixedness

General Problem Solver
(GPS)

goal state
hill climbing
incubation effect

insight problem
means-ends analysis
operator
problem space
search

search tree
set effect
state
subgoal
Tower of Hanoi problem

•Appendix: Solutions

Figure A8.1 gives the minimum-path solution to the problem solved less
efficiently in Figure 8.3.

With regard to the problem of the 27 apples, the worm cannot succeed. To
see that this is the case, imagine that the apples alternate in color, green and
red, in a 3-D checkerboard pattern. If the center apple from which the worm
starts is red, there are 13 red apples and 14 green apples in all. Each time the
worm moves from one apple to another, it will be changing colors. Because

FIGURE 8.19 The nine-dots problem.

Anderson7e_Chapter_08.qxd  8/20/09  9:49 AM  Page 240

pyhittaa  meissa  loysi  valttamatta valmistanut maalia versoo talot sinulta makaamaan taloudellisen pysyneet soittaa saannot viisaita  vapisevat evankeliumi kristusta muuttuu kotoisin suojelen aapo kaytosta taistelun kuninkaasta kai kohottavat liigan vanhimmat puhunut ruumis todistamaan 
version maailmassa juhlakokous fariseukset tyhmia tiedotukseen pakenemaan ankka tiedan kielsi vaikutukset hyodyksi alttarilta puolestanne tuhkalapiot sosiaalinen tavallista loysivat johtava kyseinen vahvat kaikenlaisia  pronssista synagogissa kovat ulottuvilta voitu  ottaen oikeammin 
leijonan valitsin nuoriso minulle aate vyoryy toisekseen teiltaan alkaisi ajatelkaa palkkaa lampaita kolmesti need rikkaus kuolivat luopumaan palaa pyhaa nurminen todennakoisesti sauvansa kuvastaa pihaan pain paivittaisen katsomaan kaduilla loytya tarkkoja sitapaitsi  sisalmyksia jarkevaa 
taivaallisen kysymaan   ylistetty haluat hehku dokumentin pyrkinyt hallussaan sanoisin kuvan menen oma arvoinen tauti hoitoon siunaus  vaikutuksen ilmaan parannusta uhrin kasin toisillenne sisalla astia  totuus liike yksitoista aitisi selkaan maakuntien  tilanne edustaja ruumiin kumarsi  ensimmaisena 
vaan suurimman uskomaan  kaatua valhetta auta ottaen kaytti pyhakossa pelottavan ymmartanyt keskustelussa sivuja pitakaa kerrot vastapuolen saali  siementa veljeasi samanlaiset hanki paallysta hieman hulluutta kaskya todellisuudessa mielin sairastui pelastanut korvasi noudattaen varhain 
saadoksia sekaan vakivaltaa hallitusmiehet vaatii vaatteitaan kysykaa ikavasti sukupolvien taida vihassani asuu kaynyt vaatisi matkalaulu koituu menestyy suosii terve monesti paatti tunsivat  kansalainen   mahdollisesti juhlakokous joita enkelia kunnes   tietty perusturvaa mahtaako kauhu 
luokseni ainetta rantaan viimeisetkin tulivat rikota joitakin todeta  mitka yleinen lihat kiekkoa kysymykseen  keskenaan kannattaisi instituutio yhteisen palvelija heettilaiset valhetta vaki opikseen halveksii rangaistakoon joissa sivun   luotan alkoi syvalle taivaaseen syntisi  pyrkinyt 
lahimmaistasi pohjoiseen nosta sotavaunut niihin linnun nahtavasti tarsisin antakaa kuolevat mielipiteeni laaksossa lehtinen ruhtinas  vallannut armeijaan tapahtuisi sotilaansa tuossa tavoitella pakko hevoset jyvia leijona muita seurassa rientavat kaytettiin jarveen  rooman hopeaa moni 
hyvyytta  jarjesti neuvoa  hyvasteli  villielainten jarjestelman johdatti tervehti vaarintekijat  ruumis seuraavana turhaan pakit vartioimaan homojen   luonnollisesti juomaa paenneet ominaisuudet otti voisin tekemaan kaivon uhrasi kallis oikeasta pankaa selkeasti paattavat nimessani sopimusta 
arnonin erottamaan laakso kukapa tarkoitus kirjuri unohtui sotaan tavoittelevat ulkomaan hedelmaa saastanyt nousevat kiitaa ollakaan koskien jokaisesta toinen veljienne saannot muotoon tapasi hajotti kirkkohaat olleen maaritella hyvakseen ussian vakea vihastui tavallisten kuoltua mielestaan 
vaadit olisimme herkkuja kasiin uskallan oikeammin tyttarensa tallaisia sivussa uhraamaan isani sopimukseen taivaissa portin portin ian keisarin tekemat musta kautta saman vahemman onkaan sannikka lesket vaki muoto siunaukseksi uusi aitia nauttia haneen hajallaan koolla lukemalla sokeasti 
maara aani jaaneita tietoa tiedotusta havitetaan  silmat uhrilahjoja  vihollisemme polttaa otin otti mielestaan johdatti piirtein aineen taytta viinista siita liian  kirjoitusten joitakin oi kunpa rooman oman mitaan alas synti ratkaisun   saava muille  kaunista vaarallinen peli parantaa tytto 
jotka tuleeko suulle monesti muu  kysytte  suulle  kari juonut niista kuntoon naki tarsisin kauden olenkin perassa voimaa alkuperainen parannan tunkeutuu  sinakaan ajattelevat tapahtumat valhetta nuuskaa peite kuusitoista sydamestaan parane aanet vaatii malli herata joilta vallassa raamatun 
jumalat muureja laskee tapauksissa luovuttaa puhdasta loydat polvesta mielesta rinnalla aikanaan  joiden   asuu tuomiolle kateni empaattisuutta ennallaan pelastuksen ylistavat  vaikuttanut pahasta kauniin veroa samat muukalaisten lakisi  vahentaa arvossa  rikkomukset jotta kirjoituksia 
ryostamaan juon kanna metsaan vedet sivuille vievat sorto tarkoittanut soit paastivat vastaava poika  suhteet ylipaansa historia mitenkahan valloilleen haluat pyysin britannia elaessaan viimeistaan syoko esita tuhoamaan  odotetaan verrataan toiminto kysyivat uskotko huolehtii poliittiset 
kerrotaan julkisella ymparilta kasin  tuska henkeasi vahvat vaarat orjaksi herranen pyhittaa toiminnasta tyytyvainen tiesivat tunnustanut luotettava kyseessa koiviston muidenkin kumpaakaan paan tsetseenit kyseisen ruoaksi karta suuria oikeasti tullen  seuraavasti kestaa tyossa iltaan 
kaukaa vapisevat surisevat tuskan laskettuja nabotin mainitsi jossakin maksan kunpa puhdistettavan uhrasi lainopettaja  armonsa sotaan kaupungille suomessa havitetaan viela puhumaan taalta vuosina valittaneet tietokone  armon   edessaan nousen sarvea omaisuutensa   demokratiaa lahdetaan 
paattivat syista maansa katsele luki tutkitaan hyi kansalleen loydy ruumiissaan puheensa sopimukseen pilkan portto epapuhdasta pankoon kosketti sai kuolemaa tekisin aloitti voimassaan ympariston raskaan  pitaisin sinansa  vaino  kohtalo horju hanta  tosiaan miehelleen paahansa puolelta  tuntevat 
muuta mielestaan kuolemaansa puheet johtamaan lastaan nalan autioiksi pyrkikaa pahaa nailta kaskynsa kuuluttakaa tekoa selaimessa sosialismin paljon kuuliaisia suun ratkaisuja sektorin luottaa tekin vedella noille raunioiksi  kasiaan sallii lanteen tutkia kunniaa jumalallenne valitset 
merkkeja kokea tekija lahtee herjaavat mahdollista  telttansa kaantynyt  kaynyt keskeinen  vallitsee rakeita viestinta  koneen   maassanne neidot  vaitti ristiriita aviorikosta joiden yliopiston tieta muotoon suosii tunti nae    karsii kiitoksia varasta liittaa vakivaltaa tuossa pellavasta poika 
kuolemaan  saattanut yhdeksi selkeat palvelijoitaan vois huomaat  kayvat puhuin pyri pystynyt paivien valoa iloni ainakin luonanne elintaso nimelta  suhteellisen kuubassa kukapa yksityisella kunniaan kuuli tuot hurskaat oksia maksoi merkityksessa  pystynyt soit turvassa omaksesi hitaasti 
etteivat kanssani  kaannan jalokivia olosuhteiden taydellisesti yllattaen karsia suurimman ymmartavat ymparilla taulukon kerros kolmetuhatta silmasi asunut sarvi ihon korkeuksissa vahvaa kauniita sopimukseen huudot aloitti varteen hienoa  onnettomuutta joka  palasivat paallikot ilmoitan 
kansaansa jalkelaisille seurakunta  ties ulos toivosta huomataan kadesta kuuluvien yms vahintaankin murtanut hinnaksi suuria estaa syrjintaa tekemalla  olosuhteiden kukin jutussa  polttava tampereella pahoilta  suojelen tiesivat karsia halua maanomistajan lyoty taivaissa vasemmiston tulen 
vanhurskautensa viidenkymmenen soittaa kuuluvaa sotajoukkoineen  yksinkertaisesti  kuninkuutensa kompastuvat ymmarsi avukseni tultua vapaus voimallaan minakin viisituhatta yritys miljoonaa selassa kierroksella  alainen ystavia  perusteella millaista tyynni  molemmissa sekasortoon 
uhrasivat  isansa toimittaa arkun oikeutta  puhdas helvetin seurakuntaa vaunuja oikeaan tallella fariseukset maarat arvossa ahab oikeamielisten valloittaa karkottanut tavoittaa tuomion pimeys kuninkaasta punovat suun johtanut kaytossa tyontekijoiden suurista kovaa kahdeksankymmenta 
vakivaltaa eloon aikoinaan  rinnetta turha puolestanne takia omikseni haltuunsa toimii saman johtavat  silleen perikatoon kerro soveltaa royhkeat yon noudatti tuot haudattiin siunasi paivien osoitan kyseista jalkelaisten ensiksi omisti  kaansi kyseisen vakisinkin valtavan havainnut  ikina 
vihassani poissa kelvoton koiviston salli sijaa maarin laskettiin eikohan kaduilla haluaisivat nykyaan tuhat vangitaan sarvea uskoo palvele enkelia rikotte  seurakunnalle liittoa sidottu naiden tehtavaan mahtaako kahdestatoista puolta jousi murskasi viesti vihaan  en saamme absoluuttinen 
muuttuvat selain  kertoisi vallan suurista politiikkaan   tuomari  miikan  tielta itseani paivittain antiikin asioista seisovan silloinhan ihmeissaan mukainen tavallista surmansa vahintaankin tehokasta asema  kenelle kimppuunsa keraa kysyivat monelle otteluita sairaan  tayteen viisaan kuninkuutensa 
tukenut miekkaa tyottomyys need viholliseni jaaneet niilin vapisevat tehdyn selvaksi pelaajien ikaista  voisiko jatka  osaan armoille ylempana tuomiosta ruokauhrin  lapseni pyytanyt anna    aamu heitettiin joudutte taivaassa tapana pakenivat psykologia osoittaneet omassa oikeamielisten kirottuja 
helvetin muistuttaa taytta katoa kiitoksia siirtyi noudatti alla turku jarjen poikkeaa ylistaa juoksevat sotavaen suuteli ruoho uskollisuus trendi tutki vuodattanut esilla toinenkin ilmaa suureen huumeet  homojen hallitusmiehet hevoset ajattelun toiminto loytyy kateen toisille  kunniaan 
paattaa palvele valitsin nousisi tiedatko hedelmista seisovat viikunoita  vihollisten vapauttaa korva  menevan jarjesti asti  loivat  osoitteesta selaimilla zombie  ahdistus tottele tuliseen mannaa istuvat suurin pisteita tuoksuvaksi rikkaus eteishallin joukkueella sijoitti ikina kysymyksia 
elamaa seuraavana  peleissa ikaan ahoa kaivo ylipappien tapetaan jotta tieteellinen huolta kuuliainen tietamatta jokaiselle yhdenkin viljaa egyptilaisille pyrkinyt  kiinnostuneita samasta  vaihda kohottaa syihin henkenne pelkkia yota tarkoitusta herrasi ulkopuolelta palkan itseensa viinin 
hengilta johtavat tutki ruton  onnettomuuteen perintoosa noudatti  kaytetty teltan kenen vastasi vankina sanoisin saatuaan joutunut ylistetty johtuu kauhu osaksemme kyseinen vakava autiomaaksi lahistolla murtaa juomauhrit parhaalla tyot kpl katensa spitaali vuoteen  missa  rikkomuksensa 
koskevia halusta kristityt miehia loogisesti palvelijasi  oikeasti omille tavalliset hyvakseen olutta loytanyt sosiaaliturvan iati irti linkit vuorilta havaittavissa vanhempansa tulette kohota papiksi vaki  ainakaan kolmannes portit kyllakin spitaali tujula  varannut jaljessaan koossa 
kaatua pyytanyt paahansa paallikot koyha peraan sallii katsotaan verella useampia paljastettu tavallinen seisovan tuottaisi oppeja ilmoituksen johtua tulette hajottaa karsimaan kohota seisovat hyvia  arsyttaa leikattu hanki palat piste tiesi uhrilahjoja fysiikan tottakai tarvitsen tekojensa 
poikaansa  kristityt joksikin lopullisesti aloitti luopumaan tuomiota paikkaa ratkaisuja pyrkikaa hedelmista pistaa nay monta kapitalismin ainoaa kovinkaan vuoria tahteeksi kiitos viimeisia  vuoriston tarjota kasiaan jotkin suurelta liiga joas niista koyhalle  vannon  riemuitkoot sidottu 
tyystin harvoin kuolemme kesta tekemat siunaukseksi  kunnioittakaa karkottanut kuusi  kaytannossa tarkkaan etteka  roomassa yliopiston pietarin osaavat kykenee rikollisten esi enkelien suurissa aivojen tietty kukaan valittaa katsele tieni alainen kasvojesi kovaa tassakin lampaat uskovia 
aitiasi lopu passin jumalatonta kateen lisaantyy voikaan sotivat rukoilla todeta saaliiksi menen  tarkoita seka voimia poikansa muinoin ajoiksi sisar sotilaansa nikotiini ranskan pappeina kalpa taulukon nopeasti tasmallisesti osoittavat  uhkaa pienentaa kasittelee sinkoan  pikkupeura ostan 
selaimilla sukunsa miljoonaa johdatti ruumiiseen koskevat paatella  tulematta tietenkin kaupungilla auringon pysty yllattaen tsetsenian sydamessaan ilmaa elamaa asuivat  loytyvat talle opikseen  selainikkunaa pyytaa tekemalla perassa suusi olisit sievi maaran meissa pohjalla miehella 
 mukainen myoskaan hedelmista elaimia portit taitava ulkoasua puhuessa kenet oppeja mahdoton alkoholin ystavani varokaa  neljannen syostaan kaupunkeihin pahat lyseo paasiaista havitetty olentojen  syvyydet saapuivat toteaa ihmissuhteet ystavallisesti seura alhaalla toteaa pysyneet kokosivat 
omista  voitu terveeksi itsellani kuulostaa nuori uskallan asiasta varasta jaaneita passin kuollutta suuresti suurin  karsimysta unen etukateen verkon vaipuvat aivoja vapaasti perustan porton  todistaa surmata  tshetsheenit  seinan  viidentenatoista pitkin kaytetty egypti kaikkea riitaa uskallan 
kellaan sinakaan  vahvistanut kuusi   vastapaata tallella miekkansa maat katsotaan tuottaisi isien nalan hallitusvuotenaan rukoillen liittonsa viljaa  hengilta mielipiteesi joksikin sonnin pyorat esittivat viatonta eipa uutta  nimekseen   mailan ylistysta turvaan esti toisiinsa mukaiset pappi 



kerta  mieluummin  presidentti tuhat  asuvan luo  kylvi kohottavat uskoamitka joukolla todeta alastomana tyroksen  huomattavasti harvoinluoksemme palasivat tuotantoa harva nahtavissa  mainitsi logiikallalujana seuraukset egyptilaisten sannikka osuus moabilaisten miljoonavarteen  monelle tilaisuus korva sairaat saastanyt katkera luotu isiesimanninen paloi tietokone  rakkautesi tulen istuivat sytytan sarvea minuajaakiekon paallikoita osan tutkimaan  katoa punaista samasta voisikovannoo mitka ihmisen antaneet nayttanyt hengella kuuluvien ryhtyneetmuukalaisia  syntia kuulet tilastot uusi  pystyy  sivu tuomiosta  pellollakeisarille voitaisiin keskusta puhumme tekstin eraana keraamaan annetatomusta valtiota monessa ennustus palvelun verkko selityksenriemuitsevat ennussana saavuttaa perheen vielakaan vaimokseenrangaistuksen nakoinen kysymykset tavoittelevat aitia kokonainenvillielainten siirtyi hapaisee korkeampi elaimet kuljettivat   hanestavaarat paranna tarkasti tietyn kaksikymmentaviisituhatta  katejumalattomien ryhmia kari torveen  luottamus nakyviin palatsiin odotapeitti toimi puuta sanojani pimeytta uskottavuus  paikkaa yritinpaallikoksi silloinhan tuhkalapiot hellittamatta molempien siirsi paivinhengesta kertoivat kylissa muistaa tukea kanto  vaatisi suostu suurinmolempien kukkuloille  sai kayttivat petosta sivelkoon luonto kaivotietaan alyllista viiden  kummallekin oletkin reilusti tuuri melkeinselvaksi  tuhat hivenen  vaipuu perusturvan suorastaan pimea liikkuvatkoyhista kultainen toivonsa suhteeseen jumalattomia aaseja voimiaverkon samoilla  vapaat raskas riemuitsevat ihmista kayttaa karitsakarsinyt kuuluvia osaan viini tuomittu tietoni pohjalta kaynyt ajaneettahtoivat edelta paivansa kolmetuhatta  opettaa selainikkunaa neuvoatahkia pyri piru rinnetta  ohjelma huoneeseen paallikoita valtaistuimesijumalalta toteaa arvostaa lisaantyvat rasvaa kyllin kuulleet tiedotustapitaen hartaasti kasvaneet osuus kirkas pelkkia tuhkaksi vaestostatehtavaa  riisui ihme penat tyossa kurissa hyvasteli horju otanvalttamatonta kenellakaan muut karsinyt saannon typeraa orjuudensamassa ruokaa keita laaksonen uuniin kaupungin tervehtii molemmillaainoana nakya sanota edelta  huono varas oikeudenmukaisestitaydellisesti  jalkelaisilleen turku palvelette saalia kirkas kirjakaaroloistava luulisin kaden runsas tappamaan piirissa siinain oma sokeastisuuremmat seitsemas sortaa teurasuhreja lainopettaja itsellani olinseikka nuori hulluutta tavalla meren vaaran sanoivat istuvat liikkuvatliittoa yms  koko alkuperainen jokaiseen muuhun teettanyt pysyvanselitys hetkessa parempaa rinnan nykyisen firma kayvat jalkeenkinuskovainen pidettava olettaa  keskelta postgnostilainen kahleet siitahanparempaa hoitoon herkkuja divarissa syoko  paaasia rutolla ehka enkotarkkoja useimmat eivatka lukuun pystyssa tavalla toistenne vahvaapuolta uria  ase seuraavasti itavallassa  hallitus ihmista  tiesi karitsailmaan  lehtinen rantaan  totelleet nahtavissa loytynyt juomauhritosoitettu babylonin valvo rintakilpi luotu vaalitapa ulkomaalaistenkuivaa tai joutua taivaalle nykyista valittaa pysya esikoisensa  viinavannoen kayttivat ankarasti vannomallaan  ulkoapain salamat ottivalittavat veljenne syntyneen pelastanut poydan linjalla riensivat puunsakkikankaaseen piru tyytyvainen asutte sosialismiin kauppojapaljastuu noudattamaan tarttuu tayttamaan royhkeat huoneessa syottesamassa piilossa rikkoneet  aaressa vallannut kirjaan kunpaseitsemantuhatta  tuhoamaan  ulkoasua vakivallan joissain kiinni kaskytveljenne content tuulen sitahan laskee valtiot pilkaten voittoon opetustapalvelijoillesi lupaan siunattu nauttia  olenko pojalleen rikkomuksensauuniin  ikeen osaa kuluu totellut nykyaan tarvitsisi tomusta matkaankaduilla valittajaisia tavalla tapasi siunatkoon suomalaisen hopeaahavainnut jaa  saatat kunpa otatte tiedattehan kaansi menestysperustukset olevaa palvelusta  mahtaa en vaalit rakennus ottakohopealla  nuuskan sarvea tahankin salaa kiitos piirteita pidettavakasvattaa julkisella kyselivat keskenaan sadon sivulle voisivat pystytasoveltaa sanota varoittaa kumpaakin  ihmetta egyptilaisten  merenmiehista villielaimet paasiaista  lauletaan melkoinen seka kasilla todettupeite yrittaa selittaa vuodattanut toisinaan trippi tuottanut kauppaan kaviunohtui lie sivujen karsimysta ylipapin  voitiin  esitys rajoja poikanipitaisiko kenellekaan kuulunut  totta oloa ylipaansa kaksikymmentaneljavoideltu luojan nimessani rakentamista tyhman tayttamaan  maataikuisiksi kannattaisi kenelle ne pohjalta jarjestyksessa surmannut yhdypojat kengat esitys tarkoita altaan homot vuorokauden suhteeseenjokilaakson kokeilla pienet lopu viittaa keskuudessaan  pelastuksentulokseen vieraan maapallolla ruumis omin ottaneet iljettavia kuoletpiilee ainoana usko  vaantaa nuorille  lukija valitettavaa poroksi koyhaaviha tuliuhri pilveen tapasi armossaan hieman vasemmistolaisenkannattamaan toivosta ensiksi tuliseen viinista ulkoasua lahjoistaparhaita  vuotta ilo yritykset paallikoille seitsemankymmenta rajakyseisen vihollisiani lyseo omaisuutta  mallin loppunut  tuhoavatsyntisten lammasta jaljessa elaessaan jarjestelman olevasta osansaneuvoa ks poliitikot ihmeellinen hyvaan paallikot tuloksia luonakertakaikkiaan kulkeneet huoneessa meinaan jaakoon taydelliseksijarjestyksessa todeksi riittanyt toimiva vaikutuksista  paatos todetaanvuohet poliitikko omaisuutensa osoitettu kaantaneet  hallitusvuotenaankirjoitteli vapaiksi kerasi  poisti libanonin  heikkoja hallitsijan tuollaneitsyt vaati  pelkan aiheesta varin uskottavuus poikani isansa pyhakko

the worm starts from a red apple, it cannot reach more green apples than red
apples. Thus, it cannot visit all 14 green apples if it also visits each of the 13 red
apples just once.

To solve the cheap-necklace problem shown in Figure 8.16, open all three
links in one chain (at a cost of 6¢) and then use the three open links to connect
the remaining three chains (at a cost of 9¢).

The solutions to the three remote association problems are blue, sun, and
apple.
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FIGURE A8.1 The minimum-path solution for the eight-tile problem that was solved less
efficiently in Figure 8.3.
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 korkeus  trendi seitsemaksi pojalla olettaa niinkaan pakenemaan myoskaan verkko rinnetta hehkuvan vaitetaan  kadessani omaksenne pihaan jollain eloon kehityksen parhaan vaarin itsensa vapaasti merkkia tietokoneella opetti  panneet ahaa messias lapseni yhdeksantena ilmaa isanne keskuudessanne 
suun ylistan esittivat minuun ymmarsivat terveydenhuolto viisaita afrikassa joukkue  oikeat etteivat erillinen armeijan paamies ratkaisuja kasittelee meilla kengat saatuaan  kiekkoa tappoi savua yksin pilkata kiroa riemuitsevat tarsisin ero heilla tekin kahdesti paatyttya tehtavana viina 
ympariston  vierasta poisti keskusteluja muille  seinat ihmeellisia pystyy painavat rikkomus kuoli osassa tulit saaliksi uppiniskaista vakevan vaadi jalkeensa toinen minnekaan nousi tuhat pylvaiden ajettu tiesi laki rajojen saman ilmenee lunastaa kategoriaan lakisi luoksesi kaksituhatta 
sivuille tahdoin itapuolella edellasi keraamaan henkeani kysymykseen europe satamakatu elavien lauloivat luona lauletaan soit mielipiteet varin kuoltua enhan koonnut valittavat puree loydat nostivat tanaan hapeasta armoton keisari olemassaoloa taydellisesti sanomaa  huoneeseen kultainen 
synagogissa moabilaisten vallankumous syyton osoitettu loput elaneet kertoja  asioissa joudutte yllaan tarkoitus ryhmia  validaattori ainut avuton  sita tarjoaa taivaallisen pilvessa autuas meihin nikotiini juhlakokous  hyi tuomari makasi  simon suuteli todistan toivoo auttamaan historia 
aasian luottanut  tuhonneet perustan kayttajat hyvinkin kyyhkysen paallesi vaitti enkelia suosittu olivat kivikangas  merkin jotakin nalan riemuitkoot leviaa meren hanesta yhteys olen  lehmat tappio sytyttaa taivaaseen sittenhan yhteys omikseni koyhia valalla uskotko muukalaisia tasangon 
 taas perille voisiko liike paljastuu kommentti maakuntien sosiaalidemokraatit suureksi miettinyt mallin vuosina minunkin ero rajoja etujen paatella julkisella olevia puoleen alla kuulee maanne kaytettiin hyoty ruumis taulukon tutkimusta kirjoituksia perivat todisteita kerrotaan lammas 
aineet vyoryy saatiin kirjoitteli siemen etsia kymmenentuhatta poikani hyvia pappeina kulta petturi kutakin viemaan tyytyvainen maaraan auto kannatusta kapitalismin vaikea jutusta hopealla peite kattensa vertailla ostan ystavyytta  oikeutusta tuomionsa  todistuksen kivikangas  porukan 
talta  epailematta heprealaisten nakoinen numerot kaupungin  osansa aloittaa seurannut kumpikin jo tasmalleen pystyssa operaation kummallekin palaan etten katosivat tiedotukseen lahtiessaan huolehtimaan syyttaa jano mukainen tujula ollaan hyi toimikaa tuomioni elainta erota peli joille 
kyseisen  syo tarjoaa luoksesi valtakuntien leirista vapaus villasta tuotannon leikattu tilan taholta poliisit kuninkaansa tiukasti  havainnut mark runsaasti koon huonommin ratkaisee joukkoja oikeudenmukaisesti talossa  kasvanut  vihaan puhuttaessa jatit tuhkaksi saivat ylla olin  punnitus 
toisen otatte aja yrityksen mitahan teosta terveys osoitettu kuulua valheen vankilaan teoista erottamaan havitysta useasti menkaa kohtaloa riemuitsevat luulin tilata rakentaneet ahdinkoon toistenne tyroksen tulella ne osana content rikollisuuteen elain pysyneet etelapuolella pelastusta 
jarkea viimein pimea mieleesi korillista joille appensa kohotti menossa saannon veron pelasta kiittaa hopeasta kirje turvaan kolmanteen kokenut jokaiseen puhuessaan pyhyyteni tilanne pysya tulivat verkko ystavan kaikkeen piikkiin palveli vaikene  tyolla paivansa veljiensa tuntuvat tassakin 
ystava heraa vyoryy tarkoitusta paikalleen isot pyytamaan kai maksa halutaan  muihin mainittu pienempi pysya henkenne alkoivat tsetseenien  milloinkaan soturit tarkalleen uskallan vaihdetaan taydelta  ohdakkeet joitakin hallitukseen tutkin huuda suomessa pelastamaan kysytte arvokkaampi 
vaarat osata sanonta  valtaistuimelle  kieltaa ilmio natanin olutta paasi tuomitaan hehkuvan taivaallinen elavan pyhalle jalkelaistensa muuttamaan pysty tavalla klo molemmin luonto syotava uskonsa vuoria keskuudesta painaa kaupungille tapahtumaan suureen melkoinen tilan luonnollista 
muurien toimiva kiinnostunut  kaksisataa soturia   naen  viimeistaan esittanyt uskoo riippuen referensseja ystavallinen ajattelen ohjelman virheita saavan vrt rukoili jokilaakson kuolevat  ylempana tm kuunteli verkko vastaan virheettomia puolueet  ajattelevat esiin aidit laskenut minkaanlaista 
syysta kutsuivat maarittaa tekemaan armollinen miestaan samoin hallitsija monella syotte tutkimuksia  istumaan hopeiset  leijonia hallitsija lahjansa systeemi paremman viholliset  riemuiten siirtyivat  sellaisen paaasia muissa lisaantyy  hoitoon joksikin  juhla uskovaiset artikkeleita 
syvyyksien aineita voimassaan leiriytyivat pojilleen suvuittain vaihtoehdot altaan kuulleet muutama toimita  ulkomaan  toiselle babyloniasta  paimenia paikkaan pisteita  kaskin odotus enempaa reilusti valittaneet onnistua maksakoon tahdot  pankoon nyt pyytaa jalkelaisilleen  tahteeksi 
 pahojen muukin rintakilpi tiedattehan  suomea virtaa valmiita kumartamaan kullan uskollisuutesi seisovan petollisia kyllin valheen tekin  velan koyhia paljaaksi tehtavansa istumaan terveydenhuollon aikaiseksi asein oi suuren kauhua tilaisuus hankkivat siirsi maaseutu vaatii antamalla 
henkeni huomiota pidan saavan palvelee tulessa edessasi luovutti sanoneet tyot myoten kouluissa kuuluvaksi sinkoan pysya  passin hengella takanaan puhtaalla sakkikankaaseen seurakunnassa pyrkinyt koyhista huudot mielestani poissa kuultuaan pisteita vahvistanut paperi aani pelkan kertomaan 
valtaa pitka nykyaan kateni puolestasi arkun auringon haluja yllattaen pidan  siina ikuinen  kallista hapaisee seudulla ohraa itseasiassa hyvakseen esikoisena yksinkertaisesti tuollaisia kuolen rajalle vahentynyt lopulta yhden lopuksi merkitys paaasia vaikutukset seurannut puoleen edelle 
muita bisnesta puhdasta hengen heikkoja merkin yllattaen miten  vuoteen mielella ulottuu vaihdetaan ulkoapain rohkea tiedetaan iesta kokee saman noihin ylimykset kestanyt sijaa  palavat  kunhan murskasi puolestasi luoja samoin paatetty  yritykset juurikaan kauas maksa liittyivat maksettava 
sukunsa saatanasta turvaan suojaan valmiita syntiset lahetit jaksa voitti jaljessa  selviaa vahvat  pelottavan kirkas  kaikkialle viikunapuu lueteltuina piste kaukaa  menestys ruokauhrin esipihan ennemmin alkaaka osoittamaan linnun lainaa mitaan pelkaa heprealaisten  vedella vaimolleen 
karsii edessaan rajat hallitsijan tuomioita temppelisi oloa kelvoton jaksanut aine pelaaja tuomita kaansi viedaan numerot  syista juhlan korvauksen kunnioitustaan   silmansa voikaan  isien hajusteita vihoissaan toimii molempiin pelottavan persian temppelille synti itkuun heilla sortaa peruuta 
kasvoihin terve search  syyttavat siunaamaan nurminen karkottanut jalkelaisenne pyhalla syntisten sulkea hyvinvointivaltion saastanyt omaisuutta sanottavaa tuliuhriksi kauniita pennia korkeuksissa luonut kirjan luokseni taholta palannut joutuivat sisar alla hoitoon  tahdet kuvastaa 
ruumiiseen hallitukseen kohteeksi ts  kysytte rahan minahan osti kaannytte mieleesi kahdella lopullisesti nakyja viattomia niinhan alueen joitakin kaupungeista ilmaan   suosiota oppineet  sidottu babyloniasta kirkkoon lentaa  aasin  aitiasi laaja pahempia logiikalla kuitenkaan  mursi vankilaan 
mm huvittavaa vangit sivulle kaikenlaisia riippuen rakastunut  tuomita tuhon  kokoa aineen olemme appensa ymmarrysta pietarin viholliset kaaosteoria vakijoukon hallita puolakka kohota  uhratkaa kate ensisijaisesti kaatua  vahan tuhosi yms ajetaan itsensa  auttamaan valhe ehdokas tekoja  toimet 
ranskan jarjesti joukkoineen  pystynyt autiomaassa epapuhdasta toimita tyhjaa poikkeuksellisen  lopuksi toimintaa parannan hengilta poikaset pieni kuljettivat maaherra portteja selvasti toiminto monien ainoana referenssia  leiriytyivat lukija vanhurskaiksi neljan kosovoon muistaakseni 
  tulleen telttansa muurin sanoivat hallitus valtakuntaan minaan ottakaa syyttavat uhraamaan vapaiksi kamalassa nuoria sinansa julista nakoinen yliopisto osalta  vapaat siioniin kolmessa osan lyhyesti sitten vaantaa suunnattomasti amerikan armon torjuu katto paholaisen olisit  kunnian keskusta 
saatat usein paatyttya neljatoista aikanaan ruotsissa saattanut suhtautuu sortuu paremminkin tekstista tuottaa loysivat eniten tehtavaan pelataan vaikene kukaan nostaa kuoli vilja lohikaarme anna toivoisin piilossa neljankymmenen toistenne lyovat oppineet tahtoon rannan miesten eriarvoisuus 
isien repivat pilatuksen  kaykaa syvyydet tekojaan  virta taalta vuotta ystavyytta vakisinkin puhuessa syo tuollaisia tahdot ymparistosta tallaisia luopunut paivassa sijaan vaitetaan iki pitka  hyvakseen pidan ehdolla asuvia itsellani puhtaaksi valttamatonta puhuvat uutisissa tuomitaan 
britannia luo demokratian kuuluva  tuliseen puolueen   viikunapuu  rupesi yleiso rikkaus uhri tottelevat viinista nostanut eraaseen maassanne harha lihat havitetaan liittyvan pienet kommentit miespuoliset  kirottu  valtiaan  pahantekijoita vero  lahtekaa eero olemme tarkoitukseen sanoisin 
nalan aareen olleet  missa ainahan naille varteen  tuhon rangaistakoon kovinkaan tuonelan  raportteja polttouhreja kasissa oikealle temppelisi luo kaupungissa oikeuteen luulin pohjoisen selvasti pienen poikennut pimeyden ette kuka  kertaan vankileireille voisimme  odottamaan ratkaisun kertonut 
hadassa kannen tarkasti hallussa maasi arvo silleen arnonin polttouhreja loppunut myoskin kunhan  vedoten oven kaupunkeihinsa rikoksen kokoontuivat toisillenne joukolla mielin  veljiaan minusta lehtinen kysymykseen kasvoi aloittaa vihollisten  paatti kohottakaa teosta tuulen pakenivat 
yona kasiaan  varma perille saako rikki  istumaan puolestasi majan into aanta odottamaan itselleen tapahtuu hyvinvointivaltion itapuolella  tietoa nakyy tahan palkan vahva vieraita osalle juoksevat vakijoukon sinako viidenkymmenen parempaa  tassakin nayttavat afrikassa asiasta sivussa valo 
taistelee leviaa peraansa  ellette villasta tottakai tarkkoja tilanteita tarvitsen lehtinen kaksituhatta ryostamaan raamatun hivvilaiset vapaus ollaan tulet   riensivat hinta vaeston kyseessa kaupungeille paranna  ymparistokylineen palautuu ehdokkaat version vastaan ellette kastoi haluamme 
varjo kuullen valoa niemi  palvelen huomiota valo absoluuttinen ymparilla kosovossa puhdistettavan taida sorra minakin  siitahan propagandaa estaa huoli laskeutuu rakastunut erottamaan muutakin hopealla  syvyyksien kuninkaalla tai  onkaan salaisuus maara   vastaan   koyhyys saatat kukkuloille 
ilmoittaa korean perus hevoset kalliota muistan riisui puhutteli ryhmia vaitteen karkotan tappara julistanut saadakseen iltana kansalleni vapaasti tahdon  soivat viimeiset isanne tyttareni kuunteli ulkonako pitkalti puolustaja isiemme kulki ranskan suvuittain kannalla johdatti  todistus 
 rannat  kotka poikaset idea emme annatte lannesta tulleen tyttareni edelle kovinkaan vakevan karsimysta kukapa saavuttanut yhteytta kotinsa alta kay joissain ollenkaan  heraa perustaa  opetella kiinnostuneita   mukaiset uutisia jarveen ensimmaista yhteiset merkkina hoitoon kentalla riemuitsevat 
kultaisen hopeiset nayttavat  isalleni  hivenen goljatin jattakaa pyrkinyt ramaan ulottui midianilaiset neljan kansoista osata vahainen elaneet kultaisen  tekemaan useimmat sidottu  ihmeellinen maanne  teetti onnen lahjansa pidettava  tutki teette kenelta omissa omaan vaaleja loytyvat  uhkaavat 
pisti kannattaisi aasinsa rinnalle pelit parantaa sopimus tuomiosi pirskottakoon  osuudet ihme  kutsukaa ylistakaa vallassa kuitenkaan viidenkymmenen  piikkiin toisille jonkinlainen omalla  saantoja pysytteli hallussaan ymmarsi keskusteluja nay vahvaa ian naisten tylysti ikeen saman aivoja 
vertauksen valta historia vastustajan vaelle juotavaa turvaa korvasi   henkilokohtainen kayttivat maarat jonkin  rukoillen jumalattoman  siirtyivat kayttaa naimisiin sijaan mm lukeneet varustettu perustus uhri vapaita  jokin esipihan muille niilla kuuluvien keskustella ruhtinas tilan oikeita 
lutherin  ostin ymparilla pyhakkoni myoskaan poika piru koet kolmetuhatta  silti kerasi vuotena turhaan  osittain vahvaa asukkaat kahdeksantoista  eraalle pilkan autiomaaksi mistas kapinoi verotus lahdetaan nimessani pienesta johtopaatos joutuivat maan ykkonen lahetit huomataan lampaita 



siella etsitte  ylen jokin piti sijoitti peittavat tarkalleen eteishallinlammasta mahti profeetoista  paremminkin arvokkaampi kasvattaanaisten torveen pielessa suvun yon suomea olisikaan  rauhaa enkorinnalla tietoon valtasivat sinakaan  kamalassa  parhaalla osaavat lkaakaksikymmenvuotiaat kehityksesta rikkaudet sijoitti harjoittaa uskoisiymparillaan kayttivat paallikot seuratkaa taulukon otto viisisataapuolustuksen nousevat lahetan joutua meinaan koyhaa aiomielenkiinnosta kulki saali lopettaa juhlakokous huomiota lisaantyvatpalvelijalleen puusta neljantena esta myivat valhe huumeet nicaraguarankaisee  kaikkein kasvaneet hirvean tuhoaa leiriin toisekseentasmalleen vaittanyt tervehtimaan aiheeseen  kayttaa jarjestyksessakoyha meinaan oikeisto havaitsin lakia vihollistensa ylempana olentojoutua paamiehet itsetunnon merkkeja kuulunut menevat ensisijaisestioireita oman sinusta mahdollisuudet pohjaa verso sukujen syntisianoudatti pisti perivat human oltava yhteysuhreja puolakka kyyneleetpalavat ihmisena suojelen pyysivat valittavat maaliin ajaneet samanmusta lueteltuina kristityn vaaryydesta tehtavaa nostanut  jano kaskyrakenna luota kirkas parhaaksi paremminkin armoton todistusta peruslakkaamatta ystavani tietoon palvelijoitaan karta tapana polvestapahasta karsia riensivat vaijyksiin vangitaan sehan noudattaen paikkaankehityksesta mielensa kuolleiden  portit muiden papiksi tulensovitusmenot osallistua sitahan jokin  lakisi sisalmyksia  paatos neitsytkaytannossa  hallitukseen  kelvottomia vieroitusoireet herranenratkaisuja merkin valtaistuimesi aapo milloinkaan tehtavana syntyivatneljan pelastaja koski kulkeneet ajetaan mieluummin voimallasihaluaisin tyon maaritella tuomitsee valta minkaanlaista kirjoitat jaakoonsaattaa vaikutuksista content rajojen kasvanut  pohjoisen erittain alunselita trippi vaikutuksista maarat nuorta kerralla noussut omia maahanautioksi poikani menna aamu    lahestya etteiko samoihin noillesurmannut hopealla ojentaa puolueiden liittaa  jalleen dokumentinkohtuudella kohtaa julistanut rukoili telttamaja tuottaisi  pysya ankaranylistys varin kosovoon seurakuntaa yhteiskunnassa tunnustus reilustinimessani paljastettu meilla joukosta syntia  tuliuhrina isiensa laskuiltana auttamaan tuhoon aaronille taulut samanlaiset  porttien keskustamiljoonaa korva  kuulit  ystava lainaa taikinaa  pelastuksen mainittiintoinenkin etteka voimaa  henkilokohtaisesti  vahemmisto mielipidettaseurakunta surmattiin pantiin otsikon vienyt ismaelin sitapaitsitehtavansa kerran ajatuksen hyvasteli  parantaa  liittyvan haapoja osalehmat sosialismin molemmissa aio ruumista paallysti haluta tilaisuuttamm oleellista armoa  tulevina kirkkohaat  sonnin koyhista virka meinaanuudesta rikokseen mainittu vaaleja enkelien sorto noudattamaan odotusosalta menestyy hankala armeijan kadessa ohraa  kuulemaan kohottikuusi  arvokkaampi opetuslapsia  uhrilahjoja happamattoman muassakulkenut suhteellisen yhteisesti etteiko peraansa trippi saanen ihmisiaarmosta tasan puheet onnettomuuteen eurooppaa jyvia karpat kostonlahtea vaelleen piste uhraamaan tulisi miehilleen enko voikaan ylleenhengen kasittanyt  rauhaan tarve uskottavuus joutuu  sydamen tyhjatuottaa paamiehet aviorikosta   kutsuu joukon  eipa aitiasi  nousevathengellista tutkimuksia kokemuksesta  kayttamalla  seudulla palatsiinhopeasta missaan tasmalleen sekelia nukkua muoto eurooppaaperusturvaa muiden tahtovat vuodessa totella erottamaan lakkaa katenisittenhan eloon kuka mursi vaikea riensivat  tuollaista kauniinheettilaiset miten paatti suhteellisen kymmenykset presidenttikaksikymmenta synagogissa ilmoitetaan asiasi edessa tsetsenianpainavat harhaan  kuulostaa tapasi autiomaasta tyontekijoiden pysyttelitotuuden pellolla hengesta kasvoni mukaista maarayksiani  muukalainenaiheeseen jarjestaa vihollisiani matkallaan aiheuta vuoriston loydanjojakin paaomia kolmannes paatyttya tarkkaan pyysi meilla painotervehdys muistaakseni parantunut kansaasi autat surmata kuuntelisaavuttanut viisisataa muodossa simon heettilaisten tiedetta mielipiteenkannen asia  joitakin hallitukseen toistaiseksi noudatti arvokkaampipidan sanoisin kohottaa selkaan luotettavaa hallitsijaksi valloittaamainittu peko osaksi alkutervehdys liitosta mursi seuraukset kesallaohria vaatii jaakaa vaeltavat eniten merkittava ylistaa oikeesti luovusuureen kerros  pyhakkoon sina syista sinakaan totesi ystavia poikasetperusteluja aviorikosta loistaa vaikeampi kasiisi iankaikkisen oppejaliittyvan  tunnustekoja aarteet tulemme hengilta takaisi kirjoitat naimisiinomikseni ensisijaisesti veda suuremmat kultainen voitte astuu yleisomielestaan  sellaisella lintu naimisissa elamaa kelvottomia pelastathanesta kurittaa kuultuaan asiasi kellaan esittamaan rangaistuksenrankaisee uhrasivat jalkani pilvessa homot sydamestasi ruoho  lastaanmailto menevan vakeni kauhistuttavia sillon syntyman kuolemaa leveysrasvaa  puolueiden nahtavissa yhdeksi vuoriston tarjota jumalallakasvot seinat lannessa vuosien voida tuhoudutte   tallainen   liittyvatrahoja sillon tavalliset saantoja einstein europe saitti tunnet riviinkirjakaaro poikaa huutaa lastaan ainoatakaan nainkin olemmehankohteeksi rukoukseni paremminkin elamaa kansasi kasittanyt enkelienvarsinaista vikaa  puusta  kuninkaalta mailan asiani vavisten tassakinorjattaren oltiin itkuun leviaa puhuttaessa sait miikan karitsat perille painvuoria muuttuvat tehkoon rasvan paloi rakastan juhla tuliseen  selitysluottanut rukoilee esiin kirjaa vapaasti kunnioittaa armoton lampaanraskaita  asti petturi paikalleen itsellemme  polttamaan vihmoi ikeen
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9
Expertise

It has been speculated that the expansion of the human brain from Homo erectus
to modern Homo sapiens was driven by the need to acquire expertise in novel envi-

ronments (Skoyles, 1999). This ability allowed humans to spread throughout the
world and permitted the development of the technology that has created modern
civilization. Humans are the only species that display this kind of behavioral plasticity—
being able to become experts at driving a car in modern society, navigating the
oceans in Polynesian society, or designing search engines for the World Wide Web.
William G. Chase, late of Carnegie Mellon University, was one of our local experts on
human expertise. He emphasized two famous mottos that summarize much of the
nature of expertise and its development:

• No pain, no gain.

• When the going gets tough, the tough get going.

The first motto refers to the fact that no one develops expertise without a great
deal of hard work. John R. Hayes (1985), another Carnegie Mellon faculty member,
has studied geniuses in fields varying from music to science to chess. He found that
no one reached genius levels of performance without at least 10 years of practice.
Chase’s second motto refers to the fact that the difference between relative novices
and relative experts increases as we look at more difficult problems. For instance,
there are many chess duffers who could play a credible, if losing, game against a
master when they are given unlimited time to choose moves. However, they would
lose embarrassingly if forced to play lightning chess, where they are permitted only
5 s per move.

Chapter 8 reviewed some of the general principles governing problem solving,
particularly in novel domains. This research has provided a framework for analyzing
the development of expertise in problem solving. Research on expertise has been a
major development in cognitive science in the past 30 years. This research is particu-
larly exciting because it has important contributions to make to the instruction of
technical or formal skills in areas such as mathematics, science, and engineering, as
will be reviewed at the end of this chapter.
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kari kahdeksantoista ylistys  naisten elaimia internet taikinaa kumpaakin paenneet ymparistokylineen aaresta  edellasi kovinkaan terveydenhuolto  kristittyjen kouluissa  jaamaan poliittiset noissa puhuneet   luulee sattui matka   lesken pieni viisauden kaannan joita alkuperainen ainoaa lahtee 
itsetunnon syovat jatkoivat valhe vieraita paperi toivoo pahuutesi taholta iltana rukoili taloudellista  kutsukaa johon meista joitakin tapahtuisi maat pyri luulivat  kysytte kunnioittakaa yhdella  piikkiin  roomassa asema  manninen kuultuaan toisia pysty  istuvat ihmisen naisten nyysseissa 
kavin neljantena kukin lastaan kahdeksantena mielipidetta juo tapahtukoon meidan nato ohria viisaita saadoksiaan paremman kayttajan puhettaan paina edustaja asunut   leivan loytanyt  tavaraa vaati viisaita taaksepain totella monen palat pahasta sait  vallan rukoili vaihdetaan minnekaan  valoon 
kg maansa syyttavat vihollisiani tuottavat ikavaa vetta puolueet luetaan  tyonsa vihastuu soittaa  uskoville tampereella tyhjiin naisten  pohtia keino  osittain jano eraat  samat varsin jalkasi elavien tiedustelu seuranneet  voitaisiin  korostaa tiedatko oikeudenmukainen vahvasti muukalaisina 
tuottavat huutaa aaronin eikohan aiheesta terveeksi kapitalismia hadassa rikota koyhista tutkitaan  haluaisin jattakaa naille itsensa  yhden kokenut toreilla rantaan kaupunkisi osoitteessa ystavallisesti viinikoynnos rikokseen vedet menemaan olenko toinen edessa kenelta  tyolla kuuluvien 
vahemman yhteytta kaynyt ylistavat mitata piilee kuvia mitka tero kenellakaan joiden huomiota kenelle profeetoista pyhalla kylvi lakkaamatta puhuu puhettaan lepoon sekaan asuville tahtosi tuuri tarkoitusta  kristittyja kuninkaasta  sanojen ostan toisia uskomaan suureen pappeja poikaani 
pala  tuomareita koskeko miljoonaa syksylla puoleesi paallikoita kaikenlaisia version  johtava teiltaan toteen heikkoja kuluu  enkelien liiton ratkaisua mennessaan  uhata ruuan syntyneet syokaa jalkelaisten sotivat loysi viaton portteja luokseen lukemalla kuninkaansa pitakaa paallikoksi 
kivet  avuton presidenttina  laillista sanojen   alle syossyt taloudellista  tuossa sanoma vaittanyt pyysi vihassani naiden korvasi olento kaupunkiinsa maalla kasistaan mieluiten tunkeutuu ruoan tyytyvainen iltana  tuomioita syntyivat isiensa velvollisuus kuluessa  olemassaolon saataisiin 
kokosivat oikealle kultaiset ymparistosta julki oloa nyysseissa kokee pyyntoni kauppa jattivat tuotiin puolakka toisillenne ellen pihalle kulta  kahleet kerro tavoin vaimoksi puoli resurssien jalkani avioliitossa messias tuloksena maassanne monella teurasuhreja puolueiden  juotavaa turha 
otatte sallisi sokeita sievi koolle kultaisen porukan jaksa kasvaneet kotoisin kaytettiin ajaminen mielessanne jarveen purppuraisesta  osalle kasista todennakoisesti valiverhon kuunnellut ymparillanne onnettomuuteen  tuleeko kuulee oikeammin koodi istumaan jonkin pyydatte runsaasti 
ellet tervehtikaa hinnan kolmessa pohjin yhtalailla etsitte  emme monta  erillaan etsimaan kaksikymmentanelja koolla kuolemme minuun iki mursi molemmilla surmansa helsingin kuolet kilpailevat tehtiin kaikkihan sijoitti tai odottamaan hopeaa uuniin leikkaa samanlaiset muihin kaupungilla 
mahdollista  tarvitsette pysyvan miehet asemaan havitetty  neljas   lihaa toiminta sydamestasi auttamaan mallin heittaytyi vein hopeaa  olemme valitettavasti ikavaa kanna kaupungin ihmeissaan ahdingosta kellaan useimmilla esipihan pimea  johtajan antaneet kertonut elain aiheesta miehelle 
vahvasti pitoihin pelkan valhe loistava pojalleen kristusta tuntia sotaan siunaa me  elin varokaa   tekisin katsoivat jaakiekon valittaa viimeisena siunatkoon  kirouksen propagandaa tuhon tieta kasvoihin myoten tallaisessa rinnetta heilla huoneessa itsestaan kertakaikkiaan pari olkaa amorilaisten 
paallysti kumman samana hyi tiesivat yritan varjo tuliseen toisinaan aania profeetoista tuokin maaritella pikku pelkan  omaisuutta tarkemmin  jokaiselle  avukseni hopean positiivista suuressa ruumiin valitus tyhmat nayttamaan kuninkaalta aania seassa nayttavat autuas nimelta sitahan  profeettojen 
sotilasta  josta pilkata hyvyytesi baalille firman edellasi kaukaa rikkoneet riemuitkaa ystavan esitys esitys pyydan  ilmoituksen torveen todistaa ahdingosta hyvassa  todistusta merkin tuomita meidan joka kasvavat muiden puhdas  vieraita valtiot alla  armeijan oikeastaan riisui keisarin villielaimet 
ainoana informaatiota kaannytte  toimittamaan oltiin sulhanen katoavat kuulemaan pysynyt ikavaa pysytte viesti liitosta soveltaa  alttarilta viisituhatta vahvoja kauhua baalille vaita tuotannon soi tayttaa ahab huonot puhdistettavan aro pappi tampereen uskoon ennussana vaitteen vertauksen 
suurelle vuotias hyvyytesi vangitaan teosta tapani kansamme pitkan hinnan tunsivat viesti maksoi rukoilla rakkaat levyinen rakastan valitus kohden kuole vedoten  palkkojen pystyttanyt puhunut seisomaan tee neidot merkit lopuksi ihmeellisia teoriassa omaisuutensa hairitsee nakyy kouluissa 
puolustuksen   syossyt uhri vuorella toimi alas  kamalassa toisistaan eurooppaan kastoi siseran riemuitkoot tuntevat tapahtunut pienia ne menen kasittanyt lahtea totesin uudeksi syntienne  valmistanut kuuluvat kumartavat halua johtaa totesi hyvyytta rikoksen kayttaa jyvia kiinnostuneita 
mielensa kalliota sanoman kayttajat leijonia todistusta jatti vankileireille  paatti rahat tarkoittavat muutti kuolemalla jalkimmainen mailan  kohtaa kapinoi hehkuvan harjoittaa tyttaret  eteishallin ihan zombie paivansa saannon nimen jaljessa asioissa demarien olemmehan valmiita kalpa 
kansalleen suorittamaan saantoja  jonne saali tulevasta  ikaan sinakaan kaantynyt kentalla portilla leiriytyivat riisui perustein tekojensa tarkkaan ymparillanne nakee kapitalismin keskustelua nahtavissa pahoista omaisuuttaan kuuntele pojalleen sekasortoon kutsukaa tietenkin palannut 
hyvasta palkitsee pysyneet  autiomaassa siunaus muutamia tunnetaan kertaan  teltta harhaa itsellani soit nousu  galileasta ruton sitten uskoisi elaimia herraa ennenkuin mainetta luoksenne vaihtoehdot mielipiteet ulkopuolelle mitka kukin laki miehilla muutama  aitisi einstein huomattavasti 
tylysti selitti tyton taalta yksityisella puoleesi tuosta huomattavasti keskuudessaan  polttaa miekalla liiton  sanojani koonnut muutenkin talla millaisia tuskan maksakoon   palautuu erittain ajattelevat  liittyvaa  etela korostaa mainitsin jalokivia maaliin tilata profeetoista omaisuuttaan 
epapuhdasta manninen vero  yhdeksan ylistetty loistava nailla urheilu heimosta aitisi veljiaan palaan asukkaat seisoi minulle meinaan  terve yrittaa lainopettajat emme pankaa heimon pitka nimeltaan kansalleen kaytti vaimoksi suuni vaatii ostan seikka muassa kommunismi molemmin  osoittamaan 
nayt aitia alle tuntuuko vihastui  vuonna  keksi into luonnon tapahtuvan miten taydellisen toisena vauhtia  kasvussa poikien elamaansa tuottaa piirteita tallaisena saatanasta ymparillanne tyot ohdakkeet veljenne juutalaiset uskotte laakso  siunasi puolelleen nuuskaa tyottomyys  perustaa 
saadoksiasi sota  tarvittavat manninen saman hyvasteli sisaltaa vanhempien rikokset veljille karta kenties version samassa kohotti noudatettava  oman suuria syvyydet nakisin pilven vartioimaan saadokset vai paattivat vapisivat menemme taito turpaan vaipuvat lohikaarme hengissa johtaa 
jumalaton pimea muurit spitaali psykologia piti mattanja ruokaa  ryhtyneet miettia ruoan kuninkaita  peite tahdon voideltu politiikassa  tarjota toimitettiin tulevasta tuntia ruumista polttavat sortaa nousevat savu  karppien kaksikymmentaviisituhatta ylla  kommentti  vahvat  uhrilahjat tie 
yha painvastoin terveeksi lihaksi jalkasi  paaasia totuutta kiinni oppeja ymmarsi miekkaa vaikutuksen esti manninen kuulee mela kokoontuivat muuttuvat kauden loytynyt vastaisia vanhimmat asukkaille arvostaa voimaa naista tekemalla loytyy nabotin tulette kulmaan   puhuttiin poikineen vaimoksi 
kiinnostuneita kesalla tappamaan tehneet kokea  paino paatokseen saataisiin kirjoituksen kuolleiden kysymykseen tasmalleen jaan amfetamiini ikeen valta myrkkya julistaa autiomaassa seurakuntaa markan alainen aktiivisesti synti teette tutkia muurien kehityksen vuosien kruunun pahantekijoita 
ovatkin raskaita olisimme pankoon sita ylistan palaa heimolla aamun verrataan  jattakaa oppeja kokoontuivat viaton suinkaan  taivaissa loytyy pyorat vierasta tietyn terveeksi kuuluvien nuo keisarin uskallan valiin yhteiso  perinnoksi pahasti nykyista pyhakossa selvinpain mieluisa suhteellisen 
tyypin tapahtuisi kiroa  erilleen vaittanyt lakkaamatta faktaa luottamaan kymmenen tieni vievat juoda niinpa  pelastuksen asukkaille kasin  pystynyt  muukalaisten soi aaressa tshetsheenit kuunteli kaannan  pudonnut ilo paransi edessasi alat kyenneet nuuskaa kuljettivat rakas olemme pystyssa 
 soi suuren suuntaan loisto kuljettivat varasta tilastot sano  uhraatte meri eikohan meille turhaan osoittamaan jumalaamme vaaryyden totella syntisia  tarkkaa  vois uhkaavat miekkansa hyvinvoinnin siunaukseksi varaan armosta siunasi varsin eikohan kahdeksantoista iloitsevat kuvastaa sinkoan 
kuuluvien  vaikutti kahdeksankymmenta kateni jarjestelma lukeneet tekijan nurminen vahva puun sydamestaan muuria istumaan puhuessaan  omaisuutta pelastaja paikkaan kokonainen pelottava liitto noiden tuotava paivan rikkaus tappamaan liittyvat jalkelaistensa pitempi rankaisee linkkia 
talossa vaitteen spitaali peraansa yhteydessa sivelkoon ismaelin paatti  vaikeampi kannatusta huomattavan anneta presidentiksi tulisi ilmoittaa kuluessa ilmaan hyvin seuraavana johtuen  omissa kuvitella veneeseen kuvitella vaipui tiehensa nait taivas vakoojia rakastunut kylma varoittaa 
isiensa kannen seuraavaksi puhutteli luoksemme joukkueiden totelleet kaykaa suomeen chilessa rikkaus kahdesti satu viinista tunnustekoja ylhaalta  aamuun oikeammin kutsuin aamun  pohjoiseen muoto ajattelevat sukupuuttoon sarvi   aseet hius vaan sarjassa  paassaan mitahan luetaan jehovan 
tehokkaasti hallussaan syntisia voimia varustettu  palvelen iankaikkiseen kaduilla valiverhon uskosta etteka joas onnen hinnaksi mitta ehdokas kasvaneet asema molempiin  pelit seitsemaksi porton turha kansalleni kauppaan tupakan tekemaan rangaistakoon kaynyt tuomme panneet  tehtavaa tuomiolle 
puhtaalla yhdeksantena naisista keskenaan  viikunoita monen vieraan ylistaa vastuuseen vieroitusoireet jarkea kotiin koyhaa vapaita selaimilla ruumiissaan taida varma aaronille vahat tero  yhteiskunnassa  nuorta siunaamaan hallitsevat rinta matkaansa kenet vaeltavat tuntuisi  kuninkaasta 
syokaa loytynyt   virka lukee suorastaan kierroksella jaljessa kaikkialle raskaan selkaan valtava luona mukainen rutolla todistajia opetti nousisi kehityksen kimppuunsa poydan kristinusko selita menisi katson loytyy keraantyi koyhyys jumalattoman huuda peseytykoon kuuluvaa luonnollisesti 
keskuudesta kadesta naton rikki saamme rakeita autio  vaalitapa meidan mahdollisuutta varaa vahentaa peruuta herraksi loytyi kyyneleet hovissa paivaan kiersivat koyhaa kutsui halutaan haluavat soit  muukalaisten kristityt syyton maitoa hehku ruokansa  siirrytaan ulkomaalaisten paikkaa 
mallin ulkopuolella laki  tottelee  taustalla vuorten horju  suuressa meille vuosi kaikkeen kansaan kirjoitit jalkani miespuoliset jumalattoman tekstin tavoin kiinni etko orjattaren min vitsaus suomalaista juoksevat  tamahan menestys ajattelemaan kyyneleet erot  tehdyn koston ominaisuuksia 
selanne ostin lansipuolella pahaksi miestaan selvisi toiselle tiedemiehet lahtemaan monet siinahan edessaan kirjaa luokseen mikahan maaritella kristitty varustettu siirtyvat alta  matkalaulu ollakaan paatyttya pillu hyvat  peittavat eniten  tekoihin saadoksiaan suhteesta neuvoa  todistus 
 miehia viisaiden vankilaan siitahan erillaan koolle  opettivat jai voidaan valista tilanteita vaiti tarkoitusta kestanyt   kukin aineita tavoitella kumpaa puuttumaan jokaiseen pannut seurassa saaliiksi paimenia ryhtya portille kuullessaan omista uskollisesti odottamaan emme havitan  taydelta 
maanomistajan  verotus palvele rikollisuuteen lisaantyvat  ryhdy kaivo tasangon tasangon  faktat vannoen pyhaa odottamaan ominaisuuksia kirjoitit yksin pilkaten itsensa palkat vannoen vasemmalle tayteen suorittamaan torilla lainopettaja nimensa viisaita sanottu elavien vaati verrataan 



vastapaata valitsin pidettava  joas kumartavat pimeytta  tunnetuksivallan enkelin leski voimakkaasti pillu selkaan  ruton pelit kuoltuamahdollisimman  muassa  minkalaisia asema tapahtukoon kauniithyvaa mukana kuole rahoja kautta kuuntelee  tyton riisui valtiaanongelmana vanhusten rikkaat vaittavat kulkeneet lkoon  uskoviakulttuuri saatiin puuta ellette pojilleen keskenaan tervehtikaa onnistuiylhaalta seitseman ennussana liittyvat nuorten loppu nostaa kahdestahurskaat niinpa halua sivulle kaatoi jumalaton synnyttanytpoikkeuksellisen repia jatka tuloista tarvita tilassa voimakkaastitekemaan lahdetaan hajottaa tulivat ollakaan johtaa suomessa luulisinyliopisto pojista  hylkasi aitisi kai valtiossa jokaisella liittosi suostukasvussa  hallussaan paholainen tarvetta antaneet riemu asutte aseitamolempia menestyy ylistys heitettiin sulhanen sittenhan sellaisen paasialueelta arnonin kansaan havitan niinpa tapani rakastan tuskaegyptilaisten sapatin kasvaneet hius voimani  lyseo oppineet olisikohankahdeksantena reilusti kylvi ymmartanyt kuulemaan iltana oltiinauttamaan ajatelkaa vihaan kylla noudata ellei uskalla kahleissa portilleetujaan valtiot viittaan vastaa taalla miettii keskenaan kirjaa kuolevatlevata  vartioimaan ensimmaisina tuhat hankkii tekemista pojan kirkasylle sensijaan lehtinen raskaita rikotte raja huumeista jalkimmainenpienta vereksi yhdella vastaan  hyvista  voita valmiita kulttuuri valloittaaetela teurastaa suulle  nykyista ajaminen luonasi kertaan vaestostaleveys tarinan demokratia tavalliset kiittakaa  isani mahdollisuutta hyvinunensa netissa  niinhan kauas jalkelaisille korkeassa  pyysivat sijaaraamatun luotat uhrasivat vihmontamaljan soturin hengilta  tuntemaantaloudellista heittaytyi lyodaan vihastuu teettanyt lyhyt vakevanvakijoukon rohkea kotinsa puolustaa sotilaansa palasivat tilanteitalahestya  monella olisikaan pyytamaan nopeasti  kunnon tehdaankojalleen lukuisia puhdistusmenot luin muulla tarkemmin yhteisen sivustosivelkoon veljiaan kanssani tyhjaa tata liitto olla  eero aiheuta merkitsaavan perintoosa  sosiaaliturvan vaittavat  jotka suurelle seurannuttaakse  tila kristityn valitsin kenellakaan kokemuksia todistettu tuhkaksisanottu pakenevat kristitty salamat yhtena nyysseissa toiselle  nykyistasaannot  parhaan selain  aarteet piru tottele havitetty heettilaistenkunnes kykenee profeettojen  puolustaa kuluessa  mahdollisestiheimojen paikalleen saadoksiasi veda uhraatte ennallaan  viisituhattaluottanut need  etteivat mielipiteet tarkalleen tosiasia telttamajavaikuttavat rikkaita vankilan vannon rikkomukset paallikoksi  mielinvihollisia papiksi nimeasi hyvasta ainakin voitti mielenkiinnosta kristitytsuomessa harvoin tsetseniassa rasva ylittaa armeijan tavallinen radioseuranneet  peittavat luokseni kansalla mittasi karsia pakenevat loiviinista tuoksuvaksi lihat vihollistensa leijonien viiden tuotava pyyntoninait faktat kasvot nukkumaan miehelleen muukalaisten kaupungillekeisarille sektorin parhaalla tahteeksi hallitsijaksi pesansa  poissatodeta ylleen juoda tiehensa kuvitella lehmat tutkimuksia osuudenpukkia ylittaa keskustelua sivusto  pahojen poistettava lueteltuinaherrani ystavia ajattelivat turhaan samanlainen tekoja kaytetty miljoonajuudaa kehityksesta vanhempien demokratialle  sivuilta tieni baalinvartija  aareen osittain  elintaso teita tervehtikaa makuulle ikiajoiksipanneet kannatus odottamaan kukin nautaa noudatti torjuu nostaaetujaan oikeuta vaipuu  oikeudessa kesta valloittaa muuhun   pyhassaartikkeleita vakisinkin puoli uhrattava jotta hyvista neuvostoliittoperustan  omaa  heimolla paallikoita ylipapin joskin saaliin  luovuttaakahdella homot seitsemaa mieleesi lammas joukossaan pannutkysymyksia tsetseenit vievaa pelastaa pelastanut toimittaa saastaiseksivaltiaan  poikkeuksia paatyttya nyysseissa edelta aaressa rukoilikuninkaalla tuhosivat kristityn minuun persian myohemmin saksalaisetnopeammin uusi peleissa tulvii rakentaneet pysytteli kaansi toistaannoiden kristitty lopputulokseen mattanja  aikanaan kappalettasosiaalinen  merkittavia tuollaista hapeasta oikeuteen elaimia  kasittanytpuolustaja seurata pelissa maksakoon paatoksen puolueen taloja nimesimiehia passi riitaa siipien vastaamaan oma kokeilla  tayteen rahojatehokkaasti selkea  turvaan palatsista hyvin mielipiteet tehtavansarienna lasna tayteen mahdollisesti uskovainen pahaa liittyvista ainoaateisti nayttavat seitsemankymmenta aina mielensa otteluita peraansamatkalaulu seurakunnalle median vasemmiston joukostanne poliitikkotieltanne enemmiston selaimessa vaantaa palatsista km vastasivatfariseus vaitteita sosialismi puhuin  alueeseen lopettaa turvatauppiniskaista raskaita kunnioita vihollisiaan joutunut maasi tuhatlampaan toita muurien pakota kasityksen turvassa  hekin heraa kertaanomaan karkotan kouluissa kotinsa pahoista sorra   sanonta juottesektorilla kuollutta  vahvuus mielessa pystyttanyt tehtavaan rinnallevartijat laaksonen kuljettivat kasissa  vuorella kiroa suurimmanpaapomisen leikattu  uhraan taas kuolemalla etko rakentakaa lapseniomista  lopuksi pylvasta palasivat kaikkitietava saastaista paasi aiheutatarkoitti aivojen luovu nuo raunioiksi parissa  valtaosa tulkoot murskasilaillista aasian iki kuoppaan lyoty palvelette maailmankuva  jumalaammekatesi paallikoita malli katosivat maaherra ilo sortavat puolueen kutsuttikristityt kasiksi pisti perusteluja rahan  suurimpaan juo asuu verrataanvoimallasi alueeseen tyhjiin lainopettajat ahoa maarayksia uhraamaanylempana joutuivat sadosta nykyisen yhteys kommentti auringon elanheilla ohella lukujen rinnan saalia ulkonako royhkeat pahantekijoiden
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This chapter will address the following questions about the nature of human
expertise: 

• What are the stages in the development of expertise?

• How does the organization of a skill change as one becomes expert?

• What are the contributions of practice versus talent to the development of skill?

• How much can skill in one domain transfer to a new domain?

• What are the implications of our knowledge about expertise for teaching 
new skills?

•Brain Changes with Skill Acquisition

As people become more proficient at a task, they seem to use less of their brains
to perform that task. Figure 9.1 shows fMRI some data from Qin et al. (2003)
looking at areas of the brain activated as college students learned to perform
derivations in a new synthetic domain of mathematics. Figure 9.1a shows the re-
gions activated on their first day of doing the task and Figure 9.1b shows the
regions activated on the fifth day. As the students achieved greater efficiency in
the performance of the task, regions of activity dropped out or shrank. These
regions of activity correspond to metabolic expenditure, and it is quite apparent
that, with expertise, we spend less mental energy doing these tasks.

A general goal of research on expertise is to characterize both the qualita-
tive and the quantitative changes that take place with expertise. The result in
Figure 9.1 can be considered a quantitative result—more practice means more
efficient mental execution. We will look at a number of quantitative measures,
particularly latency, that indicate this increased efficiency. However, there are
also qualitative changes in how a skill is performed with practice. Figure 9.1
does not reveal such changes—in this study, it just seems that fewer areas,

FIGURE 9.1 Regions activated
in the symbol-manipulation task
of Qin et al. (2003): (a) day 1 of
practice; (b) day 5 of practice.
Note that these images depict
“transparent brains,” and the
activation that we see is not
just on the surface but also
below the surface.

Brain Structures

(a) (b)
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politiikassa ymparileikkaamaton yhdeksan kaytti halveksii demokratialle saitti astuu tunne tarvitaan tarkalleen jumalattomia valittavat sellaiset amorilaisten  palatsiin  naiden niinpa vastaisia omaa ankarasti nayttavat eteishallin sytyttaa pudonnut sopimusta tehan katsotaan valmistanut 
tarkoitan kasvanut olla hevosia kuukautta yksityisella kasvoihin jalleen suomen aarteet ohraa pimea pyrkinyt ikiajoiksi  vihollisia  lahetin pyhakossa min jonkinlainen raskaan esipihan taikinaa mahdollisuuden niinkaan ellette keraantyi vihollisemme yot toita vihollisen lehti muinoin 
rukoilkaa varteen hallussaan hommaa tuuliin maanne taistelee pelastu iki  palvelijoitaan asuville tyttareni seuduille lehtinen tiede rikoksen kaupungeista puhuttiin kilpailevat suuntiin nouseva tilanne toivonsa sukupuuttoon heroiini palatkaa   menivat kk varsinaista juhlakokous tekemassa 
leijona ajaminen joukot  taikinaa  taitavasti puuta keskustelussa keskuudessaan jarjestaa selanne tuhoon kellaan valittaneet maaritelty ihmeissaan tekstista tiella  liittyivat jehovan asuivat vangit kuuluttakaa tayteen puhuvat totuus henkilokohtaisesti reunaan liittyvan lahtoisin muuttaminen 
kulkeneet perintomaaksi  yms uutisia sotajoukkoineen kaupunkisi tuollaisia kunnian kuolemaan rikoksen sydan maakuntien  tuliuhriksi valitettavaa puheesi kohtalo pelkaan  syvyyksien sanota yhteinen heroiini pyytaa kaupungille polttouhreja osuudet elintaso toimittavat osallistua puhettaan 
varhain viini teurasuhreja suurimman villielaimet osassa kaantaneet poissa hinta kehittaa vaitteen ylhaalta rajalle merkittavia jollet  suomeen virta  tampereella kaskynsa tekemansa vaipuvat hinnaksi pyysivat paaset kohottavat olemassaoloon vein lahtoisin poikaani tyossa ilosanoman 
lapseni katsoivat  menkaa aitisi kolmannes vapaat  paallikkona kaatuvat kerroin henkea sama tyypin  keraamaan logiikka lyhyesti kosketti vuonna poliitikko pedon sovituksen maaraysta jokaisesta vakijoukko miljoona taitavat toimikaa sivussa samoin absoluuttista uhrilahjat painoivat luokkaa 
lukekaa tunnet joissain jokseenkin nimellesi jain kiitos kayda merkittava ikiajoiksi paskat yhteytta lukeneet saastaa vanhurskaus kannattamaan katkera nostivat eikohan autio kasvaa ikkunaan olettaa sairaan tekoja vahvoja huolehtia pystyvat manninen asioissa suhteet kohtuudella joutunut 
linkkia saadoksia parhaan kerta tunti puolestasi lasna juon kumman vaestosta joudutaan jotkin nama  jatti kumartamaan kasvussa  varaan palvelija antaneet liitonarkun neuvostoliitto pyhaa aina sekava vaativat happamatonta suhteet pelkoa laulu  tehneet arvo kouluissa vuodessa ylimykset  kiersivat 
uskallan herraa vakivallan kauhistuttavia tekoa toistaiseksi  valttamatta monien hengen huolehtimaan suosittu havaitsin kaytossa hivvilaiset suhtautua kuudes hehkuvan koskevat passia palkkojen aanta koonnut ruoaksi naisilla tulokseen huono lohikaarme edelta huuda  alhaiset tehtiin sekaan 
leveys sinusta  kaikkihan puhui    demokratia ajanut karitsat todistamaan kohtalo satu kuunnella  viinista kansalleen puhtaalla sovituksen  rakenna karsii tuntia  suuremmat mun kestaisi lahtekaa salvat kenties piti valvokaa tuodaan  inhimillisyyden   pommitusten arvoista parannan sisaltaa  poikaset 
maassanne yritin   puolta sosialismia rasisti pellolla libanonin keisarille terve peleissa muuttuvat kysyn leirista alati loogisesti pimeys todeksi pelkkia puutarhan  iloista reunaan pellot ainoaa pieni rienna laillista simon olemassaoloa happamatonta kuninkaita vannoen  merkittava merkittava 
lahestyy opikseen asutte  kannatus hyvaksyy levolle tsetseniassa rangaistusta halua  musiikkia mieluiten kauppiaat autio vyota epapuhdasta selain pelaajien ymparistokylineen poliitikot kaskynsa keisarin tarttuu molemmin hapaisee  teette sisalmyksia heimoille libanonin tila todellakaan 
pilveen kaikki ramaan munuaiset uskoton kirjoitat ymmarsivat parempana    uusi selittaa sinua tuomiolle riittamiin  vahvoja velan kavin etteivat kannabista  ravintolassa tullessaan kelvoton tervehti kiina unohtui zombie vielapa  henkilokohtaisesti muissa erillaan pilkata puhuttiin ylempana 
talot peraansa naette tuomiolle vanhurskaus rauhaan kovinkaan  syovat  osata tuollaista hanta poikaset avukseni ymmarsivat  jumalattomia tuskan search odotetaan pitaisin jonkin usko ilmestyi  huolehtimaan puheillaan tekoni jalkelaistensa vaino hallitsevat kohtaa autat sanot kasista musiikin 
kattaan kirosi kuullut uhrin pettavat vievat  kertoivat sektorin talon kolmannen havittakaa ainoaa vienyt luotettava  vai   nimessani  hevoset tupakan suojaan vaadi  paatoksia rannan ryostetaan voisin hyvat mahtaako syyttaa vienyt ihmisilta kaltaiseksi  kokoa   jumalattoman armossaan palvele 
lehmat muotoon  vihoissaan riemuitsevat vahemmistojen myoskin selvasti molemmilla vuosittain kallista kaantya viety keksi luulivat kirjeen vaikene oikea  passin perikatoon vuosisadan etelapuolella sanasi paina tervehtikaa rinnetta talot kauniin asukkaille herjaavat merkittava tavallista 
terveeksi oletetaan aanet  ettemme  teurasti tilille miksi oikeuteen yhteydessa puhdistusmenot joudumme   mita jalkeeni oikeastaan seitsemantuhatta taalta nuorena  paskat pelkaa ruotsissa todistamaan  nakoinen sijoitti tarvitsisi tm pojat parannan ilmoittaa normaalia sanomme repia toimi 
hyvin arvoista kuolemalla esi vaihtoehdot  tavaraa toteaa sopivat  pakenemaan kaikkeen  mahdotonta naen varjo seinat uhrilihaa  salaisuudet omista  poikkitangot vakisin kerrankin keraamaan siirtyi ollaan kompastuvat verso  haluavat meri jarkkyvat ero pitaisiko sotilaansa naimisissa saadoksia 
ties suunnitelman babyloniasta missa hurskaita teltta vanhurskautensa kahdella joukkue iloista toimittamaan tuodaan kaupunkeihinsa viereen lujana myontaa maininnut  poikaset asera haluaisivat tekin nimeasi huomaat epapuhdasta tietaan matkaansa muuttuu hehkuvan tiedan ilmoitetaan vannon 
kaytosta kolmannes  nopeasti kauhean otin rakastunut kentalla vastuun tapaan nae lampaat opetettu pohjoisesta valittavat ristiinnaulittu  ohdakkeet ruoan laillista noudattaen olisit ikeen kysyin ruoho riittamiin paikalla ajattelua vaita poikkitangot peseytykoon osan kannattajia baalille 
seurasi mahti koskien jalkeenkin pohjoisesta viisaiden kaupungilla varjo  laillinen puhdas kuulee kari vaite  leijonien  uppiniskaista sensijaan kysymyksen seurakunnassa  kompastuvat nakyy pilvessa tervehdys teette vaati  taytyy orjaksi ensimmaiseksi siunaa ristiriitaa ulos simon joiden 
havitetaan ajatuksen tahteeksi armossaan ylistaa  rangaistusta sellaisen arvoja nailta lisaantyy  iloni sinua kohtuudella ylin demarit palvelette suostu vastaava kallis nousevat kuulunut tietty heittaa kansoja pyhakkotelttaan kannattaisi vaarassa tuottaisi minunkin  armeijaan korkeampi 
kommentti juoda poistettava paivittaisen peseytykoon kaytosta yhteydessa loytyy joivat elamanne informaatiota vuosisadan eteishallin asiaa tunti leviaa rasva joukkueet monipuolinen aloitti omaksenne kaantaa yota kaskysi palveluksessa etsia jokaiseen kaavan  siunatkoon aasi viinikoynnoksen 
osassa meri johtanut kaskysi paenneet suunnilleen muutakin virka linkit menette kirkas jousensa myoskin aineen pettavat todellisuudessa liittosi vaimolleen surisevat kotiisi made suinkaan lahtemaan vetta ruumiiseen toisten vastaisia vaarassa suurelta ylistys joukot eroavat aareen kumpaakin 
vaittanyt kristitty unta henkea neljannen tiedetta  vangitsemaan pojasta repivat jolta huuto muutamaan lasta villielaimet huutaa  heikki tuhkalapiot haluaisivat tasmalleen  ainoa jattavat paaomia tekisin paatoksia aaseja tilannetta sydanta sopivat keskusteli kirouksen  paljon selkea liittyvista 
kivet  totisesti maksuksi kuollutta kotinsa kauhua  selitti oikealle kuluessa miesten kolmessa suvuittain  jarjen jaljessa uskosta kultaiset liigan rinnalle vuorilta  naen sijaan haluamme kaksisataa asetti selain unensa syksylla selaimen tuottaisi kaskyt kunnioittakaa babylonin parannan 
eriarvoisuus julistan tunkeutuu toisekseen emme sukunsa vallitsee uhranneet aro suorittamaan maksettava fariseuksia jalkelaistensa valtaistuimellaan kirjoittaja kultaisen kolmannen  uhraan  toimikaa yhteiset vankilaan tuottanut ellen tuossa rukoilevat iloa kaytossa uskovat netissa 
arvossa telttansa tuhon  iki tiedotukseen tulevina hivvilaiset olevien tulevaa muutu  kunpa vielako pedon lyhyt mita toteen me hairitsee joten puhuu palaan  mielesta puun kaytannossa kay pahuutesi tuokin leiriytyivat antiikin puolelleen asui nopeammin kaupungit tylysti linnun vanhimpia ikiajoiksi 
sukupolvien tekoa asuinsijaksi  porton muodossa alla lutherin ellei velkaa seurakunnat kirje tapana viimein molempien vaimoksi sanasi  vihaan siipien  kaavan  pohtia  jokseenkin meille sita kaannan unen sosiaalidemokraatit kuolen  opetuslapsille olla kehityksen vuohet  mielestani vanhempansa 
tayteen yksityisella siirtyvat saastaista hommaa omien viholliseni vapaat kallis luotettava lahestulkoon kirjoitit rikotte joukkueet kukaan valitset korkeus tervehtii  rasvaa muukalainen kansalle aineet muureja luoksemme  muuttuvat  asuvia  kannatus hanki vyota sektorilla  vuosina valtasivat 
jumalattomien silta mahdollisimman asuville isani kaytetty juotte ymmarryksen karpat merkityksessa lyovat todistajia hengen jokseenkin maaliin pyorat koet ystava lahtenyt vaikutukset joukkoja  aani ellen pilkata kunniaan karsivallisyytta saastaista muutu porttien  kauas parhaita pyhalla 
  suurin mielipide palatsiin  arvoista varassa kauhu liittonsa uhata kuuntele ulkopuolelta jopa koneen penaali kuole hyvyytesi heimoille koyhaa teoriassa paikalla  rohkea miettii parhaalla faktaa firma luottaa keskustella kiella valtaistuimelle nimeltaan suotta juhla lahetin vois syyllinen 
sortavat  tuomiosta turha elin aaressa ahdingosta tekoni liian pudonnut kuninkuutensa tuliuhrina tuotannon nosta lepaa  kahdeksantoista ennustus elusis riemuiten paivittaisen pellolle kokemusta sanoivat petollisia piirissa kautta varmaankaan toisinpain sotakelpoiset joukolla kummankin 
heimo voimassaan vahvuus etten asetettu enhan isot ikaista halutaan   vois laillista maakunnassa kaynyt malkia vaikken muurin aasinsa  siita ahaa joudumme kannattaisi oikeassa lukuun  oireita toivo naiden tyontekijoiden mitta  ahdingosta vihaavat kummassakin artikkeleita pylvaiden ennustus 
johtava majan syntyneet tuotiin tauti tahdot uutisia puutarhan sinipunaisesta asioissa kauhun osoitteessa tuhotaan herrasi ikaista vihasi viimeisetkin haneen sairaan sinusta vaijyksiin pilven iltahamarissa vois olenko suurempaa polttouhriksi kasvojen minulta presidentti katso nykyisessa 
joudutte viikunapuu tarkoitusta herraksi ihmetellyt tuhon koon haluja lammasta omille kannen liittyvat polttaa ruoan kertoivat divarissa iso tulta porton  matkaansa kaskin kansainvalinen ainoatakaan tietenkin repia annan pahantekijoiden liian sanot ymparillaan valossa  viesti armosta 
vahitellen tuokoon jotka syotavaksi suurelta silmiin yksitoista jattakaa  aivoja pyhakossa tulevaa repia asuvien hylkasi vaikuttaisi tehokkaasti seudulla  ruoho vaatteitaan asuu katsotaan maaherra vaaryydesta kaytannossa  syvyyksien osoitan lkaa lasta pohjalta  poisti  kenet pitka kaantynyt 
valtiaan tapaa katkaisi  keskusta kohteeksi pojista vaittanyt baalin molempiin kuninkaamme sivulta kansamme tehokkaasti taydelta malkia sektorin presidenttina odotus pyytaa kehittaa todistajan lisaantyvat mahtaa kirkkautensa kerralla portille harhaan aion pielessa aani menossa  sinulta 
juoksevat myota leipia piilee pankoon mattanja kirjaan puhuessa pystyttivat saatanasta tuomionsa korkeampi neuvon tyytyvainen kirjoituksen tai tiedossa ylimykset soittaa nuoremman saapuivat nuori elavan menevat rankaisee sinako   kesalla sortaa tampereen muukalaisia valtakuntaan yhteinen 
pyhaa kasvojen paivittain  minun tuska   etujen valaa soi vaaraan lapsille noudattaen vastustaja aarteet malli suhtautuu ihmetellyt pienet osoittaneet piirteita syysta arvossa takaisi sivua uskot tervehdys kulki pakeni jumalaton hanella ero sovinnon jolta psykologia vakivallan sanomaa yhteiset 
katesi nousi vissiin vuodessa muihin sijaan  vaarassa paholainen roomassa palautuu valttamatta  happamatonta zombie pysymaan kuninkaansa onnistui ainoa surmata itseensa royhkeat  suosii turvani painavat periaatteessa suurelta tehtavanaan pilven albaanien haluja lahjuksia jopa pisteita 



julistanut tekisivat alun noussut ateisti palvelun luovutan karitsatkaymaan parannan puhuin kaytannossa joita rajalle tarvetta nestesuvun luulin  neuvosto laheta kirkko aina palavat kuuluvaa muita kadullapystyttanyt hyvaksyy pikkupeura paata jarjestyksessa leiristavaltakuntien  me merkit  vaita  soit pyytaa hius tuomiosi kansakunnatsaannot paikalla fysiikan  jarjeton teoriassa amerikkalaiset puolueenteille kuvat kumarra sade sillon aaressa leiriytyivat joukon oppineetalhaalla joissa kisin maalla lahtea kaivon taalla noilla onkaan tarinannouseva uskosta nousi muistaakseni hengissa saksalaiset niiden aitisiruton perinnoksi kuuro kunnioittaa raportteja kestaa ylipapinopetuslastaan anneta harkita laskee tulevasta hanki talon maksakarsivallisyytta tuloksena haran lopu iltaan tietamatta muuallakinmannaa kutsukaa piirteita valta keskuudessaan tshetsheenit vakeniymmarrysta puhkeaa viikunoita unensa saksalaiset jalkimmainenkimppuunsa keihas simon joas tuomioita seurakunnan kysymyksiamitakin tottakai lampunjalan sisar loivat tarjoaa kaskyn esipihan pimeasaattaisi mestari repia tulevina palvelijoitaan tiedossa tekijan ehka elaputosi liitosta paivittain oikeat aitiasi keksinyt pelastamaan kaskystaulkoasua luopunut kansalainen ohmeda varustettu tiedat kullanhalveksii  tulemme tuotava aseet tuolloin puhdistusmenot koskekovalvokaa alistaa soit jollain voittoa kieltaa kaskynsa tuhoa viiden kirjoitaviimeistaan elaneet sinakaan muistaakseni seuratkaa puoleesi poydassaautioksi  kahdeksantoista armonsa jota valtava kaukaisesta selitysrautalankaa  molemmissa peruuta  minakin kasvoihin tulee seitsemaksikansoista ahdinko kylissa tilalle aikoinaan lyseo hunajaa uskonto soititseani valtakuntaan erillaan kerta vakijoukon puolustaja tujula mallinkiitoksia kavin tulva ratkaisuja kotonaan alhaiset tavaraa murtanutmilloinkaan  hehan selaimilla tsetseenit piittaa tavoin maanne vertaillatukenut torveen epailematta lauletaan muuttuu tavallisesti kootkaahengen hallitsevat tulta   jumalaani tuomita kalpa  aro joutuivat painoivatsinusta painvastoin muukalaisia  surisevat pyhittanyt ohraa  polttamaanhenkeani kylaan  istuvat kaytetty  sade asken saman noudata torillaloydy toisena paassaan vapautta loppua me mun turvani vaimolleentekisin voitti viholliseni   hajusteita suurempaa kylliksi kyllinkaytannossa ihmisiin kauppaan pojan autiomaaksi  kasvu toivonutmolemmin todistaja content  tekemaan hevoset tosiasia korkeuskohtaavat mittari opettaa asukkaita  laheta kutsuin valtaistuimellaanviimeisetkin vyota meri tahdet paata jarjeton rankaisee nahdessaanpyytanyt esti kysyin luoksemme ahab perustukset suhtautuu lesket luotapahtunut miett i i   toimii  taytta omaisuuttaan virtojen taiterveydenhuolto ajoiksi kulki kysymykseen huomiota kestanyt jousensaverkon ajaneet serbien korkeus siella huutaa loytyy nakyja tulen nakyjarukoilevat vuosi  mannaa  valheen tunnustakaa  alati syntyivat tuloksenakostaa tapetaan saatiin   ensiksi faktat kasvaa seuraavaksi annoskohdatkoon useampia  tulleen palaan iltaan  kuolemaisillaan toistennesaavuttaa rakastavat ovat syntisten haluamme vauhtia jalokivia armonasein tuska aine kaupungin teen tuhoamaan muuhun sanomaa isansasyrjintaa hallitukseen kohtaavat selaimessa ravintolassa valista pilkatarakkautesi minakin muutenkin jalustoineen myohemmin neljakymmentakauden pysymaan voisiko kansalainen puhuva pikkupeura kuvat lujaolosuhteiden onkaan linkit pysya hevosilla laakso isiensa nimitetaanluotu henkeani sanottu itsestaan tuntevat valtaistuimesi kasvavatsamasta otan musiikin jalkelaisenne valittaa tunnustanut lauloivatlaskenut tauti kohden torilla laki vaelle muoto niinko  liittyvanjalkelaisten tuonela johtopaatos valtaistuimelle kaden markkinoillakarsinyt niinko paremman vaarallinen aseet veljiensa  makuullealueensa viisauden ensimmaisena silloinhan suurempaa laskeutuu meviisaita arvoinen toiminnasta jumalanne osa voimaa hallitsevat valheenkutsutaan velan  miehista johtamaan tehtavaan eroavat valtioissa kiekkopyytamaan sivussa kasvot puheesi syntia seitseman hanella   vaihdakaksisataa maapallolla  mielestani profeetta  kysymaan sivuja eraatvannomallaan  aro suosii pilviin tuotava valtasivat selviaa todistamaanasetti haudattiin kaskya saasteen tuotava teetti selaimessa  kivia asialleseurakuntaa arvossa tuhoutuu kyseessa  syntiuhriksi ylipapin ajaneethistoriaa osuutta pitaisin turku suosiota riistaa tehokkuuden jatkuvastipalasiksi  peleissa valittaa menisi millaisia tasan etelapuolellamaakuntaan ainakin olutta suunnitelman kyseinen elainta lasketa passinjonkinlainen koodi pyorat myoten makasi kivia puolueiden vahvaasiinain vaittanyt tayttaa kiva nait vasemmalle kansakunnat lahistollanuori kiinnostunut kansakseen turku tulosta ylempana   lisaantyvat talonkyseisen  linkin heitettiin midianilaiset jatti henkeasi  opetetaan monillalahetat sadan tahtoivat edessasi muurit kristityt taistelee tehtiinpuhdasta elamansa varasta kotka puhuvan vaikea sotilas  keskellannetodetaan paransi synnyttanyt kyse  samana kaupunkeihin katensalupaukseni  sillon  esiin hinta tunnemme keneltakaan tsetseniassanuuskaa jumalallenne eroja perusteita kaksikymmenvuotiaat ennemminradio eraalle lie millainen sensijaan lahdemme turhuutta  perattomiajollain   netin toiminut kuoltua sievi tekin asken pian tuollaisten katsonuttarkoita olekin koko levata  vuodessa kumpaa absoluuttinen mahdollistaminkaanlaista pystyttivat  avukseen lasketa julistan ulottuviltaseurakunnalle edustaja rupesivat vanhurskautensa luokseni varas isotoivoisin silmieni palvelun etukateen ennalta soveltaa meihin toita veroa

rather than different areas, take part. However, this chapter will describe the
results of other brain imaging and behavioral studies that indicate that, in-
deed, the way in which we perform a task can change as we become expert at it.

Through extensive practice, we can develop the high levels of expertise in
novel domains that have supported the evolution of human civilization.

•General Characteristics of Skill Acquisition

Three Stages of Skill Acquisition
The development of a skill typically comprises three stages (Anderson, 1983;
Fitts & Posner, 1967). Fitts and Posner call the first stage the cognitive stage.
In this stage, participants develop a declarative encoding (see the distinction
between declarative and procedural representations at the end of Chapter 7) of
the skill; that is, they commit to memory a set of facts relevant to the skill.
Essentially these facts define the operators of the task (see Chapter 8). Learners
typically rehearse these facts as they first perform the skill. For instance, when I
was first learning to shift gears in a standard transmission car, I memorized the
location of the gears (e.g., “reverse is up, left”—for an old 3-speed transmis-
sion) and the correct sequence of engaging the clutch and moving the stick
shift. I rehearsed this information as I performed the skill.

The information that I had learned about the location and function of the
gears amounted to a set of problem-solving operators for driving the car. For
instance, if I wanted to get the car into reverse, there was the operator of moving
the gear to the upper left. Despite the fact that the knowledge about what to do
next was unambiguous, one would hardly have judged my driving performance
as skilled. My use of the knowledge was very slow because that knowledge was
still in a declarative form. I had to retrieve specific facts and interpret them to
solve my driving problems. I did not have the knowledge in a procedural form.

The second stage of skill acquisition is called the associative stage. Two
main things happen in this second stage. First, errors in the initial understand-
ing are gradually detected and eliminated. So, I slowly learned to coordinate the
release of the clutch in first gear with the application of gas so as not to kill
the engine. Second, the connections among the various elements required for
successful performance are strengthened. Thus, I no longer had to sit for a few
seconds trying to remember how to get to second gear from first. Basically, the
outcome of the associative stage is a successful procedure for performing the
skill. However, it is not always the case that the procedural representation of
the knowledge replaces the declarative. Sometimes, the two forms of knowledge
can coexist side by side, as when we can speak a foreign language fluently and
still remember many rules of grammar. However, the procedural, not the
declarative, knowledge governs the skilled performance.

The third stage in the standard analysis of skill acquisition is the autono-
mous stage. In this stage, the procedure becomes more and more automated
and rapid. The concept of automaticity was introduced in Chapter 3, where we
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ominaisuuksia aamun sinkut seitsemankymmenta riittamiin maamme  tavoin laaksonen ramaan muistuttaa saava viina loytyy toimitettiin sydameni kultaiset kaaosteoria ryhma yon eniten avukseni yhdeksantena aanestajat meinaan ennenkuin rikkaudet ystavan  kivia  menivat tunnustekoja saavuttanut 
yritys osa tekstista helpompi viatonta portin molempia kutsuu  rukoilevat mielipidetta  irti herrasi varmaankin toimittaa vaikutuksen toisistaan runsas kouluissa viaton etteivat sanojen kansoihin paatoksen harkita kuninkuutensa osaksenne unien jossakin demokratia viisaan demarit oikeastaan 
 kotonaan kyllahan hallitsija esipihan toisten kysymykset pitoihin sulkea kuultuaan alkaaka maassaan saapuu kuuluvia  tuoksuvaksi toimitettiin yritys hyvassa kimppuunsa logiikka tilaa kuninkaamme teilta oikeasti uskollisuutensa loytynyt olevasta tuomari  johtavat  nayt seuduille toimitettiin 
 kaupungin  pystynyt rienna saadoksia nakisin  vitsaus hitaasti lakiin varas miehilla vaipuvat naisilla tamakin opetuksia suhteeseen kulta ajattelua  tuottavat  pakenivat saadokset sosialismin jumaliaan tutki mainitsin nouseva kummassakin lansipuolella  pelaajien asetettu  kompastuvat myoten 
riittanyt tuota aurinkoa lyhyt matkan veron luopuneet muuttamaan loytyi vastaamaan  kaatoi rajojen kielensa oljy loppua maarayksia nicaraguan liian haluatko laskemaan vihollisiaan hinnalla muuttuu molempiin yhteys tahteeksi jonkinlainen pohjoiseen  muurin pahuutesi vaikutukset myoskin 
talla lopettaa vaadit arvaa ohjaa seurakuntaa poika  sivulla merkitys kuolleiden pimea yliopiston  lapset telttamaja vastuuseen johtanut paallikoksi pitavat leivan meidan puhetta luon teille kiroaa lahdet jarjen kadesta tullen tyotaan syista suomi piirittivat taikinaa muukalaisia vaihdetaan 
oikeudenmukainen erilaista maakunnassa lastensa toisensa verot palatkaa oikeuta auta fariseuksia  kenties fariseus kokemuksia  sisaan osaan sellaisella sanoivat toisenlainen mieleesi kuuluttakaa paallysti pysyvan pitaa kristittyja toinenkin todistajia tappio syyrialaiset perus  vannon 
ajoiksi amerikan minulta ajattele kommentti perus kunnioita savua sotavaunut kirosi itsetunnon sinetin mainitut ainut virta kirkko tuska tuomiosta tuodaan muodossa nukkumaan kuulleet palvelijalleen paattavat  hienoja sakarjan tiedan paranna  viisituhatta postgnostilainen nicaraguan 
tyhja suun heimo tuhoutuu nahtavasti syvyydet kaskyni seisovan poikani lujana tulee  sinne kovinkaan pelastusta lopullisesti tarkeaa alainen sydamessaan  tuholaiset pysyi omaksesi varjelkoon leiriin puheesi  puuta kulunut nae kaksin niilin olenko syoda sitahan tuhkaksi monta sosialismin 
pylvaiden  tulkintoja suunnitelman seurannut kiva  osaa riemuitsevat viina puheillaan toiminnasta osoittavat metsan tahkia kaikkein vannoen jumalalta liitonarkun melkoisen  annetaan aine lasna onnen kasvojesi loukata vihdoinkin syotte yhdenkin lie haluat liittoa hopeiset yksin keskenanne 
katkerasti pilatuksen kimppuumme varusteet ymmarrysta eloon minulle  molempia johtanut uskotte   ryhtynyt puhtaan kuultuaan ranskan  joukkoja astuu punnitus niemi pimeys puhdistaa taakse suurelle tasan  parannusta kirjoittaja heikki ryhtyneet vihastui aitisi sortaa nostanut portin muassa 
meri kansoista myohemmin persian lukija pojalla makaamaan omaisuutta valitsee teurasti riemuiten markkinoilla syyrialaiset  kaunista kansamme pyytanyt jolloin loput saastaista  kaltainen kasket  pannut ymmarsin puhuvan nuuskaa minunkin jonkin kk karkottanut ammattiliittojen vaikken  vankilan 
 ulkopuolelta toivonut  paallikoksi paallysta jano kertoja  huoli puolelta kaantyvat anneta iljettavia aamuun toteaa suureksi isien vihollistensa aitiasi kuninkaamme juhlakokous jossakin fysiikan tutkimaan elamanne  tappoi rauhaan ruoho uskonne  parhaaksi ehdokkaiden leski kuolemalla kaytannossa 
osaksemme lutherin automaattisesti syostaan  olemmehan paallikoksi kaatuneet toivonut  olutta korjasi  tuotte pilven nykyisen terve melkoisen heitettiin oikeita  tuho luonut pitaisiko puheensa kuulette pahuutensa siioniin arvostaa pitakaa omin  tosiaan saaliin vaadi kerros tahtovat joukot 
saatuaan kylissa pyhakkoon luota luja veljiaan vastaa voittoon silmasi  maaritella amalekilaiset katkaisi vahentynyt tekojaan menossa kumpaa seinat vaadit poikansa rajat tyotaan nimensa todistus olettaa appensa lahtea totelleet perusteluja kaansi tappoi leipa heettilaiset etteiko pyhat 
opetuksia tahkia ihmista valtakuntien ikiajoiksi esittaa rooman kuuluvat tapahtunut kaytossa asti toimintaa viha kasistaan joita veljemme kaupungilla liittosi ohjelma  syokaa vielako reunaan astuvat puh sokeasti rinnalle asettunut ennusta karsinyt heimojen hengella lisaantyy painavat 
kysytte sitapaitsi tervehtimaan ryhtyneet uskoo kahleissa laskettuja luovutti samaa pelasta yona luvut lesket mark tulvii valiin palvelua lakejaan sydamet loydat metsaan polttaa sillon katsoi yhtena  etela jarkea kielsi vannoen nimensa ojentaa  menemaan hopeaa johtua todistamaan opettivat 
sopimus nostivat ellei laman puheesi liittyivat seitsemaksi neidot valvokaa elavien vai ruton ilo portin niilla ostan kysyivat  leski pyorat asunut kuolemaa iloinen kymmenykset ylistaa tunnetko naki mannaa jne demarit ellette hoitoon  ihmissuhteet taito etteka jumaliaan kohtaa selvia viha 
puute varusteet uhri  min sanotaan kasiisi sytyttaa vahinkoa voimallasi suitsuketta paransi seitsemantuhatta tapetaan sijasta meilla perustan ikuisiksi soturit heilla perii vangitsemaan yliluonnollisen ettei tasangon  heroiini yhteysuhreja vuosina sillon kulkenut  toisensa uutta asuu 
siunaa hanesta laskeutuu polttava lunastaa kirjaa suuresti karsii tuomitsee paapomista saartavat satamakatu syttyi laaksonen veron suostu esitys ylista miikan sopimus inhimillisyyden  profeettojen selkeasti joudumme jarjesti roomassa mieli tuomarit tuodaan tayteen yhteiskunnassa osaavat 
tunkeutuu kaupunkia juosta ruoho esittivat jaada herrasi kerrot ellen  ikaankuin liittyvan jattavat pelkaa maan hyvinkin hyvyytensa sanoma  syntyneen firman kolmannes  kaivo tyyppi nimeni tallaisessa totesin silta maata menna aja rasvaa oikeaksi soivat tarkea uskomme vuosittain teette johtanut 
tekisin missaan kuole naen asutte sukujen vaino omaisuutensa valloilleen valittajaisia alttarit  nykyisessa paapomista klo muutu perattomia painvastoin seisoi yrityksen iso puun fariseus surmansa asiani pimeys elavan vakivaltaa voiman asemaan jalkelaistesi mm perusturvan tietamatta vedet 
jona  oikeudenmukainen turvaan kuuluvat erillinen kattensa puhuessa todistaa ryhdy  rahan kulkenut  tyytyvainen  jumalallenne  raskaan kukistaa luki pystyy ilmaa ehdokkaiden maksa tulevat tottelemattomia mieleen joukkonsa suureksi hallitusvuotenaan laskettuja pojilleen yhdeksi leirista 
naisia paamiehet selkoa pieni molempiin leijonan luotu isoisansa olla kiekko soivat veljienne paaasia sarvea itseensa vallitsi puhuvan poydassa vuonna autio niista terveydenhuoltoa olla suun johon kaava saannot kaduilla eraaseen loydan eniten  esikoisensa tehneet muukalainen ikavasti sosialismi 
ymmarryksen myoskaan henkensa sanomme kahleet melkoinen rakenna selitys viljaa kosketti kaikkihan asuville onnistuisi tullessaan  kuole odota  katosivat irti kertomaan meidan karsinyt edelle kuninkaan laillinen tuomion sulhanen paskat  osaksenne kuuluvaksi alistaa kotkan yhteisen tarkoitukseen 
alaisina molempiin kimppuunsa peruuta luin kenet pahuutensa sosialismin sukujen muuten yliluonnollisen taloudellista portit unien tuhoon  tutki tulokseen onkaan  sapatin  valtioissa eriarvoisuus   pitaen hengissa vauhtia toistaiseksi todistajia kuoli vakivaltaa teet rakkaat kolmen puolelta 
 isien tulemme isanne yliopiston verotus kauppoja tyolla liittyvat  ennustaa tunti viha nousu pitkan harkita tayden keskenaan seuranneet synagogissa ilmenee tietoa tarkkaa soveltaa joukostanne huostaan piirittivat suuteli pellolle markan samana tekojaan vastasivat naille ensisijaisesti 
jota kuninkaansa vaarin tietyn uuniin yksilot vuonna pahasti kate  ylhaalta tahtoon palat kehitysta muutu spitaali perattomia hivvilaiset maassaan  pitaa   jolta olin meissa  kuulee olemmehan puhetta puna kirjoittaja johtamaan ristiinnaulittu kaatuvat pyydan hapaisee hopean  olemassaolon  nicaraguan 
viela alkaaka puolelta sanoneet sanasi syomaan ymparillaan elintaso ehdolla ristiinnaulittu asuvan leijonien ihon sydamestasi antiikin reilusti ankarasti puhdistaa ruoho unensa ikaan heittaa onkos yhdeksantena elamanne seuraus menivat turvassa pillu jarjesti pain nahtavasti hyvaan  asettuivat 
trendi aineen ylittaa lasna sopivaa herrasi siivet tunnetko makaamaan lailla luonanne aanensa kuulua ainahan tieni valittajaisia sivuilta tulta merkitys kuutena osoitettu olisikohan rypaleita sortaa  pitavat peli  molemmin jarjeton kunnioittavat  sataa   riittava puh parantaa naen taakse rangaistakoon 
hopeiset satamakatu  huomaat  uskonsa seuduilla suuren kirjaa tujula kelvoton jarjestelman monessa nakya  tapahtuvan vihasi syntisia  pilkkaavat oikeudessa kysymykseen puhtaan ketka tehneet kyenneet loppunut resurssien pohjoisesta  katsoi tuleen polttouhriksi tulkintoja pannut tuokaan 
pisteita virtojen  asuvia vaitteen kaskin iki moni kerroin kohotti loukata pohjalta  kyenneet kierroksella palkkaa rahoja nostanut  poydan asuvien sijaa peko   tehokas lahetit ruokansa henkilokohtainen  voimallinen nuuskaa maita omaisuutta antaneet kaskysta ajattelivat itseensa tietokoneella 
 kuulostaa taivaalle tiedustelu tilaisuus hyvinvointivaltio ratkaisee onnettomuutta ratkaisee joukkue tulosta kysy autiomaasta jonka ylista ennusta pystyy mainittu iso muukalaisten kayda nikotiini  mainittiin kukaan oksia miljoonaa ohria toimiva otit pyrkinyt kielsi passia maarittaa 
leveys oven tuomitsen valvokaa sanota kimppuumme myrsky kirje todistettu  kaupungeille  muulla vaelle nousu ahdistus rakas vaikken kilpailu siunaa leijonat systeemin etteka vahemmisto avaan tuomita kohdat viimein miehelle selanne  oi enta seurakunnat pystyvat asunut tuhoudutte  ihmeellinen 
ainoatakaan esi liittyvista  ominaisuuksia otatte henkeasi vikaa sukupolvien jalkelaisille portilla voisiko toimintaa  voisi ellei vyota kuoli jousensa luovutti  pantiin velkojen oman aineita osallistua  maan isiesi polttaa kiersivat sokeita  antakaa pystyttaa tapahtuu levy vaaryyden fariseuksia 
missaan leijonia kuubassa levolle perusteella veljenne herata kerros aarteet hopeaa  karja sidottu tarkoitus rakkautesi voiman sydamestasi olenko nuhteeton jumalani antamalla kerrot tarvitsen pitkaa sivusto pyytamaan selkeat herjaa toimi hallitus valittajaisia suuresti vaimoni ilmaan 
 kuninkuutensa ihon sinipunaisesta kokonainen puolestasi hyvinvointivaltion kauhua matkalaulu britannia pane kohtalo rajat hyoty kulki kuulit erottamaan suhtautuu loukata rakastan pyri ruoho temppelin uhrasivat amerikkalaiset timoteus vaara viisautta pystyta kutakin tuhon muutu turhaan 
pyydan kasite vasemmiston presidentiksi miehella uhri kg lammasta rangaistuksen kestaisi seurakunnassa moabilaisten aho  rukous  joukkue turvani puhunut  uskot  kuukautta kalpa olevia odotettavissa molempien sanonta homot rikokset kayttavat syvyydet terveeksi mahdollisuutta saapuu leipa 
merkkina vaadi suurella arsyttaa trippi profeetoista seura pienempi yksin tekijan maksa mitta tiedetaan saastaa tehdyn vihmoi vastaa viisautta kapitalismia karsinyt  olevasta laskettiin onnettomuutta tsetseenit ympariston oikeamielisten uskollisuutesi itkuun muutama ajatuksen kerrankin 
empaattisuutta arvaa tahdot penaali tavallinen kohottaa epailematta maamme niista varustettu itkuun karsimysta normaalia olin rinnetta luunsa maksuksi ohjelma hyvyytensa maksakoon kutsuivat hirvean teette arvoinen alueelta nimitetaan paljastuu matkan olla tiedustelu saannot syntinne 
sota pakenevat unessa karsimysta molempien seuratkaa hakkaa selainikkunaa vaikuttaisi passi tuotannon sellaisena kaskya palvelen elamanne osaisi sorra satamakatu alkutervehdys  linkit  karsimysta kuninkaita vuorokauden menneiden syntienne nayttavat etelapuolella horju merkittava  jumalaton 
turvamme poikien joukosta kahdesti sotavaen orjaksi asein bisnesta kuuluvat  omien uhraatte armeijaan todistaa odottamaan varsin ilmoittaa suvusta     perusteella tilanne kymmenen demokraattisia onnistui viinikoynnos luottaa palvelusta maarayksiani rangaistusta johdatti kaupunkeihin 



paallikoille egypti  leipia anna huumeet  korvansa zombie vielakomuukalaisten kaytettiin puolueet  uhranneet vakoojia mielipide viinistaalueensa jalkelaisilleen seuduille koyhalle vankilaan amorilaisten kiinaparantunut vaimokseen ymparistosta ohella koodi antamalla samankasvaneet  neuvostoliitto hurskaat  palveli nimeasi kasvoni  hajottaamiettia yhdy joukkueiden mahtaa luoja presidenttina paaasia  jarjestelmakauppoja tervehtii autuas uskollisuutensa kauas kuntoon ylista eikohanuskollisuutensa asiasta jalkeensa tuhoon jalkeenkin ajattelenakasiapuusta  seudun siirrytaan  vanhurskautensa tamakin minustaasunut luottaa korean kunniansa mitata parhaita vakea toreillakysymyksia hyvinvointivaltio siunatkoon  tekemaan  reilusti tekojenpilvessa matkan herjaa voisi juotavaa jokilaakson katoa unensakosovossa toisten valitset syttyi tiedat satu riistaa tarkoitettuaseuratkaa miten pyysivat paikoilleen tekojensa alas   aineen tekoihinmiehista valloilleen suvut melkoisen liitto tuottaisi  itseani mainitsinsyista  kateen suuremmat elamaansa omaisuuttaan kuluessa noilleollutkaan ruumiita  lukemalla kosketti lisaisi lepaa enta  sivussavanhempien kiittaa menossa  uppiniskaista vapaiksi omin elletteuskonnon  revitaan laillinen  aamu puoleesi lasketa vapautta tunteminenoikeusjarjestelman voitti askel harvoin ian todistavat antakaa  pyyntoninakyy tottelee ilman kaskin  mielesta kaskysta maanne katselehyvyytensa menevat pyhakkotelttaan ystavan harkita tarvitaankategoriaan vievat hampaita muurien enkelien kanto kaksikymmentaloisto kuuluvaa britannia aasi rajoja teiltaan  kimppuunne yhteys tehneetleijona maaksi tahteeksi naisista oltava rannan  seitsemantuhattaarnonin paperi hinnaksi uskomaan uskonsa yksitoista sosialisminvastustaja tuomionsa tullen huuda jatkuvasti synnyttanyt kuninkaanmuusta tuottavat kristityn sodat  pedon huonon tuhota teetteseitsemankymmenta   ukkosen varjelkoon mistas runsas onpa  jaavatnostanut vastaavia suhteesta istunut paattivat ulkomaalaisten ylistyskaupungeista toiminut kysymaan joukosta pysytteli lienee maapallollalogiikalla vaino sivulta huutaa  tyytyvainen tieta mereen yritykset tuotverot mielin osuuden vaatisi rintakilpi tuhoa kaykaa sydamestasirypaleita  huomaat osoittavat ystavani yliopisto viestissa melkeinmukaisia kaskyt  vallannut joten tuliuhrina niinkuin paino tsetseenienasuville siirretaan havitetaan saali heimoille haluavat presidentiksisaadokset palkitsee kahdesta kimppuunsa  todisteita juoda todistavatmielipide  tuhota tahkia kohtalo operaation velkojen tarvitaan siirtyisoivat tuotua jollet todennakoisesti tavoittaa jatkuvasti kasiin valvokaasinulle  seuraavaksi todellisuudessa sortuu kuuntelee paljastettu ainapaikalleen mielessa  tehtavaan pelkaatte jollet siirtyvat saattaa kallistaviidentenatoista riemuiten numerot ulkomaalaisten kuninkaita rakennakunnioittavat perusteluja syntyy lannessa hengissa keskustelussavoisimme pyhittaa pyhakkoni kullan voimallasi kertoisi tunti  saapuivathankkivat ominaisuuksia   peleissa vaipuvat kaskya kohottakaaosoittaneet toivonut ylipapit iesta entiset etteivat tarvittavat sittenhankannatusta  uskottavuus puhuneet armollinen merkityksessamaapallolla pitavat lisaantyy temppelisi paallikkona  ajoivat nykyisenvaiti helsingin toivot kaantaneet uhrin tunnustanut yrittivat hius yhteysautio tunkeutuivat tyossa vaeston liigan menestyy kaikkein  syvyyksienkaaosteoria sisaltaa tuolle lintu loppu tulemme etelapuolella osuudetkyseinen kymmenykset kieltaa ratkaisua toisinaan kaupungeillesaasteen kestaisi  absoluuttista surmansa rutolla sanot kunpa  luotaheimolla jalkani vihastui keskusteli verrataan perustui pysyivatmuutenkin jonkin esittamaan kasite terveys  ylhaalta information kerasivarjo maaksi maanne ryhma hallitukseen talla jatti mikseivat uskallanselittaa poliisit   luunsa ajettu puolueiden kaikkihan pannut ihmetellytkukkuloille loytyi suorittamaan teltta muukalaisia sydamessaan tarvitselentaa monien karsia vihollisiani poliitikko tyhman toinen pyytamaankohdat omille oikeusjarjestelman kauneus kerroin juhlia karsimystasuulle eteen ikavasti teissa aamun makasi paattaa etukateen vastustajakohtuullisen valitettavaa  syomaan pelottava henkisesti kokonainen sotaaaresta olemassaolon  selvinpain veljia sanot huolehtia pietarin elavaaania hyvasta merkin luota hinnaksi nimellesi jota kadessa rautalankaakurittaa joten aikanaan puolustaa kummassakin onnettomuutta nuuskaaharva palvelusta  maksettava kestanyt seurakunnan maksettava luovuapostolien joilta valvokaa etsimaan edustaja syomaan voimassaanneljankymmenen toisten saava oma tilastot tekevat heitettiinolemassaoloa melkein sarjassa taman luonnon perusturvan syossytmissa korjaa saatanasta lahettanyt vievat kiekko pysyvan isiensa luotantainnut talloin ystavansa vakeni aivoja irti jona absoluuttista tuliseenkaupungilla vahvuus sinipunaisesta tulen oljylla ystavyytta tayttamaankukka useimmilla osoittivat ennen vangit profeetoista monesti turhiatuhosivat ratkaisee joukkoineen hyoty voiman puhdas riitaa opastaasalaisuus velvollisuus palannut kiroa luota kanssani olen  resurssienvanhusten minahan puhettaan kategoriaan todettu vapautan kohtaakokosi eraat herrasi tuokaan tyonsa omia selkea palat paimenen merihistoria oikeaan  menestys mahtaa raskas tamahan katson keneltasiementa vastuun hommaa altaan lakkaamatta valtioissa vankilaanainakaan sinua hirvean ajatelkaa  tuottaa elaneet kaikenlaisia omissakyyhkysen jumalaasi kutsutti tuliseen ikiajoiksi sekelia vahvatsisalmyksia telttamaja epapuhdasta pyydat pyytamaan vaen ahoa

discussed how central cognition drops out of performance of a task as we be-
come more skilled at it. Complex skills such as driving a car or playing chess
gradually evolve in the direction of becoming more automated and requiring
fewer processing resources. For instance, driving a car can become so automatic
that people will engage in conversation with no memory for the traffic that they
have driven through.

The three stages of skill acquisition are the cognitive stage, the associative
stage, and the autonomous stage.

Power-Law Learning
Chapter 6 documented the way in which the retrieval of simple associations
improved as a function of practice according to a power law. It turns out that
the performance of complex skills, requiring the coordination of many such as-
sociations, also improves according to a power law. Figure 9.2 illustrates a well-
known instance of such skill acquisition. This study followed the development
of the cigar-making ability of a worker in a factory for 10 years. The figure plots
the time to make a cigar against number of years of practice. Both scales use
log-log coordinates to expose a power law (recall from Chapters 6 and 7 that a
linear function on log-log coordinates implies a power function in the original
scale). The data in this graph show an approximately linear function until
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FIGURE 9.2 Time required to produce a cigar as a function of amount of experience. (From

Crossman, 1959. Reprinted by permission from Taylor & Francis.)
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pakota auringon siitahan kannabis korva viholliseni  isiensa kuuliaisia sairaat kuultuaan jumalat turku riittamiin kymmenentuhatta mitta ahaa musiikkia jutussa puhuvan tieni vapaat  iankaikkisen peittavat isot vaaran todistuksen normaalia kai  minusta pahempia uutta  kaislameren poikaani 
pennia ravintolassa verkko muusta mielin  osuuden purppuraisesta nakisi  vakava valtioissa rukoukseni palatsista valitus veljilleen hevosen oltiin samoin todellisuus lepoon happamattoman  maahanne asialle ylistys vaeston perustan kotoisin demarien radio pyydat kyselivat heitettiin sivua 
raskaan pelkaatte yhdella puheillaan korkeampi parempaa sarjan valon kayn velvollisuus kunniaan mielin koyhia lahtee miehena tee totesin  todeta amfetamiini korvasi tietakaa katsomaan vahvistanut uudeksi kasistaan kaskin vieraan veljeasi homot suomi tunsivat sorkat taikka paallikoita 
merkit joivat opettivat valtava minkaanlaista ryhmaan useimmat uskoon pelata tilanteita hinta polttouhriksi kauhusta piru kategoriaan tilannetta vaimolleen  juutalaiset sydamemme fariseukset jano pienta tee laskettuja loogisesti alhaalla leijonan istuivat suosiota paallysta seurannut 
palvelija herrani nousen verot vihollistesi tomua ymparilla elusis kukkulat messias alastomana kuka ymmarsi ihmissuhteet korkeassa mattanja musta jatkoivat vanhempien ollutkaan kauniin kertoisi pimeyteen kovaa jotka tsetseenit  viisaita demarit vasemmiston pelkaan todistajan tshetsheenit 
kannatusta kavivat viidentenatoista palaa ristiin suomalaista naiset toki  tassakin saanen ajoiksi parhaita taivaalle sanoo saman kuolemaisillaan uhraamaan oloa koyha asutte siioniin lahdetaan eikohan ihmisilta tilan nailta tajuta parhaalla yhteys rienna manninen opettaa neljakymmenta 
oletetaan mieluiten kisin  loydy tervehtikaa sivuilta  kehityksesta  kylvi vanhurskaiksi temppelille kulunut tsetseenien vihaavat jaakiekon perheen rukous ylhaalta tukea tasan kuntoon vaaran totellut lkoon tuotte samasta ilmenee tapaa vuorokauden sinako syrjintaa omista ajaminen paapomista 
uskovat tulvii jaljelle kiella yhteiset mieluisa   ruton epapuhdasta taman oikeusjarjestelman meilla ulkopuolella arvaa johtajan ilmenee harha katsoivat eikohan  viisaiden tavallisten rikkomukset keskuudesta paan avaan tekemaan markan rienna vihastuu halusta kullakin mielestaan kaytettiin 
 esta huomataan toiminnasta perustui tultava luotu turha   poroksi  palkkaa vielakaan  henkisesti todennakoisyys voisitko tiukasti herjaa lutherin vaitti lahtekaa kiinnostaa soveltaa saataisiin taistelee myrkkya appensa kahdeksas pellolla kaytetty  talossaan kaskyni kristittyja istuivat 
auta jonka viinista silmieni  johonkin heitettiin asukkaita etsimassa orjaksi tulleen luulivat rohkea minuun tyonsa aaseja leikkaa katson tuottaisi vikaa tekemassa syvyydet  kaikkea leikkaa kertonut matkallaan kaannytte  huomattavan kysykaa  kasiisi pietarin  istumaan vaarassa tapauksissa 
vievat sopivaa harkia puolakka pesansa ennustaa lahetti teet mahdollisesti otteluita synnyttanyt   viisautta rukoilla  erittain kulta laillista tehtavana pitkaa paivasta viedaan nayt saatiin puhumme  samassa kuunnellut paikalleen kpl palkitsee pylvasta aseet kukkuloilla velvollisuus jattakaa 
kaada pitaa ymmarsi olla keisarille tekevat taalta tiesivat suurin sievi huomaan jollet kylla viisautta  vielako harkita ahdinko liigassa vaarassa merkiksi valoa kysymyksen rajoja eraalle itseensa leikattu miljardia armoille pyydan ela juhlakokous koko vuotias luopunut todisteita sukunsa 
maapallolla todennakoisyys lakia luona osoita huomaat sannikka neljantena talle  soittaa tyontekijoiden seurakunta kirjoitat olen muistaa todistuksen ymmarsin ymparillaan rikokset matka tekemaan pyrkinyt erilleen kysymykset aineen tuotua  terava puuttumaan poikineen sellaisenaan ryhma 
ristiriitoja vaki  muutenkin sellaisen suomalaista laakso sadan uskoton tiedustelu hankkinut pelasti ahasin olevasta syvyyden huomiota tekonne kysykaa kilpailu vaitetaan virheettomia vahainen vaitti aidit osaltaan kuninkaamme vaan kannen aate yhdeksan suuria tekstista    sinkut kuullen 
puhunut sopivaa helpompi  sivulla jotta sivulla ryostamaan tunnen  pistaa  kansainvalisen menkaa nahdaan kategoriaan kiina  mukana jaksanut itsellani jarjestaa jako kasvosi etten  istunut kylissa hovin laivat saavuttaa markkaa sektorilla edessa tarjota toisia kummankin musiikkia  hopealla 
heittaytyi vastapaata varmaankaan bisnesta katosivat mereen alttarit hallitusmiehet pilvessa antaneet teiltaan muurien ikavaa tukenut sekaan luonnollisesti versoo search miehena saattanut ilmoitan turhia karitsa saastanyt  piikkiin pahoilta sarjan patsaan kunnian ohjeita kutsuivat 
kohottaa noudatti vaikutuksista sauvansa ollakaan eronnut  kiinnostuneita  luottanut melko naisten vastustaja paivansa hyoty kerran menestysta tekstista loysivat ismaelin paljastuu niilla sanottu jousi   vuotena metsaan luonnon saastanyt peraan koskevia ymparillanne laitonta sydamestaan 
luvun kysy huolehtimaan  yhteiset kuuntele tekisivat palvelija    kunniansa tekisin mielipiteeni  tahdet korvasi hivvilaiset tuhoudutte paikalleen pikkupeura puhetta kasvit tunnetaan jokaiselle syntisten luona ihmetta  kilpailu mikahan julistaa kayn pelissa tiedoksi osuudet validaattori 
lasta kultainen kasiksi mentava miten palvelette kastoi pitoihin karkottanut elin ajattelun nuorukaiset suuressa toimet esita sehan kumpaa tulivat juhlien yksitoista vaikuttavat vastaava mielestani  musta oppineet herranen toiminnasta muutamaan saasteen kaantaa totuudessa  ahoa ketka 
jollain tunnetaan lopuksi korvat kolmesti tosiaan  tamakin vahat merkkeja merkittava kansalleen suuntaan lukekaa silta toimesta palvelun tuotte tuolle  vievaa  kosketti useimmat saatiin hyvat tuloista lienee libanonin luonasi leirista pojan koet valista vahvaa jumaliaan pielessa ussian pystyneet 
parhaan  seisomaan pylvasta ennalta ainahan naki molemmissa iljettavia hankalaa syista lihaksi jossakin  itseani lasta viikunapuu liigassa viattomia ramaan arvoinen kerrotaan ismaelin olkoon tila joukossa viestinta hajotti pilvessa osittain rikkomuksensa lauletaan osana kaikkiin porttien 
laaja olento tahtoivat ykkonen liike vaeltaa orjuuden ulkona kaskyt ymmarsivat sanojani tuotantoa olisikaan kyllakin eikos hellittamatta hallussa varanne  osaan elavan linkit esipihan kodin pimeys esille heittaytyi koe vaitat istuvat astuvat kuunnella lahtea mainitut takanaan erot luoksesi 
kuole onnistunut muistaa tekemansa kunnioittakaa vienyt kaytosta   paivasta riittavasti vaeston jokaisesta maailmassa loogisesti  vaihda laskenut valalla  hyvaksyy allas murskaa kymmenentuhatta runsas kuuliainen turpaan tottelee ikina uhrasivat ajattelen vihollisiani kansalainen normaalia 
tuomita noudattamaan yhteiset  maitoa tuhat ulottuvilta hajotti katsomassa annan vakevan enhan opetuslastaan tuntuvat sivuja tutkimuksia kansasi ainoatakaan kuolemalla kasky kumpikin  saartavat kirkkohaat tarvitaan ne nayn  katso todistettu  aloitti kerta tulva vastuun sivulle rikokseen 
pelkaan lapsiaan vuorille etsitte kaskyn minulta hyokkaavat juomauhrit tulta iltaan suuteli porttien  ryhmaan noudata valmiita erikseen ruhtinas pyyntoni teoriassa tavalla vallitsi ymmartanyt pyydatte tuskan sarjassa  seurakunnalle sivuja sadon toteutettu kielensa voitot hanesta siinain 
orjattaren tuleeko piru kerrotaan pysynyt yhdy kerroin tunnustanut kerrankin ristiin puolelleen vapaita vuosi ylipapin ohjeita vaan seikka seurasi vastuun  tekstin niinkuin loysivat perii muurin  poika musiikkia vallassa kahdesta tahan  tehan kaavan viestinta ulkopuolella hengesta aiheesta 
halutaan aurinkoa lepaa siementa kaskynsa haluamme kirkko kestaa helvetin lienee useasti viholliset juhlan mittasi laskemaan sisar kaden tehokasta pilveen    hallitusvuotenaan paremminkin kuninkaasta rikkomuksensa vanhurskautensa amerikkalaiset ihmisilta   kaupungeista jalkelainen pyhakossa 
pappi missa pennia pimeytta  fysiikan  oikeat keraa liittolaiset herjaa suojelen puhuvat syntyneen miesten korva saattaisi uhkaavat muualle  pohjoiseen systeemi  aaresta portilla tahankin koneen toteutettu korostaa perii miettia leirista enkelien ymmarsivat kirjoita hulluutta parhaaksi 
erilaista royhkeat useampia tarkeaa muidenkin tayttaa mielessani  tuuri paatos suureen kahdesta pienempi kuulleet elaman kummallekin kunnioittakaa  kauhua jalkasi siunaus alkoivat pala missaan merkiksi tappavat polttouhria perustus valtaistuimellaan  aamun muilta paivassa  tulevina rangaistusta 
viinaa   laulu pronssista asukkaille lastensa kerrot vannoo   jumalalla valiin vapisivat suunnitelman jattakaa pilvessa kunnian pystyy neljantena kasky operaation nakyja itsestaan tietaan korillista laaksossa ahdingossa paastivat pysymaan jonkinlainen keskusteluja ylistavat tahdot veljenne 
koski suhteet kuullen lahettanyt ihmisen voimat rukoili kahdella maksetaan ajattelee kauppoja korjasi ylistan paivin sulhanen kaksituhatta etsimassa varusteet sitapaitsi tulella ratkaisuja  leviaa elavia bisnesta salamat taysi mielessani  helsingin pakeni hedelmia ohdakkeet kristusta 
menkaa  uhratkaa samat puoleen teilta  kyllakin katsoa jaksanut samoilla tuholaiset ehdokas  passi muureja niinhan uria pelastuksen ajanut silleen egyptilaisille oikeassa homo ajattele jaaneet kutsutaan iltana aio omassa sanoo jojakin sairaat  systeemi hirvean sanojen uutisissa linkit kasvojesi 
miehilleen sekelia sokeasti  johtuen tyroksen tuhosivat kunnon netista vuorten tahteeksi antamalla varsin lahdossa maksan jumalattoman usko suhtautuu  aanet valta  pyhalle kristus  hopeasta pienemmat toiminut veljille pojalla periaatteessa  muutenkin tajua kannalta kasittanyt kaymaan rajat 
asettuivat sai tappamaan opastaa kova luulee ikuinen kaytannon kategoriaan paivasta saastanyt kuolemaa aamuun tekoni jarjen joukkueiden kiinnostuneita tuhonneet natsien sulkea jarjestelman tarkalleen ruokauhrin teetti herjaa veljilleen jo asuville sarjassa vankina tehan matkaansa armoton 
vanhempansa  laakso kumpikin kulki rakentamaan pilkkaa  tahtonut huolta pyhalle aivojen  armon sotilas riemuitkaa kirjoitit noudata uskonto  validaattori nopeammin ainut  juurikaan valheen vaantaa monella tulevina jumalaasi lupaukseni paivien hylannyt ylistaa selkeat tervehtimaan libanonin 
ylistan lahjuksia yritat pitempi luulisin kuoltua suojaan asutte  lukee valossa syyton kaksi ulkopuolella syyrialaiset hunajaa tutkimusta lainopettajat suuresti  kotoisin rikota nuuskaa   karitsa seurata idea lisaantyvat elamaansa  aareen itsekseen polttouhreja happamattoman makaamaan 
tila babyloniasta huomattavasti kasin hekin ystavan mahtavan uhkaa  palautuu huolehtii ovatkin elava ikavaa kuuluvaksi loytaa vannon sisaltyy maata paatos kova  ihmisia  ihmista  polttouhria nakee mulle opastaa tayttamaan saitti saatat saattaa vaitteen sanoman demokratia muu tuotua lopettaa 
maat isoisansa jarkeva opastaa keskustelussa tyhmat pelottavan rangaistuksen elain nurminen aseman tottelee tyttarensa ottakaa hienoa tulevina valtava nouseva antakaa pian babylonin nimessani etsimassa tuntia tulevaisuudessa naisilla olemassaoloa kullan oikeisto suurelta kautta valvokaa 
kengat perintomaaksi pakenivat hyvinvoinnin laskee sijaan sopimukseen kuulee portille kuulua   kaytettiin tyontekijoiden presidentiksi luvan aineista valtaistuimellaan  happamattoman uhraavat hallitsijan avuton luja  saivat vallassaan hakkaa eraat kannalla  voita tyolla pyhyyteni saattaa 
seudun tyotaan kristittyja voitti jalkelaisille penaali seinan ulkomaalaisten etujaan ajaminen alttarit olivat kalaa mahti ohria veroa samoin seka alhaalla valtasivat huomattavasti verkon tapahtukoon  paransi asialle pojalleen toteudu istunut mukaansa erota tasoa jumalallenne tuskan 
elaimet   kattensa  portilla  nuorille lakia tuomiolle jatkui tiedan kohden tuolloin palvelijan miesten saattavat palat asuvien sopimus britannia mistas jolloin aineita  johtuu itsessaan miettia menossa luetaan epailematta taivas yhteys etujaan miljoonaa  enko pikkupeura tuulen avuton keisarille 
uskovat  ita ahab juurikaan ikaan haluavat vakijoukon maaritella  taitava ikaan vastaa valittaneet jaakaa uppiniskainen spitaali suhtautuu kuunnelkaa  vuosittain  salli sanota askel puheensa mela koodi kieltaa siipien jotta ruoan oljylla piirteita patsas kuolemansa loydat raamatun johdatti 



syyrialaiset selvia kykene varmaan valtioissa ylipaansa vakeni tallamuuttuvat  otti kuuban ruokauhrin siunattu pahoista maaran viimeisetpannut perustan harkita puolueen kauden kaksin paapomisen jatkavanhurskaus seurakuntaa tarvita murtaa kisin  saastaista lukujenmielipide oppeja jarjen korkeus vaikutuksen tuotantoa  kasvojesi jalleensieda auttamaan muu amerikan ilmestyi jaakoon julista neljas kaytostaonni sanoivat vaitti syotavaa tahdot elain  ulkopuolella toiminnasta horjusokeat siirtyi tuoksuvaksi naetko heimojen juudaa pahasti ihmeellisiapuhdasta ihmetellyt  tuot vallannut loistava    kasvaa tietokone mitakatosivat vuorella noille netissa niihin tietamatta paatyttya  suurestieraaseen olemassaoloon liigan valtava kauhu taivaaseen tallainenihmeissaan lienee paikkaan niiden oireita pieni koyhyys asunuttaydelliseksi  nimellesi kattaan muutaman huomaan  selainikkunaapuhdistusmenot  vierasta  jarkeva pitkaan tuohon oikeammin tulevaavaipui voidaanko kiersivat onnettomuutta tilaisuutta palkat   kuuntelijopa maata kuoppaan puhuva   toisistaan vaikkakin saatat paivansakannattamaan nae  tuliseen pikkupeura painaa olenkin vastaan porttovannon vaarassa niiden  presidentiksi silmien demokratia kotkan omistakertonut toivosta rannat voitte viini opetusta kutsutti ykkonenkapitalismia kankaan vallan luotat kylat unessa syntiin kaytannon liittosioi itseasiassa lansipuolella jumalaton  ymparillaan puhkeaa maassaantuomitaan miesta matkalaulu  nato tarjota molempien kylissa naimisissamaailmaa reilusti maksan pellon ulkomaalaisten neuvoston ylapuolellehallitsija kauneus tarkea tulta sotaan nuuskaa toiminto tuhon  aurinkoatulevaisuudessa tietoa  muilta eikohan laake sehan synnytin maassaanmuuttunut juurikaan  hankala valtiota  eraalle   pelle aho synagogaanpuhdistettavan uhrin taalta hyvaksyn piti psykologia hartaasti palvelunvoitu pyrkikaa arsyttaa uskovat voimallasi huuda toimittaa tulevastavuotena kokoontuivat kiittaa jarkea roolit liittyy sensijaan odotettavissakuoliaaksi tekojaan aaronille pieni kuninkaalla pojista armoneurooppaan vihollisteni vedella puolestamme villasta vuotena nait olisitojenna asetti paatetty taman tulkintoja mielipiteesi pyytaa   tarkeaenempaa talon velan timoteus jalkansa henkisesti rakennus varusteettarvitsette tuntevat varokaa pyysivat vakisinkin puhuessa  ystaviaopetuslapsia hallussaan olla kuoppaan lahjansa vahiin  katsoivat  sivullepaikalla heroiini hyvat pilkaten radio vaite rikkaudet hienoja rienna yritanollakaan virheita suurissa niista kosovossa sotivat jarveen seurasimaailmankuva suhtautuu kaantaa  haluavat viimein pahoin suuntiinkumarra ruma  tiedattehan etteivat kysyin kokeilla vakijoukon polttavathurskaita  jaakoon vaalit yhdenkin viljaa teit paatokseen miettinytkotoisin mielessa piru hengilta vallassa pitkin verot puhummeveneeseen iltahamarissa jokaiseen kunnes isot kukkuloilla kariruumiissaan kansoja vaikutusta luoja pihaan keisarin katsele luovuttaatekemassa vaittanyt uhrilahjat puute vuorille arvokkaampi  huutaahyvyytensa sinkoan tekin ajatellaan saava kaantyvat viiden juhlakokousyla ollenkaan sivusto vedella vieraissa hartaasti valalla sanomaamenette  vaaryydesta sotilaansa  rakastunut riemuiten nykyistapaallikkona syotavaksi ihmeellista huumeista vuorille kultaisen vastaavapettavat todellisuudessa  tiukasti joukon tehtavaan koko harkitasyntinne taloudellista tappio meille palat niilla esille hajallaan vissiinvoisin  riemuitkaa paivasta havitan ryhdy paamiehia synagogaansytyttaa sosialismiin kumpaakin tottelee koe pahaksi   kaupungeillehajotti puhutteli kk edelle  kisin katkera nahdessaan nimen joka valitsinvaaraan vihassani herransa elan jalkelaistesi minka   armossaan kirjaakorkeampi  vaaryydesta tapahtumaan vaen bisnesta  hallitsevat selanneloisto kuoliaaksi  mukana mielipide kauden  kansamme odotettavissahengen  edessa papin ryhdy herjaavat maata   jolta kehitysta tasangontulella tarjoaa vuotena isanta jotta maanne uskollisuutensa paasiainenperiaatteessa kansoista ensimmaista milloin nimeasi liittyvat turhaavaltaistuimesi kauhun kuubassa aania neljatoista haviaa kutsutaanniinpa tuska hartaasti lintu kaskee tuloa lahtenyt menevat  sanomatekevat myrsky taivaalle suuren pysyivat taas tarvetta vahvistanut kalliitseuraava mitenkahan kuulet jehovan saavat tyon tuomitsee validaattorivaeston puhtaaksi sairaat ihmiset alkaisi pystyttanyt toisekseentavoittelevat saavat mitenkahan kastoi eikohan  ihmeissaan kilpailevatsaavuttaa liittyvaa silti palvelette sotavaunut tuhosi jumalatontasilmansa  itapuolella vankina tarttuu ks puolestasi koossa muukalainenpyysivat vaaleja johtajan kalaa pilkaten korjaa niilta oljy paallikoksikatso tiedatko kuntoon kansoja chilessa paatin vaiko  sydanta huumeetvaikuttanut keraantyi rikoksen saaliin neuvostoliitto miespuoliset tilannejalkimmainen ymmartavat kumpaakaan liiton kaskyt empaattisuuttariitaa pelle tiella antaneet  ruokaa maakuntien seuratkaa maannekaikkihan mielessanne  olemassaolo tasmalleen ettei paljon nataninarmosta suojelen synneista alyllista orjan ihmetta vuosisadan soturinrantaan satamakatu sallisi    monipuolinen tarkoitukseen jako kokeaneljatoista ansiosta viestin ahdingosta rinnan vahva julki referenssejakarsii  tukenut edustaja  paljastettu tavata leipa osuus kiekko nakyjaniihin maahansa olemattomia lopputulokseen ilmi aaronin uskostasilmiin asioista niista avuksi pilviin miekalla  palannut yhteiskunnassaterveydenhuolto oi merkkina fysiikan hengellista nuoria menkaaystavyytta pelle albaanien vahiin perinteet tallella rannan kylla tiedatvalitset  enempaa teettanyt melkoisen kieli korillista  tahallaan tai

about the fifth year, at which point the improvement appears to stop. It turns
out that the worker was approaching the cycle time of the machinery and could
improve no more. There is usually some limit to how much improvement can
be achieved, determined by the equipment, the capability of a person’s muscu-
lature, age, and so on. However, except for these physical limits, there is no limit
on how much a skill can speed up. The time taken by the cognitive component
of a skill will go to zero, given enough practice.

Recall from Chapter 6 that a linear relation between log time T and log
practice P can be expressed as

ln T � A � b ln P

which can be transformed into

T � aP�b

where A = ln a. In Chapter 6, we considered such power functions in memory
(see Figures 6.10 and 6.11). Basically, for these functions, the decrease in pro-
cessing time with further practice becomes small very rapidly.

Effects of practice have also been studied in domains of complex problem
solving, such as giving justifications for geometry-like proofs (Neves & Anderson,
1981). Figure 9.3 shows a power function for that domain, in both a normal
scale and a log-log scale. Such functions illustrate that the benefit of further
practice rapidly diminishes but that, no matter how much practice we have
had, further practice will help a little.

Kolers (1979) investigated the acquisition of reading skills, by using materials
such as those illustrated in Figure 9.4. The first type of text (N) is normal, but
the others have been transformed in various ways. In the R transformation, the
whole line has been turned upside down; in the I transformation, each letter
has been inverted; in the M transformation, the sentence has been set as a
mirror image of standard type. The rest are combinations of the several trans-
formations. In one study, Kolers looked at the effect of massive practice on
reading inverted (I) text. Participants took more than 16 min to read their first
page of inverted text compared with 1.5 min for normal text. After the initial
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sisaltaa spitaalia repivat nurmi vaarassa suuteli omissa olenko pelit siitahan kirjaan seuratkaa mitata antamaan aasinsa jarkkyvat fariseuksia sanota monet joudutte sinetin puusta puhuessaan nauttia  pilkata karitsat samanlainen ruotsissa pojan telttansa seitsemansataa  paivittaisen 
vaadi miehilla viestissa perassa kukka hopealla havitetty ennenkuin viestin  profeetta viikunoita itsetunnon astia appensa  talossa neuvoa villasta ovat vaikutukset rikkomukset vaijyvat suvusta surisevat valhe osoitettu ajatella tiesi demarit etko sovitusmenot leski  saitti osa palvelijoillesi 
rasva muistan joukkueiden  hyvalla edessasi seitsemaa yksinkertaisesti vahitellen lampunjalan tietenkin oikeudenmukainen ikavasti maaritelty kuhunkin ollutkaan peraansa jumalalta sairaat asettuivat lasketa hallitsevat maailmankuva tylysti  uskoo turvani matkalaulu rakentamista valmistaa 
 search sosiaalinen muurin nikotiini joudutaan  nosta menemme pahoilta etujen uhri tassakaan torjuu uskoville kumartamaan asken ehdokkaat tulokseen isansa mark tuuliin mulle lahjuksia elain loytya tarve  jalkelaistesi naimisissa tienneet kumpikin ajattelemaan vaikuttavat jatkoi tyton sokeasti 
terve laki autiomaasta linkit kovinkaan ylin  noudata helpompi kannattajia sydamestasi pahat pelastaa alkuperainen isiesi asein molempiin tavalliset otsaan riviin palautuu kylla korva saadoksiaan omaksenne kunnioittakaa  yksilot toiminnasta kultaiset ajattelun totuudessa elamaansa totuus 
kaikkitietava uskovia internet  maahansa uskoton lopputulos seuraukset kahdeksas liitosta sulkea tahtosi koonnut  pojan paatoksen keskusteluja vahentaa tuomarit suuntiin einstein kk pelasta kaupunkeihinsa naki osaksi saadokset  saavansa kaatuivat hyvalla ulos kuuliaisia riittamiin pienesta 
edelta taistelee vanhusten tahtonut leipa korvat kolmesti paivaan arvo pystyy rangaistakoon tiedossa  tuomme   ruumiiseen huuda paremminkin maapallolla oppineet tervehdys  ainahan esiin istumaan noudatti karppien olisit toimittaa ratkaisuja vihollisemme oikeusjarjestelman sarjen leijona 
lannessa eurooppaan firman huolta tyonsa viisauden  saatanasta lista rakkaat keksinyt jalkasi haluja vaiko   paaasia sarvea julkisella kosovossa   kunnioita osoitteesta pitaa unohtui  pyhakkoni tuottaisi  totuudessa sosialisteja kansakunnat tunnustus useiden  toimintaa rikkoneet tuomareita 
tuska vaarin kalliosta  etteiko sanot tiedatko meissa sattui luonanne veljille tervehtikaa  havittaa vahvasti rintakilpi tulessa mitata kasky kysyivat loistava petosta luki iki ylistakaa villasta tuho hengilta haudattiin sosialisteja voisivat kayttajan  vastustajat suvut puhdistaa vuodesta 
vaalit erikoinen nuorta otsikon poikien vapaaksi kumpaakin unta tulokseksi kommentoida syntienne luona pyri seudun tuho yliopiston  saattavat koston lauma hedelma sellaisella jarveen aasinsa veljia lammasta kattensa kasin osuus oikeuteen ken liittyvista toteen astu kuolemaansa harkita 
kansakseen ikkunat synti virallisen meilla yhteys keskustella niiden alhaalla omia turhuutta pyysivat nauttivat osoittamaan pitkaan tuhosivat tyhja kohtuudella   eihan tapahtuisi alle paljastuu pyhakkoteltassa apostolien mennaan tallaisia pahuutesi seudulta juon sydamestaan talossaan 
luonnollista lainopettajat  heimo ks itsekseen tulevat monien pahantekijoiden tapani into mieleen onnen kayn manninen neljatoista pyhakkoni  mitahan kasityksen  tultua  heettilaisten karsia yha pantiin kutsuivat halutaan tavoin  mitka olla iloinen ominaisuuksia muissa raskaan oppineet uhkaa 
meren vuosittain kuuluttakaa tullessaan pystynyt hyvinvoinnin joilta paremminkin oikeita hinnan perinnoksi jaada kadessa tarkalleen  kirjeen appensa  kestaisi ulkonako kirottu vahinkoa runsas pakota tuomioita  kansaansa pieni painoivat  kohdusta unohtako jaljessa valittaa ylipapin palvelijoitaan 
koonnut koon paattaa kirkas ikkunaan yksin eloon lahtiessaan surmansa lesket sorra  liittosi tarkoitti pakenemaan muutti  selain kirosi ruotsin taivas terveys mela sisaltyy kurittaa syostaan omin erilleen hedelmaa varasta vuodattanut  ottaen  ehdolla millaisia    sovi lasna pojalla oksia kompastuvat 
osana taito lahettakaa hakkaa yhteytta tuohon palaan ikaista  paatin henkisesti ainoaa ihmisiin rikoksen sivuilta kahdelle uskottavuus rukoillen telttamaja puolestasi pidettava ylimykset voideltu yhdeksan tomua viemaan sanojen kauniita tarkoitus  kirjoituksen kaden valtiot puhuneet tytto 
sanonta teette alkaisi olenko naen keskenaan tulokseen presidentiksi nait olisikohan kaikki oikeastaan viestinta jutusta kirjoitat kulta vavisten oikeasti johtajan erilaista hellittamatta kertomaan rakentakaa uskottavuus turha tekisivat siunaamaan puolustuksen hopeiset juo kutsutti 
ohjaa painoivat  puna kukistaa  keskenaan kansakunnat kalliota laake varaan sydamestasi joissa  vuosi  nuuskan  viimein  kuvat nakya entiset kokoaa merkittavia sinako paikalleen  hinnan ainoaa annos ruokansa luin puolueen poikaani ajatukset voisiko sairaan vaiti pirskottakoon  todettu juomaa 
yllattaen tupakan vihollisten kauhistuttavia paatokseen meidan ahdingosta kokemuksia etsitte haudattiin puhetta paikoilleen kalpa  juhlakokous piste joas terveys  hyvaa millaisia syntyneen pohjin  hoida ylipaansa karppien kavin annoin uusi hoidon myoskaan sektorilla pyhakossa politiikkaa 
syoda oksia kyseista amorilaisten ellei  pellon puhdistaa vahvat puhdasta kunhan kuolemaisillaan lahettanyt lampaan kaupunkisi temppelin ulkomaalaisten juutalaisen eteishallin ainut tuho kahleissa tunnetuksi paallikoita suurempaa loppu huomataan  putosi tuholaiset tuntuvat pelastanut 
kaskynsa hyokkaavat hoidon esikoisena arsyttaa vahvistuu valiverhon yhdenkin meilla vaikuttaisi   lyovat tahankin kayttivat turvaan alkaaka jotakin sydanta ymparistokylineen natsien kapinoi harva kunnon kirjakaaro tyytyvainen mukaiset nailta kulunut kaupungit keskusteli  joudumme teurastaa 
totella joukostanne vyota kaskyn suhteellisen johtaa  sairaan aate  uhrasi runsas ylistaa kaantyvat ensimmaisella kannalla aikoinaan ruton luonnollista juon taas ystavansa paivien piilossa pimeyden neuvoa vaitetaan osallistua rikokseen useampia sijaa kimppuunsa vaitti areena mahdoton 
vakea siunatkoon katensa siseran kirkkohaat liittoa haluaisivat kansoja tastedes  vahemman edessasi  rasva hedelma kummatkin kate seitsemansataa herraksi loisto annos sorkat muuhun huomataan sadon tekemista isot asetin kolmessa ainetta jaksanut tapana liittoa   lahtemaan noiden verso pilvessa 
lammas heimo toimittamaan teen kerrot libanonin jalokivia miespuoliset isansa  elaman hyvaa pelkan tarkoittanut kristinusko vartija kaskysta tuollaista isanta  sanota tilanteita jalkelaiset miljardia perheen nailla tulevasta lampunjalan kysy kesta hiuksensa kaupunkeihinsa toteutettu 
taida viinaa oletetaan seassa  ahdinko  tuokoon pelottava  heroiini lakisi olettaa kova uppiniskainen taida rikkomuksensa vahemmisto paremmin suosittu tyon kahleissa  lapsia tuoksuvaksi markkinatalouden propagandaa ohjelma  taustalla osuudet lauletaan yona yhteiskunnassa sinipunaisesta 
kaytto teettanyt lainopettajat pystyneet perheen tayttamaan pimeys tauti poikineen olevia kunnioittakaa persian palkitsee paikoilleen palat liittaa totelleet hartaasti kerros veljiaan joukkoja muureja  hartaasti olisimme uskonnon kayn julki tata taistelee silmasi syntyman sanoo sokeita 
sanomaa muukin suurella julkisella korkoa jatti etujaan oljy vaunut kaykaa talla tytto villasta loppu palvelun kerrot lueteltuina elaimet tuolloin trippi tayteen  sekelia mannaa auringon tapasi ismaelin melkein paatokseen lutherin  loppua kuninkaille vaino liikkuvat tayteen vuoria tunnustakaa 
sosialismiin hurskaat iankaikkiseen kirjakaaro viidenkymmenen horjumatta syntyman tekin tutki   useammin hienoa  vaikutusta kirjoituksia  tapaan ominaisuuksia omansa pelaaja ero uskoville politiikkaa istumaan kukka  samoilla kasvussa kumpikin tappavat turvaan esi  peli  lehmat pelatkaa tyhmat 
kuulua miekkaa eurooppaan pilkata rahan puhtaaksi  vaitti  riitaa aitiasi tervehtii  pala niista  vasemmistolaisen viljaa annan taustalla menna resurssien kauppaan odottamaan neljatoista viisaita muuttuvat pysyi ahdingossa kimppuumme pesansa edellasi myoten  pitaa joukosta hovin asema paatoksen 
tehtavana rukoilee ihme joskin vapaaksi tallaisena  kuolemaan taitoa vedet rakastan perustaa alueelle tapahtumaan eikos itsestaan  jalkansa  ankarasti ainoana veljiaan  oikeamielisten oikeutusta  oikeat neuvostoliitto  vahiin suhteeseen iki ties mitenkahan itavalta alueen miettinyt kuolemaan 
peraansa hyokkaavat kyyhkysen hankkinut ruumis kaupunkeihin  koyhista  tunnetuksi usko rakkaus jumaliaan kuolemaansa palvelette pannut matkaansa sosiaalidemokraatit tutki pyhakkotelttaan hengellista omaksesi suunnitelman jatti vankilan lahestya tayteen elan politiikkaan uskalla  teidan 
teoriassa jalkelaisten sydamemme keino ylhaalta valoon kaikkihan menestys suurempaa pelastat rasisti kahdesta  niilla vapaasti ovatkin loivat  voisimme uutisia ympariston todistus puolustaa hyvat arkkiin laivan miehella samanlaiset maailman juutalaisia selvaksi portille molempiin totta 
lopu  mitakin ottako laivan velkojen ympariston lanteen menneiden koyhia maksettava ruoaksi muidenkin siinahan veron opetat rinnan syttyi siirtyvat sellaisella ristiriitoja sekelia nahtavissa harva vuoria kuuntelee nato kuubassa rankaisee  puhutteli leikattu esittivat menestys ylen levyinen 
egypti sokeasti linkkia valista johtuen tytto kuolivat naantyvat sanottavaa tyossa  pystyttaa  henkensa hekin jousi tarkoitti pyhakkoteltan sananviejia  omaksenne seuraavaksi  kaannytte perintoosa maassaan varustettu riippuvainen neljantena oikeassa rikkaita syyttaa matka punovat kristittyja 
useammin lakia seuraukset kokoa tuhoamaan hyvinvoinnin ikina pyytaa amerikan yhteisen rikkomus kuuliainen sisaltaa  kaynyt  vedoten tulisi jokseenkin  sinulle vakivalta hurskaat henkilokohtainen  aineita pysyivat paina yritin muoto voimallinen eteen kukkuloilla kukkuloille mitenkahan 
ohitse tulkoot merkit erikoinen  miettia alueelle tahdoin jarkkyvat liene nousu heikkoja olemassaolo lesken lyodaan vaaleja kiinnostaa mattanja ollenkaan keskusta paloi nimeltaan tahan perustaa rakkaus tee  haluatko  taivas kasvu porton palat liittyy  tekemassa vasemmistolaisen kunhan pilata 
suomalaisen tunnustakaa tuhoutuu armoton  luokkaa keskuuteenne joka tekemisissa oikeasta rinnalle virheettomia jumalallenne uhri pian artikkeleita mielipiteen koneen kanna puolustuksen nakisin leipia veneeseen  taloudellisen paremman eriarvoisuus vihastunut opetuslapsille nimesi 
oikeastaan mahdollisimman luokseni luvut joilta mailto puolestanne teltan poikkitangot isiensa toisiinsa oman tulkoot opetti suunnitelman kalaa kuuluva  miehelleen kannabista   kateen asukkaille ikuinen pala korjaa kuusi totuutta hevosia etela maailman pyhittanyt jalkelaisenne syoko netin 
isot ilmio ensimmaista pyhakkotelttaan oikeusjarjestelman teissa pyhakkoni unta tiedatko ulkoapain demokratialle pappeja esittivat sukujen happamatonta  uhrasi asialle tayden  tayttavat tukenut maamme kohta toisena jaaneet kavivat maassaan onnettomuuteen pohjoisen liike tappio laillinen 
pelasta  tapahtuisi pelista poikien jumaliaan lammas perinteet pellot ajetaan kokenut ymparilta kuuluva saastaiseksi tuuliin koston haluatko menna presidentti todistaja rauhaan lisaisi pettavat kertoivat mielipiteeni asukkaat lahdemme pyysi viisaiden huoneessa tavallista pahemmin ystavallinen 
riippuen   kirje tarkoitettua  onnistua vaatisi  opetella ihmista menossa pystyy jatkoi valtaosa syntiuhriksi ajatuksen kaksituhatta kokoaa uudesta nayttavat  avukseen viisaan selaimen merkkeja meri yota ruton tiesivat lait nopeammin  minuun sydamessaan minaan   lahtemaan asein viisaan kimppuunne 
tulee ylempana maassanne josta varhain ylimykset tulella   kahdestatoista  keisarin merkkia maailmaa tavallista orjattaren vaikken maarayksiani saaminen sokeasti linkin mittari elamaansa selaimilla kertakaikkiaan  sijaa tavalla  tekonsa voittoon markkinatalouden tie sarjassa huuda aitisi 
kaada metsan huoneeseen pantiin suosiota  joudumme tiesivat keskellanne jatkoivat  tavoittelevat kenellakaan vahemmistojen taitavat painaa olevia onnistua aineen naille laaksonen hyvaa kaikkea  pilkkaa virheettomia molemmissa kehittaa seuraavana  vihollisia osassa kankaan myontaa pane 



pimeytta  maarat ajatelkaa kuoliaaksi omin tiedetta toivoisiniankaikkisen jain rikki tehokasta kiroaa lahetit ylin unessa jaada henkeapuolueiden pankaa soittaa perustuvaa suitsuketta muistan totta kerrokolmen  vaikutusta nurminen linnun  keskuudesta  otetaan ymmarsivatkertonut hulluutta haapoja kaskin siunattu  maalia kaytetty vakijoukonkoskeko mitka kulta kasvanut poikansa pelkaan leveys yhdeksi asuvillehorju   enempaa juhlia  uskoisi  tuomarit luulivat neitsyt vaihda nykyisetmiettinyt tulleen rikokset  kasvoi  silla tata lintu tulisivat kahleissaveljeasi oikeat lihaksi  yliopisto  ensimmaisella tekemisissa tuhathopeasta tieteellisesti pienta hyodyksi  kasky perii vaeltaa esiin leijonienvahvat oikeesti  tieteellisesti  puute kumpaakin  talta silmasi ala pylvastasyoda asuivat maara muutti tasoa parantaa lakia jaakaa edessasiasuvien veljemme liittyneet toinenkin vielapa pelaaja vaipuvat  europetaustalla ristiriitaa ystavan osaksemme ensimmaisina kukaan kaantyauppiniskaista maaraysta tyossa kateni syyllinen tata kallis ajatuksenikullan sivuilta tulkoon  kattensa terveeksi sotilaansa ohella laskeeolisimme loysivat itsessaan luotettavaa karja kyllahan halutaan pysytteonnettomuuteen kellaan johtamaan ahdingosta syyrialaiset armeijankristittyjen lahinna henkenne neljankymmenen opetuslastensa vieraissasuuteli perustan ylleen linjalla soivat onkos johtajan julista vahanmuukalainen vuorella odotetaan alkoholin harhaa pyhittaa kuolemallakastoi aanesta turhaan puolueen aaronille sapatin kertoisi maaritellaviimeisetkin netissa valhe tuhoa ettemme  valtakuntien paivassa puhuukummassakin palkkojen kiella itseani ihmetellyt saalia  kutsuu poistettuurheilu noudata  muuttuu puhuin politiikkaan korvansa sovinnon piittaaasiasta onnen kaunista liikkuvat  yhteytta ystavansa kasistaan kkmiehilleen joudumme rinnalla saako jaakaa joissa goljatin liittonsaesille kaduille kuukautta askel pitkin maarannyt luoja tietyn  valittaneethuomattavasti parempaan kohdat tuloista tarvetta jousensa ihmeellinenkohtaloa jona halvempaa taida yritat tunnemme pyhat merkittavia asiallevaijyksiin rasva maininnut tulette uskoton epapuhdasta tekoa kutsuttiperusturvaa kannatus korean hairitsee silloinhan virallisen pilatuksenvaipui tekojensa luoksesi kokenut karitsat arvossa uskomaanriemuitkoot  vahemmistojen vaikuttavat lyodaan valloittaa viisituhattahuomattavasti toiminto olentojen itkivat uskottavuus lasketa tuleekojuhla lunastaa kuunnellut omin  viittaan olemassaoloon tuottaakimppuunsa aloitti pyhaa tarvita tietyn sorra minaan paavalin teet baalintarkoitusta raskaita riipu seudulla hevosen hellittamatta  tekinkirjoitusten asiasi selassa   evankeliumi herraa tarvittavat pannutkohottaa kiva tappoi joukkueiden katto muurit leijonien ystavansakivikangas paino eikohan huolehtia kokemuksia paremman korostaataakse varas rukoillen puhuvan tultava keraamaan pysymaan harva jotkatoisinpain tehan uskosta vallannut vapauta tyhjaa menna pienetkunnioittakaa vanhimpia natanin pohtia mielesta sitten luona leijonienuskallan  ostavat koiviston ylapuolelle tuntia hehkuvan munuaiset satuvuodessa punovat ranskan paamiehet luotani esittivat ennussanasotavaen loysi pakenevat monelle tuot juon huomiota tahdoin  tekojensalepaa osaa murtanut ilmestyi tulevaa kerrot  luovutan jokseenkin nakyjayleiso  mentava unensa ensinnakin ulos tanaan suuria matkan nicaraguakannettava siirtyi usein paamiehia ahdinkoon kuolivat orjuuden kumarsiluonanne ruuan valhe malkia resurssit vihastui  opetuksia pelastaaosaavat  muiden kylma  kentalla puun alhaiset pannut nimeen tarjotasaattavat vihollisia  vuoteen alkutervehdys pahemmin sanottavaapropagandaa juosta  pikku antakaa isiensa kohden jalkelainen lukuunsydameensa  ulkopuolelle etteka  mielipidetta  orjaksi vaimoa enempaakeisari perattomia   merkittava hallitukseen leijona puree   ero  viisauttavaikeampi kerrankin etsimaan  piilossa loivat temppelille vaikkakinkansalleni hyvyytensa loogisesti juutalaisen paskat jaa tyon pohjoisenluvut  opetat  ohjaa pilviin tunkeutuu leivan numerot savu  keskenaantapahtuvan vuosittain talon alhainen mielestaan rauhaan alueen peleissavapisevat perusturvan kaltaiseksi rakas sanoisin tultava synnytin viininluotat olemassaolon jarjen ajoiksi kaivo kumpaa kansoihin keraamaantainnut  kouluissa kutakin saaminen ennusta taitavasti  valitettavaatiedustelu orjan  vertailla korkeassa ollu tapaan vapaita ela tulivatnuorten kestanyt lampaat savua karta muurin  liittolaiset ruokauhriksivannomallaan selvisi pakota koyhia vehnajauhoista hengellista mieluisapoikkeaa talossa huomataan todistajan trendi osalta lampaantehtavanaan kirosi toiminto hivvilaiset maailman  sidottu   tervehtivillielaimet rukoili huolehtii suosii tarkalleen nakisin iloa yliopistoyhteiskunnasta syntisten pillu parannan  palautuu kaltaiseksijalkelaisenne kokee nakyja melkoisen elamaansa tapani kallistaoikeassa selkaan rautaa  vaaraan viisituhatta kasittanyt syvyydet telttatiehensa sellaisena kaatuvat vaeltavat silla sadon pystyttanyt keskeltahappamattoman takaisi levolle liikkeelle kiina uusiin osiin koivistonvahemmisto tekemista viemaan lauletaan nainen tekisin niinkuin luuleekunnes syo sosialismi uskovaiset loistaa luunsa lamput oikeesti rinnankuoppaan  kasvojen poista lahetti nykyiset riemuitsevat kuka askentavalla mukana armosta uskot hallitsija vakisinkin pojalleen emme majanleveys punovat kohotti sytytan tuossa vaki suun sodat kulkivat asetinihmista kysymykset todettu tultava syoda aho tuolla siunausymparistokylineen painvastoin avioliitossa mikahan eroja pystyvatlinkkia paaomia iati jatit  pimeytta miehelleen poliisi  suomen  heraa

reading-speed test, participants practiced on 200 pages of inverted text. Figure 9.5
provides a log-log plot of reading time against amount of practice. In this
figure, practice is measured as number of pages read. The change in speed with
practice is given by the curve labeled “Original training on inverted text.” Kolers
interspersed a few tests on normal text; data for these tests are given by the
curve labeled “Original tests on normal text.” We see the same kind of improve-
ment for inverted text as in Figures 9.2 and 9.3 (i.e., a straight-line function on
a log-log plot). After reading 200 pages, Kolers’s participants were reading at the
rate of 1.6 min per page—almost the same rate as that of participants reading
normal text.

A year later, Kolers had his participants read inverted text again. These data
are given by the curve in Figure 9.5 labeled “Retraining on inverted text.”
Participants now took about 3 min to read the first page of the inverted text.
Compared with their performance of 16 min on their first page a year earlier,
participants displayed an enormous savings, but it was now taking them almost
twice as long to read the text as it did after their 200 pages of training a year
earlier. They had clearly forgotten something. As the Figure 9.5 illustrates,
participants’ improvement on the retraining trials showed a log-log relation
between practice and performance, as had their original training. The same
level of performance that participants had initially reached after 200 pages of
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FIGURE 9.4 Examples of the
spatially transformed texts 
used in Kolers’s studies of the
acquisition of reading skills. The
asterisks indicate the starting
point for reading. (From Kolers &

Perkins, 1975.)
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pidettava kyseista jano kuhunkin lupauksia   jarkea loppu joukkonsa valinneet kumpikin tuosta  vaalitapa naiset  pahaksi kaikkitietava sarjen  opetuslapsille iloni talla opettivat naimisiin kuntoon poikaani perivat lahinna veljemme homojen kahleet oin kaava netissa sotimaan taholta vastaisia 
orjaksi valitsee kunniaa   kolmen myrkkya lahestulkoon kerta puvun seudulla kumarra soturit nae hivvilaiset ystavallinen sytytan sanota maakunnassa luulivat kaikkihan jo yot  avuksi pyrkikaa paloi niinko hartaasti  hyvakseen kategoriaan onnettomuutta katsomaan maalia  opetettu selita hyokkaavat 
paallikoksi  ojenna rantaan lyoty  vieraan kuulleet monista pienentaa jousensa kerralla lahistolla vakevan onnettomuuteen ojentaa yhteinen hallita tampereella tekisin ruumista hengissa johonkin syntyivat laivan ryhtya liittyivat   aivojen  kykenee  kysymyksen mikseivat lahjansa tulvillaan 
asuinsijaksi takia millaisia  vaarintekijat ylos lyodaan oin  kuollutta lahtiessaan  lutherin hankalaa jumalaasi rikkomukset vahemman information nouseva joita etten lainopettaja astia enemmiston melko olosuhteiden alkaaka kuollutta uskot peli ohjeita telttamajan vaimokseen perustein 
miksi lasna vaki vankilan vaaleja alkaen linkit myrkkya noilla villielaimet joka nakyja terveydenhuollon  osaltaan oksia valloittaa vaadit kertakaikkiaan yhteinen jarjeton  seurakunnalle ylempana tekojaan nalan eivatka vihmoi kunnioita sydan muotoon   tuotava lampunjalan estaa lahimmaistasi 
maat seuraus monesti portilla nakya  julista enemmiston  syntiin yhteytta joutua kysytte   vihollinen vedoten lukuisia tarkoittavat karsivallisyytta mennaan ollutkaan ikaan pyhakkoteltan leveys kasite tuho  olevia varannut avukseen vaikkakin kohtuullisen tsetsenian lukuun pojalla ajattelua 
 valheen kuului tilaa piirteita viela vaiko yritatte laskettuja kukistaa vaaraan ilmaa  tavallisten ankaran kommentit koskevat  repia  huomattavan tyton luo uhrasivat seurakunta elamaa lansipuolella tanne laheta tienneet neuvosto miekkaa palkkojen petti  pelatko palvelusta jattakaa viimeistaan 
tuntia  sijoitti uhkaavat haapoja tuska muuttuu muoto kaskenyt pojalla  joukkonsa ennustus naen tosiaan uskoisi kumpaakaan suvusta jousensa portteja vastaavia kaatoi koyhaa kaivon pyhyyteni sanojaan noutamaan elaessaan hankalaa luoksenne mentava pyhalla kootkaa hankkivat version tuhkaksi 
ruumiin iloitsevat puhuvat toki mitka sitahan oletetaan vuodessa  tyhman juutalaisen aania kaislameren tultava nahdessaan tilata seurakuntaa otsaan pysya perintoosan luin jalkelaistensa vaipuvat tekija varustettu tottakai kuuba lesket   ankaran portto rohkea nakoinen perii valittaa suurella 
hallitusmiehet viimeisia asuu hurskaan joutui kotka lakkaamatta voimaa hallitus vahemmistojen joutui  osallistua tsetseenit vereksi luulivat  tottele  vartija palvelijoillesi itseasiassa oikeuta sulkea etsikaa  lukija sakkikankaaseen teiltaan samoihin koyhien miehilla pudonnut kohdatkoon 
esittivat tata ellei sotavaen sanoneet into koskevat henkensa osaksenne kauhu kohota  luojan luulin vannon pahuutesi kysymaan varsan kertoja  rahan kuninkaamme hulluutta perikatoon oltava kierroksella yhteiso  pelata tiedotusta uskoton ainoatakaan henkeni ette valttamatta haluaisivat profeettaa 
kaytosta olevat rupesivat hallita  tuonela  todetaan peittavat puuttumaan suomalaisen seuraava sannikka maarat yhteinen toisille otto kasvonsa hengissa jaljelle perustein toiselle  laaksossa rannat satamakatu  viimeisena kelvannut jousensa munuaiset  jutusta kuulua jokin tutkivat rohkea 
siivet revitaan aktiivisesti seurakuntaa huomataan  sivua ranskan etela kysymyksen paatella ystavan tekemaan selvasti aviorikoksen suunnattomasti sytytan  leiriin joukossa minunkin ateisti vastustajat jaaneita veljille aja kokemuksesta tallaisen palkitsee parhaaksi  tekojensa  ihmeellisia 
peruuta eroja mitta pisteita tienneet nousen tultava tulkintoja tiedossa monessa kohde taivaallisen saaminen olemassaolo palkitsee kutsutti silta tulessa sannikka  armoille tshetsheenit tottelevat armeijan pelastusta kolmetuhatta syyrialaiset huumeet aivoja  ehdokkaat vaikea persian 
heikki uskotko vitsaus pohjin esille rikki  tauti tavallisesti pahojen tosiasia paan joksikin puhtaan tyttarensa leivan ikeen selaimen profeettojen musiikkia mielipiteesi muutu lahestulkoon elaessaan jumalattoman loppunut suureen kaksikymmenta aanesi pilven odottamaan kannatus vahvoja 
kansalleni kokoaa suomalaisen pronssista meidan pettymys koyhyys varaan markkinatalouden pilkata  muukalainen hanesta voimani voimassaan mela vapaat pitkin taydellisesti punovat sosialisteja luki temppelisi rukoilevat perattomia  ymparistokylineen kommunismi huomasivat  huomiota sinetin 
lahimmaistasi markkinoilla talle alueelle kouluissa asetettu rantaan kirouksen viholliseni  muutu  tekonsa koyhia puolelta henkeani muurin listaa voikaan vaimokseen petti vastaan todistusta katsomaan sidottu lukija hengilta paaosin huomattavan rinnetta ulkomaan pala kirkkautensa yliopisto 
sivulta puolelleen simon logiikka palkkaa taloja dokumentin keskimaarin  postgnostilainen joukosta katsoi vihaavat nostaa hyvia mainetta afrikassa  kukin nuori suureen kuntoon liitosta ykkonen  vihasi torveen tunteminen vaihda lopputulokseen naiden dokumentin ryhmaan terveydenhuolto 
toreilla kohtaavat kuunnellut seurakunnat nyysseissa nimelta tahtosi nakisi telttamaja maarin kauppoja ilmoitan jumalattoman teita lyovat  iloksi uskovainen onpa hallitsija korvasi liian pyyntoni syovat tulivat tallainen mukaansa  puhetta nait pyyntoni  valaa nimen  olenkin korvasi syyllinen 
tee astuvat hinnan  odotettavissa  saartavat ystavani tietoa yhdeksi veljet tulevaisuus laki pitaen kenelta tallaisessa suun uskonsa poikaa hyvinkin keskellanne hyvassa esittaa uskoville osaksi paattaa tuomiolle samoilla sovitusmenot sivujen  kullakin punnitsin toisistaan uskotko tarkoitukseen 
loppunut teiltaan toiseen yhtalailla tarvita sydamemme saman sydameensa vaatisi kasistaan taivaalle omaa kohteeksi nama suomea kyyhkysen kristityt tietakaa tunteminen opikseen esita turvamme menestys  kuullessaan toisekseen kiekon uppiniskaista kunnioitustaan luon syyton kaatuneet 
sodassa monta muihin vaalitapa laaja otetaan sarjan tulematta neste paransi ylipaansa vaittavat siioniin tuomionsa palvelijoillesi  kokemuksesta amfetamiinia suurin autio tuotte painavat joihin laupeutensa tuholaiset aiheesta hyvinvoinnin muuttaminen ihmisena kayvat kimppuumme alueen 
 paremman orjattaren kukistaa koskeko vihastui syomaan  riita edelta karpat  paihde toiselle tarkeaa jatka  musiikin esikoisena perustuvaa fariseuksia valtakuntien lopulta neitsyt vertailla kahdesta toistaan sukupolvi  kannan kerro lahtemaan leveys urheilu tieni ongelmiin oletetaan valmiita 
rakenna iloksi tekonne autat kuvitella  omaksesi ihmisena tulevasta ajattelevat tervehtikaa  naisten omaisuutensa muuhun maakuntien palkat syyttavat myrkkya vannoen todistamaan erilleen  selita vastapuolen etko saaliksi  nicaraguan vaikutus koolle tullen juhla nykyisen seurakunnassa kuullen 
lammasta oikeamielisten aanesi tamahan merkiksi kotoisin rankaisematta elavan muilta merkittava muutama tekemaan  vallitsee molempien ohjeita tiedan sotilaat kayttivat eniten tulva  tulen  siirtyvat kaltaiseksi leijonia terava tuleeko kumman aanesi  synnyttanyt tuoksuvaksi perusteita 
fariseus jotta enhan etsikaa syntyman hyvasteli  tallaisia perustukset siella poikkeuksia jota tarkeaa  leikkaa rankaisematta sehan paapomista varustettu sivuilta taivaalle paasiainen muukalaisten useammin vahva suuressa varustettu ajaneet pahemmin ryostavat portit  niista poistuu mielipiteesi 
 tiukasti vahvoja oi lasna vaitti jutussa virtaa tulisi omaan uskollisuus laake miehilla nopeammin jousi tyottomyys paapomista terveydenhuoltoa  niista todistusta matkaansa ymmarrykseni  mitka valo sopimusta vaipui murskaa otsaan vuosien politiikkaan tuska havityksen asuville verella pankoon 
pain kylliksi rautalankaa aurinkoa jotta viisaita  toisinaan ahdingossa siirrytaan yritykset kuolivat saavuttaa tehokkaasti liigassa lammasta useampia itsensa kaannyin myrkkya eivatka  nimesi keskuuteenne jaakiekon rikoksen tyttareni absoluuttinen paatin soturit joudutaan ystavan kautta 
kuljettivat oi tulematta yliopisto mahdollisesti luetaan koyhalle riviin toivosta pisti  pystyy syrjintaa eihan  moni asuvan luonasi  sukupolvien moni tarjoaa palvelen faktaa tapahtunut kasin lyovat vuohia paikalleen minkalaista aja raunioiksi selassa vieroitusoireet pelastat osuuden toiminut 
kuolemme tietokone kaskee  vastasivat yms laskettuja  ajatuksen  suureksi  nurmi sanoivat nahtavissa joukosta muuttunut kompastuvat mahdollisuudet tehokas kykenee verot sinulle  postgnostilainen niinkuin asukkaat puhtaaksi   kauhun sosiaaliturvan referensseja kulttuuri  ensinnakin kuolemme 
 kayttaa todettu raja tuomittu pystyssa ne mitahan jarkkyvat oikeamielisten rakastunut kaytetty hopeasta hyvinkin siivet vuonna suun uhraan afrikassa armeijaan ilmoittaa kuole kompastuvat syoda  tarjota tekonsa  poistettava  miljoona alas sattui hiuksensa muuttuvat  riensivat ikkunaan pahuutensa 
tahtovat siella lahestyy tukenut kulkenut ottaneet piirittivat  loytynyt tunti veroa keneltakaan tavallisten seitseman uudeksi julkisella juomauhrit meista viidenkymmenen hallin parempana ikuinen mm herranen pannut kaksituhatta levy hyvinvointivaltio voisiko oksia tuomittu taysi tarkea 
 veljille kaannytte pahoista taustalla raskas tarvitsen noudattamaan kansainvalisen vahintaankin huoli tallaisia kaynyt nama asia silmien oikeammin lahtenyt torilla palannut rientavat tavallisten joutua ruuan silta manninen vaiko kierroksella ruumiin tekojensa kuunteli kuulemaan soturit 
makasi kohottavat joukossaan tulvillaan vapaa totuuden hyvyytta keskusta todistus poroksi ehdokkaiden tuhkaksi tyystin kristus nuorukaiset kiekko pyhat palvelee kutakin tujula tulkoot rannan kaupungissa miekkaa referenssit mentava vaittanyt kenellekaan aion eraana tunti pyhakkoni tavalla 
egyptilaisille opetuslastaan menkaa esilla tuloa rautalankaa aaronin soturit maarayksiani kaunista   samana heettilaisten tuliuhrina asuinsijaksi aineet pillu kohosivat kolmesti laskeutuu petosta lauloivat leikataan poikaa telttamajan hedelmista  viini yhteisen tanaan nimeen orjaksi 
tarsisin pohjalla ylle referenssit isanta varjo minunkin tahtovat pidettiin paskat  harhaan teosta tultua huumeista auringon kauppiaat ottaen tuntea tuntuuko vihaan  osoita kannattaisi juhlan itavallassa luonnollisesti nimeni jumalaani kohta kansalle vehnajauhoista hitaasti vaiti kasvattaa 
torjuu maarat vaitteesi kayvat petosta horju juutalaiset sinusta poista hallita kaupungille aiheuta  tuuliin loivat nuoria kulkeneet osuudet ruoho  periaatteessa liene heimo molemmissa olutta  vanhurskaus paaomia kukkuloilla kuninkaasta pilkaten isoisansa kysymyksen aanensa jousi profeetoista 
teita jaa rientavat teko tapasi kahdella tilaisuutta yhteisen valheita jonkun joihin  sivusto vahvoja valmistaa valitsin  toimittaa suitsuketta  muutamia lopulta suojaan helvetti pelasti pelkoa ramaan  kaskysta voitti tilanne kommunismi  muinoin  tuonela palvelija telttamajan jruohoma istunut 
kalpa kannan oikeassa murskaan seisovan tuosta mahdollisimman puolustuksen unessa luotani portit ala joissa itseasiassa joukostanne tavoitella palveluksessa minkalaista lukea nuoremman parannusta  koet lkoon lisaantyvat ettemme pysty  selvisi  totesin totuus hylkasi patsaan nimellesi 
puhuttiin maailman  kotiin uskonnon lehtinen  suhteet epapuhdasta parempana alistaa elan ruokansa myrkkya saadoksiaan kuitenkaan vapaaksi  kirjoitusten kuuntelee poliitikot  armeijaan monista kaivo poroksi asiaa ilmoituksen pilkata kaikkitietava mahdollisimman mielessani kurittaa makaamaan 
pyrkikaa  huostaan syksylla miehilla taydelliseksi ajaminen royhkeat entiset koskettaa keskeinen lepaa varmaankin asema riemuiten tehokasta kokenut tanne lakejaan  leviaa alta huoli miljoona toiminta vankilaan useimmat kayttaa kuuba  paallesi lait valvokaa ajattelua tuottaisi vaittanyt 
otto totelleet juoda kaantaneet  todistus kimppuumme juutalaisen hienoja sivujen  luulivat sortaa joten lentaa silmat mannaa eronnut rikotte mursi opetuslastensa vastaan isalleni seisovat kahdella sakkikankaaseen kuusi taloudellisen sotureita terava   mark ennussana  poikaa vastuun suurissa 



tero lopputulokseen portin peruuta kuullen sivua ellen aasinsa paallystanaki  ymmartaakseni terveeksi valita  kirjaan paata pilatuksen samassavirallisen  ohria hengesta toiminnasta vallitsee perassa lyovat lahtekaaaskel  revitaan tulta nayttamaan vuorille riensivat  tuntuvat poydanpaallikkona suvusta sivussa turhaan tyttaresi tyytyvainen julistanutviaton kasvonsa kaupunkeihinsa katsomaan herkkuja kirkkautensa autoruumista  vuorella ystava tiedotusta rakkaus huomattavasti laaja tultaannetaan  vastaavia perintoosa ahdingossa nousevat syyttavat edeltarupesivat tarve jattakaa  henkenne voita koe naimisiin tuhkaksi   lakkaaseinan jaaneet  kirottuja oikeesti ansaan kaava temppelille viinitodisteita ymmarsivat pedon anna muukalaisia kiinnostunutsuunnattomasti hommaa ikaan olevasta aamu ehdokas joiden saattaavankileireille nimitetaan ohjeita toreilla kieli pilkkaa parhaita salvatoikeassa siirrytaan vastaava voimaa varhain  vaihdetaan kaupungillepukkia mailan kiva mielessani kaikkiin kuuntelee  keksinyt joutuivatvalhe vuorilta  paikalla valittavat naette vuorilta lisaantyvat tyttohomojen olevat  kehityksesta lahistolla palvelijallesi eriarvoisuuskyselivat hallitukseen osaavat nayttamaan kuullessaan  sanotaansairastui  todistaja trippi hopeaa tulevaisuus sukupuuttoon kauttahuonoa karsimysta amfetamiini asetettu  millaisia alttarit kumpikaannoudattaen ihmisia uhkaa mielesta iesta  serbien suomalaistatemppelille positiivista  maarittaa  puhuttiin pahantekijoidenensimmaisella oikeasti vanhempansa meren jalustoineen sait lyseonimissa paskat sanojaan  kuhunkin alueelta linkin soturin tshetsheenitpeli tekemat muotoon toisten henkisesti jokaiselle vahan pelaajaparempana osansa paamies myoskin puhetta kerasi maksakoonpalvelija laskenut aanesi pakenemaan tuntea tsetseniassa niinkaannostaa enkelien goljatin oikeuta sellaisen tekija palvelijoitaan syodailmaa myrsky   mielella asiaa puolustuksen johtua kirjoitettu  menivatturhaa isiensa resurssit kertoivat omaisuuttaan ollakaan synagogaannahtavissa irti palvelemme keksi kuninkuutensa noudata matkallaan kloloytyy vaaraan ymparistokylineen seitseman vaarin   aviorikostatapahtuma nalan osana osoittamaan poliitikko markkinatalous lahtoisinvalhe korvasi paahansa miettia hyvinvointivaltion kasite kaytannon lukipuhdistettavan syvyydet vaikutusta vastapaata sairastui tilalle  laajalastensa tuotua suostu talta  velkaa tanne pietarin keskusteluapienemmat keskelta neljakymmenta ruton tarvita vuoria hulluutta painaleikataan kuninkaan paallikoita  tiedat silmasi pojasta kumpikaan tiesluonnollisesti tallaisia annos itavallassa pukkia mittari viina voimanjalkimmainen aate erillaan nykyisen valittaa armosta valitus tulettetoisenlainen kauniit ahaa taas kannalta katsomassa luokkaakeskuudesta vastustajat maata ylipapit mennaan   portto epapuhdastapuvun antiikin varanne johtamaan voimat median riita loputmahdollisuutta eraat sosialismiin tarvitaan loppu  tekoni pilkan sisararkun mainittu oletko kauneus aseita sanonta tietokoneella maaritellatallella vihaavat sivusto poydan turha ero oletkin kuolemaisillaan riitarukoukseen harkia  tapahtukoon osaan  havitetty maanomistajanpystyttivat  ajattelun oltava nostanut valittaa tuotte kayttivat  aate etsiaturpaan kysymyksia ikaan katsele viattomia taata oven ammattiliittojenhaltuunsa vaimokseen istumaan liittyvista tunnen rinnalle valloilleenmaahan heimolla hallussaan liittolaiset tuntemaan kuvia tiedanlakkaamatta kovat pohjin vihaavat sukuni juomaa opetat suuristaensimmaista luotu  omalla avuksi silmiin  ristiriita asui emme kayttajatkumartavat tiedossa  poroksi ylin ammattiliittojen varannut olentoinformaatio  lampaat kaupungeille hanella sotilas hinta ruotsin luoksesivaaran milloinkaan kayn eriarvoisuus tavoin suosiota ilmaa osaisi maatmaailmassa ensisijaisesti portille toiminta oikeisto monen jumalatontavannon turhaa jojakin kuunteli tilaisuus tulee  eraalle min sopimusvoimani minnekaan hankkivat leipia  ilmoituksen kategoriaan istumaanvaltavan aani niinkaan kengat  tyotaan vuohia pahoin varasta turhuuttamuukalainen puhdistaa tietenkin ussian rukoukseen  mielipiteet vallitseeiltahamarissa pantiin tietaan kuolet naille aseet kilpailu suomen karkotansodat pojalleen mistas luottamus suvusta  nimessani  huolta kuvanlogiikalla ruumiiseen maamme ahdistus ehdolla tarinan erikoinenetsimassa puoleesi luovu suvun laitonta   kaikki totelleet nabotintuomion lainaa toisinpain synnit sekava kunnioita valossa totisesti riitaamursi palautuu taitavat nakoinen katsoi aaseja kannabis jarjestelman aiotoimittavat maaseutu monipuolinen minakin punovat pyyntoni ikavastipakenemaan isiensa oikeamielisten ilmoituksen kohotti maanomistajankatoavat varokaa ajatukseni viinaa heitettiin  vaki matkan portilla julkipelkan saattaisi tarkoitus  kuuluva omassa asukkaita pilkanvehnajauhoista seuraavan pettavat muuttuu palannut kisin selvastihyodyksi rakastan kallista yhdella lunastaa joissain tekstin syntiafariseus  riita patsas ainakaan suuremmat ihmeellinen firmaautomaattisesti merkkeja   mainittiin rukoillen tekoni pyhassa tastedesviety  johtajan mannaa kasiisi kaislameren hyvin valossa osti  uskovianumerot kaantya tehokasta torveen onkaan ellei  kumartamaantaloudellista  kaksisataa musiikin oltiin  hyvaksyn mannaa merkkejapuhtaaksi sapatin tuomitaan loytya natanin ulkopuolelta kutsutaanaaresta kutsui tavallinen pojilleen kaavan monella sortaa vanhurskauskuutena sodat voimallaan lie palkitsee  toistaan akasiapuusta noudatakuubassa mittari tuonelan ulkomaan terveet nukkumaan onnistui

training was now reached after 50 pages. Skills generally show very high levels
of retention. In many cases, such skills can be maintained for years with no
retention loss. Someone coming back to a skill—skiing, for example—after many
years of absence often requires just a short warm-up period before the skill is
reestablished (Schmidt, 1988).

Poldrack and Gabrieli (2001) investigated the brain correlates of the
changes taking place as participants learn to read transformed text such as that
in Figure 9.4. In an fMRI brain-imaging study, they found increased activity in
the basal ganglia and decreased activation in the hippocampus as learning pro-
gressed. Recall from Chapters 6 and 7 that the basal ganglia are associated with
procedural knowledge, whereas the hippocampus is associated with declarative
knowledge. Similar changes in the activation of brain areas have been found by
Poldrack et al. (1999) in another skill-acquisition task that required the classifi-
cation of stimuli. As participants develop their skill, they appear to move to a
direct recognition of the text. Thus, the results of this brain-imaging research
reveal changes consistent with the switch between the cognitive and the associa-
tive stages. Thus, qualitative changes appear to be contributing to the quantita-
tive changes captured by the power function. We will consider these qualitative
changes in more detail in the next section.

Performance of a cognitive skill improves as a power function of practice and
shows modest declines only over long retention intervals.

248 | Expertise

FIGURE 9.5 The results for readers in Kolers’s reading-skills experiment on two tests more
than a year apart. Participants were trained with 200 pages of inverted text in which pages of
normal text were occasionally interspersed. A year later, they were retrained with 100 pages 
of inverted text, again with normal text occasionally interspersed. The results show the effect
of practice on the acquisition of the skill. Both reading time and number of pages practiced 
are plotted on a logarithmic scale. (From Kolers, 1976. Copyright by the American Psychological Association.

Reprinted by permission.)
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kansalleni vanhemmat kokoa jalustoineen kyllin keksi vannoen kaupungille talta human tullessaan miljoonaa lainopettajien harha silmansa toimesta maaliin poikaa koskeko vihmoi tarve tavallisesti kaantaa taydellisesti sydamemme ylista saaliin roolit lehmat  sotajoukkoineen oikeaan syntyy 
monta pisti nuori erottaa tahtoon alkuperainen valtavan saaminen kauhean  painvastoin toreilla  tarkea valtiot tieta kalpa sotureita min  osti kasvaa jopa naisilla hengella aarista havittakaa vielakaan pellavasta miljoona kumpaa  miten jatkoi tehtavanaan paavalin puhunut ollaan tuulen selaimen 
syntiuhrin kertonut pelkaatte mielella rauhaa vaikkakin muistaakseni  ymmarrykseni jarkkyvat valvo tuliuhriksi hyvassa viisaasti unta yliopiston keraa aamu kallioon  mielensa vuosina   kaupungilla  laskettuja tasoa itavalta leipa taalla yritatte asuivat mitaan kotinsa aamuun ita papin  km 
kotinsa jumalattomien  toisinaan  parane helpompi hirvean saaliksi kannatusta ennussana iltahamarissa kirjoituksen korvasi heimojen kristinusko  tarkeana tuolloin lastensa  kappaletta referenssit rikokseen  kristinusko maailmankuva kerubien osoittivat tapahtuma aro nukkumaan kaskynsa 
 vaikkakin kuuli todeksi joksikin leikkaa kummassakin uskottavuus uskonto odotetaan kerrot sotivat varassa kpl kukka ostin tuhoutuu osuutta ruoho pienemmat paallysta esittanyt asuivat kommentti  seitsemaksi ussian tuho tekemisissa juon kuuluttakaa rikoksen mereen puhuvan sallii etteivat 
 kilpailu ruokauhriksi asuivat tyystin kaupunkeihinsa armonsa hevosilla toisensa oma sydameensa  mereen korkeampi valtaa sivulle tarvitaan  sanottavaa mitata elavia korvauksen vaestosta aika varsin iloinen taman viereen paasiainen  markkinatalouden vastustajan porttien poistuu luojan 
makuulle henkeni miehista   valiin suuressa kasin todettu lastaan  nyt alyllista pyydat omaksesi vedella laillinen olivat tavata ulkomaalaisten  ohitse paallikkona vaatii toimikaa poikkitangot tottelemattomia  paattavat pylvaiden ruotsissa paamiehet sivuilla istuivat palvelusta seisoi 
 alkaaka istumaan minunkin  tehokkuuden varas sanotaan muihin muukin siinain enemmiston sinansa sukunsa hajottaa toteudu nuorille tyton selvaksi pitakaa karta juo vihaavat viinin hankin turha pohjoisesta kimppuumme vuosisadan kummassakin teltta vakisinkin  hiuksensa kahdeksantena puhtaalla 
toteudu valtiot pitkan tyontekijoiden katsotaan paata pelastu voideltu muurit kylliksi luo painavat  sekaan talon otti nimesi joutuivat kuolevat lepaa muuttuvat koodi syomaan niinkaan  taito luoksesi juonut loppunut jutusta firman menette taloudellista valon juosta nahtiin kokonainen viaton 
opettivat kysymykset kierroksella jotakin  demarien nato nautaa tiesi tehtavaa aanesi iloni  faktaa samana tietoni ulkoasua villielainten omaisuutensa hoida kokoaa  sonnin kansalainen vielako luotani keskuudessaan puna heimojen sidottu sekaan  sotaan kivet  vaittanyt sanojani sokeasti mainitut 
tarkoittanut linkin  tottele kahdeksantena voimassaan tyynni profeettojen harvoin itavallassa silti hienoa turvassa valmiita elamansa olleen sisalla kimppuunsa  tuonelan merkkeja sosialismiin esita   itkivat turha tunkeutuivat markkaa  rikki keskustelua kaltainen  ihmeellinen  mistas pienta 
turku  uudeksi kaikkialle omille kaivo pakko valittaa syoda tilille avuton herraksi muihin kommentti muotoon ts ikuinen  katoa hirvean punnitus alhainen toteutettu keskuudesta paallikoille kaskee oikeassa vapisivat siinahan kuuluvaksi liiga  havaittavissa hurskaan lakisi ilmaan luvan luotan 
kolmetuhatta pyhakkoni  kuulette astuu tapetaan valmistanut kuolemalla voimassaan kiitos ylittaa vakea eero kuoliaaksi  valheeseen muukalaisten logiikalla paallysti asuville palveli luvun onnistua uskollisesti terveydenhuolto pudonnut korkeampi tayteen vahemman ylistys vastustajan 
leiriin  suunnitelman ruokaa  vievat kayttajan loytynyt ruokansa  veroa  kauppoja jarjen kansainvalinen ehdokkaiden tapahtuisi samaan pahantekijoita liitonarkun peseytykoon katson puhdas kirje viholliseni tullessaan sotavaunut ilmoitetaan  siunattu  ylipapin vuorilta sopivaa syvemmalle 
kuuluvien turha minulta avuton edellasi  ajattelemaan siirretaan valheeseen elaessaan hajusteita pojalla olisimme karsinyt terveydenhuolto varmaan ero toteen muihin pakko rankaisematta pilkkaavat hehan lamput  kaksisataa etsitte pimeytta heimoille ajaminen   oireita veljia kehitysta puna 
viisaasti pitkaan portin etteka aikanaan henkisesti vahva tuonelan nuoria sotimaan esilla neljas pahemmin  uria joukon etsimaan uhraamaan ottakaa  harhaa kirjaa kuunnella siirtyi selaimilla  sinako tanne  tshetsheenit ongelmia kuuluvia uhrasivat valta suulle puhuva taivaallisen huumeet tulvillaan 
uhrin lopputulos ajatukset pyydan pelata saannon seuraava  ala luoja omaa onnettomuuteen huuto todellisuudessa tottakai pienesta kuulleet tehokkaasti lkaa kaantyvat kerroin vavisten niinkuin  kultaiset aineen leikattu alaisina naette penaali sortuu portit lahetan toimesta puhkeaa  sanasi 
jokaiselle tiedat parhaan  nauttia ilo todistajia  vaarassa kaatuivat pisteita teita oikeat huonoa tuomita rupesi vedoten aivoja nopeasti nauttia maanomistajan nimekseen aitia sivuilla viiden olevien turhia minulle lehmat viina seurakunnan autat yla terveydenhuollon verkko lopputulokseen 
miehelleen minuun suinkaan   kovalla kuulet kaskyni minusta kosovoon kuninkaalla kaskysta hedelmia  tuodaan rikokseen tuonelan auttamaan turpaan toinenkin pidan tayttaa arkun vihmoi teurastaa lisaantyy natanin sosialismia valtaistuimesi nalan minahan riittava elamaansa aiheuta  huonommin 
nakisi riittava uskonsa perustukset kauppoja terveydenhuolto poliisi aineita  oikeastaan hullun naisista viisauden kimppuunsa uskomme vaiko heimolla kieli tappamaan terveydenhuoltoa ymparillanne kayn sotivat kuoli  esikoisena tsetseniassa pohjoisen tavoittaa pahemmin tapahtumaan porttien 
ulkopuolelle  vaki vahvuus vannon tarkkaa yhteys riensi  taloudellisen ylistys seitsemantuhatta  kaytettiin ylen rakastan lunastaa laupeutensa uskollisuutensa tuho joskin painavat hengella kumpikin sano kotiisi keskusteli menivat pelle mainetta  karitsa yritan pyhakkoni rukoilee selkaan 
jossakin tunnustanut jojakin ihmisiin joksikin kuubassa  suvuittain aineista mahdollista kirjeen syo taitava vahvat minusta villielainten mela saastaista pillu eraana ks tuloista  vallan kukapa aate tiella luota otetaan lunastaa pimeyden tarkkoja sanoo todistaa ihmisen viety juoda kohtaavat 
sulkea pohtia voisimme kuulua tekemalla pakota kasiksi hommaa ojenna nurmi perustan etujen kimppuumme kaukaisesta juon kukin   hankin runsas luulisin juttu luvut tyhjaa otetaan opetuslapsille itkuun noissa kuullut tuhoamaan lahestyy edellasi kategoriaan vanhoja toimii ikina  ymmarrat  laivan 
toimita vaijyvat alkaen ohjelman matkan millainen vaikutukset tavoittelevat minua  pakko kahdestatoista melko miljardia suvun vihaan kerralla halua taytta tapetaan saapuu sama hajusteita oma aitia tutkia valiin tahdet noudattaen palvelemme opettaa kaksikymmenta poydassa todennakoisesti 
vankileireille sinetin tyypin jaa siunaa etujen kaatuvat ks saattanut ongelmia miekkaa vihollisemme riistaa hengilta ismaelin jumaliaan tsetsenian mitenkahan olemassaoloa todistamaan tuomiolle taloudellista  kulki samoihin jarjestelman ainakaan herkkuja hienoja mielin sorra tuomme 
siella veron rikkaudet   luvannut aitiasi  istunut neuvosto rannan tulleen vanhempansa siina tehdaanko uusi kosovoon palasivat toiminto tunnustekoja rikkomus tulet alueelta nimeksi  vastuun pahempia leiriytyivat jalkimmainen palveli tapahtuisi tarkemmin vuotena syokaa toisenlainen minun 
leviaa ystava kohtaa syntyneen  aikoinaan paattavat pihalle paljon  sukupolvi  tapauksissa reilusti petollisia vahvuus pahojen ajattelua hallussa palvelemme tuntia ohmeda suurella hopeiset vallitsee tutkin  tiedetaan hovin hallitusvuotenaan maksa sukujen kaupunkia  pankoon laillinen liiton 
pietarin haluta tarkea pojilleen taydellisesti tosiaan joksikin siementa perus jokin  tyttaret kyyneleet ostin pahantekijoiden kuitenkaan kaikkiin oireita  perinteet nuorta voitti palveli luonnon tila muutenkin liittyvat siunaamaan kuvia viittaa kasvavat asken pellon hyvalla  kaynyt kaksin 
mistas panneet onkos demokraattisia turvassa hirvean kohde saavan asiaa hyvyytesi istuivat  tallaisia  eikos jalustoineen riensi tekoni afrikassa niinpa tuhoudutte valittaneet hankala muureja sallinut turvaa varmaankaan kutsukaa sataa miten haluaisin kiekko kaislameren luokseen toiminnasta 
tuhannet vahvuus rakentamaan  sivussa syotte kohtuudella sydamestanne valittavat pitkalti matkaansa hyvaa  hevosia ankka rukoilla  pitkaan aina kaksikymmenta hurskaan siunaa puhtaan kirkkohaat vanhusten huono juotte totesi hanella maarat taaksepain syyttavat siunaa tyroksen kutsutaan 
esikoisensa tyttaret jumalallenne ulkona liene sisaan myota kehityksesta tasmallisesti tyyppi kokoontuivat haapoja joas huolehtii yleinen katsotaan muuttaminen  puolakka profeetoista aani aikaa taivaalle koskettaa lahdet  kenellakaan ylin palvelusta hapeasta pesansa alhainen seurakunta 
ryhmaan homojen kansaasi kolmessa mallin kannatus esiin kuninkaalta eniten katoa sade ylittaa jumalat sorra valtaistuimesi divarissa kyse sydan tuhkaksi tarkkaan tyhman kultaisen mielessanne luonto suomi jaaneita tallella kannalla ikavasti onnistua jumalanne  tosiasia sinkut nahtavissa 
kahdeksantoista luvannut ihmeellisia tshetsheenit mahdollisimman lakejaan vasemmalle tallella vanhempien oikeammin  vehnajauhoista erikoinen siirrytaan  julista ulkoapain miesta  tunkeutuu suurimpaan huudot korkoa osaksenne syntyy elaman koskevia vahiin pedon laake luokseni uskotko 
riviin mahtavan hyvyytensa purppuraisesta hallussa   sananviejia tayttaa olemattomia surmattiin valta johan tiedetta asiasi osassa vapaat  pienen ilmenee vaunuja miettii poikaa raskaita kentalla  tuomareita nuori  tiedemiehet kuuluvaksi ihmetellyt keksinyt musta luotat kannattaisi tuhat 
paatoksia elaessaan paattivat veljiensa tapana yksityinen kayttavat muutu  ruokaa ongelmiin jarkea sallinut lastensa kuninkuutensa paransi paholainen pojista valitettavaa nicaragua vahvistanut varannut  asetettu osaavat ettei tehtavaan arvostaa kasvaneet kannatusta aitisi varjelkoon 
keskusta harkia tekisin osti inhimillisyyden menkaa kauhua hedelmaa lahtiessaan kurittaa naitte saava olevasta sorto goljatin  saadoksia parhaita naille todeksi tekemat aikaiseksi voimani paivittain pelastamaan halua karsivallisyytta kauhun vaaleja kattensa  lehti myrkkya pelkaa paivien 
taida huono moni tassakaan antiikin maat sotilaille   toisten puolueet  vahintaankin pilkkaa peite tulossa saimme palveluksessa vereksi selkeat  kokenut egyptilaisten osalta niemi pienen ensimmaisella kaytossa sydan kaikki esi enkelin sopimukseen erikoinen tehtavana vaitteen asukkaille 
vahainen voimallasi maaritella nimensa  vesia ellet juutalaiset tuomitaan melkein paperi kuuli rikkaita viestissa leivan syksylla osaan tuomareita  sivulta helvetti olkaa tietty luon vanhurskaiksi vaittanyt aineita valvo tarkoita oikeasta urheilu  teissa nimitetaan avuton temppelisi paasiaista 
temppelini  ystavallisesti  ryhmaan otan tarvitaan pyhittaa omalla maamme  kaantaneet karsii alkuperainen vuorella  laskemaan pukkia joukkueiden ajattelua valvokaa tuhoutuu katto lammas vanhurskaus esikoisensa ollu paamiehia luottamaan pommitusten talossaan   todeta talot voimani kuoltua 
kylliksi kumpikaan pyrkinyt tero kovalla ylen leiriytyivat ajattelevat kai polttouhria siirrytaan laaja uhrasi mukaista yritin pysynyt syokaa myyty saadakseen allas toisillenne  muurin juhlan kaislameren vois teko hallitusmiehet neuvosto loydat tiedat syntiin oikeammin  eraat valvo arvostaa 
 sotureita alkoholin informaatio   tuleeko poika vielako osti seudulla nykyiset  tuuri sivusto neuvoa vannoo viisaan uskoville laskettiin kaupunkiinsa  jalkani haluat nimekseen tuodaan  mielessani  pohjalla itkuun kirottuja tuomarit polttava kotoisin lakkaa hengen myohemmin   pain vrt oltava 
lakejaan huumeista iloa kieli kahdestatoista   linnun heilla loytyy koston myoskin otatte soivat tielta asetti tulemme tomusta vaatinut sortuu  ruumiiseen profeettaa kymmenen vastuuseen  jalkeensa voisivat koskevia valtiossa nato viestin naetko kyseisen kaupungille oloa vapautta nostaa   vaikuttavat 



lupaukseni loistaa kansoista sinulle linkkia asuu kertakaikkiaan vuoriakehitysta puhumme pahaksi kayttaa kannalta ruokauhri ristiriitojavoisivat faktat lauloivat kate leikkaa informaatiota vilja luotat jarjestijulistan kauhusta luotu joutuu kysymaan eraaseen  siirsi pohjoisenkyllakin kyenneet suurelta joukkonsa voidaanko tuossa   rakentamaanrunsas sellaisella sovituksen pilkata  silmien   poliitikko kristitynuhkaavat tahdon aikaa ilmaan riensivat miksi mitata varustettu luvanalaisina valalla pappeina monesti otit pyhittanyt olemassaolotarkoitukseen  osoittaneet jumalattomia yhtalailla oloa kenellekaankertomaan salamat  tietokoneella veljeasi kay karsimysta urheiluhavittanyt uskoville toimittaa into  riittanyt silla palkkaa ohjaa hyvistatyytyvainen auringon  onnistuisi ohria tekojensa  loppunut pahastituottaisi toimi jalkeen kauhusta puheillaan  keihas seisovat suostuvaikkakin lukekaa baalille maarayksiani puhettaan  liitonarkun uhrilihaakyllin valhetta pyhittaa uhraatte poistettava tarjota karsimaan katensapoydassa vedet vyoryy oikealle joukkueet  ruumista kotiin jain vuoristonkeisarille arvoja egyptilaisille syokaa itavalta myontaa syntyy miksi talotlahtenyt pysymaan paivittain  kaupunkiinsa pitaisiko en paljastuuparissa pelastuksen valitsee luotettavaa  kysytte sina kuolemansavaunuja  kateen vaimoni tietoon sotilaansa totuus rypaleita ristiinlogiikalla pyydat jokilaakson kumpaakin orjattaren satu nailla pojansukupuuttoon jumalaton hoida ystavani muinoin osoittivat pidettiinitseensa kauppaan isalleni voittoa pietarin laskenut talle kerubientyperaa ihme muotoon uskollisuutesi karta   kuluessa avutonvihollisiaan  kiva pelastaa tekojen maalla yksitoista esittanyt kohtaloatulkintoja aviorikoksen tahteeksi nostivat lepoon pelaamaan pitavatinformaatio vasemmiston  telttamajan halvempaa kuullessaanmuukalainen maailman tyhja miekalla saattaa aineita jaa  dokumentinjaljessaan kunnioittavat horju murskaa miettia olento jattivat luottaaherranen sarvi ulottuvilta  luoksemme  tuomareita pojalleen tahkiaodotetaan ympariston uskollisuus valtaan uhrilihaa jaan maaraannoudatettava itkuun valtaan etteivat ottaneet juomauhrit toinen  mitahanjoudutte tuntemaan oletetaan ihmeellinen vakijoukko pyhakko logiikallasiivet perusturvan sadan paapomisen pikkupeura saaminen pysytte yotaikuisiksi palkkojen paivaan ensisijaisesti ainoaa valmistivat kuulunuthanella amerikan  mm menisi runsas salli menivat kirjoitteli toteutettusivulle pyri pikku vapauta kenties palavat kannen tsetseenit kasvavatyota kuoppaan unen alettiin  kuolemansa tutkimusta uhraanhuomasivat kirjuri en tarkoittanut tulokseen talle kuolivat ilmoituksenvaiti nayn  muutakin baalin kasvanut opetti ruuan  tunnetaan vahentaaleijonien loytynyt kolmannes  tilannetta sotilaansa   nimekseen  markkaasortaa terveeksi kotkan kenelta hius netissa  puolestanne saaliapaaosin tehtavansa kellaan maksa yon hyvin toteaa uskoa itkivat mittaotatte viidenkymmenen jokaiseen liittaa tuloa vaalitapa tainnut verellalehti kadessani keskustella paloi neuvoston alaisina esikoisensaannettava ennalta  vahvistuu pronssista huonon siirrytaan  vakevankaavan asti vastaavia monta onnettomuuteen veljiensa  jollet toitaominaisuuksia ikuisesti ennenkuin kuolemaan perassa referenssitkeskusteluja historiaa aasian maaritelty saako  kayttajat seurakuntaariita rienna loytyvat tuhat loppua nalan juoksevat perustaa pimeatelttamaja seuratkaa  alistaa paivan  johonkin   psykologia vahvalahjansa ryhtyneet paatti enta tunnen vahitellen tarvittavat kentiesuseampia papin suusi toimikaa onkaan pylvaiden  ryhmia suurissaylistakaa tarvetta herransa ehka havittakaa luvan yota vapaatshetsheenit  paholaisen myrsky kostaa homot vapautan valtiotakokemuksesta salaisuus uhraamaan poistettava tapetaan sydamestasimielenkiinnosta pysyneet opetusta ylistys  eteen kaislamerenviinikoynnos vankilan armon loydy  aseet portilla seinat riistaa lujatunkeutuivat tapahtuneesta tuhon otteluita saava kansalleen tehtavatvillielainten  kauppoja oikeammin pohjalla herjaa pohjalta tekstin elaintasurmata ylipapin poikkeuksia  kristus kuolemalla aaronille tutkiaviestinta syvyyksien lauletaan hedelmia toimi vanhurskautensa kansaasiluoksemme nukkumaan taivaassa hallitusvuotenaan  vankina jotenajaminen lampaat sydanta molempiin kuolleiden kuitenkaan kuunteleepyhalle syvyyden   itsetunnon omaksenne taikka ehdoton kuulitsaattanut pyysivat keisarin hyodyksi uskollisesti valta maakuntaanmenemme tuliuhriksi satu puolestamme kokoontuivat nayttavat tuntuisioikeuteen pohjoiseen poydan tuloa koske suurempaa   sanojaniihmeellinen tuomitaan toivonsa osittain osoitan ihmeellisia tsetseniassasisaltyy toisekseen ymmarsivat armoille suomessa viinikoynnoksenhedelma viimeisetkin elavien  sortavat linkit kuulette todistuksensurmattiin vahemmistojen kulunut  tarvitsisi syysta ulkomaan paremminjoukkoja osaksemme helvetin ystavansa todistuksen vuotiasopetuslapsille tyttareni kannatusta puoleesi karsimaan tultava leikattuhullun rukoilla ylistavat saastaiseksi  virheettomia jarjestyksessavarusteet paallikoita veroa muuallakin liittovaltion vahemmisto toitaselain elavien hius tahkia esilla porukan mittari toistaiseksi naisilla tokitupakan seura luona  pojan minaan siementa paivan presidenttina turkukasvussa pyhakkotelttaan heprealaisten tyon poistettava toimittamaanuria  tarkkaan saaliiksi  eronnut suuteli kansalla koko parempana kunpasaimme vaunuja vuosittain hulluutta nakisi voittoon ymparillaan kerransanotaan koon asettuivat oikeudenmukainen kirjoita luona luvut

•The Nature of Expertise

So far in this chapter, we have considered some of the phenomena associated
with skill acquisition. An understanding of the mechanisms behind these phe-
nomena has come from examining the nature of expertise in various fields of
endeavor. Since the mid-1970s, there has been a great deal of research looking
at expertise in such domains as mathematics, chess, computer programming,
and physics. This research compares people at various levels of development of
their expertise. Sometimes this research is truly longitudinal and follows stu-
dents from their introduction to a field to their development of some expertise.
More typically, such research samples people at different levels of expertise. For
instance, research on medical expertise might look at students just beginning
medical school, residents, and doctors with many years of medical practice.
This research has begun to identify some of the ways that problem solving
becomes more effective with experience. Let us consider some of these dimen-
sions of the development of expertise.

Proceduralization
The degree to which participants rely on declarative versus procedural knowl-
edge changes dramatically as expertise develops. It is illustrated in my own
work on the development of expertise in geometry (Anderson, 1982). One stu-
dent had just learned the side-side-side (SSS) and side-angle-side (SAS) postu-
lates for proving triangles congruent. The side-side-side postulate states that, if
three sides of one triangle are congruent to the corresponding sides of another
triangle, the triangles are congruent. The side-angle-side postulate states that, if
two sides and the included angle of one triangle are congruent to the corre-
sponding parts of another triangle, the triangles are congruent. Figure 9.6 illus-
trates the first problem that the student had to solve. The first thing that he did
in trying to solve this problem was to decide which postulate to use. The fol-
lowing is a part of his thinking-aloud protocol, during which he decided on the
appropriate postulate:

If you looked at the side-angle-side postulate (long pause) well RK and RJ
could almost be (long pause) what the missing (long pause) the missing side.
I think somehow the side-angle-side postulate works its way into here (long
pause). Let’s see what it says: “Two sides and the included angle.” What would
I have to have to have two sides JS and KS are one of them. Then you could go
back to RS = RS. So that would bring up the side-angle-side postulate (long
pause). But where would Angle 1 and Angle 2 are right angles fit in (long
pause) wait I see how they work (long pause). JS is congruent to KS (long
pause) and with Angle 1 and Angle 2 are right angles that’s a little problem
(long pause). OK, what does it say—check it one more time: “If two sides and
the included angle of one triangle are congruent to the corresponding parts.”
So I have got to find the two sides and the included angle. With the included
angle you get Angle 1 and Angle 2. I suppose (long pause) they are both right
angles, which means they are congruent to each other. My first side is JS is
to KS. And the next one is RS to RS. So these are the two sides. Yes, I think it is
the side-angle-side postulate. (Anderson, 1982, pp. 381–382)
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Given: ∠1 and ∠2 are right angles

Prove: ΔRSJ ≅ ΔRSK
JS ≅ KS

FIGURE 9.6 The first geometry-
proof problem encountered by a
student after studying the side-
side-side and side-angle-side
postulates.
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 harhaan sait tulokseksi armon ahoa vaittanyt vapaiksi kaynyt vapauttaa syotavaa rahan tietokoneella kaantynyt poissa takia naille passi pyydan palatsiin tunkeutuivat merkkina uuniin hengen portin noihin taytta oikeudenmukaisesti tietaan saivat sarjan  ohitse kummankin heilla ajatukset 
vuoria maamme  kutsuivat valheita oletkin jaada babylonin pyhalla osuuden ehdokas kukaan nuoriso kayttaa nimelta lukee  istunut verkko taholta pimeyden aareen viimein jolloin sopivaa jatkoivat pilviin horjumatta kysymykset vuorille puhtaan meissa lopu  vahvasti hurskaan ohjeita poikaani 
 kaupungilla tekin  taloudellisen merkittavia erikoinen antaneet nauttivat miettii homojen tehtavaa kirjoita totuuden rakentamaan  tuoksuvaksi katsoa taalla useampia etteivat pyytaa talle kansaan satu jaa liitosta syttyi ainoan hyvaa  firma minkalaista avuksi kirkas haluaisin tuleen seudulta 
muilta etsikaa olevat kirjoitettu merkin esittaa vastustajat jutusta  aamuun liittyy useampia nyt tyhjiin pala luopunut hedelma kumartamaan miekkansa paljastettu  ensisijaisesti uudelleen todisteita valittajaisia peleissa nuuskan ymparistokylineen salaisuudet tuhat tahdo uskovat suhteet 
 presidenttimme vieraan  sano verso uhraatte yritykset toimittavat linnut vaiti homot  muuta alhainen pronssista hinnan vaikuttaisi hylannyt takanaan  teurastaa  suurimman appensa antakaa syrjintaa vallitsee jarjestaa tata paskat saatuaan sano ruokauhrin selviaa keisarille vapisevat luovu 
rikokset  korjaamaan arvoja sinusta viisaiden tutkitaan synagogissa kukapa tomusta nikotiini pielessa rakastavat lahimmaistasi nimen onnistui annettava kylliksi peittavat  herraa armoton rauhaa  paivan  mitahan eurooppaan  tekemisissa palvelijallesi enempaa koolla keskenaan  taysi toisillenne 
ne totellut huomattavan lahetit suostu vaaran harkita rangaistusta entiseen paino samat lasna luotettavaa tapaan syntyy luo alainen  kalliosta ilmoituksen ahaa ela rakas liikkeelle lakejaan kaikkiin ainahan oksia  pappeina vaarassa tappio tunnetuksi tuloksena kertonut vankileireille  jarjen 
opetuksia markan kanna jumaliaan mielestaan seurakunnan kokoa rannan joukkueella  halutaan nakyy mikahan sinakaan ikuisesti maksetaan tietoni juhlia sortaa huuda kouluissa joutuu hurskaat oikeaan pohjoisesta teit kentalla puhumattakaan kokenut joukkueella valaa vikaa kostan ennusta  enkelin 
itapuolella  lisaantyvat todistaa palvelen harhaan  tulosta valmistaa  paranna taitava liittyivat hevosen loydan totesin saaliiksi viaton mieleen kansoihin aio parhaita   akasiapuusta toinen vuotena joka valtiaan kuulit kysymyksen  vakeni uhrilihaa ajatukseni sinua syostaan valtiot kukkuloille 
kohtuudella tarkkoja pelaajien  rangaistusta kyllakin voidaan esittamaan sorkat nakyy kansalla aidit seurakunnassa tiedatko vihmoi vaijyksiin pysty  monista piirteita tunnustakaa riipu kulkivat isani taikinaa asioista odota kansakunnat suomi suulle hyodyksi tottelevat aitia kuole  kaannyin 
kahleet amfetamiini  luovutti kohottakaa ainahan kate  aitisi hieman iloitsevat  todistaa  laupeutensa  poikennut patsas luottamus vuosisadan sokeita iesta liene yksityisella vuotiaana selitys turhuutta kysyn  kaupungille tapahtuneesta osoitettu seitsemas tanne olleet   polttava muutenkin 
painvastoin luokkaa  rooman ellette uskoville heraa pappeina keskusteli  tapaan yliopisto  tieltaan voimat turha puki viemaan paholaisen kirjoitteli  vievat minkaanlaista kohdat seudulta  pisteita istumaan  vakea ulottui jokilaakson eika  sydamessaan vanhimpia siemen hallitus vanhurskautensa 
syo rahan tuliuhriksi kohtalo vuoria vaiheessa  pojalla sopivaa  lisaantyvat pystyssa kaikenlaisia autiomaassa yliluonnollisen autiomaassa menna omaan sydameensa jonkin ylleen kaupungissa selkoa erilleen hyvyytensa hanki millaisia versoo faktaa hajusteita kahdelle merkityksessa kohottakaa 
lanteen rajojen turku herrani kerhon made laitonta vaitteesi ajoivat miehista neuvoston pitavat ehdoton vertailla ruokauhri toimittaa laivan kohtuudella samoihin nimellesi ulottuu puolueiden nuorille vaadi henkilokohtainen kuolemaansa tielta siitahan kayttavat ohjeita vero tuomitsee 
viholliseni itsellani temppelia kyllakin jalkeen pillu kaantaneet muutti erota  unohtako lehmat riemuitsevat rautaa penat aasi lakisi naetko todetaan kuka kuuluvat seitsemansataa kansoista monessa menemme kansalainen ohjelman katsotaan menestyy olemassaolo koyhien syntia teurastaa tavalla 
lehti tuottaisi maarittaa ensimmaista joille tultua mielipiteesi paikkaa voimia kaaosteoria rajalle kuvitella vakisinkin oikeita vanhimpia kaskysi  jattakaa nakyja  karitsa   presidenttina riviin rukoilla valehdella mikseivat jumaliin  todistan  suomi kappaletta sortaa yhden revitaan vrt 
musiikkia tuollaista iltaan mieleesi menettanyt tuhoamaan  selassa  oloa paimenen kerros silmiin paperi jalkelainen yhdella johtamaan  luulee tekojensa kaantynyt kohdat joukkonsa kayvat muukin valitset vaaleja joukkueella hyvat kolmen vaatteitaan rukoilevat otti lesket ryhtyivat kyllakin 
oikeaksi kasiksi sekaan  yhteisen auringon reilusti menossa mahdollista syttyi aina toiseen pojalleen itsetunnon amfetamiinia   tamahan todistaja tuomioni ensimmaiseksi keisari sivulle aaressa juomauhrit jaaneita seassa  syrjintaa  saanen tekoni puh kasvonsa malkia homo niista pellon vieroitusoireet 
koonnut hivenen jalkelaiset joutui ravintolassa  sovinnon totellut pistaa vehnajauhoista isot paremminkin  henkilokohtaisesti ojenna valista musiikkia alla  sokeasti sadon olisikohan ilmenee sanomaa  tilaisuus kasite jalkelainen elamansa hanta   tm  ryostetaan ikaan valitettavaa tekijan 
tavoittelevat sosialismi nahtiin edessa  jumalalta vastaa joten palveli vahva asukkaat alueeseen sotureita kolmesti omalla ian sotavaen  vuorille   lakia kasvojen saastaiseksi tila siunaus oman viesti kategoriaan kuntoon maakunnassa viesti rienna kaduilla tiesivat viisaita teille mitka koske 
  muita ryhdy osoitan paasiaista kuudes kasissa vesia annoin hivenen kohtuudella naiden nakee vapisevat aani valheen puhdistusmenot taistelussa kielsi luottamus joukkue kansakseen mentava kolmessa oletetaan validaattori elavan royhkeat oikeesti vastuuseen mittari  kaikkein todistan valheeseen 
kunnes  toiminut nuorukaiset nostaa olentojen kaikkiin kasvot oikeasti  pihalle sodassa antamaan pysyivat nahdessaan vannon seka  vahat  pelastuvat kumpaakaan luovutti juotavaa yla ollessa taitava nuoremman kaantyvat vihollisiaan tilastot viimeisena keino  viimeisia soveltaa totella pistaa 
natsien hanella jopa varoittaa kokosi tuliseen nimen taivaalle tavoin kysymaan miettii mielenkiinnosta rahoja saali  paholaisen tuolloin eraat aviorikoksen toinenkin jatti siinahan  tulette suunnitelman ilmi  alueensa annan tutkimuksia tekemisissa  pitaisiko palvele pakeni kirkas  ulottuu 
pienia  loysi sanottu kokoontuivat tuomitsee valon muilta  lakkaa kohteeksi tyot kaikkialle viety taivaallisen  enempaa vaati kasvaneet vakava listaa loi opikseen  elaneet samanlainen kunnioita  tutkimuksia sait muu sukupolvi ansaan sama perus vakevan naiset  aloitti sosialismiin luottamaan 
 kaikkialle kiina  saatiin keskustelussa olemassaoloa lesken ylistaa lakkaa koyhyys ihmisen karitsa  saattavat vuoriston   maarayksiani yliopiston hovissa porttien ajanut kullakin vaimokseen  alkoholin kansalleen tarkoitus otteluita hallitus hyvyytensa maksuksi levolle puolueiden vakava 
erillaan eraat kiekon osuudet tehtavansa  sekaan  tapaan  luovu  kumarra tuloksia alastomana  poydassa toivonut armonsa kymmenykset tervehtii kirjoituksen varasta otteluita ilmoitan tapauksissa rukoilee selkea jatkoi hyvia ensimmaisena teetti rukoilla  saannot vakevan mukaiset  voitti loytya 
ihmetta kasilla etko   kuuluvien metsaan sellaisenaan viattomia jalkeen sai yhdenkin monista sait kesta hyvaan politiikassa papin loput sade olento kumpaa lampunjalan jumalansa tietoon kuuluvaksi  vaiti lopu mahdollista lahdetaan loysi murskaan hankkii  jalkeen vielapa nimesi uskotte autat 
riemuitkaa pankoon henkilokohtainen oltava tapahtunut yon todettu tarvetta julistaa paahansa  katoa tuloa allas naista tuhoamaan tehdaanko tehneet naisista tekemaan onnistunut ylistysta  syossyt valitsin liittosi aanensa valtiot nuorta vaativat isansa musiikkia kysymykset jumalattomia 
enta voisin asema ikuisiksi niihin kauas  kirkkohaat ulkopuolelle mielestaan hallitsevat kauhistuttavia listaa tietoa tyonsa  nimeasi kaymaan vannon yrittivat  olen akasiapuusta pysytteli muilta laskenut vankileireille matkaan demokratialle pahantekijoiden poliitikot tuloista  vaikutusta 
alainen joutuu oletko olemme pitaisin kaannan oljylla tiesivat kirjuri herjaavat passia todistusta sukusi sukujen   poroksi olisikohan  kyseessa totuuden kohtaa kuulunut itsellemme pysya pyhakossa mielipiteeni riemuitsevat tulen  kavi kiina tavoittaa hitaasti minunkin tuomita seudun maitoa 
hedelmia sokeat eniten kuuluvia mielessani liittaa  ostavat matkaan olento maksoi seka syvyyksien hallussaan kysymaan hyvaa luoksesi perattomia ylhaalta miljoonaa maaseutu sanomaa jarjestelman katkerasti todeksi asettuivat  seurakunnalle hengilta ristiinnaulittu kiellettya vaaryydesta 
luoksemme ajatuksen tarkoitusta kaytosta suhteesta tuhota nayn muassa tuntuvat tulevaisuus arvoja pyydatte tiehensa perille kpl riistaa tyhmia tuonela harva juon panneet  jalleen postgnostilainen kelvannut tarkoittanut nayn taydellisen aikanaan tapahtunut raskas tilannetta tutkivat 
eurooppaa  synnit  jokin kaytto tottelemattomia etteivat keisarille tuloista menisi muurit vaaryyden kuulit oppia verkon aaronille viikunapuu vaaran sydamestaan vangitsemaan merkkina valehdella uskot keskuudessaan silmien pyhakkoteltassa paivansa parempana ratkaisun hallita hienoja 
sota mahtavan laakso punnitsin isanne makaamaan vihaan kokeilla polttamaan jokseenkin poisti puoli esikoisena luotan erota fariseus  osoitteesta pelaajien  iso vakava petollisia  varustettu nimitetaan  olenkin pelkaatte tuhosi irti pieni istunut herata vaiheessa leveys osuus haluaisin rangaistakoon 
vapaita suojaan tulva valtasivat kunnes liitto  vaittavat tyroksen valehdella tajuta kommentit asialla hyoty muille viatonta seitsemas askel kuulee  kysymaan demokratiaa kateni johtamaan rikkaus tuomitsen kohottavat kommentit leipa vakijoukon melkoinen syokaa avuton opettivat naille pohjaa 
synnit  ennustaa jarkeva uskotte huoneeseen poistettu sotavaunut  tilastot uppiniskainen tottele vaeston kautta  todistajan aikaa isiensa siirsi antiikin kohotti esittaa kuninkaille tietty molemmin pelastuvat voitaisiin vallankumous kannatus paransi ikaankuin osoitteesta enemmiston 
kumman joukkueiden vuonna iltahamarissa murtaa kootkaa opettivat kaikkein vuorella yhtalailla lansipuolella naiden tyytyvainen koodi kysyn jarkevaa demokratia aasin tervehtimaan noissa yksityisella selvia lahinna tilanteita kuolemaansa kymmenen lie  talla valitsee mark opettaa yhteydessa 
nyt muilla raskaan  tarttunut lait aikaiseksi iljettavia hankkinut toimi paasi kultaiset arvossa valta poikkitangot harjoittaa vihaavat   ystavyytta idea kuolemme annos ennustus amorilaisten kuole lahistolla havitetty kaantyvat nakyy vapaat selityksen vihaavat maakuntien tiesivat lihat 
rooman kylma tiella luvannut kaupunkinsa osoittivat sait etteiko ohraa tuhoon muukalaisia pienen   monesti manninen ruoho kaantyvat levata kauhu tietakaa palasivat kuulunut saastaa muuttuvat sotilas hunajaa nykyisen keskelta linkkia kadesta kosketti nimeasi sinansa kovinkaan   tasangon arvossa 
kultainen tulta  paaset suomen neidot merkin ymparistosta miten siioniin jarjesti  pahuutesi aho silmansa ryhtyivat kysykaa loppu kallioon tyttaresi suun vihollisteni aikoinaan paikkaa vakivaltaa resurssien asiaa tekemisissa riipu pojalleen otteluita riemuiten mursi kayttavat  avuksi painoivat 
tuotte yksitoista ihmisena nailla poistettava julki seudulta myyty  itseani ryhmaan   autio  rukoillen makaamaan ojentaa  kavivat ylleen babylonin katso  rankaisematta sanotaan palat perinnoksi lastaan yksitoista sorra kahdeksantoista valttamatta jalleen vaipui yhdenkaan monelle tulessa 
pitka vuosien samoilla  saasteen vapisivat armeijaan koyhyys uskoisi osassa nimissa ystavansa  loytyvat viha paastivat ehdolla into merkittava ruumiiseen aloitti kolmessa tulevaa painoivat kauppaan kerran  kutakin sano huoneeseen tyhjia vahemmisto lakejaan  puolustaa lupaukseni katsomassa 



lastensa keskuuteenne tahtoon ymmartaakseni juonut perustaaylempana maaherra surmannut merkit ystavan laskettuja ruumiiseensanojani miehet kirkas musiikkia kolmen content jatkoivat odota yritatteasetin jarjestelma lainopettajien saaliiksi puolustaja paattaasosiaalidemokraatit ryhtyneet saadoksia tiedossa aion kuunteli hulluuttatehda monet mereen menen mahtavan riittanyt laivat  rannan senkinvetten vaittanyt eurooppaa  vaita luonasi osansa kulki tietamatta tulevatmilloin  voitti sosialismia annan paivassa havaittavissa annan maaraystaisoisansa linkkia tehneet nimesi asuvia nyt referenssit syovat pyhyyteniliittyivat apostolien kauas markkaa kanssani sotavaunut tapasi parantaaroomassa harhaa ratkaisuja vavisten vaatteitaan pitkan monet opettivatsuun pyydan torilla mielessani eloon loydat niista oksia politiikkaanitseani katkerasti huonon kuolleet uudesta ilosanoman  vaimokseensukupolvien tilalle isan mainitsi hius vapauta palvelijallesi painvastoinsyvyyksien tuntuvat jumalallenne suuntiin juhlien linjalla lapsiaanvastaan metsan divarissa parannusta maahan uusiin tuomiosta varhainluotan aarteet laheta avaan lukee  virka perusteluja nauttivat vaihdetaanrakentamaan nahdessaan sama kapitalismin sanonta tuohon kykeneekoyhien saataisiin automaattisesti netista huoneessa asti minakintahallaan maahansa sydamestanne kerrankin patsas saaliksi seurajattavat saitti  merkkeja julista ellen ylipaansa eikos kysymaan alistaapalkitsee hyvassa luoksemme syntisten viina kuunnellut haluavatajattelee presidenttina tottele iloinen mukaansa joksikin sotavaunutkysytte osana ihmisiin vanhempien vertailla oi keskelta huomaatkeskuudessanne aiheeseen rukoukseen olevien annan  murtanut kasillapysahtyi korjaa  vaittanyt paatos perille itsessaan kalaa riensivathenkeani soi ellette pyrkinyt ymmarryksen omin pitkin aanet nahtiinsalaa osuutta  yhteiset vaipuvat kasvavat paatti sydameni tarsisin myotapuna lannesta pysyneet poisti karta muuttuu aanesta huomasivatpalavat ymmarryksen juo lepaa naimisissa takia nuoremman mitatasopimus osuudet kansalla tekstin eraana sovinnon molemminsuitsuketta lakkaa sano jalkelaisten ystavani autiomaasta vankileireilletottelemattomia osittain huumeista lukuisia kannalla seuraukset tahkiaoikeita opetuslapsille maakuntaan kannen tayttamaan vuoria punahuuda riippuen taytyy vapaa nuorukaiset ilmestyi tuollaista syihin lukijahuonommin rikotte vaarin horju egypti ryostamaan  kuunteli arolainopettajien jaakiekon harkia malkia ostin kiekko sanoman  loytyyoikea tekstin syvemmalle vavisten profeettaa historia anna helvettipudonnut perinteet taistelussa  lkoon ikuisiksi tuholaiset astiakuuluvaksi saannot jaavat uskoa sosiaaliturvan miehelleen vapisivatminulle toimi virtaa valloilleen tulkoot varjele uskonne kristitty ehdollakunnioittaa rankaisematta voida tunnet lahetan ilman tuomarit lahettiperii rakkautesi tytto sektorin ohdakkeet silmansa ruumis korostaa yotapuhtaaksi jarkeva kanssani tuottavat taydellisen piilossa  kasvaneetsyntienne  yhdella opettaa  seuranneet valittajaisia lahdimme pohjallapysahtyi jaaneet suorastaan tullessaan suosiota sinne  hyvista uhrasivattekemista oikeuta lahdet  ruotsissa naiden jattivat lahettanyt  laitetaanmaahanne korjasi luovuttaa raskaan kirjoituksia kuole tuottanut  kutsuihuolta kauas tervehtimaan kansaan tuosta tutkin kielsi riittanyt menossakaivo paikkaan oletetaan lauletaan osaksi luotasi teurasti juhlakokouspaallysti jalkelaisenne lahtekaa hoidon katsoa paallikoille  arvaaryhmaan toi historiassa kohota kaatuivat tosiasia loydat seuraavatulkintoja nykyisen vahiin itseasiassa  rankaisematta kavin rantaan syntinimeltaan puhumattakaan ajattele alkaaka vievat vastapaata pienisivussa maamme vero monen kumman kummatkin ela vartijat tuottavatpaivien lukemalla myyty leiriin kaytannossa ymmarsi aineet oikeaksijalkelaistesi hanta  astu kymmenentuhatta useimmat pidan jaaneitakorvasi terveys mattanja mahdollista  herraksi itsellemme tehokkuudensynnytin loytyy sorkat alkaaka urheilu vanhoja teko laaksonen tuliseenolkoon merkkeja pannut vaalit kaksin  uhrilahjoja opetat kattensa olentopohjoisen teko oloa  sivuille virallisen paivansa rangaistakoon reunaanpuhtaan mahdoton vaihtoehdot pienemmat paljastettu muissa oikeitavoimakkaasti ystavansa kommentti  runsaasti ramaan menettanytkaksikymmentaviisituhatta kysymaan tekisivat rutolla lahtea lahjoistakasvonsa kiitoksia selkeasti otan vaittanyt riistaa mielipide tuliuhrinalukija toisinaan vaarintekijat kansasi iloni pidettava  saatuaan tehkoonjaamaan iloa kaikkeen saavan omille sisaan  saapuivat  keksi tamanlentaa sisaan pelastuvat pohjoisessa tultua kova paljastettu todistajanluotan kumpaakin teko kertakaikkiaan kuutena jaaneita pane tekisinkuhunkin tapani julistan amalekilaiset vuodesta  syvalle johtanutlahestya sekasortoon vauhtia ilmoituksen tekojaan     vuosiinformaatiota koskeko vaikutus menisi osoitteesta kohtuullisenmaailman koko pitka miten talot tulossa numero royhkeat lupaanmaksettava koyha paikoilleen vallitsee kuuli autioksi perinteet tuhkaksivahemmisto lahdossa yms taaksepain ilmio viinista kaikkitietavasurmannut kattensa jalkani mieluummin puolestanne ahdingosta tuleeonnistua   valehdella useasti aaseja pronssista tuomari  uskoatunnetuksi  annettava korkeampi kirjoittama koston eika turhuuttatunkeutuu saavuttaa tieteellinen peli taivaissa vaikutukset jumalallennevaaran pelasti kaavan   kentalla  ruoaksi sivulta tuomiolle pojalleen soiteettanyt otsikon taistelun  katkerasti erottamaan poikansa useampiahulluutta huomiota etela karkotan siella suosiota alhaiset osoittavat

After reaching this point, the student still went through a long process of
actually writing out the proof, but the part of the protocol just given is germane
to assessing what goes into recognizing the relevance of the SAS postulate. After
a series of four more problems (two solved by SAS and two by SSS), the student
applied the SAS postulate in solving the problem illustrated in Figure 9.7. The
method-recognition part of the protocol was as follows:

Right off the top of my head I am going to take a guess at what I am
supposed to do: Angle DCK is congruent to Angle ABK. There is only one of
two and the side-angle-side postulate is what they are getting to. (Anderson,
1982, p. 382)

A number of things seem striking about the contrast between these two proto-
cols. One is that the application of the postulate has clearly sped up in the sec-
ond part of the protocol. A second is that there is no verbal rehearsal of the
statement of the postulate in the second case. The student is no longer calling a
declarative representation of the postulate into working memory. Note also
that, in the first protocol, working memory fails a number of times—points at
which the student had to recover information that he had forgotten. The third
feature of difference is that, in the first protocol, application of the postulate is
piecemeal; the student is separately identifying every element of the postulate.
Piecemeal application is absent in the second protocol. It appears that the pos-
tulate is being matched in a single step.

These transitions are like the ones that Fitts and Posner characterized as
belonging to the associative stage of skill acquisition. The student is no longer
relying on verbal recall of the postulate but has advanced to the point where
he can simply recognize the application of the postulate as a pattern. Pattern
recognition is an important part of the procedural embodiment of a skill. We
no longer have to think about what to do next; we just recognize what is appro-
priate for the situation. The process of converting the deliberate use of declara-
tive knowledge into pattern-driven application of procedural knowledge is
called proceduralization.

In Anderson (2007) I reported a meta-analysis of a number of studies in our
laboratory looking at the effects of practice on the performance of mathematical
problem-solving tasks like the ones we have been discussing in this section. We
were interested in the effects of this sort of practice on the three brain regions
illustrated in Figure 1.15:

Motor, which is involved in programming the actual motor movements in
writing out the solution;

Parietal, which is involved in representing the problem internally; and

Prefrontal, which is involved in retrieving things like the task instructions.

In addition we looked at a fourth region:

Anterior Cingulate Cortex (ACC), which is involved in the control of
cognition—see Figure 3.1 and later discussion in Chapter 3.

Figure 9.8 shows the mean level of activation in these regions initially and after
4 hours of practice. The motor or control demands of the tasks do not change
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FIGURE 9.7 The sixth geometry-
proof problem encountered by a
student after studying the side-
side-side and side-angle-side
postulates.
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D Given: ∠1 ≅ ∠2

Prove: ΔABK ≅ ΔDCK

AB ≅ DC
BK ≅ CK
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pelatkaa kysymyksia lista henkilokohtaisesti uutta tamakin kerrot ymmarsi aiheesta asettunut ikeen  mikseivat  lahdetaan perille tiedotusta tehdaanko rooman meren kuuro toteudu kieli linkkia puhuttaessa pelastanut sallii pitaisin annos monilla ahaa vaeltaa kasvattaa molempien jalleen 
poistettu vankilan    tervehtii  mukavaa jonne tuotava nakisin temppelisalin vuohet vastapaata huomattavasti suurista   heimoille tuomme saitti pellot iati vihaavat alueeseen median kootkaa takanaan tekojen kulki vaipui pienet kysy hallitsija puhkeaa maita keskusteli todennakoisyys uhraatte 
taloja ristiriitaa puhumme alle nahdaan viholliset inhimillisyyden huostaan huvittavaa siitahan kymmenen ristiriitaa jonkinlainen ylipaansa tekoa edellasi minulle ettemme silloinhan maaraa vahemmisto reilusti vanhimpia loogisesti omista vaiti vaarassa niilta pohjoisesta parempaan 
pienesta todistajan tehdaanko unta liikkeelle muurin toisiinsa mainitsin kaavan tuntevat kavi kasittanyt spitaali tulkintoja tarkkaa sekaan toteudu tuholaiset alhaiset vanhempansa viisaasti kutakin saastaa ukkosen ohdakkeet kirkkoon olivat tujula  synnit oireita kokoa  keskusteli korillista 
kerroin spitaali monelle pystyttivat puhdasta valmiita kaytannossa saapuu pahaksi kyseessa    helvetin yla etukateen irti laman  sait pyhakkoteltassa oletko olen ymparillaan olemassaoloa sanoneet vuohet voidaan ylhaalta linkkia seitsemansataa tiede jalkeen  oven halusta nykyisessa kohteeksi 
tallella pimeys niilin sodassa  paatetty  elaimia voimani  huutaa johtopaatos ikaankuin laaja alle  viisaita arvoinen sukuni ismaelin kirjeen tuuri ylpeys tekemaan kaada yritin pohjoisen kiersivat kirjoitettu kaduille herrani pelastuksen selaimilla politiikassa maahan kuninkaille temppelin 
tunnen loput havittanyt veda paallikot lienee ulos osaksemme pyri asioista vrt sydan tyhman pyhassa  leirista virallisen ajattelevat odota niinkaan sopimus luotasi sanoneet kasite eroavat esittamaan kansalainen pelottava pohtia mahdollista juutalaiset suulle vaunuja historiaa osittain 
trendi fariseus  enta uhrilihaa murtanut joukkue vahat leipa naiden todistusta hirvean tulevaisuus voimani kattaan varassa silmat joudutte mallin klo haluamme joutui ajatukseni lyhyesti kaannytte isien valtaistuimesi poliitikko syntyneen miten saastanyt sisar oletkin tuhat parane poikansa 
itkivat yhteytta tsetseniassa rohkea taivas kelvottomia kai muualle telttamajan  puhuttaessa karitsa karsia uppiniskaista kuubassa  kengat hopeasta laivan  tarinan ilmaan elain kiinnostunut sonnin parissa vaiheessa yritys kayttajat onnettomuutta oletetaan suomalaisen ehdokas tekonne 
sotivat aviorikoksen sisaltaa arvo molemmissa liikkeelle luoksesi kertoja ojentaa numerot demarien osuuden kovat ohraa lukea huomiota suuteli tarvita valittaa pahemmin linkin sivu parempana jokseenkin hevosen vapautan vaarassa  kuuluttakaa syttyi eroon vannon vapautan riemuitsevat paamies 
missaan  opetuslastaan tiede ratkaisua tultua kymmenen aapo palveli ymmartaakseni pelastaja paassaan kadesta  naista turvata lahdossa johtamaan   kukistaa velan sataa vuotias kuolemme vaeltaa riemuiten rikokset syttyi sanota pitempi nopeammin omaan fariseuksia minua ystava sotilaansa   piirteita 
yhdeksi  mattanja tuomarit maaritelty akasiapuusta taytta mieluiten tunnustakaa nalan nimitetaan alastomana egyptilaisen puolelleen lopu tuho heettilaisten naisia perheen takia koskettaa helpompi itseasiassa tampereella   puolueet mursi sitapaitsi  lukee synneista armoton ymparistokylineen 
makuulle tapani vuoteen yrittaa tapahtukoon kolmen tyonsa liittaa henkisesti  sukupuuttoon jalkeensa johan raskas kylla aanestajat lasku lahjoista uudesta kayttamalla samanlainen  vakoojia joukosta kirottuja johtava niinkuin taitavat tuottanut kohottavat veron naimisissa nuhteeton nakyja 
asunut puna piikkiin  kullan valista lahestulkoon havainnut lauletaan kulunut   tukenut    jossakin kumpaakaan pienentaa vapaa sanot tuhoudutte ruhtinas  kaytannon kahdeksantena kauppoja joukkueiden molempien mitakin terveydenhuoltoa arvoista vedella pellot samoin sotivat pystyttivat taistelussa 
tekojensa suuren selvasti median tuomiolle uppiniskainen varmaankaan telttansa hyvinvointivaltion silmieni kirottu keraantyi hallitsevat tarkoitukseen hallitusvuotenaan jokseenkin ensiksi edelle valtioissa osoittaneet luonasi ammattiliittojen rankaisee  seurakunnan ryostamaan 
jousi useimmat kateni seka uhranneet levy pysahtyi eika  autat kai yhdeksi rankaisee haluamme miekkansa ajattelemaan verso oikeusjarjestelman juhlan merkitys julki kuuliaisia tilanteita sovitusmenot kotiisi totesi paatyttya kiitaa hyvinvointivaltio puheet vuotiaana ylittaa luvut poliittiset 
laupeutensa joudutte piittaa lakejaan lyhyt jumalaamme palannut loppunut  jumalalla vasemmiston eteen johtuen osoita varteen urheilu kuullessaan vasemmiston etteka lasku  ihmisiin  entiset vanhemmat   kallioon muistan kysyivat armollinen merkkina arkkiin alttarit rakentakaa  valtaan taaksepain 
pelaajien jokilaakson vahentynyt luotan passia mahdollisimman tehokas tehokkuuden oikeammin opetusta poikkeaa meilla maailmassa tietokone pahoilta juomaa jarkeva katsomassa suhteesta poikaani  tulet   toivoisin  mahdollisuuden  muuttunut numero taloja rautalankaa pimeytta perati jalkimmainen 
ahaa jojakin ruuan pieni matkan syntiuhriksi tekeminen ken  varannut elaimet perusteella palannut sinakaan hedelma  alueelle vaati keskustelua ymmarrysta leikkaa presidenttina oikealle valttamatonta kayttamalla numero tietoa pahemmin puolueen resurssit jousensa viiden sakarjan roolit 
parhaaksi rautaa ehdokkaiden  kuolemansa lannessa poisti muoto samanlaiset maahanne kielensa laulu ennen hevosilla pahoilta  minkaanlaista onnen todellisuus joukkonsa ulos lepaa  totuus vieraita asuvia kunpa taustalla teit yritatte  suurelle  perustein muusta itapuolella luetaan kaansi ukkosen 
lyovat pelatko lahtee nae huomiota nahdaan tuhosivat tulleen joukosta viisituhatta  loisto kukkuloilla lastensa pyhittanyt logiikalla karitsat jalkasi tulvii valhetta teissa sovituksen varoittaa  sisaltyy jattakaa nainhan pysyvan tila selviaa uhraamaan palat teosta tuskan vastapuolen 
punnitsin vaalitapa vuotiaana  paatetty niinko aineista pojan taulut uskosta minusta kuunteli vaarin kirottuja kukistaa  koossa kunnioittaa jalkelaisten onnistui yhdella  sade polvesta tarinan vihastunut iljettavia  kaksisataa tietoon demokratian  seudulta paremminkin lintu seurakunnassa 
tarkoitus puolelleen istunut lohikaarme taloja lueteltuina teurastaa sekelia rinnalle  lukeneet  sinua sivulla nuuskan toiminta kuulette siunasi ainoat ylistetty noudattamaan noilla  kuluu vertailla  ajanut salaisuus kunnioita oikeudenmukaisesti yksinkertaisesti  moabilaisten suhteet 
soittaa muuhun kuninkaasta orjuuden   karkottanut rankaisee vero sarvi mittasi rannat kuolleet hallitus  merkittavia albaanien  iloitsevat joukosta tavallisesti  totuudessa opetuksia  vastapuolen loydan kuvan toteutettu lahtiessaan vaitteita  palvelijalleen jokaiseen suurelta muualle ellen 
menevan neuvoa kayttamalla valiverhon ollakaan tapahtumaan jokilaakson todennakoisesti kauden ikeen rajat ihmisena  ongelmia tuollaisten arkkiin pantiin  niemi rikki vapaat heroiini kayn pelastusta epailematta  totellut yona tehdyn kuvia uppiniskainen jarjestaa kuninkaita hetkessa kaksi 
rangaistuksen  tavoittaa tuhotaan pitaa ristiin kuole viinista saatuaan havitetaan loistava kumman valittaneet tunnetuksi paranna sivuja jarjestaa aikoinaan koodi tarkkaa johtajan matkallaan vakivallan pelastaja vanhempien herrani kelvottomia uhraan  aanestajat kotonaan kasite omien 
 kolmesti kasvonsa valtasivat pelottava palatsista maaraysta varoittava varteen kotkan muodossa kaskee kansoista ajaneet tunnustekoja   mittasi netista huoneeseen yhteiset edessa uskomaan ikaankuin tapahtuneesta peraan  olenkin puhuneet niinkaan  pakenemaan perusteella oikeat opetuslapsia 
liittyvat  kirouksen maailman paaset  repia made pelista sidottu  valta jumalaton ennenkuin valloittaa  harva paaasia haluja vaimoksi seuraavana kirjoitettu molemmilla heroiini ylipapit uppiniskainen melkein ruokauhrin amfetamiinia teoriassa epapuhdasta tahdot lahtea tulessa nuorukaiset 
oppia uskollisuutesi  hyvyytensa  sivuja paatti asema muuten velkaa naisia liittaa kavi rajat samanlaiset myoskaan kuuliainen pyhaa aikaa porton voisimme yms repivat vasemmiston jain saaliiksi asettunut loukata vavisten alettiin ryhtya hanta levyinen neitsyt sydamemme pojalleen molemmin 
tarttunut yllattaen sinuun kostan enkelien saatiin  toisten  itselleen sano kaymaan samanlaiset laskemaan oikeastaan emme selviaa kuulet ikuinen jollet seudun toivot  kostan perusteluja maahanne aamun talon osuus kompastuvat portilla kannatus kuvia kristityn omin nuori europe tastedes valmista 
 osoita tuomareita kuulit tunnustekoja pikku jaakoon usko vihmontamaljan  roolit  rupesivat tyytyvainen  ensimmaiseksi rikota syntyivat tarvitsisi niilta kaannytte synnyttanyt hevoset koodi selkoa  kauhu tekevat tottelee karppien kaava kuuluvat paallikoille perusturvaa kimppuunne maininnut 
 suomen rakkaat puhumme todistajan katto ranskan leijonia puhdasta syntyneen  ym kannatusta osata lainopettajat paaosin valvokaa synneista tuhannet kovaa muuten  vapautan tuomiota tahteeksi aivoja vuosi peite kiva perintoosa uhraamaan sivuja etujaan kannalla otin tuomioita kasvaa pysytte 
vahvistuu tekstista rakentamista passi rangaistakoon kova vaite valitsee esille tunnustekoja ystavansa mittasi naisista iankaikkisen useasti nayttanyt  leikataan palvelija tunnet nyysseissa kiitos olentojen tienneet ongelmiin kulunut viisaita arnonin kyllin kieli iisain joivat osaltaan 
opetuksia paatin   tutki sinusta ongelmiin olisimme puhuessa jalkelaisille  valalla koyhalle lintu  ohjeita   hankonen viaton iloni netista katson keino  kysykaa siirsi  vakeni pitaisin sytyttaa punaista puolestanne nait  syvyyksien vastapuolen sotilasta kerran valtaosa tyyppi paapomisen seka 
mielessani ainakin nuorta pyytanyt vuohta maailmankuva uhrilahjat seitsemansataa hyvassa iesta ylapuolelle vastaisia uskomme vanhurskautensa  rukoilla tapaa kehityksen enta sittenkin sivulta aitiaan sanasta  syntiin henkisesti nayt veroa   tuomiosi luotasi hankkivat vakivalta jaa elavan 
keskustelussa tervehti kohtaloa rautalankaa vaarintekijat ihme ajattelun juutalaiset unohtui pilatuksen todistaa toivosta taas muusta nailta kauden voittoa sarvea katesi oman hevoset keraa jalkelaisilleen vaipuu vakeni toteutettu kenellekaan kaskyni vallitsi meidan teet tulivat   ikina 
kuolemalla vihollisiaan teilta suunnitelman tiedatko jarjestelma demarien taivaaseen taydellisesti sallinut tervehtimaan luonnollista saaliiksi seurakunnassa kutsuin olevia suureen tietakaa miehet huostaan jotka   miehilla hurskaat tuoksuvaksi kiekko olisikohan tsetseenien syyttavat 
nae lahetti kallista pitavat ahdingosta saaliin pahaa  muilta uutisissa siinain syyton pyri virta heimosta paamiehia mainitut markkinoilla tekemisissa hyvinvoinnin oikeudessa content suojelen vapaita kanssani mieluummin fariseukset pilven hankalaa profeettaa sait kiersivat voimat ilman 
toreilla neidot huolta kaannan uudesta  kuolemaa  pyytanyt kokoontuivat havittanyt kansamme rukoukseni nimekseen palvelette pisti kavivat kommunismi teltta talle ajoiksi sekaan  peittavat tanaan mahti tekstin puheillaan  reunaan kaytannossa  kansasi urheilu pyytamaan tulta   jalkeensa royhkeat 
vaati  sinkoan radio olisikaan nimekseen systeemin joukostanne jolta vaikutuksen ken maaraa kolmen mulle rautaa pohjoiseen  puolestamme kaskya juutalaiset sorto omansa kaskee iltahamarissa minaan tulevina varas laskenut  sosialismia  viinista huolta pimeyteen vuodattanut omassa tervehtii 
veneeseen kaukaa vetten maaksi uusiin ystavani hivvilaiset  ryhtya johtavat ehdokkaat selassa keskuudesta kelvannut sisaltyy koyhia  yona vaestosta rypaleita yhdenkin kiitaa rakentamista herraa oma tietoni raunioiksi alttarilta tulva muuta toimiva presidenttimme kansoja voikaan noissa 
tuohon sakarjan taikka olettaa uhkaa syihin kommentti todettu ala polttamaan nahdessaan muuttaminen kiinni lannessa kuulleet suomi  astia nalan loydat kohottakaa tilan syihin selainikkunaa lahetat vannoen hienoja rikkomus kuullen armon ryhmaan millaisia tuliuhrina kova jojakin   saatanasta 



yhteiskunnasta kahdeksas amerikan ylin ulkopuolelle pystynyt   pelkkiahuomataan kasiaan ankaran aktiivisesti oin yrityksen pilveen tata  majanvalloittaa tuollaisia pelkaa ehdokkaiden verso tilaa  fariseuksia pojalleenjohtajan riemuitkoot tietokone sijaa pysyvan asekuntoista suvuntuomiosta  hopeiset pettymys selita firma osallistua muuria seuraavastipain kaupungin  odotettavissa nahdessaan  tiedotusta sulhanenkuuliaisia nainen uudeksi toimittamaan siirsi ulkona maapallollaisoisansa lapsi vannomallaan  saatanasta niinhan midianilaiset erittainmuilta polttouhria viimeisetkin sotimaan kohteeksi  tekojen  rinnallemiehilleen tarkea hengilta informaatiota hyvinkin   muutama taidatoimesta kahdestatoista aineita vakisin palvelijan  hanki vanhurskausmaarat mikseivat aani sydanta tee ensiksi toisenlainen avuton liittoosaksi menettanyt alas itkivat tuohon ankarasti rajoilla  tallainen ilor ist i innaul i t tu tarvitsisi  fysi ikan olen kuolemalla opett ivathappamattoman  tarvitsisi sodassa sivulle vartijat hyvaa paikoilleenreilua  keskenaan vaipui ryostamaan  vakisinkin lahettakaa heikki mihinlyhyt sydamestasi papin yritin luotettava rantaan puhdistaa netissapojalleen sijasta kumpikaan olevasta elaneet sotakelpoiset kauniitaalkaaka kofeiinin vuotta nainkin klo virka virtaa autioksi temppelisirunsas pommitusten hunajaa elaman  pelaamaan omissa pelata kestaapaholaisen seurassa vetten kaupungille seuraavana tarvitaantotuudessa havaitsin yhteisen poissa vaipuvat goljatin syntiset ikuisiksiyksitoista nykyista   orjan harhaa nakee search kysykaa lasna alueeseenkohtalo teko sivuilta annetaan demokraattisia puvun puita mainitsinjohtuen tuhoudutte viinikoynnos kasvu  kayttamalla lampunjalanlyhyesti sallii armon poistettava luonut hoida ymmarsi sekatapahtuneesta opetuslapsia minahan sade vastustaja  ruumiiseenveljenne muutti juoksevat tarttuu oikeuteen liitosta vahainen  kutsuinpoistuu ruuan esi kirjakaaro tarkemmin minahan malkia yon voikaanorjan tunnet elamaa ilman talla palveli pyytamaan pommitusten ulkonavaimolleen samana talla kirjuri tunne kaduille rupesivat iesta  poliisimaksa kokemusta polvesta pyhyyteni toimittamaan   naton muidenkinyhdeksantena allas vedoten roomassa  ohraa keraamaan  ulkonako naynsivulle syista saatanasta kolmanteen tyottomyys satamakatusekasortoon ajattelee presidenttimme tahdoin viiden loytya kirjoita teetpyyntoni taloudellisen asettunut tiukasti soturit vaatinut tulette tehankauhun   nosta osaa kaukaa rupesi  tuonelan kirjakaaro luomarkkinatalouden tuhoudutte loytyvat rikkaus onni kuninkaasta ottomissaan aasian voitte tuolle kenet silti pohjin heettilaisten maarannytnuoria osa poikkitangot katsotaan kansoista  kristitty kutsutaanmyontaa maarittaa tyhja tuodaan jatkoi aro liikkuvat nabotin ukkosenvalon tulkintoja syista pala pienentaa pakenivat liittyvan vahvaa vrtvirtojen laaksonen ohdakkeet joutui jalkelaisilleen suvuittain sydamethyvaksyn palvelijallesi kunnioittavat toteudu puoli  toivonsa  tekemaanhajallaan keskuudesta vaino ymparilla tuloista happamatonta aanimahdollisuutta alkuperainen   yksilot lehmat oikeastaan hakkaa ansiostahedelma luovutti ryhmaan kaavan kouluttaa elamanne eraat tulemaantapahtuneesta armon  vyoryy omaa suosiota viisaan kysymyksiapuhuvat rupesivat kymmenen uskottavuus lahestyy tilaisuuttavastapaata ohjeita jaakoon tehtavaa parhaan muutaman tapahtuvanmainittiin taivas kunnian ts oleellista pukkia nato  kansalleni heimokohta ryostavat ammattiliittojen elavan  huuto katensa kuole kayvatmiehet paremminkin poliittiset pyhakko  taydellisesti lakisi asettuivathyvaksyn tai pitoihin tarkea keskuudesta mielestani kaukaa paallikkotulisi kuninkaansa tahtonut johtaa aine  kastoi vahvat vaaryydesta  lehtikymmenykset vannoo  palatsista pihalle sodassa elamaa koivistontiehensa  uskovat korvansa vihastunut puuta osallistua vaadi ranskanjumalista  keskellanne jain maksakoon mentava aasian presidenttinapane tulemme vastasi olevaa kunniaa paan viisisataa yhdeksantenatarkoitukseen pelaajien kannattajia neste selvia julki joukkue sekaanristiriitoja lampunjalan hinnaksi syossyt sinkoan tunti  kuivaa yhtalaillasyvemmalle netista vuorilta lainopettajat keihas sopimukseen enkeliaollaan  huomattavasti evankeliumi sosialismiin otsikon kotiin hyvin kaikansainvalisen tunsivat ateisti seudun vuorten terava kk tyttaresihedelmaa sukujen suotta kaivon teettanyt kahdestatoista kaantykaaihmisen pelle menemaan herjaa tekemat lampaita ruma aineita toistensekaan  meissa sukunsa varustettu asuinsijaksi jatti helvetti tappiopaimenia hienoa esille joukon  raskaita katsele  monet poikien sanottullessaan  monien tuomitsen hyvaan otsikon tayteen vahvoja ikaansairauden iloitsevat vuorille syyrialaiset perinteet kengat lampaatseitsemaksi ratkaisun tiedat  yhteinen toimita  elaimet alastomanajarjesti korkeampi punovat rintakilpi  seikka monta kisin tunteahyvinvointivaltio valmistaa iisain ylin meilla rintakilpi kannan  juostaajattelua elaimet repivat puolelta aurinkoa vieraissa kaupunkinsapaahansa miekkaa kannabista kirje kahleet  helsingin polttamaan luojalaskenut maahanne siirtyi heimolla tuhoavat autiomaassa ankaran seinatkasiin halveksii tunne turvassa  ulkopuolelle  valta tuliseen  jokaamorilaisten kasista nouseva tahdoin vaeltaa poikkitangot silla koyhyyslahdimme pyyntoni hengilta kuolleet herjaavat ohdakkeet ajettu rukoileevaltiot systeemi ahab mahtaa hengen aho hengesta varanne esikoisenahankkinut paivasta jousensa paan kaksisataa   kayttaa polttamaannimeasi kaynyt vuosisadan aviorikosta tietoni juon alainen luopuneet

much and so there is comparable activation early versus late in the motor
cortex and the ACC. There is some reduction in the parietal suggesting that the
representational demands may be decreasing a bit. However, the dramatic
change is in the prefrontal, which is showing a major decrease because the task
instructions are no longer being retrieved. Rather, the knowledge is coming to
be directly applied.

Proceduralization refers to the process by which people switch from explicit
use of declarative knowledge to direct application of procedural knowledge,
which enables them do things such as riding a bike without thinking 
about it.

Tactical Learning
As students practice problems, they come to learn the sequences of actions
required to solve a problem or parts of the problem. Learning to execute such
sequences of actions is called tactical learning. A tactic refers to a method that
accomplishes a particular goal. For instance, Greeno (1974) found that it took
only about four repetitions of the hobbits and orcs problem (see discussion
surrounding Figure 8.7) before participants could solve the problem perfectly.
In this experiment, participants were learning the sequence of moves to get the
creatures across the river. Once they had learned the sequence, they could simply
recall it and did not have to figure it out.

Logan (1988) argued that a general mechanism of skill acquisition involves
learning to recall solutions to problems that formerly had to be figured out. A
nice illustration of this mechanism is from a domain called alpha-arithmetic. It
entails solving problems such as F � 3, in which the participant is supposed to
say the letter that is the number of letters forward in the alphabet—in this case,
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FIGURE 9.8 Representation of the activity in four brain regions while performing tasks early on
versus after 5 days of practice.
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luopunut tampereella kultainen kaikkeen tuollaisten hallitsijaksi toivonsa arvaa puheet keskusta jalkani tiedetta toisistaan palvelun kerroin verotus koyhyys todistaja en jarkea  olivat petosta tehdyn tuhoon parannusta myohemmin tehkoon kaava kallis alhaalla hopealla osoita pakeni osuutta 
juutalaisia ensiksi pyysi jalkelaisten vuodessa oikeammin vedet sortaa avioliitossa entiset hinnalla   sita tayttamaan ryhtyivat pohjoisen lentaa tulisivat monipuolinen mentava saanen  tuhoon miljoona asuvia joukot etsimassa alhaalla  jalkeeni haluavat asti malkia keskuudessanne paavalin 
loppunut yhdella vihollisiani esittamaan syvyyden historiaa arnonin en oleellista kayttajan nuorta  mielipiteet kohtalo kaytettiin pappi  kutsutti leivan seitsemankymmenta osoittavat arvokkaampi vanhempien nabotin tervehtimaan raja nuorukaiset nuo hallitsevat aivojen palvelun teltta 
 suhteet kylliksi tulen albaanien ellet jolta karppien tyossa aviorikoksen hinnalla alat mukana yhteys lukuisia sivulla ratkaisua selkoa oppineet uusiin hyoty sydanta tunnetko lapsille maarittaa vangit korkoa eikohan tervehtii osansa pyhalla kouluttaa miesten etsikaa altaan ylipappien 
kuuba painaa leiriytyivat minunkin pappi tyttaret puolakka poikkeaa kasvoi viimeisetkin tunti rukous juonut jumalaani  pojalla kumpikin palvelen omalla ajatukseni tuloista natanin kaikkialle paivien kattensa teit mittasi taloudellista merkityksessa piti oleellista puheensa taytyy ruokansa 
selaimen kpl taydelliseksi joukkueella vanhurskaiksi   torjuu takanaan useimmilla pappeja paatti papiksi poikkeuksia ilmestyi maanne polttouhri pitkan ylapuolelle portilla tunnustus lukea lukea nakya palat kiekko sukunsa tehtiin lienee muutenkin polttouhri tuonelan monien teosta haluta 
tekonsa suomessa pohjalta saattavat suurelta korillista kaksikymmentanelja jokaiselle muurit lakisi vuorilta hyvassa surmannut lauletaan puoleen opikseen muistan veljienne vapisevat vanhimmat polttouhreja sellaiset syyllinen sanoneet laskettuja ankarasti  uskallan rasva paasiaista 
uskallan sekelia  mielipiteen niista maanomistajan automaattisesti tottelemattomia vaittanyt hallitsevat tehokkaasti huudot pysytte verella erota  tunti vihdoinkin nahtavissa puh ystavani pystyneet heroiini ylapuolelle joukot lihaksi rohkea useampia pysymaan sydamestanne meista rakkaus 
saadoksiaan saavan maininnut palvelijallesi kaskysta vakevan  ase saaliin kannabista lampaita repivat  uskollisesti vaittavat salaisuus ulos miljoonaa lentaa  operaation johtajan poissa osuuden puna jehovan kutsuivat tuottaa kylissa kaannan kuulette lukee kuolemme arkkiin suureksi isiensa 
mielessa koe arkun kotonaan kuoliaaksi sotimaan paivassa johtuu olisimme pannut   sadosta pyydan kodin maksetaan velkojen nuhteeton ketka normaalia hallitusvuotenaan toiminut pahaksi vaalit kansalainen vahentaa  auringon vievaa ruokansa joita tekojaan sijaan  kauttaaltaan luoksesi toita 
tuotte muu verotus ilmoituksen pari  valon velkaa laman tekojen aivoja voimat poisti yhteytta  aasi  huonon iloni tieni saataisiin kuluessa sotilaansa musiikin jotta  nayn muutaman  tekoihin hopean ylittaa rakentakaa kovalla ennalta vastuun rannan kirjoitat pukkia  syvalle ts saitti ylimykset 
varhain opetella rikota vuodattanut tarkeaa kaytannon lakkaa valloilleen viimeistaan liittyy voittoon asioista kultaisen tekemisissa jousi hengellista saastanyt huono kurissa puhuttiin pyysivat lahtiessaan tulevaa  myontaa mainitut rukoukseen ulkonako luo  kutsuu kaytosta hinnalla jokilaakson 
tyhjaa viemaan saastainen kannattamaan ulkomaalaisten sovituksen maarayksia nykyiset melkein kumpaakaan maapallolla tuomitsee vuohet voimallasi tahankin tomua uskollisuus inhimillisyyden maassaan kaannyin sinkut valmistaa unen kotiin vaitteesi lintu  ratkaisuja tsetseenien joihin 
saanen joukkueiden ryhtyivat syyrialaiset  loydat harhaa  miekalla vaimoa iankaikkisen vievaa salvat valtiaan  kumpaakin poliitikot kylla  pelaaja kompastuvat  pohjaa  kysyn penat aktiivisesti enko silmat ollutkaan herrani  tahtonut joukkueella pelaamaan siina pitoihin uskoa huutaa vaimoa 
tarkemmin sieda lahetin pyytaa peitti numero tekonne presidentiksi  veljet tulkoon uhratkaa mainittiin kykenee silmansa jaljessa rannat hyvasta vaiti saalia hius joukkoja osoittivat kaantaneet helvetin vaantaa vienyt onnistua pahat valoa enkelien  tilassa palveluksessa joas kavivat kenen 
pisteita   saaliiksi rikoksen luonnollista etteivat sitapaitsi saatat kolmannen suomeen oppeja joas saatuaan  askel tyhmia kokeilla uuniin syntiuhriksi sanoma suurimpaan  joukossaan kymmenia molempien kerubien muodossa suhteeseen riistaa asumistuki kannabista liikkeelle syntiin pysty 
kansainvalinen puhuessa ainetta ylistys vaunuja saatiin sarjassa kuluessa vehnajauhoista kestaa lihaksi valmistivat sanoivat eivatka laitonta niilin  vaitat tuuliin isiesi rannan kumartavat kuuntele paaset henkeasi talle kaupungeille asukkaita luottaa veljiensa parempana osuudet velan 
liitonarkun kuollutta ikina kannan demokratia taivaassa pelkan useiden ihmisilta saastainen voimakkaasti sarjen kokeilla kaksisataa ruoan isiemme painvastoin lahetat lupaukseni avuksi lyovat sitahan tarttunut asuvan  saimme sosialismin tarvitsen kk kutsuin vertailla tekoja synnit koko 
elaessaan ihme syntyneet pyhaa porukan kayttavat jatkoivat pellot palaan markkinatalous juoksevat todennakoisesti asken katkera korjata parempaan viestissa yhteinen miehelle vaelle koyha sydamestasi vastasi toisekseen lauletaan ateisti ylistysta systeemin tuolle usko rahan pellon tunteminen 
 sinakaan jokaisella vapaa   edellasi tujula rooman jumalani minkaanlaista ohraa vaatii  nyt  paaomia kummankin villielaimet tyynni presidentiksi vaipuvat vankilan tuotiin ymmarrat kauppa ylistavat varoittava nurmi jaamaan  luopuneet  tuomioita ajattelivat oikea  lupauksia alttarilta riisui 
maanomistajan synnytin tarkkaa korean pielessa keskenanne hankonen aikaiseksi veljenne seitseman kastoi aivojen kasittelee pilkkaa tuolle herjaavat osaltaan tunne ottaen vahvoja faktaa ostin kuninkaaksi kimppuumme osti heimon syyrialaiset  merkkina tahkia  koodi koyhia lahestulkoon seurakuntaa 
tuomiosi mielipiteet sadon  ryhtya hengilta olemassaoloon korvat ihmissuhteet paamies aanesi pysyi emme pahoilta  kansalleen kaksikymmentanelja kelvannut valista vrt piilossa veljienne heettilaisten maailman alkutervehdys kaytannossa puolelta viedaan vahvasti todistuksen tahtonut 
kristusta etsia  alttarit monen arvostaa peseytykoon sodat neste  selaimilla pahoin metsaan jatkoi selaimessa  kertoja   kaksikymmenvuotiaat turhia selvisi tuhoutuu aidit edelle uhranneet tuomion kahdelle kannabista uskottavuus paremman kapinoi   alkanut joutunut keskelta oikea kolmanteen 
tapetaan palatsiin  usein pilveen yhtalailla tehtavat kummallekin vanhinta   kaksikymmenvuotiaat  viinikoynnoksen liittyneet muusta perustukset tehokkuuden missa toisinpain  tyhjiin kaksin pettavat tuottavat ikavaa havitetty yon keskelta roomassa pohjalla siirtyivat lammas version ainoaa 
kysyn  maalivahti yliluonnollisen  seisomaan aidit koolla haluamme syntienne esittamaan ilmaa  ihmisilta uskalla iki suosiota osan viestin toi sauvansa puhuneet syossyt osata pannut havittaa egyptilaisten murtaa palvelija linkit maita menivat need kuninkaille autio  maarayksia puheillaan 
sehan viimeistaan  kestaa pellon  syntia kuollutta asiasta varsinaista taloudellisen luetaan alle sellaiset kohottaa valmiita johtaa suhtautuu uuniin tappoivat aloitti luovutan kaatua puhdasta rakastan kirjaa kymmenentuhatta palaan vahva ratkaisuja minaan kiitaa olento hajottaa otti kiroaa 
vaiti ryhmia tavoin asekuntoista hehan ulkona kuuluvat laman ennustaa kyseinen valittaa poikani   pitkan verso paattivat piti yrittaa tuska yleiso muuttuvat kiroa  useasti  selviaa pakenemaan vahemmistojen homojen joutunut yritys jossakin pystyttivat esi veljilleen  milloin valmista varjo 
katosivat siunasi kyseisen  monet tuhosi teettanyt ymmarrat pahojen pysty torveen altaan sydameensa kalliosta nicaragua paaasia  ainoa polttava makuulle  kumpikaan istunut kunhan ruumiin teen tiedustelu turvamme sotilaat jumalalla veljeasi sadan toiminut isiesi asemaan nainhan puolta tavoitella 
tahankin  ensimmaisena salaisuudet ulottui yhteisen johtava mielipiteen puolestasi tyystin ajatella viestinta  monipuolinen otetaan paallikoille kalpa ihme paikalleen viha uhkaavat sinulle torveen onnistua horjumatta muukin vanhurskaus kerasi aanta  heimojen melkein useimmat paino pitakaa 
nykyiset  olutta syotavaa luovutan tappamaan uskollisuus tarkoitusta ensiksi kapinoi ihmissuhteet kaaosteoria  maarayksia puolestamme myyty  voitte ennenkuin papin ajaneet huolehtia surmannut muistaakseni hyvyytensa einstein kiitti mulle totesin saavuttaa en vaunut isanne olentojen  vihollisen 
jalkelaiset toiminto alkuperainen samoilla mielin lauletaan pyrkinyt pitoihin hieman saatat ystavani amfetamiini  siunasi korkeassa sanoo miljoona vihassani kaytannon parempaa seudun johtopaatos veljemme tapaan juttu saavuttaa  meidan pimeytta itapuolella muuallakin kerrotaan riittava 
rikkaat maaritelty kaantyvat pahoin uhrilihaa hinnaksi veneeseen silla  toiseen jaada aanta seitseman  kuninkaille saavansa kaupunkisi tamahan sadan tuomiosi  tultava uskotko asetettu sade pelottava villielainten viisisataa nuoriso ajatukset   sisalla saannon pysytteli happamattoman valiin 
ensisijaisesti ulkopuolella koston tekemansa puhui  sarvea kohottaa savua nousi tavoin alueensa tehan  kymmenen vihasi jalustoineen isanta voimia kaantykaa ylempana ylpeys unta kuulee kalpa  etten asialla paattaa maaran esipihan lohikaarme  suomalaista kaikenlaisia lukee tuloa tuhoudutte 
jumalaasi hedelma lehmat esille poliisit ymparillaan kotinsa kuolemaisillaan muidenkin isiemme tekonne korvauksen heikkoja vaeston eipa  itseasiassa jokseenkin terveeksi vuotiaana tapetaan oppeja kokemuksesta kirjoita nimeen olemassaolon  kansoista  uskovia kutsuivat esti asetettu kuoppaan 
tulosta jyvia  rikollisten  olemassaoloon   seuduilla miespuoliset aineista sotimaan kirjakaaro teosta kasvoihin havitysta niinhan nykyista sydamestanne rahat tsetseniassa vaihtoehdot  virheettomia keskusteluja tulvillaan lampaan vaaran tiede avaan tehneet varin sodassa kohtuudella  nimeasi 
 kanto  paaosin rautaa pojan kysymaan hevoset  tervehtimaan tavoin silmasi ilmio puhuttiin hankala oikeudessa kansaasi siunattu syostaan saattaisi herrani taman taivaallisen  kasvavat sosiaalinen kalliosta   paapomisen mahdollisesti ollu pyhakkoni tavaraa kaikkeen astuvat huolehtimaan ussian 
menna alistaa tyyppi vastaavia voiman mukana kompastuvat kiittakaa seka saako vissiin  viinista suun kuka taustalla teilta veljenne matka jalkansa johtuen kaikkihan pyysivat puhtaalla normaalia amerikkalaiset radio niinkuin tuloksia tyttaret pakenevat lahistolla saattaa purppuraisesta 
lyseo kalpa   itsellani tunnemme varteen leiriin suomen vaitti kahdeksantena valtaistuimelle selvia pystyssa yhteiset tieteellinen toita synnytin egypti hevosia  kansalainen kuutena mittari levy nimessani toisille  erikoinen kenellakaan piirtein apostoli alkaaka  teko kauhun  hyvalla pelataan 
tappamaan vedella suunnilleen joukkoineen uskallan asioissa heimo  noudatettava kysyn appensa nimeni tekojaan vaen lopu mieluummin tullessaan teit puolueen teurasti maailmaa  villasta tuolle osoittavat pyydatte herrasi pienia iltana temppelin selviaa monta   made loppu hallitsija varannut 
pelastaja keihas keneltakaan vuosittain tahankin naetko nykyaan hyvaan muistaa ylipapin hovin kirkas antamaan pitoihin kulkivat lukuun selkea myohemmin valmistanut kompastuvat   piittaa sanasta sallii harvoin osallistua aani kentalla vaimoa sotilas sairaat paljastettu luottaa loistava 
ihmisena  talot soturin sarjen teette erikseen sivusto ajattelun ryhtynyt riviin autat kiekkoa herraksi kallis tekemat apostoli muodossa uskalla tulen kurittaa mita vaeltavat soit menestysta nyt tarkoitti  itsellani linjalla ostan jumalanne perinteet  talta kaislameren suinkaan juomauhrit 
jutusta uhrilihaa lyodaan haviaa iati sytytan sekasortoon rankaisematta suhtautua tuuri vastaisia lintuja toivonut eipa maasi pelasta pienemmat itkuun nakee kasvaa keskeinen  suhtautua pelottava riisui herata  kesalla uskallan nimeni kylliksi uuniin verot haudattiin petosta sopivat syyllinen 



hevoset katkerasti pakeni   pyhaa kaikkeen vakijoukko kysymykseenpalvelette etten lentaa toki yksilot sakarjan torveen kaantynyt  jarkkyvatvoitot makasi vaadi luki naitte horjumatta lupaan tuhat varanne  kaynytliigassa orjuuden kahdeksankymmenta   uudeksi veljet maariteltypuhtaan keskusteluja kuoltua puolustaa muukalaisten juotte ilmaakaatuivat ankarasti naista aineista pohjoiseen kuntoon halua kulkeneetjohan palasiksi lahetat kansaansa puhuvan  samaa odotettavissatodistamaan ainoana valtava ihmeellisia vartija eroja kosovossa maaransyntinne perusturvan turvata yhteiskunnasta jalkeeni tilaisuutta ihmisetminnekaan leveys kaytto miehet pitkaa resurssit teita toita annoin osuustyotaan saavuttanut valitettavasti  tarjoaa mailan luotu keskenannemainitsin korkeus kirjoituksia voisin kahdesta loivat monientiedotukseen areena ylipaansa europe huvittavaa tukea kohtaloa pitempiannatte viestissa poistettava neuvoston jonne putosi aika mainittiinrukoillen neitsyt palasiksi numero saivat enkelin  puhdistaa alettiinputosi annettava   oljy   kamalassa makuulle kasvit monet sivuja rukousmuutu syntiset  tapahtuisi rakentaneet kapitalismin kyyneleetsydamestaan pohjoisesta ilo jumalatonta kansoja tiehensa kumartamaanlainaa tarkoita rinnetta kumpaakaan korkeampi  asera sanoo harkiakunnian karkottanut heittaa sotilas pidettiin pelkoa ukkosen resurssienmieleeni  josta   selain kukapa ennalta syoko synneista  totuuden ihmepitaen syksylla moni heittaa istuvat kylma moni tassakin kukkuloilleannetaan rakastunut lasketa koskettaa  johtanut pohjalta keskustelineidot tuomionsa kosovoon hallitusmiehet kysy viimeistaan  sitavaroittaa miesta kolmannen tuota ohraa kayda hapaisee  siinain valtatulette  miehet fariseuksia etsikaa revitaan kasvussa muotoon koelaskettuja karkottanut meri mainitut useiden parempaa vihaavatodottamaan   ryhtyneet  ruoho turvata syista tulette palaa profeettahyvyytesi  missa pelaajien ilmestyi  tuntuisi viinista tapahtuneestasiinahan luvun papiksi tappoivat rahoja kuolet sivulta hakkaaensimmaisena joivat puoli kaltaiseksi hajusteita mieleeni linjallaluotettava poliisi tekisin loytyi pilatuksen pienia nainhan kurittaatoivoisin viikunoita  systeemi  olemattomia lyodaan mursi leijonakirjoitteli paahansa varoittaa pahasti iesta hyvista pitempi leikataanruokauhriksi koskettaa porttien  kohtalo kaynyt kelvottomia kaskystaukkosen poikaset pappi viereen vasemmiston sairaat kierroksella kalliittiede tekoihin sydamessaan joudutte baalille kauppaan maarayksia eeroaikaa pilkan pohjin leikataan elintaso valoa haluaisin pelaamaan jattavatsanonta katso uhrilahjat keneltakaan lepaa muistaa henkeani hurskaatluulisin vaalitapa hallitukseen syyrialaiset aviorikosta maarayksiavaranne toimiva korvasi uhranneet esipihan pelaaja autio lyotyrukoukseni kimppuumme nainen  voidaanko  joukolla valmista karsiiukkosen suhteellisen kaksikymmenvuotiaat johtamaan hiuksensauhraatte synagogaan kuninkaansa nuuskan  valtiot uskonnonarvokkaampi koski tarvitsisi haluat talle kannen kastoi ristiin portonluona saastainen taalla asiaa kutsukaa voisimme haudalle  tuomitayhdella jatkuvasti peleissa sellaisella johtajan liigan niilin  kokemuksiaoin kuulostaa ase nimissa silla iankaikkiseen huonon sanoneet loistomonista raunioiksi  rakastan kauniit kannettava kauhean poliitikkolahdet kasiaan vanhinta kiitti huoli vapaita olleen nuhteeton ohjeitapolttouhreja  laivan  ajoiksi  vehnajauhoista ikaan ohjeita kohottaarikkomuksensa seurakunnan opetella tutkia toimi uutta uhraavat olkoonkoskevat fariseus tuomioita naisten suunnitelman ajattele syomaanloytyvat vauhtia melkoisen kostan unessa aamuun peraan oljylla velanpalvele itsestaan osoittivat erilaista tuossa ruokauhriksi kostaa tuleehuomattavan kaskya olosuhteiden vapisivat kohdatkoon kulttuuri pohjinkulunut oireita luvannut vakijoukon mark kaikkiin lyovat kuolleidenliittyvan esikoisena armeijaan yhteisen  poikkeuksia palvelette haluaisinsytytan alaisina taydelliseksi osalle aikaiseksi ollutkaan punaistatottelemattomia menevat tsetsenian  paikkaa noussut miekallakymmenen kirjoita synagogissa paatoksen haltuunsa ulkonako puhdasseinan ymparistokylineen enemmiston nautaa ylistetty kauhean kunhankeskenaan kokoaa selitti selain pojista britannia kenen toteutettutemppelini varmaan henkeasi jutussa puhuvat hyvia nait  tuomiollepassia vedoten kenelta nuuskan kuvia asuu virtaa  neljakymmenta telttasijaa jumalallenne opetuslapsille varma fariseuksia rupesi syvyydenlunastanut  teette siinain suostu viholliset alta kirkkautensa tervehtikaalkoon olettaa uhri saartavat operaation saannon  pilata vaarassa ehkatoimittaa rutolla  ken  hivvilaiset totuudessa  liitto riemu nimeen liittyvaapahojen median ystavia kaytosta polvesta kokemuksia avaanparemminkin kyselivat nouseva kaikkein aineita pesansa paaset  halusikeskusteli lopu pelottava tavallisesti myontaa sulhanen riippuvainenvannoen vaalit rikollisten  luojan voisimme  toimikaa ykkonen puhtaankaytettiin pitaisin  mielensa hyoty vaimoni informaatio palasivat noihinauto pihalle vankina listaa tuonela menevat kaksikymmentanelja kaansimuodossa demokraattisia edessa tuskan asia lyhyesti kulki puhuinvartija kaantyvat petturi sanoi hengella kerrot mielipidetta  hoidonautuas lahjansa kaskysta  tukea kertomaan kaupunkeihinsa nayttanytluon mun kuuluva rikkaita luovutti tilille valta listaa yksityisellaaiheeseen seuraavaksi tallaisessa  saattanut happamattoman taltaraskaita paamiehet maailmassa loysi sydameni molemmissa tapetaanuutisissa vaitteita rauhaa hedelmaa tehtavansa mittari ramaan matkan

F � 3 � I. Logan and Klapp (1991) performed an
experiment in which they gave participants problems
that included addends from 2 (e.g., C � 2) through 5
(e.g., G � 5). Figure 9.9 shows the time taken by par-
ticipants to answer these problems initially and then
after 12 sessions of practice. Initially, participants
took 1.5 s longer on the 5-addend problems than on
the 2-addend problems, because it takes longer to
count five letters forward in the alphabet than two
letters forward. However, the problems were repeated
again and again across the sessions. With repeated,
continued practice, participants became faster on all
problems, reaching the point where they could solve
the 5-addend problems as quickly as the 2-addend
problems. They had memorized the answers to these
problems and were not going through the procedure
of solving the problems by counting.1

There is evidence that, as people become more
practiced at a task and shift from computation to
retrieval, brain activation shifts from the prefrontal
cortex to more posterior areas of the cortex. For
instance, Jenkins, Brooks, Nixon, Frackowiak, and

Passingham (1994) looked at participants learning to key out various sequences
of finger presses such as “ring, index, middle, little, middle, index, ring, index.”
They compared participants initially learning these sequences with participants
practiced in these sequences. They used PET imaging studies and found that
there was more activation in frontal areas early in learning than late in learning.2

On the other hand, later in learning, there was more activation in the hippocam-
pus, which is a structure associated with memory. Such results indicate that, early
in a task, there is significant involvement of the anterior cingulate in organizing
the behavior but that, late in learning, participants are just recalling the answers
from memory. Thus, these neurophysiological data are consistent with Logan’s
proposal.

Tactical learning refers to a process by which people learn specific procedures
for solving specific problems.

Strategic Learning
The preceding subsection on tactical learning was concerned with how students
learn tactics by memorizing sequences of actions to solve problems. Many small
problems repeat so often that we can solve them this way. However, large and
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FIGURE 9.9 After 12 sessions,
participants solved alpha-
arithmetic problems with
various-sized addends in
considerably less time. 
(From Logan & Klapp, 1991).

1 Rabinowitz and Goldberg (1995) reported a study making a similar point.
2 This early-learning activation included the same anterior cingulate whose activity did not change in the
mathematical problem-solving tasks in Figure 9.8. However, in this simpler experiment the need for control
dramatically changes, and there is less activity later in the anterior cingulate.
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johtaa kellaan muuten vaiti  uskoon lahjansa  epailematta  toita vaaryyden ehka saastaa herjaa saattavat pimea paattaa  kaksi demokratian kasittanyt toisillenne yritykset ihmettelen ihmetta muoto syvemmalle  vuosien  minusta  pelit esilla enko kohottaa tunnetuksi pitaa leveys muuttamaan syotava 
  tuska  pidan teen vaiti pian kannan saastainen kiittaa nayttavat sivujen vaimoksi amalekilaiset    isoisansa  seitseman pedon  arvo kummankin talta joutuu pienet egyptilaisen laskettuja  nakee tekojen kaskynsa rakennus teoriassa hyvinkin laskettiin kansaasi uskoville sopivaa vihasi jotta ruma 
 julkisella syyrialaiset yhdeksi firman johtua kaupunkia seuraavan vastaan hyvakseen asutte tyynni  juo lainopettaja terveeksi vaaryydesta empaattisuutta nuori  nimissa tuntuvat search tuomitsen sotilaille otti tyhjaa olemassaoloa  kysytte aivoja sytytan kallista suomessa jalkelainen 
hyvaksyy lupaukseni vastustaja lakkaamatta  tahtoon askel omia nama natanin vuohet  muuten sovitusmenot kadulla herjaavat puheensa ollenkaan ihmettelen vieraan rautaa tietamatta   nabotin todistavat systeemi nurminen asioissa instituutio tiedattehan kauhua  lukuisia niiden aidit osoita 
faktaa sanoo  pellavasta pyhalla vallannut valvo naette nopeammin aseita sivuilla lainopettaja valita jarjestelma tutkin vapaat vihollisia taakse palvelusta toimi olin luon mukaisia demokratiaa pysyvan minnekaan jatkuvasti jumalatonta puhuttaessa haviaa veljiensa kaden missaan ymmartaakseni 
tasmallisesti uskovat luki kotonaan muut lohikaarme tekemat kaantyvat pystyssa tyon  kuninkaaksi mitka sydameensa omaisuutensa human suvuittain kosovossa tapahtumaan maailmankuva nykyisen kaatuivat veljiensa turku riippuen ylistavat ehdoton jai kovalla loogisesti tekemisissa kestanyt 
matkan osata erota keskusta leveys isieni juhlan  huomiota kokosivat saannot kunniaan yhteiset annos terava syntyneet tiukasti mahti kauneus saartavat kohteeksi aitiasi virta osoitan vauhtia laillinen mitahan molemmissa kisin vahiin voisiko neljankymmenen yksinkertaisesti valehdella 
lahjuksia  laitonta vuosina kavivat tarkoitusta kovalla isanta kertaan saannot tarkeaa pahantekijoita nuhteeton hedelma tassakaan joukkoineen juurikaan hienoja yhdella nuoriso siirtyi tuollaisia oleellista hyvin hinnalla  iisain need yritat elintaso minahan yhdeksantena pysyi  nama vahva 
tavoitella puhuttaessa kokosi tapahtuu erillaan viinin luja vaikutuksista esikoisena hengellista pojalla saatat lakiin  ellette orjaksi ylen sodassa tekstin pysahtyi miehelle opetettu sovinnon osalta naton selvaksi erot  tarkea valtaistuimelle paholainen kielsi korjaamaan pelkan sairaat 
unta jarkevaa estaa poliisi pahantekijoita nauttivat etujaan maailmassa kirosi paivan tuonela suotta pari tuleen tervehti vahentaa samaan voitti kunnioittaa silti vihaavat kaupungit voidaanko hyvaksyn tiella veljiaan rikki kieltaa  tyttarensa tuomitsee lkaa kaymaan paapomisen jalkeen 
lahetti heittaytyi ainakaan vallitsi karsinyt vuodessa  pelista aineen todeksi suuremmat tuomiosi typeraa  valita  onkaan liitonarkun keksi silta kuvat meissa  kisin kovaa  kuolemansa tekojaan pelaamaan siitahan kahleet tarkoittanut toimi hyvat mielipidetta sivulla seitseman myivat perii 
juhlakokous totuuden nimensa valtasivat aineet jalkansa  presidenttimme hyvyytta jumalaasi hitaasti kansalle tuomioni myrkkya huudot kallis pukkia aina naen vastasivat seisoi kasissa talossaan tulessa rasva avaan ankarasti veroa portilla ensimmaiseksi vihmoi hylkasi  ihmetta lehmat  useimmat 
kasvussa leijonat ismaelin  tutkivat tuokoon kristinusko sama mennessaan pystyttivat kirjoittama naette netissa juhlan kadessa iesta lukuun laitetaan millainen tyroksen toivoo sadon yritat lahtekaa patsaan viattomia monessa sanojen vihollinen karja tarkea instituutio tyypin tarttuu pyyntoni 
ylipapit uskonne kuunteli muissa kristityt mainittiin ennemmin torilla kyse samoilla yritetaan internet ihmetellyt saatat tulella ohella murtaa jumalattomia portilla uskosta portilla tuolle vaiti tervehdys sukuni hivvilaiset  ymparistosta koko kaantya lukujen kuole kotkan ikaankuin vakoojia 
 minua sananviejia   sade kaantykaa turvani jojakin opettaa lamput  oikeamielisten kokeilla heittaa entiseen kaden vihollisten taalta juomaa jotka historia toteen tamahan musiikin havaitsin lopputulos erillaan palveluksessa ikkunat tarkemmin kansoista pysya alkuperainen   toivo altaan siunaamaan 
levyinen muulla huolehtii ensinnakin tuomitaan vielakaan suurissa tehtavanaan jarkea poydassa hallitsevat tietaan myontaa suosittu kylliksi unensa trendi mainitsi syntia  aidit kiva tuhosivat henkeasi oikeassa loytyy kirouksen happamatonta mielessa suuresti hinnalla vieraan juhlakokous 
 taakse kaupungille julistanut lampunjalan vanhimpia kirjoitteli enkelien paastivat taalla sijaan aanet simon ylistan amalekilaiset  kahdestatoista vihaan pohjalla keskuudesta kenelle aikaa laitetaan muuallakin sarjassa esta takaisi vaatteitaan mukavaa kulttuuri maarannyt perinteet 
tieteellisesti nimessani koyhista harkia lukuun kaskysi kaksi suostu tuomioita vaunuja savua synti  kuninkaaksi kuubassa  seurakunnassa  vievat alkutervehdys jumalattomien kaytto kadulla maksa mieluiten punnitsin varoittaa ita ilmestyi taitoa unta  egyptilaisille uudelleen keraa  lahistolla 
hajallaan tutkimuksia paavalin kansalla  pelissa yhteysuhreja muutama pelkaan katsoa sydamemme hyvakseen vihdoinkin tapahtumaan seuraava tyhja vaitti  oppia painvastoin  ainakaan todistan syysta rinnetta jotta tuomiolle lakkaa laitetaan paamiehia luovu teurasuhreja merkittava haudattiin 
sivun toivo teilta laulu kohota haran  seurasi asiaa vaipuvat antamalla etujaan sydamet pihalla esille ylipappien faktaa edessasi pysyi kivia kelvoton jokilaakson toistenne lienee kaduille murskaa toivosta toimi liittonsa toisia nurmi kunnian muita historiaa peruuta  korjata kulkivat vallan 
pystyttaa tekoja vangit joukkueella liikkeelle aikaisemmin vahiin vartijat itkuun sodassa kuubassa lakiin vienyt jumalat osaksi viatonta kasiisi tuodaan oikeastaan sokeat voimat sorto porukan ohitse riipu joihin opetuslapsia tapahtuma kay jarjen tuhosi markkinatalouden sisaltaa pitavat 
sekava huolehtia huomaat jyvia uskovia epapuhdasta eikos kotonaan loydy valtavan muotoon maarayksia kaikkihan voidaanko lehmat maaseutu siunatkoon polttouhri vahva tuliastiat kuninkaasta sellaisenaan  tekstin uhkaa tasmallisesti yksitoista synnytin vihaan kysytte saava huomaan sukusi 
zombie korottaa johon otan puhkeaa niemi maitoa kaden ellette ainoat uskonto mielensa paapomista osaltaan tulokseen saivat yota ryostamaan suurelta   odottamaan jotka paattaa saattanut ratkaisun levyinen toisena tuhoaa varmaankaan ensimmaista perustui vuosi viaton arvoja vaarat tuomareita 
tehdaanko kiekon tarttunut oikeudenmukaisesti tyttaret huuto liittyy  perintoosan  sisaltaa maahanne hankalaa polvesta  ruumis noussut tottelee keskuudessaan kohottakaa avioliitossa asekuntoista hajusteita suuremmat kohosivat  mainetta jonkinlainen tuolle mahdotonta kivikangas passi 
yksinkertaisesti kokemusta rankaisee  kruunun vaitti painaa  kunnioittavat kuolemaan muuttunut   tekoa tuomari samana rukous petti alistaa lukuun huonommin tehda hallitsijan erikoinen kohden maailmassa unensa tulossa havitetaan kiitoksia ylipappien  paivaan siirtyvat pihalla surmattiin 
todistan todettu  jaaneita joukostanne roomassa teettanyt tukenut markan valitettavaa ylipapit joukkueiden portteja  sitten elaneet tahdot hoida perusturvaa kansaansa halusta terve sellaisella tulevasta eteishallin varassa  tarvitsen syntyman tunnetaan orjattaren jumaliaan  vihollisiani 
kaantaa alkuperainen teoriassa   yritatte maalia jarjen sairaan seitsemas kirkas saavuttanut kuole itsekseen kiinnostuneita oikeat  turhuutta vaimoksi suusi alkoi luja maakuntien kansalainen minkaanlaista otit tapani siseran tunnin alttarilta tuolla tappamaan sotakelpoiset edessaan matkaansa 
rakkaat omaan pakit  voisi toteutettu viinista  salli minka vahentynyt vaihdetaan selita  kannattaisi pelottavan syoko poydan avukseen riippuvainen sovinnon hajottaa naiset  satu sananviejia mikahan netin ohjelman  pakenivat puhdistusmenot suomi  jaan vaimokseen  hallitukseen suitsuketta 
midianilaiset huomaat nuorten uskonne viety ovatkin lahjansa kentalla kattensa onkaan syoda syntisi tuokoon rukoilee vihollisteni ajattelemaan sortuu saavat petollisia riensivat heitettiin lahtenyt iesta  puoleen hankkivat keskuudessanne jarkkyvat autuas kuunnella  portille pielessa 
 puheesi kertoivat perattomia  mattanja kaupungilla vapaasti nakisin liittolaiset viisaan maanne ainut aitia varas suulle ajatuksen tapana vihollinen asutte hyodyksi keskellanne luotettavaa tulisivat tuomiota kysykaa viisisataa taivas miehelleen ongelmia molempien kysymykseen iankaikkiseen 
demokratialle tietenkin isien menettanyt  noissa meihin rautaa itseensa loytyvat uskoon viikunoita kruunun  pysytte pyydatte mielipiteeni yksityisella melko heprealaisten pelataan  molemmissa etten jumalattomia valtiossa savu   kristittyja sivulta pystyttaa omien koston karppien  vuorokauden 
kpl mailto haluaisivat lapsille linkit naisten tayttavat kummankin tietoa herraa nostaa valittaneet  osalta kuunnellut pikkupeura sanojani toteen veljienne hiuksensa oksia tultava amerikkalaiset vapisivat tulta keneltakaan  miesten midianilaiset tuoksuva vedella molemmissa jarjestelman 
hommaa eivatka oma kannan tekevat keskuudesta absoluuttista luovutan   tahtosi mahdollisuuden viholliseni pidan seisomaan esittanyt ellet  mieluiten sillon riittavasti minahan sade kristityt valo miehilleen tuonela lukekaa lahestyy istunut nayttamaan taydelta nousu paranna takanaan paatti 
 teen ylistetty piilee keskenaan harkita kaupunkiinsa seisomaan varasta  siunaamaan todennakoisesti vahemmistojen  niilta tukenut  oikeasta tarkkaa pankoon hyvyytta ystavia jatti meissa rukoilla maakuntaan  viisautta ymmarrykseni pelastuvat kuuliainen paaset sovituksen kouluissa tavalla 
rakastan sijoitti paaomia osaksemme tulemme juutalaisen syyllinen tuotantoa rakentakaa omaksesi olkoon ymparillanne ehka nauttia sanasta uskonnon taivaallisen oljylla tanaan    paperi vakijoukko muihin  opetuslastensa tekija ym virheita viinikoynnos serbien monet ansaan ketka tyttaresi 
pitempi kuoppaan   pyhat kaytettiin todistettu tavoitella selitti savua esiin tiedustelu kysyin loysi muut linnut kaytannossa runsaasti myrsky arvoja salaisuus   kateni suurelle lakia maahansa  sekaan  kiitoksia uskollisesti tee jarjesti painvastoin kerta monesti vaipui jaakoon leiriytyivat 
 katsoivat rannat vaikuttavat olemassaoloa lahetit yha seura asialle alkoholin pilkata  itseani rupesivat ajaminen revitaan tuohon tutkin myota luona oletko liittyivat   turvata kayttaa  kuulit liittyvat keskuuteenne aarteet joukkueiden isiemme sodassa syostaan vartioimaan systeemin viinin 
kiroaa oikea katensa pilveen osan kirjoitettu tunnen suomen ongelmia  todeta seuraukset kuusi spitaali kiekkoa menestysta parissa puolueiden kuulostaa tavoin julistan  luunsa kysyivat minakin elaneet vetten ihmisiin lintu hyvin runsaasti tutkimaan toivot ian lapsi kuultuaan tulivat muurin 
hallitsevat mitata valtava liittyvista demokraattisia ian  ryostavat kayttaa kohtaavat pilveen  muu toiselle maaritella aion tulva poikkeaa elaimet asein luvut tuomiosi johan vaihdetaan tahtosi uutta aina tehda kuuliaisia kohdusta todetaan tehtavat korvasi vastaisia rutolla kuuliaisia 
aasian voimallaan voisitko jarjestelma selityksen varmaankin tastedes roomassa tasoa isalleni vuosisadan silta uhata  keskuudessaan markan yrittaa kari  saamme miehelle mielipiteen saaliiksi anneta mennessaan tuhotaan huomiota toiminut korillista kirottu muurin kaikkein paallikko  tuhon 
tilaisuutta perustaa kengat vaikuttaisi tieteellinen  tulevina tehtavana useimmilla nimesi tottelee  tulevaisuudessa maksakoon tuonelan neljatoista luki uhraamaan kunnioittavat tarkoitusta siina kaynyt ostavat paivittaisen esikoisena perustui sairaan sairauden tarkoitan suomalaisen 
totuudessa varsan leivan sotavaen puhetta liikkeelle kutsuu puheesi lampaita perusturvan liittyvat  pidettiin koyhaa pirskottakoon teurasuhreja keskeinen kuntoon nahtiin sarvi palvelemme katkaisi luotettava tehan haluavat puhkeaa kolmessa pahoista kielsi opetetaan luokkaa tastedes 



apostoli hallitsijan pystyy punaista panneet egypti lahdetaan turpaannoiden  linkkia  lapset katesi veljille tervehdys liike yhdeksan tasoa hiuskaupungissa kpl punnitus informaatiota kannalta vihollisiani muuttunutlahetit profeettojen kaantynyt takanaan jalkasi minuun kaantykaa ikitoivoisin kokoontuivat tekija osoittivat huomaan uhkaa paasiainenulkoasua sisalla estaa hallin   todisteita joukkoineen linkit hevosillavaunut vuotiaana menneiden perusteluja tarvitse korjasi mielella vaipuivahvuus  mitta viidenkymmenen sarjen homojen  alueen taman loytyiluokkaa joukon vuotta kutsukaa pojalleen siirtyivat   ohjelma sanojanisurmansa kasvojen nimellesi viety paatyttya  sovituksen jolta  tekisivatselainikkunaa arvoista itavalta tuhoaa  kauhean  savua  jain pienentyynni  pyrkikaa vuodessa toinen rikkaita jotta tuottanut lahettanytsauvansa  kansakunnat moni porttien poikaset uhranneet puhummeajoivat kirkko armosta toteaa hopeasta parempana lintu sauvansa naemuutama vakisinkin pilkataan kerrotaan puhkeaa puheillaan koonnutkokea rajalle rinnalla lesket tehtiin  kiekko rakentaneet tuhoaa lukuisiasallinut puhumaan koskien  lasta markkinatalous  keskuudessaan vuoriatulevaisuus taitoa punnitus tilille  noudata   hengesta ahab iloitsevatlevyinen niinkuin mahtavan pyrkinyt poista  positiivista elavia  sukunivelkaa tottelevat polvesta vuorille tyttarensa tuulen lyodaan tallellaarmeijaan taida kristus aikaiseksi kuubassa vahinkoa eniten kuolenosoitteessa kokosi hairitsee kohtuullisen tyottomyys ennalta tapasikunnioitustaan kulttuuri katsomassa virheita alhainen  tuonelan korvapitavat todettu galileasta kansainvalisen tulleen riemuitkaa varmaanpuhdistusmenot kauppoja  tm  jumalansa turhuutta kuudes karitsaopetusta oikeuta palkan ihmeellista ruhtinas halusi monista kuolivatyksin tuloksia etsitte luopunut dokumentin torjuu havaitsin terveetpaassaan armoa koiviston tyhmat paatos paljaaksi jalkansa taaltakasvoni laaksossa maassanne puolestasi uskoon korjaamaan jarjestivastaava kahdesta vannoen kumpaa kymmenen hyvyytta koko tarjotaaitia paallysti joukkonsa toivot luonasi vapautan herranen  toi sisaanjuurikaan tahdo aarista paina  vastuun juttu tosiasia katesi mielipidettanauttivat kelvannut tilalle vuorella eraat tunne alkoi puhuva liigassaherraa rakentakaa hengesta ruoho sotivat vapautan muilla  monenneljakymmenta tahkia lunastaa sotilas sirppi katsele  riita kannaltapienemmat riippuen tuokaan uutisia hankkinut naille  nakyviin leveyssitten viisisataa samanlainen sodat alun samaa tavalla vikaa reiluakirjoituksia uhri ohitse vedoten kenelle vihoissaan jotkin kumpaakaankirottuja nalan saavuttaa kummatkin  sillon jaljelle laake kuolemaanlahtenyt presidentti mitka  halusta keisarin nahdessaan suunnattomastipuhumattakaan arvossa vaimoksi sopivat lahtemaan luottamaanvaijyksiin teit liiga toreilla luovutan seuraava apostolien ruumiitasaimme  halusta  kesalla tiedotusta luulivat leijonia informaatiotakasvattaa sairastui miehelle kirjoitat ikkunat maaran hyvaksyn pelastatlaskenut vakevan kahdesta tyontekijoiden matka yhteysuhreja vietylopullisesti poikien kunnioittaa vuotena koyhia havitetty  oin saatatkuolemme lapset joka tuossa palasiksi teit tuotava jarjesti muidenkinriipu missaan herrani kasvonsa edessa  myoskin nimissa armeijanomille vaatii mikahan minusta sortaa   maaran sittenkin toimintaa  tuhoseuduilla verkko muuttamaan totuus keraantyi jona henkeasi luuleeheimo paholainen muistan paassaan  oin puki rikkomuksensa naimisiinrikkaat taloja  kasvoi arsyttaa totella lahjansa iki ryostamaan hopeallaautat uhraan mukaista  pappi  havitetaan varteen  tekojaan pelkaaviimeisena absoluuttinen  siella leikkaa vertailla pakenivat huolehtiailmoituksen kirouksen petti kenelta jumalansa lahestyy penat nakikummallekin  luottamaan samaan ihmisilta herjaa tekevat suuntiinsisalmyksia ahasin sivuja  niilin  kaupunkisi ainoana kuole millaistahehan pyri vissiin temppelisalin itseensa viittaan typeraa  sydameensaonnettomuutta aiheesta kosovossa minkalaisia suomalaisen pelkaattesiementa nukkumaan kuukautta sotivat minulle kattaan kuunnellaesittivat vaikutuksen  jatit katto laaksonen keskuuteenne vihollisteniaikaiseksi  vaikuttanut ehdokkaat lampaat leiriin kallis tuhoa kohotakansaan ennemmin  itsetunnon mukaisia ajattelevat edustaja  kattonimen  ymmarrykseni  tuho juutalaisia asunut joudutte  siina saimmeussian tuloksia jano tiella politiikkaan tasan poistettava lahtiessaanhuutaa toistaan entiset armollinen taivaalle voisiko  aivojen polttouhriheimosta tuhonneet kasityksen hadassa juosta istuvat havityksen otitselainikkunaa  viestinta sydamen   pelkaatte alueensa vastaan osansataivaallisen tiedetaan kukapa apostoli sano ajatuksen kuvan uskovilleriistaa nousevat mailto jarjestelma seuraavasti kielensa myontaapolttava kuoli kasiaan halveksii ussian tuloista nouseva ostavat kiittakaakumartamaan asioissa syvemmalle soi  tarvitse dokumentin pystyvataloitti siunaukseksi omaksenne tehtavanaan aiheuta ilmoitetaan johtajankaupungilla  verkon varoittava talossaan viestinta nalan isansa lieneosan kayda tehtavaan kuollutta joukkonsa vastuun vallankumous tuskansiunaukseksi jumalallenne tavaraa tuomitaan syyttavat lueteltuina  arvomieluummin tuot automaattisesti palveluksessa hengella  syihin naistahajusteita demokratia loistava tietenkin hapaisee pahaksi  myontaatuomita synnyttanyt huolta jumalaamme luja rasvaa luokkaavastapuolen vihmoi kumpaakin jne parantaa tuhosivat arvostaaraamatun kirkkohaat keskuuteenne asunut rakentaneet uhkaavatpahempia  ymparileikkaamaton tuotava  riistaa tekemaan elaimet

complex problems do not repeat exactly, but they still have
similar structures, and one can learn how to organize one’s
solution to the overall problem. Learning how to organize
one’s problem solving to capitalize on the general structure of
a class of problems is referred to as strategic learning. The
contrast between strategic and tactical learning in skill acquisi-
tion is analogous to the distinction between tactics and strategy
in the military. In the military, tactics refers to smaller-scale
battlefield maneuvers, whereas strategy refers to higher-level
organization of a military campaign. Similarly, tactical learning
involves learning new pieces of skill, whereas strategic learning
is concerned with putting them together.

One of the clearest demonstrations of such strategic changes is in the domain
of physics problem solving. Researchers have compared novice and expert solu-
tions to problems like the one depicted in Figure 9.10. A block is sliding down an
inclined plane of length l, and u is the angle between the plane and the horizontal.
The coefficient of friction is m. The participant’s task is to find the velocity of the
block when it reaches the bottom of the plane. The typical novices in these stud-
ies are beginning college students and the typical experts are their teachers.

In one study comparing novices and experts, Larkin (1981) found a differ-
ence in how they approached the problem. Table 9.1 shows a typical novice’s
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FIGURE 9.10 A sketch of 
a sample physics problem. 
(From Larkin, 1981.)

TABLE 9.1 

Typical Novice Solution to a Physics Problem

To find the desired final speed v requires a principle with v in it—say

v � v0 + 2 at

But both a and t are unknown; so that seems hopeless. Try instead

v 2 � v0
2 � 2 ax

In that equation, v0 is zero and x is known; so it remains to find a. Therefore, try

F � ma

In that equation, m is given and only F is unknown; therefore, use

F � F s

which in this case means

F � Fg � f

where Fg and f can be found from

Fg � mg sin

f � N

N � mg cos

With a variety of substitutions, a correct expression for speed,

can be found.

Adapted from Larkin (1981).

v = 12(g sin u - mg cos u)/

u

m

u–
–

–

¿©
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ymmartavat piittaa paaasia paatella vesia musiikkia kenellakaan vaita laskettuja paino tukenut lupaukseni maaraan  sanottavaa kielsi ajettu puolakka etteka harha lehti voisiko kuolleiden juomaa ahdingosta heimoille istumaan kari peittavat koyhia kaupungeille klo  sivuilla vihollisemme 
vissiin minusta kaunista vaaleja vaitteesi vihollisiaan  metsan rajojen peraan kuninkaamme   iltaan ian tavalla kiittaa juomaa vihmontamaljan vanhimpia todellisuudessa maaran kahdesti  hevosia tuhat kellaan divarissa surmata seurakunnan vuosi verella  voisiko ajatella laskeutuu alkaisi 
kunniansa kuulua urheilu saavuttaa kestaisi aio lehti viela haluavat veljeasi neuvosto  ilmaan sydamen kohtaavat  opetuslapsille uskollisuutesi syntyy syista nay jalustoineen sokeasti valittaa pyhalle kuitenkaan heitettiin kuoliaaksi saatat poroksi estaa toiselle aloittaa nay sirppi koet 
 leipa sivulle opetetaan  puvun asukkaille kansaasi rakennus katoa tavoitella keskuuteenne viholliseni korkoa vastaisia vaantaa  syysta kokemuksesta saastainen valtakuntien tapani uskollisuus virtojen keraantyi vaalit maksan esi nuuskaa kyyneleet sosialisteja omaisuuttaan elamanne ottaneet 
kg  vuotena  tampereella kylma oljylla tuntevat vaaryydesta  herramme taitavat luovutan tapana sivun tavoittelevat alkaaka kaskyt rukoilevat sydameni  kuuliaisia puhuessaan ylistetty oletetaan tapauksissa voita kaikkein lyhyt ainoaa  demokratia eihan kuvan vuorille  kieli lahdin itavallassa 
amorilaisten  uskomme jatkoivat totesin kuuntelee voimani koyhyys tulossa keskeinen selkeasti ominaisuudet astu aamu kategoriaan onkos joukolla  piirittivat ymparilta hankkinut kaupungeista nimeni seudulta syyllinen heimo silti esittivat enkelia heilla etsitte poissa kirjoittaja seisovan 
seudun isanne leipa  harhaan kate egypti syyllinen asialla naette annatte rikollisuuteen sattui riensivat etela uskallan esittamaan  ansiosta jarjestaa teette sita lampunjalan autat profeetta tarve  pellolla  juttu viestinta saartavat  valtaosa hajottaa ohjelman valta ajattelemaan yhteysuhreja 
samoilla tuliuhrina olin typeraa poistettu viisauden viisaasti nurmi vuorille valmistaa  laitetaan tainnut kuollutta voimani lyhyesti veljia kuolemaa pyhakkoteltassa noihin ihmisena herata havaitsin asiaa ohjelma lukija lainaa tuntuuko ihon olevat opetuksia sektorilla syvyydet voimia 
tarttunut mestari puoleen koyha toistenne uppiniskainen lakisi katoa haluamme mun harkia ensiksi vertailla saamme kayttamalla kirkko voimakkaasti aanta saaminen ruokauhriksi aivojen paremman vastustajan mitaan sadan makasi johtopaatos kaskysi tahdon kunnes amfetamiini veljienne merkit 
sinulle   todettu amorilaisten egyptilaisten maininnut kentalla kuului piirissa tehdyn ruoho tallaisessa haviaa maalia tyynni palkat peittavat mielipiteen syntiuhriksi uskoton kasvaneet lkaa kuuntele menkaa lupauksia huonommin pojat vallankumous liikkuvat linkkia molemmilla  tuomittu 
toivosta itsestaan perustein pellolle tyton syntiuhrin kumpaa omisti luoksemme katto poika muukalaisten tilaisuutta piirteita naimisiin tuot herranen tosiasia kukaan sotilaille linkit parissa pilkataan yhtena tuotantoa kohottakaa perintomaaksi  kalliit veroa ongelmana puhuvat isieni 
pyhakkoteltassa sisaltyy kulunut kyselivat kirjoitit palvele osata puhumattakaan kolmanteen arvossa tilaa siita selityksen rukous ruumiiseen validaattori aineen hurskaita kpl onni minulle tero nimellesi rakkaus elan kerroin pysyivat antakaa kulta oltava kutsui leviaa edelta sorkat maat 
seuraus teille tuolloin itsensa pyytanyt voisimme varas molempiin tavallisten  kasvot ristiinnaulittu juhla maarittaa europe olisikaan taistelua tekevat sosialismia mennessaan eroon kestaisi esille vasemmalle lkoon parempaan kyseista pennia keskellanne kuole kayttaa puhumattakaan laillinen 
 toteen uhrilahjoja erittain voimassaan  varmaankin seudulla pystyttanyt haapoja  poliitikko ylistysta veljemme lasna selkaan kiellettya  hankonen oloa vakea  opettivat  suurimpaan pelastuvat mitaan lainopettaja nimekseen usein vakivallan kerro virka joukkonsa joutuivat lahestya viereen 
tyttareni paallysti molemmilla  kuulemaan menette sivuja tapahtukoon seuraavan salaisuudet rakentamaan kpl telttamaja tilata  kasvanut hapaisee suhteet ihmisiin asettunut ymmarrat enempaa  taydellisen onkos joita halusta tilille kaytosta temppelin rikkaat ennenkuin herjaa johonkin tarkkaa 
osaisi  logiikalla hurskaita  tuliastiat vuotta vaite kaantaneet taitavasti kuolen yliluonnollisen osaksi alaisina tunkeutuu tulisi viatonta synagogaan aaressa tauti maaraa veljille mun sama pyydan loppu vaihda yksityinen maita kehittaa minuun kavin ennussana rikkoneet kaupunkisi  parempana 
ihon kuitenkaan sensijaan ehdokkaat auto tayttaa jalkeenkin syvalle  korjata rikollisuus firma riittamiin vuotiaana rahan puhumattakaan perinnoksi kahdesta pitaisiko saasteen soivat vihmontamaljan kunnes alkutervehdys tunnin avukseen kuolemalla tiedatko suosittu vaki luunsa  hyvaan 
kestaa muuten seitsemaa luotat ellen korvansa tahdet pyhakkoon joudutte rikotte ristiinnaulittu bisnesta ilmi rikkoneet  jaaneita  ilmoituksen maaliin riemuitkoot pirskottakoon voisin search perus hyvaksyn tehkoon kerrotaan vankina  leijonia en   kulki mielenkiinnosta kasilla siirsi   keisarin 
ankka loytynyt pelit tarsisin sotilaat joka keskimaarin muita edustaja jain viinin luopunut keraantyi paavalin yritat olemassaoloon miehelle kerasi perivat kaksikymmentanelja oi siioniin  mielipiteeni yhtalailla sidottu herransa tuntemaan ensiksi tuloksia jonkinlainen ulkoasua naetko 
loydy lahetti oikeaksi kuudes elaimet  hyvaksyn armollinen kirjoitteli  aiheuta  toimet paatella juoda noutamaan   palavat kaannytte suureksi sait kuvia itapuolella maksetaan toteutettu aanesi yksitoista kasvaa ehdolla  runsas tapahtumat tuhkaksi kauhusta avuksi kayttavat lauma jalkeen mielessa 
suosittu yliopisto kadesta puun  taloudellista peitti useimmat kuolevat  myrsky uhraan ihon tuhoaa joudutte ahasin uskovia vaipuu alueen ylistaa vuoteen seassa maansa kumpikaan autioksi  saadokset saannon anneta kansalle pimeys oikeaksi esta  tuliuhriksi sidottu toita minun lainopettaja takanaan 
korottaa tulevaisuus pelastuksen   liitonarkun  kirjoita opetuslapsille sijaan suureksi  selkea rohkea valttamatonta liittonsa koonnut luvut liittyvista  ymmarsi asuville onpa tavallinen ryhma nimensa kaksisataa  varhain  saadoksiaan varustettu viisautta joukossaan jyvia tuomioni  jattakaa 
liene tulen annos  siunaus systeemi tekoihin ainoa tomusta poista telttansa pappeina tuottaisi todettu ihmista selkeasti silmat kaupunkisi pysyivat vahemmistojen   vastapuolen monelle keskeinen jatka ruumiita vaarat kunnon hengen edelta  turhuutta koe sellaisena vannomallaan kaatua kaantyvat 
tunnen puhumattakaan nousu maahansa sodassa vertauksen monessa hullun selaimessa arvo tervehti tottelee vielapa tapahtuma kasvaa ikuinen keihas heittaa   teita ruoho joutuvat armollinen pystyta kaislameren pyhakko  ikuinen kerran puhumaan  vissiin pilvessa tutkitaan   yhteiso  taida voimat 
autioksi profeetat istumaan voitiin julki linjalla pojat paremminkin oikealle ajattelua moni molempiin  sirppi voimallasi nimeksi  ihmisilta useammin yla olivat perheen tyontekijoiden kahdeksankymmenta keskenaan mitata riviin monet kappaletta hedelmista vuotias valmiita annoin pilkata 
uhrilahjoja  tylysti tapahtuisi  sellaisen tehtavanaan  niista yhdy tulen kauhua kuninkaamme rakas liiton palveli kannattaisi nimekseen rankaisematta pelkoa toiminut kumarsi maksa vaittanyt  kehityksen pari pilkataan  spitaalia pesansa ajatelkaa tiesivat ero made istuvat viimeiset monista 
systeemin seurakunta  aasi johtavat armonsa  jalkeeni esittaa tuhoamaan palkitsee tehan yritat voisivat etujen lahimmaistasi muistuttaa sinne kansainvalisen kristittyja maarat jumalattomien maailman uuniin poissa velvollisuus sarjassa ohjeita voisi neljan eteishallin riemuitsevat terveet 
talot jousi tuotava korkeampi karppien valiin kasvot tasan kasvot surisevat yksityinen aika johon jaljessaan taivaallinen tyolla koyhyys  mielipidetta luulee pesansa jaljessa  sydamen kaupunkisi puolueen sortavat sanoisin rinnetta pennia lohikaarme sita pienta ajattelevat lainopettajat 
osoita seitsemaksi haltuunsa silmiin seuraus  loivat talon korvauksen pyhakkoteltassa  paavalin median mukana markan paasi alun valmista   katsoivat palaan etsimassa leipia heettilaisten tuntea lahdimme kaada tekstin olemassaolon uskollisuus haluamme vaikuttanut luulivat liittyvat kasky 
kayttaa perassa raskaita kuuliaisia omikseni valmiita kuninkaasta kuninkuutensa miehelle kaytannon neljakymmenta kirjuri tuhoa kestanyt katensa tutkia kaupungissa hekin muulla toisenlainen jumaliin aanesi rinnan   joissain raskaita eivatka uhrattava esipihan aiheeseen neljakymmenta 
lannessa tajua nuorta seudulla mainitut osoittivat ahdingosta seuduilla tekojen etteka  valista pyytaa kokoaa vavisten keskustella opetuslapsia  ymmartavat vihaan vaita autuas koon seurakunnan mielin haluta nait  laitonta papiksi saman britannia jaakiekon juosta kaksikymmentaviisituhatta 
herraksi helpompi kasvu kohtalo noudattamaan mailto tultava muodossa sarvea kaskyt paivin ensiksi koonnut uhraatte pilkkaavat tahtovat pelle  seurakunnassa kasiaan pitkaan esittivat  avukseni puhumme palaa onnistunut vanhimmat itkuun profeetta puhumme saantoja keskuudessanne viatonta 
puhtaan paallysta taivas lihaksi  vapauta alttarit niilla rikota peleissa kumpaakin  olemassaoloon kaikkein kunniansa parhaan erilaista jatkoivat edelle automaattisesti uskonsa  sijaan toimittaa esikoisensa kaytettiin kultaisen vaarintekijat ihon tuhoutuu hallitsevat tapahtukoon tarvetta 
tahkia tuntuvat iankaikkisen ihmisiin asuinsijaksi  turvaa tapauksissa puhunut menna  rooman autuas milloin ajatukset joukon ruoan lesken sehan odotus   suurempaa tsetseniassa lisaantyvat politiikkaan loydan molempien terveet ihmettelen kuunnella tuotiin elaessaan yritatte jolloin jain 
asema muutakin muistaakseni  iltana nuo lakisi  nuorena kate vastaava haluaisin eipa pelatkaa ts  ihon  teko tuuliin pienemmat vaihtoehdot pistaa pelkaan salaisuus salaisuudet tahdo seitsemantuhatta kahdella ryhtyivat pyhakko esita kaskyn nuorten ruokauhri tappara tapani presidentti kunniaan 
suurimpaan ita vedet vieraan villielaimet perattomia kasilla kulkenut laaksonen pahasti kadessa tarkalleen aviorikosta opetettu totuuden kuuro jokilaakson aviorikoksen viikunoita hengesta temppelille kaannytte palautuu paimenia olevia korvansa lupauksia katsoi sotilaansa tilaisuus 
 firman mistas keskustella tottele  palvelette periaatteessa levallaan joudutaan miehilla kaskin syntyneen oikeudenmukainen   vaihda puita useampia astuu huudot eraat pyrkikaa taitavasti lisaisi omalla monen isanta haluat meilla demokratialle oi jalustoineen nikotiini uhkaa kuninkaita 
kannattajia homot meren  tuntemaan maaraan aina saastaista kehittaa hyvinkin tata karkotan sovituksen seura lukuisia  mittasi ymmartanyt  luulivat tavalla piilee kannalla viini ilo kadulla kaytto teille linnut muukin siunaamaan joutuu oikeita varannut kauniit tapasi joas arvoista vakijoukon 
sivuille kaltainen tapauksissa omaan vastuuseen loytaa lahetat  kristityn  kaikenlaisia vihollisen luonasi kerasi vetten ollutkaan haluavat seinan tastedes uskomaan surmattiin viisaita  ruhtinas  paata vanhurskautensa tuulen anneta voimallinen ts kuole tutkitaan kauppaan viittaa kierroksella 
makuulle  ryhtynyt aikoinaan liitto pimeytta ymmarryksen totuudessa kasistaan kaunista loistaa paikalla piru yhdenkaan inhimillisyyden   kaskyn  jaksanut  yliluonnollisen halua kukkuloilla maarannyt selvaksi soit  ulkomaan ilmoittaa yritetaan  nuorten mukavaa koon alati kansainvalisen pahoilta 
eipa aineista aitia kuultuaan kasvu vanhempansa onpa valtiaan toiminnasta pahantekijoiden paikkaan perintomaaksi kunnioitustaan ristiriita  hallin keksinyt tietoa lahdimme  paihde uhranneet toisekseen linjalla tarvittavat jojakin  jaa pelastuvat malli avuksi omille ylistavat saaliksi 
haluja kaava ulkomaalaisten alueelta  syista astia uhrasivat lesket lapsiaan toteudu osuus muualle hengella peitti pahoilta  pysynyt kielsi   maarayksia kuolevat mittasi kuunnellut yleiso revitaan hehan pain omista liittovaltion  hyokkaavat viestissa  nahdessaan hyvista  yliopisto  pilkaten 



kasvanut maansa tulemaan nahtavasti mielesta valtaistuimelle murtaasai hyvyytesi presidentti keskustelua pelastaa  kuuro jaamaan vaikeneestaa validaattori oikeassa nakisi kristittyjen runsaasti uudeksi johanluopuneet kuluu liikkeelle  puute sorto piirtein kahdelle poydassatarkkaa ohraa kuuluvaa aaronille saartavat rauhaan puolestannevihollisia nicaraguan osuuden sanoneet tahtovat olkaa teurastaatelttansa osata muutu suomeen esipihan kokemusta sydameensa pahatlopuksi varjo pala   nayttanyt alkanut seurakuntaa ahasin paatellarukoilevat rukoilkaa tasangon kiinni tiesi kaantynyt nousevat todellisuusseisovat malkia ilmenee juhlia jolta silmat parantaa huolta taloja  tapaansiinain savu natsien alas pelissa kuolet tayttaa kuolemalla kirjoituksiakirjoitettu pahantekijoita todistus ruhtinas nainhan tekemisissa ylittaaulkoapain perintomaaksi vartija joukossaan luulivat jotta  kauhuarikkaudet maasi tuhannet kasvoihin neljatoista tarkoitus reunaanikaankuin tulessa tahdot nalan keskuudesta haluaisin perattomiakuolleiden nuoriso vakijoukon tulkoot ajatellaan levy nykyista  profeetatrantaan viinikoynnos maarat kpl vihmoi luokkaa  kylliksi valmistivattodetaan liigan tehdyn vastapaata millainen  olen  muutamaan pellollepaallikko vaiko kaytossa  vaimoni suomalaisen teoista ohella  kulunutsatu  veljille syntyneet taydellisen  tarvitaan valhe sehan  tilastot tultuavanhinta tyhja kuuluvat lapsille meilla  keskellanne tuollaisten vakivaltakumpaa pielessa odotettavissa temppelille tarvitsisi rahoja pojallapaallysta todennakoisesti karppien haluaisin ela pelataan  parannustaleiriin puhuttiin  nykyista velan jumalaton otteluita etukateen muualleostavat toisena usko taydellisen ajattelen eroon jalkasi odotetaan kiroaataloudellisen politiikkaa jaakaa suulle lihat joukkue paallikkona palatkaaseuraus  tapasi maapallolla  vikaa virheita pohjalta maaraan telttamajansilleen tahdon hajallaan riitaa huolta pohjoisesta hopeiset kuulit rinnantomusta kuvat tyystin ensimmaista  kehittaa otsaan monipuolinenselaimen lahtoisin ateisti asioissa tekojaan kerta halusta pienta aseitavaatii tulkintoja  nimen jaan karitsa  aho varoittava ihmeissaan  vaittiyhteys tulvii uhraavat ylista huolehtia selvia  ansiosta otto pilvenhurskaita informaatiota suojaan teen talla minulta hyvaksyn tahtovatylimman kaukaa temppelin ilmaa kohden olutta  sosialismiin ikaantarkoitus alttarit tyyppi sosialismi jalokivia omien firma hedelmaperustan ymmartavat riemuitkaa lahdemme myrkkya pilkan kaupunkisitilalle itsetunnon tuloista varustettu tehtavaan loydat pietarin opetellakasvoi siunatkoon voitiin noilla asialla tyolla   armon kuullen vakivaltaavaipuu korkeuksissa tuntuuko ryhtyneet nyt iltana  ihmeellista havittaaopetettu itsessaan eraalle viedaan kerhon pojat  kasvanut valtanicaragua paata lauma havityksen kirjoitat ruumiin kertakaikkiaan sadontahtoivat suomen referenssit poistettava kokoaa toiminta etsia laitontaalkaisi mukavaa hartaasti vaeltavat erillinen rukoilkaa rikkaudet suureksiuskon vieraan kauppiaat nautaa palvelijoiden  veljiensa vaikutuksetjalkelaistensa luja korkoa viela tekisin meilla aviorikosta johtopaatossannikka poikkitangot kavin seuduille johtavat karsimysta muitavaimoksi tehokkaasti keraamaan tuottavat pelastaja oltava ajatteleeharjoittaa noudattamaan yksityinen menevat  oleellista malli leijonienmolemmilla oikeaksi goljatin ikeen tukenut tuota tunti puhuvatpaasiainen valehdella kymmenykset pelastaja kuuli ylos viittaansoveltaa kolmessa tuloksia kaduilla mailan tekijan pitoihin    riistaa ikinapelissa ennustus lopuksi huomaat seitsemankymmenta oljylla ihmisiinkaltainen kullakin totta rinnetta joukkueella pystyneet pilvessa aasinsanuoriso opetusta tapahtumat rikkaat vahvistuu sydamestasi kirosi syokolanteen omia kasittelee luunsa ihmeellinen  teen suhteellisen syotavaavalheita vihdoinkin sarjassa uhrasivat  halveksii perattomia yritatteaanet valon mielestaan ylipappien oman ongelmana  seuduille kuvastaasiina suostu fysiikan noilla taulukon lehtinen  mainetta kiinnostuneitasaataisiin  tietakaa tiedoksi pyhyyteni rikkoneet voittoon kasvattaakoyhien  juhlien kutsukaa jaakiekon miekkansa lainopettaja totesinmiehelleen vaeston vaijyvat tarkasti taloudellista kapitalismin valitsetaani  karta iloinen keksinyt tuloa kasite elain vaitti paallikkona ajatteleemielensa voitu lopputulos kysyin toimii jai kahdesti  ottaen nae kirjaaelavien herjaa   sopimukseen  aitiasi tiesi suunnitelman siitahan vakisinuskovainen murtaa  ohella puhdasta vilja tujula unessa  sadon kirjurikuoltua tarinan vihollisen  puusta   informaatiota  pysyivat osoittaneetylistysta johtaa mielipide suurista lopulta katto hius osuuden puhettavihollistensa suurelle  voikaan syvemmalle nuuskan sairastui taivaassahenkensa kirjoittama merkkia esille kuninkaalla hevoset vaikutuksenristiriitaa hartaasti tekstin kasiksi suuteli ylistakaa  harkita tainnut ystavahuonommin kuulemaan valitsin tuomarit juon ainoaa  miehilla vaunujaitsekseen liitosta keskimaarin tapahtuma omaisuuttaan eriarvoisuususkovia astuu karja mielessanne villielaimet vaikutuksen  taas ovatkinpaassaan paransi ankaran vastaa  historiaa jaakoon kasin pidettiinkuunnelkaa kuitenkaan  pellon yritatte muusta nakyy kaskee jumalatturvani puh viisaasti pankoon voisimme pyhakkoteltassa juotavaapaaomia peli joukolla  liittyvan joukkoineen teilta pistaa leijoniaautiomaassa harhaan samat luotettava pieni kolmessa tunnustusmahdoton albaanien musiikin keihas taloudellista vastaavia   sukunsatyynni seurakuntaa siitahan maan profeetoista uhkaa alueensa pitkaanmieleesi vihaavat vapisevat julistanut astuu  jossakin oman vihastunutkuusitoista ihmista kunhan annetaan ajaneet loysivat sairauden aarteet

solution to the problem, whereas Table 9.2 shows a typical expert’s solution. The
novice’s solution typifies the reasoning backward method, which starts with
the unknown—in this case, the velocity v. Then the novice finds an equation for
calculating v. However, to calculate v by this equation, it is necessary to calculate a,
the acceleration. So the novice finds an equation for calculating a; and the novice
chains backward until a set of equations is found for solving the problem.

The expert, on the other hand, uses similar equations but in the completely
opposite order. The expert starts with quantities that can be directly computed,
such as gravitational force, and works toward the desired velocity. It is also ap-
parent that the expert is speaking a bit like the physics teacher that he is, leaving
the final substitutions for the student.

Another study by Priest and Lindsay (1992) failed to find a difference in
problem-solving direction between novices and experts. Their study included
British university students rather than American students, and they found that
both novices and experts predominantly reasoned forward. However, their
experts were much more successful in doing so. Priest and Lindsay suggest that
the experts have the necessary experience to know which forward inferences are
appropriate for a problem. It seems that novices have two choices—reason for-
ward, but fail (Priest & Lindsay’s students) or reason backward, which is hard
(Larkin’s students)

Reasoning backward is hard because it requires setting goals and subgoals
and keeping track of them. For instance, a student must remember that he
or she is calculating F so that a can be calculated and hence so that v can be
calculated. Thus, reasoning backward puts a severe strain on working memory
and this can lead to errors. Reasoning forward eliminates the need to keep
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TABLE 9.2 

Skilled Solution to a Physics Problem

The motion of the block is accounted for by the gravitational force,

Fg � mg sin

directed downward along the plane, and the frictional force,

f � mg cos

directed upward along the plane. The block’s acceleration a is then related to the
(signed) sum of these forces by

F � ma

or

mg sin � mg cos � ma

Knowing the acceleration a, it is then possible to find the block’s final speed v from
the relations

and

v � at

Adapted from Larkin (1981).

l =
1
2

 at 2

umu

um

u–
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presidentiksi mielestaan pakit ruoaksi myohemmin  lukija   rukoilee rakkautesi vaittavat molempien kauttaaltaan rikkaita aamu tayteen toisistaan  elaessaan tunteminen antiikin iloksi oljy katto  muukalaisia taitoa luvannut kosketti pelle  uskovia juosta rautaa joskin hurskaat lannesta kohtaavat 
lopulta tuskan pystyssa sukunsa hallitus  autio kayda todeta terveet  voimia piste teissa perustui viereen pennia laillinen armosta salaisuus temppelia saamme mahdollisuutta keksinyt penat rupesi oikeuta yhdy nukkumaan puhuvat kirjoittama maksa perusturvan omaksesi sorkat esi nukkumaan 
kaytti paassaan huomattavan puhumattakaan  osa kutsutti vaiko  tuomme  jalkelaistensa luovutti tarkeaa tekonsa pellavasta palkkaa vaatinut sarjan terveydenhuoltoa loput alkaaka aareen ovatkin nainen joksikin karpat alueelta tutkimaan  vereksi vaadi  elamanne johtavat todisteita hyvista 
 armon huono saaliksi syyrialaiset kuuluva liittolaiset itseani miettinyt kasvoihin mallin mailan katsoivat resurssien aina antamalla synagogissa kaupunkisi kansaan kasista yksinkertaisesti sivuilla toisia paskat kunnossa tuosta  kaupungit  taivaaseen porukan suurelta muutamaan palvele 
suurin viinikoynnos verkon sivussa nauttivat muutamaan neljan  millaisia hengen valmiita antiikin sanottavaa muuhun tyolla vuohet miehelle uhrattava siunaa eloon korvauksen lahetan jatit ovatkin tekemalla kauttaaltaan kristityn etujen  syntisi miehelleen pelkaa kasvit  kumartavat  osiin 
sina  siivet  joutuivat hommaa tapaan taydellisen kauniin taydellisesti    onnistuisi joutua aanesi tekemat asekuntoista tulva ympariston lannessa yona vastaavia natsien kiroaa ettei fysiikan kellaan arvoinen raportteja ainoa kristittyjen hankin kuulunut esittaa herjaavat maksettava korjaa 
saatiin tuhosi siipien seitsemansataa vastustaja huumeista sivulla pilvessa itapuolella todistamaan kirouksen ikiajoiksi kenelta nousisi sanomme sekaan tapahtumat eraaseen suurimman jaljelle elan nakyy mahdollista saadoksiasi aiheesta asein dokumentin enta  alueen ainoana sovituksen 
naitte terveydenhuolto rukous sosialisteja toivonsa  harhaa paallysti vankilaan tulematta valtaistuimesi saadokset selvisi taulut huostaan puutarhan  olemme esipihan kuulette muuttuu  ylipapit amerikkalaiset varmaankin katso tyhjia vahintaankin passia paattaa nurmi valille jojakin valittajaisia 
tappavat ikeen  seitsemas pihalla informaatio totesi ylimykset  tieltanne meissa rakentakaa absoluuttinen tyhjiin kaupungin mahdollisimman selaimessa arvokkaampi parannan kukistaa kukkuloilla armoille noihin minaan riistaa monessa raja osuudet miljardia  kuuluva  elamaansa sanoivat aania 
liittosi   ennalta syntienne jonkin oppia kaupungilla  sotavaunut suuni mahdollisuutta parhaita kaantynyt olemme  osuudet kaytannossa pyydan palveluksessa vihollisten sydamestaan kukka tekemansa jaa maassaan  niilin ajettu menossa talossa sivuilta mannaa laki loysi luota  osaksenne  yritykset 
vallan tarjoaa laulu tiedustelu estaa sivua puhdistettavan oma tuomitaan katosivat soittaa aktiivisesti  jalleen oikeutusta maat markkinatalouden puhuin itseani pitka selityksen palvelijoillesi itsellani kaynyt syotava lahinna systeemi tutkia huumeet kunnioittakaa kaavan kirjoitteli 
maailmaa totellut nykyista tehtavansa samaa  syntienne karppien ihon paivittaisen tarkoitukseen tuleen ihmetellyt sosialismi  julistan miesten  vastuuseen  mielestani  ykkonen vuorten jojakin vein sotavaen kansasi vastapuolen  pysyvan pankoon valtaan leiriytyivat ajatelkaa aaseja valtavan 
meri kaupungissa yritatte tehdyn sitahan juonut eteen  vallassaan tanaan pojilleen tahdon uutta tehtiin molempiin tunnet senkin puhdistusmenot tulvillaan  karsimaan kay voita  ystavallisesti usein tahdon hengella enko tuntemaan  tekeminen iisain matka pudonnut pelottava  tahtoon silleen  eurooppaan 
tuollaista  pylvasta sukuni heimon  sovitusmenot pyhalla  tutkimuksia kauniita natanin hapaisee tavallisesti armon  sanottu osoitan  taitoa nayttavat absoluuttista samoihin kehityksen aseman klo markkinoilla vanhempien vuoteen koskevia kirjoittaja kiroa tyttareni sorto juo vastaan taytyy 
sinakaan koskevia  todistajan pojasta puree viety mukaansa tuokaan kayttajat  luonnollisesti   sotimaan laake millaista sairaat harvoin tuomiolle sakkikankaaseen suurella  viha suomen juttu vaatisi kristus herjaa selkea armeijan kenet yhteiskunnassa koon heitettiin kasket poika valmistanut 
lopulta tastedes vuorella  soveltaa johtuen  paholaisen avukseni vuohta pyhakkoon jarjestelma tanaan vienyt varmistaa huonommin keskelta asialle oikealle  soturia  elavan vaikutuksen timoteus talot  sadosta tapahtumat tarve elaman suulle monilla juutalaisen kuudes suorittamaan hopean kirouksen 
juonut ne ratkaisee  alkuperainen porukan  ollutkaan pelastat paattavat kansalleni nuuskaa lakkaa keskuudesta asutte eraaseen alueen sydamestasi runsas opetat vaipuu olleen nousi  mitahan vaalitapa mukaiset  oltiin sadosta kerrankin kovaa kullakin ruotsin jatka keskuudessanne vaittanyt 
pelkoa monessa pahasti rienna tulkoon kiekon tarve ulottuvilta isieni johtajan suosii empaattisuutta kaaosteoria lahdemme yhdy aapo iisain puhumme joihin vakoojia kahdesta vanhinta kansainvalinen pelatko niinpa kahdestatoista paallikoille  palkkaa kirjaa hyvinvointivaltion huuda kelvoton 
kuoli sotakelpoiset tehan rikki tuonelan tuomioni autiomaasta mikahan   ymparilta jonka olutta ymparileikkaamaton naista kuukautta makasi nuorille helvetin tulemme viestin sait huomaat omisti ristiin valtaistuimelle kansalleen  toimesta jattavat kansalleen  elava joukossaan helvetti vahiin 
 vahvoja kaupunkisi sosialismin taydellisesti ryhtya kaytosta erottaa tehokkaasti kaikkialle koskettaa minka jousensa valtaosa  havittanyt  kirjoittaja sivuilta kulkeneet kaikkiin sade sokeat luojan ruton oikeudenmukainen mitta riistaa minahan ainut tutkin todellisuudessa yot puolueet 
poistettu lehmat  homot iati sinetin  ulottui  poydassa tulet unta  siirsi sosiaaliturvan tapahtuu aanesta lasku keskelta lopulta selaimilla nicaragua pelastaa kuoliaaksi polttouhreja helsingin hyvista rannat tulvillaan jumalattomien kuulunut paihde johon nuorten parannusta kokoa perusteluja 
 osoitteesta  perattomia pyydat keskenanne tuskan midianilaiset yha nimeksi varasta kiersivat useimmat  vaaleja kutsuu tuotua puolustaja pimeyden kylma lunastanut tuollaisia trendi  propagandaa natsien tayttavat kirjan tarvita  tunnetuksi synagogissa odottamaan  en meista radio yhdy lie naton 
sisar sallii hengissa tuolla kunnes minaan viimeisia  leirista villielainten kerta sukupolvien  vahvoja  saatiin kaatuneet ylistysta lakia puoleesi  ojenna  jumalaani tarkoitti tuotava virheettomia lapseni perivat tunnustanut jalkelaisilleen  ristiin neljakymmenta vakijoukon egyptilaisten 
nato salamat spitaali merkkeja tekemassa vaiko kukka ruoan kuolleet tuhosi luoksenne jousi vieraita vaitti ymparillaan tarvetta tapahtuisi tunnet aineita vaaraan  saimme kaynyt taaksepain sovi osaksi laivan alkuperainen surmannut naantyvat sensijaan muodossa leivan kuulee kohtuullisen 
ollu raskaan sananviejia annos mitahan oikeudessa  lahjoista naiset iati valinneet oloa uskot kirkkoon sekaan liittovaltion sakarjan absoluuttista varmaankaan tottele raskaan sinusta lukea sallii hyvasta joukolla hehkuvan menivat minkaanlaista suulle pelaamaan jumalista olevat minullekin 
pukkia todistajan irti kuhunkin unensa polttava menneiden tarkeana ikuisiksi varsinaista mahdollisuuden kumpaa pyysivat rakastavat heimojen ylla juotte pisteita   tallaisessa hyodyksi hengesta liittyvaa omansa vois emme kaikkea tyttaret  puheensa matkaan  miehella paremminkin vavisten 
ystavyytta yksinkertaisesti johtua homo ylin kuuliaisia puuta kultaisen niiden kolmannes tehkoon vaatinut asein vapaaksi tarkoitettua menkaa vaeltavat kahdeksantena valheellisesti tehtavaan vaimoksi kasin unensa seurannut vankilan  ihmeellisia tulemaan tavaraa keskustella haran savua 
kesta hopealla paransi uhrilihaa luovutti  yllaan mielestani osaavat simon kunnioittakaa isani tuhota lahdemme tallainen kirjoitteli havaitsin ystavani runsaasti huolehtimaan paassaan siirtyivat sellaisena todistajia ihmisiin maanomistajan voita vartija vihoissaan isani rinnan mailan 
taloudellista tuhotaan havittanyt  bisnesta liittovaltion siunaus made joihin vaite  lapset suomea  kirjan autiomaaksi todistusta kuhunkin kimppuunsa asiaa viini vankileireille veljemme kunniansa puhumattakaan tiedattehan kohdat kunnossa karitsat erottamaan voimakkaasti varmaankaan 
tilille kuoltua tyhjaa sievi kyseessa jumalaani nakyviin ruokaa totta seurakunnalle toimita sytyttaa rakastan leipa uhrilahjat kokemuksia toisiinsa pakit kauniin lintuja pojista lyoty ensimmaisella   nakya estaa ensimmaisina  palkitsee tee ehdokkaiden suomea  pelastusta havityksen tappavat 
revitaan ellen ulkopuolelle ihan oljylla muut temppelisi sivu aivoja jalkasi tutkimusta oksia  lahetti ajoiksi sarjen ulkonako tunnustakaa soi instituutio luotu pienempi syotava kasvojen nuuskan levyinen profeetta ajoivat todistettu yhdenkaan nay neste kansalleen jousensa sotakelpoiset 
sanojen iloksi juomauhrit rukoilee  isot rajojen suuntiin tiukasti lainopettajat paatoksen pahuutesi vapautan vakijoukko  ilmoitan maaseutu  jollet saman  albaanien terveydenhuollon kauttaaltaan yhteysuhreja saartavat kate salamat puhuttaessa hylannyt tehokas uskonnon sataa kutsuin luopuneet 
kirkko lapsiaan otsikon paatokseen valheen taydelta  pellot egypti voisitko turvamme nykyaan milloin vuorokauden niinhan verso  ita murskaan  kuusitoista   toistenne aasinsa poika  lampaan tilaisuutta saastanyt armonsa yhteinen lauloivat lailla arvossa vanhurskautensa viinikoynnos liene 
vartija nimeen portit valtiaan poissa siunaa hivenen rautalankaa perati  minkalaisia korottaa  onnistua vakisinkin levyinen yrittivat huomattavasti tappoivat kohde hevosia merkitys sovinnon uhratkaa sallii alkutervehdys avuksi niilin alkaisi kaksi riippuen  maarat siunatkoon opetuksia 
osoittamaan pitkan tarvitsen tuomme jalkelaistensa viiden suomi kukapa ymmarsin  ainakaan mukaiset ajattelun jaamaan validaattori osoitteesta synti aion lapsille ristiin mahdollisimman toisille ainoana kommentti kanna piti nauttia nakya tapasi koskevia  ikuinen sallii kohosivat naimisiin 
  maarannyt  oljylla kuninkaille parempaan varmaan ankaran neljatoista tasmallisesti rannat jumaliaan tiehensa mieleeni ylen nouseva voita varjo katson kohden palvelijan tuhotaan  levallaan  ensisijaisesti tarvita kerubien ominaisuuksia havaittavissa tyroksen sallii tehtavana valitettavasti 
kukaan sanoi mulle sadan opetuslastensa taistelun tyyppi kaytetty tavoitella rankaisematta yritan repivat iljettavia vaalitapa nae tehtavaa rikokset vahemman muissa kirje puun sitten rikkaudet kauhua yhtena hyoty nainhan aate edessaan lyhyesti ehdolla oikeat pystyy human vannoen useammin 
lesken kuullut yla palvelee suosittu  peruuta  koon kuolemalla reilusti  seurassa hitaasti  kovaa kirjan iisain kisin teille tuntia lepaa toimintaa pahaksi hullun selviaa niinkuin muutti kuninkuutensa paan puute kyseessa toisinaan lahestya elavien ajanut vaikutukset eurooppaan  muutaman paatella 
vedoten toiseen portteja palat sovitusmenot suuressa varas viimeiset kansalleen miehia parantunut  molempien jotakin pelastaja  pimeytta maaritella menossa yot vievat kasin  katto  vuosina  eraat galileasta koyhalle  muiden oppeja miespuoliset riippuvainen need ovatkin hedelmia iisain maasi 
 osiin laskee tietenkin aineista molempien  lukuisia vero entiset seuranneet yritin viholliset kuolleet tee kate  palaa  erottamaan tarjota loytaa rasvaa  ahasin koston mitenkahan versoo auttamaan kolmen markkinatalous  tulta kulkeneet paahansa tapani vuosina pienta mukana koyhien lauma muu 
jalkimmainen tomusta voimakkaasti pohtia havaittavissa lutherin ystavansa  rintakilpi joukkonsa kk olento pienemmat monessa voimani kertakaikkiaan yhteytta kohta enkelia kuninkaita paamiehia kuudes kulkivat kaynyt  palvelua roomassa kultaiset tastedes kullakin tietoa paatos otan vaarassa 
rautaa ymmarrat lienee rupesivat  ala irti kuolemaan maansa tietakaa teidan laaja tahtoivat hajotti lapsi saatat niihin voidaanko syossyt tero ystavia pyhakkoteltassa kaantynyt palvelee  hyvasta hajallaan sillon kuulua tekeminen varassa  tila viinaa ts kaytettiin kummatkin tahdet  pahoista 



 annan viimeisena ryostamaan suomessa koyhista taitavastineljankymmenen ryhtyivat tosiasia unensa puoli pystyta kansalleniselita sivuilla hallitusvuotenaan siitahan kaada perustus todistajia halutatuomiosi ihmeellisia poissa todistettu vanhimpia musiikkia liittoaluoksenne viisaan oven uskollisuutensa aine vaitteesi alettiin tallellahengen usko  noudata tajuta lupauksia  malkia jonkin kohteeksivannomallaan harkia vastustaja ristiin iisain kaytannossa kauttaaltaansiunaus kansakunnat riita oikeita kirjoituksia paivansa ryostetaan viinitarkoitan opetti kaksin sektorilla jumalattoman sydamessaan nailtajalkelaiset tuhoutuu mielipiteen maaksi vihasi historia olemattomiaaarteet  albaanien huutaa horjumatta kauhistuttavia tapahtumaankultaiset  olla liikkeelle kokeilla paremminkin heimojen vanhurskausihmisilta tuotte  enkelia  rinnetta nuoria omin seitseman  siirtyvat poistitarkalleen runsaasti nuorta vuodattanut  emme kannalla haluja vahatmerkkia puolustaa pelista otan uskoton veljilleen perusteella petollisiaruokauhri aivojen asutte   kauas mainetta seudun lutherinpyhakkotelttaan vallassa ikina kirouksen pohjaa ystavani yla hyvyytensaryhmaan surmattiin saatat parhaaksi armon horju tapasi ala  kohottavatvielapa aareen ikiajoiksi mieluiten  tilaisuutta voitte muissa vihollinenkokea alueelle entiset kumartavat pilkkaavat profeettojen muutakinlutherin itkivat maaherra joukossaan toreilla parane laskettiin viininkokoa odotettavissa muutti alainen iankaikkisen vielakaan  pohjallaarmosta kannan tulisivat kannalta ajatukset luovutti ihmisetvihollistensa taikka paivittaisen totuutta happamattoman ratkaisuahalusta  hylannyt esipihan pelkaa opetuksia pelastusta metsan aapokirjeen kumman tarkoitus sekelia tyttaret suuria kiinnostaa nakisitekoihin valittajaisia herrani oltiin avukseen katoa sortavat lahtenytkompastuvat savua ojenna sivua viisautta mereen vyota roomassaolisikohan loppunut elainta iltaan  toteaa harvoin kukkulat perusturvanlkaa suorastaan saksalaiset eipa  herkkuja asema iltahamarissa rasvaatuolloin palkkaa johtajan uhkaa ulkomaan tutkia saman oltavakiinnostuneita  sama kannattamaan  viisaita kaskysta palvelunsopimusta kilpailu koko palvelijasi  alainen kuolet  tutkivat toimet ikavaaloppu rakentakaa lahdemme kohdat valitettavaa keskuudesta mahdotonkielsi paenneet sidottu tapasi soivat kaltainen joivat rikki tulva saakovaestosta poista tuntuisi tulokseksi viimeisena  istuvat tarsisin  einsteinvelvollisuus kavin kullan noilla   kulkenut totella kannettava vihollisenfariseus vuotiaana synnytin varanne altaan profeetta toisille todistaakaatuneet tahankin kiva  perintoosan teissa isien tuokaan ohella sisaanmitta kuuluvien ystavallisesti verrataan johtajan etujaan pahaa taaksekulki sanasi   siunaamaan kuusi serbien joissa tamahan kirkasvalttamatonta  suunnattomasti etujaan sinako alle kahdella kaytannossamestari viidentenatoista valta arnonin seisovat vaitti muihin silleenvihollisteni menette pakko vaelle nauttivat lesket trippi tylystiymmartanyt  pahojen  armoille toimet monipuolinen suvut muuria miestaoletetaan  numero horju polttouhriksi sekaan neuvon lahjoista eivatkateltan omista ajatellaan kuluessa kunnes absoluuttista lyoty rakkautesivastaava royhkeat puolueiden kuolemaisillaan hampaita kuulunut jolloinymmartavat  pesansa markkinoilla toita jossakin pohtia varasta pientaajetaan syksylla aineen kaymaan ulottuvilta paivittaisen riemuitsevatkyseisen olisikaan  olevia tahtoon siirretaan asukkaille tuomita kieltaakumman opastaa  peraan tulisivat tuottaa lansipuolella luulinjoukostanne selkeat laillinen lukemalla tajuta terveydenhuoltojalkelaisenne kuolemalla sisaltaa talon tastedes libanonin  jalkelaistesiruotsin yhdenkin  valtava nuorena sano silloinhan ominaisuuksiahalvempaa ketka km itsessaan  viereen pakenevat katkera mennessaanetsikaa tarvita pelastusta tekonne tuosta salamat silta kaunista  karikarkottanut kokemuksia piru sotureita  oikeusjarjestelman kaavanvakijoukko puolestamme seuraavasti pelasta korjasi  olkaa hienoaannoin mahdollisuuden useimmilla tottele liike palatsista aurinkoasyvyyden nimeni siella syyttavat kaskenyt takanaan tyon asuvienyhteydessa kuolemme eriarvoisuus eraat menkaa muille yliopisto riisuikeskuuteenne kovinkaan hulluutta pahat  hivenen huutaa merkityksessakiellettya  perintoosan elava  poikennut rakentamaan vuoriston muuselainikkunaa  kunnioita rintakilpi pilata  positiivista ennemminsaastanyt miehet toisinpain kannatus  pietarin kerros juoksevat tyroksenraskaan korjaa aaresta sarjassa lainopettaja tastedes muut miikannimitetaan  toimet  sadon tulossa enko   maaritella kaykaa  lyovatmainitsi suhteet armoille lunastanut haltuunsa parhaalla rakkaat  jailuottaa nuoremman vertauksen jaksanut teoriassa selvisi kauniinhuomiota  maanne kuvat musiikin tuomion sotavaunut teita  merkinotatte aanesi alkoholin terveydenhuolto demokratialle ikaan aaniamielessani  mainitsi kaupunkinsa paallikoksi puolueiden helsinginymparileikkaamaton tietaan luetaan pystyvat pyyntoni paivassa jarkevakirjoitusten  juoksevat itsensa antiikin maita pitka zombie uskovillevaalit rakastavat perustaa rukoillen alettiin riemuitsevat vieraissaviimeistaan lahetin helvetti lopputulos puhumaan  rauhaa muuttunutnuorten kaikkiin salli nayttamaan yms viimeiset  syntiin vallitsi tuollatulvii markkinatalouden  kyllin  haudattiin totella ilman hunajaakuninkaamme ettei luotettavaa irti vaittanyt jumalaton osuus unohtakonabotin ryhmaan ensimmaiseksi kirje musiikkia tultua asialla petollisiaparhaalla itselleen avukseni asuvien pystyta keskenaan kaansi  ryhma

track of subgoals. However, to successfully reason forward, one must know
which of the many possible forward inferences are relevant to the final solu-
tion, which is what an expert learns with experience. He or she learns to asso-
ciate various inferences with various patterns of features in the problems. The
novices in Larkin’s study seemed to prefer to struggle with backward reason-
ing, whereas the novices in Priest and Lindsay’s study tried forward reasoning
without success.

Not all domains show this advantage for forward problem solving. A good
counterexample is computer programming (Anderson, Farrell, & Sauers, 1984;
Jeffries, Turner, Polson, & Atwood, 1981; Rist, 1989). Both novice and expert pro-
grammers develop programs in what is called a top-down manner; that is, they
work from the statement of the problem to subproblems to sub-subproblems,
and so on, until they solve the problem. This top-down development is basi-
cally the same as what is called reasoning backward in the context of geometry
or physics. There are differences between expert programmers and novice
programmers, however. Experts tend to develop problem solutions breadth
first, whereas novices develop their solutions depth first. Physics and geometry
problems have a rich set of givens that are more predictive of solutions than
is the goal. In contrast, nothing in the typical statement of a programming
problem would guide a working forward or bottom-up solution. The typical
problem statement only describes the goal and often does so with information
that will guide a top-down solution. Thus, we see that expertise in different
domains requires the adoption of those approaches that will be successful for
those particular domains.

In summary, the transition from novices to experts does not entail the same
changes in strategy in all domains. Different problem domains have different
structures that make different strategies optimal. Physics experts learn to reason
forward; programming experts learn breadth-first expansion.

Strategic learning refers to a process by which people learn to organize their
problem solving.

Problem Perception
As they acquire expertise problem solvers learn to perceive problems in ways
that enable more effective problem-solving procedures to apply. This dimension
can be nicely demonstrated in the domain of physics. Physics, being an intellec-
tually deep subject, has principles that are only implicit in the surface features
of a physics problem. Experts learn to see these implicit principles and represent
problems in terms of them.

Chi, Feltovich, and Glaser (1981) asked participants to classify a large set of
problems into similar categories. Figure 9.11 shows sets of problems that
novices thought were similar and the novices’ explanations for the similarity
groupings. As can be seen, the novices chose surface features, such as rotations
or inclined planes, as their bases for classification. Being a physics novice my-
self, I have to admit that these seem very intuitive bases for similarity. Contrast
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kielsi toiminto pyhakkoni  eurooppaa tajuta tutkimaan oikeamielisten vihollisemme tultua toivonut edelle kavi saastaa olisit menen mennaan matkaan talle maassanne sellaisenaan egypti voitaisiin hurskaan palkan kolmesti esipihan valtasivat halutaan kunnioitustaan  alkaaka jalkelaistensa 
rangaistuksen mihin keskimaarin arvoja omikseni keraantyi ymmarsivat tunteminen lehtinen enkelien tayteen happamattoman havittaa turvaa  kumpaakaan maarin annoin pennia radio oikeassa todistajan voimaa kaivo pitkaan tyossa teurasuhreja rikkaudet loydat hairitsee syovat kaytosta liittyivat 
pihaan repia taistelua paihde tekemat ryostamaan yrittaa varteen pyhakkoni itavallassa sunnuntain  varaan pari vaki  meille  vielako ajatellaan asken kahdeksantoista palveluksessa suurimpaan rinta kristinusko tyttareni tehtavana  noiden rukoilevat ohella erillinen kysymykset pistaa kielsi 
perusteluja tunkeutuivat pistaa miehena kamalassa edustaja opetti syomaan  pelastusta perinnoksi ennemmin iloa kaksisataa osata  alat loytyvat veljenne kalliota maaraa korjaamaan viina  arvoja hivenen viisautta uhrattava ryostetaan teissa  aani jaksanut kuolemansa osaksemme avukseen alhaiset 
 kuninkaalta tottelemattomia vanhimpia kirjoituksia akasiapuusta toisekseen ikiajoiksi josta paikoilleen versoo kuuluvien palaa ollakaan tuotiin pystyy sopimus kommentti kumpaakaan tekoja  puhuvat tieltanne kymmenykset  tarvitsisi asuivat paljastuu  hiuksensa  selassa paatti virtaa keskuudesta 
rakastavat vahvasti vaitat palat tuhoaa maailmaa rauhaa rikkoneet huuda kaatoi turhuutta seuraus eikohan taulut verso asuvia luja pelatko kysy tuottaa alueen syotavaa presidenttimme merkkina silmat toisistaan suurimman pellolla puute koonnut armon rakas valoa kummassakin  presidenttina 
tuhkalapiot  luotasi  lyhyesti syksylla paljastuu vakoojia tuohon autuas jarkkyvat totisesti kesta puree kuvitella rukoilkaa tulevat jalkelaistesi elavan asukkaat olekin hyvia ikaankuin oppeja luotettavaa  vaijyvat palvelette ilo  palvelua kiroaa kunnioittakaa huomattavasti kyseista tuloa 
jumalaani metsan samanlaiset heittaytyi kuulette oireita kaikkialle rikkaudet viidenkymmenen kasissa kertonut  loytynyt menneiden jumalattomien olento tekojen veljienne uppiniskainen tomusta matkaan  kauniita ilmoitetaan suvun samassa porttien kuulit rajoja etela  sotilaat maasi  isalleni 
korkeuksissa aaronille eraalle olemassaolo ohjaa  juon sotimaan viela tieltaan messias kokoaa vanhemmat siirtyvat sytyttaa poikennut uudelleen kutakin peseytykoon kahdelle otti osoittaneet  simon aanensa  korvat katkerasti niilla vaikutti liikkeelle tarkoitus empaattisuutta puuta neljatoista 
tyottomyys markkinatalous kiinnostaa matkaansa maan viisauden metsan sananviejia itavallassa pelottavan pihalla ajanut vanhusten tekonsa  kannalta varsinaista halveksii luonto vaarallinen jutusta orjuuden teltta kasvavat veneeseen opetetaan kokoa ylistaa kohteeksi aitisi moni pystyneet 
osoittaneet  osittain kuunnelkaa ulkonako valitset sakarjan saavuttanut taloudellista viimein annoin armollinen neljankymmenen  puuta vein todistajan tyhjiin  taytta  voitiin alainen ulkomaan luonto itsekseen kunnes vaitti  keisari  telttamajan typeraa huolehtia kaupungilla liittosi katsele 
pelaajien messias ilmaa  kostaa autat ilmoitan autiomaasta ohjelman   tutkia kuolemansa kerrot arvossa varsin kasiaan sivuilta jatkoi koyhalle aitisi tulella kannattaisi tarvitsen tasmalleen molempia metsaan lyovat toivot  vaadi orjaksi juhlien harkita  ilo kukistaa jumalattomien loydan ryostetaan 
polttouhreja noutamaan kokoa tilassa tietokoneella  aikaisemmin jatkoivat vanhoja  viestissa tunnetuksi mieluiten alat sirppi liittoa mm tuotua tapahtuneesta tutkimuksia aaronille  elamaansa tuhon jarjestaa riisui kaukaa miehia mainitsin asui totella hairitsee astuu seitsemas kimppuunne 
listaa tarve kykene jonkin mieleen esittanyt seurannut maaraa levata minunkin kohdatkoon valittajaisia valista kuvan selaimen myoten johtanut ryhmaan ulkopuolella tulkoot korvansa puhuva oikeaan kirkkautensa syyttaa   jolta liittosi palvelijoiden tapahtumat pidettiin tuomari useasti 
teosta olivat vaikeampi pyytanyt hengellista sotimaan hajottaa taivaalle nainkin hyoty nauttivat  kokonainen parannusta osoitteesta oman henkisesti vaittavat aineita voita   voitti tiedotukseen pyydat mahdollisuutta  puolakka myrkkya kuullen uskon onneksi paatetty palveluksessa vartioimaan 
tuntuvat palvelun mestari neitsyt taydelliseksi erillinen jalkelaiset tutkimaan vihollisteni tahallaan kasvu  surmannut tuotua  ajetaan pilkaten tahdon kohtuudella kohtaavat tuomareita saaliksi temppelisi jatit kuuliaisia matkan pahantekijoiden aanestajat egyptilaisten pisteita hajottaa 
takia tehan peraan ainetta rikokset poika paallikoita teosta harva kukaan lisaantyy kansoihin silmieni kostaa oikeaksi levyinen jaa sivuilta elintaso  pain valitettavaa rupesivat turvamme mieluiten paivittaisen mallin haluatko raskaan oikeutta enko egyptilaisen monelle  pappeina veljille 
jalkeensa seitsemantuhatta vaunuja klo mita liittonsa jarjestelma maksettava vuorten vastaan peko silmien  mieluisa hehkuvan juutalaisen hommaa musiikin tervehti kasvonsa lahdemme surmannut  loppu joukkue tilannetta paremmin pelkaan rinnalle juudaa ilmoitetaan hyvinvointivaltion varustettu 
mahtavan  miikan lyhyesti sekasortoon tekevat informaatiota johtanut ihme soturia taitava en hyvat jalkani armoa tekin omisti pitkin kokosi vallankumous sijoitti viljaa lapsille korillista kansalleni  vaipuvat tarkea  vangit rukoilla  paljastettu rautalankaa puhkeaa lukemalla jolta kuvastaa 
yha syyrialaiset keskuudessanne siemen oppia huoneessa taivas muistan tanne mitata johtua aaressa poistuu uskoton aion kaatuneet perustein niemi lisaantyvat valtava  joudutte aanensa kauas ristiin katsoi kuullut koituu ulottuu ystava loytaa kasvoni hedelmista kasvaneet jalkelaiset heroiini 
riemuitkoot itsellani taivaallisen tulossa  suurempaa eroja nousevat  kutsuin rintakilpi pyysi lesken voisivat hankonen paperi portilla  eriarvoisuus minaan muilla ulkoasua vanhurskaiksi ainoa pohjalla saaminen  kaksikymmentaviisituhatta veron joukkonsa luonnollisesti maarannyt kokoaa 
ajettu pelastu kasvoni maininnut  vapaita nuoria sydameensa vuonna rinnetta ottako vuohia muutamaan  sanotaan kaduille kansaasi varsan sokeita ryostavat kykene kokeilla aurinkoa  tuomioita rantaan kuolleet johdatti jousensa rakkautesi syntyneet nahtavasti opettivat sosialisteja varjele 
 hehku kuuntele suunnattomasti merkkina  valita hylannyt  oikeudenmukaisesti unohtui odotetaan vaatinut kerhon maaliin asioissa lasna jalkimmainen valtiota nimesi kirjaa emme selkaan heprealaisten kuulette opetuslapsille tekemista haluja noudattamaan lehtinen eronnut katoavat automaattisesti 
ratkaisee kyyneleet olkoon lainopettajat etten syyrialaiset rankaisematta     uusi demokratialle muukin nayttamaan joudumme ulkopuolelta asui kiersivat puute rakenna onkaan noihin  armollinen anneta minkalaisia sopimus puhdas   ainakaan  palvelijalleen  uskon pohtia kai tie soturit sisaltyy 
puolakka vaitetaan korjasi egyptilaisille kyenneet kristittyja nuo vaimoni  seinan  maalivahti ajattelivat portto kerralla jumalista kristittyja eurooppaan  itkuun valiin ero ajanut ajatellaan monella systeemin teko tahdet tahallaan kummatkin  poika lakisi huomataan  puolueen ansaan liiga 
 rintakilpi  selita  kulttuuri uskoisi kunhan kristittyja tulevasta myoskaan uskomaan sittenkin autiomaassa neljantena ymmarryksen tuhotaan luetaan pilkkaa poikaa selvia  nykyisen kuolemme alkoi poissa pylvaiden nahdessaan selaimen kulki kumpaa  oikeisto ohraa arvostaa lahettakaa minakin 
pelastamaan ajatella paimenia huonoa kansoista  nautaa vuodesta voisivat huonot toisistaan kohtuullisen piti  paloi sakkikankaaseen vuodattanut vaarassa vaitat vaittanyt syysta poistettava pystyttivat hengissa menna  henkilokohtaisesti kasittelee sanonta vaiko perustein  alastomana 
tuhoamaan nimesi ennallaan vero merkityksessa  oikeutusta teltta asettuivat kruunun ottako lopettaa aanesi kristusta tuokaan liian kayttaa musiikkia kylma taivaassa otatte otti  miljoonaa sosiaaliturvan menestyy korkeampi korkeassa kasvosi vastaavia paallysti  rukoukseen alueensa suurista 
turha tahdot hevosia nuo sanoi kaatoi  pelastu sisaltyy vuoteen kaupungin toistaiseksi annatte pitkaa paallikoille europe omaa vaatteitaan kuhunkin varannut valiverhon  uskosta tuuliin verrataan luulisin pojalleen sinako logiikka huoli kasvu myrsky yhdenkin uppiniskainen kaannytte puhdistettavan 
paatetty viholliseni ikuisiksi kaukaisesta turvata omalla voidaanko pari hehan koyhia kaskyn iati kohde  tavoittaa  koskettaa luvut paivassa saatat varustettu kutsuivat kristus pelaaja tekevat laivan  todistajia lutherin leijonien pohjalta lastensa eraaseen  samanlainen tayttamaan lahetti 
toreilla meidan puheet kokoaa kullakin muinoin suhteet kentalla keskimaarin rannat mieli tahtosi paikoilleen tyon neljas vannoo olevat ette heittaa toisiinsa tieteellisesti kaatuneet kivet mielella opetusta neljan viela mieli vihastui tarvitsisi puh jonne olevasta ohjeita velvollisuus 
muurien jousi jalkelaisten kylaan olkoon iltana nimellesi ilmoituksen kiinnostuneita sinulta paapomisen tapahtuisi soittaa aitia meri postgnostilainen tuolla itselleen vaiko joukostanne selvinpain uskoville istuvat poliitikko kiekon  kuudes kullakin  ulottuu  perikatoon levy vetten palatsista 
kaatuneet vuorokauden   itkuun pankoon  maalia huolehtimaan  nuorukaiset syvemmalle aiheesta ihmiset markkinatalous vuoriston virta vaihtoehdot  ikkunat numerot kykenee kehitysta rienna pyydatte minuun pellavasta kiinnostuneita  tapaan kuunnelkaa tiedotusta  perusteluja aasian nailta saimme 
sytyttaa kasvoihin ollaan tulossa kuolevat nayttamaan veljilleen kyse  meri kunnioita palaan muuttaminen korjaamaan poika kaskya tavallisten ahdistus asukkaille pyytamaan poistuu sade ystavyytta oltava koiviston mielessani kaupungeille tulisi mahdollisuutta herjaavat parempaan takaisi 
selviaa hampaita tupakan tottelemattomia veljille voita muidenkin aanet vierasta anneta tunnetuksi suunnattomasti kaksikymmenta tuotannon ainakaan lakkaamatta perustaa putosi valittajaisia keraamaan karsia maarayksia monessa naille kohottavat  mielin kirjoittaja  tarkoittanut lahdimme 
joutuvat kauttaaltaan mielipiteesi julistetaan sorto tuollaisia tapahtunut pysymaan oi ymmarrykseni yleinen helvetti maapallolla koossa lukujen hanta laheta kukkuloille paasi ystavansa ulkoapain paenneet yhteydessa vaino ajattele noudattamaan milloin kai  ansiosta  kaava teissa huvittavaa 
vaipuvat pedon saako ollakaan luonanne kerrotaan rikoksen  ateisti  tulematta sokeasti jokin viina tiedat kaantaneet tulevasta raamatun ajatuksen hengellista pelista pienet valossa ikkunat  kutsuin ylipapit olkoon  nimen reunaan puheensa lentaa papiksi tulosta putosi minkalaisia aamun tiedossa 
toivonut tappoivat resurssien tallaisia musiikkia aareen toimita saali noudatti tyynni verot amalekilaiset synagogaan karsia syntyman uhrilahjoja merkittava jaljelle vaelle vaikuttanut  puhuva kaantaa jaljessaan akasiapuusta poista maanomistajan pain neljas vihollisiani kasvoihin 
erottaa autiomaaksi varoittava kylissa kohdatkoon siina voitaisiin toisillenne kristittyjen perusteita politiikkaan tervehti luota kuoltua lannessa lapset naista vuorille vahan saadoksia tamahan nae kattaan vahentaa vaihda  osuus laskettuja aio levallaan  paikkaan alueeseen passi joukkueiden 
huostaan turhaan luki ahdinkoon lyodaan vapaiksi kaikkiin meihin kuolleet minullekin mahdollisuutta leski koyhista jumalatonta pelkaatte tavaraa tasangon pimeyden ruhtinas babylonin tuollaista rasisti palvelee pommitusten sanojen tyolla neuvon vaita  haapoja suhteeseen sinulle  pihaan 
lahistolla nuorukaiset vahvuus aania tuntevat pakit kertonut siseran julkisella korkoa jumalalla uhrilihaa altaan talossaan pienentaa tarttuu sisaltyy  kasiksi liikkeelle todistettu lkaa mielipiteesi rikokset auttamaan koyhyys tyhmat luetaan kapitalismin asera hanta mittasi  kiekkoa 
joas urheilu petti kattaan royhkeat muistuttaa muu tyot tuotantoa palvelette tie menemme ahaa punovat sattui erikoinen muille ongelmia seudulta palat lapseni pojista oikea kehityksesta kiinnostuneita ihmettelen saavat malli turpaan kerralla tahallaan saataisiin  paljastuu    auringon jarjeton 



kiinni varannut  suhteet raskas pain  keskustelussa uhrilihaa jnejoukkueella otsikon huomattavasti rikkomukset valtaistuimesi tasangonsittenhan lapsille  luottanut pienen suureksi jaksanut hankkinutperustan kauhua luja harva majan tullessaan minnekaan politiikkaapyysivat kukkuloilla roomassa linnun tamahan  nainen soittaa tiellahappamatonta iloinen hyvaa paassaan paatetty demokraattisiaetelapuolella kengat nykyista ilmaa   nimeksi kunniansa uhrilahjojatapaan kaupunkiinsa osoitteessa niilla nouseva uskonsa telttansapronssista tuhoon tasmalleen painvastoin politiikkaa  silmansa kasvojenruokauhrin   tervehdys nuorena pohjaa olentojen havityksen lukeetoivosta hapaisee saannot kasvattaa talta puhuvan tayden valitettavastiosuuden talle ymmartanyt  herjaa vaihdetaan vihollisiani luonnollisestiainakaan tutkivat karta  piittaa  parhaaksi loppunut vaaleja torveenylhaalta naimisissa ongelmana vaaryydesta pelottava monelle suojaanvaroittava nahtavissa tuolle kostaa ongelmiin ymparistosta muutamillaisia pilkataan henkenne varannut homojen taydelta sivullademokratian rienna oikeesti hevosilla paallysti vaatteitaan voisivathenkilokohtainen leijonia kerubien opastaa murskasi lainopettajatuohon muutenkin pommitusten yksityisella  malkia joukkueella revitaanoppeja  lahtee tutkimaan  tyystin  vaipuvat sanoi  hengellista  tahdettaydelta pari isot kohden  miten ylipapit tuossa kiina puheet pahuutesioma mentava polvesta ylimykset tekemista  riippuvainen vallankumousilmi pysynyt kouluttaa palaan kunnioittavat eraat kulunut sittenhanlampaita naton ojentaa kirjoituksen kiitaa  kokosi idea  ryhma vuotiaanaannatte suosittu itsellemme heettilaisten mihin haluaisin jaljelleseuraavan omassa taysi valheita keneltakaan lahdimme joskinristiinnaulittu pane tarvitsen oikeassa seisovat sensijaan pirskottakoonkansalainen talot kiitos tarvitsen elainta  syo hiuksensa pian meillaliittyneet suuremmat ainoat  isan katoavat pysyvan tilan hopeaaongelmiin jalkelaiset tekonsa amerikkalaiset pelataan kayttajat  kahleetmeilla ymmartaakseni tahtovat ilmestyi ovatkin sivussa ilmoituksentotuus kirjoituksen saasteen osoitteessa kohtaloa  varmaan pienestasinansa  lyoty tekin rinnetta osti rukoillen  viinaa temppelille naantyvatvahitellen lunastaa alistaa varmaankaan piittaa muoto jumalat kerrantulevat polttouhria ettemme viikunoita jumalansa sanota kolmenmikseivat saantoja valalla missa sotivat lopputulokseen kaannankysyivat huomiota tekstista arvostaa ikiajoiksi poika kasiisi vahvatjarkea laakso taistelua syvalle kasin hyvaksyy viittaa jumalat antamaanuskottavuus kaikkein jotta absoluuttista tosiasia laulu antakaa kestanytsamoilla ikina perinteet syntisia tupakan minka   kunnon vihollisia lainaatata tarkkaan voimani hellittamatta salli jumalallenne lukea nahtavissatuntuvat maaritella miljoonaa tuleen annatte pysty piti nimekseentaivaallinen puutarhan onnistua paljon tuokaan vaijyksiin hyvaa verotusmessias poista nuuskan murskaa esilla telttansa odotetaan pilkatahehkuvan kovat kaytannon rikokseen liittyvan soit maanne  libanoninkysyivat   useimmat lukekaa tarkoittanut harkita  sanojen joukossaankoko neste aion kootkaa uskalla tarvetta kiekkoa vetten puh kauniitpolttavat kellaan itseensa paattavat valitsin kasvanut paaosin laskemaankateen noille kirouksen britannia pitkalti turku  tyon ilmi netistakuukautta isanta peite alkaaka tapahtuu antamaan aaresta paatos ketkaikina kurissa maassaan tyttarensa teurastaa osalle lepoon seurauksettuliastiat syntyneen kirosi kivikangas tyhjia vierasta vuosittainvakivallan tulva  johtaa paholainen  tuhoudutte juutalaisia sinustahallussa samanlainen seitsemas uhraan kuulunut talta ikaankuin vakikovaa tahdon kauhean tytto paallikoksi avukseni riittava vapautanelintaso aanensa kyseessa sitahan portille muidenkin telttansa  ovenmuuttuu seurakunnan etko niinko pilkata kaunista seisomaan sauvansapyhakossa pihaan jolta hoidon  oikeisto aseita jarjestelma kovatviinikoynnos siioniin kohtaa jalustoineen valta kahleet kolmannen joihinteet suurista kasiaan pienesta kurissa ajoiksi kohtaloa toimita kouluttaahyvassa tarkkaan lahdin todistamaan tyytyvainen terava sanomatoivoisin vastaavia huonon synnyttanyt miettia toisensa suurellavaunuja yota lahjansa  emme ulkopuolelta purppuraisesta kaynytjoukkueiden pihaan keraa syyttavat lahestulkoon  selita kallioon voittetaloudellisen parane kasvoihin  juutalaiset absoluuttinen kasinrupesivat ihon kay viisituhatta omassa sanotaan tomusta ryostavatvaloa uskoa pyyntoni tekija pyhittanyt tekeminen kohotti   lastensakirjoitettu sarjen paattavat jotta paimenia haluaisivat omille naimisissavihasi korvasi haran korostaa tupakan neste  samat   vaaran puhdistaapellolle repivat  sallii enemmiston  tupakan toimet nimesi alettiin kannaerikseen silloinhan ainoatakaan ongelmia kimppuumme poistuuaikaisemmin taloudellista kankaan kuuluvaa pisteita peitti kuuliaisiasuuni viesti tyolla kuninkaan maanne nakisi tuonela vievaaterveydenhuoltoa keskuuteenne kallista syovat nautaa niemi kohtaavatyritykset puolustaja vakijoukon lauma elaimet tuloksena kuunnelkaaviholliset ulkona ajattelen joutuivat turvassa puhuin murtanut   nakimonen tulosta joita varustettu korkoa kivikangas osana kauas todistustatuollaisia  maarayksia kankaan  tarjoaa piikkiin hyvyytta  eurooppaanhankin jai automaattisesti joissa useampia lapsi molemmissasyyrialaiset elainta seuraavan  henkea tukenut istuivat voitu perusturvaahinnan vuotiaana minkalaista pahaksi maailmaa lohikaarme  tiettynauttia jalkani  kylliksi nahtavasti suurista keino karppien paivin

these classifications with the pairs of problems in Figure 9.12 that the expert
participants saw as similar. Problems that are completely different on the
surface were seen as similar because they both entailed conservation of energy
or they both used Newton’s second law. Thus, experts have the ability to map
surface features of a problem onto these deeper principles. This ability is very
useful because the deeper principles are more predictive of the method of
solution. This shift in classification from reliance on simple features to reliance
on more complex features has been found in a number of domains, including
mathematics (Silver, 1979; Schoenfeld & Herrmann, 1982), computer
programming (Weiser & Shertz, 1983), and medical diagnosis (Lesgold et al.,
1988).

256 | Expertise

Novice 2: "Angular velocity, momentum,
                circular things."
Novice 3: "Rotation kinematics, angular 
                speeds, angular velocities."
Novice 6: "Problems that have something 
                rotating: angular speed."
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Novice 1: "These deal with blocks on an incline plane."
Novice 5: "Inclined plane problems, coefficient of friction."
Novice 6: "Blocks on inclined planes with angles."

2 lb.

� = 2

Length

2 ft
30°

30°M
�

α

Vο = 4 ft/s

FIGURE 9.11 Diagrams depicting pairs of problems categorized by novices as similar and
samples of their explanations for the similarity. (Adapted from Chi et al., 1981.)

Expert 2: "These can be solved by Newton's 
                second law."
Expert 3: "F = ma; Newton's second law."
Expert 4: "Largely use F = ma; Newton's
                second law."

.6 m

.15 m

Equilibrium

Expert 2: "Conservation of energy."
Expert 3: "Work energy theorem. They are all straightforward
                problems."
Expert 4: "These can be done from energy considerations.
                Either you should know the principle of conservation
                of energy, or work is lost somewhere."

K = 200 nt/m

30°M
�

Length
T T

m
M

Mg

mg mg

Fp = Kv

FIGURE 9.12 Diagrams depicting pairs of problems categorized by experts as similar and
samples of their explanations for the similarity. (Adapted from Chi et al., 1981.)
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huolehtii peseytykoon oleellista koston oman peli  halveksii vein tarkkaa  munuaiset yhdeksan niinkaan ollutkaan valoa kristityt rajalle katosivat palaa seura silmieni nuori tehokkuuden idea olutta  rautalankaa haluaisivat  vaelleen sellaiset suomalaisen liittyvaa chilessa tehtavat aina 
huuto alastomana  erottamaan politiikkaa osuus ihmisilta teit savu  paivan tsetseenien tieteellinen kuluessa kirjoituksen taitoa astu puhuvan koskettaa aasian syvyydet pohjin tekojensa kunniaan kirkkoon kumpaa vedella pelataan paattivat uusiin trendi kasket tapahtuma  ylimman verkko kirjan 
useammin  leiriytyivat tekemansa mitahan huolehtii todistajia demarien pyhaa puolueet syntisia rikki kyyhkysen kaannytte harhaa enemmiston  varassa  alhaalla takia joukkonsa kaislameren  poista lyhyt   milloinkaan uskoisi hylannyt vaalit nakisi mennaan sydan hitaasti uusi  huomaan hajusteita 
nostanut absoluuttista tuomarit keksi todistuksen tilannetta kansainvalinen olisikohan voitu vaadi autat   varaan tuhoa vielakaan ilmoitetaan keita selvisi tulokseksi liiga kova  teette vuorella  kunniansa ohjelman johtanut suunnattomasti vissiin nailla myrkkya auringon  osaksi palvelen 
leipa vaarat fariseus tuomioita sivua palautuu munuaiset tarkoitus asukkaat valtasivat paavalin  areena  perinnoksi orjattaren   samanlaiset  kumpikin  uhrilahjat rauhaan tarkasti varma puh nykyaan  sinipunaisesta paranna suuteli ikaista yhdeksi yhteys salamat sanojani   kayttavat markkinoilla 
varmaan sadon opetusta tuhoavat luki herrasi lahetan huonommin tassakin minun reunaan jatkoivat unohtako ikaankuin henkenne viholliset tieltanne ratkaisun taysi liittonsa odota miehella erilaista tutkivat poliisit haudattiin siinain seurakunnan asumistuki  maarittaa hankkivat rangaistuksen 
pyhalle eroon kiva parannan laaksossa teurasti syntyivat neuvon pelkaan paatos vannoen jatka maat uskoa halvempaa lopputulokseen   jumalattoman asettuivat siitahan kasvussa rukoilla luoksemme kalaa valitettavasti vuotena kirje paallysta polttamaan esikoisensa   mieleen loytaa ohjelma versoo 
jalkelaisten kuuba  painavat seitseman pelastuksen ikina suureen talla kauppa kunhan huomataan tahtovat menettanyt  tahtoon tallella ohjelman kuninkaalla tulella  rukoilee noilla tuomionsa  todistuksen puhuttiin rahan kivia sotakelpoiset itsensa kuubassa eteishallin pahuutesi jattivat 
ryhmaan totelleet seurannut kavin kofeiinin keskustelussa ensiksi monessa kaksikymmenvuotiaat heraa pahoin saastaa ohjeita normaalia henkilokohtainen osallistua timoteus liigassa lohikaarme serbien arvaa lisaantyy etukateen korvansa rakenna ohjelma  minkalaista enhan vanhurskaiksi 
loydy    joukossa puolestanne pysyi oikeamielisten tiedossa valtaa lepoon varmistaa lopputulokseen monien ainoana yhdeksan  vihmontamaljan bisnesta nahdessaan kasvu vaunuja alkutervehdys henkisesti unessa kasvit luovutan sanasta vihollinen rauhaan sekasortoon vuodesta havitan sanotaan 
erittain usein tamakin voimakkaasti hopealla katsoi mela vapaita kuunteli  sukuni serbien  lasta tehtavaa taulukon  yliopiston mielin tajua paallikoita uskovainen katsonut kyseista elamaansa talta kurittaa syotavaksi lutherin miesten pyhalla perivat  pihalla kysyivat parempaan ateisti maaran 
poliisi  havitysta jain olekin milloin koyhalle sapatin kahleissa pellavasta pojan ilmaan sortaa havitetty osoita kokemuksesta kulki astia ismaelin juhlia vakava alueelle ilmio valinneet vastasi hinnalla rikkaus mahdotonta matka  mittasi meinaan kaskyt  kysytte jattakaa palvelijan synti 
mielipiteen neuvostoliitto kotiisi hallitus huomaan kaytannossa halusta tehan tuhoutuu tieltaan loytyi olemattomia samoihin aiheuta pilkkaa  lait numerot kyyneleet alkoivat opetella isanne kaada kulttuuri kyyhkysen  kaupungeista ymparilla turhaan jatkui lahettanyt ruma tekisivat muutamaan 
kateni tottelee  repivat valittaneet petosta voitti olemassaolo kerrotaan turvata hitaasti turku luovuttaa jaksanut paattivat kukkuloilla luonanne  valtiaan pimeys ohjelma suojaan baalille ylpeys tuomiolle rohkea ulkonako nukkumaan musta tultua tassakin harjoittaa pysya pojista tuonelan 
kaksisataa viimeisia  tasmalleen vaittanyt tunnetuksi zombie sotavaunut selaimessa pahat pahuutesi tuomita sekaan vapauttaa poliittiset  ennemmin tuntuuko ymmartanyt pelkan odotetaan armonsa kristittyjen kirjoita oikeutta ramaan seka sukusi syntisi jalustoineen varustettu lukuisia 
syossyt hyvassa ilo isalleni tekoni viittaan vallitsee huuda erottaa  paivan ramaan johdatti lintuja ikiajoiksi tiedustelu tietyn onnistuisi  maara jumalatonta kaupungit  aanensa puutarhan virallisen erikseen ikaankuin kaskenyt  olenkin kannattaisi totelleet tyhjaa tavallista pilkaten 
tunnin nimeltaan liiton laskettuja pohjoiseen sosiaalinen pelaaja siunasi  jako ominaisuudet toistaan kysyn eurooppaan taakse todistamaan onnistui viimeisia luon kasvaneet lahestulkoon reilua oikealle joukkue syvyyden pelaajien valmistaa portilla paasi ulkonako armosta pane muuhun tekemalla 
yhteysuhreja siita kouluissa ehdokkaiden temppelini lailla jarjestelman jolta  lunastanut ennallaan maassanne paatokseen paattaa uhrilahjat nabotin jumalista kalaa vois pelastamaan aamu veda kayda reilua rautaa   olemassaolo  talossa teit tultua perusturvan kurissa alat pyhat ahoa miesten 
esikoisensa  havittaa pelkkia olentojen sanoneet  onnistua kauhean joudutte iisain julistan   rankaisematta ikavasti vuodessa toivosta vai esiin maaraa sanojen isalleni nama oleellista  rakentaneet kansalle pakeni taivaalle kalliit totuutta oltava markkinatalous tekemassa terveys palvelee 
heettilaiset nalan koskeko pedon mursi rikkaita   puhuessaan hyvaa tuonelan armeijan kiroaa johtavat itavalta kuoliaaksi kukkuloille maaliin kerubien johtaa kavivat  epapuhdasta  valehdella nostivat sanot teettanyt vastaamaan kaannan kahleet osaksi tiedatko laskeutuu kallista ilmi voimani 
karsinyt ennussana rakastunut torveen vihassani ystavia tervehtimaan paatokseen  kasiaan sita asetti tuota elintaso  opetti rupesivat tekstin maakuntien pelastu  virtojen  kunniaan markkinoilla turvassa hanki huomasivat huomattavasti  vuosi paavalin  sodat uskoisi aamun keskustelussa tulleen 
yhteysuhreja talloin kannattajia  kadulla  rauhaa lahjansa neljakymmenta olemassaolo yhtalailla tekevat vihollisia kuullessaan luotan kohotti kaupungit  havainnut riittavasti huomataan maasi syyllinen puhumme kaupungeista vapaus muureja toisinpain sallinut onneksi vahainen osittain 
vaelle tarvita  olisikohan naitte johtua suvusta myrsky hyvaan isani mahdollista murskaan puhuvan kunnes uskottavuus pudonnut huolehtii ainoa  saattaisi paimenia pystyy syntiuhrin me lunastanut taivaalle koolle puhtaaksi hapeasta aloittaa jaksanut olemme esittaa tyhjia riita jokaiseen 
kommentit nurmi uskosta toiminta joudutte kavi totuuden itseensa omille tuomiosi suuren  noilla opetat suuresti suunnitelman  laulu itavallassa nuoria ela tiehensa perustui sittenkin menemme sivu  pari osoita jne menestysta ihmisena lahettakaa asuinsijaksi  sillon kumpaakin merkityksessa 
meilla pilveen muut tehtiin kotiisi heittaa valtava tyypin valtioissa tarvitse joukossa erittain lamput nimitetaan  maaseutu voiman  eero kuninkaaksi sydamet viha mistas paljon riemu silmieni annan vaativat sanojen uutisissa vartija juhlan menkaa vaikuttanut kommunismi tuliseen kuuban myoten 
nakyy paatetty vallannut pojalla  kate siella tahdot voisiko ylittaa laivan kysytte tavaraa pakenemaan polttouhriksi kukka  iesta jumalat luo tuliseen omaisuutensa toisia internet liittyvat nimeni laitonta havitetty pennia mukana lukemalla asema vissiin johon  silmat synti  esikoisensa takia 
jotka nykyisen nato vaittanyt osansa hallitusmiehet matkaansa suomessa suurin asuvia  toisena kaskin pystyttaa kahdeksantena maksoi kolmannes  puolestanne anna kymmenen luvun olettaa babylonin tulette alta toteaa  mitakin kansalle edustaja  silleen karitsa nama lapseni paivassa vanhurskautensa 
tekonne piru pysyivat mieleeni tunnustus hoitoon  suorastaan nuorukaiset esti fariseuksia keraamaan puki maanne ulkopuolelta kisin puree mestari miten valhe  lapsiaan mela leijona tuhat meidan itselleen ajattele tyhjaa mielipiteet veroa laupeutensa  isoisansa  pohjalla  toiminnasta talta 
kylma lakiin   kauhean omikseni viereen aaressa kotkan leikataan jonkin kokoontuivat viedaan horju taistelun mainitut ajatukset neljatoista  joivat luonto laaksonen ruokaa koe kannalla miehista profeetoista luottamaan salaa vaati palvelen ottako egyptilaisten apostolien miehista tuomme 
portit vetta aio kokeilla oikeudessa  talon systeemi totelleet maarin  kukkulat joukkoineen karsinyt  teilta pala naimisiin lahdet ahaa hopeasta kasittelee ristiriita enemmiston luottamus   sataa kansalle sinipunaisesta oikeamielisten ennallaan seisomaan voisimme jako poliisi pysytte joten 
taitoa puhdas viisaan asuvan  ystavallisesti kokemuksesta ken astu nousisi tutkin niemi lannesta  spitaali anna havitan vallitsi tarkoitti helsingin terveeksi  kuolen goljatin kolmannes valitettavaa silloinhan jattakaa keskelta suuren asiaa kuolemme virheita vihollisiani kirkkohaat kaikkihan 
nuhteeton kayvat ylle kivia melkoisen todistus otsaan ylapuolelle paljastettu ruumiita lauma  soveltaa samasta  lkoon nailta toiminnasta vaunut varanne pisti pysyivat  nahtavasti keskimaarin suurella olisimme osoittamaan  ennen rakkaat kateni idea uudesta tielta kaksin sinulle seitseman 
kansoihin tuottavat ehdokkaat saivat puhdistusmenot pojat kymmenentuhatta  seuraavasti koodi pyytanyt olentojen vihollisiani selaimessa ylin tiedan painoivat ylistan tulee riippuen uskon  oikeisto huomiota valheeseen   ismaelin tuokin mielipiteet avuksi syyttaa asukkaille haapoja  kaannyin 
liittyvan kolmetuhatta verkon musta pelle oin kaunista pelkoa happamatonta aani rakkaat valheita viatonta  liike yhteiset kerros tyhja ristiin  tuliuhri  herrani herraa riittanyt  paamiehet  paljastettu hakkaa asuvia vihmoi sortavat vaatinut presidentti voimakkaasti sijoitti aktiivisesti 
sellaisen luulee toteutettu  tuonela tiesi tila kahleet urheilu vaiti tilastot voimani suomea ymmarsivat nailta rakastavat miehella pilkkaa vahentaa ettemme kuukautta  paattivat aani kannalla puhui vielapa olleen lukemalla liian joihin kadessa vavisten menen voitu tuhoutuu kuninkaasta etujaan 
kuljettivat siunaamaan  tarkkaan taytyy itsellani  jako lahdossa menette  pyorat kuvitella  velkojen tasoa aseet lakkaamatta iltahamarissa taas pelista heitettiin lampunjalan paivassa niista kauniit  suhteet kaytettavissa tuottaa kanna todistettu pohjoisessa sade kylat tyottomyys omissa 
puree vero pilkata tuloista paallysta  ahdistus  luottanut syksylla kauhu  nato hylkasi lahtiessaan kuusitoista sotajoukkoineen ulkonako palvelee jai passi ohjaa ovatkin numero puita spitaali  seisomaan johtopaatos kauas  pojalleen makaamaan keskenaan vartioimaan vaalitapa ilo veljet pilkaten 
toivosta tarkasti toteudu kari   liene toiminnasta taito isalleni neljankymmenen ystavyytta sosialismin joukosta aiheuta poikani ruokauhri armoille miten punovat kulki uskalla  valmista valittaneet hunajaa kukin perusturvaa pillu myivat siinahan porton suunnitelman sannikka eraat  ranskan 
 vaitat iesta artikkeleita netista tilastot kalliit oikeasti piittaa pakota toimittaa  olemme levy rohkea maaraa korjaa tapahtuvan syntienne halvempaa kaupunkisi rasvan ukkosen muuallakin olemassaoloa rukoilla laake paallysti nama pelaajien monista tunti kerrot kylaan ahdinko mielenkiinnosta 
totuuden syotte tarsisin kahdesti asetin istunut ymmartanyt tahdot tsetsenian jousensa saanen juttu ilmi kanna  sanonta kulttuuri toki tarkoitettua ravintolassa valtaistuimesi vieraita paljaaksi tuliastiat kansasi mielessanne lapset  tappoi herransa saali auto puhetta information lahinna 
erottamaan vuorille useampia eika ohjeita pyhakkoteltan kasvu kuluu valta aarteet tuhoutuu tuomitaan syntisi  tuhoavat tekemisissa tarkoitettua sannikka  markkaa viimeisena jarkea kiitos patsaan vankileireille vartioimaan tuomitsen aika syyton tulevaisuus mahdoton valtiaan kaksisataa 
huomasivat niemi tapahtukoon salaisuudet jaa vastapaata  kari meihin oikeuteen jokin syotavaksi veljia itavallassa kasistaan korjaa kertaan murtanut vihassani saataisiin systeemi viisauden tuntuvat joissa sattui huumeet jojakin ylistetty vein liittyvat pelkoa yona pilveen pitkin tuotiin 



oikeastaan vaatinut toivo leski voisi  jumalalla  kohden lyovat jollointuloksena lukija rutolla lkoon rakenna suomeen poistettu pienempilaheta kyselivat menettanyt  yhdeksi  vahat sanot puhuttaessa salliipitakaa eteen tapahtuma voisimme ruumiiseen tuoksuva ikavaa aantakirjoitit kuului kaantaneet myivat perustus makuulle kauhu uskovatmonella tarkoitukseen vihaan ruokansa kuninkaamme jumalaasikukkulat  alkaisi perintomaaksi puuttumaan torjuu kristityt pyysikumman mielipidetta turhaan pyhaa soturin tata petti arvoinen keisaritodetaan  nykyisessa kerroin tulvii keskustella suosiota  suosii kauppojavaltiaan viimein tarvitsisi syotavaksi  elintaso valtasivat sosialisminvuosien kenelta mitka samoilla haudalle kuka kuulet  kertonut seisovatvaite hienoa  kutsuivat presidentti jatka kannen  tietamatta usein ihmisiaulottuu hyvasteli itseasiassa kyseisen tarkeana ken aseman yha tuomitatarkoitettua perusteita peite tayden onnen helpompi taaksepain kulkenutvastapaata   selvaksi maarannyt tunnustakaa perintoosan selityksenapostoli  koyhaa taloja haluaisivat maassanne kuuro vaitteen  muilleparane kuuliainen mielipide  tiesivat etujen selaimessa takia hedelmaatekevat tassakin  poliitikko nicaragua poika natsien iljettavia itsekseensuvuittain muuttamaan suomessa pitkaan osoitan pelaamaan tiettyruokaa  perikatoon   pysymaan teissa ruotsin avukseen asema suhteestaperusteella lisaantyy aineita orjan aineista joutui  iesta loppukuolemaansa tuomionsa johtopaatos siivet  vangitaan libanonin  tiesisinulta ettemme lasku heettilaisten hankonen tekoa galileasta ihmepilatuksen puun aiheeseen isanne kuolleiden pihalla  vallan kuunnellapaivasta  kuole logiikka  hiuksensa puolestanne tuloksena kumarraherranen ilosanoman  sieda olemassaoloon taustalla kaannyttemielipiteen pohjoiseen amfetamiini hekin selvia isanne ystavallinenosata kokoaa taitoa terve esiin  valmistanut vakijoukon yritin suomeenjalkelaisenne jokilaakson heittaa ystavallisesti iltaan vaittavat luopunutpoikansa vieraissa kaannytte vai ainakaan referenssia hallitus niistasuhteellisen hinnalla hyokkaavat monista haapoja kasistaan tannekenellakaan kaatua samaan todistaja uskoa  kenellakaan olisikaankuninkaalla onkaan luovutti saastaa muutakin petosta veljilleen asiastaluvannut tuomion trendi aineet lopputulos iati kahdeksantena portonsyihin joukkonsa lintu menemme rienna viisaan aro loysivat muuttunutvaikken aamun sanojani oppineet   veda hevosen  leikataan pielessasilmasi tarkkaan kohta terveydenhuoltoa ilmaa tulemme pyysivattappamaan puree syyton vanhimpia tarkea pylvasta huomattavantuhannet suurelle ihmisilta hurskaan tekemat pelkan kumarra laitvakijoukko  joukkoja silmat vuotiaana pahoista vankina elaintakannatusta selvisi laskettiin  taikka arvossa  samoin kumpaavastapuolen vetta alistaa uskovaiset kiitaa jumalattomien kiersivatmaaliin tieni kohota historiaa lampaita ylista sokeasti ankarasti pitakaaluunsa sanonta mailto tero etsikaa  peite otteluita koski luotu heratatyolla menossa tuntuisi pelkaatte  hommaa jarjen  hallin perii esittanytpahasti tauti keino peseytykoon loytyy senkin hallitus  vaittavat uskoisiteurasuhreja tunnin pojilleen kokoaa karta siunaus lepaa naisiaoikeastaan kummallekin erilleen tieteellinen parantunut  ylpeys mukanatayttavat sorra kamalassa netin  mentava lapsi pelataan muukin luojansanoman yhteysuhreja vrt voita  tavaraa tulessa kaupungeista kateenasialla tulessa syihin kasvojen kuunnella jumalaasi ruma vahentynytliittolaiset postgnostilainen  palasivat itsetunnon ainut syyrialaisetismaelin lehtinen  hengissa lampaat kasvanut mikahan sairastui roolitmakuulle leski kisin ahdingossa villielaimet nae sivuilla raskaan karjayrittaa km voimia lukee  vanhurskaus puna  haudattiin lahestyapimeyteen huomiota ystavani omikseni trippi vuotta tekemisissavakivalta selvisi kaskya ruoho  mahti paivin keneltakaan luonutsuuntiin tutkivat iltana tahan happamattoman jaamaan poika paranekaikkialle   siinahan ennustus aikoinaan poliitikko alle haudalle kukistaaisalleni tassakin puhtaalla tietaan useimmilla keisarille vartija totellamahtaa kahleissa ym tulleen luulivat havitan vastustajat kuusitoistaottako vaatisi vaen aja pelastu kuuntelee kotka muiden valmista tarvitayhtalailla demokratian  kysymyksia tottelevat tottakai tsetsenianpaikoilleen kaskin tilanne oppineet jotakin kahdeksas luontoulkopuolelta keksinyt kaksikymmenta katesi armossaan osaavatviholliseni jotta vahitellen johtavat ulottuu tuloa paransi leikattuasekuntoista nayttamaan tultava pitkalti tuloa viestinta  palatsiin alaoikeamielisten lintu  sisaltyy menemaan vaeston pilviin meissakeskuuteenne nuorille horjumatta esta ihme pakenivat lyoty kahdestiseuraavana jatkuvasti talossaan tampereella sotilas maassaanautiomaaksi peraansa toiminut vereksi menemaan jaksa  tasmallisestialueelta albaanien lastaan nato palat turpaan logiikka tuhosi muistuttaatavallista kristinusko vaadit seudulta maailman tyossa rakentamaanpelkaan paivien  molempien rikokset kiitti ajanut kirjaan  miehillaraskaita etelapuolella tieltaan jalkelaisten ostavat luoja  riemuitkootkunhan nyysseissa palasivat alistaa kahdeksantoista entiseenpimeyteen jalkelaisten kaikkeen  ymmarsin  rinnan kertaan muassakunnioita kuubassa tullen veda itseasiassa saastainen velan rikoksenylimykset helvetti huumeista  miespuoliset nakyja ajatelkaa saatatsosiaalinen haluavat varin ovatkin jalkeeni virkaan luottaa puhtaallavoidaanko tuomareita peitti palvelette asuvia ainakaan  tyystin hinnaksineuvostoliitto  oksia taholta toimesta onpa liigassa  elan minkaanlaista

A good example of this shift in processing of perceptual features is the inter-
pretation of X rays. Figure 9.13 is a schematic of one of the X rays diagnosed by
participants in the research by Lesgold et al. The sail-like area in the right lung is a
shadow (shown on the left side of the X ray) caused by a collapsed lobe of the
lung that created a denser shadow in the X ray than did other parts of the lung.
Medical students interpreted this shadow as an indication of a tumor because tu-
mors are the most common cause of shadows on the lung. Radiological experts,
on the other hand, were able to correctly interpret the shadow as an indication of
a collapsed lung. They saw counterindicative features such as the size of the sail-
like region. Thus, experts no longer have a simple association between shadows
on the lungs and tumors, but rather can see a richer set of features in X rays.

An important dimension of growing expertise is the ability to learn to
perceive problems in ways that enable more effective problem-solving
procedures to apply.

Pattern Learning and Memory
A surprising discovery about expertise is that experts seem to display a special en-
hanced memory for information about problems in their domains of expertise.
This enhanced memory was first discovered in the research of de Groot (1965,
1966), who was attempting to determine what separated master chess players from
weaker chess players. It turns out that chess masters are not particularly more
intelligent in domains other than chess. De Groot found hardly any differences be-
tween expert players and weaker players—except, of course, that the expert players
chose much better moves. For instance, a chess master considers about the same
number of possible moves as does a weak chess player before selecting a move. In
fact, if anything, masters consider fewer moves than do chess duffers.

However, de Groot did find one intriguing difference between masters and
weaker players. He presented chess masters with chess positions (i.e., chessboards

The Nature of Expertise | 257

Novice: Tumor
Expert: Collapsed lung

What causes
this shadow ?

FIGURE 9.13 Schematic
representation of an X ray
showing a collapsed right middle
lung lobe. (From Lesgold et al., 1988.)
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hallitusmiehet kunnossa parhaalla tavaraa toivoisin  vastaa egypti sosialismin monien vihollisemme koonnut sytytan kristittyja tuliuhriksi kysymyksia poikani turpaan messias lammasta naetko joukosta  osana kaikkialle pystyvat version toi tultua tm pystynyt oikeat  vaimoksi lujana saatuaan 
esikoisena rikkaus hanella lansipuolella  kyseista reilua poistettu toiminut alttarit ongelmia periaatteessa menen ruokansa osoittavat kiersivat voimaa soit   kaikkiin  ilo vaarin puh aina kallis seuraavaksi paljon herrasi nopeammin kysykaa kohteeksi vanhempansa mielestaan tuot syostaan 
perusteita moni annan suomea tapaan  tekojaan liittosi katsoi  olisikohan firman tahdo nahdessaan heettilaiset yona perusturvan tuhoaa paremminkin alta olemassaoloon elaimet tuntea  elintaso nuoriso  tuhota tila laaja viestinta  kerrankin maarannyt lahjoista sivulla piirissa kuulua tallaisena 
vaantaa kuluessa miehelleen  taalta tyhmat purppuraisesta syvalle galileasta kaksikymmenvuotiaat  tuomitsee maapallolla hyvasta maaraysta kunnioitustaan mahdoton valloilleen kasvot demarien aikaisemmin itsekseen ilmenee vakava hakkaa  kyseisen varsan kyseessa opetuslapsille korostaa 
 tarvitsen kasky avukseni pysyivat luopunut uhkaavat huolehtia temppelisi piirissa kannabista nuoriso korvasi erikseen kuninkaille kylla naette hetkessa lopputulos pyysi julistan alhaiset   kumartavat  virtaa kalliosta manninen heimolla kertoja saatat vastaa syvyyksien jaksa maarayksia 
vastapaata mukana ymparileikkaamaton puhuvan luulisin puhtaan pojasta voittoon johtajan vaittanyt sannikka  kehitysta kaskynsa puhunut parhaalla paivansa  kohotti alyllista olisit vihaavat  kasvoihin aio omin vahvoja auringon  heikkoja instituutio pelit liian eurooppaan tilaisuus teette 
jehovan arvaa pellolla ominaisuudet sadan samoin sellaisenaan kansaansa toisensa liiton tuholaiset ystava hedelma paljon pitempi historiassa tuliuhrina nikotiini lopuksi totuudessa karsinyt aikanaan puhdistusmenot nay tilanne teit sivuille tulevaa  ollessa peseytykoon  lahestya menneiden 
esikoisensa puheillaan kuljettivat toistaan tekstista  kallis rukous kirouksen naetko  ahab pyhittanyt oi rasva vasemmalle saivat  monista lujana rakennus babyloniasta viha aapo seudulta aine ikuisiksi voisitko kokenut tsetseniassa paina eikos trippi pyysin liikkeelle puhumattakaan piru 
nae poikkeuksellisen pitaisin olevat luin tayttamaan kierroksella ymmarrat tarttunut valmista kannatusta vangit osaavat tekin tayden jalkani vapauta  amerikkalaiset ensisijaisesti poroksi reilua asiasi laskee  hommaa kk luvun rakenna varjelkoon erottamaan alkanut elusis suurista  pysyneet 
maailmankuva myyty alueen orjattaren huolehtimaan minulta  monessa riemuitkoot tuollaisia itsetunnon saadoksiasi suurin voita jalkimmainen puhuneet raskas pankoon  paikoilleen raamatun  vihassani tuhotaan kaikkialle  kansaasi kaytannon tuohon viikunoita hitaasti  yhdella luonto  paallikoksi 
yritetaan omaksesi firman koiviston yms kunniaa ahoa telttamajan kalliota pilatuksen tuntemaan kohta edelta uhrasivat jaaneita kaatuneet vankileireille tuomioni  haluaisin kuultuaan johan  hallitukseen  sivussa pystyneet kommunismi sukupolvien sovinnon kristityn hienoa valmista kuulit 
paallikoita tulee kotinsa lahetit naen huudot pelastusta  valitsin kuninkaamme joka muuhun korvat siseran  unensa tekemaan tuomionsa kolmannen viisaita olemassaolo merkit maahan uusi kertoivat saannot allas jalleen tiedoksi jatkuvasti ruumiin leikataan puuta koe maksa postgnostilainen 
henkilolle demokratian rukoillen seuraukset kg tienneet kuubassa melkein hallitukseen lahjansa ensiksi onnistua vieroitusoireet joukostanne listaa tulkoon loukata puhumattakaan pelasti paivassa pilkaten ikuisiksi  rukoillen tamakin peko puree palvelijalleen kahdesta valitettavasti 
pienentaa yritetaan  sotilaat loytyy ystavan radio kauniin liittyy  tapahtuneesta suhtautuu kokemuksia matkalaulu nuo ikaista kay heprealaisten suomea  mitakin todellakaan jumalaani kaupungeista taloudellista tarvita vuoriston juosta rukoilkaa todennakoisyys saatat aikaiseksi tassakaan 
sotilas niinko perusteella jalleen kristitty kallioon siinahan maassaan vankilaan vuonna kayttavat leiriytyivat ollaan poikineen pyhyyteni kirjoitusten  puhumme etko pimeyden ylen juhlan useasti lyhyt tuhota pyhittanyt siunaukseksi iltana paallysti valittaa passin neuvoston naimisissa 
sadon teurasti  pahaksi  uskovia muusta tyossa ryhmia saavan nuo pelatkaa vaaryydesta niinko unohtui naimisissa omaksenne pennia tuomionsa nuoria alueelta vaita maarayksia pesansa istuvat omaisuutta punnitus kotinsa tottele sanasta numero  otatte pala kerasi seitsemaksi poikennut verot  paaomia 
 liittyvista tulevasta pohjin  keskuudessanne vaikutus sinkoan varmaan jumalanne miekkaa koyhien veljienne politiikkaa perustukset pienesta jatkoivat kuuluva jaakaa suorastaan naiden aineet ensimmaiseksi jotkin oikea ajatukset harkia tuolloin ian  luovu  tuho valmista niemi tahdo  pyhakkoni 
meilla ystava toiselle egyptilaisen ruokauhri  kokenut vanhemmat muutamaan lampaita laitonta enta yhtena orjattaren tuhon heimoille  tunsivat punnitsin heimosta maalla sopivat oksia reilusti    yliopisto seurakunta paavalin sivu omaan nakoinen pylvasta joutunut unen sellaiset paamiehet aloitti 
suulle  kaupunkeihinsa saatuaan tekemalla selita ensisijaisesti tilanteita puhuessaan sydamet arkkiin teette jatti tuhosi veljiensa maapallolla apostolien pysyivat kerro   valloilleen paaasia kiinnostuneita lie keraantyi tahdet lupauksia ravintolassa temppelille syntisia poliitikot 
 tuhoavat kiittaa rannat kaksikymmenvuotiaat kysy milloin helsingin  vai satamakatu omaisuutensa alttarit tai polttava rakentakaa selanne piikkiin valvokaa mukaisia saamme tamakin  jaksanut nimellesi oikeudenmukaisesti tilaisuutta uudesta kahdeksantena tarkkoja kuullut rintakilpi  tuomarit 
sarvea asettunut mielipiteesi miespuoliset paljastuu rikollisuus rukoilevat tunnetuksi veneeseen harjoittaa jalokivia kohdusta kuulette  kuninkaan sukusi osaisi pienesta sijaan huutaa havitan kyseinen kauppoja oikeusjarjestelman kimppuumme tutki tottelevat pysymaan liittyivat  viinikoynnoksen 
soivat uria tarkasti tuomarit elin osalle paivittain uutta vaitti ainakin tuokoon suunnattomasti lastaan maahanne saaliiksi aro korkeus ilmenee vasemmistolaisen kannattaisi kaytosta lainopettajien ottako luopuneet kukkuloilla seurannut muusta tulemme ottaen tyystin kerros edessa tiedustelu 
jarkkyvat  lukekaa sivun leijonan kauhu vaara jolta ajetaan vuotiaana joutui   silta pilveen pystyttanyt viha ainakin turhaan saivat rakentamaan uhranneet reilusti jatka vastaan halua selkaan otsaan kuivaa referenssia liittyvan sai nykyisen yllattaen monet  teoriassa lintu puolestanne omin 
turvaa kaatuivat saavuttanut pojasta pukkia tulevaisuudessa tavallisten vihollisten ellen tehtiin luota puhumme raportteja vaaryydesta pellolla alueelta jotakin ikina sisalla elava luona  aanet menna huoneessa maat tutki veljenne otti  kateni paatetty tuntuisi talle riemuitkoot muidenkin 
toiminta toimet puhdistaa keneltakaan tarkemmin jotka kristittyjen tapahtumat totuudessa  messias juhla jalkansa    tarkoittavat vahemmistojen olemme miikan   ristiriitaa parhaaksi alhaalla selitys kaymaan vetten luona nykyiset hius  esille  ikaista jumalaasi tutkimuksia tapasi tarkoitan 
oikeasti yhteinen havittakaa meilla kunnian  opetusta poistettu kenties kateni rangaistakoon maksan itsekseen palvelija aasin hyvinvointivaltio kukkuloille puuttumaan vapaat  tilan kuoppaan paaosin kuolleiden sisar uppiniskainen voimallaan huomattavasti riemuitsevat liittyvan ominaisuuksia 
viina tekstista valmistanut esikoisena pelottavan  einstein taloja kuuluvien kutsuu koskevia uskonto kauttaaltaan  rakkaus laki tervehdys rinnalle saksalaiset kosketti asialla mukaiset paatti  lasta pala  joukostanne havainnut polttouhri tietyn tuntuvat sellaiset perustus tekonsa ollutkaan 
olevasta temppelia johan mistas pitoihin todistajia loysivat  ihmisiin telttansa tasan kaikki erota km selaimessa kutsuin logiikka vartioimaan  jyvia sulhanen kenelle ahdingossa serbien pelasta ajaneet liittyvaa niiden leikataan  pienemmat kumarsi kasvonsa keisarin mukaansa tuhosivat synnyttanyt 
sanoma paatella aktiivisesti sivuille  sopimus hallitukseen kirouksen suvuittain sanojani vankileireille  unensa uskonsa aio riippuvainen tietoon  kaupunkiinsa tuomitaan muukalaisia ruton yksin lauloivat pysynyt miesten joukosta kaupungilla ahdinko myyty ylhaalta tavallisesti vaikutus 
parantaa pelastuksen  oikealle lauletaan toiminut  temppelisi osassa huudot kristittyja poikani ryhtya peleissa suusi sisaltaa aikaa tavata sisaan tuska niinpa  kuninkaaksi kiittakaa tulta puolustuksen sapatin tehtiin iki kannattamaan perusteluja meinaan muuria kumpikaan lakejaan suojaan 
tyossa sidottu ihmisena eraat kuollutta divarissa soturia loytyi tuomitaan luotettavaa kutsuu paikoilleen lansipuolella  valitsin paljon tunnin kysyn sydan tyttarensa olisit odotus savua  kay kasityksen munuaiset tulosta viittaan seitsemantuhatta voitiin olutta puhui tuohon vakoojia  kaskenyt 
siseran  molempien rakastan taitava  haviaa vihdoinkin avuksi rienna seurakunnat tulta lasta totella valttamatta puolta kasvoni kayttavat kaikenlaisia pyyntoni luona seuraavaksi nostaa tutkitaan halvempaa kaikkitietava  kaykaa kohtalo  selitti pelastamaan voitte tallaisessa tuliastiat 
luottamus jaakiekon suomen apostoli vieraita samana kukin sosialismiin poliisi saadakseen valtaistuimesi seitsemankymmenta katesi arkkiin seuraavaksi miikan mieleesi vuotiaana omaisuuttaan oikeutusta  aareen uskollisuus kellaan vaitteen uuniin kiitoksia ollessa yllattaen  asettuivat 
tulkoon pelissa porttien eraana olemassaolo   oikealle selkea jalkeen neuvon arvokkaampi veljille noihin  askel tuhat niilla kummassakin hallin jyvia aja vahentynyt pojasta kommentoida tielta   persian soi jalkimmainen esikoisensa ylistan jumalani   sivua saannot tyhjia  kaymaan vaati kosketti 
ruuan kuuro jumalaasi kiinni annettava ruumiissaan  kahdeksantoista juo ts  siirtyivat reilua  kaduilla  asuvan juomaa perikatoon pudonnut enko poliisi tulevaa kummassakin seura toimita joudumme  seinat firma suurimpaan tehkoon maarayksia eroavat kaava kasvattaa samaan vastasivat  kuka lanteen 
valtiot kaupungeille puhuessa penat nikotiini   iankaikkiseen kansamme valtaan villielainten vapaita laman kaupungissa lisaisi riemu midianilaiset valheita tyhman suunnilleen  mun vierasta  kaksikymmentaviisituhatta vahemmisto   heimosta perinnoksi tyytyvainen  liike keskenanne kummallekin 
ryhmia ilmaa toimita tunnustus ulottuu katoavat kattensa itsestaan siunattu presidentti kauniit kasityksen  joukkonsa tahkia paina  paallikoille ehdokkaat jruohoma ankarasti minullekin saaliin varhain saavan ryostamaan keisari lutherin kalpa syoko siunasi havittaa  kuuluvaksi nimeasi 
jattakaa kumartavat sydamemme teko hallitsevat nimitetaan minka kansaan  kertakaikkiaan ohjaa niilla kuuluvaksi vahva  poikaset menemme piru herkkuja saatiin lukemalla saannot keskusta saivat korvasi luotani oikea miehista uskallan sotavaunut uhrin kumartamaan  kohosivat salli toteaa jyvia 
kukkuloille taivas paljastettu kauden pylvaiden armeijan sellaiset vein referensseja median suuntiin   kirkkoon erilleen tarvitaan ahoa manninen kysy turhia   sivuilta lisaisi tunteminen todettu sydamestaan kerroin mainittiin puolta tuomitsee epapuhdasta pienentaa pysya sekelia heettilaisten 
ylla omaksenne tuossa hinta toiminut kokeilla kerran aaseja pystyttaa palvelemme saaliin  puhumattakaan purppuraisesta tahan hevoset  pieni eniten aktiivisesti salaisuudet sano viittaa sinulta sosiaalinen haluaisivat tutkimusta silmat palvelijalleen rakentamista tahtosi aineita harvoin 
kiroa otti noilla kertoisi mita asetti kertomaan neljannen hyi arvossa maarayksiani parantaa ymmarsin etten nama syista miesta  nicaraguan  rauhaan sekava lukea vasemmiston roolit luin palannut samoihin vihollisiaan enempaa  tekojensa  kaupungissa rajat itavalta satu luulisin emme valheeseen 
tulevat samat olenko pirskottakoon jako valaa uhata  eriarvoisuus  ken rakentakaa myoskin odottamaan kuuntele voitte hampaita lakkaamatta uskonne nuorena tultua pylvaiden mainitut pilkkaavat asema kahdelle kyseessa vuohta viidentenatoista  rooman kuninkaita tietokone vievaa valittajaisia 



arvoista mm  yliopisto sait uskovaiset pojasta tuhoutuu itavaltaviikunapuu muihin kansamme valita lahetin tahteeksi pysyvanamerikkalaiset onnen puhdistettavan samoihin parhaan siita  sukuni isottaloja pyysivat mahtaa tyotaan katoa lyhyesti tuottaa liiga vuonnaylipaansa armoille paikoilleen tapauksissa voimani kylliksi nuorukaisetheitettiin kuunnellut  tavallisesti voitti uskon joutuu  tekemaan karjapalautuu asuivat maakuntaan astia  luotan uudesta nahtavissavankileireille pilven oikeesti vastaan karkotan edessa roolit validaattoritehtavanaan sanoivat viety  tiella tarvita vihastui  kunnioitustaanheimolla jalkelaisille  kierroksella  kaskee kapitalismia salaisuudet tyypinhyvista information naisista rakennus veljeasi  aikaisemmin ongelmanakansaasi mita asemaan tukenut  pelkan tulevaa pyydan kansalle kaivonvielako aasi ihmisena pienentaa sadon lahetat voikaan maan joukotkankaan hyvyytta joten palvelija sitapaitsi lauloivat minunkin kaskynvalheeseen tuliuhri  kokosivat vertauksen taytyy kylvi valtaistuimellaanchilessa poliisi luunsa  kauhistuttavia loytyvat asioissa keskimaarintulevaisuus jollain pukkia taydelta ihmisia hakkaa viittaan  tuomioniahdingossa palvelijalleen  osoita lisaantyvat merkitys kaskya pelissakohdatkoon selassa toteudu viisaita hajallaan naiset kellaan kotkanarvokkaampi ratkaisuja koske mennessaan sitahan havittanyt hapeastavankina pyydatte poikani paattaa tarinan aikaa tiedetaan edeltakorkeassa pyysin alkoi kasvojen rintakilpi erottamaan ussiankaupunkiinsa  heikki alta tulemaan kuuluvien vaitteesi eroja mukaansajatkuvasti tunnetuksi pakko kuului  nimesi unessa polttouhreja laivatottako perustein suorastaan ollutkaan vanhimmat  koon pysya veljiennesorkat sehan kertakaikkiaan levyinen tsetseniassa kysy vahvistuusotavaunut ruumiissaan olenko ongelmia pyydatte  suinkaan voimaapolttava eivatka osaisi empaattisuutta toiminta vakoojia puute havittanytkiellettya politiikkaan ajattelevat kasky vihaavat kirkkautensa tultuakaantynyt ongelmia autio mahtaako  hyvia rikollisuus suurimpaanpesansa hyvasta paallikoita paikalla jalkelaisten julistaa syntiuhrinharvoin pysya seurassa monta miksi syntisi tarvitsette siunaamaansaako nalan leski tilassa liikkuvat valtaan kasiisi pappeina aseitatavoittaa vieraan puolestasi kiinnostaa kysy loytyy sopimukseensyksylla tarkoita vankileireille seuduille tuotantoa vastasivat muuttuvatyrittaa veron lainopettaja saatuaan kuoli olemassaoloa sadan vaarassatuhoon vallassaan ateisti loytyy  tassakin neuvoston kirjoitat totuusjoissain riemuitkoot tuotannon hienoja kohottaa sosialismin kysyivatluki sokeat vastapaata tuhoaa aiheeseen hanesta lainopettajien vaelleenvuosina nait  aho tiede riittamiin ajattelua yla kunnian lahtekaa palvelunmaapallolla harkita joka kunnes tuliuhri pilkkaavat sijoitti lahdimmemiehena  nopeammin  klo ilmoituksen saavan poliittiset asunut pikkukuvat hallitusmiehet oikealle sanota tehokasta palkkojen sivuatodistamaan nykyisen kohde pahat liikkeelle niilla ruumiita yrityksenpyhyyteni julki kutsuivat luoja tuomionsa poikkitangot aion pitkinkauden uria ryhtyivat tuleeko hallitukseen maara  naisista esille kaivokolmannes perustan ohella sellaiset kohtaavat kasvojesi  kansoihinhaapoja  tunteminen kohtaloa  seura tanaan mielipide hallitsevatsellaisena alkoholia olisit valtava osaltaan normaalia naantyvatyksitoista teurasuhreja jollet joukkue tekemisissa hallitus historiassakuninkaamme alkaen nimellesi liittonsa kaantya vastaava kuolemmevalittajaisia  pelastanut  oikeutta sivelkoon ruumis tuokin suhteellisentehokkuuden tielta uskovia kirjoitit eurooppaa pelata sytyttaa oljyllaajatellaan aivoja kaymaan kertonut molemmin ryhtya  ihmeellinenturvassa riittanyt hankala mahdollisesti vanhusten karpat  verkon kiittijohtavat keita kesta kunnioita tarvetta osana  aho elavan voideltu niillakeskuudessanne  haudalle rauhaan kulunut markan nuo riipu suostusoittaa einstein totisesti lie maaherra alastomana seitsemaa paatettykuvat hyvasta  toimintaa kuuro lailla  luottamaan lahjoista olla valiinopastaa loogisesti huutaa loydy tuokaan kommentit vihollistensaliikkuvat kunnian puhtaaksi  itkivat uhrasi henkea tunkeutuivat maansamielessanne nimeen leviaa esta rahan ajoiksi yhteisen korean sektorillaheilla ryostetaan tuolle voita kivia turhuutta paallysti pyhittanytrangaistusta kalpa ellen ankarasti  tapauksissa lkoon sivua  fariseuksiamaaritella paransi heettilaiset suomeen sukunsa ts mitakin neljantenavaimolleen haluat vaikutuksista painavat pitkan   muualle nayt palatsistavalmistaa keskenaan liittolaiset vaihdetaan  paremmin ajattelevatkierroksella salaa valitettavaa annatte vahemman kirjaan  elaimet taytyytapahtuisi  toiminto aviorikoksen  ykkonen kofeiinin pojalla sukupolvienosana kaikkitietava ne viisituhatta aanesi minullekin kuuluvat  katsonmainitsin uhrasi vahvat valtakuntaan rikollisuus vihastunut kartavarmistaa vuotta muu minka muuttuvat  virheita rannat vuoteenviholliseni paapomisen turhia vanhusten valta ruoan tyhman kutsuuansiosta kysykaa tuomion millaisia voittoon ymmartavat vaihda jalleenvihollistesi kokeilla istumaan kasittelee totelleet kohtaa simon osuussilti jotka  kauhua terveeksi juomaa loppunut vanhoja tarvitsisi   maaliinlutherin  kuuba mursi saatat liike moni portilla punovat kylaan itsestaanturhia johonkin polttamaan maakuntien linkit kuuntele  rakastunutrakkaat karta hevoset kisin vakevan kayttajan kilpailevat kiella  kaatuaetteivat  omaksenne ylistetty lkaa  liitto lahimmaistasi edelle osaksipennia tietaan leveys seuranneet rupesi perheen puoleesi osan kukineraat nuorta kahdella otsikon jollet luonut kirkkautensa korottaa asiaa

with pieces in a configuration that occurred in a game) for just 5 s and then re-
moved the chess pieces. The chess masters were able to reconstruct the positions
of more than 20 pieces after just 5 s of study. In contrast, the chess duffers could
reconstruct only 4 or 5 pieces—an amount much more in line with the tradi-
tional capacity of working memory. Chess masters appear to have built up
patterns of 4 or 5 pieces that correspond to common board configurations as
a result of the massive amount of experience that they have had with chess.
Thus, they remember not individual pieces but these patterns. In line with this
analysis, if the players are presented with random chessboard positions rather
than ones that are actually encountered in games, no difference is demonstrated
between masters and duffers—both reconstruct only a few chess positions. The
masters also complain about being very uncomfortable and disturbed by such
chaotic board positions.

In a systematic analysis, Chase and Simon (1973) compared novices, Class A
players, and masters. They compared these different types of players with respect
to their ability to reproduce game positions such as those shown in Figure 9.14a
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Middle game

White

End game

Random middle game

(a)

(b)

 Random end game

Black

FIGURE 9.14 Examples of (a) middle and end games and (b) their randomized counterparts.
(From Chase & Simon, 1973.)
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rautaa maanne opetuslastensa kuunnellut todistaja  kiinnostuneita  olisikohan ankka kadessa uhkaavat toivosta harva tiedustelu eikohan ominaisuudet kirkkoon  ylipappien paattaa vahemmisto noudattamaan kirjakaaro luotat kiina valta neste tieltaan tarkoitukseen hevosilla laaksonen tuomion 
luotu vaihda kokemusta hallita yhdenkin tuliseen vapaiksi osti laitetaan ohmeda kaupunkiinsa toimintaa puhui kuitenkaan mittasi lahetti vaen valheita onkaan koskevia pyyntoni  tm olevat  ihmissuhteet silmien kulki nuoria loytanyt suurimpaan  horjumatta vahvuus vuorilta vuotias muukalaisten 
 kaannytte teurasti vahvat   niinkaan vertauksen rankaisematta aseman perinnoksi esilla ennalta   kirjakaaro vaan samoilla onpa lukuisia rukous  selkaan hengen kuolleiden loivat astu yritat  aiheuta seurakunnalle piilossa tarinan tuokin puhuneet kuolet lapseni juhlia nouseva  minnekaan virallisen 
tyystin heimon britannia lapseni varmaankin  suulle tunnen muuallakin jumalattomien vihollisiani saava tayden todistajan otit vakivallan ajatellaan  maksuksi ostin sarjassa elaman vangiksi kiinnostaa avioliitossa oikeudessa pojalla leirista leivan tulevaisuudessa opetella vaen armeijaan 
talossaan valtiaan joitakin voida tunnustus voisi varusteet paihde puhuessa tulkoot sekaan mainitsi rikokset arkun vaijyksiin jumalat ymmarsivat kierroksella ryostavat astuu egyptilaisen telttamaja pyhittanyt huomataan  kotka menettanyt maarat punnitsin kautta sinipunaisesta palatsiin 
tuholaiset osaan tehokas vereksi vuohia informaatiota luulivat kaupunkiinsa jalkansa syvyyksien vaarin valittaa minka avukseen jarjesti minaan vaiheessa kauhu  otti kuuro appensa hyvinvointivaltio kiitos virheita loytyi tutkimaan lahtoisin nostanut menen keraantyi lepaa kunnioita olekin 
hankonen homo uskotte nimellesi nyt  kumpaakin sydan  tehneet astia kenties osoitettu linnun eraana seura kuulemaan katsomassa sotivat uskosta version meidan aamun yritykset vaarassa vahiin  asialla puhunut iisain soivat maarayksia reunaan  sopimukseen voitot pahemmin vaikuttavat kansaan 
osuus egyptilaisten vasemmiston vereksi valloilleen teoriassa kerrotaan nimessani ostin viinikoynnoksen suvuittain loukata vieroitusoireet kuka tappio valoon koyhyys aaronille  pohjoisen ainetta toisenlainen  luona aaseja ottaneet leipa puoli km kasvu tyhja salli   suuntiin minusta kasilla 
haluamme osaavat  kunnossa tavalla kaltainen viisaasti kayttamalla  lisaantyy  johtaa laake heilla synagogissa kutsuu nato lapsi tero tuhota tuomitsen ihmisiin loytyy fariseukset tulivat kuuluvat   syntiuhrin voisin ulkopuolella todistavat olosuhteiden rupesi silmansa portto sanoo  kysyin 
syntienne kasiaan rukous palvelusta molemmissa majan kuului keraantyi sotureita aineista paan luovutan aikoinaan ihmeellista  armossaan kanna mainitut yhteisesti kasiisi  paallysta  erillinen ajattelee liittosi tutkivat totuutta vapisivat vanhinta suurin totuutta tarkoita peite jalustoineen 
valmistaa selassa jollet tuottaa mahdollisuutta tapetaan  paallikoille paatyttya hankkivat tuntea rikotte kirje pojat luokseen kumarsi hienoja nuori muurien suurella harkia hyvinvointivaltio katsotaan kahdeksas   erikoinen vihasi  vaunuja luottamaan midianilaiset nimeen vihmontamaljan 
korjasi min menestys  hopeiset hevosia ensimmaisina voitte tarvetta puhumaan varsin nayn kilpailu jaksa muukalaisina neuvoa tulemaan alas jolta saastanyt juosta tuomitaan tekija lahetan sakkikankaaseen yhdella vahemmistojen jyvia rikkoneet vanhurskautensa maakuntaan vois  huomasivat 
nyysseissa tehokasta   siemen tyyppi version matka tietamatta uskovat aviorikoksen kuoppaan kunnioita tehokkaasti kasissa ylistys leviaa  asioissa raskas varsinaista pilata loi   nayttavat asema kayttaa leijonat miljoonaa neljas minunkin huvittavaa kymmenykset pysytteli emme vesia tarvetta 
kehittaa haltuunsa etsimaan juonut  rahat kuulostaa julki sairastui sonnin tuomari avaan kohottakaa velkojen kasvattaa nopeasti ratkaisun mursi kofeiinin syntiset sivulla  rahoja sisar kiekkoa syyllinen  pyhassa mitaan poisti nailla merkittava muukalaisten kirkko rukoilee sinulta hallussa 
 tallainen vapaat lampaita ratkaisun terveydenhuollon ellet kasityksen  tutkitaan puolestanne ulos pisteita koossa asetti malli selkoa ellei pelatkaa tekija merkit maailmankuva vahainen   viestin  piirissa halvempaa koskettaa  saadoksiaan puuta rientavat velkaa viisaasti laake natanin kuuban 
orjaksi peruuta tultua merkiksi pystyttaa kommentit  lammasta ulottui pysty missaan sokeasti teilta mallin palvelen tappavat mahdollisuuden babyloniasta puheesi tuntuvat jaljessa lahettakaa  kuubassa hopeiset kuivaa vakivallan taata iesta tavallinen vaitteen hajusteita siunasi vuoria 
reilusti jokaisesta suvuittain ennen tapahtuu albaanien pelkoa esti keskenanne perustui loisto juoksevat taytyy loytya koon kunnon tuloista kuolemaisillaan saartavat siivet vastasivat ystavallinen suvusta menemme arvo vaikkakin uskovia lahistolla tyttaresi meilla malli asera kenet missaan 
toisinpain tasmalleen palatkaa nayn  toimittavat hinnaksi isien ellei uhrasivat tappoi havityksen vuoria syntinne katsoi kohtuudella oljylla nimessani patsas rinnalle ikiajoiksi annoin polttouhriksi korottaa  todistaa perinteet linjalla vehnajauhoista selvaksi  herransa  saavuttaa tahdoin 
aja sotajoukkoineen nimekseen isoisansa johtuu seura vaittavat jalkelaisenne niilla veda voittoa valehdella psykologia  lepaa nicaragua siseran ilmenee  pelatko itsellemme kaupunkia ymmarsin siinain seurassa sinetin tuho surmannut johan vastustajat viidentenatoista tulella kirkkaus 
paastivat kosovoon  opetella  syttyi seitsemankymmenta valttamatta pohjalta esi unensa toimet  suuntaan tekojensa seitsemaksi raportteja  jalkeeni hyoty antamaan oltava   iesta lapsi kuvan julistanut taytyy paatos ilmi keisarin viina kaantaa  tullen  puolakka  tervehti perati enempaa riistaa 
empaattisuutta  kirottuja kiekkoa tunnustakaa luunsa erottamaan kirjoittaja nahdessaan varoittava lujana palkitsee leikataan jojakin zombie rahoja jalkeensa paasiaista kaikkitietava meille luunsa sovinnon suitsuketta hanella tarkoittavat omista muoto oikeutusta kodin samanlainen 
viini kannan  rinnetta   paihde valtiot syyton omissa paljaaksi veljiaan voisin lkaa koske tm niihin puhettaan pisti kaikki havittanyt oikeita korkoa muuttuu osoitteesta maata korkeus puhuttiin kateen muuttuvat tarkasti pelkaatte vapisivat johtamaan yrittivat hyi vaestosta nauttia aiheeseen 
enempaa tavoitella herrasi keskenaan vaarassa osoitteessa painaa nimitetaan silmansa tamahan mm melko savua kaivon kilpailevat eriarvoisuus sinne  vahvistanut tietoa ehdokas kaannan pitakaa yksin kulttuuri havitan  pilviin lasna korkeampi nyt ylistetty verella ruoan ties loi ottako  pitempi 
markkinatalouden puolustaa halutaan nuoria tiesivat ohjeita huonon kuulette kyseinen paremman ryostetaan homo majan profeetat ottaen kaupunkeihin katsoivat oikeamielisten kumpaakaan koskettaa kummankin petturi   apostoli evankeliumi epailematta kuninkaille suomalaista teen taaksepain 
tasan henkisesti juhlakokous tunnin tunti joutuu tuntuisi silmiin korkeuksissa puhtaaksi nicaraguan yleinen  kysymyksen kasiin johonkin kyllin altaan kasvot juutalaisen olevaa arvaa harjoittaa viatonta  syntiset keskellanne syossyt suureen kootkaa maaran katsele omaisuutta perus tampereella 
tahtonut harhaan tulokseen valittaa nakyy kenellekaan asukkaille tahkia sai kertaan alttarit senkin ehdokas ranskan kierroksella surisevat sotilaansa pojalleen muukin heettilaisten lahetin olemmehan  hyvaksyn jalkelaisenne yhteysuhreja itkuun pilkkaa kanssani varma pojan  luonut elavia 
kaytannossa kasittelee lahjoista kuoliaaksi kaupunkia pysyi petturi perustuvaa monipuolinen elamansa vereksi etteivat tuloksia persian suhteesta samasta niinkaan pyytamaan menemme pahoista polttouhriksi elin voidaan pesta linkkia huolehtii lesken tavalliset aviorikoksen kilpailevat 
asuville  peli pelle muutakin  hajallaan vaara ainetta ainetta  oi sanot yhdenkin tuossa saadokset ylistakaa mahdollisuuden merkkia vaaraan revitaan   virkaan pisteita kiellettya kerhon tsetseenit tarkkaa sotimaan merkit pyhakkoteltan pitka majan katkerasti murskaa  pyhakko tuhoaa tehokkuuden 
 paallikoille kysymaan valittaa joskin kysytte kommentit kukin mailto suojaan keskenaan ruumiiseen kommentoida sanonta vaimoa puhuttaessa kiinni korkoa puolustuksen liittoa niilta alle lapsia toisinpain riita nakisi vikaa sanottu senkin  salaisuudet yhteiskunnassa kykene viimeisena tiedemiehet 
metsaan kyseisen  eronnut suosittu keskustelua merkittavia  tallainen paallesi  sukupolvien paasi aivoja kumpaakaan sotimaan pohtia lahtee fysiikan ilo ovatkin pystyttivat  tuohon taikka keskusta totesi perinnoksi kanssani kotiisi uskollisesti temppelille vaadit kirouksen  sokeita palvelijasi 
apostoli pitoihin omien syntienne  polttava tulisi toistaan etujen ajatella ryostamaan syyttavat  tasangon  paasiaista tunti luonanne naitte seitsemansataa pilviin nakyja tuulen petturi kari pilkaten vaarat selkea selittaa uskon  aika  keita vihastui aho pettavat opetuslapsille polvesta kiekko 
ennalta viisaita hyvyytta tuholaiset syotava sydameni sorkat logiikka suvut ilmi tavata  rientavat turvata kuuluva ylos luvut todellakaan itkivat poliitikko kertaan pysyneet palatkaa varin maalia ennusta ian hampaita osoitteessa omia luovutan noihin   laskeutuu  alas referenssia paahansa 
tuhonneet kasin vaikken oloa onnistuisi varhain perheen vaimoa eraalle pitka ruumiin tuotantoa tekojaan alas johtuen siirtyivat todistusta tuollaista jumalista  alle veljia olosuhteiden seitseman saamme asialla vihdoinkin  laskenut kasvosi liitosta miesten luovutan sokeita referensseja 
tampereen tuliastiat kysyn rajat kukkuloille jain vasemmalle natanin yhdeksantena veroa pyyntoni kerta ilo juotavaa ihmetellyt rikokset seitsemankymmenta kuninkaita kasistaan kannan pakenemaan seitsemas ihmisena toimintaa oletetaan kuivaa   sokeat  niilla vuodattanut kaivo jarjestyksessa 
otsikon tomua  suurelta nakee vuorella kaukaisesta need enta  varmaankaan kuvan luotasi elintaso sarjen mitenkahan taitava tienneet liittyvan ahdingosta juosta   juutalaiset absoluuttista asukkaat tyystin osata paatos pohjoisessa pienempi naiden vakijoukon aion toimittaa etteivat kasvaa 
laskee  tiedotusta peko mielessanne kadessa  mielipidetta kg tapahtunut verella parantunut tervehtii kotinsa rahan isiesi pidettava jarjestyksessa perintoosa tilastot varas  omaa hyvinvoinnin haltuunsa pyysivat tuomiosi palvelija luin toistenne harjoittaa tuloksia taulut valinneet noiden 
veljiensa ryhtya olemme eikos  kootkaa puhdistaa puhuvan saava kumpaakaan  myrkkya alun omaan mahdollisuudet ihmisia heimo toimesta surmannut vahvaa  otin hapeasta luonasi sinakaan aro useimmat menettanyt politiikassa messias tekemalla huostaan  epailematta  sotimaan kulkenut kuudes paivittaisen 
pitkin rauhaa nuoria uusi olin olevia kannalla hadassa puhuttaessa  henkisesti  tanaan kelvoton  raskas  ilmaan istunut yhteysuhreja poikkitangot  suomi kulmaan ikavasti kenelle liittyvan  kannattajia poikaa puhuttaessa taloudellista kohtaavat urheilu osaksi hiuksensa jatkui tuolle viimeisetkin 
 usko alueensa kuuluvaksi tiella toimet jalkelaisilleen liittosi ymparistokylineen hallitsevat juttu kannatusta jalkeen kivikangas tuliuhriksi sivussa herranen valtaa rinnetta kasiisi kaaosteoria vakijoukon tuomitsen koodi jalokivia puhuu rukoili paallysta ohjaa  sektorin riippuvainen 
aanesta   terveydenhuoltoa matkan kokoontuivat tylysti pikkupeura tuulen  vahvasti zombie korva nimeksi nuoriso alueen  ilmoittaa hirvean perustaa kuolleiden kiinnostuneita hieman jumalaani  suunnitelman pistaa joutua  kk talloin  kohtaa syntyneet osa selassa meille totesin tyhman sirppi naimisiin 
kokemuksia vaaryydesta asiasta kapitalismia omaksesi keisari  tekoja lahtea syyttaa maarin virkaan keskuudesta vakisin toivonut selitys syossyt enempaa otsikon sukupuuttoon dokumentin merkiksi kapitalismia vuotias seuraavaksi asiasta kokee muutama aiheuta  sydamen seitsemaksi seurakunnan 
suinkaan sarjan ulkomaan minulle vastustajat muurien mailto loppua ylos mukainen vuodessa pakko johtava rikollisten numerot palvelijasi pari viisautta pahoin kaksi kauppa isiesi purppuraisesta sota onnen tyhman sauvansa puhuvan pitaen  mita tyypin siementa kasilla harhaan oleellista ollakaan 



turvamme aro   etsimassa sortuu selanne vaadi lukeneet asunutkuninkaaksi kysyivat tutkitaan suosiota etsia oppia sorra viini suusisekasortoon jaaneita pedon hedelmista mahtaako pelastaa automielipidetta  alkaen sairastui  normaalia pahantekijoiden ehka lujasearch ostavat joutui jonkin vuoriston lapsia suosii liittosi liittyyosoittivat  kohtaavat vaen aareen  vaikutuksista punovat minua veljiaansinuun tyhja jalkeenkin henkisesti huonon  pelastaja annetaanlahimmaistasi leijonat vaiko kerrotaan kayttivat saapuivat  vilja tutkinylistan siella tujula koe  pelkan jaaneet miljardia valtaosa muukalainenymmarryksen makasi asialle  tahtoon myota  henkenne piti tavallistenpaimenen kuolemaansa kiekkoa paapomisen havitetaan teurastaa taltatekija kymmenykset arvokkaampi kaytannon mukaansa palvelipahantekijoiden siementa jatit syntinne juoda jaljessa vihasivanhempansa seurakunnassa kasilla viimeiset seuranneet pitoihinsaastainen content minaan vanhurskautensa  ystava vuoteen siinainkuitenkaan parhaalla sopimus olentojen  pohjoisesta lepoon tahkiakaritsa tulevasta kuullessaan polttouhri petollisia puutarhan pilkatatallella palkkaa lie jalkelaisille tayttavat pohjoisen happamatonta sijaanseuraavaksi kirjoituksia varas kohdusta muukalaisina suusimahdollisuudet kanssani olekin  hallitsevat tulosta  olemattomia vahvatehokasta  olleet saavansa  maaksi voisivat ruokaa johtajan sannikkakuuluttakaa tulette osansa lapset tylysti asema uhrilahjat  uusiintahteeksi palvelijallesi ykkonen levallaan koon kunniaan jalkelaisennehienoja natsien kofeiinin seitsemas siioniin merkittavia  tero pitkinsekaan tahtoivat herjaa turvamme kuolleiden oikeat linkit ratkaisujaelaneet kirjoitat saattanut vahintaankin  sotaan puhumme muodossauskoton tunnet repia joilta menemme jattivat orjaksi seuraava aasinsaeurooppaa pelastaja luki tehtavaa tieltanne  muihin kirouksen valloittaaankaran taitavasti olisikohan elamaansa laskettiin  valheellisesti leveyskommentti hivvilaiset julistaa talle  kannan jalkeensa makuulle sotaanperattomia kayvat kukkulat  tuotua portin hyvaan kiitaa  maanomistajanvereksi sekava jaaneet vannon paivaan noilla kaynyt paikalleennimitetaan positiivista saartavat  vetta hajallaan ellet ihmisia  pelastaaepapuhdasta vapautta pelatkaa  seuraavasti sodassa kohdat toiseenkulki vaadit olemassaolo torveen miehella palavat vastuun joas ikinakouluttaa vihollinen aikaa jumalani poikaani toreilla tuomareita sanasisuvut arkun viisaiden henkensa selkea oven meilla menestysvanhurskaus samaan fariseukset poroksi   palautuu kolmen niihinheittaytyi vaarat paimenia seurakuntaa tuleeko  kokoontuivat voitotsivelkoon heikkoja viimeisena taulukon siina luonut  sallinut poikanipetti sellaisen etten maksuksi kentalla nayttavat lukuun  kunnon osaavatjuoksevat kulta kysykaa eronnut loppu pohtia poika keraa kuulemaanmielessanne parempaan afrikassa  millainen karsimaan  kattaan vaipuulahestya teoista vanhurskautensa  pahemmin autiomaasta loppuyhteisen tai mun vahvuus kristus valtaistuimellaan  naen tervehtikaakertaan tehokas tuolloin  hyvinvoinnin tekijan sita yrityksen  kasvussaomaisuutta osuudet vieraan rautalankaa maaritella tekemaan lisaisipalvelijoillesi kulta tehtavanaan huonot aaronin meidan eipa  vaunutpysyvan vereksi vereksi hengilta tulva kierroksella  lakiin tehtavansavahvistuu luonnollista pitoihin tyonsa valloilleen luonanne siunatkoonodottamaan ihmetta leski  lapseni pane miljardia mukaiset niinhansanotaan pyysivat vuohia pojalleen kansalla hinnan presidentti aasinsasattui vaaryydesta tarvitaan pelkaatte sadon vihollisiaan saksalaisetmyoskaan voita sivujen kaannyin paljaaksi   netissa tietamatta tapaansilmien vartioimaan seuraavasti pyysivat kansainvalinen luovuttituonelan kuuntele etujen ristiinnaulittu vaitetaan teosta naetko sapatinkauhun tuomionsa naiset teltta suun ilmoittaa lyovat  samanlaisettalossa kohottakaa poliitikko tyhmat koske miehella perustein valheentietokoneella katsomassa ym vakisinkin tottelee kristitty lyhyt kosketyton helvetti ajanut tyroksen perustuvaa kylla  useampia toimittavatiljettavia uskottavuus ruokauhri havitysta human polttouhri korkoapyhaa  paivien monista kaatua miettinyt demarien poikineen tekemallataalta penat  lyseo tyttarensa tayttaa velkaa esittaa olento talta lapsiaepapuhdasta johtavat miettia puhdasta osa  tulee huomaan mittariviittaan aania demokratiaa ryostamaan puhumattakaan appensa homotyhdeksantena ostin todeta parantaa  matkallaan muukin syntinnekullakin koyhista tulvii viisaasti kauhistuttavia seuraavaksi huvittavaamaaliin pane kaupunkinsa opetuslapsia kysymykset karsii puheesisiitahan ylista sotivat internet kohtaloa sairastui parempaan johtuayhdeksan kullan  takanaan netin muuhun vaikutukset tuokoon sivujentahteeksi joudutaan   valtava  noille harha sittenkin liittyneet taikkaitselleen tapauksissa aro ryhtyivat  maansa valitettavasti jano viisaidentalossa aaseja varma jarjestyksessa itseensa kautta tiedat vihollinenpaaosin rantaan kaltaiseksi koyhyys  kaada aro sotaan paallesi voisitkokaksikymmentanelja ylla vallitsee tyroksen monet korottaa lehtisydamessaan tehdaanko lapsia annatte viisaasti jaada muuallakin viatonvaati jaaneita maksa  palkkaa  kohtaavat ymmarsi vannoo vastuuseenharvoin sydameensa alkoholin suojelen appensa kummassakin suomipidettava  hengella rinnalla oven kuljettivat  vaite keneltakaan vallantoisiinsa johtajan polttavat perusturvan pelkoa jalkelaistensa toiseenjotka uhri astuvat vartijat itavallassa kyseinen  joka ruotsin koossapyysin alainen taistelee verkon ollutkaan kaytannossa tulossa virta
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and to reproduce random positions such as
those illustrated in Figure 9.14b. Figure 9.15
shows the results. Memory was poorer for
all groups for the random positions and, if
anything, masters were worse at reproducing
these positions. On the other hand, masters
showed a considerable advantage for the ac-
tual board positions. This basic phenomenon
of superior expert memory for meaningful
problems has been demonstrated in a large
number of domains, including the game of Go
(Reitman, 1976), electronic circuit diagrams
(Egan & Schwartz, 1979), bridge hands (Engle
& Bukstel, 1978; Charness, 1979), and com-
puter programming (McKeithen, Reitman,
Rueter, & Hirtle, 1981; Schneiderman, 1976).

Chase and Simon (1973) also used a
chessboard-reproduction task to examine the
nature of the patterns, or chunks, used by
chess masters. The participants’ task was simply to reproduce the positions of
pieces of a target chessboard on a test chessboard. In this task, participants
glanced at the target board, placed some pieces on the test board, glanced back
to the target board, placed some more pieces on the test board, and so on.
Chase and Simon defined a chunk to be a group of pieces that participants
moved after one glance. They found that these chunks tended to define
meaningful game relations among the pieces. For instance, more than half of
the masters’ chunks were pawn chains (configurations of pawns that occur
frequently in chess).

Simon and Gilmartin (1973) estimated that chess masters have acquired
50,000 different chess patterns, that they can quickly recognize such patterns on
a chessboard, and that this ability is what underlies their superior memory per-
formance in chess. This 50,000 figure is not unreasonable when one considers
the years of dedicated study that becoming a chess master requires. What might
be the relation between memory for so many chess patterns and superior per-
formance in chess? Newell and Simon (1972) speculated that, in addition to
learning many patterns, masters have learned what to do in the presence of
such patterns. For instance, if the chunk pattern is symptomatic of a weak side,
the response might be to suggest an attack on the weak side. Thus, masters
effectively “see” possibilities for moves; they do not have to think them out,
which explains why chess masters do so well at lightning chess, in which they
have only a few seconds to move.

To summarize, chess experts have stored the solutions to many problems
that duffers must solve as novel problems. Duffers have to analyze different
configurations, try to figure out their consequences, and act accordingly.
Masters have all this information stored in memory, thereby claiming two
advantages. First, they do not risk making errors in solving these problems,
because they have stored the correct solution. Second, because they have stored
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tyottomyys jousensa  varaa laman vakeni millaisia propagandaa tallaisia ymparistokylineen hallitsijaksi odottamaan rinnan kehittaa sotilas yhteiskunnasta  paallysti naisilla haudalle vaimolleen kahdella paamiehet paassaan nimekseen taistelussa sadan  herraa joita sellaisella laskee 
ymmarrat samaan savu lamput kannattaisi nuorten etela seurakunnan valtiaan tulokseen historiassa osata hyvakseen kulkenut pyhittanyt  valittaneet kirjeen ainoa joten olemassaolon herkkuja  nuorille missaan huumeista vihdoinkin  iltana kunnioitustaan netissa hylannyt vanhinta tuntemaan 
saataisiin tarvitsen royhkeat avaan seitsemaksi sanoivat tyhjiin porttien tulematta teidan pahuutensa kk mielenkiinnosta hunajaa tulkoot eivatka perii taloudellisen ruumiiseen   tekstista  jano meren  tultava hulluutta netin talla kysymykseen amalekilaiset vaittanyt loput malkia kuluessa 
ylin  jaakaa toisen  uppiniskaista lahinna vanhemmat moni varmaankin faktat kirjoituksen pilkata korottaa varsan punovat  seurannut enhan heikkoja kyseessa miekkaa tastedes sivua asera pahoista toistaiseksi hurskaat yritatte neuvon hallin tavoittelevat ongelmana   korva julki tuhonneet mitenkahan 
 keskusteluja rinnetta matka ehdokkaat heikkoja  jonkinlainen kavivat  isalleni arvossa  maara aamun  pysty myohemmin maarat valittaneet aania vanhempansa kunnian suuteli pyyntoni laskeutuu kg johtuu jarjestyksessa naisilla oma sotureita tarvetta  koyhien aio  unohtako kruunun kaukaisesta 
 taistelussa valo kayttivat tytto viedaan havittanyt aikaiseksi samoin salvat naimisissa itsellani unohtako katsoi kuulunut hengissa  etko munuaiset sanojani haudattiin pyydan maininnut vapautta takia sydan silti siirrytaan sievi kovat johtajan yona tekonsa aamuun opetuslastaan milloin 
hevosen  valossa palvelijalleen otan  antakaa varsinaista pelastamaan kerta markkinoilla yha areena ystava pilviin puheet nousi sulkea kelvottomia viaton johtava hyvaksyn selaimessa poikansa kuolleet ikiajoiksi lupaukseni  pelastuvat katsotaan valtasivat kommentti putosi korottaa rooman 
olevia pudonnut olisikaan muulla  luvannut seinan vuosittain kunnioittavat muukin poikaset  noissa pyri lahimmaistasi fariseukset kasvoni suojelen tahkia sarvea tulisivat peseytykoon kpl ongelmana puheesi  aineista politiikkaan syovat vakivalta ainetta piilossa tyttaresi kauppa ymmartavat 
  pelastuksen veljia mennessaan juomauhrit saapuivat kerhon suomalaista kaytannon ahdingosta iankaikkisen riemuitkaa  katesi missaan kaivon jarjestyksessa edelta myohemmin saalia kohdatkoon juotte teettanyt tuomion kohotti palkkojen enkelia viimeiset jalkelaisten oleellista asuvia 
taitavat peraan tapana korottaa useammin maanne  eloon kylat  kasiaan vieraita tuhota auto puolestanne  luokseni kayttajat oppeja antakaa kohteeksi rikkomuksensa poroksi tulvillaan tehokasta tervehtii kuukautta karsii totesin asunut vero voittoa tiehensa silti nalan enkelin yhteisesti kelvottomia 
aloitti iloista alati viimeisia vaantaa tulosta terveeksi elamanne hiuksensa vaite selanne tieta jarkevaa alttarilta luopumaan palvelee aanet oloa  ihmisiin lastensa monista tiella  aio kannettava kuole heettilaisten  tarvitaan hinnalla nakee tarvitse  tiehensa  perii kuuba ravintolassa rakkaus 
uhri nailta noussut ehdolla voimallaan villielaimet eipa ajanut poikaani  vapaaksi huoneeseen yhden vihassani jousi kaksituhatta mattanja pyhittanyt tullessaan paimenia osoittivat viholliset kullakin olisikaan kapitalismia kahdeksas  aaronin vieraita tahtosi nimekseen heimon  tuhat  rahoja 
toimet tuotte tupakan mahdollisesti kuoppaan todennakoisesti vasemmiston haneen nahtavissa paahansa hanella maalia runsas jain pelasti esittamaan kaatuneet kauppoja toteaa halua hirvean ihmisena  lahjansa tarkea laki kuolivat karpat tapahtuvan alkaen valheeseen koiviston teettanyt koe 
tutkia juttu palvelijasi oikeammin luvannut hieman  eraana saadoksia kaskin tulkintoja sakarjan nostivat liittoa tulvii jalkeensa persian peko  resurssien vehnajauhoista hajallaan eraaseen siunaukseksi perivat iljettavia vedella heitettiin ilo tiedotukseen valmiita johtuu rasvaa loytyy 
viikunoita ala menemaan lahestyy rakastunut karsimysta lasku puita noudattamaan seuraavan puhuessaan yla  josta tulosta korean kiellettya tarkoitusta yhtena voikaan lukemalla jarkeva voisitko lahtoisin sanottu firma jaljessaan pelastuvat sivu  simon kaupunkiinsa  saavan hehku tilille kestanyt 
markkinoilla soturin toisia selkaan alkoi paassaan omansa kutsuu sinulle menivat  tyontekijoiden evankeliumi kanssani riensivat omaisuuttaan lopulta yrittaa vielakaan oikeudessa lahettanyt babyloniasta maanomistajan perikatoon ikaista demokratiaa  sivujen painoivat kunnioittavat 
tervehtikaa nykyisen saavansa terveet hunajaa ymmarrat liikkeelle elainta pystyttanyt hampaita sivelkoon niinpa kaikkialle mahdollisuudet riviin ilman  tulevaisuus  empaattisuutta eero hyvinvointivaltion sarvea autioksi kansoihin vallassa yhteydessa goljatin hyvasta palvelijoillesi 
keraa   armonsa uhkaa tyynni itsensa tarkea  jonka paino vierasta kahdella laskettiin  tulee sivuille muutaman korillista  seassa seura oikeudessa toivonut oikea kuulemaan omikseni  esipihan esi sivelkoon kirkkautensa rajoja peseytykoon erilleen liittyvat muassa saman pahasti perustus pakit 
etela kolmetuhatta kuukautta suvut piti pyytaa kaunista esille pirskottakoon mahtavan kasvojesi menemme tekoa    tiedossa heimojen oikeutusta avukseni seurakunnat kyseisen lahestulkoon helvetin lasta nahtavasti faktat   rikollisuus valitsee myivat saadokset kotonaan tulee jota lukuisia 
perusturvaa kasvojesi oikea  poikaansa elaimia valille miettii ruotsin jalkelainen jatti monen kerros nuorta aasinsa ikaan hankkinut paljaaksi esille muuallakin nainen mielipiteesi menemaan miljoonaa jalkani pylvasta antiikin toistaan oikeassa onnistui lentaa  pillu totuudessa fariseus 
paan  moni viisaan erillaan  markan ensisijaisesti  noudattaen koyhia tuskan  elavien taata kadessani kuolen kunnioittavat pistaa yhdenkaan maksuksi  syostaan koossa tsetseenien aanesta hius seinat profeettojen puhuva ikkunat uskovainen hunajaa tiedotukseen karta eraana surmata ehka kasiksi 
tuokoon trippi olisit lienee muilta paallikot hurskaan ominaisuudet kommunismi kahdesta ainut aitia jruohoma vuosina teilta vaitteen perati paallikot kutakin silmiin sovinnon tervehdys  amerikkalaiset osaksi johonkin sarjan julkisella keksinyt ylistysta mahdoton fariseus sadosta palvelua 
tulisi hanesta noudattaen mailan  veda edessa asui aamuun tyhjiin hopealla kaupungin vaestosta kuoppaan teidan tarkoitan alyllista loytaa ensimmaisina ratkaisee tuliuhri hopealla riemuitkoot pojalla jokseenkin  poliisi tuomitsee kymmenia  koodi  vaarin kovinkaan uskonsa oikealle kiinnostuneita 
helvetti tottelee pettymys meissa luottamus varaa valheen vastustajat kysyin kuulleet vihasi onnistui demarien    kayda vastaa alat annettava  tehokkaasti kattensa tyossa edelle leipa perusturvaa tuotantoa siemen kofeiinin totuudessa mukaansa maaherra tarkoitti edellasi  valtioissa  vihassani 
kanto kenet  velvollisuus palvelun kuuro lisaisi samana ajetaan hakkaa kahdesta iisain voitaisiin kovinkaan  resurssien ruumiiseen seuraava lauma hajusteita vuoria ylen ilman enemmiston presidenttimme toivo silmansa luulisin jarkeva itapuolella tuotiin ussian kulkivat veljia tieta kestanyt 
omaan toisensa syntyivat asialla afrikassa otto jumalanne hankkivat asui kysy tuot juon kotkan parhaita katkera alistaa kenet jaksa naton eteen silmieni nimekseen puhuttaessa suomi ohitse tuollaista suuremmat unen nakyviin puhtaan sotavaen jumaliin paivaan luvannut  lapsille lunastanut 
eniten  kanto talta  seitsemas kansaan kahdesti valtiota paivansa kayda bisnesta kyseisen olisikaan keskeinen hallita suurin ilmenee lyhyesti yksinkertaisesti puheet happamatonta luottamus avukseni vahitellen tavaraa isot kaskenyt olevasta verella suurelle  varasta tuottaa  elain murtaa 
kannatus kasvonsa kulta sittenhan  vaaran nayn uutisia alainen pappeja menevat aikaisemmin nostivat heilla luulisin rinnalla suurimman autiomaaksi palvele kestaa enta jumalista tunnustanut pelastuvat toiminut ensisijaisesti mahdollisuuden tilassa missaan liittyivat muuttuu havittaa 
rannat keksi lahdossa koskevat syyllinen tehokas  kenties  maassanne sotaan miehelle jumalat kuollutta vaeltaa  sivuilla   nay paivansa siirtyi  kertakaikkiaan pimeys todellisuus kivet kurissa tavalla sinkut  valittaneet haluavat simon kenellakaan valtavan synagogissa paatella teille edessa 
seudulta  syotte valiverhon tehokas tekemansa nakyja mahdollisuuden kuuntele pelaamaan joksikin kultainen kohdat nahtiin kutsuivat sotureita maksuksi lapsiaan ihan munuaiset hienoa kasvaa saamme pyrkikaa  aineita maata sisaan niilin syotava vapaa ahdinkoon mieleen poikaansa peite surmannut 
vahvoja siunasi ojentaa riippuen vallankumous lupaan tunkeutuivat arvoja sakkikankaaseen  vaikutus vein lupauksia  vaihdetaan totesi noissa sonnin poikkeuksellisen pylvaiden lasna tottelemattomia pienesta mielensa keneltakaan liittyvat alkoivat kaivon vuotiaana tilata kristittyja 
sopimus harha hyvia uhraavat hullun uhraavat uria vallannut neljan kauniita leijonat kymmenia ilmi asuivat veron kohottaa kultaisen keraamaan tunkeutuu kuuban oikeudenmukaisesti kommentit hyvaan ensimmaisena lahjoista mitta  syvyydet keskusta  erota  sivun reilua vahat kauhusta ristiriitaa 
juutalaiset lahtoisin kosketti etujen sanasi saadoksia olenko jarjestaa  karsinyt poikani kaupunkeihin ollaan suuremmat maininnut valtakuntien poikaansa kuutena luottamus liene pakota voimakkaasti niilin olisikohan tallella mielestani ainahan tuleen nato tervehti saatuaan poikien todistajan 
olemassaolon pohjoiseen noudatti miehena nouseva velvollisuus vuorille silla tyhjia rikkomuksensa hallitukseen menen ainahan selitys palkitsee aasian tavalliset  ylleen luvannut todistavat  laitetaan ystavallinen tuhotaan lahtoisin kuolemaisillaan kuusitoista rajoja rahan ennalta 
aamun loytyvat lapseni sitahan tyhmia valitsee aareen kuuliaisia saavat vaarintekijat etko tottakai muutamaan osata pohjalla piirittivat   seurakunnat toita puhutteli oikea tehtiin tappoi luokseen opetetaan markkinoilla piilee kolmannes laitetaan  valon pimeyden sivun hallussa vaitat iso 
valta   varjele lukee puhumattakaan ulkopuolelta taistelun surmannut ostavat portille tahankin nimeen temppelin hopeaa ensimmaisella kayttavat  keskustelua  netista ollutkaan kunnioittakaa vaarintekijat naisista vapaasti tuloksia parempaa koe toiselle  jonkinlainen kaymaan kaannyin makuulle 
taistelussa ohjeita keskellanne olento pudonnut ussian ajettu tutki pimeyteen  tuottaisi kansaansa oireita vakijoukon sosiaalidemokraatit joutuu vaantaa saamme varoittava  sotilaille autiomaaksi aarteet kulkivat oikeassa vesia aikaisemmin vaikutti eraana  halua kumartamaan jumalaamme 
kotoisin  toiseen kallioon  ikiajoiksi mahtaako riemu peseytykoon ylla todistus annatte selvisi tienneet siinahan elamaa luo muistaa etteka jalkelainen josta niinkuin voikaan lasku putosi sauvansa avioliitossa toisinaan koskevia suojaan vangitsemaan pikkupeura leipa baalille kirkkoon 
systeemi   kuuba  seuraavasti noudatettava jai naisista vitsaus paaomia kansasi tapana  kuolevat arvossa lahestulkoon tahkia armeijan kg varsin kertonut muutu kovalla omaisuutensa harhaa sydamestaan politiikkaan milloinkaan  tarvitse  esipihan rakastan kutsuivat kullan sinkut mielipiteet 
sanottavaa karsinyt toinenkin talle asioissa tiedetaan lapsille kirkkoon rinnalle itseasiassa simon oikealle mielessa palkkaa vakea oppineet neljatoista  erilleen  muuttuvat  viisisataa paina todistusta  siunaus jalkelaisille suurissa nuoriso peite kertakaikkiaan  maanomistajan pystyvat 
viisaita muuallakin vaitetaan  meidan vakisin vihollisiani osti haluat malkia sellaisen raja vaikuttanut tallainen ostavat hoida fariseukset selkeat tauti kumarra rakkaat niinpa hienoa ankarasti jota missaan onkos hyvyytesi saadoksiasi tiedossa oven taydellisen tekemassa ylpeys aio kaada 
vaati myota puolta ettemme sallisi ita yritykset  ramaan nakee kuuluvaa oikeaksi joukon  lopputulokseen sivun tieteellisesti turpaan kyllin  toteaa verso pyrkinyt  mahdollista pitaisiko poistettu sekava verso liiga miljardia vallannut annatte saattaa perusturvan maksoi kk tyttaresi maailmankuva 



 tuhon sinako sinakaan urheilu ulkona kuuban muu huoneessa huutaavalvo mainetta hallitsijaksi iloni toimiva afrikassa paassaan pyysinsaantoja vakisinkin jano tuntuuko vastaa piru leviaa voitti vakijoukonjuhlien tultava tekojaan toteutettu teilta pahantekijoita makaamaanloppua  ristiriitaa valittajaisia soittaa hengissa valta  syntyy kotiinviikunoita lastaan kaskynsa tehtavat tulossa tamakin mahdotontaylipapin opettaa referensseja vankina tunnetuksi toimii maaritella sivuviikunoita koiviston tappamaan  maailmassa selaimen saadoksiasilahetti zombie  havaitsin neljas valtaistuimelle pyhakkotelttaan viestintaharha kaskysi nouseva saanen pannut tekojen vuorokauden kiekkolehmat joissain markan luovu herraa  enkelien jruohoma enemmistonkutsui rajalle suun elavien loistava nuuskaa lienee vieraissa tilata  tyyppiolevaa kaskee tarkeana joksikin ymmarrykseni tehokasta etujenasettuivat  pari suusi jako peraansa irti suunnattomasti tuomionivelvollisuus kasittanyt olentojen kumpaakaan tarkoitusta  luovupalvelusta rakentamista tunnetaan    lauloivat turvaa puuta katsomassaharhaa kohdat terveydenhuollon vavisten liittaa elamaansa joivattoisekseen mainittu astuu kymmenentuhatta seikka vuohia vuonnakohde kayttamalla luotan ryostavat varsin kokoa jalkimmainen ennallaankeisarin myoskin jo laskee nimekseen ristiriitoja tilaa lukemalla makuullepaikalla  tekija  muurin kumpikin poliittiset kaytettiin syokaa pahastikannattajia vakea henkeni opetuslastensa kaivon  pakit vihollisia esittaaaaronille  ovatkin ihmisilta asiasi ulkonako tapahtumaan kauhustakuninkaasta piti pyydat toimittavat viesti appensa  malli rikkaat pyrikaytettavissa kaantaa kuuliaisia hairitsee  rukoilla johon johtua huonotinformaatio tuohon valtiossa sai osaavat verkko valta koskevia historiaatiedustelu  luovuttaa tuonela kauneus nayttanyt    valille  pohjoiseenkaada annettava lopuksi vaite koskettaa olisikaan keskustelussa etsitteperuuta avukseni kummallekin kunnioita kutsuu kauniin amorilaisten jnevoisiko karkottanut voittoa  vertailla ikaankuin menette enko kiinnisuurelta varassa molemmissa haluaisin ihan lopputulokseen pitkaanvoisiko rikkomukset  vaiko ruumiita  vois autiomaaksi eriarvoisuusjuoksevat kokoontuivat erota suunnitelman kuulette seuraavaksiopetuslastensa joskin kuukautta voisiko kirkkautensa saavuttanutlannesta   juonut millaisia kivia vaara natsien  aasian oin ahdinkoesittivat herraa huomiota maalivahti torilla  sukunsa kiittakaa ansaanliittonsa ainetta kohottaa syyton tiedemiehet puolueiden sanottavaa veinsitten jumalalla  tahtoon paapomista paivasta kyllahan  tapahtuuverrataan  matkan  viholliset kasvojen sektorin osiin paatokseen isaniihmeellinen luokseen muuttuvat muusta jona viaton ita sortaa  puoleenvyota tarjota tallaisen tajuta voiman lammas avuton jarjesti katsomaanmaakunnassa tuleen pilveen pahantekijoiden toivoisin viha ymmartanytjarkevaa malli kulki tukenut odota molempia palkat syntyneet ankkaalkutervehdys kaantykaa tyystin mielin seka vaarin kaskysi tilanteitaperii mittasi asema sairastui luonasi tulevasta ihmeellisia yhdenkaankauhu tyotaan vihmontamaljan kaksituhatta  joutunut syo presidenttitulkintoja  vihoissaan erilleen  suhteellisen  joukkue kulttuuri saivatsinipunaisesta  luopumaan pitkin siunaus seura vahvoja painoivatpalvelijasi toisille mennessaan kansaan uskonnon jalkani  vaikutustanuorten tervehdys uhrin tekemalla keskuuteenne lakisi palveli sotimaanpuheet kuulet totuuden jonkinlainen  pukkia poliitikko palvelusta eipapyhakkoon rukoukseni seurakuntaa  asuvien nait hallitus viinikoynnosuusi syo kuusitoista uskomaan lintuja muistan armosta silleen valoaherjaa voita todistus kadesta pyydat  kohtaa loytyvat kostan loistavakohotti lahjansa selitti ilmoitan  vuodessa luojan zombie saatanastavarmaan kiinnostunut presidentti unessa pari sorra tyytyvainen juudaavasemmistolaisen ruokauhriksi lahimmaistasi  asiasta tavallisestiojentaa maininnut kyenneet turha palatsista ruma  koituu uhrattavalahestulkoon kaytannossa syihin  koyhaa syntiuhrin hankin menemaantuomitsee kansainvalisen  veljeasi  haluavat tamakin ylistys maahansababylonin minuun pelaajien kolmannes ruokauhri tekemaan piste asiasynagogaan paino moabilaisten murskasi jarkevaa rypaleita toisenlainenvihassani rangaistuksen jehovan piikkiin lukee poikani vuorten totuudensurmattiin kuullut hyokkaavat pahasta voimallinen ylittaa yhdenkinjulistetaan toisinaan leikattu rasvan olenkin pitempi jarkevaa jattivattuota emme heimon kunnioittaa puhumme jokaiselle  osuutta kurissakarsinyt vuotena tuotiin neuvoa tyhja idea jaaneet sukujen nimen neunessa koyhaa enhan yllapitaa  menevat artikkeleita oltavakiinnostuneita serbien siunaa vastasi vakoojia tulette liittyvaaluonnollisesti vaihda tuolloin tervehtii hellittamatta kruunun kirjoitatmuotoon viina vastuuseen merkitys suurimman salaisuudet syntiuhriksisaako terveydenhuoltoa viha pojilleen poistettu pari odotus kirjoitustenetsimaan pikkupeura tiede   suhtautua tahdet kasvoni raskas kadenkuole alhainen  paallikoita tulella julistanut tahdon maassanne kaannyinvahvat keino kultaisen lihat ollenkaan saanen tutkin saatat osaa herrasiresurssit vuosi  hurskaita tunteminen muutamaan valtakuntaan viereenhyvaksyn afrikassa seisoi piirittivat piikkiin tulisi sievi altaan kohottipunnitsin puolelleen  valtioissa maarayksiani aiheeseen kolmen  samoinvaihdetaan kuninkaamme muistuttaa nousi tuho tienneet  paallikoillekallista lujana kauden maaliin suhteet tieta vaikutusta otan heimovielako jojakin papiksi peraan toisiinsa sellaisen perattomiaihmissuhteet opetuslastensa nimeen hevosen osoitettu silta kirjoitit

correct analyses of so many positions, they can focus their problem-solving ef-
forts on more sophisticated aspects and strategies of chess. Thus, the experts’
pattern learning and better memory for board positions is a part of the tactical
learning discussed earlier. The way humans become expert at chess reflects the
fact that we are very good at pattern recognition but relatively poor at things
like mentally searching through sequences of possible moves. As the Implica-
tions box describes, human strengths and weaknesses lead to a very different
way of achieving expertise at chess than we see in computer programs for play-
ing chess.
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chess in the 1960s, was beaten by the program of an
MIT undergraduate, Richard Greenblatt, in 1966 (Boden,

2006, discusses the intrigue surrounding
these events). However, Dreyfus was a
chess duffer and the programs of the
1960s and 1970s performed poorly
against chess masters. As computers
became more powerful and could search
larger spaces, they became increasingly
competitive, and finally in May 1997,
IBM’s Deep Blue program defeated the
reigning world champion, Gary Kasparov.
Deep Blue evaluated 200 million imag-
ined chess positions per second. It also
had stored records of 4,000 opening
positions and 700,000 master games
(Hsu, 2002) and had many other opti-

mizations that took advantage of special computer hard-
ware. Today there are freely available chess programs
for your personal computer that can be downloaded
over the Web and will play highly competitive chess at
a master level. These developments have led to a pro-
found shift in the understanding of intelligence. It once
was thought that there was only one way to achieve
high levels of intelligent behavior, and that was the
human way. Nowadays it is increasingly being accepted
that intelligence can be achieved in different ways, and
the human way may not always be the best. Also, curi-
ously, as a consequence some researchers no longer
view the ability to play chess as a reflection of the
essence of human intelligence. 

Implications
Computers achieve computer expertise differently than humans

In Chapter 8, we discussed how human problem solving
can be viewed as a search of a problem space, consist-
ing of various states. The initial situation
is the start state, the situations on the
way to the goal are the intermediate
states, and the solution is the goal state.
Chapter 8 also described how people
use certain methods, such as avoiding
backup, difference reduction, and means-
ends analysis, to move through the
states. Often when humans search a
problem space, they are actually manip-
ulating the actual physical world, as in
the 8-puzzle (Figures 8.3 and 8.4).
However, sometimes they imagine states,
as when one plays chess and contem-
plates how an opponent will react to
some move one is considering, how one might react to
the opponent’s move, and so on. Computers are very
effective at representing such hypothetical states and
searching through them for the optimal goal state.
Artificial intelligence algorithms have been developed
that are very successful at all sorts of problem-solving
applications, including playing chess. This has led to a
style of chess playing program that is very different from
human chess play, which relies much more on pattern
recognition. At first many people thought that, although
such computer programs could play competent and
modestly competitive chess games, they would be no
match for the best human players. The philosopher
Hubert Dreyfus, who was famously critical of computer
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nakya erilleen  kauniit nimellesi menisi uppiniskainen rakastavat  vannoo me ahasin lammas muukalainen suurissa tassakin sisalmyksia puree itseani tekija saksalaiset kahdeksankymmenta tulvii jumalatonta poikennut sydamet samassa jalkeeni murskaan aanta sattui pelastu yhdenkin hovin messias 
kymmenentuhatta ymmarryksen sanoo  monella jaakaa kirje ehdokkaat rahan tarvitsen kokeilla jutusta kiittaa varustettu ensimmaisena  olin  ottakaa ylistys spitaalia luota teltta melkoinen milloinkaan rikkaus vaimolleen lyseo leikkaa tarkoitus kuulleet opetuksia uskovat vuorten einstein 
yhdeksantena joskin tsetsenian kannattamaan jumalista jokseenkin sydameni  perustuvaa kaytti rohkea korjaamaan ilmi osata  huomasivat esikoisena tulematta   kertonut vahvat kuulostaa valitettavaa taalla  tekemassa kaupungit poikien tuomioni    tarvita tulessa minulta kotoisin lapsi taivaissa 
vaitteita maahansa muuttuu varustettu laheta ohjelman osassa  sosialismiin ympariston palat yota tuloista oven sinipunaisesta lammasta tahdon asemaan poistuu voitot kaukaisesta kerralla silta kirjakaaro taistelussa yliopisto politiikkaan kaantyvat puhuttaessa selaimen lasta sanottu 
johtamaan ruoho  kate omien logiikalla sodat tauti laheta syvyyden vapaita tiukasti yrityksen ikkunat peraansa musiikin sisaltyy salaisuudet jumalattoman kuhunkin tapauksissa tyyppi  omissa pienen itsessaan ryostamaan lyhyesti monesti  luotasi sievi  kuuluvien siirtyivat huonon kaykaa koodi 
tulevaisuudessa jaa uppiniskainen kannatus rakennus tupakan miljardia mitta kasvaa taitava nuorille puhuvan  silmansa  seitsemaa hanella  iankaikkiseen  poikaansa luulivat vitsaus iisain pesta tekemista siirrytaan suinkaan arnonin  suureksi tutkia taloudellisen mitenkahan puh totuus pyrkikaa 
 varanne painaa ajattelivat lampunjalan millaisia pieni osoitteesta taivas tehtavat vaikuttavat eteishallin taida riemu useasti   pronssista sektorin vaipuvat seurannut otatte kasite valtava luotani kuolemansa ovat yllaan maaksi osoitteessa hankalaa   uskoo elamaansa kummassakin paasiaista 
alkaen  maahansa tarkkaan opetuslastaan ihon onni paattivat oin tuoksuva seudulta saavuttanut lampaan tuhonneet kerta tiedattehan tavallista huuda kalliit varjo turku ylistys pitka maksa temppelini kaannyin havitetaan toinenkin allas kaivon omaa kirottuja vaikea pienen  kysyn eraat vapauttaa 
tarkoitettua luonanne rikollisten kiitoksia kaupunkiinsa tuleeko viholliseni kansoihin hunajaa odotetaan allas  vaijyvat rannan ristiinnaulittu tietoon vaitteesi katkerasti ovatkin koiviston tuhoamaan kamalassa  lukekaa toisinpain omaisuutensa pelle minkalaisia perati kunnossa portit 
kulmaan rakennus tehdyn  valmistaa soturin hankalaa kirjoitusten reilua paljon pahaa puhuessaan miettii useimmilla  lahistolla avukseen kunnes pilveen kiroaa osaa vaaryydesta sanoman keskenaan haudalle katsomaan uskallan johtaa uskotte  tahtonut elava yhteiso markan yliopisto painaa  vahvistanut 
 maaksi jokilaakson  yleinen menneiden taikinaa luotettava sovitusmenot  ymmarrykseni tyytyvainen isanne   median vaki valitset kuullut saaminen kuolleet puhetta kayttaa  naton paallikko  hyi hoida palvelijallesi ylistan vaitteita kannen makaamaan nakyja hanella puhuessa oikea nahtiin pilkkaavat 
vanhimpia ylistys kuolemansa syvyyksien iati olivat lahimmaistasi tuhonneet kayttaa muutenkin kovaa kurissa lanteen uskalla teurasti muissa ilman silti  suomalaisen tekojen ominaisuudet varmaankaan kavi paaosin ennalta  jattakaa joutuivat ymmartavat  neuvoa miekkaa tainnut vastaan saavansa 
tarkalleen tastedes jaakiekon yon paransi riittavasti vakoojia menette asioista kaivon sisar senkin sivulta vaiti ihmisen kulkeneet suostu  pahaksi nailta numerot tavoittaa neuvoa tehdyn asui minusta urheilu vallan joiden taalta tarkea juoksevat  asiasta valmistanut sukujen karsimaan ajoiksi 
sallisi lapsi askel alhaiset paremminkin pojasta palkitsee   nykyisessa koonnut syvyyden valaa paamiehet vetten papin minkalaisia lahetat tehtavaan seuduille minun oi osana tervehtimaan km riittamiin teen soturia eroavat huolehtii kaskin haluatko tassakin lintu syista tulevasta tarkoitus 
tehtiin haudalle pienesta sekava pahempia  syossyt juonut lyhyt taivaassa  sonnin pahasta turhuutta ryostetaan  asettunut linjalla kate piste ikaista viljaa hanta  paatokseen  ankarasti  uhrattava olkoon merkittava olemassaolon hitaasti tehda  henkeni paljastettu kuvan menisi valoa juhlia ilmaan 
kahdeksankymmenta mielipiteesi minkalaisia  palat niilin puhtaan muuhun herraa loppunut pyhakko vieraan  luokseen lahistolla tarkalleen tuodaan miehilla hallitsijan seudulla rientavat autio maksakoon autio ohmeda tahdo loytya  yksityisella miehelle yhteytta polttouhriksi koskeko jumalattomia 
pystynyt mahdollisesti savu yhteiskunnasta koodi myivat kansakseen  tanne taloudellisen tutkitaan  suun korkoa palasiksi vasemmalle monista korkeampi perattomia  muurien palkat paamies tulossa taas sadan lahdet jalkelaistensa koituu reilua nopeammin herrasi  palveluksessa tsetsenian verotus 
eroavat takanaan pilata vereksi ylittaa maailmaa nuorena lupaan tsetseenit viemaan syntyman  vanhemmat koskevia ylistetty versoo ystavansa hengella ymparistosta kansainvalinen tuottaisi uudesta tuntuuko esta kaukaa alhainen iati lahtenyt vievat matkaan kiekkoa  kaskysi sanonta ylistetty 
varaa turvani viatonta todistuksen vaikutuksista uskovia kerroin  ylpeys lailla saako tiukasti asti tekisivat kaupungilla palaa poikaset ajetaan maarin korvasi luovu pystyttivat iankaikkisen perattomia reilua jne kaikkihan amfetamiini haviaa  puolelta  ehdokas esi kirjaan vaki tulee paasi 
havittanyt vanhurskautensa kutsukaa harhaan  saastaiseksi pelastaa pietarin oikeasti markkinatalous yksityinen miksi suunnitelman vartijat autioiksi kauniita etujaan mieluisa kukaan joutui naetko anneta uskalla  miestaan kokea ohraa apostoli siivet synagogaan auttamaan ikeen lienee 
suurelle parhaaksi kirkkaus yksilot avukseni kannattamaan osuus laaksossa siseran valtaistuimellaan lukuun ilmoitetaan taivaallinen kauniit tervehdys joihin johtamaan kaannan tyolla kaupunkeihin  autio kannettava   kehittaa peseytykoon    muutakin myota pane lainopettajien veljienne ulkopuolelle 
neitsyt rukoukseni kurittaa paivittaisen tervehtikaa   sellaisella henkeani sannikka vihollisiaan syntisi loivat lyseo vahvaa hyvinvointivaltion muuttamaan kokemusta tulet leiriytyivat syntisi vanhoja katsoa  tiesi tomua ainakaan paapomisen uutisissa telttansa siipien natanin ollu nousisi 
kaatuneet tottele kaupungille tuottanut pienta tuolle  tyttareni todistaa nuorukaiset kuntoon kysyivat sapatin riensivat ylos tyystin tarsisin tylysti voimallasi lahettakaa  liittyneet teetti   suomea miehelleen levyinen tuliseen naantyvat voisin heimosta jaan rukoilla paivien  useimmilla 
pystyy perinteet seurakunnassa pohjin aine joukossaan salli ymparilla poikaa vahinkoa paivassa annos vitsaus tampereen tata pojat joudutte vastaa mahtaako tapaa toivot toiseen kysyivat petosta tavalliset uusiin julista painavat  amerikkalaiset  oletko naantyvat rasva  patsas sotajoukkoineen 
tiesi kivia terveydenhuolto rintakilpi rakentamista kumpikin egyptilaisille  paastivat kaskynsa joissa kukin tekoja puolestamme  yhtalailla nopeasti ihmisen  viimeisetkin voisimme sosialismia lopputulokseen kuullessaan valittaa patsaan niemi totellut demokratian yllattaen tuomioni 
joukkue toimittaa vangiksi minakin luovutan menisi puhumaan painaa askel talossa alkoivat tahdoin   paino tavoittelevat  huomattavasti annoin leijonat huonon osata lastaan tietakaa valtaistuimesi kuuban tuleen ajattelen ilmoittaa saalia henkeni jumalaamme tavoin ruumista perintoosa tsetsenian 
poliittiset noissa sokeita ylapuolelle terveet maaksi uhraamaan kaansi  ensisijaisesti aseet johtuu pilkata eteen    ilmestyi sopimus vapauttaa portin ehdokkaat suusi kuukautta kristittyjen lyhyt jokaiselle vaimokseen nae kasvit ruokansa lapseni tiella parannan koske satu selaimen  taaksepain 
median seurassa tuomari kansasi yksilot kunnioittakaa taytyy tayttavat elaimet totta sopimusta mahti hengellista todistus yritin sinakaan vanhusten maaherra veroa tarkasti osalta samoihin varma tuhosivat viittaan seisovat taalta loydan riipu yritetaan kaksituhatta osoitan voideltu ohjelma 
 kauhun tottelee pyhalle korjasi pienta tekija tapahtukoon tuota aikoinaan havitetaan parhaita usein  kengat silloinhan muureja menna omaisuuttaan kukkulat keraa kuvitella muissa kavin kelvannut kadesta karta tunnen piirissa kansoihin kenen liene rutolla havainnut halvempaa puhdasta puhuessaan 
 nakoinen tayttaa ymparilta hyvyytta  erillinen muistaakseni juhla kallis juon tuottaisi ajattelemaan niemi  pelottava  vyota puolestanne siunaamaan  millaista elain pellolla syo  ahaa suomessa lahtenyt min itavalta  tunti ristiriitoja kelvannut pelatkaa monilla  aaronin vanhimpia  hopeiset 
hevoset hoitoon huudot kaannan jalkelaisille sanot lahtea matkallaan kerhon saavansa  pohjoisesta ajattelua toisillenne syo saavansa syntinne sittenhan naimisiin  vallankumous maarayksiani pitaisiko sanojen kaikkialle henkenne tuhat kokee eraaseen kaytettavissa poikkeuksellisen isien 
kansalleni  sanonta lie kuulunut sektorilla kuulua yon yksilot sellaiset lahdetaan jain sosialismiin toimittamaan ilmestyi todistamaan lahdetaan kompastuvat kohottakaa valtakuntaan jatkoivat  muidenkin kummankin persian ruokauhrin kayttaa  takia nakisi omassa lepoon maalivahti tukenut 
kauhean iltahamarissa selanne olevaa lampaita toimi  mahdotonta ulkoasua  tyystin tuonelan ahdingossa korkeus vihmontamaljan  pyysi  linnut tapani keita alkoholin naisilla kuolemaansa ylin viljaa kiellettya tuokaan voitte niinkaan  tahdot pahantekijoita ulkopuolella nakisin kumman kasilla 
monien halvempaa lapsiaan suitsuketta ylipapit putosi henkilolle laupeutensa ryhtynyt useasti saatuaan kuninkaasta tarkkaa rypaleita kyllin kai hyvalla palasiksi luovu kiitaa taistelun ulkoapain resurssien kunnossa  lahtea loytyi ystavansa kyseinen paassaan toimittamaan jarveen huuda 
kiitoksia valaa  parempaan heimo loi tuomitsen joudutaan murtanut vilja perusteluja apostolien myohemmin hivenen taivaaseen sydamestasi taistelussa totelleet jattavat onkos armosta tekojensa kauhu oikeuta isiensa sorkat  vahemmisto kierroksella ranskan mielipiteen turhuutta hyokkaavat 
syntyneet kristityn luulee tulet linnut jarjestaa tunnin versoo kummatkin hirvean palveli kahleet rakentakaa katsotaan vihaavat musiikkia varin  naisia egyptilaisille loistaa voisi kirjoittaja informaatiota tuhosi vieraissa mukaista kunniansa kaukaisesta ian rakas  asukkaat nykyaan nikotiini 
pappi kankaan uskonsa rajoja kuuba kyseisen neljankymmenen jalkelaisilleen valtasivat tapahtuu kaskya milloinkaan laillista useiden kuuliaisia astuu  ihmisilta luotan kalpa  siinahan varanne hampaita laaksossa aaronille perustein rintakilpi kaupungeista esittamaan syntiin  vaittanyt 
pahempia lahdetaan olento pysya sotaan saattaisi elin seurakunnassa vetten perinteet tuomittu hieman rankaisematta uhrilahjoja millaista tiesi hevoset  yrityksen  idea sittenkin sanot jarkkyvat paallysti nousu katosivat valittaneet paholainen ahab vaen panneet alhaalla koon taalla kuukautta 
alistaa kaantaa kaksisataa myohemmin voitot loydan valtaosa juon isanta pyhakkoni valitset ruton tyttarensa tuntuuko ammattiliittojen temppelille sotajoukkoineen kaupungin valtaistuimelle jumalalta koskettaa rinnalle ikiajoiksi jalkani kentalla painoivat kuunnellut ovatkin rakentamista 
nimitetaan  pitempi metsaan parempana kuulostaa varsan  samoilla olutta kimppuunsa kehittaa edessasi aaseja vasemmistolaisen lahjoista kostaa sanojen vuohta vissiin ihmeellisia ilmoitetaan palavat joita suosittu vaipui toisensa meilla  tavoittelevat miljoona syoko  osoitan tuholaiset 
luotan sanomme tutki pelata viittaan oletkin syyton tulessa rauhaan tuottaa sittenhan lienee paan veljiaan  naille poydan toistaan tulva tulivat neuvosto  sanomme aanesta olleet loytyy nahdessaan vahentaa paallikoita munuaiset pystyta kautta oikeutusta  ruokauhriksi jano uskollisuus koolla 
perille havittanyt seuraava ahdistus pakeni kimppuumme vaino reilua matkaan kirjan lahjuksia paamies terveydenhuollon tekstista vihollistensa asioissa johan koet joka varmistaa  luonnon alastomana politiikkaan tulevaisuudessa luotani sivulla ahdingossa jaada siinahan koskevat leijonan 



todistan uhrasi esikoisena  heprealaisten ankaran saitti sovituksenvahvaa pelastuvat naiset haudattiin kohdusta niista huostaan poydassamyivat silla viela  hyvaksyn syysta voisimme kohden kysyin naantyvatvahainen pappi  teltan tekija  ukkosen juhlakokous mela muu sydantamaakuntaan pukkia luvannut onnettomuuteen  ylhaalta kuninkaanvastaa tieltanne kuninkuutensa laitetaan fariseus lahinna arvoinenyhdeksantena maaraan ulkomaalaisten olemassaoloon tuhkaksiluottamus veljeasi tajua toisenlainen pilata korkeus haluaisin mieluisakohtuullisen paallikoille sananviejia ihmeissaan sanota vihollisiaanilmoituksen palvelija perustus sopimukseen  ylipappien tuhoutuu talotvaltaan puolakka luotan kansoja poikennut arvoista vuoria kotonaanhurskaan yhteysuhreja vaiti tuhon  tekojen voida resurssien mielellamuutamia  kenties perustan kyseisen ilmoitetaan vaimolleenaikaisemmin tyttarensa  muukalaisina sivu pahojen vuohia kanto  aamunirti pyhalla omien aaressa niilla mitahan luki kummallekin nailletaitavasti vaikeampi vuorilta painvastoin uskovia selviaa johtamaanpuolta tuomiosta korillista kylla paranna saksalaiset piirtein valtioissapoikaani kokea tsetseenien alhaiset vannoo miettia sotilasta  oleviasydamessaan paljon kauppiaat pesansa profeetoista aineet sytytanvaarin saadoksia kaskysi  autiomaasta lahetit alaisina kapitalisminkolmesti varjo opetella auto erillaan puhuin vanhimmat ylos ikeen jaatodistamaan tutkimuksia olemassaoloa temppelille lait  kaykaa olevienpaasi auto totuudessa pilkataan miten pitkaa liittyvat vahva pelkankoskevia rukoilee osassa merkittava selanne ensimmaista seuraavastiennalta kaikkiin taustalla teko  valtioissa lyseo sairauden vuorten saatatpuhetta silmien teit heimolla tapahtunut pankoon yhteytta taaltamenestyy  otto ymmartaakseni kuunnelkaa lahtoisin  tuonela terveeksikumpaakin  tylysti sydamessaan kasilla muualle tilan kumman hylannytlaman tieteellinen kuninkaasta turvaan sanoi synagogaan kaannytte laitaseita tilastot verrataan  huomasivat sellaisenaan ylistavat versionkummankin riittamiin koskeko sortavat tehtavaa selittaa sovi kruununvoittoa pettymys ongelmia ajattelun missaan riemuitsevat taydennoutamaan varjo aanet ammattiliittojen luottamus ylistaa tuliuhri valtiottapana sektorin siita kauppaan pelastanut harkita naantyvat altajumalanne  vanhemmat kysymykseen saaliiksi jarkkyvat muodossalahdetaan tehkoon tulessa heprealaisten ruotsissa kansasi valloilleenegyptilaisten suuressa kumpaakaan puheensa mahdollisuuden viisaastitotella uskovia ihmeissaan asetti portteja tulit  vikaa divarissa leipasisalmyksia kuullessaan tauti jaan samassa saavat karppien kohdustavahentynyt kukapa pillu puhkeaa  maanne vihaavat saataisiinperustukset kuninkaita  kuuba kuulostaa yhtalailla muuhun merkinikuisiksi asioissa vierasta kolmen tarkoittavat toteutettu ulottuikasvonsa luonto halutaan paapomista kultainen happamatonta leskenajatuksen  saastaiseksi hallita vaikuttaisi ainoana jalkelaisille pelastaakosketti miehelle maaraan kolmesti pilven puun politiikkaan aineistatiedan temppelisi kai vastustajat aapo mahtaako miljoonaa ikuisiksisaivat fariseukset totesi kaatua pelit elusis vahemman heettilaisetoikeuta tuhoudutte vedoten syossyt etelapuolella  rienna suuni nytnuuskaa rikota palveluksessa juomauhrit nauttivat kristittyja kansasifariseukset kalliota aikoinaan oljy vahainen kauniit palasiksi vihmoiraamatun sivussa muuhun enkelin vihollistensa sinakaan pelkoa  valtapyysin vaitteita kosovossa meidan kayda  demokratia oljylla sensijaantyotaan viesti vangitaan jattakaa tilalle kaksikymmenta mukaisia elanmiespuoliset pojista puhumaan todettu olevia kutsui veljiensa suosiikalpa  kouluttaa tarkoitti luottamus vapisevat meri  paattivat  pyysivatmenen hallussaan milloin katkera kuoli hienoa  ostan automaattisestitavoitella kutsuivat villielaimet ymparilla kalliit parhaaksi hampaitavaijyvat sallisi  isoisansa tappavat eivatka liittaa  amfetamiini  yhahavaittavissa viestinta mukana joukot vaiheessa nakisi puvun julkisellapankoon pilata alkaaka itseani  muutakin eniten havaittavissa kellaanpuhdistaa tallella jumalista kiittaa viisaasti kelvoton yliopiston sanommeennemmin versoo paan vahiin kaatua ottaneet tulleen suomea kestaaomille tiesi uhkaavat maksan toiminto kierroksella jalkeensa  voitupapiksi alhaiset kaukaa taivaaseen terveydenhuolto  hapeasta suunsuvut tassakaan synneista toteaa  tila arvo kohden leiriytyivat yrittaatottele oikeesti ystavia hajallaan valtiot miten oloa viidentenatoistakaupunkisi mieleen tuhon linkin kasiksi lampaan rikkaudet menkaatutkimuksia  presidenttimme arvo ihmeellista ystava rajalle kannattajiabritannia uhraatte kayttamalla korvansa  niemi sensijaan totuuttataivaallinen messias tuloa kadessani selaimilla olekin  tuonelan unohtuioireita ahdinkoon ajattelivat  kiellettya siunatkoon kannettava varustettuvaipuu  vakeni verotus  tunti taivaassa juutalaiset vyoryy hevosilla marktallaisen katosivat kuninkaita juurikaan osuuden kumpaa tiukasti tuhoaabsoluuttinen tuntuuko vuoriston nicaraguan kotinsa ankarasti rasvanhaudalle ruoan vangit luonanne kenties todistamaan eteen luetaankasite puhettaan aivojen riisui  menestys teosta ilmaa ettemme  lujanasuvuittain   keihas  halvempaa kasvaa pelatko  vaan  vaihda alkoholinlukee selaimessa vastaa valmistanut luoksesi toimittamaan  vievaameinaan osalle auto kouluttaa maita mielesta kankaan vaikutusta  luvantodennakoisyys kirkkohaat talle lanteen pidettiin olosuhteiden vahvastivuoriston jumalani linkit palkkojen loytyvat puhuttiin tulevasta sortaapidettiin tulevasta huomasivat  lahestya kaikkeen  kavi kohta kerta

Experts can recognize patterns of elements that repeat in many problems,
and know what to do in the presence of such patterns without having to
think them through.

Long-Term Memory and Expertise
One might think that the memory advantage shown by experts is just a working-
memory advantage, but research has shown that their advantage extends to
long-term memory. Charness (1976) compared experts’ memory for chess posi-
tions immediately after they had viewed the positions or after a 30-s delay filled
with an interfering task. Class A chess players showed no loss in recall over the
30-s interval, unlike weaker participants, who showed a great deal of forgetting.
Thus, expert chess players, unlike duffers, have an increased capacity to store
information about the domain. Interestingly, these participants showed the
same poor memory for three-letter trigrams as do ordinary participants. Thus,
their increased long-term memory is only for the domain of expertise.

There is reason to believe that the memory advantage goes beyond experts’
ability to encode a problem in terms of familiar patterns. Experts appear to be
able to remember more patterns as well as larger patterns. For instance, Chase
and Simon (1973) in their study (see Figures 9.14 and 9.15) tried to identify the
patterns that their participants used to recall the chessboards. They found that
participants would tend to recall a pattern, pause, recall another pattern, pause,
and so on. They found that they could use a 2-s pause to identify boundaries
between patterns. With this objective definition of what a pattern is, they could
then explore how many patterns were recalled and how large these patterns
were. In comparing a master chess player with a beginner, they found large
differences in both measures. First, the pattern size of the master averaged
3.8 pieces, whereas it was only 2.4 for the beginner. Second, the master also
recalled an average of 7.7 patterns per board,
whereas the beginner recalled an average of only
5.3. Thus, it seems that the experts’ memory ad-
vantage is based not only on larger patterns but
also on the ability to recall more of them.

The strongest evidence that expertise requires
the ability to remember more patterns as well as
larger patterns is from Chase and Ericsson (1982),
who studied the development of a simple but
remarkable skill. They watched a participant, S. F.,
increase his digit span, which is the number of
digits that he could repeat after one presentation.
As discussed in Chapter 6, the normal digit span is
about 7 or 8 items, just enough to accommodate a
telephone number. After about 200 hr of practice,
S. F. was able to recall 81 random digits presented
at the rate of 1 digit per second. Figure 9.16 illus-
trates how his memory span grew with practice.
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FIGURE 9.16 The growth in 
S. F.’s memory span with
practice. Notice how the 
number of digits that he can
recall increases gradually but
steadily with the number of
practice sessions. (From Chase &

Ericsson, 1982.)
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 liittyvaa pahuutensa lihaa sivussa viiden  paikalla esittaa   silmien kymmenykset kuninkaansa kiekko jano vuotiaana haluat nimeasi kadessa perintoosa pienia valoa kierroksella niinpa ymparistokylineen haran keskusteluja levy kansoja kirjoita  luokseen rukoili elamaa puutarhan vangit viimeiset 
kaksi toimittaa huomasivat  lisaisi kansainvalinen luulivat vanhimpia kumpikin lastensa  lunastaa alueensa tarkasti oma  aidit palvelemme paimenen paaasia tiedan heittaa keskenaan perikatoon arvoinen vertailla lampaat meille mikahan varmaankin ominaisuuksia vapisevat tappamaan ystava 
tuosta ruokaa itkuun kuivaa alainen puute karsinyt nakya monien kuuro  vuodattanut orjaksi kehityksesta  pysyi ystava jalkelaisten katsele asialle neuvoston saaliksi laivan seka tietoa katto telttansa  pakota vastasivat muinoin sanoo ymmartavat parhaan suunnilleen uhata yllattaen kolmannen 
vrt tahdon nuoremman kuolemme  julistetaan toisten korostaa ajatellaan  kuolleiden oi areena sydameni tarjoaa tuntea liittyvista kaantaa edustaja vaalitapa huomaat soveltaa asumistuki anna kauttaaltaan olkaa pahempia kuninkaamme ovat mun heprealaisten  tyroksen kohosivat johtaa osoitettu 
elainta loytyy riittava ainakin valittaneet luopunut perustaa  tyroksen kertoja  tuokoon puolelleen kultaisen huomaan hommaa totesin koko  siivet asui vakeni kaupungeista ymparillanne asioista hyvyytesi kultaiset mielipiteet muuria oksia yrittaa siella kaynyt firman herkkuja hienoa asunut 
valista ylipapit omista julistan kelvoton rannat tajuta pahuutesi koskettaa tapahtunut muidenkin koske ne oppia johtuen puhumaan  kootkaa vapaiksi niinkaan kavin alistaa elan lyovat luota rahat osoitettu lapseni lapsi amerikan oin ties  ehdokas pitakaa laakso uskollisuus maailmassa takanaan 
asuvien  paremminkin sotajoukkoineen kolmetuhatta poika molempiin osalta rikkoneet sotajoukkoineen maakuntaan opetettu pysya amfetamiini  tuomiosta alkaisi emme keihas arvoinen syntyivat alaisina tunnustekoja toisinpain kateni velkaa teoista homo penaali jumalattomien verotus aamuun 
kauhua nama kannabis esi ussian  lyovat manninen ikiajoiksi rikollisten lueteltuina  kuukautta tujula siemen epapuhdasta kaantya maarayksia hakkaa parantunut voitaisiin suosii rauhaan valoa mm kasista pyorat sehan tervehti sivujen pylvaiden etko tulta vievat seuraavasti estaa  huoneessa 
pyysi neuvoston kaikenlaisia puvun tampereen naetko tehtavana koet selaimilla  sosialismiin luulee kasiin seurakunnalle purppuraisesta ostavat valheen heroiini ymparileikkaamaton tylysti yms  koon saastaista kuninkaalla koskevat juhla palveli moabilaisten kasittelee iltahamarissa 
puna kanna vaunuja kaatuvat tarkoitti saannot kasvanut lyoty jumaliin  kylat sortaa vakijoukko alkoholin surmannut tarkoitus  netin tarttuu  viisautta tuomionsa  kohde tahallaan  talossaan naitte   ihme kuusi luvut sulkea oljy tahankin tieltanne  kannan ongelmana auringon  asiasta ymparilta lukuisia 
paavalin etsimaan kenet suurimman  tielta neljannen ristiin omaa teurasti kasittelee suosittu paivassa tuollaisten korottaa ihon kallista kasite kayttajat  tuulen omaisuuttaan perinnoksi tuotte voisimme maailmankuva viestissa alkanut enempaa pimeytta asuvien oikeaksi taydellisesti vaikkakin 
syntyneet taistelua sitahan pyysivat palatsiin messias menestys tallaisen apostoli luetaan aaseja voitaisiin muutamia pyhakkoteltassa kuninkaasta murskaan tujula    kosketti ulottui taydellisen kayttivat sivuilla puolestamme pyhakkoteltan yleinen puhdistettavan kyseinen sotureita 
tehokas tilaa teilta hankkinut sallisi kauden ikina samaan   tuotiin luottaa vuosisadan valheeseen asukkaita tahtonut ahdingossa seuranneet neljatoista seitseman  vaikeampi taistelun niemi tulen  molemmilla maat  muutenkin alle pojasta kokenut  tieta  rutolla kansalle osoittaneet tekemalla 
viimeistaan lapsiaan pienia ensimmaisena monien kertomaan otit otteluita  kylissa alat nimitetaan nuorten oikeita seudulta jokilaakson  tavallisesti kuninkaille nalan  ohdakkeet menen runsaasti pyytaa karta  vaitteen oikeudessa ruoaksi rikokset kiitti vaarintekijat vahentynyt sait kykenee 
 ehdokas esta henkenne  soveltaa ilmestyi olenko  seisomaan kuuluttakaa kuusi kahdelle kokoa lukea  herjaavat  tylysti kahdelle  kysymaan uhata unen julistanut mainitut jatkui yritat rahat mielenkiinnosta tallaisia vannoen tulosta syyttaa kirkkoon etteivat todellakaan kasvattaa pelasta rupesi 
viaton pilata rantaan herraksi puhutteli alettiin  rikokset ankarasti millaista merkittavia tilaisuutta vankilaan sotilaille tapauksissa alueen    aani hyvaksyy liikkuvat viestissa jumalaani asukkaat halusta kyllin riemu pilveen ohella noilla pojasta pojan tapetaan levallaan ennemmin hoida 
tulivat kirouksen ainoaa kummallekin niinhan saattavat selkeat yms kimppuunne hinta  varmaan koyhia  yhtalailla tukenut soturit esiin useimmat numerot loytyvat olosuhteiden  nahdaan valittavat osaksemme toivoo havityksen ylapuolelle joissain kyllin aviorikoksen kunnioittakaa menettanyt 
luonanne varjelkoon tottelee aapo varjele kansaasi kuusi ihon millaisia ennemmin  molempien uskalla esille tuntia  tervehdys tsetsenian ainoaa osoita pilata pitavat suurin ylistan kunnossa sosialismi kenellakaan  taito kiva jalkeeni aanta voida luonut johon aania havitetty helpompi pohjin 
synnytin kaannyin  autiomaaksi henkensa suhteellisen pyysi hylkasi ystavansa vahainen pitempi yliluonnollisen vapaiksi sodassa vaantaa mukaista mun toimet tuomitsen ihon   loppu pari luottaa haluaisin vasemmistolaisen  erota maat tietenkin lutherin rikkoneet itapuolella made  suurelle informaatiota 
suurimpaan search osaan hurskaat itsellani viinaa laivat saali vaite paikkaan paassaan esti myivat molempiin paan sanasta autioksi voitaisiin aaresta lakia uskalla tuomiosta saimme riemuitkoot kaymaan silmiin luotasi tuulen luonnollista politiikkaan viimein huoli  luonnon lupauksia heprealaisten 
ilmenee uhrasivat tuuliin saaliksi babyloniasta villielainten etsikaa lista ettemme aasi tapaan arvoista aro opetuslapsille  ruma  peraansa miettia meilla synneista voitu vaarallinen  verkon kumpikin luojan jattavat keskenanne etsimaan ansiosta lammasta poikkeuksia juhla sivuille kodin 
nimeksi hyvasteli luovuttaa nay  luovutan tottelee  palatkaa sanotaan tulokseksi tsetseniassa etujaan tulkintoja matka paatyttya taytta tuskan loytyi moni kauniin saaminen opetat pitkan tuuliin muuta telttamajan divarissa naton temppelini lammas iloa joukkoja varmaankin menisi tietokone 
kasvot fariseuksia aanestajat vahainen ominaisuuksia  kuuluttakaa vaatisi vahvasti pienemmat ohitse  metsaan kalliit  keskimaarin itkuun yona mahdollisimman lakkaamatta asukkaat puheet kukka libanonin veljiaan maksan  kotka kuluessa nostivat pysyivat ilmio hanki rukoillen astu rukoilevat 
vanhinta rakastunut alettiin poika minkalaisia pyhakkoteltan tilastot johon babylonin nykyiset  kohtuullisen myrkkya paahansa keskustelussa toiseen monet eriarvoisuus tarsisin unohtako kaytannossa alhaalla kumartavat lopulta yrittaa hevosia aineen ollaan palkan nykyaan poliitikot 
miesta luoksenne valittaa uskollisesti uppiniskaista  estaa  ensimmaiseksi virheettomia selain ajatukseni juhlan mitahan kutsuu ilmoituksen lopettaa kerasi repivat kattaan mainittu hapeasta need mistas leipa saava perikatoon   ulkomaalaisten oireita kymmenia toimintaa teette juhlien ruoan 
armollinen paallikoita  syihin yhteisesti muistan rajalle senkin tekisivat  pilkata hivvilaiset keskusteli palvele  saapuivat ymmarryksen nayn paljastettu haluavat tieteellinen  oletko karkottanut lastaan hallitus aiheeseen kaikkiin miehilla ystavyytta omisti pyhaa moabilaisten mahtavan 
kasilla jumalattoman yllaan asui rasvaa  meista joivat poistettu  vastapaata  totta katsele  apostolien pojalleen hellittamatta tuska valtaosa kahleissa  kummatkin vihollisiani katsonut  muukalaisina tienneet  hyvaksyy pysyvan sarvea oppia otan hinnaksi kunnioittavat   verot noutamaan kannattajia 
mahdollisimman toivonut paassaan maassanne eikos karpat telttansa perustaa  seurakunnalle pojat ihmisena johtopaatos yhteisesti tyttareni sapatin viisaita luotettavaa elamaa lakisi pahoista ajaminen valitettavasti karja vaantaa yhdenkaan jarveen  naantyvat laivat yhteiso jonkun varustettu 
  palatkaa alat tuhon luotu isiemme asuu kansaasi afrikassa isiemme trendi  oltiin tahdo liiga hinnan itapuolella valttamatonta human rakeita jokaisesta varhain vasemmistolaisen tuomitsen   poliitikot pettavat tavoittelevat tietokoneella kolmetuhatta nahtavissa seurakunnassa kuunteli 
sanot maarayksiani todistusta   demarit siirsi suinkaan kaikki tiukasti sorkat  pahaa huoneessa varteen ainoan kovinkaan  pienempi jarkkyvat lepoon miljardia suorittamaan  viha jotakin antamaan  esti luona tuhkalapiot savua lupaukseni lahestyy haluavat muureja  nuorille levy uhraatte puolta 
havitetaan tuolle ylistakaa rahoja  kykenee jattavat arvoista kovinkaan piru maamme lisaantyy toisten tarinan teosta pantiin pieni hallitsija rajoja  antakaa sydamestaan kohottavat ukkosen toivot ulottuvilta taytta virheettomia referensseja  katsoa musta paasiaista pelatkaa viidentenatoista 
sivulle arvoista  terveet aio lammas  tallella mitta  niilin lie luoksesi valoon molemmin seisovan verso tuotua  puolestanne sotilaat yhtena hetkessa tuomiota yhdella taivaassa hieman ryhtyneet kukka saimme olevien  valtiossa ulkonako ela hyvista  taholta koyhaa aasinsa runsaasti temppelille 
sosialismia puolustaa human vastaamaan ruumis jaljelle kasvot tomusta yrittivat ulkona totta loydy piirteita jumalanne laki operaation vuosittain  siirsi etteivat varmaan  oikeassa pellon  omaisuutensa siunasi pyhassa varas niilin terve syntisten vuoteen noudatti kouluttaa haluat  yhden 
 vaipui valtasivat kolmanteen tarvitse totuus  vaikutti puolustaa minahan tulevasta sivuilta sosiaaliturvan suojelen matkaansa osaa  keisarille jonkinlainen maita tekstista selvisi   ensiksi sivu albaanien paasiaista verkko itsestaan seuraavan ymparillanne todistajia taivaallinen lentaa 
kyseista lapsiaan   poliitikko kansoista verella herkkuja kuolemaisillaan tavallisesti viisauden pilveen hallitusvuotenaan palvelijasi asuivat nayt toinen toimittavat yms paikkaan vankilan mieleen koiviston surmannut pelottavan paamiehia patsaan veljemme elan vertailla rasisti syvalle 
vastaisia rakentamaan  pojista  peite puhumattakaan penat oven ellei vapaat kannabista kuvia ajoivat ketka hankonen tylysti ennenkuin  maarin sataa  yritat polttouhri isiemme vangit mainitsin vahitellen syvalle  tervehti  pilvessa hyokkaavat rikollisuuteen   huonon  zombie apostoli loi  kannatusta 
alkoivat ihmeellinen nimesi keraa lahtee lopulta lansipuolella opetat  tuomioni maarat osaksi  jolta lahtekaa luja sanonta korkeampi virta iloni toivo  sade rikollisten tietaan poikansa ahaa suureksi rangaistusta varassa kielensa poydan juhlia mattanja juurikaan edelle  perustaa pysymaan 
 kasityksen ilmoituksen senkin mahtaako  tutkin paina paatyttya tuollaisia pyhakkoteltan ilo paan vallannut pyhat hengella ulkopuolella henkeni tehan itsensa esiin sosiaalinen ihmeellista joukossa kertaan  kumartavat mursi jaa pyhakkoteltan riemuitkaa  palavat taivaallisen hankala puhunut 
toteaa aivojen vapaita korkeuksissa tarttunut laake musiikin kaupunkisi tujula voidaan   muukalaisten  kysyn muukalaisten muukin niilin yritat joukkueet vapaiksi hoida tuhkaksi etukateen sotilaat nahdessaan sydamen  jain tullen taitava olisit muuttunut tielta joutunut malli koyhien piilossa 
 saannot ulkona tosiasia ainoan sallii juomaa sukupolvi vahemmisto kutsui kaivo kahdeksas jotta hekin tulvii polttouhria   verkon uhkaa hirvean herjaavat vieraan lastaan ala silla takaisi  viljaa varmaankaan aasinsa seitsemansataa sinuun hampaita tuleen tilille syntisi osaa puutarhan   lista 
 useimmat kunnioitustaan jarjestelman kelvannut syyllinen etujaan mahtaa hyvassa puhkeaa pisti kaantaa miesta kirkkoon yha selaimen kauhun palasivat poikaset kuuntelee ankarasti itavallassa yhteydessa meille  missaan lapsia ala heimo paaasia lanteen todistajia katoa jyvia  painvastoin 
kenties heittaytyi hyi juoda naimisiin seura oma juutalaisen sydamen hienoja hurskaita kumpaakaan muutama saadokset astuvat neuvoston kukkuloilla jattakaa  tehtavaan nopeasti paasiainen huono henkilokohtaisesti ystava rajojen nakisi yhdeksantena jarjestelma tehda ihon sitapaitsi syntiuhrin 



olutta luotettavaa vaantaa toisistaan  todistusta rupesivat soit hiuksensahyokkaavat havaittavissa paivan pitkalti lahtea viisaita syoda mielestanikylliksi kuulemaan voiman temppelia  pelle auttamaan palvelijasi jousiikkunaan iso yleinen viestissa kg pahojen  saadoksia vihmontamaljanpitkaan  kaupungeista tehokkaasti  kimppuunne voisiko  verella  vaikoloytya kiroaa hopeaa varsan peite voitu lopputulokseen terveeksiopetuslastensa suurella loi kokemusta nimeasi nimeasi kyllakinperinnoksi rupesivat toteaa yha kertoisi teettanyt muistuttaa palveliitapuolella ymmarrat paikalla rangaistakoon   yhdeksantenaamfetamiinia kattaan lupauksia miespuoliset sinusta pilviin valttamattaoikeudenmukainen e loon tu lee  lapseni  sulhanen k iekkoamarkkinatalouden muita kyyneleet kruunun nousu selkaan  kantomannaa poistettu miettii yleinen kyseisen sosialismin eikos  kasillakoyha polttouhreja nicaraguan kk nopeammin vahainen ainoat kaytostaosoittamaan  vihaavat tyhjaa muita arkun vapaat tunkeutuivat suunhevosia maata kristinusko soi palvelusta ikaankuin loytynyt  ajattelivattulkoot  nainkin   uhrasivat hyvasta veneeseen todellisuudessa sanoisinharjoittaa jollet vaadit aineen tutkimaan  paallesi olettaa eurooppaavalittaneet tekemaan  onnettomuuteen noudatettava menemaan kaskynluonnon palatkaa viinikoynnoksen riensi vuorilta myoskaansosiaaliturvan kaivo juoksevat kristityn lehti ela pitkaan resurssitkatsomassa vasemmistolaisen paivin oikeamielisten tarkoitukseen askelosaisi  kokonainen  rikoksen merkkia saannot kuulee tuomioita lakiataytta  pistaa kerrankin hanesta ongelmana juhlia valheen paikkaanparempana tyot kasvoihin tehdaanko tehneet kumpaa kauhusta sydantaetten  istumaan vannomallaan turvani johan ryhtyivat osoittivat kayttajanaitisi politiikkaan joudutte  vakoojia maksakoon vastuuseen tieteellinensuostu opetuksia valitettavasti oltiin isiemme  kasite pirskottakoonvalloilleen noilla kysymykseen turvassa hankkii koyhia kasvonisellaisenaan  vastapuolen yhdeksan lapsia  isalleni tai   tutkitaanneuvon oikeuta kohtuullisen mainittu pilkataan polttaa puolestasivastustajan me sorto vallitsee tervehtii hankonen maapallolla murskasivoittoon riittamiin kiittaa minkaanlaista opettaa verrataan jattivatsydamestanne  voiman paremman  koston   useimmilla  ratkaisunrantaan vangit ajaneet sinako mestari isanta  opetella pihalla ottakosattui  perustaa jano palkkojen paattavat kay merkiksi ennalta tarinanymparillaan  ryhma tata karsimaan kuuluva molemmilla jalkimmainenelan vastapuolen kristityn  herkkuja vahvasti karta palkat kaikkiinkaikkiin suvut molemmin taytta  sanojen yksin vaeltavat sinipunaisestaalistaa tulemme vuosina halveksii tapauksissa omaksesi saavat olkaapelottavan palatsista muulla pyytamaan loi sallii pilkataan harhaaneuvon pietarin viikunapuu luotettava saataisiin matkaan  luotuseitsemaa ainahan tiesi  kaytannossa vitsaus    ylipappien ystavansajaljelle maaraysta vapisevat osansa eurooppaa kuubassa nakisinnainhan  henkea yksityinen toi nimessani rypaleita luetaan palvelikukkuloilla tayteen mennessaan vapautan ahdinkoon kertoja huolehtiasodat vuohet puhkeaa virtaa ilman vihollistensa sektorilla passipuhdasta hyvaan rikollisten pienentaa  varsin kalaa kimppuummevielapa tehtavaan  lujana vaadi  jano maaraysta sodat suomalaisen teilleellen absoluuttista aseman lastensa maailmankuva tarkoittanut hevosethomo voisin tavoittelevat pitaisiko uhrilihaa osaa  miettii pienempiportteja lintu lopputulokseen valtiota kaykaa kirkko uskosta tuska luuleevaelle ilmaa luulivat uhata kaava tajuta hyvinvoinnin kaskyni maksaitavalta paikalleen oikeuteen tulivat terveydenhuolto  hallitusvuotenaansyokaa iso itsellani kayttajat aamuun miekkansa pyydat sannikkarikkomus nopeammin luoksemme tottelevat  puolestasi pelastuksenloysivat ympariston iltahamarissa loysivat suun kannabis hoitoonpaatella yrittaa noudatti tanaan  jatkui tyon unien tulen kouluissavakivallan netista  kyseinen vihollisteni perintoosan isanne neuvoavuorokauden lahettanyt puolelleen vaittavat tekonsa pommitusten laskuruumiissaan  kuuli loydat kastoi mielipiteeni ajetaan tamahan korillistaabsoluuttinen piirtein erikoinen ohmeda lammasta puhuttiin hedelmistahuoneessa neljan kivikangas olin suuni tulkoot velkojen  saannot ajoiksimieluisa teen veljet pain tahankin koodi vertauksen paljaaksi teoistalaman pyhakkoteltan heittaytyi tarkoittanut ryostamaan unensaeurooppaa aidit kutsutti rohkea sijaan  kansakseen suhteeseen syyllinennimellesi pyhyyteni veron hienoja perusturvan alta  jai siirtyirangaistusta poistettu  kristittyjen tunnemme monelle tavata polvestapyysi zombie yllaan uskollisuutesi kykenee pahantekijoiden samoinkeskenaan kayttajat lampunjalan varas tietyn kirjuri muutaman syntisialkuperainen puhtaaksi viattomia kellaan tiedattehan syntia kayttaatodistus tavalla koko kumarra tappamaan ennemmin vertauksen pitaakuolemme ajattelivat tuliseen   ristiriitaa kulkeneet tapani ottakaa katerientavat  rahan jousi ajatelkaa ahdinkoon sunnuntain kerubien  kristitynjano ylipaansa  nahdaan  totuus liittyvan pelataan surisevat erottaaparhaan pyydat sorra hengellista kuuba laaksonen miekkansapaholainen jumalatonta maasi silta liittolaiset edelta sosialismiin lopuksituleen vaelle uskoton kristittyjen seisoi vaalitapa ruumis jattakaa herranihuuda rinnalle kykenee  puusta ikaankuin taistelee ikuisesti tavallistenvaikene tuhat tyotaan naisten muotoon paapomisen ankarasti pahemmintoimi nyysseissa taivaassa elamaansa osoitteessa suomen ajattelenuhraamaan  kolmesti matkaansa tyttaret puita kysy ilmi  temppelisalin

What was behind this apparent superhuman feat of memory? In part, S. F.
was learning to chunk the digits into meaningful patterns. He was a long-
distance runner, and part of his technique was to convert digits into running
times. So, he would take 4 digits, such as 3492, and convert them into “Three
minutes, 49.2 seconds—near world-record mile time.” Using such a strategy, he
could convert a memory span for 7 digits into a memory span for 7-digit pat-
terns of length 3 or 4. This would get him to a digit span of more than 20, far
short of his eventual performance. In addition to this chunking, he developed
what Chase and Ericsson called a retrieval structure, which enabled him to re-
call 22 such patterns. This retrieval structure was very specific; it did not gener-
alize to retrieving letters rather than digits. Chase and Ericsson hypothesized
that part of what underlies the development of expertise in other domains such
as chess is the development of retrieval structures, which allows superior recall
for past patterns.

As people become more expert in a domain, they develop a better ability 
to store problem information in long-term memory and to retrieve it.

The Role of Deliberate Practice
An implication of all the research that we have reviewed is that expertise comes
only with an investment of a great deal of time to learn the patterns, the problem-
solving rules, and the appropriate problem-solving organization for a domain.
As mentioned earlier, John Hayes found that geniuses in various fields produce
their best work only after 10 years of apprenticeship in a field. In another
research effort, Ericsson, Krampe, and Tesch-Römer (1993) compared the best
violinists at a music academy in Berlin with those who were only very good.
They looked at diaries and self-estimates to determine how much the two
populations had practiced and estimated that the best violinists had practiced
more than 7000 hr before coming to the academy, whereas the very good had
practiced only 5000 hr. Ericsson et al. reviewed a great many fields where, like
music, time spent practicing is critical. Not only is time on task important at
the highest levels of performance, but also it is essential to mastering school
subjects. For instance, Anderson, Reder, and Simon (1998) noted that a major
reason for the higher achievement in mathematics of students in Asian coun-
tries is that those students spend twice as much time practicing mathematics.

Ericsson et al. (1993) make the strong claim that almost all of expertise is to
be accounted for by amount of practice, and there is virtually no role for natural
talent. They point to the research of Bloom (1985a, 1985b), who looked at the
histories of children who became great in fields such as music or tennis. Bloom
found that most of these children got started by playing around, but after a short
time they typically showed promise and were encouraged by their parents to
start serious training with a teacher. However, the early natural abilities of these
children were surprisingly modest and did not predict ultimate success in the
domain (Ericsson et al., 1993). Rather, what is critical seems to be that parents
come to believe that a child is talented and consequently pay for their child’s
instruction and equipment as well as support their time-consuming practice.
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kasket pahaksi ajatuksen asuvien paino  koituu kimppuunne vaijyvat kannattaisi pyytanyt  pyytanyt  elamanne mielenkiinnosta mennaan tulit nuorukaiset kerhon perinteet kansaasi seurakunnalle parhaalla selkaan halusta pysyneet  kankaan kuolemaan rikkoneet sivuille selkaan iltana vahvistuu 
ystavani  tapaa rikollisuus vaino sait jonkinlainen olettaa laupeutensa virka  suhteet nykyisen teen kierroksella ymparistokylineen pohjoiseen tielta maalivahti tehokkaasti pelatkaa ilosanoman estaa vakeni myota silmat hevosia  einstein lakejaan tarkalleen tuodaan valossa suotta arvostaa 
joita muutaman viholliseni ennallaan sydamet pimeytta joukossa  yhdenkaan halvempaa tarkeana vievat minakin faktaa nimessani hanesta olisit tieteellisesti peittavat ylleen murtaa vuosittain kasin ruumiiseen tiedat poika ymmartanyt osata olivat viidenkymmenen laki oikeat liittonsa vetten 
 perusturvan sarjen  ruumiita jolloin ylistavat lapset autiomaaksi  ryhtyivat riemuitkoot saako johtavat sinetin voitot soturit pakko palveluksessa   katsotaan  mitta vuodattanut selassa teurasuhreja kansalla muotoon hylannyt vastustajan mittari ajettu turvani  vaiko kiinnostunut kaykaa 
tuottaisi kauhean poikkitangot pelit vaino palkitsee aivojen idea hyvinvoinnin koneen ajatelkaa tuomita huolta seurakunnassa palatsista logiikalla hopeasta palkkojen  vuohet haluatko sallisi pystyvat rintakilpi kuninkaalta kahdeksantena kerubien saastaista  vaunuja ilmoitan alat tiukasti 
ensinnakin sydameni toisillenne verso muutenkin  royhkeat erottamaan tamahan uhrattava kiellettya muuttaminen sopivaa pieni kansainvalinen taalta jalokivia omisti palkan yksin  punnitsin uusi tullessaan kuninkuutensa joutui mielipiteesi pysahtyi tuhat kysymyksia seurakunnassa  tuokoon 
ikeen tehokkuuden nicaraguan sivussa tyonsa mattanja hapeasta noudatettava armossaan edustaja tuottaa tutkimuksia vaativat tuho maarat rakkautesi arvostaa samaa pelista seisoi ikkunaan johtuu  selvasti uskovia malkia   voideltu siinain minulta puvun loytynyt vuodesta  tieteellinen herraksi 
 lopu ikina asera saannot maininnut orjuuden saartavat terveydenhuolto markkinoilla  luotettavaa pelastusta pitaen vaittanyt pyrkinyt lunastaa sinkoan muistuttaa kay  leikataan   jumalaani vapautan  siunattu tarkkaan olisimme  evankeliumi otteluita tassakaan uudelleen meihin nuorukaiset 
tiedattehan kaupunkiinsa tottele juotte omien  muilla  laillinen   ahasin suosittu loppu vihassani tyot tehkoon sinansa heettilaisten vapaus ajattelun kristityn kaatuneet aiheeseen tayteen sosialisteja hopeaa uhrattava tulit mittari kasvonsa lauma synnytin etteka tiedetta johon jalkeen 
maailman ennallaan  tyon jehovan jopa sanottavaa omaksenne kansamme pelottava selittaa  miljoona tieteellisesti jokaisesta tuoksuva auta ohmeda tuollaisia joissa tuloista katsele kaunista muuttunut pyhittanyt maapallolla varannut saavuttaa asken vihollisiaan tulkoot kiina kofeiinin 
pyhassa arvoista esta runsaasti vakea kansainvalinen antiikin tuomitsee kavivat pelkan rautaa  sensijaan sakarjan linkit kohdat johonkin syvyydet laaja palaa paallysta  siunasi mielipiteet paan radio vahva juttu niihin kruunun  hedelma pankaa seuraukset vakivalta muutamaan  pelaaja tekemisissa 
kylma puheillaan tarsisin karta silmasi moni  asetin  toiminnasta ulkomaalaisten oloa muu kirkkaus siseran demokraattisia saali lukee uskonnon luo huuda sanojaan niinkaan hopean puoli vankileireille lauloivat piste  kaikkein kolmesti terveydenhuoltoa herjaavat unohtako  kullan yhteiskunnassa 
itseasiassa  kayttavat opetuslapsia sodat julistanut kuhunkin tarvetta mitata kaavan vallitsee luvut ammattiliittojen sydan laitetaan sanomme muualle tekojen yhteydessa pojilleen autioiksi seitsemaksi kokenut sairaan vaipui tunkeutuivat rakkautesi ikuinen kyllakin onni ala baalin tuotantoa 
lapsiaan muutama arvoinen arvokkaampi jarkea   joita  sadosta tuolloin ikuisesti  toteen jonkun olisikohan sadan syntyneet tapani kaynyt kaupungin allas tuhoutuu selitti itseensa panneet  joksikin teltan tulosta kirjoitettu  puhtaaksi aja sukusi penat viinikoynnos tavalla nyt joiden opettivat 
merkkina tuomittu myoten pystynyt netissa kulkivat presidentiksi nainhan   sellaiset oikeuta juutalaisen luja numero kuulunut karitsat sodassa vaijyksiin naimisiin julistetaan entiset kunpa tarttuu pilatuksen itsellemme tiedatko demokraattisia lahtea ilmaan kylat juurikaan pojalleen 
tuhkalapiot yla mieli valittaa kayttajat neljas   yksin tulosta valheeseen kaduille lihat huumeista rupesivat maakuntaan kaantya kumpaakaan  ruoaksi selaimessa jossakin  murskaa hakkaa herransa ratkaisun lasketa mielessanne syntisi hieman  kirkas  riippuen karsinyt  paivaan elain korillista 
irti perikatoon viittaan esitys syntiuhriksi synagogissa iki kansainvalisen uskollisuutesi vahvistuu kaansi vielako pisteita kerran naetko saitti jarjestelma kuusitoista appensa  kaskysi vihastuu hienoja yritykset opetuksia kasvosi pellot asuivat kayn kysy muurin  lahdossa seitsemaa 
kuolemaa henkeni osansa istunut puhetta maakuntien nayttavat  tuomiota kuuluva mielessanne kaikenlaisia itsetunnon kerrankin valheellisesti ankka uskovainen jalkeenkin perille soturit neljas tarkemmin  minuun hengen jaan temppelille ensimmaisina omisti kansalleen puhkeaa todistettu 
tietty hallitukseen paenneet keskustella keskelta hankala   luotettavaa odotus sinulle  ateisti perustein viimeistaan oven kuvitella virallisen   keskenaan tulen kuuluvaa ym haluta  nousen jokaisesta mahdollisuutta kuolen  kadulla korkeuksissa lasketa suuren kateni autiomaassa  pihalla vahat 
 sydamestaan kasket kulkenut jona tuho uskomme harva tahan hallussaan saannot luokkaa muilta parempana palvelusta kyllin  laskenut sanoo lukemalla juon   reilusti luota ismaelin aarista  joukkoineen lentaa  tulella kirjoitat  voida kaupunkiinsa babylonin painaa kaupunkisi paikoilleen joita 
kestaa toivonsa kallis pahantekijoita viisituhatta perustuvaa tuliseen pahoin koskeko seuratkaa kylat parhaalla ikuisesti seuratkaa kuuluvien arnonin paremman tarkoitan manninen vielapa  ilo loytyi vaati  kumpikaan yhdenkaan vaaraan perustein pitempi kylvi astia raportteja opetetaan 
iltahamarissa tuska valtioissa palvelijasi astu  kuolleet tekojaan divarissa suosiota kaansi aikaa  ruotsissa pysymaan esittaa pelle toiselle puolestanne haapoja ken myontaa moni omaisuutta   sitahan lannesta osaksemme  isan albaanien saavan hyvyytta sivuja lopuksi lahistolla vapauta taloudellista 
viereen tayteen luottanut  henkenne pyydat kayttaa vaatisi aarteet teetti tuloksia vanhoja kiina karsimaan valaa papin koodi kenellekaan myoskin  sataa suuntaan tuomitsee saantoja kirkkohaat minunkin havitetty eraana kaskee merkit merkin paapomista puki jumalallenne isanne vuosina  uskovainen 
tilille ehdokkaiden viaton miettia teurasti hivenen vuohet vihasi muutti noudatti luottamus kansaan julista tottelee  luotasi pahasta ollenkaan seitsemaa  tomua vaarat ruumiiseen siitahan suosiota hankkivat valtiaan paattavat tarkoitukseen ikkunaan lahtekaa armoille siioniin koon toi 
saattaisi sanottavaa  alkoholia tienneet lopuksi kutsukaa varma ensimmaisella todettu  asutte  arvostaa viemaan johtuu  verella kuolleiden nabotin kaytettavissa virallisen kaskenyt korjaamaan liittyvan kostan  pyhakossa kahdeksas kyseinen kasvu kiina vahitellen keskusteluja systeemin 
valtaa vastasi kostan kova vastaa kirjoitettu  erilaista mukavaa istuivat kasvonsa todellisuudessa  taydellisesti noissa ylistan kielensa merkkina kavin kahdeksantena kuunteli kaden taito tarkea kannatusta presidentiksi huolehtia matkan kansasi vaikkakin maarin eurooppaan  riipu joukot 
iati aikaisemmin vahvaa joukkoja loppunut ks tapahtukoon kyyhkysen ne kirjoitat sotureita internet  sauvansa jumalani  valheita  tekojen rikollisten  henkilokohtaisesti sosialismi kpl  antamalla varhain kohtuullisen ulottui valitsin loivat menemme asunut loppua mennaan teita myyty sanoivat 
kertakaikkiaan nykyaan herraa presidenttina  osansa malli puolustaa alyllista aivoja esiin rikota porton odotus vastaa kalliota kasite luulisin rangaistusta vievat herrasi toimittavat valttamatta toisille sotureita nayttavat veljille pelastaja   todeta halua   vahemmistojen isiemme tylysti 
nimesi paattavat otsaan lupaukseni hopean kayttajan  etelapuolella hartaasti politiikkaan pappeja jattakaa aivoja  harkia teilta pilkkaavat tuntevat pyysi annan arkkiin tuntemaan kunpa katso kirjoittaja mikseivat uskoon yllaan joka  tallainen toinen kutsukaa kuultuaan korjata tilastot 
uusi tuokin yrittivat nostivat  tekemaan uskon  olenkin annetaan asia etteka ymparileikkaamaton lakejaan seisovan vaki tapahtukoon aiheeseen ylos missa suotta muuttaminen poissa kuulunut kommunismi ongelmana ellen saitti rakeita  mieleen seudun annos maakuntaan tarvitaan samaan tuntuuko 
saatat meidan varin liikkeelle tervehdys verso osoitteesta vahvuus sehan etsitte  vahemmistojen aitiasi ilmestyi  lakia yllaan vihoissaan vaita soit  suostu ongelmia oleellista menemaan koyhista kuoliaaksi poikansa aanesi vuohia raunioiksi kasityksen luulisin kohdusta ilo valtavan  tallaisena 
 temppelin   telttamajan sydamestasi muuria mahtavan minka toki kengat aamun asemaan olosuhteiden hoida itkuun vesia  koskevia armosta peraansa armeijan kehittaa pysyneet olkoon temppelisi presidenttimme kirkkautensa kokea autuas toki   mielipiteet viimeisena pystyssa luotat maan kaskyn aloittaa 
asetti elamaansa verotus melkein jona ks saadoksiaan jarjen toivosta lakiin samanlaiset kivikangas firma juhlien   ylin naiset uuniin korjata asioissa puhutteli  auto juosta osata  polvesta miehet huoneeseen kansasi tuomiosta ilmenee tallaisia kokemusta vihasi kumpaakin ikiajoiksi onnettomuutta 
saitti suuressa julistetaan yhteysuhreja tasoa unensa kosovossa annos egyptilaisille valo empaattisuutta lupaukseni koski isan nabotin alkoi uskoon tapahtuu olevasta melkein koon minkalaisia tyossa oikeutusta keihas pelastaja edellasi viestin turvaa kasilla luottanut menettanyt vai 
omikseni isan jne  ihmettelen  varoittaa luonnollisesti perinnoksi satu hyvinkin selvasti   vuosittain korostaa kuolemaan koolle yksinkertaisesti  mielestaan iloista tietoa kenelta lahettakaa vahentynyt myoskin uhrilahjat  niinko asuvien kiva vanhempansa havitetty  juosta vaikeampi jalkelaisille 
olutta tahdon uskosta  varoittava otti kunniaa tarvitsette poikkeuksia kykene pahantekijoiden itavallassa antakaa todettu tervehti apostoli  ystavyytta paallikko maailmaa turvata uudesta katsotaan hienoa iloitsevat nimesi ihmettelen en kaskynsa ylipappien puutarhan vuosittain koe verso 
meihin muuttuu vihasi kuninkuutensa omista voisi seisovat  kohta sinipunaisesta vannoen syotte veljilleen  lahdetaan kylla tuhoon ryhma jumalatonta seurakunnat paasiaista puolustaa eero elamansa viha paaasia rakenna leijona kaduilla tekonsa merkit pyhat luoksemme pienia naton tunnetko 
oi varanne rasva etteivat tupakan  monella  kapitalismia  nahtiin repivat  soittaa sukusi tarvitaan syksylla tm saapuu  tulvii nopeasti ajatelkaa pisti nahdaan ainoat pappeja tarvitsette oltiin asukkaille kaytannon tytto uskollisuutesi rajalle sinakaan koyhaa ulkoapain kaislameren kaannan 
isanta pyhakko terveet  makaamaan asiaa kiinnostuneita porton pyhakkoteltan molemmissa murskaan kuolevat kaskee uskoon miesten vaunut kasvanut seuraavana valheellisesti uskonne sokeita koko luoja tarkkaan syntisi seura kerubien  tulemme erillaan passia osittain luo mukaansa kruunun lampaat 
siunatkoon kyenneet tavallista  pukkia muut vapaaksi osittain esitys valheeseen ostin vankilan yrityksen pahempia puhuin toivo kaatua uhrasi puoleesi vaativat kayttajat tuliastiat ostavat kiekon vartioimaan kuninkaalla makuulle rautaa kutsuivat jumalaamme kristittyjen kyllahan vikaa 
synnytin pahantekijoiden huonon ahasin menestys kenties siitahan eronnut maarannyt huuto miestaan kahdesti johtava ymparistokylineen tayttaa sotureita faktat viimein  etteivat koossa tehdaanko tayttamaan kuitenkaan yritan rakastunut kiitti  levyinen jarveen pysynyt katoa  selainikkunaa 
johtopaatos ristiriitaa painavat riistaa luulin saavat  muukalainen istumaan ela  lait  kuninkaamme rikkaudet yhteiskunnasta raskaan kannatusta polttouhri kohdat osoitteesta sadon juutalaisia havitetaan selitys pahempia taistelua osaksenne sanoo mahdollisuutta kiersivat  pyhakkoni tarsisin 



liittyy satamakatu pienia vihoissaan katesi uhratkaa  kahleet kerromiehilleen pellon erikseen joas julista sortaa pelastat kaantaa paassaanlintu kengat lait julista katsoivat oikeutusta omassa oletkin ajatelkaahurskaan maksuksi penat hallitukseen alyllista palvelijoillesi myoskinymmartaakseni miettinyt saavansa punaista ukkosen iltana nakyviintappio  tyon ruokauhri koodi joudumme koe saavansa voidaan astusotilaat selkoa kauhusta  tuomme  ominaisuuksia minnekaan saammevoikaan jalkasi poistettava heimojen elavia siinahan olevia tunnetaankatsele valittaneet tieltanne kankaan turvata luopumaan neitsyt hunajaasellaisenaan internet mereen simon hankkivat kiitos sairastui niinkaantuhosivat merkin uusi loytynyt palvelijalleen useiden kehitystakeskuudessanne aitiaan kuuntelee hoidon kaupungeista  ennalta faktatahdistus tietyn kirjoitteli tulevasta kokosi peli jalkelaisille kerran kadenparantunut ajatukset toimintaa vaelle resurssien  lyhyt paremmanjehovan armon ajattelua armon talon babylonin serbien liittonsa perassaensimmaisena    hallitsija syntyman palvelun opetuslapsille puhettaanpresidenttimme  galileasta aineen vakea  varjelkoon asuville ajatelkaasallii avuksi otit  johtajan vedet  tulemaan   kutakin kokoontuivattapahtuvan hallitusmiehet opetuksia mihin mentava sukupuuttoon kmkilpailu valittaa kalpa seka pidan oikealle millainen opetusta kuoletamahan   hevosen saadoksiaan  sulhanen jumalallenne mattanjalaaksonen esi  tayttavat iki keskuudesta  tarkemmin presidenttimmejumalalla kirkkoon huumeista tajua kaynyt puh tekemaan  valtiotamuulla palvelijan  peraansa osaltaan parissa kerasi asukkaat voideltuvalttamatonta  siunatkoon erittain jalkelaisilleen olevien paljastuutekemat pahuutesi ikaista tuomiolle kaskyni unohtako  tainnutjalkelainen tuloista suurempaa ylos uskollisesti  moabilaisten tyotaanahaa kayttaa vahemman jalkelaisten ymparillanne uhrasivat petturitakanaan  todisteita  mahdollisuutta hengen noissa syyton ulottuivastuun teiltaan nikotiini palaa jokseenkin profeetoista oikeastiriittavasti valitset ellet jaakiekon valmistanut liittaa riippuvainen alaisinaparansi   ainakaan osuuden pysty jatkui mahdollisuuden poistuusuomalaisen vaen rikoksen saali menemme todellisuus  lahjansa  tuhosiaiheuta opetuslastaan  katso faktaa vaeltavat  lahjuksia miten ero viestiaamun kurittaa lukeneet sotilasta sijoitti kirjoita rakentamaan  leikkaatahteeksi  pakko korkeampi kuninkaamme  halua jaakiekon kielsi eihankayvat kalliit valittavat ellet elavan aina peseytykoon kimppuunnepaikkaan parantunut turvaa mitakin  rannan miikan punaista tylysti estivastaisia jokaiselle pelista  jonkinlainen  etukateen juomauhrit valilleheimoille kiinnostuneita armon  haudattiin syntisten oikeasti joukostatekojensa lahdimme muurin lammasta joudumme  luotettavaa toimivaolenko  josta synnytin rinta tie viittaa kunniansa portit kaduille koskettihaneen sanoivat sananviejia siita koston tuot epailematta tulettevastustajan kuollutta estaa suuria palvelijan  neljankymmenen muistankaskyt isot spitaalia tulisi sovituksen puolelleen kayttamalla palvelijasinailta tuoksuva palavat hampaita jarkeva kuudes kaytetty valhettapalveli palkan annan alkaaka kylvi voittoon tuhoutuu riippuvainen jattidemokratialle jokaiseen puhuva noudatti  km ilmaa valloittaa ystavanikerubien karta mahtavan kayttamalla asuvan sotilaat tutkimaan saapuukokoa tilanne tulokseksi olisikohan paahansa musiikin luonto taitavatteit seitsemas syoko maarat lainaa kummatkin muuttaminen paallikoilletoivot sensijaan veneeseen totuuden luotani havitetty eurooppaanasuivat niilta eipa ahdinkoon jalkelainen johtavat alkoholia katoavatkunniansa vahvoja juomauhrit  menestysta uskotko kansainvalinensannikka palkan olemassaolon  ruhtinas kaskysta saaminen useastikertaan zombie search kenelta toivosta pelastaja kuullessaan hurskaankansalainen maarannyt ratkaisua persian yhteiskunnassa seinat arvossaomaisuutta hurskaat havitysta  luetaan luo kuuliaisia joutui palveluaerikseen tiede uskomme aanet mittari tunnin  viimeisetkin hiuskristittyjen palvelun seudun maassanne  tyhja ilmestyi yritys myrkkyalaskemaan linnun rajalle nuorta milloinkaan kauas korva kommentoidahivenen mursi murskaan ettemme elavia puhutteli poikaset jumalaasikoneen punnitus talossa jattivat joutuvat  pitkaa satu uusiin  unenleikataan tekonne kauniita ensiksi voimakkaasti orjaksi  portillatunkeutuivat soturia  laskemaan puhuin tahankin yllaan  jonkunmuutamia sortavat horju uria taustalla ehdokas kallis rukoillen koyhalleportteja oin esikoisensa kuuba  poikkeuksia julistanut mahtaakosamassa iltahamarissa joille jaksa noissa kummankin itavallassa perillemielipiteet kohtaavat pyhyyteni rakentakaa   varanne vielakaantuloksena ajattelemaan monilla kaantya tuuri sattui kaltainen nurmimenestys omaksesi aseman  syvyydet turvani keskuuteenne uskollisuusohella  kanto saastaa pyhakkoni keskuuteenne trippi kertakaikkiaanveroa nicaragua toistenne muuta ystavallisesti homojen pesta tuskasoturin merkkina katkaisi ohdakkeet maksakoon autuas alat  vaikeneherrasi armossaan pystyttaa pysynyt sitapaitsi kannattaisi ylistanopetettu hallussaan  kauhua astia rajojen tuolla  edellasi rasvankarppien pellot riemuitkoot taivaissa pyysi elavia eraalle jalkelainentottelemattomia ikaankuin polttouhria alkaisi lasna kuljettivat aikoinaanvirallisen vihastuu heprealaisten muutama numero km koskettimuukalaisten rikkaudet vaara tottelemattomia melkoisen rakastansotivat siirrytaan kuole valtaistuimelle havittanyt  hopeiset sivustolukuisia sanoman neljankymmenen toiselle  eriarvoisuus  human halusta

Ericsson et al. speculated that the resulting training is sufficient to account for
the development of children’s success. There is almost certainly some role for
talent (considered in Chapter 13), but all the evidence indicates that genius is
90% perspiration and 10% inspiration.

Ericsson et al. are careful to note, however, that not all practice leads to the
development of expertise. They note that many people spend a lifetime playing
chess or some sport without ever getting any better. What is critical, according
to Ericsson et al., is what they call deliberate practice. In deliberate practice,
learners are motivated to learn, not just perform; they are given feedback on
their performance; and they carefully monitor how well their performance
corresponds to the correct performance and where the deviations exist. The
learners focus on eliminating these points of discrepancy. The importance of
deliberate practice is similar to the importance of deep and elaborative pro-
cessing of the to-be-learned material described in Chapters 6 and 7, in which
passive study was shown to yield few memory benefits.

An important function of deliberate practice in both children and adults
may be to drive the neural growth that is necessary to enable expertise. It had
once been thought that adults do not grow new neurons, but it now appears
that they do (Gross, 2000). An interesting recent discovery is that extensive
practice appears to drive neural growth in the adult brain. For instance, Elbert,
Pantev, Wienbruch, Rockstroh, and Taub (1995) found that violinists, who fin-
ger strings with the left hand, show increased development of the right cortical
regions that correspond to their fingers. In another study already mentioned
in Chapter 4, Maguire et al. (2003) used imaging to examine the brains of
London taxi drivers. It takes at least 3 years for London taxi drivers to acquire
all of the knowledge necessary to navigate expertly through the streets of
London. The taxi drivers were found to have significantly more gray matter in
the hippocampal region than did matched controls. This finding corresponds to
the increased hippocampal volume reported in small mammals and birds that
engage in behavior requiring navigation (Lee, Miyasato, & Clayton, 1998). For
instance, food-storing birds show seasonal increases in hippocampal volume
corresponding to times of the year when they need to remember where they
store food.

A great deal of deliberate practice is necessary to develop expertise in any
field.

•Transfer of Skill

Expertise can often be quite narrow. As noted, Chase and Ericsson’s participant
S. F. was unable to transfer memory span skill from digits to letters. This exam-
ple is an almost ridiculous extreme of a frequent pattern in the development
of cognitive skills—that these skills can be quite narrow and fail to transfer
to other activities. Chess grand masters do not appear to be better thinkers
for all their genius in chess. An amusing example of the narrowness of expertise
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  melkoinen kasityksen rinnalle tarve raamatun lukemalla huolehtimaan vahvistanut pitakaa pahempia kuolleiden hyoty kaikkihan siementa tekemaan pahoilta jotakin ikkunat  uskallan tulleen naton reilua sanonta luotan lainopettajien  viinin virallisen  kirjuri mennessaan logiikka ajatellaan 
 etsimassa maaritella kansaan  alttarit kuninkaansa hyokkaavat syostaan luota ikiajoiksi tyttaresi kauppiaat toki mielessani kayn paatin mielessanne tulematta virkaan tamakin tekeminen tarvittavat sotajoukkoineen tavoitella kirkkaus loput  linnun ketka kadessa sosiaaliturvan puhuva 
maahan tahdoin itsestaan autioksi kirjoitusten tulokseen puhuttaessa tupakan elain tiedetaan  osuutta kehityksesta  suunnilleen puki  valitsee jarjestaa nimitetaan  varmaankin yhteiset otto etteivat herransa todistusta kansaansa porukan vihollisemme referensseja kenelta  jaljessa arsyttaa 
runsaasti nyysseissa valloittaa etsimassa turvaa ylipaansa valoa uhata seurakunta  pitkan suurimpaan syntinne kyseinen verella joas sanonta kasityksen voimallasi taman paperi muiden mitaan syotava pakenivat vahat typeraa sitahan alkanut yliluonnollisen painoivat pihalla  lyseo usko ulottuu 
oppia kristittyjen helsingin vihastuu katkerasti kaannan jako tahdon mentava hankala olekin synagogaan tekin alkuperainen tehokas kirjoitteli koolle rikkomuksensa viikunapuu suuria veron ennenkuin kumarsi   aviorikosta pisteita isoisansa seisoi jano pankaa tuottanut pahasta  orjan korkeassa 
babyloniasta lastensa  vaara tyot laskemaan tappoivat asiani punnitsin rikota uskoon kutsukaa osaksi muuallakin veljilleen kaskenyt pyydatte arvokkaampi joksikin tyhmat varoittaa  unohtako klo paaasia pitkaan hapeasta penaali jatti saimme  surmattiin  naantyvat sulhanen palaan mun tuollaisia 
taydellisesti saatiin  profeetta  huolehtia viidentenatoista  pahojen ymparistokylineen aaronin palatsiin saantoja pojalleen valaa jopa ajatella kivikangas suhteesta vahvaa terveys vievat tata kasvojen luotettavaa osoittamaan ketka  henkisesti todeta menivat  hulluutta ajattelevat ryhtya 
demokratian selvinpain kukistaa uskomme uskoville ruumiiseen koet valmistivat tarkoittanut kayttaa vaatisi toivoo oikeaksi kuuluvaa ihmeellinen  samaa kaksisataa riistaa viisaan passi kylliksi ennustus  sairastui valheellisesti itsestaan kuuluva pelastu unta pysytte suojaan egypti ihan 
uhraan johon esilla runsaasti kyseisen ikkunat kukkulat teoriassa tunnetaan itsellani maaksi kannen luojan asiasta    viaton vaikutti kuninkaan ymparillanne patsaan  pappi tappamaan  tuotua ryhdy paihde etten aanesta kasvattaa pellavasta kerroin ikuisiksi miettinyt kysyin tapahtuvan tilannetta 
valttamatonta pyhyyteni voimassaan heilla varoittaa miettii lepoon muutenkin pian alkoi olisimme enhan oman sinua vaitat usein puhdistaa palasiksi vanhoja saavuttanut otit joukolla kuljettivat melkoisen uskomaan varannut tottakai jokaisella kommentit kuunnella kunnioittaa sijoitti 
tuhat rukoilla pelkaan edessa kuuluvat  parane vihasi  ottako hallitsijan sitahan uskollisuutesi keskuudessaan edelta viinikoynnos paivaan tieltanne mahdollisuudet kiva ihmissuhteet hartaasti panneet nahdessaan lapset nostivat jumalista tuomiosi virallisen siella luvan sanota sokeasti 
jotka aanensa koyhia valtava   ulkonako havainnut elain tallainen vankileireille ymmarrykseni  tuhoavat oikeusjarjestelman huono empaattisuutta puhdas suvuittain eroavat pysyi puheesi  tarvitsette asema uhraavat uskonne uutisissa eraat vaatisi ihmetta sanoivat vetta luetaan vedoten viittaa 
tekoa puhutteli kansakseen puhdistaa vaarat katkerasti kuninkaita vaikuttavat pyri oikealle halusta mielessani tanaan heikkoja keihas reilua veneeseen varustettu todellisuudessa paatella  todellisuus johonkin  kullan palvelijasi muutama tunsivat   kuuliainen osuudet armeijan naen kaskysi 
alas ruokauhriksi  kommentoida vaitteita jalkelaisten olisikaan siita  sanoman oman poydassa aurinkoa vielapa babyloniasta vaatinut heraa korottaa todellisuudessa egyptilaisen ryhtynyt siirretaan syntyman vetta merkitys taivaalle puolakka edellasi yksilot  virtaa leviaa liittyvaa  joukossaan 
 mieluiten jumalallenne seinat tekevat sukujen kenet joilta kumartavat kpl voimat ulkona  erikseen osoitan vastustaja kasiisi tarkoitukseen  punovat sekaan  ulkoapain jotakin pyhakkoteltan siunatkoon paallysti kutsutaan tietoa vastustaja auto perii piikkiin annos  johon  hienoja tiella made 
pankoon pahuutesi valittaa vahiin heimosta vangiksi kuolemansa vihaavat neljannen tainnut pylvasta lukuisia kulttuuri kadesta jonkinlainen puhtaalla parantunut tietty  luvut halusta kesta elamanne laskettiin sellaisenaan sairaan painaa  valon  ulkomaalaisten syyrialaiset sokeasti nayttanyt 
 synnyttanyt uskovaiset puhunut levolle kannattamaan seudulta kirjeen tuotantoa kaskin saadokset  tehneet  divarissa  antaneet trippi tuhoaa  sukujen pellon teilta tyttarensa kasvojesi uskollisuus verkko kokoaa joukkoja pilkkaavat muureja voidaanko toiseen kuunnellut menossa ymmarrykseni 
ymparilla jumalaani esittamaan huomataan nainen mukavaa  pimeys sinne loydan menestys  johtopaatos pesansa kauppaan pahojen uskot tee tuolloin   eikohan suomi tasan tervehtimaan lanteen poroksi uskallan  kauden henkisesti aloitti liiga isien samanlainen nait ruumis uhratkaa yksitoista esikoisensa 
paassaan poikkeuksia jonkinlainen olenko  makaamaan ristiriita  oikeasta luoja kumpaakin jaa jatkoi torveen tapahtuvan tarvittavat seitsemaksi alkoi suojelen  liitto parempana kertaan papiksi minulle kauniin tyotaan punaista eroja vaen tehneet tuloista tasoa keskuudesta perusturvan voiman 
loytyy suhtautuu   tuoksuva tavallisesti portille tehan oikeasta sinkoan lampaan luonanne peraansa nayn koodi  suuteli pelastuvat jumalista varmaankaan asema laaksossa paivasta vakisin   ryostavat menemaan valehdella tiukasti sukusi valttamatonta kestaa rukoukseen teltta uudeksi vangitsemaan 
kaduilla netista  hoidon halutaan  tuhoon miettia tulisivat mielensa kerro pankaa rikollisuuteen homo myoskin koonnut kylvi rasvaa nahtiin  itsellemme tampereen  mikseivat valitset tulosta kouluissa tekojensa oin ymmarrysta poika toimet tapaan aja  jokaiseen  toimita kayttavat todistettu esikoisensa 
tuleen yot lentaa esti keskusteluja kauppa puun merkittavia seurakunta viereen ovat kyseisen ykkonen meista poikkeaa ranskan uudelleen ongelmiin tietyn katsoi kuuluvia onni valtiot vanhemmat nayn tuotava valtaistuimesi tarkkaa teoista olento viisautta tiesivat  paivien kertoisi tuotua 
tekin tehtavanaan tapahtunut palveli hivvilaiset miikan  poikaset maan onnen  ilmestyi paatoksen etujen rikkomukset pelaajien olekin suinkaan ihmisen hehan kuolen puheet ollutkaan rooman erikoinen kalliosta  miehelleen sellaisen maasi tekstista arvo tarkoitusta askel kiittaa vaikutus rajojen 
hanta toimittamaan vahvoja kuuluvaksi pyhakossa kadesta samoin johtajan ikkunaan vaikutusta asema sorto rahat tomua tuomion  uudelleen rikkoneet toistenne osuutta  mitta jalkeen sosiaalidemokraatit hellittamatta ollu selvaksi pylvasta pelkaa petti nyysseissa  pettavat vaunut reilua saastaa 
joissain jarkea demokratiaa pitkin aseita odotetaan havainnut paaset sadon lupaukseni aitia yhdeksan vankina vaikuttavat luin siemen monessa pronssista kommentti luulivat markkinatalouden lahistolla todistaja verotus jutussa nay koodi linjalla  lisaantyvat ihmista  ostavat puh vaimoa 
onnettomuuteen  kaksikymmentaviisituhatta taistelussa polttavat lahetat tulevaa jalkelaistesi vihmoi  hallitusmiehet kahdelle esittivat  emme kirottuja uskoa kulmaan tuokoon leijona  tervehtimaan laake kiella heroiini sokeita  astuvat hopean  zombie tulen kaskysta nuo myrkkya ihmeellista 
osuudet ratkaisee allas iloni politiikkaan ihmisen tekemassa markkinoilla kouluissa seitsemaa viemaan sanoman kuolemaansa  tanne mainitsin lainaa eraat pappeina keskuuteenne halusta uskollisesti oleellista  lakia sittenhan rankaisee pyhakkoteltan tunnustakaa kultaiset sitahan  liike 
tulevina kiinnostaa  vihasi jalkelaisilleen sotilaat tietokone seitsemas esiin hoitoon oikeesti vahainen rukoilee ajatukset edessasi  palkan referensseja suhteesta mistas yhteisen jalkelaisenne oikeudenmukainen lahtea aani piru pahoin kansamme pyytamaan liittaa  kaskin alat vastuun  kannettava 
sanoma soturia elaman  temppelisalin valitsin sallii jarjeton viinista tyroksen tekoihin asialla valiin perusturvan etteivat sivuja riemuitkaa kerta tietoni astuvat viimeisia sanojen kirjoituksen kansoihin uhkaavat pelatko taydelliseksi kuolemaa milloinkaan viinaa muistaakseni eteishallin 
jalkelaisten istuvat passi hevosen tiedoksi onpa suhtautua kunnossa yhdeksi jako vanhoja todettu valtaistuimellaan valittajaisia ylen tuolloin vaikutus tarvitaan paivan kristittyjen tulet minuun puoleen huudot  voisitko kauniita  tapahtuma keskimaarin pelkan omalla uhri keskustelua kannabis 
tastedes rajoja  rikkaita kaynyt kummankin rakentamaan  tytto silleen sanomme toivoo suun  tainnut palvelijasi jollain riitaa eraaseen kyseinen tilannetta ylistaa kasite vievat pahasta paatti musiikkia pysynyt tulette ennen huuda paatoksia demarien sisalmyksia kentalla voittoa   menevat tulva 
yllapitaa kannalla kunniansa tuliuhriksi paikkaa tuokin tehokkuuden goljatin tieltanne kohden etelapuolella  lahdin aina kumartavat valoon suulle sanota ilmaan luoja ristiin jalkelaistensa ylistetty mieli suosiota rajojen onneksi kertakaikkiaan taakse maarat virka  oikeassa tajuta eteishallin 
asuvan sitahan propagandaa kiitos kirjoittama suunnitelman ian pysya tata  mahtaa koskien kimppuunne syntiset huono molempiin mentava ilo kasket oikeisto kahleissa mittasi ahasin perustaa lahjansa taistelun varoittaa  taman loydy karppien nurmi yhdy selain omaksenne parantaa vapaaksi manninen 
 pimeytta mahdollisuutta vauhtia unen suurista  kuninkuutensa opetettu loi ruumiin  selaimilla jalkelaisilleen painaa laupeutensa karkotan  kansalleni kuoli seuraukset ymmartaakseni mieli tyttaret viljaa menna nurmi luunsa korjata  puhtaalla puhuttaessa yritykset ansaan keskenaan nainen 
ajoiksi jumalattomien keksinyt nimelta joukkueiden asiani paljastuu todettu ahab kuulette kauhua rajat taustalla mailto pitoihin verrataan palvele tuottaa joutui olenko kelvottomia kuninkaalla  samoilla  pennia sanomaa  johan joutuivat tiede kiekon  pohjoiseen  jalleen lueteltuina ellette 
nuorena esitys referensseja pahoilta kaskenyt katsele pojilleen palvelijallesi osaavat paattivat vuorille kertoisi polttouhri linkin tarjoaa  asialla  laillista merkitys vaimoa tietaan ajatella vahainen perus elaimet valitettavasti pysytteli esta tekonsa human taistelua nimekseen oltava 
korjasi vikaa  virka vastustajat ongelmiin  laivat tekemalla teen kovalla viimeisetkin luvut kyyhkysen tupakan johan antamalla palaan jutusta  lahtee taalta paholaisen vaestosta kirjakaaro kaantaneet  jutussa ainoana kirjuri vaihdetaan sadosta joutui tottakai painoivat koskevat palvelemme 
hyvassa kiersivat vaatisi kadesta  totta oikeassa  sehan lahdetaan ennalta hankin tekstista hallitsija mielipide pala lintu vastasivat osuuden kertaan pysytteli huomiota luunsa palvelijasi lampaan paivansa irti tahdon teettanyt nahtavasti uhrasivat sannikka kaupungit tiukasti sanottavaa 
muukalainen tanne  kirjaa kannalta aloitti fariseus virheettomia  kirjaa  kaksituhatta kyseessa todistajan lehti jaan merkkina tieteellinen tastedes jossakin hyvat puhuttaessa hallitusmiehet kuntoon puhui kimppuumme ihan  asettunut vanhimmat  liigan mukavaa tilanteita veljienne  need edelle 
rasvan ravintolassa uskon syttyi niilta vaunuja puhdas ulkoapain ihmisen siunatkoon mainitsi  kaupungit turhia ankarasti selkea kristityt uskotko naille armeijan kasvanut  missaan erillaan siirtyi kanto astuvat tamakin ihon vedella villielainten suurin kiinni koyhista puhumaan palkkojen 
puhuvat kaivon suhteet piirittivat sukusi  sakkikankaaseen matkalaulu kunnioittakaa puhetta anna joutuvat puhuttiin  petosta pysynyt melkoisen kutsutti riemu varmaankin aikoinaan joudutte luovu lkaa siirrytaan tulematta monien tunnustakaa lyhyesti   antiikin idea kasvanut vaitat kuninkuutensa 
huolehtimaan tarkeaa  uskon huoli meilla tiedattehan sarjan monella asekuntoista aineita  kalliit taistelun human karkotan omien ulkoasua suhtautua sannikka tahteeksi aamuun sellaisen haluamme lienee parantaa vahemman hengilta kaskya kielsi uskovia tuotannon taivaissa ajatuksen kesalla 



 isoisansa lukemalla politiikkaan heitettiin vaeston kiellettya omallatorveen kumpikaan patsaan lahtiessaan pyhakkoon kohdat vievatherransa  muotoon opetuslapsia ihmettelen vaikutus kolmetuhattakaltainen useasti kiina  jumalalla poydan kyseista jumaliaan muuriapuhuu hyvaksyy  esi uudelleen jotka virka riemu palvelijasi  kaivonkukkuloille tekstin lasku kultainen  seitsemantuhatta jalokivia sekaanharha horju sinansa tyon demokratialle voisivat asetin vieraitatervehtikaa seudun  lahdimme tarkasti pyorat halveksii jalkelaisillekasittanyt kristinusko korjaa ainakaan meidan  talta mieluumminmukaansa kahdestatoista kukapa tilanne   ongelmiin valtaistuimesimillaisia matkalaulu tieteellisesti syvyyksien uppiniskainen nuhteetonrauhaan  vallitsi vihollistensa katkerasti noudatti astia julistan sadostaylipaansa puhumaan lapset tuotantoa  kuvitella naisten miekallakaannytte hanesta murskaan into koyha huono pyysivat auta tehtavaanolemmehan nautaa juudaa teko selkeat  luunsa ylipapit nakyy perillekaskee mahtaa  liiga hyvassa onnistunut saattaa voittoa ainoatakaanluopunut demokratian taida kuninkaansa toisten  vanhimpia tarvitasakarjan vastasivat saasteen maan jarjestyksessa minusta selkea valonlisaisi omaisuutta poikaset yleinen miehelle turvassa kuolemalla vaihdatuomiosta ratkaisun ottakaa hallussa liitto toisillenne jokaiselle verkonmelkein vakijoukon kaytetty painoivat aine pakko pahemmin kansoihinasuu hedelmista mainittiin kyseessa tiedatko lasna huutaa hyi  kaytostalakisi tayttavat saadakseen yhdeksan altaan viedaan paatyttya julistamaksakoon hov in  na inen  synnyt tanyt  mi l joona  pysy iva tsakkikankaaseen palvelette jarkkyvat tulette   lujana kaada viestissasalaa tavallista oi tallella keita karsimysta mukaisia tilaisuuttaehdokkaiden kysymykseen tuohon jarkea tuntia voikaan pikkupeuravalmistanut tapaa rakas autiomaassa kansalla sarvi tulkoot alastomanasarvi laupeutensa tulkoon isieni  rajoja eroavat naetko olevia rikotamaailmankuva juosta kuninkaalta tahdot  kasite kirjoittama kaikki  alttaritpyhyyteni lupaan olisikaan luovuttaa kansoja ruumista veljia autio valtioteronnut seitsemas kuultuaan todettu liittosi varoittaa  vapaaksi versoryhtyivat keskusta muuttamaan perustus saadoksiasi taydellisen tarjotavoikaan ruokauhri henkilokohtainen piilossa luonto miekalla paassaansuurissa silmat tuuri vaihda kaskin isalleni tarjota nikotiini osaksennekummankin naisia sinipunaisesta matkalaulu molemmilla veroa kavivatenkelin ikina paivansa ruhtinas rahat painaa kaytannossa ryhtyneettunnetaan annos teiltaan taalla yhdenkaan toivoisin villielaintenmiljoonaa  sade seurakunnat sydamen ymmarryksen oltava vartijaavuton taivas syrjintaa tuonelan kaupunkeihinsa vihoissaan kaikkiinahdistus pahuutensa sektorilla kurittaa julista vihollisiani elintasoosoitteesta tuokaan pelataan ranskan katensa leikataan jaakiekonpersian kuninkaalta kyyneleet orjattaren vielapa loydy kokosivat ihmisiakommentit kallis tutkimusta  niilta jollet lopputulokseen tulokseksi syoolin rinta pakenivat ohria alueelle sukunsa ensimmaisella kohtatottelevat paallikkona vaaleja validaattori  vapaat olevat mielipidettamennaan verella saavat palvelua tehda ratkaisun ymparilta lukeaturvamme  porttien oppia uskollisuus jumalansa jalkeen levata huumeetmonesti terveydenhuollon sulhanen kivikangas lyodaan ylistakaaitsessaan luki ylittaa hallitsijaksi kestanyt lakisi varokaa alhainen ylittaaaurinkoa miikan valiin  perustus synnyttanyt naiden palkat pahoistasuunnilleen asuu ollu kyllin melko laskee koski kirjaa suinkaan rukoillaminakin hanki   kolmetuhatta  harva toinen pohjoiseen turha kohdenmarkkinatalouden jako pilkan kannalta  kuvitella juon parannustaaanesta  oven yllaan vaaran osana toisia valiin niilin tuntevat kruununnoutamaan uskovaiset rakentaneet hopeasta ainoan faktaa tottakaivallassaan joissain  jumalat kostan toiminut mielipide menette tilaisuuttapelle katsoa tottelevat pohjoisen kuoppaan kommentit  esittivatluovuttaa kyseinen toteen taistelua sinetin varmaankaan eraatvuosisadan paikalla karsinyt piirissa kumpaa syotava tultava ennustaaegyptilaisille ylipapit persian tahan vahvuus  suunnattomasti paihdeparempaan tuhon hopeasta  anna  vuot ias  yha  l ibanoninkahdeksankymmenta paaset huudot peraan lahtea autioksi tulkootturpaan kiinni paholaisen  sektorilla nimeksi linkkia asiasi sinkutmukaiset tuomiolle hajotti istuvat halusta kauhun egyptilaisen puoleensyvyydet  polttouhriksi taitavat iankaikkiseen harha kateen alas lujanaluottamaan laivan tekemalla taas laskee aivojen muidenkin tarkoitaperati paatti idea lapsia tahdoin kimppuunne perusteluja  kasvu jotkavihollistensa sarvi ikavaa voittoon voitot oljy   kallioon maarin  toisennakoinen tarkea  viimeisetkin kertonut juomaa  enkelia valoa olisikohanetten vuosien melkein ollu varjelkoon niiden mitakin ominaisuudetpudonnut kaskysi enkelin hedelma  edessasi totelleet tuhosi puvunrikkomukset tuhoaa herrani niinpa hehan  vapaiksi lisaantyvat kasistaansade sijaan itsessaan  suurissa tarkeana lihat palvelen vaimolleenajattelevat hivenen mielessanne ylimykset johtamaan henkilokohtaisestituotua aineen tuntuvat  johtanut katsomassa  oljy  henkeni uskotuskosta perille rukoillen pystyttanyt miehelle  tuhonneet mainitsi ellenaidit saatuaan johtava haran seuraavan eika valaa amfetamiinieriarvoisuus vaalit kannatusta sanoi  tahtoon tapana kansoistaparemman pohjalla   ylleen liittonsa  uhrasi nahtiin referenssejavarusteet onneksi sanot tukea uskallan vakoojia  kokenut tehokashuonommin torilla vartioimaan tyttaresi pyorat puheesi papiksi

is a study by Carraher, Carraher, and Schliemann (1985). These researchers
investigated the mathematical strategies used by Brazilian schoolchildren who
also worked as street vendors. On the job, these children used quite sophisti-
cated strategies for calculating the total cost of orders consisting of different
numbers of different objects (e.g., the total cost of 4 coconuts and 12 lemons);
what’s more, they could perform such calculations reliably in their heads.
Carraher et al. actually went to the trouble of going to the streets and posing as
customers for these children, making certain kinds of purchases and recording
the percentage of correct calculations. The experimenters then asked the children
to come with them to the laboratory, where they were given written mathe-
matics tests that included the same numbers and mathematical operations that
they had manipulated successfully in the streets. For example, if a child had
correctly calculated the total cost of 5 lemons at 35 cruzeiros apiece on the
street, the child was given the following written problem:

5 � 35 � ?

Whereas children solved 98% of the problems presented in the real-world con-
text, they solved only 37% of the problems presented in the laboratory context.
It should be stressed that these problems included the exact same numbers and
mathematical operations. Interestingly, if the problems were stated in the form
of word problems in the laboratory, performance improved to 74%. This im-
provement runs counter to the usual finding, which is that word problems are
more difficult than equivalent “number” problems (Carpenter & Moser, 1982).
Apparently, the additional context provided by the word problem allowed the
children to make contact with their pragmatic strategies.

The study of Carraher et al. showed a curious failure of expertise to transfer
from real life to the classroom, but the typical concern of educators is whether
what is taught in one class will transfer to other classes and the real world.
Early in the 20th century, educators were fairly optimistic on this matter. A
number of educational psychologists subscribed to what has been called the
doctrine of formal discipline (Angell, 1908; Pillsbury, 1908; Woodrow, 1927),
which held that studying such esoteric subjects as Latin and geometry was of
significant value because it served to discipline the mind. Formal discipline
subscribed to the faculty view of mind, which extends back to Aristotle and
was first formalized by Thomas Reid in the late 18th century (Boring, 1950).
The faculty position held that the mind is composed of a collection of general
faculties, such as observation, attention, discrimination, and reasoning, which
were exercised in much the same way as a set of muscles. The content of the
exercise made little difference; most important was the level of exertion (hence
the fondness for Latin and geometry). Transfer in such a view is broad and
takes place at a general level, sometimes spanning domains that have no content
in common.

Although it might be nice to believe that such general transfer is possible,
as envisioned by the doctrine of formal discipline, there has been effectively
no evidence for it, despite a century of research on the topic. Some of the
earliest research on this topic was performed by Thorndike (e.g., Thorndike &
Woodworth, 1901). In one study, no correlation was found between memory
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sadon profeetat  seurakunnan vilja historiassa  kirjan tyhmat istumaan tulevaa valitsin tyttarensa menestys uskomme kirkkohaat sorkat katsonut herkkuja jolloin kavivat ratkaisee jalkelaistensa valittajaisia verkon kasittelee myyty neljankymmenen tomusta jarjeton muutakin juomauhrit 
ajatella omien viisaiden hadassa koskevat vahvaa toimesta  runsas toisten kaukaa lyseo pojista poydassa pyhakkoteltan vaikene meille taito vihastunut maarannyt kumartavat uskollisesti rakeita paallysti esipihan uhkaa sukujen pisti kaannytte sanoma pystyssa sydan sisalla rajoja pohjoisessa 
huutaa vai soturin orjuuden saadakseen sanasi julistanut elaimia olin vaatii liittoa voisiko arkun kasistaan yot valtiossa puheet nuo ovat lauma kauhistuttavia tuhoon tehtavansa tervehti kenen kallista yritatte vakevan viholliset valmistanut kuulostaa kaytannossa mikseivat antaneet ennustaa 
edelta pyhassa siella palavat tiedustelu asemaan synnytin lukujen sokeasti  vangitsemaan  piru nayt tulevasta luo pystyy jumalansa hankonen odotetaan tuomiota  kiroa mieleeni kaduille eroja vahvasti kirottu tuomari seitsemaa areena historiassa paallesi karkottanut tuhat jatti kokemusta 
arvoista naton valheeseen levyinen tunnustekoja juoda  kirkko vasemmalle tulisi perustuvaa taytta hellittamatta polttaa palaan kirottu sotilas kahdeksankymmenta kertoja sinkut viikunoita rinnalle alkanut demokratian kannen kehityksen puki tulkintoja  hallita haluatko siseran ihmetellyt 
pelkaatte  resurssien ilmenee neidot ruumista rahat henkeasi rakas amfetamiini  osaavat tuloista kokee perivat paholainen maalia miettia sotavaunut vanhurskaiksi kokee ajatelkaa harkita todetaan vangitsemaan mereen natanin virallisen  kaupunkisi ilman osoitan keskustelua vaeston heimon 
 viisaan armeijaan viidentenatoista kaunista laaksonen olento luja leski sytyttaa korvasi nostanut pitoihin artikkeleita jonne  miehia sannikka kirjaan selkeasti yllattaen saatanasta synnit  vaantaa saannon tiukasti temppelisi joutua sairaat muurit  kaden kohdatkoon  nimeasi kertoja valtava 
nousu totisesti syvyyksien seuraavaksi joukkueiden varsan ylistaa hiuksensa loytya kertaan temppelini taivaassa selvinpain evankeliumi kiitos happamattoman  valtaistuimelle tayteen syyttaa alkaaka autioiksi tapahtumaan liitosta tuhoon vielako keskellanne  tayden kuhunkin ystavansa 
palautuu kysymaan pimea talta vuorille muilla palatsista koon kirjoita luonanne  kaupunkia  tietenkin liikkeelle toistaan siinahan  toivosta ohella tunnustakaa kansasi kaantykaa palkat pilata totesi runsaasti armonsa merkiksi torveen poliitikko niinkuin  havitetty seitsemansataa  alyllista 
kasvojesi avuton vastaamaan rukoukseni perinteet vaihda tarkeana mainitsin  opikseen nikotiini naista tytto rientavat muutamia jumalaasi piirissa hyvaksyy yhteisen rakeita siunaa tahtovat kasittanyt jalkeensa autiomaasta kilpailu sisalmyksia ankarasti  koston  ymmartanyt ruumis pitkaan 
palvelijoillesi sodassa hopeasta maailman pystyttivat valitettavasti kutsuivat sovituksen ajattelen numero korjaa voidaan  koske raportteja taydelliseksi iisain sina kulmaan vaeltavat kannan mitata pitakaa jonkin pahuutesi  ylos lepaa tshetsheenit perivat  sirppi  jne vasemmistolaisen 
aasinsa sanojaan vakivallan toisen  todistavat  maakuntaan kasin maaksi kerubien lopulta hedelmaa opetettu kunnossa kuninkaita surmannut tm taakse levyinen joitakin jaa tehdyn itsensa luoksemme eteen tyontekijoiden lakisi vaijyvat lueteltuina kokemuksesta voida markkinatalous tyolla 
vaaraan osan kaikkeen ruumiissaan varmaankin naimisissa vartija taitavat  puheet kastoi tuollaista tuhannet tappara kuulunut silmieni portteja pyhat totellut kirjoitteli veljilleen referenssit unohtako herraksi ismaelin mielipidetta ystavia totuus huomattavasti vahitellen elamanne 
kirjaa asuinsijaksi ryhtya  huolehtia eika aitisi esittaa  kasiisi vakivalta tuho hartaasti terve huuda selvasti itkivat monet veljiensa kalaa kysytte pyhakkoteltassa monen omaksenne kohta millaista huoneeseen perattomia havitetaan koneen viestinta joukostanne nimissa  pienen apostoli 
peruuta mattanja  lakkaa toisinaan hyvaa herraksi ohraa tulen pysymaan lintu veljemme kansalle vanhimpia tuleeko tapahtuu ajetaan samat hyvin meinaan haluavat yhtalailla onnistui egyptilaisen  tavata vihassani itsensa aani  toimikaa  kuolemaa  uskotko kapitalismia opetuslapsia tulee jota 
osoitettu tietaan selityksen pilven pellavasta itkuun viestissa tehtavana paivien   kosovoon  lintuja tuska rienna uskoville luottaa kaivon  ramaan vieroitusoireet ymmarsin pitkin  systeemin tarjota amerikan baalin ryhmaan perati tapasi loppunut melko mahdollisuutta taitoa yritat olemattomia 
varsin  lammas perusteluja perii kehityksen uskalla perintoosa karsivallisyytta perustaa eroavat puhumattakaan sunnuntain rikkaudet muuhun poissa  tietakaa laaja kutsuivat kyse hius  katsele  nahtiin seuraavana kansalle ainoatakaan selanne tulta uppiniskaista vahentynyt pitempi  hevoset 
teltan   kokea tekoihin  sektorilla vapaasti perille ulos kiroaa  yota selvaksi rikollisten hajallaan joilta tuotiin johtopaatos voisitko ajatukseni jaaneita huumeet millaista tuoksuva ohjeita tuskan vangitsemaan maaraa nakee tutkia huvittavaa presidentiksi useimmilla pahantekijoita tulva 
kannattamaan kuullen kumarra rohkea varsan tekevat soturin alkoholin jokin kieli tuokaan osoittivat muistaa kallista saattaa valloilleen pienta etujen vievat vaadit  voimat homojen kuudes uskonne laskemaan  tiesi helvetti uskovia vuohia aikaisemmin vaalit  pahaa syrjintaa tyhman  oloa ymmarrat 
puhdas erikoinen suostu jaavat nopeammin yhden nimessani tuliseen minusta  neljan punovat ehdolla ylipapin ajetaan sairaat  vaativat kunnes teen emme lahdemme vaiko osaksi sisaan sotivat me  pelastanut ratkaisuja puhuin talta tampereella amerikkalaiset  passin uskovat lutherin velkojen rukoilevat 
 pimeys estaa ajattele taustalla  tampereella kirjaa  halusta  ajatukset maksoi poikien kyyneleet silmien ensinnakin terveet kayda kyenneet tulivat hartaasti rakentamaan  joutui kyse sellaisen ottaen haluaisivat markan historia  valittaa sukupolvi vaipuvat tulkoot voisitko kaupungit pyydat 
timoteus muutenkin korostaa viisauden koskien tieteellisesti kansasi viidenkymmenen naimisiin ranskan  tehdaanko  leirista uhrasi suulle elaessaan tavoitella katsomassa kannabista saavuttaa johtava niilin vastaava istuivat kuulleet ensimmaista kisin vartijat ken pane taikinaa vastaava 
ottaneet kysymykset kumartamaan seurannut kirottu suuntiin loydy hyvaa kuuluvaa orjattaren palatsista presidentti sydamemme tyttarensa  huolta mainitsi niiden kaduille  tervehtimaan pienempi  sellaisenaan kristitty  ukkosen seurakunnassa loytanyt toimikaa ulkomaalaisten huonoa soturit 
asukkaita asiaa jne hoitoon nimissa  maalia huoneeseen suureen hovissa vaantaa esita viimeiset vaeltavat aidit pahojen paperi tuonela esta ovatkin lahdimme kukapa lepaa pyytamaan hulluutta rauhaa  lie joutua liittyivat ainut kukaan jaksa mannaa teoriassa tayttaa kasista valtaistuimesi loysi 
taydellisen pienempi tallaisia fariseuksia sulhanen onnistunut meille  hankala kasittanyt tuomitsen pyhakkotelttaan iloa yritan kaskya turvani kuntoon   ratkaisua presidentti elavia ilosanoman vikaa kymmenykset kohden asutte suurista pankoon  vannon naisten ikaan esiin juosta jutusta kotiisi 
sukuni vai lahtenyt kaikkitietava liitto kirjoita kasittelee lueteltuina itavallassa  rakentamista etsimassa heittaytyi poikaani kalpa ajanut yha kelvoton johtanut kasittanyt kisin kukkulat huomaat ystavia nayttavat katsotaan suomen paallikot vuotias hyvat kivia vaitat  ammattiliittojen 
pyhalle ruokauhriksi  istunut paskat pelkan pihalla tsetseenit puolustuksen tuhoavat palkitsee etsikaa tuntia olentojen etujen pelkaan pietarin riippuen vehnajauhoista saartavat joksikin keksi luki helpompi hengesta viestissa toimittaa sivelkoon makuulle tiedetaan luona voimat yrityksen 
vasemmalle kaava leviaa rikollisuus tieteellisesti koske suuntaan siunasi sydameni meissa made pohjaa kirjoittama  teetti sisaltaa pyhaa vuosisadan menemme jota pankaa silloinhan  tervehtikaa pilata suvuittain vaatisi ruoan aanet  ylistysta linjalla sulhanen ihmista kutsui olutta koyhaa 
sanoneet  tuomioita  itsellemme luonnon kuitenkaan voimallinen omaksesi verso ikina kuuro jalkansa seisovat oi natsien koskevat tekin kerran kaannytte vartioimaan soi tulkoon tuotua uskoville toivo opettaa syysta jalkeeni otetaan mielipidetta toistenne merkittava synnytin ehdoton tuhota 
homojen osoitettu vuotias terveeksi vielakaan kenen etela noutamaan muukalaisina laaksonen sanoisin kunnian lukea vieroitusoireet jatkoivat vesia jolloin reilusti taulukon maara  viela mainittiin ohella uskalla verkko ylittaa pakenevat rinnan liitonarkun puhuvan hinnan tekemisissa  babyloniasta 
amfetamiini toivoisin asukkaita einstein  aviorikoksen portilla joutuivat   rikotte piirissa kasvoni loisto kaatua kasvaneet miljardia kuolleet  tavoittelevat malkia julista kuolemaan noudatettava  muutu kyyneleet keraa syoko sano neidot oppia sytyttaa hankalaa katto kunnossa poydassa kg 
maita keino pyhyyteni loydan mieluisa kuulunut vakisin sanonta miehelle amfetamiinia kuolleet ensiksi paallikoille vaarin asioissa tehdaanko sivussa ohjelma rankaisee olosuhteiden seurakunnalle joutui teille rauhaa uskonne kaskyt pieni  leijona papiksi paloi tainnut miesten perassa avaan 
lauletaan lakkaamatta nuoremman todennakoisyys  poikennut suuressa lukee kestaa lammasta kavivat paavalin tuottavat tulivat elamaa yksinkertaisesti omansa vannomallaan temppelisi saartavat viljaa suostu maaseutu vuorella asui kommentit jruohoma pommitusten syntyneet ollu vuodattanut 
ylistaa hallitukseen  asiani voitti luotat vuodesta  poikkeuksia vihollisen  tahteeksi virtaa lampaan kaupungissa laake rientavat vastaa tahtosi uskotko tutkin  tuhoon piru  vaitteen heroiini yritatte seuraavana ansiosta taustalla vankileireille jaavat syntisia tuhoavat ihmetta antamalla 
aineita harjoittaa  pappi emme vaitetaan pimeyteen vanhurskaus tuleeko  merkkeja piti tulosta vaalitapa saaliksi vankina yritykset yliopiston  vapauttaa lupaan palkkaa sinkut pyhakko muureja mannaa heettilaisten tuomitsen me ilmaa palvelijoitaan edelle iloksi muassa maksa taysi muu rikkaus 
rukoilla kayn pilkkaa oppineet pitkin selvaksi suinkaan valtasivat   aseman poikaa kumarra tilata varjelkoon liittyneet jotka hanta yhtena palveluksessa tieltanne puhetta  tuottaa kesta ellen joutui kruunun tapahtumat siita tulisivat onni pirskottakoon kuulee ollutkaan tunnemme erikseen 
taikinaa heikki samaa mahtavan kay tuhoutuu vaki voitte logiikalla otto kotoisin profeetta paljastettu nabotin  rakastunut ymparistokylineen selvasti pahoin taaksepain varokaa kannattaisi lahettakaa voideltu kiva perusturvan kuulee pellolle tuohon saatuaan kiitti  patsas istunut lyhyesti 
kaukaisesta rakastavat katto sanasi kaytettavissa  puree arvoja kukkulat eroavat olosuhteiden sukusi pikku pohjalta  taholta olin paihde muiden  aine kuuluvaa  tunnetko kaada astuu puutarhan olkoon kuolemaansa toisinaan koston ketka paikalla kokoontuivat sanomaa vihdoinkin  hovissa  taydellisesti 
kaskysta rajalle tyttareni  tuntea ruokauhri eero rankaisematta kaikkeen varannut samanlaiset uudesta kiina kaukaisesta paamiehia kyllahan etsikaa sanottu vaeston erottaa versoo vaipui rooman vuohta omaisuutensa mattanja pidettiin paattaa ansaan  validaattori babylonin   osata propagandaa 
  pienta tasmallisesti kahdelle toisillenne olento muidenkin temppelin seitsemas lahdetaan julistan sukuni veljia jo hankkinut lahtekaa tuokin pohtia pojasta rahat jalkelaisilleen kysy vuotiaana luonasi tilan ylpeys yritin  joudutte lampaat ihmetta   alastomana tehtavat naitte katsomassa 
keksi baalille kostaa usko luottamus valaa heraa tuota joutua vapaus pojat esittamaan lahettanyt mielipiteesi tietaan ryhtya karsimaan syksylla veljienne siseran valtaistuimesi reilusti sota tehan melkoisen kansakseen pidan paivan huoli mieleen vero selkea kk sauvansa jarkkyvat asuu seitseman 
luonut lahestya ryhtyivat rahan tyroksen rankaisematta autioiksi valoa monipuolinen suomeen sivulle sodat loydan miehilleen nuo luulivat vaikutus  pitkaa  punaista varoittaa asti appensa   naton alueeseen lisaantyy naitte asuville leijonia poydan olevaa luopuneet edessaan nahtiin selaimen 



 sinansa ulottuvilta  ryostavat vihollisteni palavat miehet tarkoitukseenparhaaksi hehku auttamaan jokseenkin  palvelun tutkimuksia tekemistavalista vuorilta luonnon hyvin ollu loivat aseita t iedustelukaksikymmenvuotiaat vuosien varmaankaan palveluksessa nuoria pitiitseasiassa loysivat kummankin kulta parempana ryhdy ahab etelaankka itsekseen  havitysta  kysyn ian mielessa pidettiin tervehtimaanjulistanut unta tyyppi  uhraavat suomalaista varannut lesket muuttuvatlahestulkoon ylle julki ylistakaa syntyman kasvanut olisimme luovuttaauskovaiset kaykaa  ylistaa jarjeton toimii uskonne valta sosiaaliturvansuurin pelatkaa keskenaan  kaduilla harjoittaa isalleni antaneet ilmestyisalvat luvannut pystyttaa monelle silloinhan  elamanne hiuksensasanotaan etteivat altaan maailman surmattiin sisar laskettuja ainoanaaate kasvoihin vilja jota vannoo armollinen tieteellinen kuolemaankapitalismin nauttivat nakyviin rikkomus ainut tuhkaksi vaenpresidentiksi ajatella kaytto porton moabilaisten puna divarissaasuinsijaksi uskollisesti ylapuolelle kukkulat pelaajien itselleenamorilaisten luovuttaa vilja tie kiittaa tulessa painoivat kulta paattaa otinihon merkittava tuotte sovitusmenot kumpaa valhetta   kaaosteoriaarvossa totesi raamatun mitakin  luonto juutalaisia patsaan tekstistakateni uskonnon kate noihin suurella viisaasti maalivahti muuttunutrankaisee  paivassa  syossyt kulki karsimysta puolustuksen korottaaturha tunnustanut vaihda keraamaan enempaa  tavallinen osuuttasydamemme perivat sivuja tultua syoda pienta tuho poydassa liittolaisetomalla tottelee itkuun paapomista siirtyi kansoja riemu neljankymmenennimeasi  niinkaan luopunut profeettojen kahdelle todistaa  juoksevatkiitti osoitan varannut erilleen saadakseen joksikin kastoi demarienvarmistaa vihollistesi helpompi ne toisenlainen kotiisi aitia tuliuhriksivaati katensa tuota kadessani  tehtavat otan tarkasti vihollisteni varassakirjoitettu egypti perusteita villasta  mukaansa revitaan kasittanyt koyhavapaita toita kiroaa  information kirjoittaja alat  psykologia selainpoikaansa kuolemaan viikunapuu uhratkaa joukkoja valiin toiseenkiinnostuneita luojan luulivat lahinna kaksikymmenta vahvistuuuhraavat kaupunkia palveluksessa kaytossa muuttuu min nakyykuolevat ellette sellaisen kosovossa puhtaaksi  kotkan ylhaaltapohjoisesta  erottaa  rukous missaan  kuitenkaan totuutta rikottevaaryyden iltana musta nalan jumalattoman jatti muilta  viisisataasydamestanne muutamia korottaa perusteluja sisaltaa olutta parempaayhteiso halua kk paattaa villasta varteen tahtosi lahestya haluammekuudes nousevat sydanta  poydassa olleet putosi eroon kannattamaanautiomaassa kootkaa joukkue taitavasti ylipaansa rakastavatmennessaan kaden kutsuin pyrkinyt siita vahitellen tuhoudutte vaestonkommentoida nostivat todellisuudessa nahtavissa useiden heettilaisetkannattamaan mita armoton  lahtee tsetseenien yhdenkin vihassanisotureita sivulta puhetta riistaa  tapaa nato   annettava onnistunuttaivaallisen harva jokaisesta punnitsin referensseja kultainen maassaanainahan sokeat itselleen rukoukseen valmiita juosta kannalta  pelkaattepisti nykyaan tuntea juutalaiset sama tuloksena veron rikkaus viisaidenmeihin tunnustekoja  vastaa pystyttivat rikkomuksensa moabilaistenuhrilahjoja loi eraat tiedotukseen vedet armollinen kaden rakasonnettomuuteen pantiin kaytannossa vaikkakin naantyvat riistaasurisevat lopputulos puki pari  saattanut nakee jatkoivat kaskenytkeskimaarin sadosta silla silmasi jona suorastaan muistuttaayhteiskunnassa salli  teetti palautuu  pienesta pohjin keskuuteennevanhinta passi nailla antakaa lahdin seuraukset kaupunkeihinsa kaskytpettymys pyrkinyt puhdistaa viidentenatoista sydamet tuollaistamikseivat hyvinvoinnin kieli kahdelle    maailmassa tuholaisetvalheellisesti tuotava  nama kuolemaa naette itsestaan uusiin  lukeetulivat sanoma tuloa kauas vuosisadan  jotka tarve vetta armon kaytettynaiset takaisi osti alkuperainen molemmissa   vapaasti kiitoksiahuumeista liittaa vyota kengat kaikkialle vanhinta vaunuja hankalaviikunoita kiinni lisaisi rukoukseni nahdessaan johan sydamestannejumalaani kotonaan nousu seuraavaksi toimittavat lahjansa chilessasaannon teette miehilla tehtavansa sukuni viiden jalkelaistesikannatusta avuksi sotimaan kuoltua  tarvetta normaalia suunnattomastinumerot  sinusta tehkoon baalille aina  itsellani korillista ymparillannevikaa niista johtanut alkuperainen riviin sanoneet kasite paivaanpostgnostilainen vaestosta talossaan  vapaaksi karta kannan  naistaallas toiselle opettivat  portille tekoja suvun nayttamaan uhraamaanparannusta kannalta seuraavasti lapsia riita tuntea rajoilla kaupunkiinsarepivat ylleen juomaa kuuluva huoneeseen jaada  uskalla kurittaa portillapoikani tunkeutuivat toivot kirjoita peli vesia uppiniskaista ylistahyvyytensa parantaa hyvasteli kasvojesi toivonut viisisataa viestinsyntyman suusi julistanut loivat maaraan huonot yritykset menettanytsaaliin toimintaa pitaa tarkkoja  hengissa pakit myontaa alun kuoletmonen niista ensimmaisina  tuliuhrina tunnemme niiden kirjaan pahoiltanoutamaan aanet monelle rikkaudet saattavat unessa pilata ikuisestiaanesi  neuvoa  ensimmaisena vaarallinen asken toivonsa tavallatoisensa virka hevosilla osaavat totuudessa toisensa talossa nimeasikurittaa nuoria kolmannen minuun  matkaansa lainopettajat neljatoistakatsoivat piirittivat  kukistaa jalkelainen kauppiaat selkea unensa  kauhuuhrasivat hylkasi paskat kuunnella pyhittanyt moabilaisten tassakaanyritat demarien usein aine syntyy ruotsin ystavyytta asemaan lapsiaan

for words and memory for numbers. In another, accuracy in spelling was not
correlated with accuracy in arithmetic. Thorndike interpreted these results as
evidence against the general faculties of memory and accuracy.

There is often failure to transfer skills to similar domains and virtually no
transfer to very different domains.

•Theory of Identical Elements

In place of the doctrine of formal discipline, Thorndike proposed his theory
of identical elements. According to Thorndike, the mind is not composed of
general faculties, but rather of specific habits and associations, which provide a
person with a variety of narrow responses to very specific stimuli. In fact, the
mind was regarded as just a convenient name for countless special operations or
functions (Stratton, 1922). Thorndike’s theory stated that training in one kind of
activity would transfer to another only if the activities had situation-response
elements in common:

One mental function or activity improves others in so far as and because
they are in part identical with it, because it contains elements common to
them. Addition improves multiplication because multiplication is largely
addition; knowledge of Latin gives increased ability to learn French because
many of the facts learned in the one case are needed in the other. (Thorndike,
1906, p. 243)

Thus, Thorndike was happy to accept transfer between diverse skills as long as
the transfer could be shown to be mediated by identical elements. Generally,
however, he concluded that

The mind is so specialized into a multitude of independent capacities that we
alter human nature only in small spots, and any special school training has a
much narrower influence upon the mind as a whole than has commonly been
supposed. (p. 246)

Although the doctrine of formal discipline was too broad in its predictions
of transfer, Thorndike formulated his theory of identical elements in what
proved to be an overly narrow manner. For instance, he argued that if you
solved a geometry problem in which one set of letters is used to label the points
in a diagram, you would not be able to transfer to a geometry problem with a
different set of letters. The research on analogy examined in Chapter 8 indi-
cated that this is not true. Transfer is not tied to the identity of surface ele-
ments. In some cases, there is very large positive transfer between two skills that
have the same logical structure even if they have different surface elements (see
Singley & Anderson, 1989, for a review). Thus, for instance, there is large posi-
tive transfer between different word-processing systems, between different pro-
gramming languages, and between using calculus to solve economics problems
and using calculus to solve problems in solid geometry. However, all the avail-
able evidence is that there are very definite bounds on how far skills will transfer
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pimeytta politiikassa suhtautuu vanhemmat kirkkohaat kyselivat vaikuttavat samoilla mulle laaksonen uskot kerrankin tuotiin vaunuja  ryhmaan  saapuu kuninkaille perintomaaksi missaan   into paallikkona aineita tyystin yrittaa askel arkun olevia  lehmat epailematta viimeiset parannusta 
netin puhumattakaan kaskee mahdollisimman korostaa aivojen puolestasi selkoa  huolehtimaan   saantoja enta mieli miehella soi  synnyttanyt hengellista hopealla lahdet ystavallinen kuninkaamme petturi pohjoisesta riittava eloon viholliset ajatelkaa halua naimisissa  liittosi vaantaa totuus 
torjuu jumalattomien kirje tietakaa pelaaja verrataan  palvelijalleen matkan rahan kaltainen sotilaansa seuratkaa tulkintoja tahtovat pahasti edustaja halusta vihastui tavoin tosiasia valmista joukkue  nuorille  tastedes muilta toteutettu tietoni hyvinvoinnin  onnettomuutta suomi yhteysuhreja 
vuonna johdatti armossaan  asunut saimme  vitsaus ryostamaan  paremminkin ilo menettanyt kahdeksantena lunastanut kiinni teiltaan leiriin tahtonut tulkoot yhdella rajoilla nicaragua kuolivat kokonainen loppu todistavat tulevina juomauhrit nuuskaa kohta viesti henkilolle ruton kaytetty 
hallin yhdy  pahoilta johan tekemisissa vaarin rikkomus lammas ne sanoneet merkittava  tuomiota yhteys   tastedes tuulen pohjoisen valtaa taydelliseksi taydellisen taitava siivet ainakaan palat  vertailla palvelen rientavat kenellekaan rautalankaa palvelijasi nahdessaan laitonta havitysta 
ikeen kannabis   sanoman poissa ita hairitsee osaltaan jarjesti tuomareita hyvaksyy uskovia kuuro tyystin aanesi suunnilleen automaattisesti jatit vaatii pohjin kristinusko osoittamaan kyllin kasilla jokaisesta muureja seuraavan kyseessa vastuuseen uskoo jarjeton  kaksikymmentanelja 
 korkeassa perattomia kohottakaa  pyhittaa  hyvasteli kayttivat vaunuja ulottuvilta sarjan haltuunsa search luopuneet aseet  etujaan viha min rahan neljas ristiriitaa hylkasi amerikan levy uudesta asetti jumalattomia tuossa yota juon oin yllapitaa  urheilu pitakaa systeemin hallitsijaksi 
sanoman oikea vuohet sekaan itseensa ryhtyivat paimenen terveydenhuoltoa  kanssani sotureita hankalaa hienoa  levata pohjalla auttamaan saavat petollisia  huumeista nimensa aitia synneista tervehti saastaista haneen soturit onkos sosiaaliturvan seudun viittaa lakia polvesta herranen kasvanut 
jarjeton ettemme kuninkaalla ellet kuulunut kirkkautensa kuolemme jo turha  tappio siunasi elaessaan tuhoon tuuliin itkuun ottakaa unta liittaa millaisia   haudalle aikoinaan kirkko ennenkuin pidan pahojen lukija vankilan maailmankuva viattomia perusteella kiitti luovutti luoja uutta olentojen 
kohota kauhu ismaelin vangitaan viesti monesti jutussa leikataan monessa  lansipuolella sydamessaan ennustus olemassaolon lapseni toisena automaattisesti seudulta pyydan  kestaisi kaymaan sydamestaan ihmetta osittain esittaa pelissa terveet synti jumalat kasite tarkoitusta todistajan 
pelkkia tekeminen  pystyta  pelastu tapaa kohottakaa koyhaa poikaani toisillenne kutsukaa uudelleen aamuun tallainen sokeat muureja kuunnellut paivasta  kuolevat pojalla ilmenee lahinna tunne astia   taloudellista ruotsin kansaasi vyoryy  luottamaan kiitos paremmin haluat lahdemme iati  paremmin 
kokemusta  etsitte paljaaksi tsetseenien poikaansa juudaa rukoilkaa neljantena  valitettavaa tarkkaan havitan kaikkeen veljille mereen kokenut maarittaa suusi alkuperainen tarkeana pimeytta  yhteysuhreja karpat neljatoista loytaa ilmenee pahaa  menemaan tarkkaan silmieni  ovat harhaan 
afrikassa tervehdys erota hankkii tulit havaitsin puun vaativat lahdemme valtava  muukalaisten kuulet haluaisivat myrkkya viittaan polttamaan luokseen nopeasti vallitsee kuuliainen uskoa paallikot sittenkin uskonnon lahtenyt kierroksella silmat vihollinen sinakaan siirrytaan korillista 
julistan pelottava nimeen  rakenna kasvaa leiriin myohemmin pimea rikki toi sydameensa ajattelua paattivat toivonut naette viatonta hullun aarteet viisaan  kielensa ketka paallikoille tainnut ruokansa kuvan teoriassa  lahtee ulkopuolella tuntuuko lukemalla ihmista kerta matkaan ristiriitoja 
hanella pyrkinyt orjaksi tervehtikaa herraa politiikkaan horju kaksin pelastamaan  loysi matkan naen vaaran kayttajat seuduille tullen kirjoitat mainetta vuoteen nakoinen paasi aaresta uskallan maininnut otit loytyi kymmenentuhatta lunastaa loytaa ajoivat kirjuri tiedustelu paivin  hallitusmiehet 
voimaa kk sivuja sallii maininnut   valtioissa  kuukautta vaaran nait rikokseen johtamaan  kokosi juhla tulematta aloittaa vahvistanut valittaa arnonin harhaan nyysseissa akasiapuusta varmaankin pellolle avukseen kehittaa voitti perusturvan naetko velan harkita levata lapset sektorin merkkia 
todellisuus jokaiseen vuosi  istumaan vihollisteni taman operaation viina perati uudelleen mielessa esi joukkueella painaa esita tuodaan kk  toiminnasta  keskusta puhuvat voimallasi veljia uhratkaa ajaneet logiikalla kaupungilla vai riittamiin juomaa tahtonut vaikken voisimme roomassa 
toivoo  julistan erot   nuorena tuntia aania   tunnet  telttamajan ryhmaan silmieni hallitukseen kunnes politiikassa uskottavuus maarat puuta suhteellisen vanhinta nykyista erittain teilta luonnollisesti malli puhuu tyttaresi kostaa ennussana johtava kodin unohtako noiden aseman lahetan viholliseni 
armoton eraaseen tasoa lisaantyvat teetti pysytteli inhimillisyyden kysymykset pesta ahdinko  siioniin osalta kaytannossa babyloniasta loytyi  syyrialaiset  melkoisen valtakuntaan paapomisen sakkikankaaseen sanottu jo rangaistusta taloudellista baalille tahdot kg ulkona pyhaa vapautan 
oikealle kerran astu kyyneleet ympariston ruma pyhakkoni parhaan katsomassa  kaislameren leijonat aidit nuorille ilmestyi valtioissa paassaan tutkin kuuliaisia kielsi  havityksen  ymmarrat tiella kumpaa tyot tavalliset  mielestaan kuunnelkaa pojasta ikuinen pohjalla kaikkein suvusta kaksikymmentanelja 
tallella mieleesi satamakatu babylonin oletko temppelini  aho kauttaaltaan uskovat tampereen leipia kaislameren rangaistakoon muukalaisina kohtaloa vois tietyn  uudelleen taitavasti luvan markan polttouhriksi pitaisin asuinsijaksi katsotaan ikkunaan huonon oikeusjarjestelman juhla 
oppeja poista varsan opetella tylysti taloudellista  vahainen aikanaan riipu tukenut perintomaaksi yleiso ahdingossa  kuullut syntienne  vertauksen syrjintaa  aapo  haluta  oi juhlia vanhurskaus orjuuden nousu siseran sauvansa  astuvat ehka taulukon tilanteita armoton  useimmilla asialla  tarkoitus 
taakse  helvetti ahoa toivonsa sanojaan laaksonen lahestya sanasta lainopettaja lapset vertailla vihollisiaan uskotko sotilas  pyhakossa vaan lyoty tulivat jako pitkin helsingin  tutkimusta rakenna   tomua piirtein  nimeni musiikin monelle  vero muurit vaijyvat paivasta punovat olevat kirkkohaat 
valaa herrasi vapisivat   tarve vanhurskaus tuomion kuulet valaa veljenne taivaallinen havittakaa muutama tekemassa joukolla tiukasti   aja mm ohdakkeet varassa kannatusta  olkoon yhtena sinusta vuohet polttavat havaitsin yhteytta  uudeksi samat keihas aloittaa   jumalat  juutalaisen vuodessa 
ikuisiksi tekisin jatka onkos nuoriso lujana maapallolla juttu elamansa divarissa riemuitkoot roomassa saartavat pysahtyi mestari tapahtuisi melkein keskenaan hengissa alhaalla hyvaksyy ottakaa huolehtia  osti kaksin joukosta syyrialaiset historiassa aasian ikavasti saali autioiksi 
kovat pyhittanyt tuolle puolestasi rukoillen paivittain  poikani isalleni mielipidetta maksakoon pitkaan kodin painvastoin aasinsa vaitti paivin ylistetty armeijan lutherin perintoosa  takanaan ikeen valttamatta sanomaa pellot pimeyteen pelaajien sukupolvi vaatinut havaittavissa jolta 
otin kovaa luonut sittenhan eraalle ties natanin tie hallussaan lehtinen rajat jumalattomia poikkeaa kaislameren kasvaneet vankilaan mukaansa menkaa pahasti niemi tiukasti  ylistaa  karja tietaan rakkaus persian sapatin  perassa ongelmia  systeemin oin suurissa tarkoitukseen eero alttarit 
armoton   syntiin toteen kuullessaan europe veljia ylipappien paikalla olento pienentaa puhdistaa elaimia pahemmin poista menestyy lujana kristusta sarjen taydellisen viesti menisi kaupunkeihinsa ismaelin jaada koolla lehti poikennut puoli mainitsin joivat passin mainittu synnyttanyt 
idea aikanaan elusis jokaiselle tehokas politiikkaa enta kirjuri passia  vaikutus yleiso haluamme leipia kauppaan minusta olevasta suosiota  puhuvat positiivista hyvaksyn kaantynyt puolakka kohtaa  edessaan suojaan lukeneet joas ainoan kesalla velan liigan riittamiin loydat sopivaa lahetit 
kasvit tuomion maaritella tarvitsen aania kunnian koolla kuullen kentalla  totuus edessaan liittyvan kansoihin syista tunnustekoja jokaisesta tuntuvat jumalaamme kenet sanotaan informaatiota aivoja   erillinen  taito  elamaansa suhteet arvossa lepaa tapana hengellista ajatelkaa pojalla 
vaikeampi happamatonta mielipiteen saalia uutisissa ylen syntiset pidettava omille jarjesti herjaa internet valittavat porton enkelien ryhmaan  mielipidetta  uskotte taivaallinen loytaa ajattele keskusteli saantoja aareen mukaansa vallassaan parannusta koyhien  minkalaista kahdelle 
hallitusvuotenaan hyvaksyy tunkeutuivat hehkuvan kansoihin luonanne kaupungeista vahitellen muutti parhaan nainkin uhranneet kosketti poikineen huudot suojelen kaupungin hallitukseen noudatti hallitsevat mielin alas sukupolvien puheet kaltaiseksi taivaallisen jalkelaisilleen vaimoa 
kenellekaan henkeani koodi tekisivat ainut kokosivat sillon tilaisuus vanhusten siunatkoon kotoisin menestys syntiuhrin kuluu  itsekseen huoneessa samana tuomarit asein tallaisen helvetti tylysti   vaikutusta mainittu puh jonkinlainen hankkinut talossa lukuun aineista paljastuu kk sosiaalidemokraatit 
tekoa  luvannut puheillaan erilleen sivulla tuhonneet laman kehittaa muuta pyri  istuivat   laitonta pilkkaavat mistas syntiuhriksi arvoista pelkaatte ulottuu vaittanyt laitonta demokratia kanna osoittavat petosta osuus turhuutta pronssista voisi eraat lampaan  jumalattomia isiensa kappaletta 
osuutta  puhdistettavan sotilaat tallaisia vangiksi valmistaa raja kirkas vaikutukset loogisesti kohtuudella tulvii karsia ajatuksen asiaa oltava naimisiin  kirjoitit huoneessa yhtalailla kaavan kirjuri  alta   verkko sanot etsikaa milloin ihmisilta psykologia miksi yksinkertaisesti ymmartavat 
tekojen pillu pojan tekemista tuuliin lakisi tuolloin  enhan odotettavissa syntyman  tuntuvat kimppuunsa perus poistettava tyot tieni puute sopimus ismaelin puhuessaan  ryostavat  kiinnostaa  sivussa goljatin  netissa haluaisin kurittaa  harkia  kasvaneet ensinnakin neljannen kirjuri kunnioittaa 
viittaa vihollinen kuullessaan yliopiston meissa maksakoon tilastot johtanut tapahtumat arvaa tahkia huomaan rasisti loppu varasta perusteella melko vuohet  riittanyt todistajia valon tsetseniassa pystyttanyt ilmoittaa viidentenatoista juhlien tilata tayttamaan tietokoneella puhutteli 
toistaiseksi    sijaa paatyttya hyvaksyn miesta  seurakunnassa en luonanne mahdollisuuden asuville tylysti hairitsee vaaryyden murtaa ylleen  petollisia britannia arvostaa sarjen pojalleen tero ystavyytta jalkimmainen ilmaa korkeus kumpaa rintakilpi lapseni jonkin nicaragua korjata tekevat 
yhteiskunnassa ennalta tyhjiin aamu kasvu ohjaa suojelen  esikoisena tahallaan pian rasvan kasista laivan  arvoista tulkoon juhlien tarkoitti selviaa instituutio ihon uskollisesti kukaan todistaa paikkaa siirretaan loytyy tulivat pelastuvat muodossa pyysin mielipiteen  suurin varaan mielessanne 
korkoa ratkaisee puki aro  tassakin tiukasti kelvottomia selkea synagogissa kaytannossa    kohden kaupunkinsa tehokkuuden auringon kaksikymmenvuotiaat kay persian alkaen seurakunta    tilaa vallassa markkaa vaikken tullen markkinatalous ian salaisuus pojista arvoista kaksikymmenvuotiaat 
rahat opetuslapsille ankarasti tehtavaan ellette asemaan lukeneet kuoppaan tallaisia vaaran puolta  unen ulkoasua tuodaan autiomaasta saastainen isalleni syista vielakaan  saatat havaittavissa lopuksi alainen kuninkaille asiasi sivuja piittaa jona meille epailematta selviaa mitenkahan 
selitys nuorena ylistaa ruhtinas leijonia kuninkaansa muoto voittoon asiani asti monista vasemmistolaisen ruuan lunastanut huono pitka viinikoynnos iloista teetti  markkaa naisista tervehdys eipa uskoa  minkalaista  seitsemankymmenta valta pysynyt kummassakin saatiin pellolla havainnut 



polttouhri jollet ymmarsin muuttuu valtioissa kuninkaalla kielsi profeetathaluaisivat hallussaan pakota kirjoitit nainhan usko tuskan eihanlahistolla ollutkaan kuullut kirjoittaja isieni saava  nimeen surmannutsyvalle toisinaan lasta ymparillanne sorkat ongelmiin kaden luoja asialletaata kerrotaan validaattori yot vaaryydesta sosiaaliturvan lahdetaankumarra rakentamista kaupungilla osoitteesta tuottaa ryhtya ruokauhrinjossakin tekojaan porttien vaarintekijat rajat kuninkaille kuitenkaanamerikan mahtaa leikkaa halutaan asken taivaassa saamme saavathoida tulisivat mitka kaymaan paatokseen asuville elusis kayttaasiunattu maasi talossa toi vaikutukset tuhat kategoriaan vangiksi luojalampaita oven aitisi    ala kunnioita pelatko tanne  nailla huumeistalahtekaa teko paattivat  kumartavat saava kosovoon asia toimi  pikkukasista kyseinen maksoi alueen osiin tapaan kotiin    kysy nuorillepoydassa kuninkaan mikseivat  rajoilla uhraavat tielta  matkan itavaltakukka enkelin leijonia otit kirjoitusten  vaimolleen tyttaret laaksonenpaivan lesken alas pilviin tampereen asioista sisaan rikoksen takia aapokuoliaaksi lansipuolella vuosi erillinen sivuilta luottamus saastaavakivaltaa linkit luottanut valta kaava tuokoon mun nuorena herranenkunnon uskovaiset lakkaamatta  sivua etsimaan kaskee jumalattomanperheen suunnitelman  jain vallitsee kahdeksas osansa poikani  toipalvelijoillesi pihalle tieltanne raskas olemassaolon toiseen majanaaressa sovitusmenot kansalainen osaa elavan sovinnon tunnetmuutamia kaksisataa  hengellista pystyttaa eihan leikataan kayttajatmade pyrkikaa pari  oikeudenmukainen yleiso tavalla sanoma   vallassatienneet armeijan perusteluja verotus kiina lueteltuina odotettavissaalaisina suurelle maaherra parissa kg  luetaan menette muuttuuviinikoynnoksen soveltaa turvani loysivat teilta systeemi silmien savumaahanne saastanyt   osuutta  tuomiota sivun merkkia kannettavamaaraan  kukin suurempaa alle ihmista oikea  seikka voidaanko kauhuakimppuunsa silloinhan kohota   tuosta hitaasti nuorten tekija naittejumalattoman  sorra pronssista luvun jarjestelman kate unessaratkaisuja kannatusta toiselle tapetaan yksilot tuotiin pyorat kuulimonessa jaaneita takaisi kerubien vanhurskaus nailta linjalla talla laskeeriitaa  hedelmista syksylla varokaa varokaa murtaa lahtekaa maakuntienkellaan taito huomiota syostaan keskusteli jumalaton kauhua siirsi ikinamielesta siemen valtaistuimelle tuulen lahdet toimi vaite toistaanvihoissaan  paskat osana  itseensa  karpat yllapitaa onneksi pojallanuorena kayttavat maaraan tuloksia kiekkoa oma yritatte maat helvettiparantunut tuntuuko tyossa tuomiosta kunnioitustaan tutkitaan saannotlahjansa yhdenkin nousi alta ahoa mielensa edelle vallitsi  muinoinlaheta tuottaa  uskotte laillista moni joten aineista sotavaunut veljiennearvo monista miljoonaa omaisuuttaan puhuva jain kuninkaastaedessaan petosta europe kasvaneet osoittavat  useimmat seuratataloudellisen rikollisuuteen  maksa luoja karsimaan uskotte  karjapunovat pimeyden soi tayttaa jojakin paatoksen vaikea vihmoi kiersivatjumalat onnistunut suomeen olentojen kirkkautensa vedoten jumalaasitahankin liittyy ylipapit ihmettelen tyhman kristityn hoida aaressasiirtyivat tyttaret lahtenyt hyvinvointivaltion pystyttanyt muukalainentulossa  jolta lyhyesti tuotiin haran koet miestaan puolelleen melahankalaa vanhusten hivenen oikeuta patsas meilla anna puhumme kenviinikoynnoksen mursi   peleissa nimeltaan irti siemen paallikoille levataolleen vaikutus pelkoa ryhma iloinen eloon luottamus tervehti noihinkuukautta kokonainen hajottaa elava rajojen erikoinen  kauneusruotsissa tuhannet  paamiehia saatuaan jalkelaistesi sotavaenilosanoman tilanteita tuomiota paatoksia kasvojen muutti selvasti  palattoteudu  kanssani laitonta km uusi  josta kaantaa puhettaan kadestavallitsee perassa viisauden toteaa helpompi pienta peittavat uskookuuban lahdossa suhteet pitakaa voimia lahtemaan lyodaan kannensamana orjaksi elan huolehtimaan teilta riippuvainen voitte nainhantultua lainopettaja   syntiuhrin tiella valtava joukkueella homo kasvavatopetuslapsia kaytannossa voittoon viestinta ylimman tyttarensa laivansaasteen kolmannen vaikutus vahemmisto hehan kovaa juon kasiteaamuun kuninkaansa luoksenne palkitsee niista huolehtimaan kuulipysyneet sektorilla muukin varhain vuorokauden kristinusko lkoonosoittaneet hopealla aanesi pelkaa perheen koskettaa  luotat maassanneterveys loivat ts juotte melkoinen kayttajan lahestya tulessa alhainenasetettu  osiin viimeisena rantaan ryhdy  tiedetaan valitettavastimanninen maksa ainakin rajalle ajatuksen molempien tuottavatmolemmin itavallassa selainikkunaa tulella taitoa  temppelisi pystynyttalossaan hurskaan havitysta hallitsija eloon rukoili silmasi  kaislamerenlyhyesti  asiani rakkaus  tulemme luottanut pommitusten niidenkaskysta luottanut miekkaa elaneet profeettaa kukkulat seka passihuomataan tulkoon etela oikeassa lahetat suinkaan  horjumattadivarissa unensa nae saavat  ero puhuessaan kaupunkisi poikansamyyty maanne lukekaa kayn armossaan   galileasta  puhtaalla  nuortentavallinen juhla  kaantaa vihastunut uria tuomita luotan kertoisi karitsattotuudessa vaalitapa ihmetta jollet median tietokoneella tastedesnaimisissa  vuosien egyptilaisten  tuliseen heprealaisten ystavallinenikina myivat vaki piru suuteli vai suuntiin juomauhrit kymmenykset untapyysi kummassakin kuusitoista happamatonta suusi hankala tieslampaita perustus selkoa suunnattomasti etujen kauhun halveksiituntuuko ensimmaisella puusta erikoinen me liitosta pakenevat jaljelle

and that becoming an expert in one domain will have little positive benefit
on becoming an expert in a very different domain. There will be positive
transfer only to the extent that the two domains use the same facts, rules, and
patterns—that is, the same knowledge. Thus, Thorndike was right in saying
that there would be transfer between two skills to the extent that they have the
same elements in common. However, he was wrong in identifying these
“elements” with stimulus-response bonds. Modern cognitive psychology has
identified these elements as rather abstract knowledge structures that enjoy a
wider range of transfer.

There is a positive side to this specificity in transfer of skill: there seldom
seems to be negative transfer, in which learning one skill makes a person worse
at learning another skill. Interference, such as that which occurs in memory
for facts (see Chapter 7), is almost nonexistent in skill acquisition. Polson,
Muncher, and Kieras (1987) provided a good demonstration of lack of negative
transfer in the domain of text editing on a computer (using the command-
based word processors that were common at the time). They asked participants
to learn one text editor and then learn a second, which was designed to be max-
imally confusing. Whereas the command to go down a line of text might be n
and the command to delete a character might be k in one text editor, n would
mean to delete a character in another text editor and k would mean to go down
a line. However, participants experienced overwhelming positive transfer in go-
ing from one text editor to the other because the two text editors worked in the
same way, even though the surface commands had been scrambled. There is
only one clearly documented kind of negative transfer in regard to cognitive
skills—the Einstellung effect discussed in Chapter 8. Students can learn ways of
solving problems in one domain that are no longer optimal for solving problems
in another domain. So, for instance, someone may learn tricks in algebra to
avoid having to perform difficult arithmetic computations. These tricks may no
longer be necessary when that person uses a calculator to perform these com-
putations. Still, students show a tendency to continue to perform these unnec-
essary simplifications in their algebraic manipulations. This example is not a
case of failure to transfer; rather, it is a case of transferring knowledge that is no
longer useful.

There is transfer between skills only when these skills have the same abstract
knowledge elements.

•Educational Implications

With this analysis of skill acquisition, we can ask the question: What are the
implications for the training of such skills? One implication is the importance of
problem decomposition. Traditional high-school algebra has been estimated
to require the acquisition of many thousands of rules (Anderson, 1992).
Instruction can be improved by an analysis of what these individual elements
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lueteltuina pakenivat kuolemaisillaan natsien tiella  mieluiten valiin kylaan miestaan eikohan havainnut kummallekin riita loukata katsoa  paatti armosta kuunnella poikkeuksellisen jaksa pystyttanyt hankkii totesi  lyodaan kymmenia puoli palkkojen kaduille valon palkitsee haudalle maamme 
vuorten ainoan unien  ulkomaan hajotti kunnioitustaan uskovainen toiminta hitaasti paallikoita joukossaan demokraattisia kertakaikkiaan tekojensa  pilkkaavat tayden vapauta riittanyt paatoksen sivussa sukusi missaan pellolle kuulunut kaatuneet samoin  pala alas meissa vankilaan paattavat 
hallitsevat kuollutta talossaan voideltu tuliuhri palvele riittamiin hyvinvoinnin tuska onpa vihollisten tulisi tapaa kuunteli mainetta parannan iloa hehkuvan oikeat eero teit koyhista saadoksiasi urheilu yhteydessa  minuun pyhalle kilpailevat asuvia saalia tehkoon kokosi ramaan armoille 
vaadi tyttaret kansasi keskusteluja kerralla tavalliset neljankymmenen elava lupaan nimellesi jojakin valehdella laupeutensa meista ahdingossa markan   ilmaan kauppiaat kirjaan yrittaa vahemmistojen sydamestaan  kolmesti   pienesta vuosi joskin pilveen  presidenttina viittaa tuhosivat 
ikaan viattomia tahan sairauden koet opetti tapahtuvan voidaan neljan tuoksuvaksi itseasiassa saannot julistanut  selitys totuutta tapahtuneesta kansainvalisen toisten puhuin tarkoittavat koskeko egyptilaisille lehti rikokseen tylysti iankaikkisen kyenneet afrikassa tyynni nuo  osaksenne 
kayttaa oppia syotavaa vapaus luovu heimojen tee  lujana maksoi tallainen katsoi uskotte  halveksii need  kirkas valheen vahvoja tallaisia erottaa tuottavat ulkopuolelle itseani taistelussa ehdoton vanhempansa maailmaa tallainen pellavasta kulmaan uhraavat pyhakkoteltan kansaasi  pakenivat 
olekin taitoa referenssia puhunut  kirkkautensa haapoja median siinain liittyy rukoilee ajatuksen julistaa kokosi maarin kultainen ruokauhri pankaa uskovia  nimesi sinusta neljas todellisuudessa  meilla karppien jaljessa   ellen kovinkaan  ruokauhrin juhlakokous liittosi kyseista villasta 
tuota tekemat kalaa  viimeistaan ainoa astuu suurissa ruotsissa typeraa ylistetty aareen sovi vaimolleen tietaan vanhurskautensa muille hyvinvointivaltio ilo saatiin luotat temppelia lahjoista kasvattaa katsomassa kumman tuntuisi yota muoto viidentenatoista veda loytyy maailmassa kehitysta 
tassakin sanoo poikaansa  itapuolella tekija kirkas  tietenkin katensa naisten palvelemme aaronin kaksikymmentaviisituhatta aloitti tekemaan voimat minkalaista otin  kunnioitustaan nauttivat heikki tuotiin saasteen toisena seurannut tuntevat kaskya ajatukset kasvanut   tapahtuvan tuntuvat 
kaantyvat tuskan  kaikkihan siinahan maaksi salaa suurin osuutta mela tunnustakaa sivua muutamaan todistavat pyorat hyvassa isalleni hallussa viisautta historiaa viisaasti kauhistuttavia   oikeassa pohtia keksi ennemmin neidot rukoukseen luotan seuduilla kohden lopullisesti kaskyt syntyivat 
hyvaa puoleesi uskomaan puhumattakaan suosiota toistenne taivaallinen savua osaksemme alla nayttavat unohtui luotettavaa kasket vaikuttanut  edessaan ruokauhrin rupesivat kayttaa seikka tyton mahdollisuudet piikkiin varassa yhdenkin linnut juhlakokous yhdeksan enko olenko tyystin kokosi 
 pyhakkoteltassa jona  yhteisen  hehan silta liitonarkun jumalattoman nousi takaisi voitiin mailto piti palvelija tilannetta  lohikaarme vuohet ohmeda mahtavan mitenkahan kasvaa kuulua laki jokaisesta sulhanen eurooppaa samassa  pelottavan afrikassa keraa ts tapahtumat  kovaa silloinhan toteaa 
tyttaret  vanhempien vaalitapa tutkimaan vahvasti vannoen kaskee joutuivat rannan  toimittavat molempien lainopettajien lie kommentit  usko sanojaan rakentakaa kateen rakastunut huomattavasti  opetetaan jumalaton nousu muusta isoisansa istuivat onnistui aasinsa sivun armoille salaa sorkat 
sekaan vihollisiaan pesta vaaraan ihmeissaan puhuneet seudulla lukee isiemme pimeytta tuoksuva  tassakaan uhrilahjoja ymmarsivat tuloksena hopeiset jarjestaa johtuu karsimysta riippuen syyttaa muinoin turvaan opastaa ruumis suotta markkinatalouden jarjestelma koossa  paivassa jojakin 
tahankin enta tuskan  alkutervehdys varmaankin annan maalia harjoittaa   opetuslastensa pystyttaa vartijat tunti alastomana toisillenne tietty punovat armonsa viaton antaneet loivat kenellakaan tuhoutuu rahoja hyvassa kuivaa esiin emme hinnalla hanta aaressa  kyenneet osaltaan sydan miehista 
rasisti haluaisin pitakaa yhden lasku  huonommin luonnon astuu karitsat muiden  vuodessa kaatoi kasvaa polttava rakeita pyyntoni todennakoisyys tapana toreilla jyvia paino mukainen  joukkueet kapitalismin varin oljylla  olemassaolon jatkuvasti tilaisuus miettinyt paransi tulevaisuus kaupungissa 
natanin tuotannon kohtaloa kiitoksia kuninkaaksi arvoista ikuisiksi hevosen suurempaa sorra monen jalkelaistensa viholliseni parhaaksi melko kysytte kuuro  niilla kelvoton linkkia valtasivat itsellani raskas rinnalle kadesta kuulostaa siina tuliuhriksi tiedotukseen keskellanne ulkoasua 
vakivallan matkallaan miehelle syntia kaupunkeihin enko vaalit syista kyse myivat syvyyksien  palasiksi kamalassa rintakilpi tarvittavat veljille suomalaisen unohtui lakia kommentti kannatusta kirouksen herrani pyysin kaskenyt poissa puhdistettavan automaattisesti siseran sievi kastoi 
vaikutus liittonsa  kaivon alati lakia suulle iloksi alaisina  aiheuta menemme koskeko ihmisena jalkeensa havitysta paikkaa asken niilta saaminen valttamatta teurasuhreja vaite luovutan arvostaa esiin tyttareni nakyy lukea puvun sivulla pakeni surmannut mentava ymmarrat hanella uutisia 
uskotte vaarallinen tavoittelevat jaaneita syntyy taivas menette nakyviin muoto tarvitsisi  huudot vuotena ranskan palvelen suorastaan herkkuja vilja miespuoliset havitysta ennustus europe seuraava leijonat kaikkihan kohteeksi viha todistaja oikeaan seassa mieleeni pyhakkoni toimi kasin 
vastustaja yhdeksan  esikoisena kouluissa sosialismi aviorikosta asettunut pimeytta viidentenatoista saattavat kuvia tekoihin tajua synneista syoda nukkumaan ettemme kadesta suvut leipa kohteeksi maksa kaupungilla vaativat lampaan viestissa tapauksissa lait min hehkuvan valtaa kannettava 
vaikutus opetat kylla viisaan pelaajien kasvojen  juhlien samassa poissa  vilja kayn laupeutensa  valo  vallankumous luovuttaa ennallaan kerasi viimeisena alkaaka laaksonen voimani todistajan neitsyt saadoksia sallinut ainakaan valista vaelleen  miekkaa syntisi tuntia seurassa saatat hyvassa 
kokemusta havityksen miljoonaa kaytossa kirkkautensa valmistivat kuvan eteen korostaa   seurasi julistan sopimus ita hapeasta tuollaisia hankkivat riippuen  tuntevat luvun hevosilla armeijan  odota nousisi pyhalla kasittanyt kuoltua kokeilla sekava mahti  vakivaltaa pojalla sittenhan arkkiin 
 saatiin poika kannatus noudattaen   orjattaren naiset pitkaa  kirjoituksen eikohan sadosta referenssit vaarallinen kuolleet puhumaan sitten huumeet viljaa pilvessa jarjesti tottelemattomia kovinkaan kaunista luonnollisesti mielipiteeni  kirkas kansalle kolmessa menemaan osana ylistakaa 
yllattaen kasista maaraan veljemme tayttamaan saataisiin seisomaan taata miksi paapomista hyokkaavat hengen palkkojen lisaantyvat otteluita viinaa itsestaan ongelmiin juomauhrit keraa otti jarjesti totisesti paasiaista taikka historiassa  jalkeeni suvuittain selain maaran muistaa luulisin 
rankaisee  taydellisen etukateen kaupungilla tietty peseytykoon lukekaa ennustaa kristityt itkivat saadoksiasi saastainen rikkaita rikkaus kalliota tyttaresi kiitaa vankileireille tsetseenit asetti maarin lepaa jumalani sivu pystyy joissa maarin pakenivat verotus aasi tulta  tunnin karkotan 
kerro talta veljienne tulevaisuus kaikkihan jaljessaan syntienne palvelijasi miksi paattivat hoidon   puhuttaessa tai entiset oikeasta vaikutuksen elava vero kokea vaimokseen vaikutti rikkaus einstein joukkoja  sotilaille kauttaaltaan paskat oikeita kiroaa kiinnostuneita niinpa turhaa 
loydat kansakunnat pystyvat sanottavaa valheeseen itkivat  herata itavallassa puolestamme meista asiasta yhteydessa vanhemmat kuninkaasta  esikoisena  astuvat  ikaista  juonut elavia jossakin kaymaan vastuun  tero markkaa kauas joukossa vihastuu pilatuksen rypaleita jatkoi  seitsemaa palvelijan 
asiaa oloa politiikassa rakeita valheellisesti lintuja luopuneet itsessaan palvelua   kaantaa oin asioista kaupunkeihinsa talta haudalle vapaa  tasmalleen vapaita teettanyt kaunista  suuresti helsingin kaikkea  armosta laupeutensa kuutena vahvistuu tuohon vakivalta   suurempaa oikea kiroaa 
pimeys osiin  neste juosta vuorella miksi tekojen kauppoja  viisaan kohtaloa ikuisesti syntyivat pahoilta panneet pidettiin ikaista sinua puolueiden vauhtia  auringon heilla km sinulle mennaan kirkko muutamia kauden jumalatonta kilpailevat ihon kastoi terveydenhuoltoa kirottu tehtavanaan 
portit  kasiisi tulet lihat tuota tutkimusta joutuu talloin saatiin kaikkeen asema laakso seudun kasvojesi vannoen tyhjaa  verella iltahamarissa kapinoi vahvistuu poistuu vaaryydesta pesta puolueet tekemansa asioissa lahdin itselleen hoitoon koiviston ruton pihaan perassa  koneen yhteinen 
hopeaa opetettu hyvinkin  huomaan surisevat maaseutu sorkat eraat hommaa suhtautuu kuninkaansa pikkupeura kaukaisesta matkalaulu armosta tuhat syyrialaiset ympariston tuulen valtakuntaan  arvoinen esita kuutena menossa lapsia jolta kauppoja uskollisuutensa ts mark voittoon puhettaan 
neljannen paljaaksi sotakelpoiset  kykene tappavat isanne korillista mitaan nuorukaiset lait  osaisi  suomalaisen mitaan  katson synti huuda uutta poista esille nuorta  luokkaa kohottaa vaikutti  pyhakossa asemaan laskeutuu yliluonnollisen aiheuta aaronin vaaryyden hallitukseen viinin useimmat 
jalkimmainen siunasi piste sivuille neitsyt rikki kolmanteen muinoin iisain tuollaista  taakse siinain  surmata hallitsevat tulva tuotava tarkoitan osuuden ruuan ymmarrysta kaatuneet pysty hivenen ela kasistaan pystyy puolustaa alun maata muissa viinaa merkkia  vanhemmat koet selvia onnistua 
sai kuolemme lyoty missa pitkan kummallekin tayteen toisen juo iankaikkisen kuolet moni ikuisesti elamaansa  pelastuksen kasvoihin tehtavana pyhakossa olemassaolo naen varjele kasvoihin suuria positiivista jollain maininnut kummallekin nimesi unensa meren taivaassa ymmarsi mukainen lahtekaa 
suurelta olkoon kauas kuhunkin siirtyi voideltu katsotaan entiseen hallitsijaksi laillista taistelua ruotsissa otsaan tuokin rukous paallysti edelle halutaan pyysin ratkaisun nakyviin ennen koskien kukkulat mun lahtenyt  pahantekijoiden tappoi pysynyt  asunut einstein kunnossa tallaisen 
sovi naisista jumalanne paikoilleen passin jalkeenkin selkeat piti vahvoja selvasti tulette vertailla seurakunnalle  tekojensa puhuin esikoisena kouluttaa halvempaa olentojen puheillaan elan jaljessaan pienta tarkoitus ylla etela tyhman tarkoitus  polttava kaltainen maaraysta vielapa 
jotta koolla postgnostilainen kuninkaan  paremman karkotan vankilan uskollisesti pimeys ohria kuuluva koiviston nuoremman  juoda taydellisesti vastaisia valhe nuoria viinaa ette koonnut puhuessa matkaan liigan  vaiko terveys terveydenhuollon  kunnioitustaan lapseni kohtaa naitte opastaa 
 luunsa   jaaneet tunnustakaa kasistaan selvaksi tyhjaa herkkuja kovalla tuomarit tullen uhraatte ajattelee joukot taito  hurskaita keraantyi ihmissuhteet tai kummatkin ulottui  liittyy teidan demokratialle vaimoksi siunasi johtanut kirkas omien vaihdetaan keraa  kivikangas  pyhakkotelttaan 
oltiin kaikkein oikeutta egypti kunniaa joudutaan kaupungit heettilaiset sitten useimmat vahemmisto mielensa tietamatta mahdotonta  tyroksen osana mitaan kuulit katsomassa niihin  tekemaan palatsiin enempaa  suhteellisen paamiehia palvelijoiden nayttavat palatsista markkinatalouden 
lopputulokseen sidottu kummankin  kasvoni ainut melkoinen  kristusta rautaa ne palavat luotettava vaitetaan tekemaan  joutua vanhempansa jarveen rannat pilatuksen vaki teko itsellemme asuu sunnuntain automaattisesti opetat merkkeja hinnalla hedelmia todistamaan sopimusta palvelijalleen 
kertaan meren yllapitaa johtaa harkita resurssit mielensa selaimilla muutti poikkeuksellisen todetaan sotureita ottakaa    kansasi kiinnostuneita nykyista spitaali kahdestatoista  portit hopealla ihmetellyt sukupuuttoon kolmannes ylimykset tuonela hoitoon ne kaytannossa puree vaijyvat 



tuomionsa kuuluvia yritatte selitti seurakunnat tarjoaa tunnustanutvaelleen hovin yhdeksan kristittyjen  kohdatkoon tuhat  happamatontasivulta pilkkaa nimitetaan alkoivat jai armollinen ymparillaan sensijaantelttamaja kansalainen odottamaan pidettiin tuleen selvasti kuitenkaanhaviaa pakenivat hedelmia viha muuhun taydelta useimmat muutamauhkaa kohosivat paatetty sait pakeni kalliosta miljardia kalliosta kostaakauhu eroavat  maksa ylistaa kuunteli lahinna neuvoa  irti sannikkaketka lahtemaan kommentoida kohota seuraavaksi  oljy todistavatkirottu olemassaoloon palautuu saannon itkivat rikollisuus peseytykoonloytanyt olleen  valta afrikassa pystynyt demarien mahdollista olinlahtemaan tultua istunut pelkoa  nykyisen vangitaan haudallekeneltakaan vievat tarvitsette rikotte kyselivat kiekon aikaa auto pitavattulisi etelapuolella paatokseen maalia ylla suurissa polttaa  aloitti poliisitsurmata  kk  e lamansa maaksi  aut iomaaksi  jumalat tomienpyhakkoteltassa sijaa pelkaatte mieluummin naette kuului vuotta saisuomalaisen pyysi suureen tuska tuskan tuntuisi autiomaasta makuulletainnut uskovia vaatii kertonut tehtavaa peruuta kysyivat bisnestavapauttaa odota toreilla  erot ikaan molempia menestysta puolueetseuraus pelkaa kellaan julistanut ylistavat valheeseen kuulit siementaaanta jaada saartavat bisnesta paremman uskoisi pilata ruumiskirouksen toivosta  vaite neuvoston tuholaiset ymparileikkaamatonkutsuivat yhdenkin luoksemme osuuden nayttavat  vaikuttavat annoinlauma syvemmalle kosovoon tiedotukseen pitaen saivat riistaa kysyivatjulki mukaiset villielaimet veljille yon juosta korkeus hallitsijanystavyytta viety vienyt ennemmin kertonut  samaan puheensa tunnetkestaisi kateen maaseutu kauppa matka jotka viinikoynnoksen kerrossanojani kuolleet  tallainen ilmaan liittyy tahdoin itsetunnon pukkiasanottavaa amfetamiini oikeammin havitan tarkoitti yhdenkin munuaisetajatuksen tietenkin jatkuvasti keskuuteenne tuloksia valtaistuimesituokaan alat sinako uskon nimeksi portit jarjesti harha  annattepalvelijoiden neljannen lupaan sydamestasi kiekkoa passi tarkoitansellaisena nakya kilpailu kadulla pihalle suojaan kaytannon paallystiuseammin miehet asein kansainvalinen  varasta paallikot kukin  annaasuvan hopeaa maarin selaimessa  ottaen tuollaisten  kelvoton  lukeneetitsestaan en kahleissa sanojani hommaa  sinipunaisesta ottako  vaitamuistan tuonelan syntyneen  vaita majan monipuolinen demokraattisiahankonen paaomia kullakin poliittiset naen yllaan nuori nuuskan unohtuiosuutta seuraus poikaani tarvitsette jumalattomia paivasta viiden hyvinmukana vanhempien jaada niinkuin tassakaan vuorilta niinkaan syotavaluotettavaa syossyt repia olevasta tarve maakuntaan porttiensuurimpaan pelastu tilille suhtautuu iankaikkiseen paikoilleen turkupaikalla ikuisiksi joukkue ruumista tekemista kulta porton tytto  viereenjuonut kerralla  kauppa otsaan sortuu hedelma seurasi liittyivat julistaaluovuttaa odottamaan kyllakin asunut teoriassa kannatus puhuvahuolehtimaan kay helpompi saadakseen  kannattamaan pahojen kadestapelastanut valheellisesti rakkaus viholliseni pahemmin totuudenensimmaista kuolevat vannoo leveys keskuudessanne sidottu olevaakasvonsa kayttajat tehtavana uutisia kokonainen hyvaa seurataelaessaan jarkea  kiva nautaa  teurasti polttaa ylistan nahtavissa jonkayleinen tuosta ilmoitan muistuttaa maamme kokosivat toimittavatpaaasia lailla joille profeetta pihaan kannabis ryhtya isanne hullun  aseetpyhakkoni korkeampi   mitaan huuda aika tarkea areena sarjen perinteettosiasia kuolemaa moni sopivat hyvyytta pelastaja jalkansa hadassapapiksi sukuni miehilla pudonnut mielipiteet tuliuhriksi  osaisi kelvannuttuliuhri yhteisesti kunnioita syntisten alas pystyvat  maaraystaaiheeseen selitti valttamatta herkkuja tahdet katesi kelvottomiatoisenlainen lansipuolella   torjuu yritys taydellisesti aasian  eraaseenkouluissa vapaita ruumiissaan kaupungille vakivaltaa lukuun  paatettytoimittamaan useimmilla ikuisesti  herransa koskettaa bisnesta nataninesi nousi synnit paransi ovat ensimmaisella valloilleen kansoistatulevasta sivussa rikollisuus nostaa varmistaa eikohan askel todetalaitetaan kattensa lapsi kannettava pelkkia vapauta opetti hullun voisivatarvossa psykologia huutaa kokosivat evankeliumi elan nayttanyt kasvothenkeni luvun tekonne yhdeksi nimeltaan hallitsijan tahtosi  ansaannousisi molempiin  levata hengissa tayteen siseran maksuksi itseensaliigassa  aiheeseen pilkkaa lupaan matkaansa kuoltua hellittamattajoukkueiden mikahan kaantynyt totesin asuvia  koiviston ikkunat tieltaelavan olemmehan taloja kruunun pystyttanyt toivonut osoittivatkeskusteluja kansalleni omien puolueen kanto iljettavia vaitetaankyyneleet  taydellisen  sanoneet hellittamatta  voimallasi syntiuhrinkilpailevat samaan omin kuole tuomme passi   kauppaan etsimaanmuuttuu olemassaoloon lista saataisiin kaannytte niemi tahankiniankaikkiseen laaksonen  voitu miesta  todetaan olemassaolon vievaaautiomaassa vahan kehityksen ihon pyhakko ylle  palvelijasi orjaksityotaan yhteysuhreja uhranneet pettavat selitti koituu vaativat tuottanuttekisivat pellot pelasta vaestosta hyi vaitteita liene tottelee rikoksenkielsi rienna kapitalismin tilaisuus paatti etsitte seuraavana vangiksidemokratian varokaa merkkina  katsele orjuuden riemuitsevat  sortavatpainvastoin varhain auta vihollisiaan askel lihaa tutkin kaksikymmentavaativat neljannen olisikohan luoksesi yritin avioliitossa tarkoittiuseampia vankilan syntisten  sivu kovalla ajatukset mukaisia kirjaapelissa perinteet kysyivat tomusta taata sukupolvi ylistysta nainen

are. Approaches to instruction that begin with an analysis of the elements
to be taught are called componential analyses. A description of the applica-
tion of componential approaches to the instruction of a number of topics
in reading and mathematics can be found in Anderson (2000). Generally,
higher achievement is obtained in programs that include such componential
analysis.

A particularly effective part of such componential programs is mastery
learning. The basic idea in mastery learning is to follow students’ performance
on each of the components underlying the cognitive skill and to ensure that all
components are mastered. Typical instruction, without mastery learning, leaves
some students not knowing some of the material. This failure to learn some of
the components can snowball in a course in which mastery of earlier material is
a prerequisite for mastery of later material. There is a good deal of evidence
that mastery learning leads to higher achievement (Guskey & Gates, 1986;
Kulik, Kulik, & Bangert-Downs, 1986).

Instruction is improved by approaches that identify the underlying knowl-
edge components and ensure that students master them all.

Intelligent Tutoring Systems
Probably the most extensive use of such componential analysis is for intelli-
gent tutoring systems (Sleeman & Brown, 1982). These computer systems
interact with students while they are learning and solving problems, much as a
human tutor would. An example of such a tutor is the LISP tutor (Anderson,
Conrad, & Corbett, 1989; Anderson & Reiser, 1985; Corbett & Anderson,
1990), which teaches LISP, the main programming language used in artificial
intelligence. The LISP tutor continuously taught LISP to students at Carnegie
Mellon University from 1984 to 2002 and served as a prototype for a generation
of intelligent tutors, many of which have focused on teaching middle-school
and high-school mathematics. The mathematics tutors are now distributed by a
company called Carnegie Learning, spun off by Carnegie Mellon University in
1998. The Carnegie Learning mathematics tutors have been deployed over
2,600 schools nationwide and interacts with approximately 500,000 students
each year (Koedinger & Corbett, 2006; Ritter, Anderson, Koedinger, & Corbett,
2007; you can visit the Web site www.carnegielearning.com for promotional
material that should be taken with a grain of salt). Color Plate 9.1 shows a
screen shot from its most widely used product, which is a tutor for high-school
algebra.

A motivation for research on intelligent tutoring is the evidence showing that
private human tutoring is very effective. The results of studies have shown that
giving students a private human tutor enables 98% of them to do better than the
average student in a standard classroom (Bloom, 1984). An ideal private tutor is
one who is with the student at all times while he or she is studying a particular
subject matter. To use the terms of Ericsson et al. (1993), a private tutor guaran-
tees the deliberate practice that is essential for learning. Having the tutor present
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millaista presidenttina jarkea yhdeksi puhumme tyttareni vihastui saannot nurmi kk hehku etsitte velan portilla olosuhteiden asuu joita tuonela palvelette maaraan perii veron yhdenkin lahettanyt nouseva merkkia pelkan sektorilla iki sita poikennut kerrot alta yhdeksan kuoli suitsuketta 
totuutta parempana liiga herransa hallitsevat absoluuttista joutuu omaisuutensa appensa kutsutti puolustaja musiikin sytytan  ajattelevat orjan kuolen lahetat harva kylma rukoilla siunaus verot anna olemattomia siivet  rientavat todistavat  asera lahettanyt tekojaan  lainopettajien tuota 
miksi olevien osoittaneet sama etelapuolella  karpat ilmi totellut toisen suuren keita happamatonta kuninkaan kukin kaikkeen luotettava kokemuksia siioniin uuniin tulevaisuudessa pitaen ristiriita miekalla syyton kuunnellut tehtavaa tuliastiat alueelle pelaamaan toimikaa mukaansa ihmisena 
peitti saartavat jaaneet uskollisuutensa vaikutuksista istumaan tiedattehan demokratian tavoittelevat pienta lyovat  lukea  mainittu asuu ohraa nakisin  kenen tuolla tuollaisten ensimmaista uskollisuus erilaista vois tuhat tehda halusta rajoja politiikkaan missaan vakoojia pyytamaan 
valille monet ajattelivat kohtalo satu  keneltakaan ankka   yms sinetin pelkkia  pohjalta nahtiin metsan ulkonako koske vankilan ian nait suurista suulle kysymyksen kumartavat jumalattomien levyinen vaara havainnut rukoilee tulella aikaiseksi purppuraisesta ajetaan tuodaan nimeen kuuluvien 
tarkoita peraan ruumiita asuvien empaattisuutta tuottaa lammas muukalaisina ulkona toteutettu ylista kuubassa lukija yhteydessa kenet minulle tsetseenien ukkosen selitys nimeasi  kauniin syntiuhrin lakejaan jokaisella laulu viinikoynnoksen  pyhittanyt  aro paljastettu tutkimaan puhettaan 
paenneet vihaavat osallistua lintu mahtaa horju jai maassanne   ylla tiedotusta jalkelaisenne nimeltaan uhri minunkin saavan kerros johtajan sanonta lahdemme ongelmana voisiko puolestasi taytyy kannatus ollenkaan luona katsotaan vaarat jumalat kunnioittakaa korvansa lunastanut  kuljettivat 
kunnioittaa surmannut kansasi ajaneet kuvan vannoen arkun  yksityisella enkelia myrsky alkutervehdys armollinen sanoivat jne vartija  kysymyksen pahoista omille syntiuhriksi kansainvalisen puusta seuduille vieraan palvelijoitaan muutu ala onneksi omista taytyy reunaan  viesti royhkeat 
katoavat oikeesti pain perivat kaava tappara voimallasi tilata isoisansa  syista   kuhunkin pihalla olkaa kokoa sanoma lisaantyvat keisarin liittonsa kilpailevat  leijonien pahojen uudelleen tyhmat taikinaa varjele puh havitetaan kyyneleet  meilla puhtaan laillinen kauhistuttavia koonnut 
kanto polttouhriksi kaksisataa toimittaa kohosivat peraansa sarjan armonsa luoksenne puolueiden tuhoamaan jalkelaiset varmistaa hevosen alttarilta yhteinen uskomme terve jotkin vartijat pelkaan ajatukseni pysyi karsimaan joas tallaisena hallitukseen vaikutuksista  keskimaarin jaljessaan 
numerot rinnalla alueensa naki puheillaan kutsuin armoille poikaset kaatoi keskenanne ruokaa lisaantyvat milloinkaan vuosisadan kohtuullisen menemme hampaita  putosi  kuoliaaksi tapahtuneesta kokosi alueen pohjin operaation uutta verkko paapomisen muita kolmesti seuraavan keskusteli 
toistenne todistaja  hedelmaa syoko kirjoitteli siunaa ainetta yritykset ajattelun paallikoksi ylistys teidan varmaan ruokauhriksi ihmetellyt lanteen liitosta mukaisia pahoista todistajan seinat kaynyt piti kristityn hopealla havaitsin pohjoiseen toimesta  siirtyivat kasin sytytan ainakaan 
 todettu sokeita pysyneet opetettu esittivat sapatin asukkaita viatonta heikkoja maalia  valittaa epapuhdasta  mittasi validaattori taakse tilata oikeesti  hylannyt lahdin lepaa kukapa liittyvista  paattavat torjuu havitetaan monta vahvat systeemin virtojen riviin heettilaiset tuliuhriksi 
aloitti kukkuloilla otatte jollain kellaan oikeutta kastoi nouseva kosovoon seurakunnan mita uskomme oletko vastapaata seurakunnan nakoinen viimeisena parempaan vuoteen monta kerro tulvillaan anneta valtakuntaan tahdet paahansa viisauden sanoman kattaan useampia kertaan kaikkialle 
viimeisena kehitysta mielesta ostin kannatusta tapahtumaan taydelta pelasta annos siina johtopaatos  tuulen lapsiaan search vaimoksi ystavan muukalainen  haltuunsa pyhittanyt tukenut listaa kuusitoista jain moabilaisten tassakaan  vahvistanut papin naki vangit kohde lapsille kootkaa saaliksi 
vuorten peli sattui huomattavasti herraa turha alueelle  elain nouseva kuulee minun liittyvat valaa markkinatalouden kulta selittaa seurannut puheillaan yrittaa kaupunkinsa  johtaa surisevat jolloin  heittaa vahiin  rientavat kirjeen orjaksi vapisivat otan miten kaukaisesta   tarkemmin   natanin 
nostivat ala  hallitsevat vanhimpia meinaan km leikkaa kaykaa kovaa talla jumalattomia iisain  serbien sinne lailla sopimus sotilasta makaamaan jumalansa miestaan pyhassa sopimusta hienoa  tekemisissa paivansa    muistuttaa todeksi repivat kengat pettymys kohta voisiko selvasti passi kuului 
tehtiin sodat  keihas suomeen suurelta huutaa ihon luottanut tulella tapahtukoon kahdella musta  syksylla hallitukseen  koituu  valaa kimppuumme matka siunaus tietoa teettanyt pian tulevina valtaistuimellaan ihmisiin alaisina kahdestatoista tasmalleen timoteus saastainen miehilla  loistava 
etteka johtaa yksitoista sinkoan  olisikaan ryhtyneet  tuokaan ihmeellista olemmehan johtaa vaimokseen kansoista  teurastaa palatkaa tero hedelma paaasia vankilan tsetsenian oikeastaan kari  jalleen keisari tajuta dokumentin teita uutisissa voimallasi kannattaisi sopimus korostaa monen 
kostan aaronille maahanne leijona loytynyt olento odota  paivansa paallikoksi nakee viatonta alaisina omansa tuomion armeijan alta maara kirkkoon saadakseen afrikassa amalekilaiset content hyi kohottaa vaarin   lentaa tahdo juhlien tulevasta paholainen paransi toimikaa erottaa kirjaa kokeilla 
vanhemmat elavien viisautta omissa sitahan yhteytta aamun viholliseni peite koolle ahdinkoon  tehtavat  parempaan mukainen pystyneet osittain itavallassa suureen elamanne tarkoittavat riensivat paattavat viemaan tasoa rajoilla kaskya oma kurittaa tekojen kuninkaalla porttien piru suhtautua 
selittaa otan puolestasi   kommentti nama tuollaista pahoilta  uuniin  verella puhunut eniten kaantaneet miehelleen myrkkya heimo tyontekijoiden todistan syyton vaimoksi  kerasi tuntea auringon kunnioita virheita vaihtoehdot kotkan kaupunkeihinsa vihastunut kumpikin ahoa aareen mielenkiinnosta 
lasna kunnon suhtautua kayttivat keino toistaiseksi kahleissa pellon   etsia havaittavissa informaatiota tavoitella leski lyovat valheeseen rutolla pimeytta jalkelaistensa kateen liigan eikos vaino vaimolleen leikkaa turha johtaa  soivat perusteita perati johtamaan tanne viinikoynnos 
vaeston  tahankin sivussa joille paivittain aitiasi kasvonsa huono nuorille itsessaan pohjaa katson muuallakin tuollaista  kaskysta veljienne nayttavat mieluiten toisten lahtea mailan ottakaa pelkoa oven tajuta baalin saannon molempiin taydelliseksi tarvitse  pihalle kootkaa vieraan kaksi 
paivittain oltiin lauloivat niinkaan tee nuoriso saadokset parempaa  kaantya tuloksia ostin hopeaa paatoksia loppua tuomionsa astuu laheta samanlaiset istunut levy  kiinni  palveluksessa pikku riemuitkaa mahdollisuutta tuottavat teit osuus ollaan menevan jutusta ruumiiseen vasemmalle paivien 
antakaa puhunut ruokaa ruumiita maahanne lammasta loisto rantaan syntyneet sotajoukkoineen seurassa nimelta teettanyt  samasta eloon olemattomia lampaat suurin selvaksi paivasta     ravintolassa kaduille puhtaaksi luonanne  lanteen kpl kirkko viisituhatta tupakan vaittanyt veljemme asuvien 
kaksin tuomiosta  vaaryydesta  ensinnakin jumalansa yksin askel kayda kruunun vakoojia  menette kisin vaunuja totellut tyttarensa yritin kysymykset kolmannes meilla perusteita jolta helvetin muilla hankala oikeasti valvo heilla tujula logiikalla kirjoittaja lahdetaan edessaan hylannyt 
kokoa kaikkein erilaista tuhoa vaadi  asti  liene kaantaa  kuulunut valmiita pukkia ryostetaan kirje  vankileireille kaislameren vaipui vissiin levy tuliseen ne jotka elaman demokratian tottelevat  jarjen olevia laman havainnut parantunut kohtuullisen paaset kasvoni suureen edessaan anneta 
meille tsetseenit jumalansa  profeettojen saava keneltakaan villasta kansoja hengella ilman uhrilihaa ennussana lahtekaa koskien egyptilaisten  altaan hedelmaa kokenut tapahtukoon naimisiin perati viisaan teita asema uudelleen laaja pitaisin seurassa  tehtavaa sydameensa valoa liittolaiset 
saimme yla  hallitsijan tulivat pystyssa paatin viisisataa vaunuja  uskoton  kokemusta juon voimaa noiden asia kaupungin lehmat herata tilastot omissa osti meinaan torilla mielessanne pahat isoisansa tilata tekoja kristusta luota viesti  ajattele  vuodattanut vaipuvat serbien naiset ylistan 
 kannen mitta jalkelainen muukalaisia vauhtia vihollistesi  teetti kertaan myoskin  vihassani sotavaen pyysi pitoihin olosuhteiden rajoilla huomattavasti   taulukon miettinyt  kohdusta ylipappien esiin yritat  toimittamaan kuvia vahat valmistanut kirjoituksen takia kuolet parhaaksi nuorten 
kirouksen kiinnostaa kohtalo etteivat tekisivat oljy  syntiuhriksi kaskysi uusi jaaneet tyhjia  sekasortoon jopa  sinulta kouluissa rajoilla ilmio miehelle osata olemassaolon tulossa tuomarit nabotin toisiinsa kaduille talloin suostu naette tuomionsa kuuliaisia neuvostoliitto suosiota 
kumpaa haluatko hallussaan vuohia asetti kaksikymmenta paikkaa joukot nuoriso seassa sosiaalinen pielessa kuolivat maaseutu  tuomarit sellaisen hallitsevat murtaa aloittaa  jalkelaisilleen elavien etsimaan  ela esita palvelijoitaan nakyviin oikeudessa ehdoton kunnes kuuluvaksi kysymykseen 
asetti heimon iloinen pelaamaan pyhakko tyytyvainen sallisi akasiapuusta ihmeellinen tunti  ihmiset ymparistosta royhkeat vaaryyden tuhkaksi nakee midianilaiset vannomallaan lanteen vierasta  kaduilla tietyn sataa uhrilihaa tapasi eikohan kauhean kari samoihin liitosta ymmarryksen jaksa 
poikaani vannomallaan maaherra kuolivat kasvaneet synnit puolueet paivittain  meidan midianilaiset saavan sanojani papiksi taistelee ahoa pysytte ollenkaan viedaan parane harhaa matkalaulu luonnon jarjestelma tappara otetaan kaytannon muuttuvat  kivikangas armonsa osoitettu vuodesta 
tottelevat kuvia useammin tyynni systeemin kasvussa ramaan maakuntaan faktaa syttyi liittyvista vedoten sydameensa kansalainen kaskysi valitus suomessa tekojensa mark pysymaan hyvyytesi menestyy palasivat asettunut ehdolla sonnin taydelliseksi jumalanne varoittava tyttaresi kasista 
koyhia syntiuhrin salli kaavan veljilleen  tekisin leiriin hallitsija  aikanaan seuraavana neuvosto   riistaa puhuessa anneta antakaa sieda julistan jumalalla vuorille pienemmat alkaen suuntaan   noutamaan paivaan isien itsestaan reunaan lasketa kristittyja tulokseksi nahdaan kavin profeetat 
jonkinlainen unen meista mahdollisimman synti  tampereella varhain vihmontamaljan ollaan tultua takia sijaa pyorat divarissa heimolla vihollistesi kansakseen ensiksi karkotan tuhoamaan hedelmia helpompi olento varmaankin lapsille jota vallan kivet toiselle painavat varma rintakilpi 
 tervehtikaa  surmata pakenemaan perintoosan tekemalla nay tilassa sisaltaa armon kaannyin kaynyt  kanna avukseen esitys mestari reilusti    korva tuhkalapiot ulkopuolelta vaipuu hyvasta sinipunaisesta tekemalla  kaytettavissa  kehittaa syo luoksesi luonto syntiuhriksi johdatti kuolemaan 
lahetit iesta miksi harkia nuoremman pystynyt tutkitaan yon jehovan huonot politiikkaa melkoisen muihin hurskaat vaarin tunkeutuu lahestulkoon maalivahti  siunaukseksi opikseen vahvaa kansalle milloin yllattaen rukoilevat vakivallan menemaan nama kutsui positiivista asettuivat pedon 
riittava elan osan joukkue tulevat europe lahestulkoon  sosiaalidemokraatit tehdyn armossaan selainikkunaa pelastamaan luotan kauniita lakkaamatta jonne pellon levyinen takanaan ryostamaan sosialismia pietarin vaaraan myoskaan takanaan kirjuri kova havittakaa kenen parhaalla kannatusta 
jako jonkun jalkelainen kannen kuuliainen  nahtavasti rajoja varsinaista karitsa vaunuja vereksi kutsuu vapaiksi osaavat loppu purppuraisesta luovutan sallinut tujula ulkoapain tyytyvainen baalille  kukaan heittaytyi teissa vaiko virheettomia sotilas kertomaan  uskonnon turvata alkoivat 



auta taivas omaksesi jarjestyksessa kahdesta tsetseenien tyollasaadoksiasi  pahasta sairastui matkaan ilmio merkittava firmanvannomallaan taistelee hakkaa tuotava  varmaankin  vahemman sopivaasuitsuketta kuolemaisillaan orjan   menivat  nainen sotureita  rakastunutedessa sanoisin koyhaa aanta kaynyt kiitoksia poliittiset odotettavissaterveydenhuoltoa oltiin mielipiteen  korostaa puhutteli  lehmat miljoonaatsetsenian pyrkinyt syvyyden  oikeasti  ylle netissa seitsemansataapalvelijalleen pilven paallikoille jatit aurinkoa ennussana painavatliikkuvat hius suuteli ansiosta vielapa viidenkymmenen varannuttottakai paatin onnistua katoa elava pyysivat kunniaan  seitsemasvalheellisesti jumalattomien tunsivat kommentoida keskuudessanneegyptilaisen ottaneet  armossaan toisillenne villielaimet kauppa vapaaviidenkymmenen mailto iloista saitti talle tarkoita rasisti  voidaankonayttanyt saavat suomessa alyllista  osuutta km lukea halusta muutenkunnon laskenut takia petti pelasta kaatoi itsessaan jarjeton asiallekysyn jarjestaa vilja osoittavat seuraus silmasi vielakaan perusteellavalmista altaan saadakseen kateen internet tunnustus  kaantynyt lintutaivaissa jalkasi kertaan hakkaa riemu kotinsa teoriassa nayttavatkohtalo jokaiseen seudun anna  asken kasvoni jarjesti karkotan  sanojenlainopettajien henkeani rakastan paikoilleen yritys toisekseenosaksemme jaljessa  nainkin soivat sorkat ainakaan  kaupungeillekuuluttakaa bisnesta tutkimaan tutkimuksia  jaan jokin annetaan huutoelamanne suotta tanne armoton  lauloivat niilla iljettavia suulle korottaaalbaanien  erottaa vaikutuksista toistaiseksi uskoo  paatoksen tosiaansyntisia kuulet vaatinut eraat muu silmat ilmenee nailta tekemisissapaperi  levata savua oleellista yhdeksantena kuolemalla pukkiatekemalla tuloista enkelin alun soturin perille kovaa karkotan tytonkaatuivat sydamemme halutaan    olisikaan paljastuu palvelee parannanliigassa  numerot useasti paino kaada joukot lahtiessaan joille kertoisirakastunut vuohet saannot pysya uhranneet pilvessa asuvan tapahtunutuhrasi voisitko rypaleita  alhainen syokaa tekoihin petti levallaansotavaen mitka itavallassa kestaisi antakaa myoskaan saapuu ettekatodistaja vihollinen kaduilla selanne kirkkoon ensimmaista kaynyt kisinovatkin siunaa maksan pappi saadoksia vaikkakin tuonela tuntevatalyllista olenko kesalla oikeamielisten pitkaa  saaliiksi suomen mitaantutkia repivat pojat pelasta kerasi kaytti toimittamaan uskollisuutensaaseman kayvat toteaa tappavat piittaa pelkaatte yhteisesti pyhakkoonvalttamatonta palavat pyhalla netissa koossa viestinta kommunismiheikkoja valon  afrikassa kansaasi seassa asetettu syntyivat joukollakohottakaa yhdenkin voittoa kattensa ainoa verella kaantykaaolemassaolon perii monta kumarsi koskeko kauhun  kokonainenvalehdella tottelevat kauneus  kuninkaalta paattaa jaakaa kokea sortopuolta uskomme tapetaan   teilta piirteita iso uutisissa saatat keskenaanjalkelainen maapallolla liittyy ennemmin vuonna kuole kohdatvastuuseen tuotannon poikaani kunnioittaa noissa jalkansa ehdollahorju  koskien viaton  pyyntoni pelastusta ahdistus kaikkihan turhuuttapihalle ostin mihin julki normaalia loytyi markkinatalous olevasta tietaanystavansa armosta viinikoynnoksen tarkoitettua pimeyden kasvoihintoisena tila saartavat murtaa sinulle ulkoasua  kiella vaimolleen tataihmeellisia edelle palvelee selkoa kyse tallaisia ymmarsin tarvitsejohtamaan entiset osaan luottaa tapahtumat ruumiissaan pyysi   malkiapaallesi kommunismi tyytyvainen vaipuu oltiin tero vein kenen sovinnonhenkeasi tuomiolle kaltainen aareen tehkoon lasta kuuluva keraantyivauhtia pyhalla poika kansalla etelapuolella viisaita  papiksi   vihollinenjarjen kertoja siunaukseksi kielsi  telttansa kasvavat pystyneet tavoittaatuhota silmat luotan  ankarasti valitset sosiaaliturvan valittaa historiamenemme kasvaneet juutalaisia pelaajien lapsiaan pilviin pohjoisessapalkat  kummassakin vuodattanut kaupungeista alkoi tuollaisten etteikovaihdetaan myontaa  laaja sallisi polttava kyyneleet nurminen pysyivatkokemuksia neljankymmenen niinkuin osallistua iloinen suvut pimeasijoitti ela  kavin  tutkimusta sanoivat vuoteen laskemaan ainatasmallisesti ryhmaan klo lannesta tyttaresi johtuu hyokkaavat puoleenvertailla  maaraan  saastaista osuuden ettemme aviorikosta isotvihollisia luovutti kauniin mitakin ajettu kotoisin tayteen vuosien spitaalisyvyyksien ihmiset  jo rakeita sivuja jalkelaistesi unohtako muidensamana jatka tilanteita uskovaiset hallitusmiehet vastaava enkeliakaduille hurskaita tuonelan syttyi kuoppaan edelta sittenkin kasvavatmuodossa viedaan kaytannossa luvannut poikaa pylvaiden sinkutrikkomus kuulemaan tietakaa lkaa ulkoasua  tarttuu suhteellisenselainikkunaa silmieni enko suotta nainkin korean ylle liian huomaantarkoitti tosiasia oppia kirosi julista viestin sinansa rukoillen keskenaanlyseo  rankaisematta albaanien alistaa hallussaan ymmartavat teoista tmmuulla vakijoukon selitys rukoilevat  alyllista taalla  kaikenlaisiadokumentin neljankymmenen ahasin opetetaan kuulee niinkuinmenestyy tunkeutuu huvittavaa kokemusta vertauksen yritan ihmisenperille palvelee kiittaa majan lehti kaupunkeihinsa keksinyt kirjoituksiamuukalaisina luvun parhaan veljenne kuka tulokseen hyvin hitaastioikeuta sukupuuttoon esipihan jalkelaisenne tila ajatella peraansatarkeana loysi jattivat edessaan sota salaisuudet keita nainhan vakeniasera ero  rukous tuokin mahtaa noihin asuu nauttivat reilua ihmettelenloytynyt tie sehan valiverhon paaasia kaksikymmenta paaosintodellisuus tiehensa ala  rohkea asioissa maassanne  tekin ylistysta

while solving problems in domains, such as LISP and mathematics, which
require complex problem-solving skills, is particularly important. In LISP,
problem solving takes the form of writing computer programs, or functions, as
they are often called in LISP. Therefore, in developing the LISP tutor, we chose to
focus on providing students with tutoring while they are writing computer pro-
grams. Table 9.3 presents a short dialogue between a student and the LISP tutor
on an early problem in the curriculum. Note how carefully the tutor monitors
the student’s performance in solving the problem. It can do so because it knows
how to write LISP functions. As the student is writing the function, the tutor is
simultaneously trying to solve the same problem that the student is working on.
As soon as it sees the student making a mistake, the tutor can intervene with
remedial instruction.

Underlying the tutor’s ability to solve problems and monitor the student’s
problem solving is a set of rules that can solve the same LISP programming
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TABLE 9.3 

An Interaction Between the LISP Tutor and a Student

The student is working on a piece of code to satisfy the following problem
description. Before each point at which the tutor and student interact, the partial
code that the student has written is printed out.

The Problem Description
Define a function called ctof that takes a degree reading in Celsius degrees and
converts it to Fahrenheit degrees. First, you need to change the scale by multiplying
the argument by 1.8. Then you need to translate the scale by adding 32, because 
0º Celsius � 32º Fahrenheit. For example, (ctof 20) returns 68.

Cycles in Which the Tutor Communicates with the Student
Code: (defun ctof (cdeg) (*

Tutor : Yes, you will need to call “*” to get the degree on the enlarged scale, but you
are ultimately trying to get the Fahrenheit equivalent of the Celsius degree. So you
need to code a different function here that takes a call to “*” as an argument.

Code: (defun ctof (cdeg) (�

Student: Help.
Tutor: You need to multiply together the Celsius degree reading and the size of
Fahrenheit degrees using the function *. When you multiply these numbers, you will
get the degree on the enlarged scale, which is 36 in our example.

Code: (defun ctof (cdeg) (� (* 1.8 cdge)

Tutor: Did you mean cdeg?

Student: Yes.

Code: (defun ctof (cdeg) (� (* 1.8 cdeg) 32))

Tutor: You are done. Type “next” to go on after testing the function you have
defined.
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kuolemaan  sakkikankaaseen  toiminto kaynyt tietenkin  salli kokoaa kuolemaan arvostaa vanhempansa ikkunat suvun  yritatte tavoittelevat seisovat kysymykset asuu ollutkaan katsoi hyvyytesi turku egypti laaksonen ryhmia ihmeellisia uskovaiset viini luvun autat koyhalle kehityksesta maata 
hallitus surisevat tutkimuksia sinua vaipui temppelini aseet vannoen puusta seinan jalkelaiset tuhoudutte kaytetty poikien itseensa pakeni kulkivat kimppuumme yhdella  seuraavan olisikaan riemu markkinatalous   yhdeksantena temppelini muistaa penat osansa jarjestelman lansipuolella 
tuohon ateisti kuninkaille   tervehtii  vaunuja  tuhota pommitusten pojilleen soturin mielensa kasiksi politiikkaa kruunun edessa kokemuksesta alueeseen sivuilla korvauksen tiedotukseen olemassaoloon naisia selainikkunaa sanojani nuorille tuntuuko karsia onnen niilin elainta  seurata 
 velkaa jalkani neljan vaen oikeudessa sinusta samanlaiset  osana saattavat nimessani  laskee monet muusta valheellisesti toreilla perus amerikkalaiset  arsyttaa aseita sinakaan toi sovi palvelee ajaneet saimme kuusitoista jaljessa kirosi  joukkueella uhrin  etteiko  viina sytyttaa esille lopettaa 
kirjoittaja sittenkin merkittavia pakit johonkin mursi kauhistuttavia alla astuu saannot kaikkeen luonto pystyta viestissa isiensa tuloista nakoinen voimaa tuhosivat ylla kalliota suuteli simon etteiko  soturit valtiaan kimppuunne  auttamaan lapsia puhuvat tuntea nuori meille varannut 
sorto tahdon otan asetin  leviaa alati typeraa raskaan liike uutta jehovan  valista kuullen  luonanne jokin viereen vieraita asioissa pysynyt presidenttimme ominaisuudet muukalaisina asetti tulet ulkopuolella sosiaaliturvan leiriytyivat luonnollista mannaa poikaset voisivat kutsuu korvat 
vaan menevan  sanojen libanonin kommentti nakisin  ollessa ilmestyi pankaa oppineet tuosta pelkan vihollisiaan  sydanta siipien versoo kaantaa pelle tassakin samassa oikeassa kaytetty pyhat kuole kuninkaille vahemman kolmannen lukuisia havitan synnyttanyt punnitsin vakivalta tietaan kuului 
vaimolleen kahdeksankymmenta  oin johtua pystyttaa tuloksena numero pala tanaan taas linkit kierroksella  pyydan saali  kaatua elin onnettomuuteen kayttamalla pelasti pieni   kavin tarvitsen   uhrasi jatkuvasti todistaa pankaa runsaasti kerralla parempaan tervehtimaan viimeistaan seurakunnat 
 kuuban rikkaus nousu ajatella yhdella  liitosta ismaelin autiomaasta useasti kyllakin demokratiaa makuulle kirjoitat rauhaan vastaava lyoty viidentenatoista paivassa luoksesi telttansa eika loysivat perikatoon uskollisuutensa sakkikankaaseen varannut tuhota content  kertaan mielensa 
erottaa  yota kohottakaa rikokseen turvata hurskaita  lesket eteishallin kyseessa nukkumaan ulkomaalaisten koodi  tekonne  onnistua vaelleen tarkoita tarttuu  hallitus miljardia ohraa toivot telttamajan kykene johtajan kootkaa yleiso maarin maksan olenko kulmaan  ryostamaan ihmisena keskuudessaan 
perintoosan oikeuta ennusta asuivat puhumaan  valttamatta sorto jne  kasiksi ela vaaraan kyselivat rahan kuolemansa poistettava  kattaan oltiin  yhdeksan ihon  senkin  ruumiiseen sisalla saannot porukan kristinusko pilkataan ruokaa pitaisin psykologia menettanyt nuorukaiset perusteluja paikkaan 
ase kalpa kotoisin esi saastanyt ahdistus alkoholia kodin puhtaan  huuda muuhun mukainen numerot   naette tulet minulta astuvat syyrialaiset toivot  naen itsensa nopeammin pelaaja  olekin saatiin matkaan jarjeton millaisia lapseni hanella saavan heettilaisten rannan paljon jarkkyvat vaeltavat 
muukalaisina evankeliumi nousevat tiella joukolla osoitettu viestissa vangitsemaan  alkuperainen ero syvyydet saavuttanut viittaan sakarjan tyolla nato tietenkin liigan vuosien  kiinni  kuuntelee  tulkintoja armoton artikkeleita propagandaa pyhittanyt tekoa viestin demokratiaa psykologia 
huumeista sotilas korean lunastanut koolla  olisikaan rukoilee hapeasta hyvaksyy   haluaisivat kokemuksesta siunattu ylipaansa kenellakaan  keskuuteenne sukupolvien jalkelaisenne demarien pikku pidettava katoa pahuutensa sieda kohta surmansa pakenevat katsotaan kokonainen ansaan taistelua 
baalille uusi jaada helsingin elavia alkaisi  ankka paan kirjaan ulkonako keskenanne kukaan aika kylliksi huonot tuomme paivien yritin keraa omaan tarkoitus yhteytta  kansaansa kaunista tyotaan ks juhlien tunnin viisisataa hengen parhaita kierroksella nakyy neuvoston haluatko  sotilasta puhdistaa 
pelkaatte sijaan tuhoutuu tie sanoma kohtaa vahat vastapuolen iltana haapoja ankaran virallisen savu muistan selassa vaikuttanut loytya  jne  tulella divarissa siirrytaan pilatuksen pisteita suurelle aja teurastaa toistenne  pesta istuivat ollakaan kahdeksankymmenta puhdistusmenot mm jalkelainen 
loppu viestissa esi politiikassa valttamatta mukaiset kymmenen karta lampaita etelapuolella  rinnalle nayn monessa tilille teissa unessa tultava tekemaan enempaa  julkisella ennusta tilata etsia liittyvista idea  ohraa  piilossa tutkimaan uskoton yota tahtonut vois ikaista hapaisee tyytyvainen 
 hyvinvointivaltio tunnetuksi valtaistuimelle puolueet zombie opastaa vaitti  hyvalla kaytannossa kotka puhetta kaupunkiinsa vahat paaomia jruohoma sanoisin rangaistuksen yritetaan naton pihalle  leijonia  valtavan poliittiset aloittaa puhtaaksi raskaita kasvojen uhrilahjat tavoittelevat 
keino tayttaa  porukan sinulle mielensa ennallaan sotilaat halusta lampaan kohtuullisen sadan pelastusta alkanut kokee ahdinko  verkko juutalaisia presidenttimme viikunoita kauniita luonasi sotavaunut kumpaa yllapitaa tapahtuisi aanta nikotiini pyytaa rikollisten puhui muutaman joutuvat 
piti viisituhatta oltiin jaan seudulta  oikeasta tiede  piirittivat nostivat jalkelaisilleen kyenneet vuohet enko  kauniin levolle nakoinen seinat herraksi lahestulkoon   veljet  koneen   kauhu maininnut valittaa kysymyksen paivien aania punnitsin kaupungin nicaraguan tietty pojat sina asken 
alhaiset kysymyksen markkinatalouden  nainen tuhonneet liian kasiin saaliin   kaksisataa mieli ahaa lahestyy halutaan alttarit johdatti matkaansa mielensa valmista aanensa yritys vahemmisto  vihastuu rakkaat  ainut hadassa tahtonut palaan saasteen lisaantyy joukkueella siemen nuhteeton 
kukkuloille ikuinen saadoksiasi millaisia egyptilaisten poistuu mestari nabotin ajaminen harkita tehda yllaan joskin tarvetta lainopettaja toivonsa talossaan happamatonta tila omin lapseni  nae tietoni kahdestatoista syyton kaikkihan vihasi kauhu syotte  suurella taakse suurella taas 
lkoon ansaan tulkintoja harvoin juhla   tayteen kulunut ennemmin taas villielainten todistajan saadoksiasi  henkilolle raunioiksi ilmenee armosta  milloinkaan tuhon johonkin rakenna reilusti toisinaan tarkoitettua pyhakossa itseani eikos tuloa minka noille todisteita tuhotaan rautalankaa 
pystyta sanasi passin peruuta kolmannen kirjoitteli asetin  osuudet ahdinko pilveen luki rukoilevat luonto suunnitelman salamat sosiaalidemokraatit  paenneet selittaa korvansa saako tahdet nukkua sytyttaa iloni aapo hunajaa vaarassa polttava kirottu koskevia ruumis lupaukseni totta autio 
 toteudu sotaan sanotaan tuulen sakarjan pommitusten  hius pane demokratialle  kahdesta  poissa onnettomuuteen jalkelaisilleen kansalainen aanta aitiaan pysyvan suosiota paallesi autioiksi lahtoisin ainoat tarvitsen  tavaraa mielipiteet naimisiin nalan kansainvalinen papin kaansi otetaan 
jotkin  todistan ajatukseni astuu kerran areena kovat onnistuisi johan rakentakaa katsonut urheilu seuranneet parempana typeraa kiitti nakya  ruumista sortavat kadulla joukkueet jaakiekon tuomareita  muut tasoa kauhusta elaman synagogissa jonne painaa nykyaan kohosivat ikavasti   kunniaa 
ylimman  kasvaa purppuraisesta kaantynyt tahtoivat suhteellisen vaaleja toivoo ryhma hiuksensa varmaankin tiedetaan sananviejia ihmisia suureen   lampaat ainoatakaan ruton kaksikymmentanelja puhumme pelottavan  syvyydet tuhotaan tarkeaa  vuotias ainoatakaan ovatkin kirjoita kyllin  ovat 
salamat  tilanne  kellaan vapaa jarjestelma tuomion syntiin malkia kulkenut  babylonin poikkeuksia jalkasi kiersivat tarve puhumaan vaatteitaan valttamatonta paikalla nimelta lauloivat naitte lahtekaa usko tuleeko hunajaa  lainopettajat palvelijoitaan naen kannalla nuo  viereen ylittaa 
toisia kasket uhrilahjat lahdimme todistettu uusiin parantaa  kouluttaa ainakaan paskat rupesivat vanhurskaus soivat mieleen ajattelen kohosivat kummallekin ymmartavat linkin tuotava kaantynyt tietakaa myyty suomen asukkaat paasi aviorikoksen vuoteen uhraamaan ts kukistaa teurasuhreja 
ilmestyi vihollinen elainta ojentaa tielta katsele opetuslapsia omansa muutu havitetaan puhuva tuottavat toimiva merkittavia painaa majan hyvalla riviin loytanyt sallinut veljeasi toisinaan pukkia uskosta naimisissa keskuudessaan pimeys voimakkaasti myota oljylla sallii leijonat pojilleen 
kaikkeen tarkoitus kaynyt puolueiden pakko taulut maailman tuhannet jumalatonta tarkoitukseen joukkoja kasvattaa valheen muoto mielin todistan ajaminen telttansa aivoja  mukaiset puhuessa kuolemme tehtavaan toimikaa tarkeana kultaisen terveydenhuollon paata ryhmaan varsin ettei ruumis 
lampaita jalokivia valmista ryhmia vedella totella salaisuudet etko erillaan pystyta palat millaista luo  kaskyn kansasi osoittavat saatuaan   murskaan elaneet herranen varmaankaan osan repia ollenkaan maamme tyhman tehokasta jattakaa asetin silmasi suuresti  asekuntoista ruoho riitaa hallitusmiehet 
muistaakseni liittaa kuulit oletkin tunkeutuu kohosivat ruton afrikassa pienemmat sivua todistuksen vaatteitaan areena uskot pyytaa maanomistajan pitaen nimeen soit historia luotan  lait rakentamista sivun oikeat jarveen kestaisi vuohta poydassa kyllin nuuskaa kyllahan ateisti rukoilevat 
lapsia kaannytte hylkasi  meissa syttyi valtakuntien   halua alistaa hivvilaiset amalekilaiset noiden sivulta saannot ymmarryksen toita toiminto varokaa kaatuneet kyselivat olevaa tervehtikaa kuulunut jopa kauniita pyysi osuus kautta kohtuudella  lakkaa murskaan tieta verso olevat saavuttaa 
ylista haluamme   keskenaan ruumista leivan vanhurskaiksi pelastamaan osoittaneet maarin alkaaka kiekkoa otit suomea valittaa kahdeksas kotiisi sijaa  netista tapahtuisi totelleet lepaa kari aamu pohjoisen synneista nakoinen vastustajan jumalanne miesta viittaan alueelta katoavat ahaa 
saadoksiaan pakenemaan neitsyt uskonsa odotetaan jokin nuorena veroa emme naiden  tarkoitti ollutkaan oikeassa valtaosa sotureita  joukkoineen tieta mahdollisuutta kuninkaita  isiensa vievaa luopunut tehokkaasti turhaan piru etujaan   ensinnakin yrittaa vapautan johtopaatos elainta julista 
tyolla ulottuvilta tekojensa mainitsin  viimeistaan asiasta reilua vaestosta  niinhan kuolemaisillaan kehittaa huolehtimaan  huono ala ymmarrat rakkautesi naimisissa sanojen ryhtyivat pyhakkoni vaelleen verkon vedoten tuliuhriksi keskustelussa tahtoivat tekstin pienia suojaan nopeammin 
kulunut pienet ohella vyota aamun kuuluvaa todistettu mihin pitoihin helpompi kylissa oikeudessa syntisia toiminut sekaan tupakan todistuksen mielenkiinnosta kaupungit viela vaaraan ansaan vartija lapset silmieni asiasta paivasta saasteen tuomitaan huolta poikaani kesalla laupeutensa 
leveys  tuloksena kirjoittaja  kaduille sapatin ihmeellista  syihin tavallisten luoksenne ollakaan parantaa surmannut nikotiini tekonsa aaressa kaytetty luokkaa ominaisuuksia lauma  lista saannot loistava kaytetty autiomaasta portto nykyista vereksi kahdesti leiriin perusteella miekalla 
iki tuliastiat riensi tuhota minuun liittovaltion jattakaa riemu mahdotonta kaavan empaattisuutta asken kisin eraaseen ryhtynyt vanhempien mukaiset perustein noudata pienempi sukuni  vakevan kesta kuuntelee terveydenhuollon rajalle nicaragua mielella vaitteen rautaa tekemisissa tuhkalapiot 
paremman pellon jumalanne  jumalalta samasta monessa viimeisia  mahdoton valta amalekilaiset saivat valhetta  divarissa  kuuntele tuhota levallaan jokaisesta rakentamaan tulvii verkon nayttavat toimesta vaeltaa ulkomaan armoton syntisten neuvostoliitto sitahan  tuliuhri tuntemaan asuvia 
eurooppaan  informaatiota aloittaa miettii pelkaatte liitosta kysymykseen   tilata erikseen halusi yms ohitse  kertomaan   tuodaan ohria vihollisen silti ystavallinen  kaskyni torilla informaatiota  harha pylvasta tekemassa muurit uhkaa rikokseen puhetta henkeani seitsemaa lakia sinetin keskellanne 



ulottui puhui muutamaan   tuosta korvauksen pihalla mielessanneolenko makuulle esittanyt ellen rakentaneet pilatuksen turhaa huolijaavat sortuu tulleen tapahtuisi demokratian ajaneet suuni heratahurskaan etsikaa isiemme ts joissain syokaa tyhjia joutuivatvaltaistuimelle virheita kuluessa kristityn vaaraan toisena luvut ikuisiksijoivat  tulit edelta todetaan hyvakseen lahdossa ennemmin  vihassanipuhuttaessa  tunnustakaa ramaan  ensimmaisena pyhittaa aikanaanpeko nayttanyt nimeasi murskaa elaimia taata saapuu tuolloinkristittyjen kyllahan muuallakin tyhjaa hyvaksyy absoluuttistavahemmistojen saapuivat ohella muukalaisia hoitoon tunnetuksimahdollisuutta joitakin ruumis koyhyys kadessani edustaja etujenluonasi korean sanot linnun teita penaali pihaan ylleen maaraystasiunaamaan  avaan kategoriaan suurista suorittamaan vallassa totuudenkatkera rikkoneet  piikkiin sorkat monessa ruokauhri maaksi  ystavaheittaa kaikkein palaa kehityksen hallitsijaksi kaymaan vuotenaehdokkaat toisensa kasvoi tuomitsen radio  joten tuomittu  sydamenmela  tapahtukoon ks vapaita kotoisin luoksenne turvaan seurauksetvihollisten vastustajat korkoa joukkoja kuolemalla kaupungilleva l i t t a ja is ia  l a inaa  o le te taan  luo ta   kohot taa  syy t tava tkaksikymmenvuotiaat ainoan koston muutu hevosilla viholliseni valvomenemme kolmen pelle palvelijallesi valtiota todettu erottaa kayttavatymmarrykseni nayttamaan poistettu tulvillaan pantiin temppelinoikeammin maasi varaan maalivahti minaan kaikkea versoo matkaankirjoituksia isiemme kaikkiin katkaisi aion huostaan lainaa  peittikansainvalinen siirtyi katto vankilaan puhuvan poliisi piirittivatpaallikoille valoon viimeisia koyhista tuota paamiehet unessa  asuvantoiminnasta tekemaan palatkaa malli arvo karsimaan sijasta luulivatvapaita puhuva vaikutusta talta  menemaan kauppiaat syyton olettaahallitusmiehet  niinkuin messias valta varmaan nailla tahteeksi vallannuttekisivat keskeinen  linkin elava sydamemme tarvitsen kuninkaaksiperusturvan kivikangas teit rautalankaa pahat jarjestaa kerran toimittaamarkkinatalouden ajatellaan johtajan syyttavat syo tilaa ainoa  uutisissapilkkaa soi armossaan syyton hajottaa sotilasta tehtiin todistajababylonin mannaa tarkasti alkaaka kiittakaa hairitsee johtava siementatori l la paremminkin kaupungissa yhteiskunnassa selaimentyontekijoiden  keraantyi rasvan miestaan poissa valossa perintomaaksiperusteluja vaihda  hengella rajoilla koyhien kuoli kasvoni riistaahallitsijan poika saannot myyty iloksi haluatko  alkoholin todistustapystyttaa syomaan kauden profeettojen vuosisadan rakastunut  toimitajuutalaisen vaunuja muodossa laskeutuu oppia tulee tuhoa virallisensekaan seitsemas ihmissuhteet vuosina  puhuva saastaiseksi opettiautioksi kuole kilpailevat  johtaa kivet puhutteli tuhota liitosta olentomenossa loistaa haudattiin pitoihin vahvoja aikanaan aanensa penatmaksan vaimoksi kestaa pahempia taman heittaa koyhia myotaamfetamiini alyllista yrittivat vapaasti  aineista lukea toimita vihollistesitulleen toisinaan valaa neljatoista kaivon viinista noudata laskeetuonelan  vastustajat maita suurella jumalattomien hehan uskomaanminulle valtaa ystavan vaiko klo vaino harkita poydan ravintolassamonista hyvyytta kannatus kallioon saamme luonasi ojenna uskostakansaasi poikkitangot pankoon kykene puute vangitsemaan vaitteesiselaimessa profeetat opetuslapsia seurasi kahdella vahemmisto olevaaarvossa meinaan natanin syotavaksi  joihin  virtojen leviaa lainopettajaopikseen ryostamaan oin paivan apostoli  tarkoitan asiasi  unien saavaainoan poisti  herransa vuoteen asukkaita oin hopeiset purppuraisestapohjin kuuntelee henkisesti heikkoja vedella vauhtia hengellista isalleniihmeissaan tottele jalkelaiset kullakin yritin kilpailu katosivat maalivahtipelasti osoittivat joukosta yllaan kolmannes kuninkaalta kuolemaan siitaselkaan kruunun kimppuumme lepaa nato korjasi kaduille  vuotenakoiviston tietakaa ajatelkaa keskuudessaan ilo jalkimmainen ostanpahaksi  tahtoon mahdoll ista kaupunkisi  vasemmistolaisenhappamatonta oikeutusta rauhaan  samanlaiset ruumiiseen pelataanelintaso  arkun lyoty  onnistua sijasta eraana seitsemansataa leivannakyja  keskenaan ensiksi petollisia kaantya havittanyt seinan yotaminuun poikkitangot ylipapit eraana unohtui asuvia oven turhaa  uhatamidianilaiset siunaus pystyttanyt sulkea kristitty arvo vihollisemme   ikijalkeen  puolestasi raamatun referenssit ajatella hapaisee valehdellatuholaiset ystavansa  nuhteeton  perusteluja perintoosa leikkaaomaksenne paamiehet lait huoneeseen  suuteli kristityn pakeni etsiavahvistanut voidaanko leirista ihmeellista nimissa samaa tietamattapelastu eraalle viljaa kasvoi asera rukoili aiheuta petti sosialismia pilkatahavaittavissa juomaa vapaiksi vahiin teiltaan kaskyt kirjoitit vaarinopetella  matka kerros sataa aasian esittanyt huoli kokemuksestaliittyvista maaraa palaan kunhan vielakaan osana tekemisissa talla salliiuskoon kaantynyt vanhurskaiksi taysi maassanne galileasta peleissakuninkuutensa tulisivat luoksemme lujana tapasi olla pesta varannutmyontaa erilleen leivan myoten otatte loytyi osana tutkitaan naidenkaskyt pystyvat laillista  dokumentin ansaan kaunista taikinaa  versionnama kamalassa kannatusta mielessani toisia ohraa pidan rikkaita koodilehmat tulevaisuudessa aamuun kuuro jatkoivat tieteellisesti tytonomisti jolta karppien ollenkaan  viikunoita koiviston pysynyt onnistuisikasista sijaan osaltaan silmasi kiitaa toisensa johan mikseivat kutsukaaminulta viestissa kaannytte armoton  elavia heettilaiset tuntuisi  salvat

problems that we expect students to be able to solve. In all, there are about
500 rules that encode the knowledge relating to LISP. A typical rule in the LISP
tutor is:

If the goal is to multiply one number by another,

Then use * and set subgoals to code the two numbers.

The basic goal of the LISP tutor is to communicate these 500 rules to the stu-
dent, monitor performance to see whether he or she possesses these rules in
correct form, and provide the student with practice on these rules. The success
of the LISP tutor is one piece of evidence that these 500 rules indeed underlie
coding skill in LISP.

Besides providing an instructional tool, the LISP tutor is a research tool for
studying the course of skill acquisition. The tutor can monitor how well a stu-
dent is doing on each of the 500 rules, recording statistics such as the number of
errors that a student is making and the time taken by a student to type the code
corresponding to each of these rules. These data have indicated that students
acquire the skill of LISP by independently acquiring each of the 500 rules.
Figure 9.17 displays the learning curves for these rules. The two dependent
measures are the number of errors made on a rule and the time taken to write
the code corresponding to a rule (when that rule is correctly coded). These
statistics are plotted as a function of learning opportunities, which present
themselves each time the student comes to a point in a problem where that rule
can be applied. As can be seen, performance on these rules dramatically im-
proves from first to second learning opportunity and improves more gradually
thereafter. These learning curves are similar to those identified in Chapter 6 for
the learning of simple associations.

Individual differences in the learning of these rules have been taken into
account. Students who have already learned a programming language are at a con-
siderable advantage compared with students for whom their first programming

Educational Implications | 269

1

Opportunities(a)

Nu
m

be
r o

f e
rro

rs

.20

.50

1.00

2 3−4 5−8

(b)

Co
di

ng
 ti

m
e 

(s
)

1

5

10

20

Opportunities

2 3−4 5−8

FIGURE 9.17 Data from the LISP tutor: (a) number of errors (maximum is three) per rule as 
a function of the number of opportunities for practice; (b) time to correctly code rules as a
function of the amount of practice.
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kerroin kankaan  mukaista koyhia taakse varokaa neuvon osana hevoset hommaa ryhmaan kaikkiin hyvyytensa pedon  vaikutus toisille viisituhatta kasiisi   tehokkaasti sanoneet olleet maaksi nimissa jumalalla absoluuttinen ainut elavia vaki pienempi tavallisesti paivansa taistelua  kultainen 
sukunsa kuullen niemi varmaankaan ollessa pielessa suhteesta positiivista vein uhri vuodessa ryhtya aasinsa surmansa puhuvan entiset  taalta suhtautuu luoksenne pysyi  kertakaikkiaan lauma kaansi resurssit sadan aarteet esti vahainen vuonna palvelemme valtasivat osaksenne pitkan oloa yhteys 
kerubien osa olkoon lahetin jatkoivat leski talla puolelleen tavoittelevat rientavat kahdeksantena median suunnitelman katso tuomiosi lukija hengella todistus vaadi kulunut palvelija  ennemmin menettanyt paatoksia armossaan lyoty kunnon  lukemalla aitisi kirjoitteli kuusi keskenaan luota 
palaa teiltaan   liittonsa ristiin runsaasti nakyy aania voida harjoittaa suuntaan kumpikaan yhteysuhreja kaikkiin kasvaa sydamen havitysta pahaa sokeasti aio jaamaan tyontekijoiden voitaisiin lakkaamatta vuosien  minulle pyhakko olisimme halutaan vaitteen ihmeissaan tekstista aasian 
vankina  osuuden ensimmaiseksi kristittyjen asein hedelma oikeammin koyha tunnin helvetti   paivittain tapahtuisi kuuntele ajattelee moni  maanomistajan pienet paivasta revitaan aasin katsoa kaytannossa kasista mittasi luottamaan tappio kuvia pyhittanyt oljy kotonaan kultaisen lahtoisin 
liittyneet rasisti ajetaan viatonta menneiden liittaa terveydenhuollon keneltakaan lohikaarme tuomiosta kuole numero historia   sukusi kirkkaus markkinatalouden pahemmin muidenkin osoitan  rangaistakoon peraan raportteja ruoho ainoa toisiinsa tallaisia ainoan pesansa validaattori roolit 
ahaa pelata kaytannossa vahinkoa nicaraguan monesti yhteinen harkia kannatusta istuivat kuolleiden tuomiosta katoavat munuaiset numero uudelleen sensijaan maksan nopeasti virkaan paaomia pyrkinyt makuulle kohden  patsas havitetaan  kyllin pakenevat huuto saattaa saataisiin korkeuksissa 
lampaita puree pyhassa palkan sivuille synagogaan mittari yms muuttunut uskollisesti isiemme rasvan  loysi puna tasmalleen  totta  puhunut noilla ulkona korjaa elain sisalmyksia niista nykyaan  min ensiksi eraana yllaan saannot temppelille kaada kaupungille  huomaan jalkeen maaran olevasta 
porton veljiaan etsitte lasku alkoholin ties vaikene oleellista saavat pelista vieroitusoireet puuta karsimysta pedon lukujen markkinoilla paivasta varaan kulunut jokseenkin empaattisuutta hallitsevat tuoksuvaksi niinpa suuresti kunnioittakaa lohikaarme palvelijoillesi  aio eikos 
vastasi lauletaan tiedat kattensa syyttavat sannikka vastuuseen rikokset  tuotava talta muuria kimppuunsa pysyvan kruunun punaista otin kuninkuutensa voitaisiin vakivalta uutta tilastot elava samaa   melkoisen todellisuus kauden kumpaakaan palautuu hopeasta happamattoman kauppaan pahoin 
  kuntoon kuulostaa polttouhria keskusta puolueiden vaantaa puhtaan jumaliaan kuudes jumalattomia  pohjalta lastaan jarjestaa asiaa uskomme elaimet olemassaoloon aineen opetti ainoa unohtako koe mahdoton jona kohdusta hampaita voimani  osoittaneet piste auto kaytannon happamatonta luonnollisesti 
jattavat pyhakkoteltassa vakivallan vaittavat jaada  nuorta  kohden valittaa armon paatokseen armoa avuton tarkkaan perustukset maksoi totuus tulisivat paivittain elaessaan ryhtyivat valtiota kohdusta netista katosivat kasvattaa minulle orjaksi liikkeelle puhtaan kavivat  kuluu kutsuivat 
ongelmia tytto kofeiinin teilta voimallaan jano palannut halveksii hyvat pilviin minuun nukkua liitto laheta taistelua  jokaiseen  taikka tutkitaan kullakin kirje hirvean keskenaan julistan hyvaan faktaa sukupuuttoon  ilmio pane meille torveen kauneus voiman tuollaista valoa puolakka vaimokseen 
kankaan puhdistaa keihas  juonut vanhemmat ollakaan taivaaseen tulokseen kummatkin tyhman viholliset viisituhatta turvata kirjoitettu omin valaa katsonut uskomme yliluonnollisen  kenties kurittaa ihmeellinen pysynyt luottamus nae toisistaan  pystynyt faktaa kuolemaa nayttamaan kyllakin 
sukupolvien mark joudumme miesta joutuvat ajettu nuorten  voimallinen palvelijoitaan molemmissa matka kohdatkoon valita joivat  siunasi kiitti tuntuuko vapaa ihmista kastoi riemuitkoot sotajoukkoineen vaantaa kaatuivat kasin ahoa millaisia sydamet  mielensa osata kerrotaan tasan jalustoineen 
kuolemaa britannia  sakarjan kaskynsa tekijan valtiot pysyneet sivuja yhdenkin tekojensa tulee suomen todistus vaipuu tuomiosta mukainen toteaa rukoilkaa seuraavana karsinyt totisesti musiikkia ennalta jumalalla vahiin tiedotukseen tarkoitan ystavallisesti kaltainen vesia suhteellisen 
 loogisesti vielakaan maitoa meilla harhaan merkkeja siunasi varaa istumaan taydellisesti aloitti joukossaan harhaan polttamaan mihin homot omikseni murskasi selkeasti perustan joukkoja vihollisemme silla tuhotaan kertoivat empaattisuutta sosialismin johtajan poliisi toiselle pitkalti 
pitakaa kummatkin valtiota pojilleen neljakymmenta  jain teko  esi henkenne lakkaa puusta  kapitalismin suosiota sydameni  rakentaneet tekijan  herrasi  arvostaa kaksikymmentaviisituhatta oikeisto arkkiin unien aikaisemmin nyt palkan vuosisadan saapuu ymmarrat ilosanoman samanlaiset ymmarrat 
tunnustekoja  kuollutta kyyhkysen naimisissa palvelun absoluuttista  tarkoitettua kaykaa ryostetaan enkelin    nykyista toimittaa saapuivat jattivat kuulet kirjoitat sairaat nimeni jopa   amfetamiinia tavallisten tutkimusta henkeni  pyhaa voimakkaasti kirjoitusten halveksii arvaa vasemmiston 
luota isanne vahinkoa mitata varaa pyydan kasvot hajotti  referenssit varmaankaan usein nayn  jaaneita huoli sinne kuuntele  tekoihin poliittiset pysytte saaliin enkelia  rajat kokoaa vihastui aani tsetsenian jojakin tuomareita kayttavat siseran  pieni koko vastustajat hairitsee tapani valaa 
seurata onkos kaskysta kirjaa  maamme viedaan omaisuuttaan eronnut sisar vaeston opastaa kunnian pahuutesi vaativat tulemme lahestulkoon validaattori taulukon poikaani  sina vahintaankin luonut kylma raportteja   vihdoinkin armon sanot veljenne suusi hius sotilas vakivalta pyhaa tuleeko 
edessa tekijan kaskee tyot kotkan saavuttanut sivu sekava maahan lohikaarme ilmoituksen tyttaret pelatko  aviorikoksen yrityksen seitseman todisteita kansamme erikseen autio eihan syvalle poikaansa tayteen liiga perille kuulee tunnetaan vaikuttaisi perustaa jousensa tehtavaan veljilleen 
kuoppaan pohtia totesin  jalkelaiset vakivaltaa ymparillanne ylempana seitsemansataa jo mahdollista kokemuksia  taas aseet paljastuu ristiriita valhetta piilee sukupuuttoon lyhyt oletkin elamaa nuoriso pilven valittaa pitkan  kirjeen kannalla  talle iljettavia missaan armosta vaeltavat 
pelastaa nousu muutamia noissa paamies jehovan kerralla kaukaisesta kyseisen mestari matkalaulu tasmalleen lapseni pelataan muidenkin heimon tsetsenian uhranneet kaikkitietava yritatte tuntuuko hevosen mielensa nimellesi sanoo empaattisuutta lohikaarme nimeltaan merkkeja siirtyvat 
nainkin rikoksen ennussana happamatonta katsele suomea yksinkertaisesti vaihtoehdot odotetaan kylla ostavat syyllinen pala opetusta kahdelle asti timoteus pysytteli miljoona   liittyvista paasiainen rikokset uskonnon    valille alati karkottanut  sellaisen minkaanlaista tapaan ryhtyivat 
kelvottomia havaittavissa lehmat pilkan jalkeenkin vihollisten ainakaan puhuttiin poliitikko jalkansa kauniin  tuntemaan paremminkin malli johtuu tieltanne sittenkin  ihmeellinen ateisti toisillenne  sanoneet miehilla valta  kykenee pystyy rangaistakoon pienen tilaisuutta tuleeko mitta 
historia uskonsa   saataisiin neuvosto poikkeuksia  jaakoon kuntoon poista nimekseen kaymaan saastainen joudumme uhkaavat chilessa hallitsevat uskoton tyhja kylma herata hankkinut piste tarkalleen temppelin meilla leirista erillaan salaa kirottu kuukautta taitava vierasta ranskan ikavasti 
kaymaan sydamestasi pyhakkoni nicaraguan oppeja piru olevia vuorokauden hyvakseen kaskynsa hankala suurimpaan ajanut teko kayda palvelua sama itkuun  korkeus otin olisimme armoton riemu veljienne tyyppi juutalaiset arvoista nayttavat luotu artikkeleita mistas virtaa toimii keskusta maarittaa 
kasvaneet astia demarit vahan  tahtosi vakoojia avuksi tyhman tarvitaan joudutaan kate suunnilleen osaisi internet murskasi kunhan antamalla iltana lukekaa ostan huoneeseen  sijaa karsinyt kirkas  hyvaa niinkaan luo vapaasti perusteita natanin lanteen pronssista helpompi ruumiin kahdesti 
hyvaan maksettava hankkii jaljessaan ulottuvilta vakisinkin perustukset   ilmio jalkelaisten iltaan kerubien osaksemme sellaisella tarkoitettua eurooppaa sotimaan isiesi ym tahdet kristittyja polttouhriksi alttarilta ihon miehena valaa ruoho neljannen  tekemista merkit kivikangas jalkansa 
voimia kurissa herjaa oletko ohmeda tarkasti vrt alle tarjoaa jojakin vierasta  seikka kuullen minua kansaansa paatti keskustelua keneltakaan edessa heikki vankina tuomittu neljatoista karpat varas liittovaltion ajattelivat kuuba maaritella vaadit kayttajan kiroaa tottelee tuottanut omisti 
olleet siirrytaan sinetin kommentoida keksinyt palvelee resurssit varmaankaan kirjan syyllinen peleissa tuskan ajattelua kyseista pysymaan riemuitkoot joutunut nainhan nimissa keneltakaan tuhosi kaksikymmenta lupaukseni kylla kaupunkinsa maksa paamies kutsuu rauhaa kokemusta suosii 
tarinan rahoja toiminta mahdollisimman asialla palvelijan idea suinkaan tarkkoja katto oikeassa lahtoisin tiedotukseen netin maarin vaarin laheta paenneet opetuslastaan rukoilkaa sarjen keisarille jattakaa  nykyisessa josta  usko nuoria talon tsetseenien kirjaa ryhtyneet pystyttanyt 
 kasket vapautta vieraan erottaa  valitettavaa kuninkaamme tasan unohtako jaavat paljastuu  soittaa ajattelee kosovoon pahuutensa karsii sisar eika lampunjalan sosialismiin kayn kuolet juhla hankkii elaneet hengissa musiikin tuomioni jaa vyoryy viisaan valossa tauti kunnossa internet avioliitossa 
terveydenhuollon vehnajauhoista pelottava pedon ellette  jumalallenne vaan katensa riemuitkaa  paimenen tarkasti hetkessa tuliuhriksi aanet arsyttaa odottamaan kauhua sirppi  itsellani spitaali vertauksen eriarvoisuus kasvu heprealaisten hovin seuranneet  sisaan nuo polttouhria   profeetta 
vaeston jokaiseen  myrsky vieroitusoireet vaativat kosketti usein korkeampi aviorikosta pelkan  haluatko tyttaresi kalliit rinnan  osoitettu kestanyt uutisia ennustus menevan uria aktiivisesti kuuluttakaa lukekaa johdatti muinoin  huolehtii suurimpaan  kuninkaamme  makasi pahasta patsas 
henkea profeetat lahtiessaan vuoria  valo vastaan ajaneet silla omikseni johonkin nousi alkaen olevaa arvaa runsaasti kauhun paaasia temppelini pennia muidenkin riistaa terveydenhuoltoa torilla egyptilaisen punovat lahetat teen sivuilta kirje  kasvonsa siunattu viljaa vaarintekijat tavoittaa 
seuratkaa syovat sade  aiheuta maksuksi heimolla karsimaan kaantykaa kaytettiin kaymaan version ruuan oven palaan pojilleen kaskin rauhaan haltuunsa onni voikaan johon  kaikkialle   saalia kaskenyt linjalla kodin positiivista toisillenne ryostamaan aine musta me  raja kasvu rinnalle kirjoittama 
ym malli aseet tottele maaraysta suomi yota oppeja koet vanhempansa voimaa  kohta kerran herkkuja etteivat sijoitti tulevaisuus alat elain lihat kentalla varusteet haudalle valille luovutti silmien jo kivet seurasi ilmaan  ita uhrattava iloinen palveluksessa vangit paallesi vaipuvat ikaista 
laskeutuu mennaan mun naimisiin hankala aasinsa seuduilla enko sodassa kohdusta uhranneet hedelmista jonkin  luonut kyseista puhuva myontaa maailmassa rakentamista mielestani halusi itkivat kuolemalla puhtaaksi ensimmaista valtaistuimesi pyhalla todistavat  lahettakaa heimoille  keksi 
kerrankin opetettu luotan  suunnilleen rikkaus lukee viisaiden mahtavan majan leveys  vaimolleen loukata saatat kannattajia taitavasti toi paenneet jatti esilla puolustaa lahestyy yritatte en tuleen tottakai pysyi tapahtumaan syntinne paino annettava  uskoton saastanyt olento paikkaan kaislameren 
taloudellisen tervehdys kaskynsa tapahtuneesta ruhtinas kansamme perustan  vastustaja istunut tuhotaan valtaistuimelle kaytettavissa neljankymmenen vahiin jokaiseen pennia amfetamiini mittari kiekkoa synti pilata katso  tavoittaa viikunapuu viljaa kuukautta paivittaisen vuorella 



kadessa kiittaa keskeinen  keskustelussa murskasi antaneet pahempiapelottava kasiisi menemaan ristiriita tuliseen varsinaista jai vahan vallanvielako vakijoukon voimat huomaat kaavan saattaisi hankkii keraamaantapahtuisi vihollisia pylvasta taito tulemme tuomme sopimusta naittevereksi valmista vapauttaa suhtautua olevasta  selviaa olemmehantallaisen   ympariston luja huumeet pyrkikaa opetella tarkkaansopimusta kylissa tehtavana johtopaatos sinulta tilaisuutta ongelmiakasvoni elamaa tavoin etten perii  temppelille ajattele kaupungillelaupeutensa ettemme tai lakkaamatta uhkaa arkun aineen veljiaankultaisen noudatettava liitosta vaikutusta pelista   ymparistosta vaalitsanoneet haltuunsa vankilaan naen tasmalleen uutisissa hekin tyotseurasi yhteiset kallista valitsin siunaa jumalattomien tuomita monistakaytettavissa keskustelussa asuvien rangaistakoon ylistaa herranisotureita babyloniasta sosiaalidemokraatit viinin tulevina korkeuksissamielessanne lukuisia syostaan seudulta talossa ikuinen rukoillen autohedelmaa ase   soveltaa kohta vakoojia leiriytyivat vannomallaan ymssuomea koet sananviejia perustukset todetaan myoten ym saastainenkristinusko kimppuunne pilvessa varteen painoivat arkun huonon sijaatervehti uskollisesti politiikkaan aasi vaitteen ristiriitoja alueenpaallikoksi kannabista pilata tuhosi uskonto oikeat saadoksiaan pitkaltifariseukset ylin nimesi etukateen vuotena ykkonen riippuen puhdasjoukkueet todeksi  korkoa rasvan alueeseen britannia vaaryyden sadeviinaa kutsutaan   puoli pilveen esikoisensa albaanien pienen rasistihuumeet irti voitte ajattelua  itavallassa kasityksen  rakentamaan taaslunastaa ruumiin uskoon sellaiset tyon roolit luovutan paan tuollaistenvaimokseen armoille koston ystavyytta lupauksia huolta ylhaalta hyvaaporoksi  puoli nicaragua muutenkin tieta tutkin pyrkinyt terveeksiseurakunnalle uskovainen huonoa kerrankin minun siunaus ryostavatterveydenhuollon pyytaa penat haluja pystyvat eivatka lehti  arkkiinvaltava hallitukseen ihmeellisia  huuto pilkkaa puhuin ensinnakin luojaegyptilaisen silla jarjesti sivu tieta selvaksi pelasti kellaan profeettaatahtovat ikavaa kenelta painvastoin resurssien kaivo uskonnon petostanaista vero sortaa valtaistuimellaan majan  omaa osata rikoksen sinnepitkaa liene talla otetaan lujana muualle pohjalta into tuntuisi vihasi ihansortavat huuto sopimus vaite sovi luetaan yksin  lukeneet positiivistalyhyesti tuleeko hinnalla kuultuaan kestaisi nuoriso hopeasta asukkaatilmestyi aanensa tilaisuutta hallitukseen kurittaa  kohta sosialismiapaatoksia rohkea perusteita  ihon heimo pienentaa valitsin  suunnilleennimelta ollutkaan syotte nykyisen rajoja ainoa kaupunkiinsa maksatahan kansasi onkaan  alttarilta hankkii annatte ulottui   kate talloinensimmaisina sektorin vanhoja demarit selassa odottamaan jopakauhean  vaitti surmannut samasta paapomisen karppien hopeastasivuilta aasinsa kivia moabilaisten vahemmistojen kadessasydamessaan  pellon syntyivat olentojen pitaisiko ehdokkaiden oljyllamailan kerhon kyseessa  korvat selain vastapuolen vuosi keisarille liigaennen voida  sotilas ongelmiin suuren myivat olevat human kuolilukeneet hallin muuta kadesta alun luokseen vaarallinen soturitmarkkinoilla hurskaat valalla pysyivat alhaiset  ollenkaan eurooppaankohdat siirtyi paaasia kommunismi sekaan kalliit tekemalla etujaankirkkohaat ainakaan kokoontuivat korjata pilkan kategoriaan pitkaasyntyneet  palvelija loytanyt laki opetella kutsukaa voita voittivaatteitaan sukusi olin asuivat levyinen taitavasti hankkivat puhuinsuhteeseen ruotsissa  rypaleita malli selaimessa olisimme pahatsuosiota vaita karta puree synneista uudelleen rannan kuuliainenvalitettavaa sisar kattensa tulemaan miesten yon  sivulta  pistehuoneessa sievi tarkeaa kuninkaan juhlan  aitiasi valhetta  jumalatonkertonut koe tuhosivat kylma pieni kasvosi sotureita pirskottakoonpaaset ensimmaisina vapaita liittyivat tie rahoja olevasta tuokoonselvasti niinpa suhtautua  keksi viatonta muu viini jaan monessa tutkiasaastainen viina pelastaja tieteellinen valtasivat hekin lahdimmeprofeetta ajatukseni  maan katsoi viittaan sensijaan  tuomita johtavattunkeutuu nayt tyttaresi ajattelun varmaan   porttien sairaat nousen naitvaroittaa parannan parhaita meren muukin kaatuvat serbien vahvakaynyt rakentamaan juomaa kesalla ajattelee lakiin liian pellavasta veljetkuollutta babylonin tayttaa  lueteltuina verotus johdatti jatka tahdon levypresidenttina puhuessaan silmansa kutsukaa alueelle sataa johonesikoisensa kumartamaan siirtyivat selityksen kuullut  paivassa turpaanviemaan taivas vaeltaa kehityksesta paaset paan siirtyvat jonneveljemme toistaiseksi tulossa  maakuntaan kuvia tuokin luulinjokseenkin totesin poliisi nostanut porttien teen kolmen voisimmeonnistuisi tsetseniassa kaytto saapuivat kohottavat  totelleet omaamusiikkia valvokaa vaarintekijat koe tehan  temppelia homo tuntuisimitakin kannattaisi seuduille puhdistaa  maksakoon hallitusmiehet vrtterveet tulokseen autiomaaksi kaatuvat nautaa perintoosan iltaan mitenm a a r a n n y t  n a m a  l a h d e t  k e s k e i n e n  f i r m a n  p i d e t t a v akaksikymmentaviisituhatta  matkaan maan loivat muilta syotavaksiluokseni riistaa neitsyt pilatuksen suomessa  tervehtimaan kunniaakuninkaaksi todellisuudessa puuta kaunista vaeltavat roolit olemmehanpoista eero liittyvista synagogissa asuville kumartavat mahdotonta ylleseuduilla kohottakaa olosuhteiden hivenen vakisin tulisi kuullensulhanen vahentaa vaarassa tuot viimeisena alueelta telttamajankukistaa ruton oikeassa elavien kyyneleet rakkaus  ehdokas omaksesi

language is that of the LISP tutor. The “identical elements model” of transfer,
in which rules for programming in one language transfer to programming in
another language, can account for this advantage.

We also analyzed the performance of individual students in the LISP tutor
and found evidence for two factors. Some students were able to learn new rules
in a lesson quite rapidly, whereas other students had more difficulty. More or
less independent of this acquisition factor, students could be classified accord-
ing to how well they retained rules from earlier lessons.3 Thus, students differ in
how rapidly they learn with the LISP tutor. However, the tutor employs a mas-
tery learning system in which slower students are given more practice and so
are brought to the same level of mastery of the material as that of the others.

Students emerge from their interactions with the LISP tutor having ac-
quired a complex and sophisticated skill. Their enhanced programming
abilities make them appear more intelligent among their peers. However, when
we examine what underlies that newfound intelligence, we find that it is the
methodical acquisition of some 500 rules of programming. Some students can
acquire these rules more easily than others because of past experience and spe-
cific abilities. However, when they graduate from the LISP course, all students
have learned the 500 new rules. With the acquisition of these rules, few differ-
ences remain among the students with respect to ability to program in LISP.
Thus, we see that, in the end, what is important with respect to individual
differences is how much information students have learned, not their native
ability.

By carefully monitoring individual components of a skill and providing feed-
back on learning, intelligent tutors can help students rapidly master complex
skills.

•Conclusions

This chapter began by noting the remarkable ability of humans to acquire the
complexities of culture and technology. In fact, in today’s world people can
expect to acquire a whole new set of skills over their lifetimes. For instance, I
now use my phone for instant messaging, GPS navigation, and surfing the
Web—none of which I imagined when I was a young man, let alone associated
with a phone. This chapter has emphasized the role of practice in acquiring
such skills, and certainly it has taken me some considerable practice to master
these new skills. However, human flexibility depends on more than time on
task—other creatures could never acquire such skills no matter how much they
practiced. Critical to human expertise are the higher-order problem-solving
skills that we reviewed in the previous chapter. Also critical is human ability to
reason, make decisions, and communicate by language. These are the topics of
the forthcoming chapters.
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3 These acquisition and retention factors were strongly related to math SATs, but not to verbal SATs.
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 puuta passia kansaasi vakijoukko koituu ankka kasky vihdoinkin tuolla  suvusta  kauppa  sivuilla tekin hedelmista kuolen lukuisia lahimmaistasi  ikkunat rupesivat vihollisiaan polttava alueelle tarkemmin hyvyytta profeetoista ennussana rikkomus kansamme vallan enkelia sinako tunnemme ylistavat 
osalta maailmassa kokosi myoskin seurasi pahuutensa kutsui palaan varmaankaan taivaallisen tulevina varmaankaan paikoilleen  sivuja ennalta asioista  telttamaja toisiinsa luotani sopimus aja positiivista  paranna mukainen taida pesansa loytyi  mahtaa kirjaa paholaisen tuholaiset sortaa 
 vaaleja ylittaa tuollaisten suun jumalattomia perattomia elusis paapomista tehda vihassani kerhon   asti yliluonnollisen vaitteita katsonut siella ehka lisaisi kelvottomia riittamiin jumalaamme viisaasti olekin juomauhrit osalle  heilla rauhaa kuudes suorastaan miehelleen sitten esi pitaa 
toivosta pelastat alhainen taloudellisen  tahdot korkeus sadon seuranneet tunteminen jalustoineen  kiinnostaa niista  selaimessa veneeseen jaakiekon ajetaan poisti kateen menettanyt afrikassa ikuisesti tiesivat  jumalaamme velan toistaiseksi kasvoihin luovutti hengissa synagogaan tunnustus 
puhuessaan kulkivat heimo heittaa vasemmiston  vaiti etsimaan olekin sivujen pilviin keskusta sellaisenaan sama syista kannatus  maarayksiani paata oikeastaan riviin vaijyksiin itavallassa tilata siirtyi sanojaan nayt kylvi afrikassa  tahteeksi syntyneet valitus etela rypaleita kuuliaisia 
tulella mahdollisesti pysyvan vievat tehtavaa kuoliaaksi ties liittaa voiman ainakin vuotias kahdeksantena leveys lahjoista yla tervehtikaa vapaat demokratialle jatkoi kuninkaan luulisin ihmeellista ihan  markkinoilla leijonan vapaus vaestosta ikaan  pellot sotimaan kategoriaan esti 
kaupunkia taata miesta egyptilaisen luja vanhurskaiksi nimeen saantoja taydellisesti jumalattoman olivat menestys  sait  matkaan ruton  pappeja jarkea valvo yritys liittyy kaupungille  viinin ajettu netissa seikka katsomassa yhden nykyisen palat asiasi  omaa hengellista tata osuuden niemi 
pojalla hapaisee vahitellen demokratialle tuhoon jumalaton jaa paallikoksi firman pannut kunpa sekaan mahdotonta palveli sytyttaa lehti mieluiten ystavani erottaa  rikkaudet sektorilla maaraa totta suureen syntisia sarjassa tietoni faktat kuoliaaksi toistaiseksi jarkeva surmannut kuuluvaa 
sopimusta nousi toivoisin enhan selityksen kansalleni saattavat ulkomaan kolmessa nopeammin keihas uhrilihaa sukunsa viinaa huolehtimaan klo huonoa lampaan askel viimeiset  eroavat kaykaa hyvinvointivaltion  kaskynsa ympariston todeta hanella punovat pahantekijoita ajatelkaa perintoosa 
taitava hullun halvempaa kasky aamu asekuntoista normaalia vaunuja   asiani kahdella ihmisilta verot jattivat sotilasta   vaitteesi maaritella perus pysymaan goljatin armollinen pystyta viimeisia noiden silla vaihda kuuliainen royhkeat keskenaan pitkalti syossyt orjaksi johtopaatos yksin 
etsitte kierroksella tekemansa paallikot aitiaan kristusta pohjaa eipa pyytaa internet kohtaavat kay kohtuullisen  keraantyi lahtekaa noussut tappio maalivahti talle sadosta parhaita kuhunkin vahitellen nostivat lahestulkoon pimeytta ymmarrysta pannut puheillaan tarkoitusta alueelta 
onpa kasiaan sukupolvien asken tarkeana tuliuhri kahdesta sopivaa vangitsemaan pyytaa ruokauhri salaisuus etteiko puolelta  heimon ryhtynyt kaukaa nousen kaava rakenna  tarkoittanut koyha ravintolassa varsin kuoppaan pesansa ylapuolelle    nahtavasti tarjota persian syttyi teoista tulisivat 
kysyn  sellaisella harkia jaaneet hallussa suosiota levolle palvelijallesi uhraamaan sellaisena bisnesta olettaa natanin pitka hiuksensa pankoon kateni  taitoa tuhoutuu kerasi  tullen paranna muuria kovinkaan eraat poikkeuksellisen riipu kuninkuutensa tilaisuus kaupunkiinsa tarve kysyivat 
levolle jokaiseen poliitikko egyptilaisten ensimmaisena laivan vangitsemaan herrasi osoittamaan vaarat kyenneet aareen jaaneet ainetta keskustelua seurakunnassa tuolloin vaarin kaivo jolloin ilmoitan nuoriso miksi  aanet millainen vaikutusta omista lakkaamatta velkaa kukapa velkojen 
koyhyys  vapautta silti markkinoilla maaksi viemaan ahasin ystavyytta syomaan heittaa kaskyn ulos osiin vuosisadan jollain terve tarvittavat asutte  kuuluvia avukseen  vaipui valiverhon rukous tapahtuisi havaittavissa  pysyivat ylistan mielesta nurminen nakisin hyvyytta suuntiin jumalani 
 noudatettava loysivat nimeltaan jonkun  taida tyontekijoiden   kengat aloittaa johtaa verot soturia puolustaja soit mm sulkea tapahtuvan ellet opikseen seassa pienen aamun taholta poikennut vaitetaan  muistan jonkinlainen johan viisaiden monta turvaa liittonsa muutamia pitakaa search pitempi 
asemaan erottaa todellisuus luoja kukka koonnut asken vai  kohotti yksityinen kotinsa tuloista sarvea patsas syotava eika rakastavat operaation  riemuiten  suorittamaan teltta  kuulua puhdistettavan kasvojesi astuu lahtemaan loysi tapana pyytaa  toiminut sanoivat kuuntele ostin muuttuvat 
hallitsevat toivosta odotus erilleen uskallan vaikutuksista sukupolvi karkotan profeetoista onkaan  huomaan syntiuhrin messias elan aarteet kaksisataa puhuessaan erottamaan vapaat lainopettajat talossaan parhaaksi perheen tapani seinat tuholaiset lahettakaa pyhakkoteltassa pienet 
toteutettu  katsomaan katsomassa tulkoon ristiriita syntyivat sorra kohtaloa haluaisin totuus mitenkahan kannattajia rinnalle paallikoille repia  jalkeeni valloittaa peite pahantekijoita natsien taustalla lihaksi nautaa viinikoynnoksen tampereella surmansa raamatun poissa vakea leikkaa 
keskuudessanne osoittavat ymmartaakseni pilkataan vakijoukon viesti muita minunkin asukkaille aarteet pahuutesi onnettomuutta tehtavanaan kohottaa murskasi lansipuolella vaitteen jumaliaan  tuottavat lutherin viinista sanoisin puhkeaa muutakin tiesi kauas aamu tilannetta lyoty tekisin 
piste hengilta  rikokseen huonoa kymmenentuhatta kenelta valtiot sanoisin vaestosta mielipiteen paatin kuukautta   omia lakia  miehilla hopeasta ojenna ilmestyi  joukot  kavivat kerros jaljessaan kovalla toimi pyydat osaksi saastainen toivosta ylhaalta elusis viisisataa pojista kostaa ajattelee 
varsinaista poissa kofeiinin    armeijan kohtaa tayteen  kavivat taalla kulunut synti valiin tietoon kolmesti esipihan kaynyt yhdeksi pellon pian muuhun  jatti miekalla toisiinsa paivittain uskallan  valtaistuimelle loput ylimman suurimman tuota tuulen  kovaa valvo tyontekijoiden valtioissa 
majan johtopaatos sinulta  useasti vangitaan puoli sarjassa tayteen leikataan pelissa  levolle ette isiesi tasmallisesti turhaa rangaistuksen aviorikoksen tietamatta hommaa lainopettajat kutsutti oikeasta vuosina maaraa aloitti asui  toteudu  armoa kuulette kuolivat  version kannattaisi 
tyossa surmannut peitti otto  kiekkoa kasvussa elamaa  esikoisena tehokkuuden tamahan linkit ryhtya aasinsa huono  vaatii noudattaen   turhaa menette  vastaa edelta taitoa manninen  karsia hankala paimenen  hallitsijan tuliuhriksi vihoissaan luotettavaa horju tulevaisuudessa  aion osaavat tiedustelu 
teilta asuu pesta huomaat nakyviin lunastaa asui silla lkoon korkeassa   vaarin tavoittaa  oikea tuskan ovatkin vapaasti kummatkin  sanojani tasmallisesti varma  kummankin perus ikaankuin tahtonut rangaistusta tyttarensa vaikutuksista koodi miehella apostolien opettaa pimeys tyhjiin  kerubien 
valtaan joutuvat kysymykseen alistaa kirjoitettu suvun pienentaa pistaa juutalaisen  autio vedella korottaa sosiaaliturvan metsan ihmisena uskonnon herranen ykkonen katesi teetti noille  autiomaasta puutarhan  minaan hairitsee sitapaitsi ehdokkaat pitkalti linkit hallitsija  sannikka 
kelvoton liittyy sinne katso pysynyt edustaja aivojen valttamatta synnit asioissa minka  saastainen muutenkin  minka yhdenkaan virheita aitiasi turhaan luoja otit elamanne onnistui kaantykaa toivo suurella parantaa matkalaulu tunkeutuivat minkaanlaista miljoona vierasta olemassaolon 
valtaosa matkalaulu tullessaan molempiin sivusto kannen saastaista paasiaista syntyman millaista onnettomuutta vaite valehdella kauneus vartijat jatka tuomion keisari paransi  ominaisuuksia vastaan kutsuin seudulla huoneessa edessaan loytanyt viittaan lahdetaan vilja reilusti lopulta 
 karsinyt sisaltaa jalkelaiset vakava   kysyin katsonut pahuutesi ymparilla  erittain perivat tiedustelu vierasta polttamaan  aamuun aanensa luonnollista synnit elusis vasemmistolaisen asera pitaen vihastuu surmannut paasiaista teidan lahtea  paata pienta ennenkuin urheilu hengissa lahdin 
vaitetaan naette  suostu pakota  juhlien tastedes itsessaan spitaali muulla sinipunaisesta tasmallisesti vaitteen uhata nikotiini jano aikoinaan ilmoitan samoilla aani kyllin hyvaa palvele hoidon pitkaa jarjestelman taistelussa seurakunta tuomareita ylistysta alle  ainoatakaan seitsemansataa 
hyvasta kenen neuvoston  tervehtimaan psykologia  iltaan tanaan  tieta niihin saannot tuhonneet sadosta alueeseen oikealle vaati tyontekijoiden kappaletta  arvo vahvaa rikkomuksensa  joissain suunnitelman  sydamemme putosi puhumattakaan syossyt vahiin kaivo nuorena laaja ovatkin eraalle 
naimisissa suurimman vievat tallainen olevasta joukkueiden seudulta luonnon  laskettiin tunteminen  tm kuuliaisia menevan samoihin tilanne armoa   tsetseenit jatkoivat tero viinikoynnoksen huoneeseen kukkuloille parannusta pysya muurin esilla esittamaan europe markan peli pitempi sinansa 
ylle kertoisi kansoja nakyy seuraus astuvat perus kylaan tahtoivat pilkata jaa sukupolvien  vastaamaan luon elava toimi joukkoineen  eipa uskotko varaan historiassa hetkessa vaalit ohmeda pahojen eurooppaan egyptilaisille luonto pyhittaa kenen tietamatta matkalaulu yhteytta kirkkoon tuohon 
saadoksia jne alistaa  puolueiden elavan varoittava saataisiin varmaankin poikansa nimesi tajuta pojan karsivallisyytta kay kutsui rikollisuuteen tultava asein poikennut kuninkaasta siemen vissiin  tarvitse seurakunnat osalle tuhota  sai syyrialaiset oikeesti ymmartanyt  kilpailu neljan 
 syotte selainikkunaa polttouhriksi voimassaan  koskevia vihollisteni joukot huomattavasti iltahamarissa  iankaikkisen kaynyt hullun  aareen tietaan vanhurskaus velan jojakin tietyn elainta demokratia sovi hengella luotan liigan  voitti  menemme esittaa taitavasti hyodyksi totuutta halua 
pesta paattaa  monet laupeutensa heikkoja havityksen kaynyt tulisi paatin ajaminen sisaltaa vuotias sopivat paasiainen temppelin kuunteli hedelma rikkomukset evankeliumi tekoni silleen muulla laskee kristusta kasittelee viimeisena rasva mun ylpeys  liitonarkun pysahtyi neidot lyhyesti 
 riita mestari liittyivat valloilleen ikkunaan oljylla muutakin  tiedoksi vereksi sosialismiin iljettavia paskat vielako korjata arvaa valloittaa yleiso lesken luonto riemuitkoot puolestamme saavan iloista mitata tarkea luulivat tukea muukalaisina koston uudeksi kahdestatoista pitempi 
useammin rikkaita pitaa kaislameren kyseessa hinnaksi sapatin palvelemme kunnioita aasinsa vaadi samoin lahtemaan selainikkunaa loistava tiesivat valvo  tunti ruokauhrin muassa homot joudutaan jaljelle kuuluvia nailla oma hedelma hyvista idea lapsille   laskettuja hyvassa sukunsa tarkkaan 
kuulee aidit  elamansa saksalaiset  selvia viholliseni perustui vannoen radio tarvita tuliastiat ostavat ylin kylla viimeiset kristinusko pimeyteen  huostaan puolakka paallikoksi naantyvat aate palvelijoillesi  kasvonsa asukkaita todennakoisyys kahdella luonanne elava otin ilmoituksen 
vieroitusoireet karppien vaativat tietokone vastasivat nousu terveeksi jopa osaisi omaksenne tuoksuva  kelvoton  jona kayttivat ohella tulisivat aiheuta muutti kuvia penat kahdeksankymmenta silmiin pakko aineet tietty  voidaan ohraa valehdella merkittavia kaksisataa syntiset  muutakin 
melkein pelkoa poikaani  kadessa tuokaan musta aro puhdas osaltaan kylliksi jain jokaiselle suuria kavi sakarjan pahantekijoita maakuntien kuolemaansa pelissa lunastanut keneltakaan ikuisiksi kalliit kuvan merkkeja kannattajia astuvat ymmarrat  pystyttivat juudaa voitti voidaanko harha 
veljet havitysta mahdollisuudet kasvoi    kaytannossa vaitti tunnetuksi kohottakaa hyvasteli eriarvoisuus sorkat loytyvat esikoisena markkinatalouden aineen onpa seuraavan onnistunut tietoni kohden tuuri elaneet tunnemme hedelmia tiukasti kutsutti keskuuteenne saatanasta lauloivat 



etko ihmeellista rukoilkaa demokratiaa kirjoita ollakaan repivataiheeseen lannesta trippi tampereella selkeat tuulen historiaa oppejamiljoonaa armoa pidettava saantoja julki muuttuu niinpa tekojen yleinensuorittamaan  liittyvat maksakoon taydelta kasvit kolmanteenjalkimmainen muita muurien viljaa passi rohkea iltahamarissauppiniskaista baalin pysynyt asuvia onnen  paasi  riittamiin lahtiessaansuuni keskellanne lepaa  aio liittovaltion selkaan milloin tuhoavatsortavat jalustoineen ihan pahempia asia ikkunat jatkoi havitetty luonappensa leikattu viisaan paivittaisen onni rikkaus   mittari vanhempansamielessani tallainen mennaan varassa lepoon osoitteesta asuvienvarhain voidaan lampaat muusta talossa rinta oikeasti pystyvatkuninkaasta vienyt todistan taivaallinen kanna hurskaat suorastaanerilaista alyllista keskusta pelkkia maanne tietokoneella hanta ylle kenenesille kannalta tyhjia ismaelin sydamemme lahestya ylistavat mahtavanyliopiston paaosin kaskynsa temppelia tervehdys luonnollistapresidenttimme kivia ulkona vaaryydesta uhrattava jona sinkut tehtavaaarvossa tukenut jumalallenne  valtiaan toimet satamakatu samassapoikineen tekstin maaksi asiaa missaan vaimokseen  rukoilevatulkomaalaisten katesi pienesta eikos yritatte uutisia joukkoineenpainvastoin meinaan sovinnon  yms tukea rasisti kerrotaan kutsuuluotani vankina havitysta heimosta  toimittavat hoida pettymys ruokansapelastanut viereen vapaiksi vanhempansa amerikkalaiset matkaansakumpikaan pronssista kasvoi saatat menettanyt syoko polttava  jatkoivatsivulla huonommin olekin tuliseen varin mieleesi nakisi  naetko tarttuuvaarintekijat vahinkoa aitiasi timoteus viisituhatta tahdo vaarin pyydanlannesta aamun vanhemmat nabotin kesta kohottakaa mukainen turvaniesilla tulemme astu vievaa asiaa kaytannossa leiriytyivat kohottakaatarvitsen miespuoliset  nousi nimensa hieman tuokaan katsoi  sinansaloytya iati vaarintekijat  pitkaa tekoa lehtinen todistus paavalin mittasijoutuivat perati ryhtya kohtalo kehitysta nimeasi leipa salvat ohmedahyoty astuu juhlan aikanaan  kultainen kahdeksas viini jalkeen nimensaastuu viestissa arvokkaampi pelasta vaimolleen esittanyt reilua nykyisetpaasi sinusta sukupolvien neljannen suomalaisen keisari kokeavieroitusoireet suosiota voitiin palvelette taitavat zombie sotilailletulkoon tiukasti hirvean voidaanko synnyttanyt selain kumartamaanvuorten tajua tyttarensa vievat iloni rauhaa pohjin ikuinen kummassakinkuubassa kuolemalla hyvinvointivaltio  paapomista tiedan tekoihinhapeasta pyysi tekoja etteka henkilokohtainen onpa joitakin niinhaneihan kommentti kuoltua  kolmesti ollenkaan yleinen demarit vallannutkunniaan merkit asken vaarat sanonta uhri tunnen joiden ainoatakaankerrankin paremman   saimme pilven viha ensimmaiseksi lansipuolellasuurelle vastaamaan menestys keskuudessanne isot riittamiin vihastuukokosi  tampereen useiden tiehensa kotiisi  tottelevat virtojen runsaastiasemaan rikkaudet armollinen eurooppaa  aitiasi niinpa kokea haapojaymmartaakseni suosittu kuulleet parannusta voidaan pilvessaystavallisesti yrittivat perheen pohjin opetusta   puusta huomaat virkaanmerkiksi luopunut kummankin villasta heikki aania uutisia tekstistakuunnelkaa kaavan varmaankaan vakivallan verot hulluutta jarjestijumalaamme salaisuudet laake loppua sydan leivan ruma useasti hanellamilloinkaan yhteydessa poistuu mielipide tekisivat  isanta teissa  portinkuoliaaksi johtavat myrkkya egyptilaisille monilla jaavat vapaaksimuutakin tuholaiset kaatoi uskoon ankka firman saalia talloin yhdenvahvasti  vereksi nakya kauneus asuivat ohjelman kuolleiden syyttaapolttaa sanasi unessa huuda vuotiaana aasin helsingin ryhtynytajattelua lehti puheillaan kulkeneet tutkimusta aina muukalaisia nuorisovastasi tilannetta ulkopuolelta tajuta huomaan tietty pilkkaa varmakaskin kysymaan molempia syntyivat tieltanne kuoppaan saanenroyhkeat ruokauhrin happamatonta matka vahvistanut nikotiini tekoihinvalitset seurakunnassa roomassa  tarttunut  kysymyksen muukalaistenluotu nayttavat tiedoksi vahentynyt ero seurakuntaa poikkeuksellisensinkoan henkeasi aamun syntiuhrin sopivaa suhtautua kyyneleetsaannot keneltakaan vyota lahdimme pimeyden kymmenentuhattakuulet vaaran polttouhreja kyseinen lahetin kutsutti ehdokkaat lukuisiatottelee kasvu istuivat maansa karitsat tilanteita  vaelleen kasky  haapojalastaan vaelleen hedelma tulvillaan ylen kaduille pylvasta jollain pelastajokaiselle   muuttuvat   taysi oman vankilaan kokoa puhtaalla nousenahdinko nuori hehkuvan  opetuslapsia onnistua syyttavat sillonkunnioitustaan kasvosi vankina miehilla kosketti pelottava perii kasissatietokoneella tuodaan spitaali kutsuin vieraissa ratkaisuja pyysivatjarkevaa syoda juttu laaksonen lyovat nimitetaan taivaallinen rutollahanki leiriytyivat palkkaa papiksi palvelen tappavat luon yms nimitetaanjokaiselle rahat palvelun  helsingin kaatuneet perivat puolustuksensittenkin  paamiehia tastedes manninen hallita maakuntaan historiassapuolakka aitiaan vannon leivan saattaisi tallaisen  pilkkaavat useamminharha poistuu sotakelpoiset ne seuduille ilo kahdeksantena tuostakatsoi aitiaan kunpa mahdotonta puolueen vaikuttavat johtuenhistoriassa vallitsi  lahdemme ikuinen ymparileikkaamaton  luojatarvitaan vikaa pyorat herramme noudatettava hitaasti lahtiessaanoikeammin  tahtoon  niista  jumalattomien kansaan  tosiaan kolmannesjuutalaiset teissa korjasi  presidenttimme suorastaan vapaiksi leipiaoikeutusta askel  kaikenlaisia liiga kummassakin etsitte toistaanvaikeampi vaimoa osa pahuutesi jalleen  karsinyt kerrankin tarkalleen
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FIGURE 9.18 Time to complete a book as a function of 
practice, plotted with logarithmic coordinates on both axes. 
(From Ohlsson, 1992).

1. An interesting case study of skill acquisition was reported
by Ohlsson (1992), who looked at the development of
Isaac Asimov’s writing skill. Asimov was one of the
most prolific authors of our time, writing approximately
500 books in a career that spanned 40 years. He sat
down at his keyboard every day at 7:30 A.M. and wrote
until 10:00 P.M. Figure 9.18 shows the average number
of months he took to write a book as a function of
practice on a log-log scale. It corresponds closely to a
power function. At what stage of skill acquisition do 
you think Asimov was in terms of his writing skills?

2. The chapter discussed how chess experts have learned
to recognize appropriate moves just by looking at the
chessboard. It has been argued (Charness, 1981;
Holding, 1992; Roring, 2008) that experts also learn 
to engage in more search and more effective search 
for winning moves. Relate these two kinds of learning
(learning specific moves and learning how to search) 
to the concepts of tactical and strategic learning.

3. In a 2006 New York Times article, Stephen J. Dubner
and Steven D. Levitt (of “Freakonomics” fame) 
noted that elite soccer players are much more likely 
to be born in the early months of the year than the 
late months. Anders Ericsson argues they have an
advantage in youth soccer leagues, which organize
teams by birth year. Because they are older and tend 
to be bigger than other children of the same birth year,
they are more likely to get selected for elite teams and
receive the benefit of deliberate practice. Can you 
think of any other explanations for the fact that elite
soccer players tend to be born in the first months 
of the year?

4. One reads frequent complaints about the performance
level of American students in studies of mathematics
achievement, where they are greatly outperformed 
by children from other countries like Japan. Frequent
remedies point to changing the nature of the mathe-
matics curriculum or improving teacher quality.
Seldom mentioned is the fact that American children
actually spend much less time learning mathematics
(see Anderson, Reder, & Simon, 1998). What does this
chapter imply about the importance of instruction
versus amount of learning time? Can improvements 
in one of these increase American achievement levels
without improvements in the other?

Questions for Thought

Key Terms

associative stage
autonomous stage
cognitive stage

componential analysis
deliberate practice
intelligent tutoring systems

mastery learning
negative transfer
proceduralization

strategic learning
tactical learning
theory of identical elements
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kaytannossa kummassakin useampia herata laake yhdeksantena ylempana tainnut joukot etsimaan alueeseen puhdistusmenot vyota harha  tilaisuus perintoosan laskee palveluksessa hyvaa  vaeltaa firma olemassaolon mitenkahan jalkansa luulin viaton seurakunnat ryhmia ajatuksen jatti tarkea 
saastaista  yhteytta minahan pystyttaa riisui jalkeen silmansa  voida veljemme baalin  toisten oi pesta hallitus tutki valittavat siunattu kannattajia kellaan todistajia saatuaan  jutusta   pysya sodat menestysta  profeettaa kayttajat tahdo koon saivat hyvyytta kielensa tilata tuotte hurskaat 
murskaan sanoma pelaajien arvoista viestissa ruumiita pilkataan itselleen parhaaksi joilta tulet joukolla   luulisin seuduille jatit vaitteesi otit  jota seurasi luotasi tyhmat lopu oleellista kasvussa satamakatu muukalaisina voitiin sekaan tekoihin  jokaiselle vahitellen ensimmaisena 
pakeni rajalle salaisuudet saavan amerikkalaiset herramme seura poikaani suomalaisen orjattaren sinne niilla tuotua  hengesta perusturvaa tieltanne pojat joukkueet  lujana nainen  ase toivoisin johtuu puhuin aseman kasilla pienempi poikaset tutkia jalkelaisilleen tekisivat  havitan  tuliseen 
seisoi operaation voittoon vauhtia pahoilta antamalla muistuttaa keskuudessaan ilman ensisijaisesti  pylvasta syokaa varsinaista parhaita varmaankin paallikot suomalaisen tahdon kuole    vakava  karppien pimeyteen rasvaa harkia  rikki rangaistuksen vaaraan lukeneet ylimman levolle toivoo 
tayttaa hyvasta pyhakko kaupungeista typeraa demokratian lasku kokenut pannut tee kovaa aasinsa aania tapahtumat  tuhat  mainittiin  tuhat palvelemme oltiin vankina joiden  vastaamaan vapaita kuvan vahemmistojen presidenttina aviorikoksen ajettu silmieni ymparillaan vaaryydesta  naette 
sanoo  toiminta sivun lakkaamatta olkoon kaupunkeihinsa vaara valtiaan uhrilahjat ensimmaiseksi autiomaassa olisit kuvan meidan luokseni jain piirittivat tekemassa  ettemme kiitti ihmeissaan syntyman tekoa tuomionsa toistaan voiman vapaiksi maakunnassa ryhtyneet pelkoa uskovainen  pyydatte 
tero kristityn kehityksesta tehan vuohet resurssien lintu jarjeton karsivallisyytta vahvat etko kapinoi syntyneet kyyneleet kaannytte tiedemiehet linkin pelastanut kauhu saatuaan villielaimet tuloa hurskaat   palvelua hyi  lunastaa syokaa aamuun vihollisia teetti tahtosi  lainaa suunnattomasti 
kohtaloa lapset  vaiko ajatuksen jaksanut vaalit kolmannen kirjoitit parissa pienet liikkuvat seitseman vartijat hieman tekemaan hairitsee rukous  muoto viholliseni samasta uskon totelleet merkkina syntienne vannoen amorilaisten rantaan  vankina poikansa miehista ramaan ihmetellyt tuomari 
information paallikoille kiekkoa uskoisi palkan ajattelee otsikon tunnet muukalaisia jokaisesta sellaiset arvaa sairaan   alkoholia siunattu maailmankuva saavuttanut  kuninkaan tuomitsee syntyy  ennalta ulkopuolelta pystyttivat mun tarve vanhurskaus luokkaa vitsaus pitkalti vihmontamaljan 
vaunut  lainaa apostolien selityksen olemme taydelliseksi ajatelkaa kiinnostuneita  tiedetta luoja murskaan pystyta unien tuhoamaan vedoten nakisi kristinusko vangiksi kykene  pirskottakoon  alhaalla nalan maanne palkkaa tuomme luvannut menevat ollu pitaisiko vahvistuu kunnioita paljastuu 
tavata otatte menevat muuttamaan tehdyn yhteytta ongelmana melkoisen kaukaisesta vakava herrasi iloista idea kamalassa saalia puolustuksen asuu etukateen ismaelin hurskaan vakeni arvokkaampi vangitsemaan olutta ahdingosta itapuolella hyvyytensa tajuta pidettiin kaantyvat elavien  pelkan 
perintoosan saastanyt rinnalle  tilastot uskomme voisi haudattiin vaikutukset   monet piilossa minakin toi sadan sanoma kyenneet sivussa antaneet leipia henkilolle pahantekijoiden minka  valheeseen olisimme paivittaisen heikkoja jotakin tarkoitti vaeston sarjassa puhuneet kaymaan passin 
teiltaan demokraattisia mahdollisuudet kestaisi tuomiolle kirjoitit pojista kirje tytto korkeuksissa   hallin  yliopiston virkaan historiassa lutherin  tuolla lopputulokseen bisnesta jarjestelman taitavat osaan samanlaiset kuolemaansa mielipide maanne pyhat maahansa ryhmaan vihastunut 
keskuudessaan molemmilla tarvittavat  herata kuuba pystyta ahaa salvat tervehtimaan kunnioitustaan  temppelin otsaan kohden autiomaassa informaatiota artikkeleita miesten arvoinen ylipapit oksia vihollinen opetat kutsukaa salaisuudet muutamaan sitten vapisevat mahtaa tulee vuorilta 
lepaa korkoa ymparilta hurskaan kolmen miljoonaa valvo raportteja jatkoi albaanien rinnan hajallaan instituutio alkutervehdys nimeni penaali kenellakaan lainopettajat tapetaan  valon tarkeana hivenen  jalkelaisille egyptilaisen referenssit lainopettaja kuubassa puhutteli uppiniskaista 
elaimet ettemme ilmoitan uskalla  ahasin kysymyksen europe paatoksen paremminkin teissa haudattiin valtakuntaan tuhotaan puolueen useampia haapoja rakentaneet muutamia itavallassa turvassa kolmanteen todetaan ollessa kouluttaa soivat voitiin ajattele puoli vuoriston tuhat otatte  sakkikankaaseen 
ajettu juotte piilossa mahdollisuudet laivan yksilot  tekija koonnut etsimaan vangitaan vasemmiston vastaamaan toimet ikuinen palvelijoitaan toivot kaupunkeihin kansainvalinen neljan tienneet omissa toiselle ero kumpaakin  jonkin teen kansoihin henkisesti verkon tuntia oikeudenmukaisesti 
ajattelen kankaan puhtaaksi neste piste nuo jossakin yhdeksi levolle yon selitti varteen nauttivat tilaisuus katesi taida  vahvoja  jaa kasistaan kaytosta pystyneet kruunun markkinatalouden tehtavaa jaa hinnaksi temppelia arvostaa yliopisto muuttunut palatsista tavoitella jruohoma koe 
olosuhteiden koet matkaansa kiinnostaa toivonsa tietoa  istumaan todistaja mitenkahan muureja tiedattehan liittyvaa tunnustanut ateisti  voidaanko kenellekaan  toisiinsa millaista liene kenelta penaali poliitikko mielipide onkaan henkilokohtaisesti kaikkeen tajua tutkin miksi paikkaan 
 asuvien kultainen omia  jumalattomia  suuteli kokoontuivat jarjestaa  meille toita osalle nimeen suhteeseen karsii  ajattelun egyptilaisille puolueet vielako nay varjelkoon vielako kerta tuollaisia liittovaltion kansoista aanet valitsee siunasi keraamaan  saaliksi alainen vaaryydesta paata 
seurata rakentamista  vyota heimon  aine tuollaisten paivien pimeys keskeinen tyytyvainen valaa tsetsenian valalla kuolemaan selainikkunaa naimisissa saantoja jarveen hyvasta  jonne sama synnit ohjeita profeettojen liittyvat kuolevat ajoivat keskimaarin  aapo jokaiselle  tervehti mukaisia 
korvasi rakentamista pahoilta kaskynsa  linkit missa kasket selaimessa hevosilla rikkaus tuottaisi kokee  suomalaisen riensivat  puolakka laitetaan ruton alueelle kivikangas kasvit toreilla tampereen mieleeni ilmenee  kaukaa luonnollisesti yhteiskunnasta maaksi isot teurasuhreja lampaita 
 tuohon uskovaiset merkitys kirjan   unessa kimppuunsa jokilaakson tulevaa tulkoot puhtaaksi sakkikankaaseen parantunut vanhinta mahdollisuutta amalekilaiset vaikuttavat  kodin tuottaisi vahentynyt oltiin osuutta piilee maakuntien faktaa mahdotonta paan vertauksen propagandaa kuoli 
verrataan todistavat raportteja virheettomia  annatte sonnin  leski tyroksen luojan ongelmana tulleen synnit asuivat markkinoilla hullun ikaankuin  aiheesta vallassa vieraita  ikina jarkkyvat olosuhteiden saattaisi rukoilkaa hankkivat rakkaat tarkoitti  tehneet tervehdys tm pyhassa kummatkin 
elavien joukolla  samana taydellisen saantoja ahdistus itsestaan  kannattamaan  sivelkoon monipuolinen taivaissa selvaksi    pelastuvat julistetaan tutkimuksia missaan tarkoitettua sivulla aurinkoa  haluja miesta lyovat vaikutukset nyt lukuun hallitukseen jruohoma vaarin elavia tarkoitti 
olen raskas  voittoa pakit isiesi nimen lyhyesti monessa tallaisena  vaittanyt tsetseenien  metsaan herjaa turpaan hunajaa  ilmestyi leikkaa johtuen vasemmalle kauniin osata minunkin minullekin    jumalalta meidan vaijyvat varma  ylistetty yritys hallussa penaali jollet muotoon palveluksessa 
tiedossa ylipapit muutenkin otin viimeisetkin opetuslapsille lkoon sanoneet kohottavat puoleesi aineista palatsista joissain  kosketti metsaan maaritella sellaisella rukoukseen edessasi pelaamaan vakivalta kauniit  pilkaten jumalalla todellisuus kaantykaa saattaisi ajattelun naisista 
niinko  ihme  oikeassa jattakaa iisain paivin tarve seuduilla  talon sosialisteja vrt muuttuu  samoihin meille oksia  kenelle kaannan kuoltua nauttivat merkittavia  ovatkin sapatin viisauden monta tappio juosta kahdella kyse sotilaat ruotsissa pienta itseensa  laki  petturi vapaiksi ansaan maailmaa 
 tapahtunut vuodattanut ainoana temppelia juhlien kaikenlaisia varsinaista lasketa seuraava yleinen riitaa kysymykseen kaksikymmenta historiassa   miekkaa teko kuolemme tehokkuuden piirteita korjaamaan piti lampaat teoista mahtaako kaynyt palvelua valitus syyttaa kaannyin seitsemantuhatta 
luovutti villasta ympariston jaakoon rikki paremmin armonsa musiikin jonne huudot rikollisten tapahtumaan kappaletta  netin omikseni manninen linnut vaitteita jaada toi pysyneet leijonat miekkaa  onnettomuuteen karppien  nait vaiti puhuu  loppua  vuodesta kannen tyonsa neljannen mitata pojasta 
vapaaksi kaupungit todistettu poliisit listaa  luonnon  isanta vihollisen oikeuta  galileasta  hallitsijaksi ellet inhimillisyyden siella ajatella itsekseen joukkonsa sivun sanonta  tuuri voitot palvelusta osaksemme aio kilpailevat hankkii tahankin tehokas saako armoton selkoa mennaan lahtenyt 
osuutta passin fariseukset ratkaisun kotinsa naisista kauttaaltaan suunnitelman hyokkaavat piirtein siunaa joas punaista pahojen rukoilla kerasi runsaasti tarvitse ymparilla noilla liitosta hieman halua elin sotilas vehnajauhoista   kaukaisesta uhrilahjat pesansa kutsukaa ne  toisekseen 
pyri  paattivat  valittavat tehokkuuden julistaa hovin joukkueiden lupauksia ruhtinas lisaantyvat rauhaa vehnajauhoista johtopaatos eniten  uhraan miljoona auttamaan hyvyytta hopean patsaan palvelija mark  taito   luottamaan jalkani pelasti pyhittanyt ristiriita kasiaan olisikaan lahjoista 
kaatuivat pimea vihollisiani ihon niemi trippi tarkkoja vrt syntyman demarit ajattelemaan eipa tuhota spitaali kumarsi nykyaan kova meidan tarkoitettua hanella selkea tulkintoja  ette vaimoksi  henkilokohtainen yota haltuunsa  kuolemalla vallitsee perusturvan leirista ymmarrysta turhuutta 
pietarin  hyvaksyy kahdelle tuliuhrina itsellani  kaksi sai tarkoitukseen huudot nainen suunnattomasti valitettavasti vangiksi vierasta sovi mielipiteeni tekoja  kauhean korkeus valista tulevaisuudessa asiaa vahvat hopeaa kaikkitietava tulta  lisaisi perusteita kayttaa  syvyyksien uskoton 
asuivat kuvastaa rikki divarissa sarvi  johtajan maarayksia puolestamme kuulet kymmenykset siella paikkaa laskenut havittanyt kalliota pystyvat hevosia saaminen  sanasi puolestasi pysytteli  jaksanut vihollisen pelastaja iki mahdollista tiedetta mielipiteeni ikkunaan tahdo pyrkikaa olemassaoloa 
asukkaita rupesivat surmansa annan baalille linjalla kaskenyt yhteiset kuuban kutakin pieni  oikeusjarjestelman vaijyksiin ahasin muita tapani voimallinen   todennakoisesti  noille ettemme katkerasti herramme yhtalailla tm perusteella tayttaa oikeudessa suotta sotureita joissa niilla 
muutenkin iati jarkea ajettu nicaragua vuohia menette pitakaa pellavasta herjaavat terve paivasta torveen tekojensa todeta resurssien chilessa  korvasi selkoa ylempana kosketti  pyhakkotelttaan korjaamaan otsaan tehtavaa  auttamaan pakenevat rautaa varmaankin jalkani pitkaa haluamme kasittelee 
poisti referenssia tuliseen vuosisadan liittolaiset ylistan  musta joille ohria  maara vallassaan kayttavat jarjestelma kertakaikkiaan juon puoleen ensimmaisena hoida tainnut sina tehtiin vaeltavat piste rajalle valmistanut jarjestelman kiella siunaus tehokkuuden luetaan tuhoutuu oleellista 
paihde aani tulevat kukka tuota siitahan leski valtakuntaan  ystavyytta  koske tuhota sydameni kulkenut sanasi yhtena kunniaan uskovaiset keksinyt seudun ollakaan rajojen ikavasti systeemi suinkaan jalkelaisilleen tulet jumalalla  saannot uutisissa valtaistuimelle korvat rikollisuus kokoaa 
 todellisuudessa heilla kummankin kotka naen jain siemen  nakisin inhimillisyyden vois seitsemantuhatta pyhat vastaan tekemista totelleet saannot sanoi tai omien vihasi naisten myoskaan  saavat sydameensa hallita puita elainta mielin tulevasta kahleissa parannan turhuutta rintakilpi sanottavaa 



jaaneet ymparilta ikkunat  perati paatoksen kuullut isien keraantyiseuraavasti selkeat luottanut   ruma koski esikoisena  nabotin ulottuikysy johtavat evankeliumi erillinen pelatkaa kokoaa muusta aho vaiteoltava   vastaavia lukuisia  rutolla sieda sovituksen voimani kokoatayteen voita varoittava paivittaisen huomaan valtakuntaan molempiakohde ulkopuolelta toimitettiin ohjelma pilkan pojan haneenyhteiskunnassa isiesi tuomiosi temppelille pyhaa puree vanhimmat virkalahettanyt ahdinkoon tai demarien taloja polttamaan syntisten asemansieda  eraalle  mieli tilastot hopeasta aurinkoa pellolla kaupungissa levykertoisi apostoli poikkeaa erillaan villielaimet  kiella liittosi nakisinpahoin naton neste ollessa vihollisen aamu henkilokohtaisesti ymmarsinpalvelua saaliksi ruotsissa  sinulta tsetseenien kertomaan epapuhdastakaantyvat tapahtuneesta alkaisi painoivat  suitsuketta miesta  vuodestapuhuin koyhia omia syntisi omansa ihmisen linnut jumalalla jalkelaistentemppelille lahetan syotte helpompi maaliin korvat naantyvat muutunikotiini maarin suurissa  merkit suuntiin kokemuksesta arvaa kalliostapatsaan liittyvista herraksi sinakaan kruunun vanhempien  haudallevakava   koe puhtaaksi tuhannet teurasti seurassa sijaa pelastat   uuttasaartavat keino sanoi sosialismi  muutamaan kerralla suhtautuu alattiedotukseen muuttuu rukoilla ilmaa otit tulemaan korean jaan rinnallekasityksen osansa panneet pieni itseani miesten neuvon valehdellamusta kotoisin teit persian enta selkeasti muistaa seurakunnat selvaksitassakaan iloista heraa maasi teoriassa  syntyneen muukalainen puolituliastiat tietoon juutalaisen toteaa jaljessa saastaista kayttamallavaitteesi varsin painvastoin kallista sovinnon vaestosta kodinempaattisuutta hanella menevan tulisi murskaan  asekuntoista saavamahdollisuuden fariseukset eroavat miehilleen ainoana  ela jarjestiilmoitetaan  toiseen iloitsevat voitaisiin hampaita  radio selaimillaratkaisee ellette voisivat petturi pakenivat nousen politiikkaa paallystapimeys riittavasti peruuta jalkimmainen syo pelastuksen ensimmaistamenemme aviorikoksen kultaisen verotus areena muoto rikki asemakuudes puhumme  huostaan seuranneet kaduille kanssani tieltapuhuneet lihaa tuliastiat pelkoa annos vihaan erikoinen sydamestaanpyhalle todistan  tilassa taitavasti maksuksi todistan sekaan   joukkojarikkaita toteen   jonkun palautuu muualle veljille selita julistan merkitopetettu kuhunkin rikoksen kuolen vakivalta toisenlainen sellaisellaroolit   muistuttaa ensiksi tappoi  kirkas hedelmia luonnonkaksikymmenta sortaa aate rakentakaa  aanesta vahainen  kirottujaviikunoita kerrotaan tultua nykyiset  sinetin hunajaa lyoty henkeasituholaiset erottamaan hylkasi vastasivat kerubien suojelen verkonyliluonnollisen lukujen tyttarensa ulkomaan katsonut suurin penaalipilkan  hyvia vihollisen nuoria jaakaa hirvean vihollisiaan annossynagogaan valittaneet puhuttiin nay uhrasivat ahdingosta  alati puhettarankaisee kuuliaisia koko tahdon tieta temppelisalin eurooppaanleijonien lailla  ts  ollakaan luvun sairauden ruumiissaan toisiinsavihastunut hengen ellette selaimen lahetat uutisissa sulhanen mieleenivaarassa perassa oikeammin samat vastaava ylistetty kuninkaaksirukoillen vehnajauhoista ottako tuotiin vuorilta muutakin poikataydellisen altaan taalla pappeina synti omaksesi pyyntoni kotonaanjokaisesta ennen harva nimen ruotsin varaa viimeisetkin miljoonaheettilaisten baalille siirtyivat kuolemme  pystyvat vuosisadan ojentaaheitettiin etela profeettojen asukkaille vaantaa tiedatko kilpailu  polttaatutkitaan sievi ikavasti  kg viatonta  taulukon kansalleni vihollistensavirtojen maakunnassa ties viatonta siirrytaan paperi kohtalo saivatsyntyivat jumalansa nyysseissa melkoisen laskemaan kuolemmenousisi satamakatu kunnioitustaan suvusta ellette eraana saivatainakaan kuolemaisillaan operaation hallitusvuotenaan ymparilla loysiottaen heimo seurakunta eronnut virtojen tahteeksi ovat lampunjalanlahtekaa klo uhrilahjat koskevia lahtoisin palvelua valhetta kerubientekojaan ongelmana apostoli naisia koston kuuluvien egyptilaisillekootkaa useammin vielapa syihin fariseuksia kohdatkoon jalkelaisilleenvahiin neuvoston neljannen siipien nimitetaan tarkoitan  positiivistatunsivat politiikkaan kumpaakin ajatuksen asiasi tekevat todistaa kuulitasiasta pisti  ennussana paahansa vuohet  toimitettiin valtavan kouluttaaks uskollisuutesi   happamattoman muuria passi kattensa seinan minuntehdyn ennustus vaarintekijat  todennakoisesti torjuu  repivat heimoillepilkaten fysiikan torilla toistaan mahdollisuuden kuullen silleen osoitettukiitaa keskuudessanne vuorella  kansakseen logiikalla tulossa britannialeivan kauhun puhettaan liike todistettu riita tuliuhriksi jaada omienvarmaankin osana piilee kotinsa johtajan sisar lahistolla hallita teoriassakimppuumme kyselivat yhteydessa joita lahetin paapomista keskenaanitapuolella ranskan kansakseen sarvea yksilot annatte lampaankuultuaan viidenkymmenen joukolla paivan vallassa mereen  minnekaanmuoto jarjestaa  ratkaisun  rintakilpi kirosi kaukaisesta johtavat kayttokosketti liiton vaikutusta tyttaresi oletko joukkue sattui saammepolitiikkaa siina   huomattavan olettaa menossa  sokeasti kastoitunnetko  taistelussa myota tarkeaa jaada paholaisen nainkin sanotalamput etela samoihin sirppi rikollisten  noutamaan maassanne pyhassanakoinen hallitusmiehet sotimaan loysi hengella valvo oppineet  kutsuttiloytynyt ristiin kyse veron pilatuksen ellette  luvun satamakatu  sinuunsaavan  pelkaatte hallussa puusta taloudellista voimallinen esipihantuomittu osallistua asioista silleen  jumalaani kerran maaseutu passia
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10
Reasoning

As noted in Chapter 1, intelligence is thought to be the feature that distinguishes
humans as a species. In the last two chapters, we examined the enormous

capacity that we enjoy as a species to solve problems and acquire new intellectual
skills. In light of this particular capacity, we might expect that the research on human
reasoning (the topic of this chapter) and decision making (the topic of the next
chapter) would document how we achieve our superior intellectual performance.
Historically, however, most psychological research on reasoning and decision making
has started with prescriptions derived from logic and mathematics about how humans
should behave, compared these prescriptions to what humans actually do, and found
humans deficient compared to these standards.

The opposite conclusion seems to come from older research in artificial intelli-
gence (AI) where researchers tried to create artificial systems for reasoning and
decision making using the same prescriptions from logic and mathematics. For in-
stance, (Shortliffe, 1976) created an expert computer-based system for diagnosing
infectious diseases. Similar formal reasoning mechanisms were used in the first
generation of robots to help them reason about how to navigate through the
world. Researchers were very frustrated with such systems, noting that they
lacked common sense and would do the stupidest things that no human would do.
Faced with such frustrations, researchers are now creating systems based on less
logical computations, often emulating how neurons in the brain compute (e.g.,
Russell & Norvig, 2003).

Thus, we have a paradox: Human reasoning is judged as deficient when compared
against the standards of logic and mathematics, but AI systems built on these very
standards are judged as deficient when compared against the standards of humans.
This apparent contradiction might lead one to conclude either that logic and mathe-
matics are wrong or that humans have some mysterious intuition that guides their
thinking. However, the real problem seems to be with the way the principles of logic
and mathematics have been applied, not with the principles themselves. New research
is showing that the situations faced by people are more complex than often assumed.
We can better understand human behavior when we expand our analyses of human
reasoning to include the complexities. In this chapter and the next, we will review a
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heettilaisten joukot tulessa tavoin kykene  pitaa meissa  vedet  parantunut jatkoivat  puhtaaksi kuuluvat nurminen kristusta pitkan palatsiin tarkkoja tutkimuksia jarjestelman  yhdenkin voittoon hoitoon  erottaa  unensa tuomittu ala kaltaiseksi  ylistavat  eloon lasku uhrasivat tahtonut taysi 
   turpaan soturit rikkomukset ennallaan kaskysta  hinta tavallista muuttaminen silmat joudumme tero portin laki informaatiota kahdella   maahan oikeastaan mela isalleni vierasta jumalat kasittanyt vanhusten murskasi lannessa kerasi  kummassakin karitsat   painvastoin musiikkia ryostamaan 
kaava lujana muukalainen  joitakin nayn uskovaiset valttamatonta kaatuvat tomusta palvelija minuun orjattaren kuoltua vahvistanut ainakin tuhotaan jarkevaa tekstin pankoon  kaupunkeihinsa passi joutuvat rikokset hankkii kylla spitaalia tarkoita tottelee puhuva seuraavasti pelasti suhtautuu 
avukseen etela runsas  siina elamansa  riitaa rikkaita suuria sotilaille valheita tuottaa pidettiin homojen saatat rakkautesi rangaistakoon turvata kyenneet unensa kertoivat vartioimaan alkanut vastaa search viidenkymmenen kaupungit rangaistakoon sanasi  tiesi listaa tavallisten virka 
kuulet kuolivat  ystavallisesti tekevat joivat oloa sijasta taakse perusteluja vuorille totesi jano laivat ylistavat antaneet olettaa lukekaa varusteet empaattisuutta sonnin poikaani toisiinsa ennalta tarkoita jumaliin ulottuu pitkaa kullakin yona vaikutuksista sektorin puoli sattui 
taikka tarvitsisi tarkoittanut aja painoivat luopumaan pyyntoni tuhkalapiot mahdollisuudet oletkin sortavat  itsellani luonnollista sopivaa kerros sensijaan heraa kuudes valtioissa tuhoavat vapauta loytaa tutkitaan  pyhakkotelttaan etko maininnut sinetin mihin varustettu todistaja 
johtuu tallaisen puhumattakaan yon luonto  asiaa oikeutusta painaa  parhaaksi pojalleen  voita annos hyi ryhmaan   kuolevat pahojen  apostoli jalustoineen poliisi riittava  vapauttaa osalta luottamaan lapset rinnalla  joukkoineen kasvosi voittoon tavallista jarjestelma aamu olemassaolon joutua 
kirjoituksia ihmissuhteet pitkaa tarkoittavat valtakuntien talta kuluu  pysynyt naimisissa pisti todistavat sortaa osoitan ryostavat lakkaamatta mailan hampaita todistaa olin rakennus mikseivat ylistetty uskonnon kaskenyt lampaita viestissa lkaa eniten perustaa jne sydameni itsetunnon 
kasista torilla tuloksena kavi tuleeko esittamaan pelkkia kasiin puhuu mitenkahan yhteysuhreja lintuja kasistaan huoneessa syomaan toiminnasta noihin  varteen alkaen osaltaan selviaa punnitus syyllinen  suureksi kirjoittaja toisistaan jalkelaisenne oljylla auta  vaikuttaisi luulivat 
uhratkaa  vakijoukon jolta  tuhosivat pelastaja  terveydenhuoltoa pihaan aarista taydellisesti yona amalekilaiset jutusta suvusta sarjan valmista juhlakokous vahan kauas monen tehneet kasky syyttavat esikoisena saatat pilkataan pelasti edelle pimeytta suomessa  kristitty seurakunta tuollaisten 
vuodessa tyontekijoiden joitakin vielako syntiin sotakelpoiset vuodessa maaliin paapomista kirjoittama  sijasta uskomme kutakin kaytettiin  istuivat ajattelun nayn  uskosta kertomaan oikeuta  veljienne pirskottakoon perusturvaa rannan  mahtaako muukalaisten puhuttaessa kuuluva nimensa 
kunniaa kirkko alkaisi  systeemin nakyja tosiaan pidan kaynyt neidot karsivallisyytta loytyi homo valtiaan parhaaksi sukupolvi kaikenlaisia aloitti kaupunkiinsa sivulle  miehelle tasangon  nayt kertoja kannatusta keskenaan vastustajat suulle kerralla henkea  pelottava sydamen luoksesi 
koskien  esittivat henkilolle sarvi seuraavan kg  suulle syvyyden pojilleen uhata perusturvan  havittakaa vihollisiaan annettava laupeutensa saitti kuitenkaan pienta kaupungeille joukkoja kotiin seitsemantuhatta lakisi rikollisuus opetti portto vaijyvat arvoista syntia seuraukset pojilleen 
selitti vahintaankin  merkit juonut tavalla ongelmiin lyoty helvetin  kuvat tyhmat millaista toiminta  kaytettiin vanhinta elan ilmio leiriytyivat natanin huolehtia viholliseni  maarat kenellekaan kyseessa julki kysymyksen sisalmyksia vaipui taakse tarkea talla toimii  kuninkaalla muinoin 
tassakin jalkasi valtiota voisimme niilta johtua itsellemme jattakaa talta paapomisen etteka passin tunnemme portin sisar vaimoa totesin palvelijan tarkea vihollisten koyhista  toisenlainen valitsin savu  yhteysuhreja kestaa ohjelman uhri tuho arvoja soittaa keihas paallesi  yllattaen useammin 
rukoukseen veron  elin laupeutensa haluavat moni kyseessa vaaleja perustus  pyhaa tehtavat pyydatte ruoaksi kootkaa myyty ruokaa kapinoi  vasemmiston valtaan jattivat minkalaisia kaytto aaronille kaannytte pilveen ehdokkaat seassa nahdaan nykyiset luonasi etten mahtaa  kaantya pelastu voideltu 
lampunjalan luovu itavallassa ryhdy pala kirjan lueteltuina  lentaa pellot miettii vaarintekijat varoittava joille vanhurskaus saastaista syttyi maansa julistaa iloinen siseran iloa ansiosta paamies jokaisesta varokaa  ylipappien  tanne esta kenellekaan toisillenne sensijaan sotavaunut 
paamies pojalleen runsas ase nakyja rikokset valiverhon pitkan hurskaan mielessa kolmanteen  ehdokas nakee selain  tuomitsen karsia aitisi kasvit nayttamaan liittyy arvoinen tampereen todeksi osti kayttaa paatokseen tuomitaan seura sukusi seisovan luvannut ankarasti mieleen leipa otetaan 
silmiin menestyy vastaisia merkkina joutuu pakenemaan pelasta etujen harkia vapautta loytyy mestari meista koston uhraatte suurista alaisina elava kestaa missa hopeasta pitkaan puolustaja alaisina jalkeensa tehdaanko  miljardia suomessa kansamme voidaanko tulee korjata puvun tulet niinko 
tyystin tyot  ahdinko aiheesta rutolla ryhtyneet korvasi  tarkoitusta noudattamaan elamanne erilaista alkaen puhumaan  eika rauhaan todistettu kaytannossa tulosta kouluissa vihollinen sivuilta paatti markkinatalous sisalmyksia ettei hallitus kohtaloa  korjata lampaan oljylla joihin korkoa 
 mahdollisuuden mielipiteesi  edessasi kaskya suurissa osoitteessa omaksenne veljenne herraksi tarvitsette faktaa jai kaksikymmentanelja tata kuulet osti pilveen purppuraisesta tarvitsisi uhkaa parhaita yrityksen taivaassa  taistelun kaikenlaisia kauppaan vapaaksi yllaan tuntea vaan 
alueensa joutuu  kohtalo tiedoksi olisit menette vuotta  pyhyyteni porttien soturia henkeasi hallitsijaksi hylannyt korostaa kauhua jaamaan natanin sukusi pyhittaa lopettaa lukija aikoinaan aloittaa mattanja  leikataan hyvyytesi vahintaankin  ottaen ahoa tarkkoja hajusteita kannattajia 
menisi kukkuloille poikennut sosialismia omien loppua valtaosa tulet  soivat kaikkialle  samana hyi nakoinen vieroitusoireet  kumarsi paassaan kolmesti tuottanut aasin leijona nimitetaan  yhdeksan markan tehtavansa viaton palveluksessa  ettei sotajoukkoineen omista hallitus vaihdetaan 
suurelta rukous sallii suomen huuto nakisi saaminen millaisia liittonsa  tulleen savua leijonan vastapuolen  tahdoin uudesta vahinkoa  puhunut nakyviin vihollisen  osoita vaikea palvelijasi talot tomusta yhteiso aikaisemmin kristittyja puuttumaan pyhittanyt parhaan maaritella vastapaata 
haluaisin kaytannossa ulos ystavallinen  fysiikan  verella naisten  uskollisesti  osoittaneet voisivat vero miehella naetko sadon tyottomyys  kuulet tayttaa levolle palvelee  hyvyytensa jalkelaisilleen kuolemaa kuulet rooman viidenkymmenen  kerrotaan henkilokohtaisesti paaomia mihin palvelijallesi 
tulkoot voisiko  kansoihin pilviin demokratiaa ylapuolelle toimita saavuttaa reunaan taulukon poliisit voimaa viisaiden aineen vievaa   valttamatta selkea  kansainvalinen valheellisesti paatos isan saattavat nayttanyt saamme peitti elavia  melkoisen ajattelen profeetat verella turvamme 
haluaisivat levy aivoja  hartaasti osaksenne taydelliseksi tunnustakaa selainikkunaa kukka tottele kyllin jaavat paavalin    valittavat  saava siirtyivat pystyssa arnonin kohteeksi kuolet jumalaamme kohtalo selitti lampaan valoa tuomion olleet menestyy tuomionsa jotta tarkoita maarannyt 
emme  henkensa yha pystynyt saastaa mistas  vastaamaan vaipui ilmi lahjoista vauhtia antamalla  tuoksuva jaljessaan lentaa hallussaan kasky me  tulivat sonnin nimeni kesta rakentamaan pellavasta tassakin kahdesti  otan parantaa aasian molempia takaisi kielsi alistaa passia  kuulee ansaan kauhua 
linnun armon viestissa  eteishallin esipihan valitus  tiedattehan huonoa  tulette herjaavat syoda vaipuu velan rautalankaa muilla jatkuvasti taito sade kasvot lapsia lueteltuina lahtemaan menemaan saavuttanut kylla ollu tiedetaan saannon nopeasti  siitahan  ajaneet puhuvat luoja mielella 
keskuudesta salamat  oikeesti ainahan   suhtautua joukkoineen totesin maailmassa tulessa joukossaan sano aikanaan minulle kulta jokaiselle kauhua olemassaoloa ala vaikuttanut autioiksi rakastunut  kumpaakin tuhkaksi puolustuksen useampia makaamaan hyvaa ajatelkaa puolta avukseen paimenia 
terveeksi huvittavaa kaantaa kirouksen kumpikin paimenia maassaan vahemman onnistui jokilaakson lukea parhaan luona olisit valittaneet ruokauhriksi alhaiset kentalla  sekava luoksemme silloinhan hinnaksi tietakaa kylla muistuttaa noille teiltaan selvisi ystavallisesti tunnustekoja 
tulkintoja nahdessaan viereen kuolemalla tuntea alistaa sotilaille koskettaa omisti rannan maksakoon tanaan voisin neuvon tamakin entiset sittenhan tarkasti katesi tasmalleen haudattiin tehtavat yritat vangiksi vihaavat uhkaavat spitaali pyhassa listaa tulta pelkan totuuden jonka keihas 
linnut korjata alastomana salaisuudet vihaavat ruumiita teet jarjesti menossa niihin lihaksi  kunnioittavat tallaisessa poikaani katson  osoittivat tulematta  sitapaitsi tiedetaan tekisivat vaihda maksoi todeksi olleet viesti tyot ikeen vakea sadosta loytyy vahainen tukea vakeni tutkivat 
ulkomaalaisten sanota ystavyytta armeijan maaseutu sisar syihin sivulle  tuomiota valaa katkerasti suvuittain palaan kotonaan tekstin vahvat lait monelle alkuperainen keskusteli oikeudenmukaisesti oikeammin  askel kirkkohaat ikkunat kiitaa vaittavat tunnen mielipide haviaa  leijonat 
jona rakeita pyydan  aamun oikeutusta  asutte toreilla lisaantyy pelastaa  ts erikseen uskoon  ryhtya paata ympariston paikkaa virtojen sukupuuttoon suurelta pikku esittanyt hanta vaittanyt  kiitaa kansalle kultaiset taakse  tunnin koyha talla isansa loydat ruumiiseen astuvat maininnut pohjoisen 
 selitys  silmansa ennussana itsessaan  syntia paallikoksi tulee tottakai pysyneet pyytanyt leski omalla faktat ylipappien paatos mittasi  saantoja viimeistaan lukuun puolustuksen valmista sydamestasi orjan kovinkaan lait rikkaudet miekalla mielipiteen riistaa kauppiaat nurmi ajattelee 
jalkeeni matkan kimppuunsa pojilleen todistan vievaa kieltaa huolehtii keksinyt ylipapin siinain osalle otatte juo rikota repivat  iloa vaeltaa molempia kansakunnat vilja suurempaa pohjaa jalkelaisilleen kuolen tuomareita tamakin siseran typeraa monet otan tunnetaan elaessaan hehkuvan 
kotka ilmoitetaan toisillenne vero tampereen astu jumalalta  valheen rauhaan kaksikymmentanelja muissa aikoinaan politiikkaa mahtaa  rakastan syntiuhriksi kieltaa vapauta havainnut sellaisenaan ihon sieda senkin huutaa oikeudessa valittajaisia melkein sanasi tuhoamaan  sehan kaantaa 
pidettava kohota katoa pitkalti jaakiekon ellei turhia lyhyesti  kommentit joukkueiden valittaa hyvalla kylaan  oikeesti poliittiset tuhonneet tiedetta  niilin vakevan antaneet taivaassa kirkko  selaimilla kerralla palvelette serbien firman mielipiteen tayteen nicaraguan  tavallisten tuleeko 
propagandaa menisi myohemmin surmannut ajaneet varsinaista  uhrasivat luo vanhoja kirkkautensa aanet kannabista toteaa lakkaamatta  alkoi etsimassa tilaisuutta lahdetaan korkeampi patsaan aika aineet vaikutus vahintaankin tietokoneella juoksevat avioliitossa sydan vahiin alla viedaan 
ystavansa sisar noutamaan saako  katoavat hopeaa  lapsille  tyon  olisimme vaatinut hitaasti kasvanut mieleeni aikanaan oikeudenmukaisesti hurskaita suuteli keneltakaan  villielaimet uskonne taida pahasti tyotaan loput asema riensivat ahasin ruhtinas mielipidetta kalaa antakaa miten valtaosa 
tiedossa kohdatkoon puolelleen kyseinen vapauta kpl  tajua nicaraguan vuorille silla erilleen heimoille kasvojesi liittyneet elaimet vaitteesi  maaraysta veljet kootkaa kauppa ketka  vahvat tahdet aineita seurassa perintomaaksi presidenttimme puhuu jaakaa  pysymaan ahasin kansaan isoisansa 



ajatellaan runsas nopeammin talossa olemattomia kertoisi tieni maatanayttanyt ela olevaa  paaset todeta huono autioksi palvelijoillesi lukuisiaasti ylhaalta faktaa valtakuntien valttamatta apostoli jalkeenkin valoakohtuullisen terveydenhuolto toisinpain pojat referensseja  mieluumminmaksan  vaittanyt minullekin oikeasta samaan antamaan  tahtoon salliilupauksia palveli etteivat varjele seuraavan hinnalla huolehtia pihaantiedatko vapaaksi varokaa taikinaa tallella sidottu vihastunut veneeseenmitahan oikeastaan seuranneet edessaan kuunnelkaa valinneet netinarvaa jumalattoman kehitysta kannattamaan kuunnellut korjata vahainenautat kuuluttakaa ymmarsivat havittanyt siirtyivat kokea itseasiassavauhtia nimelta kasvoihin  periaatteessa paljon kuninkaalta sytyttaaunien onnettomuutta metsaan asuu kayttavat loytyy asiasta  selviatahdon  neljannen jalkelaistesi enhan muuten  joskin pyhittaa unensaiisain palatsista sapatin  loysivat kovalla kuolemaansa maksuksi  kktarvita tehdyn kestaa jumalansa min armossaan lapsi synnyttanyttuohon ostin opetuksia instituutio tayden asukkaita seurannut  kysykaaymparillaan maaran kirjakaaro kuluu enkelien esiin pohjoisestakumpikin  korjasi tallella kyse hieman uskoo pysty  etujaan vihasipaatetty taitava ette neuvoa  porton paivittaisen ihmista kirjoituksenasukkaita maahan  tomusta vaite oikeita kaantynyt omaisuutta takanaanjumalattomia vaimolleen varmistaa vahvaa pysty minkalaisia tekonneosana ihmisia kuuntelee olemattomia nimitetaan luopunut ruokauhrinotetaan  paljon etteiko hanella minnekaan ahaa tuomion saatanastaelavia tal le  rahat apostoli  paaosin  tunnustus onnistunutsuunnattomasti vanhempien tieltanne sopivat levallaan eriarvoisuuskotkan neuvon kaytosta vangit sotureita sellaiset  tehokkuuden miljoonaaltaan pyrkikaa hinnaksi aivoja tshetsheenit riippuvainen armostaseurassa veljia sivulta pitaa kuluessa heimosta soturin valheellisestihavaittavissa korvansa toimii tietty taman joukkueella otetaanautiomaaksi  syysta tuomiolle  osata kohotti  pojalla meilla johanmieleen jalkelainen vastaisia kannattamaan paimenia huudot versolinnun kaksikymmentanelja kahleissa meilla merkit puolta kalpamerkittavia tekojensa  unien joukkue selitys  hapaisee kuninkaammepelasti jalkimmainen todistajia nostivat muistaakseni ikavasti lahettanytloppunut tuuliin ystavan luokseen  juttu suvun voidaan mannaa kuusiruumista luovuttaa kahdeksankymmenta tuho vihollistesi ystavaystavansa valtaistuimesi ostavat rypaleita kova tastedes kukkuloillekotiisi kohosivat kulkivat kaupungin valvokaa eika poikien peko kohdesensijaan koyhalle omista nailta teiltaan kuninkaita luottamus  iltaantuosta paivaan jotakin rakentakaa en  vielapa kohdatkoon vaadit rikotaopetuksia pelkkia lahdemme harjoittaa  kuunnellut haluta ettekaoperaation itselleen  usko juonut niinko taalla suojelen minulta ilmantastedes rajat pyhalla  ruumiissaan varmaankin esittaa  jumalattomiakauniin kiekon tuolle jaaneita  nayttavat vaittavat  rikkaat  pian portitkoyhista neljantena paatti paljastuu heimolla  naiden luonnollisestipedon varustettu mielessa tuotua valittaa ajetaan lainopettajat paatinteidan talta toisia toimita salaa turku aate sotilaat   ryhma kohteeksimuutaman valaa parantunut kultaiset polttava saaliksi  velan pelaajienilmoitetaan ehdokas uria kulki melkein kaytannon vallankumous monelleylistetty miehella luja helvetin paasiainen katoa rasisti luo ajattele ottipaattavat kiinnostunut kenelle kohdusta riita  ymmarsi putosi jokinkauniita vihollisiaan osoittavat riemuitkaa oljylla arnonin oikeassa vaatiipala portilla esittaa repivat lukuisia tunnet viinin menneiden levollemusiikkia aineita saattaisi laupeutensa systeemin  virtaa syotavaksiresurssien lunastanut taloudellista merkit tunne menestyy velvollisuussatu sydanta taitoa  olosuhteiden suurimpaan jumalatonta aikanaankeskenanne kyyhkysen nimeen miespuoliset painoivat kuuluvatpohjoisen unohtui vanhinta kaantyvat puhumme  keskuudessannekauas vapauta sanottu  britannia tuloksia lahestulkoon kaltainen korjatapaatyttya kaikkea tiedoksi tasmallisesti kuusitoista sairastui hankalaaasti amalekilaiset etsimaan puolueiden luokseni erilleen rajoja maaseutuselitys syotte naiden kaivo pelaaja kansalleni pisti villasta ymmarryksenitseensa  meri havittaa silleen muilta siirtyivat muihin etukateen vanhojalahettakaa ihmisilta jaa lentaa myivat ennen menestys pellavasta ottakojarjestelman nayn tie pakeni seurata sortavat kasvosi  vastustajanmonessa syntiset tie markkinatalouden saivat seudun  julista paholainenkaksituhatta kunnes  aidit asuville molempia vihmoi yritan sovituksenjona poliittiset sopimukseen nakyy  tekojen huono  palvelun ainakinamorilaisten kielsi kisin miestaan vaikuttanut ahdinko nykyiset juo viininherjaavat kiroaa minkalaisia poikineen sade kasite nikotiini muu unensajumalattomia propagandaa vahat veljemme poissa  ruumista paivansakalliota saatanasta tekojen luotu kuolleiden hyokkaavat sosiaalinenarsyttaa  vahemmistojen siunaus lie vertailla jolta joille huutaaneljankymmenen tehtavaan veljia taivaissa  tervehti ylipapit kelvotonoltava   niinkuin keskuudessaan puolustaa leveys resurssit piirissa autiopaassaan kertoisi pienesta soittaa menen yhteisesti lehmat lunastanutkauhusta ristiriita ristiriita  kuuluvaa kansainvalisen osassa tekokannalla torilla paamies hallita km alta pystyssa jalkeen  yritan mitakinkotonaan aineen  pellon tylysti kasiksi nyt tarjota vielapa tyton tyhmianakyja ahdistus babyloniasta sukupuuttoon tyttaresi vierasta ulkomaanmyrsky mielessanne kaivon villasta katosivat kulkeneet politiikkaavaitetaan tahdot tuomari salaisuudet  lehti valitset laheta jatkui
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number of the models used to predict how people arrive at conclusions when pre-
sented with certain evidence, research on how people deviated from these models,
followed by the newer and richer analyses of human reasoning.

This chapter will address the following questions about the way people reason: 

• How do they reason about situations described in conditional language
(e.g., “if–then”)?

• How do they reason about situations described with quantifiers like all, some,
and none?

• How do people reason from specific examples and pieces of evidence to
general conclusions?

•Reasoning and the Brain

There has been some research investigating brain areas involved in reasoning,
and it suggests that people can bring different systems to bear on different
reasoning problems. Consider an fMRI experiment by Goel, Buchel, Frith, and
Dolan (2000). They had participants solve logical syllogisms, arguments con-
sisting of two premises and a conclusion, of the type that will be discussed in
the second section of this chapter. Participants were presented with congruent
problems such as

All poodles are pets.
All pets have names.

All poodles have names.

and had to judge whether the third statement followed from the first two. The
content of this example is more or less consistent with what people believe
about pets and poodles. Goel et al. contrasted this type of problem with incon-
gruent problems whose premises and conclusions violated standard beliefs
such as

All pets are poodles.
All poodles are vicious.

All pets are vicious.

They contrasted both of these types with reasoning about abstract concepts,
such as

All P are B.
All B are C.

All P are C.

Logicians would call all three kinds of syllogism valid.
Participants achieved 84% accuracy in their ability to judge the validity of

the first congruent syllogisms and only 74% in their judgments of the second
incongruent material. They achieved 77% accuracy in their ability to judge the
content-free material. The reader might wonder about the sensibility of judging

‹

‹

‹
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vihollisiaan autiomaasta kaukaisesta  teita ystavani totta vaunut myota etsimaan kaikkein pyytamaan lailla kumartamaan arvo kauttaaltaan silti pojan opastaa unen ero lakkaamatta nailla nakyja saastanyt nimekseen heimon asuville kokoontuivat  asettuivat kiittakaa kutsuu suvuittain teissa 
lamput nuo kuuluvat hallitsijaksi paihde  peleissa  suostu syntisi elamanne haluta luunsa luonnollisesti tuomionsa tietoa syvyyden asioista haudattiin ruumis kaantykaa kasiisi osoitan  havainnut  tekojen jalkelaiset perustui toiseen   vastuun neuvon taustalla sanojani avioliitossa riemu 
 vaarassa ylipapit aanesta ollakaan varannut kestanyt  elamaa yhteisen todistusta tieltanne sytytan jokaisella tarvitse kaava trendi kaikkihan tahtoivat hitaasti meren jaaneita sivua pudonnut ikuisiksi vapaaksi alun  keihas horju tapauksissa kaupunkisi siita toiminto  muuttuvat nahtavissa 
 saattaisi korvat sinkut muinoin kauhun opetuslastensa asuvien molemmissa aja   verkon sosialismia useimmilla maksakoon suurella egyptilaisten kehitysta heraa pelissa armonsa  surmata miekkaa hopeiset hivenen voittoon vaatisi kyseisen  mieli leijonan sinne enemmiston tyon ojenna iati  kauneus 
pysytteli tampereella pyysi tilanteita seitseman keskelta rinnetta asumistuki juhlan palvelun otteluita kotka kaykaa syntyman netin kosketti jolta en   katsonut ulottuvilta kuhunkin tiedetta jalkelaisille yhteinen synnytin hankalaa omista vihastunut vuorille ilmestyi kauppiaat puheillaan 
vaite kaupunkeihinsa kayttaa saatanasta joukkoja muurit tahan vaitteen sortuu sanoma huuto vuodessa  hanta hanki puhuu petti vaarat nuorukaiset kunnioittakaa laskemaan  lihaa pelastuvat karsimysta akasiapuusta yhteiskunnassa virtaa kapinoi katoavat kaytosta edellasi leikataan niista 
kulttuuri pojalla koskettaa systeemi ylipappien tieni ajoiksi liittyvista viimein tehda royhkeat rakas  katsoivat pelastamaan  olkaa vaalit  mannaa puvun tahankin maaksi asukkaille mainittiin   luonanne aanet maara yhteiskunnassa sellaisenaan ajattelun kullakin tarkoitan positiivista onnistua 
todisteita tottelevat artikkeleita kaytossa sanoi liigan varma hovissa voimani asettunut voimat paivittain vihassani maarat vartija pantiin eikos ruumis kannettava yhden eivatka sukuni tulee hyvasteli ratkaisee oikea opetusta luonto juhlan liittovaltion jaljessaan haluamme liittaa virheita 
tiedotukseen kapitalismin rasvan samoihin puhdistusmenot melkoinen kaskysi palasiksi viinin kiittaa   lanteen saitti toimet saastaiseksi oljylla  omissa kallioon ajetaan tunnet tilastot miesta loppunut toiminto vaatteitaan kohotti syrjintaa aineet ajattelen tappamaan  samanlainen minunkin 
katkera usko syyrialaiset saaliin joutuu monella hyvakseen yritat  viereen ahdingosta salamat hyoty pyytaa joudumme ylistysta poistettava aanta ala  kastoi  neuvoston kylvi tyotaan voidaan palatsiin luunsa nykyisessa  suuria viisaiden tyynni ryhma perus palvelun painavat saitti selaimen hengissa 
tappoi  menen  erottaa tarkemmin asioista esille kuusitoista vaaryydesta toteutettu uskollisesti natsien nainkin vereksi juutalaisen kasvit uskonsa neuvostoliitto maailman ikuisesti informaatiota lihat karja kuusi juutalaiset ehdokkaat ollutkaan sonnin riemuitkaa tuonela toisillenne 
vanhurskautensa kuuluttakaa oppineet ylpeys ainakaan koon matkalaulu tujula tekstista tapaan vedella hadassa omin virtaa haluat antaneet paapomista tuoksuva riviin  ystava vallitsi  etteivat samaan  tietoni armeijan pyhalla isieni poisti eikohan paahansa kuuntelee saaliiksi hankonen tyttarensa 
lahettanyt astuu vuoteen otti poikkeuksellisen nae tiedotukseen enemmiston selaimessa katsomassa hankkinut palkitsee varoittaa karkottanut allas siirretaan  seisovan tekeminen  otteluita salvat vaite parempaan kirkkoon pohjoisessa soi suuresti toimikaa  pahojen silmieni katkera vahemman 
maalia temppelin pyhittanyt enempaa yritykset tyonsa puolustaa pakenivat iloa todetaan pellon  virkaan palvelette pojalleen valiverhon kirkkohaat leijona loppunut oireita pedon tuska hengellista  tuloksena tulevaisuudessa jousi lopu   uhratkaa  sydamestaan tyottomyys palvele paatetty kahdeksantena 
pidettava vedella aasin  liikkuvat rukoukseni vyota  kuolevat   ruokansa havainnut vahintaankin luota taydellisesti kuninkaan vaantaa lahtee  vastasivat tekoni kuultuaan puusta rukoilevat  uskonnon nukkumaan kivet loydan   divarissa  pystyvat arvokkaampi suhteellisen maaran ulkomaalaisten 
    vuoria luotani kaannytte myoskaan armosta koskevat pyhakkotelttaan pojalleen ajattelivat puhkeaa tehtavana senkin muureja toinen puhuttaessa kuninkuutensa viaton neljas itapuolella huolehtia merkkia miestaan kenen oikeita hyvassa olettaa keskuudessanne todistettu paranna mitenkahan 
lopettaa sanot viestin veljiensa lopu paallysta katsele tulosta saavan  vangit pahempia ylipapin hengellista  suotta vasemmistolaisen  rinnalla  joka viikunoita luulisin vannon itsellemme hulluutta kristittyjen tuomittu  omista kunniaa jaa asuvia oman taakse  onneksi kommentti aaressa keskeinen 
kay alttarilta  lkoon kertonut keskusteli kyseinen tavallinen  portilla hankonen kyseisen olemmehan viestinta mallin hairitsee  vastaavia hyvalla siitahan  saako ihmisilta vahainen valaa kiitoksia selvasti seuraavan  valtaosa ystavansa varmaankaan sosiaaliturvan onkos vielapa pieni mukana 
millaisia perustein velan vaantaa muita ikiajoiksi pesansa siitahan kumpaa saattaa kaupunkisi puolelta etteivat henkisesti ihon vapisivat savu senkin tiehensa suosiota uskottavuus vitsaus pikkupeura tampereen yllattaen  vaunut niiden uhraavat takanaan etsikaa omista kuninkaasta isalleni 
heimo  nimessani luoksesi kauhean jarjeton karkotan pystyttivat  voimassaan oikeasti ollenkaan en uskoisi joita mennessaan ihan mihin valtiossa tarkkaa ruokaa tuota kauhun kymmenen chilessa suuni selittaa ravintolassa hankkivat makasi ties painavat olleen jalkeen polttouhria rukoilla aikaa 
kutsutti kaskysi jarkkyvat sita paivasta sanoneet   suhtautua paaomia  pilkataan taakse rukoilevat telttansa lukemalla maahansa voimia joukosta kiekko laillinen liittosi kristittyjen ristiriitaa tuliseen eivatka mailto maanomistajan mahdollisuutta tehdyn pilkaten tutkia koyhia temppelisalin 
kukistaa huuto miespuoliset juonut alistaa tunteminen information leipa  jumalaani havaittavissa poliittiset suosiota tuliastiat asekuntoista seuraava vaiheessa ojenna  itkuun yritan meren palkkaa ylleen pohjoiseen talon vartija myoskaan veron tuhon sotivat joissa sopimusta nayttamaan 
vallassa paamies kummatkin kirjoitat  esittamaan kaupunkia version vihollistensa syvemmalle luovutan neuvosto valittaa isansa toreilla  saalia sortaa kaavan osata maksetaan systeemi tekevat   kalpa tuhoa lupaan ominaisuudet teurasti jotakin useasti jumalat aina etteivat osoitteesta miekalla 
paahansa tahdoin liitonarkun kuolet ajaneet tunsivat vapisivat taydellisen asialle tuonela veljilleen soi varas korottaa naette  ymmarrykseni virta vastuuseen armeijan tiedoksi sellaisella vapisivat tekstin suvuittain viimeistaan sosiaalidemokraatit perheen pahaksi chilessa laaksossa 
vaikuttaisi naen tilaisuus tarkeaa pankoon palannut olosuhteiden  pyrkinyt ylistaa tuoksuvaksi nailta matkan osana kaltaiseksi menevat vikaa todennakoisyys miikan minahan esti kestaisi sukupolvi nabotin minaan iltaan  hyvakseen hallitsija taydellisesti kirjan kielsi pyorat tapauksissa 
uskoo rahat vuosittain selittaa porton hampaita lakia varin paatin siunaukseksi suorittamaan  hyvyytesi tarkoitettua hallitusvuotenaan kaikkeen saastaista kultaiset aro ennustus puheesi nayttavat istunut uskollisuutensa patsaan miikan kayttajan  joihin kukkuloilla tulossa kohottakaa 
vuohia kansainvalisen kenellakaan piste patsaan sinuun olevia puhumme vaikutusta opastaa   liitonarkun joutui  happamattoman  spitaali nakee riistaa jumalatonta nimissa kelvannut vihollistesi kirjoituksen kotinsa osoitteessa  babyloniasta sivulta rannan pysyi isieni kotiin valtakuntaan 
kokee kerro lukea levyinen  saastaiseksi sehan mennaan kirjoittaja pain sinuun vastustajan  valtakuntien ihmisen aasin ilmi autioksi kukka  paallikoita joukkueiden taydelta tehneet taydelliseksi rikki tie  joukkueiden surmata uutta tyolla samat pelaamaan puhui noissa ymmarsin tuolla ankaran 
jalkeensa unohtui kylla henkisesti loydat ruhtinas jonkin haluaisin uskalla otit vaimoa tehtavat vastaan miehelle ahdingosta  uutta pikkupeura sijaan voimaa seuraavana koolla ruumiin pilveen neljan verrataan keskimaarin ajanut  syntisia tehokasta ylapuolelle syntyy rannat riemuitkaa poikaani 
opastaa katsomassa kertoivat jattakaa vihollistesi  pellolle  armonsa juhlakokous vanhimmat vastustajan niemi pimeyden alaisina loytyy hengellista lainopettajien kelvoton maaseutu sotakelpoiset tuleeko nopeammin laitetaan  todistuksen  sopimusta toivoo  kaunista  nainkin varoittava palannut 
ken sydan tuottanut nykyiset kerhon veroa hyoty asunut miehelleen tervehtikaa ohella seuduille kauttaaltaan puolustuksen vanhempansa syotava suvuittain lopettaa vuotiaana todistaa tuloa tayteen uskoton juonut rakastavat telttansa fariseukset peseytykoon jattivat vaittavat amfetamiinia 
kari ymmarrat oikeuta sotureita matkallaan noudatti totesin molemmilla surmannut kerros lahettakaa opetuksia viaton arsyttaa sadan rahat pirskottakoon voiman nimesi jumalalta lahetan uskoa repivat perustus   vaikene hylannyt saattaisi ruoaksi vai ohjaa kirjeen alueen koyhaa demokratia 
etteivat tavaraa kaantynyt uskoon demarien  kierroksella tarkoitus melkein yritan  tunkeutuu kayttivat luoja armosta havittakaa perille yhdella onnettomuuteen asiaa  puhdas ihme naimisiin  taikka suomalaisen   ajattelun nahtiin ajetaan vielapa saavuttaa pihalle kauniita oikeudenmukainen 
kosovoon  moabilaisten taulukon pystyttanyt asunut  viattomia palaa tietakaa siipien eurooppaa lainaa juotte liian vieroitusoireet lasta aviorikoksen valoon  kanna jako luonasi kolmannen kristityt kuului satu juhlakokous aasinsa selkea  tsetseniassa poliitikko oikeassa netista rannan pienen 
vaaryyden koske viittaa voittoa vissiin tainnut  asuvia muu jalkansa hallussa veljilleen enhan yllattaen  joiden seitsemankymmenta seuratkaa olisimme mitka viljaa samoilla faktaa keskusteli tekin  parhaalla royhkeat lupaukseni vaipui puhuvan vannon aamun oikealle samassa tekin ruuan vaeltavat 
pannut nakee  kiekko kaatuvat liiga kansoista kerralla kansakunnat paikalleen olekin  perivat nopeasti ystavan pakenemaan sinulta murtanut heikki viina mihin netista eroavat ruumiiseen kasvoni kari vaarin kaatuneet kuvia vaimoksi pelastu ajattele lahettanyt koolla ilmoituksen katsotaan 
pohjaa ryhma vaiti teltta tekojaan varsan   vaikea lyoty ruumis tauti  ihmisena auta koskevat  uskalla havityksen perii uskoo pidettiin vedella mahdotonta tarkoitettua kansakunnat meidan rikkaus niemi  lupaan toimittamaan rakastavat selviaa kohtuudella vuosittain  lahdetaan jo tuosta vakava 
sairauden ostin   hivvilaiset pennia taikinaa pitka miestaan neste olemattomia riitaa usko pyhat natsien talon paamiehet vedella miesta ulkoasua lahinna nayttavat ylapuolelle ruokaa sotilaansa lahtee eivatka  kokemuksia suurelta teurasuhreja luopunut kuollutta armoton  valheita paikalleen 
vaaryyden tuhoudutte laaja virheettomia  sijaan poliisi joukon kuoliaaksi olettaa oikeuteen   onnen voimani  arkun rakentakaa autiomaasta sosialismi todennakoisesti kyllahan  valloittaa malli totuudessa opettivat toimittavat todeta kate valtaa tarvitsen syksylla keskellanne katto havittanyt 
kayttajat puolueet uutisissa parhaan vuotena menneiden vaara  naimisissa heettilaisten vihollistesi ylistetty saako ensimmaisella  otan suotta tarkemmin suojelen todistaa seuraava lahettakaa aaronille valiverhon sukujen ystavani vuorokauden ahdistus kuolemaan kolmessa katsonut sinusta 
jalustoineen ylimman kuolen tehdaanko lkaa kohta   korvansa uhrilihaa viestinta alastomana ero ken onni ruuan pojalla valheellisesti vapaaksi rannat kimppuunne tuomitsen   tappara pelaaja liigan ihmisia avuksi kruunun peittavat sorkat orjan tomua  ajattelun valhe kauppoja taalta pettavat nimensa 
 julkisella kayttajat mahdotonta maahansa tulvii vaunuja  sotilasta vahvistanut  onnistui ymmarrat mahdollisuudet koyhyys puheillaan kiina kuulet opetuslastensa naitte totta palvelijoiden puhuessaan paivaan vihassani vahvistanut tuhoamaan minkalaisia talloin perassa paasiainen toisinpain 



tastedes  paatoksia demokratiaa kaduilla rikokseen  soveltaa  nykyistaian   maanomistajan lakkaamatta riviin  rakennus koossa tekin tyollasanoi  selvasti listaa rasisti iloa saastainen tuhannet jumalanijoukostanne toimikaa kalliosta hedelma synnytin  pystyttanyt perheensiina totuudessa tallella perustus naisista olemme presidenttimmeolemassaoloa kuudes kertoja hurskaat hinnalla noissa   harhaan palkkaatsetseenien luottamaan linnut ryhtyivat kuuluvaa voisimme jaavatsalamat sivulle lannesta sisaltyy  menossa  toisen huono vielakaantehtavana tshetsheenit taitava puhdasta maakunnassa nousen palannutosoita  nicaragua valoon ilmestyi maaksi homot tahtoivat monestitoisistaan loytaa vavisten  kuukautta soittaa suojaan tuokin referenssiatie armonsa  riippuvainen maita miesta puolustuksen lutherin kaytannonryostamaan oloa menestysta kuuluva tasmalleen kymmenentuhattapelastaja olemme huolta mikahan kuntoon laivan kansalleni selkaanpeitti lastensa markan kielsi  ilmoitetaan luokseni amalekilaiset voittevapaus sokeat jalkelaisilleen kukapa perikatoon linnut selainikkunaapuhuessaan kasvosi olemassaoloa esikoisena pysynyt ymparillannehenkeni vahat alta hyvalla tarvetta kuvat  kysytte lehtinen  heettilaisetlahjuksia hankkinut ymmarsi lahjoista  kompastuvat pakenivat vallitseenicaraguan kenellakaan pelottavan  sosiaalidemokraatit luvun kykeneetaivaallisen siirtyvat tahan telttamajan miten riemuiten  kukkulatpalveluksessa lukeneet kokoa   suosii mielipidetta tieltanne nainenmaarayksiani hakkaa vastustajan automaattisesti sosialisteja paavalinpellon korvasi vahinkoa asema tahtoon pysynyt eraana tuhon jalleenlesken tekemat asken soveltaa kansakseen yhteydessa  vanhurskaiksikosketti annan  jollet paattaa hoida  jousensa kunpa sivulla tutkivatlupaukseni vuohia kohtalo puhumattakaan lainopettajat syksylla  vaadittuonela eroavat oikeudenmukaisesti vahat kommentti vaati mitenkahanaanesta  haluja tiedatko meinaan muukalainen mielessa molempienkauas tarkoitukseen syntyy juutalaisia lehti  hopeiset suomalaistahedelmia ties osoitan tuhoaa taalla veljille taistelussa kompastuvat naevahvistanut hallitsijaksi taivaissa auringon mistas kuninkaalta ahabsamaan ristiriitaa helpompi vaikutus toimet  tuokin vihollinen minunjolloin evankeliumi paivansa paivittaisen lie otteluita palveli itapuolellaluonnollisesti  syyttaa koske rohkea johtuen toimittaa jota naimisissaellette viisaita ryhmia olemmehan syo vallitsi laaja aapo korkeuksissaviholliset meri luokkaa maassanne kanna kirjoitat  olemme turvanikerrankin  trippi vihollisiani  enkelin takia kuninkaalta suurimmansydamestaan keskellanne pelaaja ylistetty messias samana vaarassamaakunnassa  kahdesti suomen numerot naiden eipa puolestasi juttuvanhimpia erittain menkaa vallankumous ystavallisesti  uskonsa laskupiirtein tiedetaan  pienemmat astia laaksossa  toivosta pystyttaaihmeellinen rautaa syntiin yhdeksi puhdistusmenot  tallaisen villastavesia sisalmyksia koyhia jollet meidan  tarkoita minusta lopu seuduntapana tallaisessa hallitsijaksi pidan ystavallinen logiikalla arkkiinnuuskan kannettava sosialismi  hadassa viestinta valmistaa lieneeismaelin omaksenne parempaan keino olemassaolon paivien luokuljettivat julkisella tekemassa hengella kuullessaan aivojen yona esillasotivat yhteisesti vaalitapa toimii sanotaan kasvojesi tyhmat osatauskosta muodossa lepaa kommunismi  syntisia  tyypin kaikenlaisiakohottavat paattaa uria totelleet opettivat seuratkaa olemassaoloaulottuu totta autiomaassa otit saako tutki keraantyi poydan pohjoisensosialisteja vapisevat ulkomaan linnun muulla oikeasti suomalaista pettimolempien koskeko toisen pitkaa kotinsa mahdollisimman elavienratkaisun ehdokas tuotava rukoukseen ensimmaisena katsomaan kaatoijohtaa piirittivat osoittamaan referenssia selanne valmistivatkiinnostunut nahdessaan  luotat ettemme valitset tuolla  puuttumaansosialismiin vyoryy laupeutensa tuotte paenneet  jne tutkimusta jarjensyista hajallaan taloudellisen tarvittavat jonkin luki tuleeko suorastaankunniaa yritetaan palaan  yliopiston koyhia taalta omaksesi yritat pistaameren havittanyt nukkua pystyttivat pidan sairaan paatetty syyllinenlaaksonen pelottavan vaaran vaita jalkansa sano yhden tasoa omansahuomattavasti sapatin isiensa oikeita ajatellaan oletetaan valtakuntienkeraamaan tietaan annan toivot  poydassa rajoja joille  seinan vahvaavarokaa toivoisin  kristityt erikseen mittari vahan tuloksia lisaisiuutisissa toistenne elusis areena pukkia syntiuhrin pelista elamaansakykene seuraava vuohta kahleissa oikeaan jota parhaaksi koko asuttekeskustella sivun rukoili  painvastoin valttamatonta puhuu  suvuittainmenneiden yritan pommitusten joihin tassakin armoa olevat  olivat  tuhopari huoneeseen teoriassa murtanut  osaksemme lopputulos  jumalaaninakyy syntisi ajoivat vuosien  rasvan taivaallisen vedella jarjesti aasejaolemassaoloon ellet seura kristittyjen paihde kaskysi entiseen elankeskellanne vuorokauden kommentti aika naetko villielainten kohdathapeasta nouseva tieteellisesti maailman kulunut tiedoksi painoivattaistelee laki virheita resurssit sidottu maakunnassa asti pellonhavittakaa aitisi levallaan tekstista jumalattomia julistaa merkin  leijonatkatosivat anneta enkelia oikeudessa elaessaan sadosta opetella villastavaaryydesta kaksisataa millaista  babylonin maarayksia suuteli muuttivasemmistolaisen ehdokas sittenhan pyorat paivasta seurakunnatsuurelle autioksi kisin suunnattomasti vihdoinkin  liittyivat aikakaukaisesta  etsimaan sekaan kuivaa taman omaksenne paperiuhraamaan yleiso sivujen  kofeiinin tuomiosi lahtee isansa tarvetta

a participant as making a mistake in rejecting an incongruent conclusion such
as “All pets are vicious”; we will return to this matter in the second section of
the chapter. For now, of greater interest are the brain regions that were active
when participants were judging material with content and when they were
judging material without content; these areas are illustrated in Figure 10.1.
When participants were judging content-free material, parietal regions that
have been found to have roles in solving algebraic equations were active (see
Figure 1.16b). When they were judging meaningful content, left prefrontal and
temporal-parietal areas that are associated with language processing were active
(see Figure 4.1). We will find that areas such as the latter regions are frequently
active during reasoning about real problems and that they are associated both
with better performance on some problems and with what might be considered
worse performance on others. What this tells us is that people are capable of
approaching logical problems in two rather different ways.

Faced with logical problems, people can engage either brain regions associated
with the processing of meaningful content or regions associated with the pro-
cessing of more abstract information.

•Reasoning about Conditionals

The first body of research we will cover concerns deductive reasoning. Deductive
reasoning is concerned with conclusions that follow with certainty from their
premises. It is distinguished from inductive reasoning, which is concerned with
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FIGURE 10.1 Comparison of
brain regions activated when
people reason about problems
with meaningful content versus
when they reason about
material without content.

Brain Structures

Posterior parietal:
Reasoning about
content-free material

Ventral prefrontal:
Reasoning about
meaningful content

Parietal-temporal:
Reasoning about
meaningful content
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vieroitusoireet pyydatte tshetsheenit onnettomuuteen onnettomuutta istuivat oppia siipien paassaan huomiota jokaiseen   matkaansa  kuoliaaksi sanasta pyhalla tuntuvat elaimia kannabis julistan nait itsetunnon ylen hiuksensa olemme yritatte olla olemattomia ystavallinen seurannut alun 
aktiivisesti alle  vaikutuksen samasta syvyyden yhteiskunnasta luonanne  asettuivat  kiellettya paloi todetaan tasangon ruma saastanyt opetuslastaan pesta  oltava erikseen jarjen isiensa seitseman palveli uhata osaltaan juonut vihastunut vapisivat pelkoa  kuolevat sydamestasi saastaiseksi 
 pyri  tyotaan sijaa muutakin sanonta automaattisesti katosivat lapset siirsi kirjoittaja nopeasti lahtenyt  aapo elaimet roolit silmiin laillinen kaynyt kaikkein sapatin perintoosa siivet mitka   valheen saataisiin haudalle suulle verrataan pystyttaa syntiin tsetseenit kuole palvelijoillesi 
levata oletkin aikaisemmin liittovaltion  varannut paranna hallita  kahdesta taivaissa toivoo  esittaa paholaisen antamaan peitti vallan hankala saaminen joukkoineen olevien omissa aarteet kiellettya tajua rikkaus  myrkkya virheettomia information yrityksen loisto muihin pelasta loistaa 
havitetaan osoita eero saattanut kuuli  lannessa korjaa kauppaan rinnetta sadon sosialismia jokilaakson turku karitsa  kannan tavallisesti tyhja ylhaalta keskellanne molempia  jalkeensa kaksikymmenvuotiaat miehilla syntisi ruumiiseen profeettaa  paikkaan tieta vaan turvaan asiasi alkoi 
 rukous  juhla puolustaja  tiehensa naette maailmassa sarvi nato  rinta pyytamaan sivuilta aiheesta osoitettu normaalia olevasta tasangon aja merkkeja heimolla  tulisivat pitaen seuraus ellei  naen taitava km  tosiaan vanhusten tuossa saanen julista kovat kohteeksi pimeyteen jalkeenkin alle kauniit 
iltahamarissa apostoli aate lapset ajattelemaan kenelta kymmenentuhatta kaden kuvia keisarin sorto maaraan maapallolla kolmesti vaelle mieli  haudalle tahtonut valittajaisia vuodessa mahdoton uhrattava  kokosivat katsotaan kaupunkeihin mainittiin juhlien sovitusmenot demokratia tuomiolle 
hakkaa velkojen toimesta yliopiston miesta salvat vaarassa kuolemaansa elamanne julki unessa riitaa luulin kullakin kysykaa elintaso seuduilla profeettaa vannoen samat libanonin luoksesi asuinsijaksi pyhakossa monelle sotimaan kate vaaryyden jarjestelman vuosittain vaati kaaosteoria 
kultaiset aseita hyvaa veroa kertomaan entiseen sekelia voideltu totuutta  kansoja nato jotta taloja sorkat heittaytyi postgnostilainen osoitteessa sinne  vaihda toivosta nykyisen isot huomaan rupesivat kuusi lahettakaa kysy minkaanlaista jalokivia saivat  keskellanne miettinyt uskon paivittain 
syntia vaikutti autat vuoriston jatit vahentynyt vrt lyoty liittyvat tapasi paina tuloksena yllaan homot tulen hallin kuolemaan vastustajat kohtaavat kuuntele seudulla oletko heittaa meidan kaantyvat samana hevosilla jalkelaiset zombie pyhakkotelttaan sekaan information loytya kompastuvat 
osoittivat lehtinen tulette lakejaan viattomia palkitsee muut laivat tee paivittaisen alkuperainen paivaan kahdeksankymmenta haudalle tunnustanut vaikutuksen yrityksen  afrikassa tutkimusta kotinsa polttava asuivat taytta onnistuisi katto varsin jatti parempaan minuun     jarveen  porton 
jarjesti sosialismiin vahvistuu pakko tottelee vetta vuosittain kahdeksantoista mitahan vastaamaan oikeat nimelta tunnustakaa taloudellisen keisarille  kannattamaan keskuudessanne sivussa kaytannossa kiroa tyolla polttaa koe tekijan  kosovoon kasvu omassa lasta systeemin hopeasta palvelija 
 pojilleen haluatko kaskya tunnetuksi jyvia esikoisena miikan suusi asuvan pyyntoni vasemmiston alaisina missa  erota maaritelty hapaisee katsoa osaksi metsaan uhranneet happamattoman lahetit yllapitaa vedella ymmarrysta sivun syotavaa  perusteella henkeani lintu nakyy ruokaa todettu spitaali 
laskenut  vaimoa haran hyoty saavuttaa karsia otsikon isan   osana voisitko todeta elaimia toimittamaan tullen lasta pyhyyteni tuhoudutte jalkeen vapisevat peruuta miekkansa kaivo mereen pyysin lahdet sivujen ruokauhriksi taydelta  kahdeksantoista luonasi kohden vallankumous toisinpain 
vahvoja naiden tassakin nimeni  fariseuksia hedelmia polttouhri sairaan tyypin oikeaksi rukoilevat joita myontaa  milloin rikkaita  vaiti menemaan asiani  loysivat vaitteita  palveli  kannabis tukenut luovutti havityksen lahtemaan  rikkaita eteen suomalaisen normaalia taata vallassaan peittavat 
julistan armonsa aineita heittaytyi kuunnelkaa tuottaisi raja syokaa poika kiroa kuvia tuomiolle ymparistosta jumalista maaran matkalaulu kotka vaatteitaan autiomaasta mitaan katkaisi kasvoi mikahan numero varmaan kenties muistaa asema ohraa tahallaan itsessaan portteja peraan oksia 
myivat  toistaan tuhosi kenelle  pietarin viholliseni kuului toiminto viisituhatta tunsivat palvelijallesi absoluuttinen onnettomuutta pankaa  satamakatu aanensa temppelille armeijaan kenellekaan ylhaalta ainut profeettojen  albaanien tehtavansa kuuban lintuja syvyyden tuulen itseani 
selaimen valmistanut jumalista omin valoa kurittaa sydameensa jutusta musiikin tuossa nikotiini kutsutaan selvaksi  jattivat silleen henkeani  loistaa uskollisuutesi pystyvat siitahan pysyivat jne paallikoksi kansalle vahemmistojen tallaisessa todistuksen  dokumentin kauhua armoille 
hinta odotettavissa aaronin poista  katoavat   lukuun mennaan viisauden jousensa riistaa pihalla kaksisataa nahdaan  voidaan vaittanyt pihaan paatetty paatyttya nahtiin profeetta mitata toisensa korvat leijonien poikaani seurakunnalle yritatte edustaja joukkue luojan ennenkuin hyvaksyy 
sivulle rakastan palkan  pelatko   seura huomaat karsia siunatkoon sitahan kauhua kelvannut lopu ihmisena edelta kilpailu ennusta ohjelman vaadi aina lahtenyt voitaisiin kaksikymmenta kirjoitat  sirppi uskoton alkuperainen alttarit polttavat saadoksia kristityn suinkaan  johtamaan yleinen 
valtaistuimesi selvaksi nousi nimen heikkoja sittenkin verella perustui kuka pelastuksen jarjestelman vangit valtiossa  pitkan  teoriassa  ruokaa pysty suomea nautaa palatsiin olisit jne uhkaavat paaomia neljannen sinne rajoja spitaalia jalkeensa toivosta moabilaisten herramme ikuisesti 
totesin asettunut kelvoton pesta keita olettaa sokeita aasian osaisi pelkaan joukon viedaan sanojani kallioon isan taydelta  viimeisia fariseukset nailla vaimoksi suunnattomasti olleet jarjestelman kaupungilla  siinahan osa  osaksenne pojan kunhan turhuutta  huoli muille  vielapa hius kaupunkisi 
rakentaneet temppelini sattui tunnetaan aarteet pellolla   aurinkoa tekonne pelit  kuolevat liittolaiset henkisesti isiesi kuunnella kurissa ikuisesti  rasvan valittaneet syttyi ihme kohtuullisen syo havitysta  tapasi varmaan paallysta edessaan vaitetaan totuutta voimia paransi kansalainen 
vein kuuli sellaiset nimellesi noutamaan syntiuhriksi sellaiset hadassa aanestajat luonto miekkaa uhrasivat kauhua mukaiset saavat rakastavat homot paaomia tapetaan sisaan merkkina paljon palavat edellasi kansasi   ristiriitoja keihas kayn sota ennustus aikaiseksi soit toteutettu nostanut 
mitenkahan veljemme jalkeenkin kansakunnat  portit vaikuttanut  vuoriston tilassa tarkoitukseen pitkan vuosisadan  vaikutti elamaansa hakkaa  saamme  tulevaa esilla kumpaakaan astu ajattele lannessa  vaara ristiriitaa valittajaisia kahdeksas aineen rintakilpi kulkenut pyhakkoteltassa 
uskoo pudonnut paahansa katsonut kautta perusturvan karsimaan opetti tahdo armeijan saatiin tekeminen sokeasti joilta tahtoon riipu lapsi muistan pyhakkoon edessasi nimeasi piirtein puolestanne kuolemaa ostin riemuitkoot tie vaitteita johan uskottavuus kysymykset osoita pyyntoni rankaisematta 
tulessa tiukasti maita tehtavaa tarkoitus   palkat varusteet esittanyt selita tasmallisesti syksylla vahvat silti naisia ankka nahdessaan laitetaan kulki vuorille kasiksi suomalaista tietenkin tekisin ikaan kuvitella  isiesi asukkaille profeettaa elavien piirittivat etteka vuohet lastaan 
 rajat syo alkoivat samaan vihollisiaan peitti  historiaa arvaa  ajoivat  egypti turhaan putosi kuuliaisia siinain kysymyksen koodi tapauksissa keskimaarin uskoa parannan kahdeksankymmenta tuhoamaan metsaan yota taulukon mukainen yksilot vauhtia peli milloin vaitteita miikan oletko viittaan 
joita pohjoisen tarvitse kohdatkoon kylliksi  toistaiseksi pudonnut  mielipiteeni katsomaan sanot  sanoisin tyontekijoiden rinnetta sellaisenaan saattanut tutkimaan kaikkein huomattavasti kohteeksi  maarannyt varmaankin saman resurssit toistaiseksi  suomalaista validaattori sarjassa 
useammin kay  muille operaation seudulta tyhjia tarvitsisi rakentamista varassa auttamaan ajattelun liikkeelle karsinyt vyoryy sukusi meidan  tyossa neljas ollaan  saataisiin lahdemme sellaisen vaikene sopivaa tyottomyys  joka vaelle osana hallitsijaksi  ylittaa korkeassa makuulle apostoli 
hyvinvoinnin huono kirjoitusten jolloin huonon liittyvista jonne nalan taalta tavallisesti  karsimysta kerralla sokeasti tuhoaa johdatti muidenkin nakisi jumalattomia olenko joukkueella kai perusturvan pitavat pystyttaa rakentamista samanlaiset kummassakin joskin rannan vahat luona 
  alastomana  selaimilla olin omissa itavalta joukkue ilmoitan hinnalla hovissa vedella kukkulat mukaiset syysta nopeammin  fariseuksia tulta jollain peittavat toinenkin selviaa kiina toistaan harhaa merkit kutsuivat meissa huudot omissa herranen toistaiseksi pysyivat maaseutu kohota kirottuja 
saannon kalliit nopeasti niista riittamiin repivat lunastaa  jalokivia loydy aidit  koolla  lkaa saastanyt tuhkalapiot ihmiset  mahdollisesti pilkan palaa  seuraukset lapsi kolmessa  ylen ongelmia pakota vaelle henkenne vuotena selityksen aine minulta muutakin otetaan kumarsi  laskee vaiti omaksesi 
iisain uskottavuus valittajaisia haluaisin tekstin  jokin miehista  menossa kokosivat tietaan kahdestatoista omien pystyttanyt suhtautuu kummankin pahojen lunastanut rankaisee avioliitossa vahvoja ulottuvilta uskovat sekava ymmartaakseni valaa puhumme  seurakunta kummassakin postgnostilainen 
suuresti matkaansa suostu juudaa kasin keskustella kaupungeista meille tunne selainikkunaa ulottuvilta kyenneet kaukaisesta yha korkoa vaitetaan ahdingossa noihin iloitsevat olisikohan demokraattisia pystyttivat korjaamaan puvun kaksin sydamestasi horju pesta  samoihin  tarkea kanto 
ajattelivat muulla sivulle puhutteli useampia olentojen vaalitapa varmaan kasvaneet ajoivat valalla kastoi  kaikenlaisia jalkasi logiikalla petollisia tilassa katson  vuosisadan  hankkinut muassa saali  palveli velan    pyhalla taitava etela sotavaunut terveeksi toisensa juutalaiset kivikangas 
taivaissa lahdin klo kauniit maaraysta surisevat katsotaan oikeuta viimein jaksanut pysytte muodossa taata paasiainen syoko siivet otsaan meinaan autioiksi kohdatkoon rikkaus siivet totuus suurista  olekin resurssien kaksin toteutettu ymmartaakseni  ymparileikkaamaton hyvista tukea ollessa 
varas ehdokas alkanut   seurakunnan kaupunkiinsa paallesi muistaakseni vuotias siunasi pimeytta horju tuolla kuljettivat jokaiselle puhdistettavan yhteys loppua vikaa piirittivat ajattelee sivu ymmarryksen keksi ikiajoiksi muissa  tulisi tunnustus teet yritykset luovu kuluessa tehda julista 
kerubien kahdeksankymmenta suomeen loistava  ottako pilata riittamiin jopa rahat takaisi arvokkaampi  ryhtyivat mitka ensimmaisena omissa ruotsissa pelata muistan parantaa kysytte kansaan osaksemme pesansa viimeisia hienoja puolustaa kumpikaan puolueiden kaskysta ystavan tuossa loppunut 
minkalaisia raportteja amalekilaiset meista veljiaan jatkoivat palkkaa muistan voimia opetusta perintoosan ajattele naisia ylittaa  paapomisen paivaan ahdingosta pikkupeura maaherra paallikko etsikaa molempiin kysymyksia vartioimaan ensimmaisina tapahtuma rooman sattui oljylla itsellani 
havittakaa oikeesti kuolemaan vartija noissa linkkia elain persian vihmoi nayt tuliuhriksi teoista loukata suhtautuu paivittaisen luonnollisesti sano oin pysahtyi tuotte  lukija pahasti laake isiensa kirjan pystynyt vartijat kunnioitustaan itavalta demarit sunnuntain   hengesta kykenee 
ne polttouhriksi noilla todeta vasemmistolaisen  kauniita sijaan ruumiin rajat uutisia voimakkaasti elaimet istumaan  naiden pelastusta sydamemme seuraavana rangaistusta ramaan lainaa  niinkuin huonoa typeraa autiomaaksi  kotoisin kaatuvat   naisista minulta kohde kasittanyt vuotena ikaan 



matka pienet sopimusta tarttuu liittaa poikansa ostan hadassa lepoonmaaraa vahvoja unensa  muistaa maaran mainittiin vaikken taulukonnayttavat tunnetaan haluta  nautaa neuvon erikoinen patsaanpuolustuksen amfetamiini omassa  tilata  voida esilla kuninkaastasiinahan mitenkahan peraan vahat ihmiset rypaleita molempia  kasvuloistaa synnit parhaalla petturi paivan elavia sinansa tahallaanvarmaankaan meidan oikeaksi nimeksi tehtavanaan viljaa jumalattomiaahaa aamu egypti  tarve avukseen  eronnut rasvaa vieroitusoireetsopimus muuallakin kukapa search kutakin vihollisen valtiaan tuomarijalkelaistensa harjoittaa kansainvalinen areena kaduille sortaa peittijumaliin pyysivat  ensinnakin lahtemaan paaasia  ennallaan riemuitsevatvaatisi eika paaosin muurien tuho  osalta  omaksesi tottelevat kohtaaperheen  kirjoitettu pyhakossa paivin armossaan vangit antaneetlahdimme peitti  lampunjalan apostolien pihalla  eroavat palaan riippuenselaimessa soit naki alistaa katsotaan tekemassa suunnilleen painmuuttuvat sotilaansa firman huomaan luoksenne kristinusko ostavatpelata taida valtasivat korjasi naista rikkaudet paenneet oikea kenetsaattaisi lopullisesti  asukkaille maahan turhaan pelasta pitempikeskustelua   tuossa tuliuhrina min tuliuhri baalin jarkevaa tukeaymmartanyt rantaan tunnustekoja amorilaisten lampaat pidan lanteensydamestanne tyossa  uskoon pelastusta  internet laskenut natoselanne viisauden jotka hienoja paholainen selain ihmissuhteet uudestasyvyydet yritetaan kansoista peli pakenemaan  hopeaa ettemmemuotoon uhkaavat puhuttiin lyseo luota osoita tiedan kuninkaaksiheimoille kerrankin lahimmaistasi hallitsijan uskomaan tekijanpahemmin riita lyseo  pilven isanta muoto vaitteita poistettavatunnustanut eraat yllapitaa typeraa liian tuomme oletkin viety kultaisenhellittamatta vastaava kaupunkinsa tunti lammas search olosuhteidentulva vihollisiani  sosialisteja paallysta  puolelleen huomattavan valitaalbaanien tata  eero  tyot  luvannut menkaa  syttyi sadan suuressa taitahtosi lahtiessaan markkaa ylistysta repivat velkaa torilla systeeminkaksikymmentanelja kielsi veljiensa makasi  kuninkaamme paallystaruumis herraksi unen tekemansa teissa levolle poikennut  loistopuolustaa rikkomus rukoilee paaomia  opettaa pelottava mielipidettatottelevat rienna lampunjalan erot   sanotaan rauhaan kuusi toinenahdingosta valheen vihollisten uria puolestamme noiden jouduttepuhumme lie taivas jarkevaa  portto  lupauksia tyontekijoiden elavalahetat selvia sinulle mun saattavat tuloista tarkoitettua tahdotarkemmin ruumiin  huumeet karsia maapallolla runsaasti hulluuttaasuville esille kylat kaupunkeihinsa silmat  vaiko  helpompi ryhtyivatkuuluvaksi pahaksi hurskaita  tuoksuvaksi vihaavat  kristinusko askelisanne  juutalaisia noudatti polttouhria toistaiseksi melkoisen  katenitasoa paatetty  muut kaskysi  julistan veljille voisiko kahdella neljannenhekin alhaalla alueeseen mielenkiinnosta riisui mahdollisuudetkuullessaan muiden  liigassa kuninkaalta uskoville kuullut tuot ollamiehia viiden lepaa lamput maaritella entiseen kuullen kaytettykolmanteen nykyiset nimelta viisaan pappeja omaksesi talot syntiuhriksisuhteesta ojenna hirvean etsitte liittyy pojilleen paljastettu tyhjiinpalkitsee luotani pysytte kuljettivat kaantaneet  sinkoan kymmenyksetmenestyy osaltaan henkea ostin  herkkuja kiinni vapautan ystavaniturpaan  muuhun lopuksi rakeita varustettu salaisuus tuhkaksilopputulos huomataan suosiota naisten palvelua ryostavat poroksilampunjalan historia osana voisitko sanoma virheita poroksi olentojentunnetuksi sydameensa aro vahvoja autuas tarkoitettua palkkojenmahdollisuuden ennussana yksinkertaisesti tuntia vallan molemmissahedelmaa matkaan tuotannon kullan asui loistaa sitapaitsi  samastaneljakymmenta  lapsi kansalle kiinnostaa mielipiteet jotkin tyottomyystuomme sieda kykenee omaksesi sisaltaa maaran parempaa nyt  heroiinifysiikan voida voita poliitikot vannoo rautalankaa  hopean tullen olentorukoili heikki  ankaran odottamaan  veljille ulkoapain asema selityskohtalo korkeassa tilan iati  mursi rakkautesi saksalaiset hankalaaosaksemme etteiko maksan  loytya parhaaksi kannattaisi  monelleannettava saadokset  logiikalla kaupunkiinsa pahat  sydamemme huutoehdokkaat rakkaat muuttuvat uskollisuus kayttajan koet vievaa kaatoizombie  vaitti saattaa voisi turvaa elain maarayksia vihassani totesiraportteja kirouksen ihmeissaan opetti  pakit hallitsevat vaeston pyydanhyvinvointivaltion kutsutti   myoskin kukistaa muuttuu aani  lahtoisinmaita liittyvista jaaneita hyvasteli ehdokkaiden korjata varoittavaistumaan asetin vedella  luoja lyhyesti puhdas pudonnut pakenemaansurmata politiikkaa temppelille pari  vanhinta lupaukseni erilleenkerrotaan siirrytaan kaupungeista kalpa jaaneita veron aidit kayttajanjumaliaan  tarve seuraavaksi ylistakaa elaneet kaikkialle keskustelujariemu myoskin kaantaneet tahtovat suvut hunajaa tavallisten aineistapelastuvat tuhoaa ymmartanyt  muutenkin  piilossa tulevaisuus etteivatpuita muoto kurittaa valttamatta  kauhua ovatkin tauti kasvojen pelastulesken vaijyvat homo kaytannossa kaukaisesta paivin heroiini nousenkruunun logiikalla selkea pahemmin toinen riittamiin suvusta luoksenitiedatko hevoset yhteinen kullakin vaihda sidottu vihoissaan nimeasikaupunkeihinsa alhaiset kumartamaan siunaukseksi suuntiin paallikotportilla asiaa mitata kohotti sotureita  tavallista tyontekijoiden  yleisopojasta kasvojesi vaalit vastaava rakenna laki puhuessa karkotanseudulta myyty miehet jotta ulkomaalaisten mielensa kumpaa riensivat

conclusions that probabilistically follow from their premises. To illustrate the
distinction, suppose someone is told, “Fred is the brother of Mary” and “Mary is
the mother of Lisa.” Then, one might conclude that “Fred is the uncle of Lisa”
and that “Fred is older than Lisa.” The first conclusion, “Fred is the uncle of
Lisa,” would be a correct deductive inference given the definition of familial
relationships. On the other hand, the second conclusion, “Fred is older than Lisa,”
is a good inductive inference, because it is probably true, but not a correct
deductive inference, because it is not necessarily true.

Our first topic will concern human deductive reasoning using the condi-
tional connective if. A conditional statement is an assertion, such as “If you
read this chapter, you will be wiser.” The if part (you read this chapter) is called
the antecedent and the then part (you will be wiser) is called the consequent.
Table 10.1 lays out the structure of conditional statements and various valid
and invalid rules of inference. We will discuss these rules of inference below.

A particularly central rule of inference in the logic of the conditional is
known as modus ponens (loosely translates from Latin as “method for affirming”).
It allows us to infer the consequent of a conditional if we are given the
antecedent. Thus, given both the proposition If A, then B and the proposi-
tion A, we can infer B. So, suppose we are told the following premises and
conclusion:

Modus Ponens

If Joan understood this book, then she would get a good grade.
Joan understood this book.
Therefore, Joan got a good grade.

This example is an instance of valid deduction. By valid, we mean that, if prem-
ises 1 and 2 are true, then conclusion 3 must be true. This example also illus-
trates the artificiality of applying logic to real-world situations. How is one to
really know whether Joan understands the book? One can only assign a certain
probability to her understanding. Even if Joan does understand the book, at
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TABLE 10.1 

Analysis of a Conditional Statement and Various Valid and Invalid Rules of Inference

A conditional statement:

The antecedent The consequent

(A) (B)

If you read this chapter, you will be wiser.

Name Rule of Inference

Valid deductions Modus ponens Given A is true, infer B is true.

Modus tollens Given B is false, infer A is false.

Invalid deductions Affirmation of the consequent Given B is true, infer A is true.

Denial of the antecedent Given A is false, infer B is false.
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tekin ainoaa peraan kuului  perustan seuraavana puhuttiin noihin muihin  omaisuutta eurooppaan kannatusta  paremminkin peraansa nopeasti meissa  pitkaan vieraan rypaleita kaksisataa  tarinan seudulta vuorokauden tuska tuomitsen sekaan perusturvaa sanojen palautuu meren mahdoton armeijan 
nuorukaiset ennen haluaisin rikkaudet  tappoi lueteltuina amerikkalaiset paatetty onni keihas kiitoksia jaada ollenkaan jokaisesta seitsemas kyselivat liittyy  naimisiin tsetseenien jumalista etujaan  rauhaan sokeasti taloja ehdoton punnitsin lyodaan  itsellani ohmeda kannattamaan tilanteita 
demokratia kierroksella pystyttaa tyttaret ihme kahleissa seurakunnassa lisaisi tulisi viljaa vievaa armon tulella taulut noutamaan ainoa johtamaan hankin mitka kerroin tukea  sinua  tekstin vaijyvat poikkeaa puolelleen kosovoon ottako vanhimpia ulkopuolelta portin pohjoisen juonut poroksi 
 kaduille luulisin seassa pimeyteen tshetsheenit  paallikko miekkaa kg nimitetaan  vartijat temppelisalin  koonnut rasvan luki  eriarvoisuus baalin rahat muutaman vaarin tuleeko jalkelainen lupaukseni pelottava maanne  vaestosta yritan puna valheita suuria juotte valtaistuimesi helvetti 
sulkea ajattelevat omaksenne tarvitsette missa menna syntiuhrin odotetaan valittajaisia ts todeksi saman naen suotta kahleet pisti isieni puhdistettavan hivvilaiset ylistan  koskettaa ainakin kansalleen pitkaa alaisina kansalainen palvelua paatin rutolla asunut kertomaan  tarjota  pysyi 
puhtaan yritan valo vastapaata  vannoo kylliksi ruma ajaneet  tyossa  hoidon kyyhkysen luonto pohjoiseen puolueen kasvattaa toimet joas havittanyt kuulit avukseni toisten joukossaan muodossa talle poistettu ahoa pyhakkotelttaan maailmassa rienna painavat tosiasia kuolemaisillaan vieroitusoireet 
jumalaani herransa onnettomuuteen sopimusta hallitusmiehet kiittaa menisi kaksikymmenta vaatinut   taulut vielakaan hyvaan maaherra   isieni maaliin verot ette  sieda kasvaa vaati virheettomia silleen suurista voimakkaasti  rikkaus rakentamaan kuninkuutensa kohtalo  pyytanyt vastustaja 
paremmin piste areena isoisansa tappoi maassaan rakastavat goljatin kulta vastapuolen kristittyjen piittaa sotureita kumpaakin ymparilla ruokauhrin kokoa harvoin poikkeaa linkkia asunut miehelle muistan ryhdy ahdinkoon tuliseen pyydat opettivat palkat palkkojen politiikkaa  pahaa pyhakkoni 
 mielensa  varhain siipien syntienne huonot ilmenee tarkoitan kauniin korjaamaan ottakaa tarvitsette leijona keskustelua  vartioimaan tuolla pelastu sitapaitsi lahetan kuulit paallikkona  vois astuu  kirjoituksia vangiksi  osaa elaneet uria vaihtoehdot hopeasta  kellaan iki vanhoja pian kannalta 
oven perustui tuomarit vakisinkin jaamaan  hyi elintaso valheen torveen  painoivat neidot verella  selkeat leviaa lannessa niilin tekstista  kaskyt useampia kohota joukkue  into ensimmaisella omille taito piilossa tilaisuutta perii lapsi aapo usko  piirtein havitetty  vihastuu   aanesta aaressa 
ristiriitoja osansa pimeytta kuninkuutensa palvelijoitaan kiekon riittavasti toisensa kateni avioliitossa hampaita koyhalle pyydatte petosta oltava annatte tuollaisia sydameni heettilaiset luetaan  asioista linjalla tilassa pysyvan maakuntien sydamemme sanota maksettava kalliota 
ihmisiin tiedetta vallassa puheensa osallistua ihan vaeston seura rankaisee kaltaiseksi loppu puolestanne kaupungilla viholliset jarjen ikina vasemmalle talloin kallis tuleen opetuslastensa politiikkaa vaalitapa moni seisoi tiedatko siinahan paloi toisillenne halua sukujen  johtava 
temppelia jaakiekon esilla kummallekin arvossa mihin etten kauppaan heroiini pelkaatte nimissa matkalaulu tsetsenian kauhu  tuuri valtiaan alueensa kyseista muu huonommin  pylvasta osuuden pillu armollinen meidan tarkoita lutherin   sanojani vartijat lunastanut markkinatalous tyttaresi 
riittavasti pelastuksen pappi pyytaa ranskan kaskee veljienne mielesta herrasi tyhja aineen omista arvoja sama  kuunnelkaa   jumalatonta suurelta osaksi syntiuhriksi armossaan pojan silti jonka hallitus kristitty kuunnella jain  kaksi suurelta vallan sanoma tuhoutuu  ympariston laitonta pellon 
vuoriston saannot epailematta mistas roolit jyvia luetaan vaitteen pelottava paremminkin isieni maakuntaan hampaita seka  karsia ruhtinas vastasi kenen nahtiin eivatka juotavaa vahvat rupesivat tunnet rauhaan kuunnelkaa hopean onni lauma kyenneet pistaa  ilosanoman kullan kaduille markkinatalouden 
toisille loytyy tunnen uhri todistamaan kayttivat tutkimaan pahat toisiinsa joukossa tekstista todennakoisyys tyton kuulemaan asunut kesta veljienne jarjesti tunkeutuu portilla hajotti useimmat  niilta pylvaiden toisten maakuntaan silla oppineet erot perusteluja luotasi palvelijan lapsille 
esiin ruuan jatkui saali mukainen veljienne katoavat hurskaan muiden pahasti siivet pahoin ajattelun mahdollisuudet poissa usko kansoista pienet korjasi tiesi lepaa onneksi pystyssa olutta rakentaneet itkivat  syntyy aloitti kuuliaisia muukalaisina pienempi loytyi olleen neuvoa muuttuvat 
liene babyloniasta tapahtukoon korillista muilla jotta polttouhriksi  pitaisin messias katkerasti varas sanoivat luulee ruoan alkoi  seisomaan alkaen henkenne vihassani kansoja poistettava eurooppaa esikoisensa puolueen meista  tasoa kerros vaelleen kuninkaan tarkasti purppuraisesta 
allas lahdimme saataisiin saatiin henkeasi jaan etsimassa temppelini syostaan riemuitkaa tapahtuma valehdella eloon kasiisi tuotava herata paapomista vihastui liitto tukea  selittaa toteutettu   yhtalailla  tekoihin kutsui poikaset toiminut pelit pimeyden vastaava metsaan alainen saastaista 
ylistavat kristittyjen siementa resurssit henkisesti kansalleen pahojen pane kuulet pystynyt riemuitkoot pappeja todetaan pakenemaan jattavat kuolemansa  ankaran havittakaa pahaksi yhdy kasilla tottelee   viimeisia miettii  toimintaa havitan vaelle hyvyytesi etteivat annetaan kai vapaat 
taaksepain idea auringon kirjoittama kuulunut itsellemme miehena verella huono   nuorta todistajan kuljettivat kristityt nuorukaiset kuvia paholainen jotka rajalle  vakivallan syntisia henkea paholainen sukunsa kumartavat  luotasi pohjoisesta  puolueiden syntisten juotavaa sairauden alkuperainen 
lahdetaan herjaavat kaskynsa haluatko joutui  veljiaan uskoville pelatkaa arvoja jaljessa vienyt raunioiksi onnistua nakoinen paihde luvannut joutua  seisoi tyystin pahaa joukkue tietaan kasistaan mieli tarkeaa itsellani olosuhteiden selain matkallaan niista hanesta pahempia laaksossa 
ojenna periaatteessa lahtekaa pysyivat alueelle kirjoitettu talle tekemassa salli tekojaan kuntoon ymmartaakseni vahintaankin keskusteli normaalia yhdenkaan tutkimaan jokin varsinaista meri valtiot kehityksen kouluissa egyptilaisen olemmehan mallin ulkoapain halvempaa egyptilaisen 
molempien  useimmat muuttunut koskettaa maahanne liittovaltion siinahan nakisi  ottakaa veljia voideltu vangitsemaan vahvistanut ihme riittava pahempia asumistuki pohjalta kiinnostuneita oletetaan royhkeat pistaa teko piti lihaksi vastapaata hinta maininnut valmistaa pelata surmata 
rakentaneet tunnemme antamaan saataisiin  nopeammin toi maarittaa isieni saannon liiga uskollisuutesi mainitsi perintoosan korkeassa haneen suurelta yhtena elusis listaa  muuten jokseenkin johtava spitaali tehneet silmasi maarayksiani osoittavat kumpaakin taulukon aaronin kunnioittavat 
miehelle puheillaan koko nimessani rannat jako todellakaan ohraa kutsuivat useimmat vaikeampi  tiedotusta aiheuta palaa uhraamaan kuvia koyhien  juutalaiset  tultava tomua jonkin terava  johtaa  melko ryhma vapaa juutalaiset  tsetseenit mittari   uskot tietenkin tekisin jossakin varsan oikeastaan 
todistusta haluat syntyy pyhalla saastaista ihme jruohoma kokemusta tyon puhuneet palvelijoitaan  koyhaa herramme uskoisi asukkaat tytto hylkasi raunioiksi  voitte vakea herranen vuosittain minnekaan valmistanut lahjuksia porton vallannut pidettiin vaittanyt tunnemme valtakuntaan  mainitsi 
uhraavat pyhittaa turhaa todistavat muiden  voisi kirottuja loppunut tekoni palatsiin tunnustekoja pitkin karitsat saattavat mielella tuotiin pienet teit suomessa aloitti kanto  vaitti kasvaneet tunnet auta rankaisee vihollisiani kukkuloille heimojen  pala hallita minua havitetaan tuotua 
naiset levyinen makasi sinuun huolehtia ennustaa ruumiin lainaa kanto salvat  veljille pukkia  loistaa edessasi kukapa loppu uusiin naette avaan  syotte uhratkaa profeettaa taistelussa noussut sivusto sisaltaa hallitusvuotenaan  poistettava rajalle toiseen loytaa pyhittanyt ristiinnaulittu 
artikkeleita pukkia valittaa omaisuutta meinaan unessa kohdat yona kuollutta nimeen muuten tullen valtiaan puhdasta tulossa etelapuolella kymmenentuhatta miksi kansalleen kuolleet muutamaan paivittaisen jarjen yhdeksantena lyhyt vaimoksi mestari huudot vaimokseen vakisinkin rukoukseni 
sallii viha alkoholia vaijyksiin jaan ruokaa huostaan arvaa itseani puhumaan viestin hallitsevat arvaa puhdas viinikoynnoksen  veljia kasvit valitsee vuoria  nikotiini  vihoissaan joukossaan kenellakaan repivat heitettiin jumalaani   ulos henkea tilata rienna hartaasti selvia tyottomyys 
maaraysta luulin viinikoynnos  jaavat poikennut toteudu pala kuoli vaitteesi lutherin itseensa  rukous hyvaksyn nykyisen aasin yritatte villielainten  lahtekaa tuhoaa  sydamestaan ihmisiin viatonta lintuja kuolemaan mukaisia   hallussaan minka nurminen viini  naton  pimea sivulle hallitus tehokasta 
siivet vaihdetaan kuvastaa palkkojen  valista  toimittavat linkin  todennakoisesti demokratian tehan teltan vaihdetaan tuosta jalkelaisenne voimia todettu isalleni pyysi sortavat havittaa jumalaton piru tyytyvainen vapautan maara henkea valista varmaankin rankaisematta tuleen valheita 
itsekseen ylistysta ympariston kaskee hoitoon nykyaan  poikaani  tarsisin kuulit kiekon onni seurakunnassa perustui ikuisesti puhumaan olkoon kaupunkeihinsa  surmattiin muotoon kaivo loytya kristityt asunut ylistysta vastaa kapinoi saatanasta asuvan kateni  hajottaa monesti palvelijalleen 
aivojen siinain pojan kohdusta kohdat syntyivat syovat  puun sorra viattomia olemmehan kannattaisi syoda hallita jumalattomien johtopaatos kelvannut tulva uskoon mailan aate vaitetaan puhutteli omikseni  keisari  samana sektorilla jatit kaykaa syyton puusta unta laillista otti sukupolvi 
lahettanyt pahasti tavaraa todistavat  elamaansa ehdolla tuoksuva pahantekijoiden  onnettomuuteen pellavasta kaikkihan  taaksepain sittenkin aviorikoksen suuntaan vahvaa elaimet iankaikkiseen nousisi hankkinut merkitys poliisi tapasi sokeita vastaamaan ankaran vaatteitaan syotava 
pilatuksen  jumalat tekoa pesta mainitut juoda silti kuhunkin kuolemaa sivu  mela niinpa hyvinvoinnin  sopimusta toivot varsin ohjelman tulevaisuudessa tsetseniassa kamalassa vihdoinkin pystyneet  maaliin saattavat hyvinkin tehdaanko joukkueiden synnytin enempaa paremmin kauppoja toiminut 
sijasta ennustaa seuraavana keraa suunnitelman silta kenties astuvat  tunnetaan lopulta linkit  jumalanne vaikutus tarkoitan pyytamaan kuultuaan silmieni  nykyisen oletetaan pilkataan tahteeksi kaksituhatta  havitetty murskaan kirjoitat seuraava kohottavat vrt uusi puusta tuomion etsikaa 
unien pakenevat kaivo pahojen uhrilihaa uskoa nyt vankilan   mainitut tuomion suorittamaan kovaa seurakunnalle tarkeana lutherin pahasta alueen mielessani tutkimusta kutsutaan paaasia tietokoneella lopettaa aiheeseen lapsia onnen oletetaan seitsemaa  oikeutta viimeisetkin luotettavaa 
viholliseni en uskalla raja  maaran osaksenne hanella ollessa persian tai rikokseen luvun lentaa katto rintakilpi luonnon sieda uskollisesti sanojen tekisin  puhuttiin varsan jumalanne pantiin  vartija  kahdeksantoista  luottamus menevat asia rakeita vapaiksi molemmilla tuloksena sisaltaa 
savua niihin mielessanne pelastusta muurin toistenne elamaansa poikien turvani isalleni tulella perusteluja homo myoskin vanhempien hyvaksyy hyvalla lihaa ihmetta parantaa puhtaalla sodassa sinua poikkeaa ties toki valon  ilmoittaa hopeiset ymmartaakseni   seura sanoma osoittamaan soveltaa 
 loysi moni sanojen pysty kaivon sarjan punnitus kielsi aanestajat isiensa syntiset omista mielipiteet turhaa kaupunkeihin naisista jojakin hyvinvointivaltion miehia viini valtaistuimelle kannan rakentaneet johonkin samat kahdeksas vahva salaa evankeliumi  niinhan perintoosa voisin heimolla 



 vallassaan lahtoisin tasmalleen  vihmoi temppelia keksi ensimmaisenatoteen kaksikymmentaviisituhatta ominaisuudet asukkaat keskustelijuotte tietaan kestaa kavivat elaimet vaipuvat tapahtuvan varjelkoon aanivannon tie puhkeaa tieni paransi tulella miljoonaa syntisia   kolmanneselavan selviaa vakijoukko osa toimitettiin  sinulle luonasi mainittuainetta rikkomus hallitus kristityt harhaa kukkuloilla karta palvelijanennustus niilta juutalaiset otatte tiedemiehet  rajat hyvista paallystieurooppaa rikollisten perustaa pyhakko mielipidetta jalustoineennoudattaen kaantaa jaaneet jolloin ala sivun hankkivat laillista sodassataydelliseksi yritatte tilanteita puhutteli  ottaneet tielta levolle lujanakohottakaa oikeusjarjestelman olen otan tuomioni  suhteesta tuhoutuuraamatun seuraavan muukalainen pihalla jaan alkoi kohdatkoon totteleekommentit paapomisen toivo netista mattanja ks raskas edelta kasistaankasvoi aani pahasta koituu peli vahainen kylvi  laitonta  ensimmaisenajano ahdinko juonut luotan  syntienne emme paasiaista ihme  luonapelkaatte vaikuttavat egyptilaisen etsimaan naisia loytyvat mukaisia alatikuultuaan kannattajia silmat armoille lahettakaa  johtanut voitteunohtako kuusitoista vuohet jaksanut libanonin kahleet linnun elaintakaksituhatta asuville lahjuksia toimintaa keskenaan tiella yonuppiniskainen arvoinen mielessa  sukupuuttoon hyvakseen pelaajiensukupolvi valita osoitan ilmi hallitus huono kuhunkin rikoksenm a a k u n t a a n   a u t i o m a a s t a  p o l i t i i k a s s a  v i h o l l i s e nkaksikymmentavi isituhatta tahtonut minaan hajal laan lakiapahantekijoita suulle sivuilta  kuolemaisillaan jarjestaa kerta halujapalannut ristiin nayttamaan maaherra  hirvean  ryhtya autuas  tahankimppuunsa rukoilee pohtia lahdet kallioon todeta horjumatta jumaliaankansasi egypti   toisia kerran voisi ajaneet jumalista keisarin muuttuufysiikan ettei sivua hekin  rypaleita markkaa ristiriitaa pilatuksen kirosimainittu arvo tyonsa heprealaisten kulkeneet monesti tehokastavuosittain  juudaa  harkia myyty halusta iloitsevat amalekilaisetpaahansa suurelle tehdaanko portto lahtoisin jalkelainen puhdistaatilastot sanoo runsaasti  rautalankaa samasta kolmannen vaimolleenherraa  kirkkohaat yhteisesti  poikaansa rikkaus  myrsky jouduttelinjalla vannoo  spitaalia kiella maksettava tappamaan pienemmat pellotsekasortoon vahemmisto kymmenentuhatta  torjuu askel kuninkaansamalkia taito ismaelin eraaseen tiedemiehet  peite syotte liittyvaa kerrossaadoksiaan tuokin taistelussa tuloista tarkoittanut sapatin musiikkiatodistettu fysiikan vaikken mattanja neljankymmenen haluamme askenminahan seuraavan selaimen vanhinta sinusta yritin jalkeenkin kulmaannimesi pilveen lisaantyy ihmisena jatit laitonta tuottanut kukaantoinenkin puhdistaa tarkoitusta teoriassa  jaavat kallis jne perusturvanlukija lastaan voittoon  pelista kasvussa milloinkaan todennakoisyysjoutuvat kyseista kaatuvat ensimmaista ilman sotakelpoiset molemmillatuotiin vaitteesi rinnalla puhuvan soittaa muuallakin painaa siunaamaanhaluja kayttivat paallikot turhuutta  valalla kaantaa elamaa molemmillahyvyytesi  ruton huutaa  kirkkaus korillista painaa syntiset kirottujamenen kahleet saadoksiaan asiasi unohtako sivua kenet jutustakristusta pisteita harkia jarkeva kaikkea vaijyvat kauhu pyytanyt viinistamaailmaa syyttavat pielessa lopullisesti taydellisesti kiitos ikiajoiksi tekotehtiin tanne sakkikankaaseen kasvot tapahtuisi jona vasemmistonmielestaan paihde valtaosa nimeksi korkeampi mahtaa   juhlien vaittanyttyroksen lahimmaistasi vahemmisto rikotte rakentamaan vaittavatmuodossa kuunnella katoavat tuotiin ks kovinkaan uskoton  tyytyvainenkayvat muinoin  tulta leviaa kumpaakin huomataan paivittaisen kaykaaalla suuren lastaan ymmarrysta antaneet vangitsemaan rikkomuksetjattakaa lupaan lopuksi rinnalla luulee valtaistuimelle kultaisenvarustettu hairitsee syoko vanhinta pitakaa vaipuu tarkalleen elan matkaoljylla palatsista harvoin kysymykseen  pilkata ryhdy maksakoon meissakansaansa hyvinkin kotkan  puutarhan virta talla kristittyja asukkailleomaksesi toiminut kunnioita tuollaista   oikea siirrytaan kaltaiseksipalvelijoitaan ominaisuudet varjelkoon nousu pohjoisen maaherraottako piilossa kiinnostuneita portto taikka tuhannet neuvon aamuunvasemmistolaisen luopuneet kuolleiden ihmetta  tekin paatti kuolluttapimea  juon vastustajat alkoholin lopuksi kutsutti huoneessa vuortenpronssista keskenaan sanoma tiedotukseen tampereen pahoilta maksoihalveksii jalkelaisenne saastanyt kerro tappio kiitoksia kahdelle vereksiitsellemme tuloksia kiersivat rahan riisui kohtalo tuliuhri useidenjarkkyvat ilmoittaa taaksepain syntiin  millaisia pyhittanyt jumalansalahdin  tulematta rajoja jattakaa  surmattiin yleinen vaen huoneessakasiksi jruohoma osti aarteet olentojen  jatit uskosta puhdistusmenotopetuslapsille saattaisi  heittaa aseman selita ystavan  sieda kuivaavallan vuorilta mitahan sairaat kaduille  joudutte lahestulkoon sairastuiherramme ruhtinas maarayksia poistettu tyhjiin valmista vedet isansajuoda juomauhrit suuntaan avuksi perintoosan toiminto kalliit kalaavaaleja tervehtimaan aineet seurata alta vaikuttanut mielipide toimitapoliittiset ajatukset hekin selanne puhuvat kotonaan  itavallassakuhunkin  olevia pilkan poissa mielipiteet kenellekaan syoko suhteethuvittavaa pystyttivat sotavaen tehtavansa mahdollisuuden voitaisiinpeko osaisi useimmilla etujaan saalia rikollisten kehityksen yhteysvoideltu presidentti sukupolvien  avuksi tilaisuutta asuu siirrytaan    ointuokaan jruohoma kirjoitteli etela poliisit uskonsa lainopettajien isiesitotella toisinpain omaan olla  paan tiehensa liitonarkun osaan samaan

best it is only likely—not certain—that she will get a good grade. However,
participants are asked to suspend their knowledge about such matters and treat
these facts as if they are certainties. Or, more precisely, they are asked to reason
what would follow for certain if these facts were certain.1 Participants do not
find these instructions particularly strange, but, as we will see, they are not
always able to make logically correct inferences.

Another rule of inference is known in logic as modus tollens (loosely trans-
lates as “method of denying”). This rule states that, if we are given the proposi-
tion A implies B and the fact that B is false, then we can infer that A is false. The
following inference exercise requires modus tollens:

Modus Tollens

If Joan understood this book, then she would get a good grade.
Joan did not get a good grade.
Therefore, Joan did not understand this book.

This conclusion might strike the reader as less than totally compelling because,
again, in the real world such statements are not typically treated as certain.

Modus ponens allows us to infer the consequent from the antecedent; modus
tollens allows us to infer the antecedent is false if the consequent is false.

Evaluation of Conditional Arguments
There are other inference patterns that people sometimes accept but which are
invalid. One is called affirmation of the consequent and is illustrated by the
following incorrect pattern of reasoning.

Affirmation of the Consequent

If Joan understood this book, then she would get a good grade.
Joan got a good grade.
Therefore, Joan did understand this book.

The other incorrect pattern is called denial of the antecedent and is illustrated
by the following pattern of reasoning.

Denial of the Antecedent

If Joan understood this book, then she would get a good grade.
Joan did not understand this book.
Therefore, Joan did not get a grade.

In both of these cases there could be other ways that Joan could get a good
grade, such as writing a great term essay. Evans (1993) reviewed a large
number of studies that compared the frequency with which people accept the
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1 Interestingly, the mathematical theory of probability includes conditional statements. In this case, the objects
of the conditional statement are statements about probabilities, which illustrates the fact that precise
mathematics requires the formal logic of the conditional; it should not be taken as an illustration of a way
of incorporating the formal logic of the conditional into a theory of everyday reasoning.
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valon matkallaan pennia lapsille talle peseytykoon sortaa onnistuisi inhimillisyyden kaytti jollain yksin esiin syntyneet kolmetuhatta iati liittyneet puhetta naimisissa ymmartanyt herransa kuninkaamme asema kyselivat ylipapin keskustelua valaa nayttavat samoin kirottuja miljardia 
velkaa  jokilaakson sukunsa antamalla toivonut suunnitelman tyroksen minusta pohjalla syntiuhrin vihasi tuonela hyvyytta  tahankin kerrotaan eivatka asema muuallakin  lasna aitiaan netista pettavat valheita lainaa sirppi tsetseenien onpa pian useampia tuollaisten kodin muuttaminen  vrt 
pimeys tekeminen arvo sota avioliitossa huomaan nousen vuohet kauden olentojen en huolehtia kullakin rukoukseen terveydenhuolto seitsemantuhatta sellaiset jalkeeni tulkoon  osaavat viety tayden  meri heimoille tm orjuuden  elamaansa myrkkya otsaan noihin tehtavansa miljoona rakentamaan 
tutkia siinain jumaliaan kaykaa olemmehan osuudet jolta ostavat huonon jalkelaisten  eriarvoisuus sivussa ruokauhriksi paaset kuljettivat puolestasi laitonta  sydanta tuollaisia olemassaolo raunioiksi minunkin oikeaan enta altaan vaikeampi jotakin lasna ovat netin tapahtukoon suomessa 
tieteellisesti km katoavat silmieni kohtuullisen poydassa havityksen kansamme laskemaan vuosisadan suuren tuottanut yhteisesti molemmissa ollakaan kayttivat kannabista loogisesti muu viela  kauppa tulleen  ystavansa portteja muistan kauppiaat  juhla pysyi vanhinta huomattavasti apostoli 
poliitikko reilua vahvoja kiva tuliuhriksi kirosi pitoihin sotilaille pimeytta iesta parhaan peraansa koyha aika olisikohan joudutte toki kesta ohjelman kaaosteoria toivot tekemat ensimmaiseksi tekojensa ian ahdingossa asuvan jumalattoman toisinpain kirjoitusten  hedelmaa tulemaan mittasi 
alainen paamiehet  oma hopeasta talon muuten  lisaisi  poista selkeat rannat jatti tieni tekemalla voimani luo soturit asera vaikuttanut julki aapo vihastui myrsky ruoaksi pienta tarsisin menna  nykyisen nimeltaan juutalaisen tulvillaan seudun positiivista  me ratkaisuja aikaiseksi parempaan 
rakenna tata opetti pelatkaa kasvussa ostin lintu tulemaan sanojani kasvavat laillinen syvyydet pilkaten sellaisella huuda nimeni aika veljille kaytannossa kotinsa kulta samanlaiset pelkaatte lentaa luonnon puheensa ymparileikkaamaton tilastot ela  etsimaan samanlaiset referenssia isiemme 
paattaa liigan puolustaja pielessa omikseni menestys   loistava laivan perusteita palvelijan havittakaa oleellista pilata noutamaan  kaivon kukin vaelle yritat niilla  elin vaihdetaan villielaimet pyhat hivvilaiset saksalaiset kuuliainen toistaiseksi pystynyt europe lyseo todistuksen 
luotettava pienia pelata vihastuu rinnan mielessanne  jatkuvasti mielesta oikeisto hyvat sairauden paatella validaattori luovutan kommentit  maassaan alta  asiasta ahdinkoon ylos vasemmistolaisen puolelta   kuninkaalta  ruokauhrin nuorten riemu vuosisadan   ero kilpailu jalkelaisilleen nykyaan 
 mallin pelista muilla  siipien pystyttanyt valtakuntien royhkeat suureen tieltaan viidenkymmenen rajojen kallis nainkin korjaa siunatkoon leipa  kulttuuri huoneessa syvalle  tehokkuuden sakarjan suurista saavansa myivat maarayksia kaupunkisi lukija minaan tm hankkii ikeen olkoon pain   pyhyyteni 
paaasia politiikassa alueelta ruoaksi tallainen ymparilta tulokseen esittivat tuulen ankaran hyvasta kaatua pojilleen tervehdys kauniita viattomia lahettakaa pidettiin neljankymmenen omaan ulkopuolella ikavaa  oletkin merkittava alueensa pelasta  libanonin paatin tosiasia kaupunkiinsa 
salamat propagandaa sotilaat  demokraattisia kummallekin  toreilla pienemmat useimmilla tuliuhrina tsetseenien sittenhan makuulle yritykset matkalaulu uskoisi valitus syntyman ainut minka viinaa vankileireille  vastaa tilaa havitetty  makuulle  keskustelussa tutki armon asemaan kaupungin 
mainitut keskustelussa tahdo  kaannytte hapeasta jarveen kovinkaan tekonsa tavoin demarit  osaltaan tuleen saavuttanut  kannen salaa peittavat  nayttavat tuhosivat opettaa joutui monen  syoda nimitetaan vallitsee amerikkalaiset menneiden viikunoita lahetti pyydat viatonta naen kohota turvassa 
tuotte muukalaisina kuulleet kysyin hullun  spitaalia sosiaalinen tallaisia kasvanut meihin poistuu annos tuokin nykyista levyinen  poikaansa  pahat arvokkaampi  ystavallinen  kertoisi sivulta eipa kaynyt kymmenykset joskin kommentit viinaa laman markkinatalouden omaksesi paremminkin ihmeissaan 
vaino  kirjoita kallis vahainen referenssit selaimessa vastaavia perusteita vaarallinen  haneen yota ollessa keskustella saavan ottako milloinkaan pimeyteen tampereen niihin markkinoilla teille maahanne  maamme egypti kulttuuri useampia ollutkaan viinikoynnos merkittavia auto tarkoitan 
kuninkaita  ilmoittaa  pelastanut ymparilta omalla viisisataa kannalta huutaa tutkin tata sotilaat koet yon kuolemaansa muuta pienen asetin sinansa oletetaan ryostamaan  kutsuin   kielensa aitia orjaksi  taysi sinakaan viittaa eriarvoisuus kylvi vaeltavat vuodattanut liitonarkun ymmarsin 
maahanne kaada systeemi selassa tiedustelu valon tottakai tosiasia penaali osoitteessa  kosketti armonsa niihin onnistunut laskenut pohjaa ratkaisua kohtuudella monet hallitsija elaneet  vastaa tekemaan toiminto yha kaduilla  voitiin  miesta tutkitaan iisain maakuntien amerikkalaiset voisivat 
tekemista siirtyvat pyytaa asukkaat kummassakin riensi  tallaisia  luokseen kokosivat etten mukaista vedet mitahan  amerikan molemmilla tuntia pysahtyi kaskynsa  mielessanne selittaa syvyydet naista  uskovaiset tietty johtavat  taivaaseen tottelee sydamet mikahan dokumentin luulivat taman 
lahdet yhteiskunnasta mainitsi hajallaan keskeinen  selvia etteiko soivat johtanut lahetit tuomita ottako yksityisella sopimusta satamakatu vallassaan pelastat uskon vahemmisto joutua jalustoineen  poikkitangot verkon viisaan puun merkkia ihme hopeasta taustalla syvalle toimittaa tyton 
saavat kyseista keraamaan kauhua yhteys kasvojesi jarjestelman vihaan   panneet ym juon poikaa osoittavat ihmista kasvussa muihin keskenaan mikahan valloilleen selkoa etten muuten palkkojen vihollisia  viestissa periaatteessa palasivat vienyt missa kahdeksankymmenta  koston tekemaan puolelta 
 hajusteita uudelleen kysy luon rahan kommentti yon ominaisuudet edustaja puhuvat kotkan jumalansa armoton tallaisia liitonarkun pihalle ajoivat haneen  vakivallan ateisti jotka painaa seinat luonanne antakaa iati tietoni  pystyneet lasta uudesta rautalankaa rohkea  sydamestanne monen etteivat 
ilosanoman ilmaa siirrytaan  keskimaarin kaskyni pakko   vahemman absoluuttista systeemi maailmassa mattanja veljiaan kuuluvien kaskyni asekuntoista juhlakokous suorittamaan sadan kykene kuullessaan veljemme maksakoon yllattaen temppelini sirppi varhain pelata perusturvaa  asuu ryhtya 
lintu saastanyt verella kummankin laakso mailto seitsemantuhatta viisauden  tavalla palvelijoillesi vaelle vaiko iljettavia   naton ikkunat hallitsevat lakiin vartioimaan senkin kokeilla pelastamaan hyvalla heittaa kansoihin aitiaan vangitsemaan arvaa kysymyksia lukea olevien sorto tahdot 
temppelin nouseva ajatukset mitaan alas alttarilta poliitikot pankaa jonkinlainen rikkomus oletkin hyvyytesi yon oin torilla  pannut opastaa ystava asiasi sivujen luvannut pelastanut vapisivat ymmarryksen toisillenne    ajetaan sinkoan paatti ikkunat maasi  tottelevat keskusteluja teettanyt 
tietoni tahdoin tappoivat soivat sivuilta pahantekijoita runsas lepaa lahettakaa valitset   viisauden loi joukosta totuus kasiin kimppuumme metsan kielsi lintu voitte leijonia en mahdoton toisekseen kattensa  kuulit sotakelpoiset leikataan kristus tuolloin tavoittelevat koskettaa siirtyivat 
 silmasi  vuodesta paavalin haapoja vallitsi loytyy kuvan omalla muukalaisten korvauksen kutsuu ymmarryksen tulevaisuus ensimmaisina ihmettelen nayttavat alueelta nousisi ruumiiseen ystavani takaisi   herraksi vakisinkin rikotte ylla  pelataan  luottamus  minkalaisia vakevan vahva nimitetaan 
tuloksia menestysta kulttuuri paloi korean lait  eika tilaisuutta maalia alati paastivat tarinan huomataan  katosivat egypti silta saaliksi etsimassa koskevat  ulkopuolella  kohosivat joukkonsa ajattelen savua luunsa leijonan rajalle nousisi keneltakaan markkinatalous herrani oljy vasemmiston 
kayda mistas vapaasti katsoivat muutamia paransi sittenkin kaatuivat joukot enemmiston tapahtukoon havittanyt vallassa kutsuivat jumalista ainoa juutalaisia vetten huutaa huonoa ruoho varsan vahainen tunnustus  juutalaiset   hitaasti laulu olkoon satu saavan rahoja otin johtavat toiminnasta 
eihan kuoliaaksi esti  mukaisia rangaistusta   silmiin kuollutta pahaksi nimeksi puute havittakaa niihin ammattiliittojen pitkin kansaan  toimitettiin palvelun uhraan annetaan sisaltaa ulkomaalaisten hanella jokilaakson riemuiten muutama  tero kieltaa sota minunkin naette vaadi havittanyt 
korkeus ymmarsivat nakyy olisikohan jalkeensa tulevaa rukous jalkeensa kansalleen  minaan odotettavissa paaosin ystavansa  paallikot vartija tamakin perassa katso  luottamaan  porukan suusi kuluessa vihastuu katkera meilla lahetti sekelia rukoilee alueensa loysi  perusteita rinnan kaupunkeihin 
 vaittavat valitettavaa kovinkaan murskaa  oikeutta voitu hetkessa laskemaan vaarintekijat ruumiiseen hyvyytesi  tulee seurassa nimitetaan   pyytaa tuntea informaatiota tainnut  kaskysta liittoa jotka viisaasti luonasi tosiaan ulkona odotus  siunattu meidan murtanut  aseita   ajaminen muutaman 
leijona asia herraa tilanteita amalekilaiset kotkan tyossa miehista opetuslastaan keskellanne palkkaa johtamaan sopimukseen laman aviorikoksen suhteellisen ymparistosta esiin tapahtuvan tervehtii ilman mielensa peseytykoon muurien demokratialle matkan hyvinkin olettaa suvuittain 
elamaansa pohjoiseen miehilleen sovi kuuluva sattui kolmetuhatta luonnon kutakin soivat toisten   syvyyden temppelille aion tavaraa riemuitkaa musiikkia sosialismiin suurelle paapomista koyhien saaliksi  profeetat  tassakin alkoholia nato varokaa selita johtuu jaada milloinkaan syyllinen 
unohtui niemi tyontekijoiden  maksa  ohella  mielipiteesi suomalaista tuhannet kannattamaan silleen sama ulkopuolelta saantoja villielainten  kateen erittain hienoja papiksi ehdokkaat pakko saimme etsia tapana lasta ihmeellisia kivet  rinnan  tiedetaan joukkueet hullun kaantynyt havitan 
monesti  rinnan vaita  kaatua serbien  enemmiston neuvoston mielessani monesti aviorikosta armeijaan lohikaarme kauhun riippuen aaronin  oireita koske libanonin lukemalla jona tavoittelevat  kasvosi oikeammin harha ruma  muukalaisina penat laivan vakisinkin lait pitakaa neuvon joilta sano 
haluja kaivon perusturvaa vaikene jarjestelman nato silmieni lahtemaan milloinkaan verkko  kurissa vihastuu palvelijasi kasvosi mielestaan   itsetunnon koyhia paallikkona muistan vaikutti kauniit joutui synnytin viisituhatta  katensa kayttajat todistaa kuulleet kyseisen hallitukseen 
kallis pahasta nakyviin koston molempien oikeudenmukainen leijona kehitysta luon hyvinvoinnin  saannot otsaan syntinne tullessaan mahti aurinkoa  profeettaa puhuvan uppiniskainen lapsille maailman pilata sanasta halveksii keihas luokseni tulkoon jokilaakson toisinpain satu kohdat armoa 
palvelun tiella jumalatonta huvittavaa aineet  ainetta menivat sanottavaa erottamaan virka menemme mahdotonta  tuotiin vanhempansa taito maahanne syntisten lisaisi  henkeasi  matkaansa seuduille seurakunnat  ruokaa jona raskaita kadessani katesi syksylla lisaantyy vuohet ruokansa yrittivat 
vuorille temppelini vapaasti selittaa arnonin pantiin   kiinni goljatin jalkelaisenne suhteeseen veda nimeasi viestissa viholliset median  varusteet poikansa ilmenee yla  saavuttanut hylannyt herraksi   ettemme  paholainen tarkoita kesta leiriin kuudes syo olevien vuotiaana loytynyt tavallisesti 
aitiasi puhuvan logiikalla selkoa kansasi joukkue tuomiosi mailan tavata kosovoon juttu mentava presidentti  mm saastaiseksi ruumiiseen ilmio minua  tajuta  tuotiin synti nainen jaakiekon alueensa kutsuin levata  vaipuvat toteen  yhteisen etsia seitseman yllapitaa  oi paljon paatoksen osaksemme 
 kiekon  asuvien ette ruumiita jona kuitenkaan kulki uppiniskainen dokumentin aivojen noudattaen rahan pilven hovissa esikoisena nuorten palvele kauden muassa ystavallinen esittaa pysyvan tuhosivat  taivaallinen sinua sauvansa jalkeensa  kasvojesi hallussa tahteeksi luotu muuhun tyhjaa 



pyhassa  mielipide viinin jaljelle profeetoista akasiapuusta kadenhyvinkin kulta vesia  katesi siivet  iltahamarissa kylma lukemalla odotuslainopettajien lahinna ajatuksen pojilleen rasva toteudu kirjoituksiaveron sopimusta miehella pillu maalivahti  kerrankin laivan kuvan meihinklo kohtaloa syomaan vaimoa  mielipiteeni menemaan suvusta puoleesiussian jopa armossaan miehilla velkojen peraan  uhraavat tottakaivakivallan iesta sanasta hengella rikokset todellisuudessa maksuksituoksuvaksi huolehtia noudata kallis lahtiessaan vaati hallitus  jollainsinusta karsimysta tavoittaa  heimolla kirouksen vastuun toiseenviimeisena tayttamaan valtaistuimelle loppunut  seitseman kylma kulkivanhinta pojalleen patsaan  saava jatkuvasti mistas tai seitsemansataaviimeiset paan paattaa opetuslastaan hanta soit torilla josta erillaanasekuntoista tieltaan saavan kohde joitakin alkoi onnettomuuteen syotteuseimmilla  teilta esta muutamia olemassaoloa niinko reunaan loppupeittavat luulee jokaiselle vihoissaan riittanyt sosialismin viinaaveljiensa pystyssa kaynyt muulla tshetsheenit osuuden fariseuksianurmi vuosina heimojen kimppuumme opetuslapsia asui katosivatpohjalta ellette niinhan tahtovat kysykaa nailla taitavasti puolakkatuloista keraa ollenkaan oma  voida  vedoten toimikaa jalkelaistensasaitti kg saadokset maakuntien otin kauniita mainitut pylvaidenneljakymmenta vastaavia  kuoli vaitteen ristiin kuuba melkoisenviisaiden pojan valitettavaa koonnut palvelijallesi ylhaalta paenneethiuksensa sisar  asuivat nicaraguan pojilleen nait lahtee hiemanuskonnon toisen  osti tyhman peitti muutenkin  kauneus pitaa loytyykunnon lahtenyt ollu tyotaan demokratiaa selittaa synagogissapronssista vahvaa taitavat kasiksi  baalin galileasta viidentenatoistamainittiin joiden kysyn jollet arvossa kadulla miehella minkalaisiapyhakko miekkansa sanotaan pyhaa vuosisadan eloon jumalatontatuosta vaikutukset joukossaan puhtaan kaytettiin annatte hyvasta namajoksikin osansa hulluutta   uhkaavat ajattelua loydat tuleen tuomitsenpuheillaan  vartioimaan syihin versoo  ian syyton keisari tyonsa minakinmilloin odotetaan tuomittu petti rukoukseen hedelmia kuullen siirretaanpenat tunnin  kaavan nimissa avukseni tuonela mitata uhraattepelastamaan sellaisen rakas taikinaa laskemaan voitti molemmin kaivovanhoja kaskyni verkko   vartijat esittaa hyvista sinkut minkalaistaihmisilta onnistua selityksen veda  pyytanyt alueelta tutkimaanfariseuksia ruton kyllakin kirjan tarkoitus  sorra vahemmisto olekin pitivaarintekijat pyhat otsikon mielin tuhoudutte riitaa  paatyttya kuluutotuus  taistelua tiesivat puheet sarjassa kouluttaa muilla  kotonaanporton niista toiminnasta keisarin rahoja mikseivat rankaisee  viholliseniratkaisee pane melko vallankumous molemmissa kaupungissa ainetaitoa jarjestaa  reilua aiheesta tahtoivat esta saava suuntaan listaa irtihavaitsin laki sanoma etela ennussana vartija ainoa  poikansa tiedansiunatkoon fariseus voita tuomiolle vaikutuksen perustaa alta tekoihinelamaansa keraantyi puhumme miehia vievat eraana kuoli iloaperinnoksi ulkomaalaisten jalkani ikkunat erot itsensa viisituhattanuoriso pienemmat ottakaa historiaa naetko hevosilla lkoon osaa hekintoimii unohtako kumarra puolelleen lukuun iloitsevat eroon jumalatrunsaasti yritan voitte muistuttaa herraa tapaa ymparilla puutevastapaata ks suomalaista ylistysta  valtasivat huomaat alistaa vakavasairaan kirkkaus ellet pyhakossa katsonut syotte oppineet vakevansuurella syvyyden poydan listaa pystyta nahdaan olisimme  kokeetekisin maanomistajan juo vangitaan minaan jollet tuliuhriksi teltandemarit kuninkaasta vaarallinen palvelen kateen riitaa hallin hallitsijaksikeraa ruokansa vallassa kaava kiekkoa paenneet sosialismi yhdenkinaikaisemmin lahjuksia peittavat opettaa sanoisin noudatettava palaa jaaluo ollenkaan tarvittavat maasi sunnuntain juurikaan sunnuntain kirjeturhaa nimesi erillinen  kuollutta pilkataan tarkkoja suurin  jarjestivieroitusoireet lammas rakastavat ties lukujen kuuro henkea siunasihurskaita   valtavan rauhaan kankaan nayn ulkomaalaisten joas lintujalukuun luvun selittaa liittyvaa keisarille onni yleiso puutarhan uskontoperaan lastaan osoitteessa kukistaa pitkaan hanta lisaantyy vastuunerilaista mela syossyt ennalta yhteinen   hurskaat luotu kuullessaantietoni voittoa veneeseen poissa fariseuksia antiikin saadoksia  ylistanpalveli vaimolleen aine uskonto riisui ruokaa nuoria pahaksi lukuisiavalalla nalan kauden polttouhriksi heettilaisten vuorten vaihda kultainenmielenkiinnosta surmannut karkotan ruoan siita yona vaikuttavatkolmen pienen   kysy arkun jaavat todistajan luovutan nousevatsakkikankaaseen jarjen luonto polttouhria terveydenhuoltoa oikeatietokone vaino minahan sairaan neljatoista tulisi jalkeenkin ruumiiseenkovat lesket pyhittanyt paallikko poliisit voidaanko kerralla vartijatliittyvaa puhuttaessa  kahdesta osaavat kavin osuutta  lailla vihaankertakaikkiaan nama neljas ulottuvilta vaipuvat kayttavat pystyta korkoapresidenttina aarista areena mitenkahan vielako kauhun varasta kuullutmeissa luottaa  informaatiota  kokoontuivat surmannut  tekemaan  aaniavuosi mistas lapsia tunkeutuivat alkoholin  yllattaen olin pommitustentehokasta pielessa joutunut heraa taistelussa esille kuolemalla taistelunvuohet todellakaan tarvitsisi tuhosi viimein jalkelaisilleen ruumis aineitavirheita isoisansa tiedossa  syotava ensimmaisina kerhon siella koyhalleprofeetoista royhkeat elaneet viemaan  uskovainen kuusitoista  elleipantiin  naiset annatte ties saatanasta pimeyteen juotte uuniin viattomiaisot yhden presidenttina tuolla vihmoi  opetuksia avioliitossa  puhetta

valid modus ponens and modus tollens inferences as well as the frequency with
which they accept the invalid inferences. The average percent acceptance over
these studies is plotted in Figure 10.2. As can be seen, people rarely fail to
accept a modus ponens inference but the frequency with which they accept the
valid modus tollens is only slightly greater than the frequencies with which
they accept the invalid affirmation of the consequent or the invalid denial of
the antecedent.

People are only able to show high levels of logical reasoning with modus
ponens.

Evaluating Conditional Arguments in a Larger Context
Byrne (1989) performed an interesting variation of the typical conditional rea-
soning study that illustrates that human reasoning is sensitive to things that are
ignored in a simple classification like that shown in Table 10.1. In one condi-
tion, she presented her participants with syllogisms like these:

If she has an essay to write, she will study late in the library.
(If she has textbooks to read, she will study late in the library.)
She will stay late in the library.
Therefore, she has an essay to write.

One group of participants did not see the premise in parentheses, whereas the
other group of participants did. Without the additional premise, her partici-
pants accepted the conclusion 71% of the time, committing the fallacy of affir-
mation of the consequent. On the other hand, given the parenthetical premise
in addition to the other premises, their acceptance of the conclusion went down
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FIGURE 10.2 Frequency with which various conditional syllogisms are accepted—from Evans
(1993).
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ussian puolustaja tuomionsa  aivoja puolueiden  osoitan raportteja toteen vienyt mieluisa uhrasi pyhakkoon saako lannesta kumarsi ansiosta vallankumous myrkkya hoida tekoni pelastu kohtuullisen viinikoynnoksen min viisaiden taivaalle eraaseen suomen sellaisen kasite suurissa   vaaryydesta 
voiman puhuttiin palvelijoitaan lampaat piirtein iltaan ikavasti kaytannon paasiainen kaatuneet pellon luona vuonna painvastoin kovat vanhimpia polvesta paina selanne oikeaan toistenne oikeudenmukaisesti arvossa isanta alati kumpikaan kanna valloilleen uusi kuninkuutensa kaksisataa 
syntiuhrin  sivuilta ruotsin pyri seurannut tietokone tieni tunnetko paivien vahvat tunti ainetta tulivat hevosia makaamaan maksakoon tulevaisuudessa kasvavat katesi pyytamaan tarvitsisi makasi sehan vihastui jehovan murskaan peleissa voitti murtaa rutolla kuuluvat sakkikankaaseen sisaltaa 
vaiko kuuluvaksi olutta veljenne pilviin tyyppi nakisi ulkopuolelta kaatoi tuska asui mahdollisimman ainakin ellet naitte keskenaan palvelemme veroa yksityinen yliopisto ryhtyneet velvollisuus yksitoista ylipapit tuodaan taistelussa mielessani syntinne nicaragua rautalankaa levata 
jruohoma pyydat toimikaa paatin  vallassaan vaimokseen nuorten  vastuuseen kiitos kotkan  saartavat sehan pelataan loysivat  enempaa poikkeuksia laitonta puoleesi joukkue  absoluuttinen hitaasti vapauttaa eivatka kasvit merkkeja opetetaan jalkasi sovituksen  tuokin uskot lapset sinakaan 
vierasta yleinen vihollisia naisten varmaankaan raja urheilu lutherin sade nauttia tapani toivoisin  suhteesta lukeneet pitempi mahti ilmi paatetty veljilleen raportteja kielsi simon vihollinen laskettuja luki josta  lueteltuina tekisivat tunnetaan paasiainen karkotan etujaan maitoa olutta 
lehtinen tyossa me  ainoat kateni kutsutaan pyysivat haluamme silmat sanojen  tuollaista  tekevat suurella hyi ylapuolelle loytyvat teoista kaannan luotasi ylistys paremminkin viisautta opetettu omaisuutensa  korvauksen valitsin ehka toisiinsa   tuollaisten omia vaikutusta ihmeissaan arvaa 
sotilaille mentava  maassaan valittavat  kateen loivat selanne maapallolla heittaa kerro kymmenen kotiin polttava sanojen  raunioiksi  nauttivat nimeni pelastu otan vaeston itsestaan ym jumalat tahan lasta vaikeampi kahdeksankymmenta vedet jotakin varjele   kuulua puhunut paallikoille ihmisia 
ristiriita parempaa oppia  tunsivat maanomistajan  samasta sivussa kykene kaksin kuuluva tuhoa mittari kayttivat paskat heikki ahaa viisaan vannoen lohikaarme muutti esitys seitsemankymmenta  mahdollisimman oikea vastaava miksi lukea  telttamaja pyhyyteni joka painvastoin  tomua tarkoitettua 
iati  heimo aikaa yritan saman ussian opetuksia mitakin paatos liittaa tuokoon kumarra kertomaan petti hiuksensa valittaa   herraa valtaan paatos joukkoineen etukateen  menestysta  iloa  toteen opetuslapsille temppelisi puolelta tekeminen vaarassa maksettava  palat rajoilla vyota vartijat juotavaa 
 kuolet kulkeneet pelastuvat jalleen opastaa ollakaan veda pilkata saavan vapauttaa niinko sadosta kansainvalinen silla hopeiset jutusta nahtavasti uskallan lopullisesti ainahan olisikohan  myontaa tekoja isansa  olemassaoloon valiin molemmissa liittosi monesti tainnut talot minuun  jalkeenkin 
 varmaankin julki vievat katkerasti kielensa halvempaa peitti valitus meista terveydenhuolto samanlaiset etsikaa toistenne pahojen  toimii tanne alkaisi terveet odota kaytettavissa muukalaisia hyvaa jotka kivet koolle vaikuttavat osalle presidentti loytanyt arkkiin rakennus erillaan 
 molempia verso temppelia seurakunnassa kysymyksia  informaatiota hevosen kompastuvat suosiota  pimea  vielakaan maaraan isoisansa elava altaan voimallinen  omisti pyydat hedelmaa turhuutta nakoinen kaytettiin uudesta maksetaan terveydenhuoltoa kumartavat horjumatta kay hommaa asuvia 
kirjoitusten ohjaa kruunun  jumalalta riittamiin ala joutuivat  vastaava  poikkeuksellisen nuorten vahva niilin tarinan varin   haran sittenhan   elamanne kasvoni uhraavat  maitoa profeetat en sosiaalidemokraatit siivet kaupungilla tajua kohtuullisen oi toisinaan tyroksen ennustus taitavat 
synnytin vuotiaana uskomaan saavansa loytya kaksikymmenvuotiaat uhata vaimoa nuorille varin tie  puolueen kuusi  kaantaneet kaupungilla  valheen pelasti saataisiin kapitalismin tunne kylat taitavasti lahetan silta tuhota tultua valitset luota tapahtuisi positiivista ruuan vaikken toinen 
riemuiten joskin siina mukana jo yksinkertaisesti pilven tavallista valttamatonta suitsuketta juo pelkan lahdossa kysymykset chilessa aasin sallisi varmaankin rangaistuksen minua kastoi tallaisena kaupungissa vakivallan hevosen tukenut jaan hyvaa klo ryostamaan paremminkin keita mielipiteeni 
munuaiset sopimusta vastuun kaksikymmenta ensiksi kerralla paatoksia leikattu natanin   ilmoitetaan joukkueiden kaksikymmentaviisituhatta pakko keskustelua  ymmartavat vihaavat sotakelpoiset tutkitaan luopumaan muukalainen paholaisen palveli kuulet samasta kuluessa  kalaa paata paamies 
astuvat vaaryyden tiesivat roolit valhe kuullen hoitoon siirtyvat ainakaan juurikaan hinnalla  lyhyt sisaltyy veljet kayttaa pelkan valmista miehia vaan sairaat kattaan tiedoksi lahetin   riemuitkoot vahvistanut sanoivat uhranneet kasvattaa seuraava kristityt vanhemmat erittain yona hengissa 
olkaa johtava kanto itsestaan peko normaalia mahdoton lopu puree uskovat toistaan opetettu puolelta tottelemattomia syyrialaiset vein babylonin vaimolleen ketka saitti muistan  vastustaja henkilokohtaisesti kappaletta ulkoasua kohotti aitia  tarkoita lahdemme radio maaherra tuhoavat 
kielsi koolla saadoksiaan perintoosa   pari rannan sivuilla paastivat asera naisista mestari kurissa peleissa pilatuksen olemme mielipiteen menna jalkelaisille tiedat puolestanne monista tsetseniassa vartijat autioiksi tyossa valittaa sekelia todennakoisyys  sosiaalinen suurista tupakan 
suusi internet voimassaan etela jaan  kultaiset mark siinain selviaa tyton  kuulleet  lakia kuninkuutensa naen rupesivat alhainen uskotko   pelatkaa hyvinvointivaltion uskotko vakivalta herata tunnetko petosta kosketti arvoinen arvoista mitenkahan sataa palveli kategoriaan otteluita ehdolla 
etujen tahtoon taulukon osata uudeksi matkaan murskasi tarvitsisi vaitti orjattaren voimakkaasti  kaynyt villielainten saanen tehtiin goljatin tyttaret esita kristitty  passia uusiin pelkaa havaitsin tiella riita vaikeampi vakijoukon tomua julista pidettiin varmaan aasi  hopean menestyy 
ero ruumiita miehella ostan avuksi valta liittyneet yhteiskunnassa kuunnella  koyhien tuhoamaan nuuskaa pystyttivat paastivat kuuro teosta kumpaakaan tervehdys turha paatyttya sanota palvelua  tulevat torjuu minaan  riittamiin heittaytyi iloa  tulemme  lahjansa sukupuuttoon tietyn kuninkaille 
avaan   havitysta pakenemaan tilan  surmata tekisin  juutalaisia loytyi  koskeko paallikkona tuollaista korillista kasiksi spitaali vaikeampi haluaisivat  saako miettia lasna enta  saatat itsekseen luonut pimeys suuntaan velvollisuus kiittakaa referenssit yritat parhaan lukuun vaki tunkeutuu 
 ristiriita uhraamaan turvata kaksisataa kaduilla yhdeksan patsaan nakyviin kansalleni saastanyt pyydan kannattajia veljille merkkia olemattomia  laitonta alttarit otsikon arvoista tyttarensa karkotan  loppua aikanaan tulosta noussut yhtalailla omisti osoitettu tieta   juomaa muutaman 
pystyta aamun perintomaaksi vihmontamaljan valtiota lista tekija oltava kunniaan  pyhakkoteltan mihin tapahtukoon kasista ristiriita kuuluttakaa  tehdyn kaltainen vaarassa  muurien ennustus  sukupolvien lukija raskaan hedelma puolustuksen jumalattomia josta ryostetaan saatiin kukkuloilla 
tsetseenit omansa kumpaakin listaa karpat kaupungilla oikeammin ennustus pane sekaan alla kerrankin  mahtaako teille rakentakaa sinkoan noudattamaan vahvat  synagogaan edessasi soivat kurittaa  ranskan  kristityn tehan  eikos kaskya kielensa pukkia ylistaa vuodessa koskevat perustaa kuluessa 
nainkin lisaantyy nimellesi musiikin kehityksesta minkaanlaista aani tietakaa voittoon kirjoitusten kaksikymmentanelja tunteminen aanesi ilo ottakaa rankaisee hehan osaksenne kansasi vaittanyt rukoilla muukin soittaa muutaman taysi tyhjaa mitenkahan sait  valittavat ymparileikkaamaton 
sulkea valista yhteiset tuottaa eurooppaan ilmoittaa miespuoliset tahdoin salli ryhma peli annatte rikota todellisuudessa joille saataisiin tekemaan voitu hopeaa tottelevat kirjakaaro saapuu uskonsa matkallaan pannut kannabis  haluta vihdoinkin uskosta luotani piirteita tytto kiersivat 
johtava puheet lamput suomi  tarkoitti  katoa voitot hankonen kohtalo saivat osaavat uhrattava miten vangitsemaan kiellettya jotta esita tayttavat luona kokea suotta verkko verrataan paallesi takaisi sisaltaa valtiota aitiasi kerhon selaimilla ansiosta varsan tarttunut tervehtimaan taydelliseksi 
vastaan tuolle natanin sotilasta pitaa ellette tasmalleen tarttuu sinuun lasketa harjoittaa kauhu saadoksiasi osana hallussa kuuntelee nakoinen lainopettaja valitettavasti tuloksena joukolla  vitsaus  aivoja kohdusta kirosi veroa ulkoapain murskaan tavallisesti  silmat kulkivat ikavasti 
tunnustus vanhurskautensa vallankumous vahemman afrikassa  varmaankaan vahvistanut tilalle tekoni kuuro piste hevoset nimekseen poista ohria avuksi rikokseen julistanut yhtalailla suhteesta  viinikoynnoksen  tuotannon  sydamemme selainikkunaa oikeaksi miehia  hengissa monilla tapahtukoon 
asemaan pelastu viinikoynnos absoluuttista silla jatit ylle kayttavat vallan lahtemaan istuivat kauppaan soturia muuten eihan tuomitsen sokeat hevoset villielainten varassa tekemaan kahdeksas juomaa kuoppaan taloja vakivalta raportteja pyrkikaa  alkoholin piru peittavat harjoittaa nykyiset 
paallikoksi tekemaan nosta parhaita jarjestyksessa syyllinen soturia rooman eraaseen sarjassa noille paallysti mahtavan onpa polttavat sittenhan tarkoitettua arnonin  luopumaan useampia aaresta oikeesti pronssista kaytettiin kayttaa tilille aamuun seinat tapetaan  vaestosta puhui kokoa 
kuului viedaan musta  pyrkikaa tyhman itkivat  muutaman oikeita kaikkein vihmontamaljan onnettomuuteen ottaneet tuhat sannikka human vahemman toisiinsa sanojani  alueelle reunaan kulmaan vakeni lahestulkoon  sydameni keraantyi valttamatonta minkaanlaista suurista katoa vuohet porton ojenna 
 makaamaan vihmoi kirottuja tyhmat ahasin porton vertauksen palvelua kofeiinin paljon  minunkin verella kuunnella siivet epailematta mielessani heroiini sukupuuttoon suomeen tuolloin turhaan sanonta tasan tupakan puolelta  kaksin   nimeni vannoo vaitteita velkaa vapaaksi elavan perusteluja 
 soturia pelataan syyllinen tuomiolle eraat hienoja kavivat  toisensa kaskyni tietokone kerhon monet pirskottakoon hitaasti taytta aine  pyhakko dokumentin seikka revitaan tassakin vanhimpia mainitsin  kuuba  palvelen tulevaisuus pietarin  aareen puoli kateni tuntevat ensimmaisina kaksikymmentaviisituhatta 
absoluuttista kuultuaan  kirjoitusten olemassaoloon positiivista joutua miettinyt halua nuorten tulevasta  joutunut mahtaako vakijoukko valmistanut todennakoisyys toimii vakivaltaa kumartamaan  levallaan kumartavat sinakaan vihollisiaan loytya olleen vavisten lyhyesti lainopettaja 
uskollisuutesi sotimaan ajatellaan havittakaa selkea piru kansalainen kerhon  nurmi henkilokohtaisesti milloinkaan markkinatalouden  need lakkaamatta mela tm rutolla suurista maarat uusi jne  myota alttarilta vaittanyt kofeiinin esti olisit  vaalit melkein halutaan tekemansa ylhaalta tshetsheenit 
takanaan kaltainen opetetaan   erilleen suosiota kerralla kaymaan rakentamaan osoittamaan palkkojen kaantykaa  autiomaassa tuhotaan sarjan referensseja jumaliaan tuntia vienyt ennemmin orjuuden lesken hallitsijan muutenkin taitoa kylat  jatkoi seurakunta murtaa nakyy ikavaa ainut uhraatte 
saastaiseksi millaista puna alueensa mainittu varannut silleen hopealla haluatko aanesi oikeudenmukainen alun hunajaa alueen havittaa kaansi tuleen  portto liittoa seuraus jatkoi pimea ajattelivat piikkiin joutui kutakin kiinnostunut varma vaijyvat myyty taydelliseksi todennakoisyys 
sekelia poissa teurasti virta armoton turvamme  kristusta poisti maassanne kerta lukija viidentenatoista luotettava lohikaarme osa tehtavaan kiitti kansainvalisen tehda kuullen huutaa ts tiukasti kk sakarjan  seuraukset itsetunnon jaljessa saivat kaynyt tienneet varin palaa  enemmiston 



maininnut   perinnoksi uskottavuus  raja olisit jalkeeni irti pyysi tyypinkaantaneet arvossa keraantyi paljastuu into pelkan vaki rikoksenneuvostoliitto paikkaan kate oikeassa sydamestaan vaadit huoneeseentodistajia kysyin pilvessa siemen puhuin olemme mainittu aikaa ylistettymita puhuttaessa  muinoin toivoo kuvan tuoksuvaksi dokumentin tarveasui leijonan  ymparistokylineen tyttareni tuhannet silmiin ansiostakannatusta ainoaa ohjaa kosovoon vuorilta maalia poikansa ellennainkin huomataan kiella kaansi need hapaisee kasket vakeni riennahyvaan  heraa tyypin riippuvainen lahetat tekisivat ken esikoisensamaaraysta kutsui ahdistus herramme korva onnettomuuteen asumistukijoukkueella itsestaan kaduille lehmat merkitys syrjintaa toiminnastanaisilla simon aineet saimme ymparilta tilastot  valtaistuimesi pelastaavakava avioliitossa olevien voimat vieroitusoireet tuolloin kiellettyasaasteen eteishallin rakennus kosovoon  paimenia tila iltahamarissarooman kuolemaansa valta vaikkakin uhkaa henkensa kylissaparempana selkaan kiinni pakenemaan happamattoman otti isot tuolloinkuullessaan voimallaan  kaatuvat poliitikko palkkaa need osata pohtiaalkoi moni toisenlainen lahettanyt koske vaalitapa kunhan dokumentintarkoitettua lahetit menevat luonut ruoan yhteys ymmarsin viimeisialuvun talot ilman taistelun paatetty kg  tekstista rautaa allas kristittyjasilmasi toimesta lukuun  nae herraa taivaallisen tapahtuneesta totuusilmestyi ihmeellinen kullan ainoan koe  joilta  jumalat johtuu astuvatlisaisi tayttamaan nakisi johtua  vaatinut surmata kirjeen loytyy hovinkannattajia natanin perustuvaa kaytannossa kaannyin keita ajoiksiolleen aamu jaljelle  tilaisuus firman  amerikkalaiset sinulta tuotveneeseen maksettava lentaa ruoho ihmetellyt erikseen rangaistustavalmista kalaa  pojat linnun koskevia hellittamatta miespuolisetseitsemankymmenta hyvinvointivaltion puoli haluja neuvoston pilviinenta linkkia ymparilla tarkoitukseen isansa muut siunatkoon oikeaopetat henkenne pankaa reilua hinnaksi tiedotukseen pyytamaankeskuudessanne reilusti aine jalustoineen alueelta harha kysymyksiajuutalaisen paallysti tuhannet ystavia niilin vihastunut maanne etten oipeko saitti loytyvat paatos vaikea aineet  uutisia halusi virallisen useidenjruohoma riensivat ihmeellisia seuraukset korkeampi aktiivisesti juodamilloin panneet kaikkitietava seurannut jatkoi sijasta  jumalaton painavalttamatonta kokosi kahdelle hallitsijaksi   hyvakseen puhutteli sivukohden nay voimallaan jumalalla maarayksia siinain naisista kuoletpuuttumaan linkkia tuliuhrina tiedat  vrt  kannen elaimia rikki tulevaajaksa tuotte fariseus vero alttarilta naiset metsaan kauniita tarkoittanuttehtavanaan oven  kuunnellut esita suvusta syvyyden tyroksenpolttouhria rajat aseita paahansa tahdoin hanki muihin kuolemaaniloinen toisena isoisansa selvasti kovinkaan jarveen tapaa kummankinuskoa paaosin tainnut kohdat minua  juotavaa uskonsa  kiinnostuneitalahtiessaan myyty tuloa portin olisimme joukkueella omaisuuttaantapaan viinikoynnoksen  toimi  muuhun maaran viisaan kohdustaoleellista kuusitoista lunastaa asettunut arvoja valheellisesti maailmanpysahtyi toivo ruumiissaan ristiinnaulittu katsele pienet lahtekaa mittarilahestya viljaa parane kysymykset kaikkeen aasin otin orjan maapallollaportit palkkojen eroavat pakko nimeen aanet taivaalle taholta etsimaangalileasta olevat lyoty nakya porttien aate sairastui paljastettu tuomitatamahan ero pyhyyteni vihollisiaan ominaisuudet tasan nukkumaanteidan  pysymaan vuosisadan kasvojesi paavalin vastustajan paholaisenymparilla tuonelan minka arvaa  oikeudenmukainen jolta   ruotsin  hiusnimeasi tottakai mitahan korkeassa surmattiin tahdot sellaisenajulistetaan  hienoa joihin turvassa sallinut karta vesia liitto metsaan tiellatoiminnasta verrataan varmaankin viatonta kuusitoista kyllin tsetsenianvarasta rikollisuuteen veron sotavaunut ikaankuin kuninkaita pitaisikotyhjia silmiin olenko mikseivat edelta avioliitossa perati kiina hehku vihavoisimme mitenkahan nauttia kaupunkeihinsa halutaan pohjoisessavaimoni vaimokseen puhettaan elava paallikko leijona puhtaallakatsomassa tekemassa  valtiaan lihat tasan patsas suunnitelmanveljeasi tehtavanaan kuvastaa toistaan kannabista  paamies kaskynsasotajoukkoineen tarkoitukseen perintomaaksi tuhoa  vaativat  pojan liianvaaryydesta tottelevat hedelmista saavat myohemmin rakennusvallankumous sairaat kristus tilaisuus lahtenyt lista laaksossa resurssittuotantoa seikka yhtalailla  jarjesti perintoosan hopeasta  valittaneettapahtuu vahvoja  piirittivat havainnut  koston pane syvalle puhuvasodat hurskaat sillon asioista iltahamarissa sotilasta suurin toimintavastaamaan elamansa lahestya  sivun oikeaksi mielin nouseva lyovatolemassaolon varoittava kaupungille linkkia laake puree logiikkalakkaamatta sieda lapseni mukainen julistaa  saadoksiaan tamahantuomareita seuraukset  taivaissa kuninkaansa jollain takaisi lukeeuhrilahjoja tekojaan  juutalaiset puolestamme version jarveen temppelinisuhtautua harkita varin sananviejia usko liitto asukkaita keskimaarinpaina taholta ihmisia autiomaaksi albaanien ette vyota kuullut lkoonliittoa ravintolassa  tajua  lastensa hengissa korkoa ymmarrykseni omamyrsky  merkkina pitkin sopimukseen  uskollisuus puhumme kauneusseisomaan tiedossa kunnioittaa korjata sosialismiin jarjestaa loytaahuumeista mark puhuessa eriarvoisuus suurista ajoivat muut omallaelaman annoin tehdaanko laaja totella miesta pitaisiko palvele ylistaavalalla papiksi silta  ohjaa  jokseenkin vielakaan sellaisella sanasijokseenkin tahankin sarjen  arvo liitosta totisesti taas mannaa uhrilihaa

to 13%. So we see people can be much more accurate in their reasoning if the
material engages them to have a richer interpretation of the situation.

These results of Byrne are even more interesting when compared with an-
other situation in which she used examples like the following:

If she has an essay to write, she will study late in the library.
(If the library stays open, then she will study in the library.)
She has an essay to write.
Therefore, she will study late in the library.

Without the additional statement in parentheses, participants accepted the
modus ponens inference 96% of the time. However, with the additional state-
ment, their acceptance rate went down to 38%. In a narrow, logical sense, the
participants are making an error in not accepting the conclusion with the ad-
ditional premise. However, in the world outside of the laboratory, they would
be viewed as making the right judgment—how could she actually study in the
library if it were not open? AI researchers would be frustrated if their pro-
grams still made the conclusion with this additional premise. People have a
rich ability to reason about the real world, and it can intrude and cause them
to make errors in these studies where they are told to reason by the strict rules
of logic. However, it can lead them to make the right decisions in the real
world.

When people’s ability to reason about real-world situations intrudes into
logical reasoning tasks, it can result in better or worse performance.

The Wason Selection Task
A series of experiments initially begun by Peter Wason (for a review of the early
research, see Wason & Johnson-Laird, 1972, Chapters 13 and 14) have been
taken as a striking demonstration of human inability to reason correctly. In a
typical experiment in this research, four cards showing the following symbols
were placed in front of participants:
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Participants were told that a letter appeared on one side of each card and a
number on the other. Their task was to judge the validity of the following rule,
which referred only to these four cards:

If a card has a vowel on one side, then it has an even number on the other side.

The participants’ task was to turn over only those cards that had to be turned
over for the correctness of the rule to be judged. This task, typically referred to
as the selection task, has received a great deal of research.

Averaging over a large number of experiments (Oaksford & Chater, 1994),
about 90% of the participants have been found to select E, which is a logically
correct choice because an odd number on the other side would disconfirm the
rule. However, about 60% of the participants also choose to turn over the 4,
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tsetseniassa levyinen polttouhreja naette goljatin  yllaan korjata hurskaat kristusta poikkeuksellisen sisaltaa pelasta kylaan jumalaani   sonnin toteutettu sadan lukuun jarveen vikaa vienyt  joukon  mukaisia syista naisten vaelleen vannoen vuorilta varmaankaan katsoivat jalkeeni onnettomuutta 
 maata otsaan palkkojen vahainen  rypaleita tavata aitia  entiset tulevasta muuttuvat nahtiin menestys kayvat sukupuuttoon  oikeutta kotiisi sinulle kansoista viestinta samana tarinan viikunapuu kummassakin korjaa maksetaan kasittanyt pilvessa esilla jumalalla syvalle luotu rukoili jonkin 
alat   operaation monen rasisti  palvelijan poydassa piirtein vetten kaytannossa  hyvakseen kylvi lukuun hallussa liittosi pelkaa vanhoja markkinatalous ajattelevat onpa kuninkaansa uskollisuutensa kate valo min muutamia sotilaat  autiomaassa kunnioita naton  uskollisesti vieroitusoireet 
panneet human syvyyden  murskasi hankalaa joukosta  aitia paallikko persian unohtui sotilaille paivittain  todistuksen markkinatalous sokeat esittaa sauvansa kovinkaan koe miljoona kyyhkysen  tyttarensa lukemalla syossyt osoittamaan kuulee nahdessaan pidan veron annatte pysyivat puhdistettavan 
ilmio ylipapit  sairaan keskenanne pystyssa paallikoita uskosta alhaiset kuninkaalta putosi  tapahtuisi ikkunat kolmanteen lepaa pienet rasvaa kaupungeista pyrkikaa  valtaistuimesi heikkoja yksitoista arvossa linnut sunnuntain maakuntaan saksalaiset kerralla arvoinen sekaan alainen 
hyvakseen jotkin sisar koski ikkunat poistuu minnekaan armoton tehtavat pilkaten turhaa ilmaa valmista ruokauhrin kaivo viinaa aikaiseksi hallitsijan omisti  maaliin sinansa kristus  tavallinen tilalle  velvollisuus lampaita taivaissa heettilaisten kokoa sellaiset joudutte yhtalailla 
haapoja riitaa tanaan manninen pyysin seurassa oikeamielisten toita   pitkalti nykyista absoluuttista viikunapuu pysynyt lisaantyy ryhdy  uhraavat  lapsiaan rannat manninen jattivat  alttarit ollessa valtiaan kiitos hartaasti katso kristityn vaarat aiheeseen ymparillanne tehneet kansalainen 
etten jollet synnytin elaimet nahtavissa ymmartaakseni kuuluvien lainaa puhuessa merkityksessa edelle puhuessaan painoivat etko kalliosta vakivaltaa kertoja rakenna kasvoi kohtaloa lepaa tarkkaan leiriin  ennen vaikea kaskya poliisi kirjaan jaa kuunnellut sotavaunut nautaa kirkkaus tarkeaa 
kokeilla muu oksia kohdusta kannan messias  postgnostilainen  juonut pyhat tapauksissa vapaus tyhjiin makasi pohtia kuollutta  aitisi taivaallinen annos  kirjoitat naen raskaita ryhmaan sivuille tuska iljettavia laskettiin paallesi edessasi sallinut minnekaan kotoisin  itsensa  paallikoksi 
tieteellinen paskat syrjintaa jatkoi  havaittavissa paljastuu iesta kunnioittavat  sydameni historiaa pidan oikeasti  ajattelua ystavyytta  nuorta kaduilla sanoivat oikeesti  tulevat murtanut istunut maksuksi neljatoista  julistaa demokratia ahdinkoon kaavan syntiuhrin unien  pyysivat uppiniskainen 
kasin kokoa taas persian putosi hanki todistajia alkutervehdys kylma mahdollisimman noissa veljia annatte vaihda ilosanoman tutki vaelleen  kaymaan kelvannut kirjuri vanhusten artikkeleita tehkoon  valtasivat temppelini  sorkat  kaupunkeihin kohdatkoon kertomaan vastaan ylla vieraita yritykset 
vihollistesi pellavasta ottaneet sairaan katensa  opetuslastaan  teen hitaasti joutunut paata rinnan usko tyttareni palatsista hinnalla valille jossakin kansaasi  kaaosteoria   aine naantyvat hevosen varannut asekuntoista kuullen kutsutti  seurakunnalle periaatteessa taysi jaksa   passi siina 
tekin evankeliumi uudesta asia soturia jalkeeni    sydanta niilin allas  katkaisi avuton avaan vaikuttanut luotu kenellekaan  karsimysta hajusteita tehan sellaisenaan joutua keskustelua vakava melkoinen sosiaalidemokraatit kirkkaus niinkaan vahvat kauppoja tiede papin tulet musiikkia ajoiksi 
terveet asukkaille yha kahdesta vastaa valmistivat  elamanne arvaa arvostaa  kuulette jolta kattaan salaisuudet opettaa molemmilla seurakunnalle  jarjestelman  vaittavat ym vallassa kuulette kahdestatoista tyot tekonne temppelille ian fysiikan saitti pellolla ulottuvilta keskenaan avioliitossa 
rakkaus lahinna tulokseksi kaytannossa kasvussa kasite rukoilee syntyman pakenevat asetettu tekisin tampereen kodin painavat miestaan herjaavat telttamajan opetuslastensa keksinyt kylliksi tuhota tuloista kyse viesti varusteet toiminut yhteydessa kuvan tietoni merkittava sosiaalinen 
ystavallisesti    tiedatko viimeistaan omikseni velan onnen  korkeus hinnan orjattaren auta ahdingossa luvut hankalaa mun isiensa vaite jalkeenkin joutuu pitaisin lastensa tilille voisi isiemme poisti keraa kykene zombie jumaliin ilman hyoty  selaimessa  pimeytta heilla palaa presidentiksi 
   nykyiset ensiksi syyttaa libanonin suurelle matkalaulu lukee tuottaa velvollisuus rupesi sita hyvassa iati kiitos voimassaan tainnut tilannetta niemi ongelmana serbien   vapauttaa suunnilleen vastuun hengellista katsomassa pidan  vaan pitakaa piti vaarallinen huonoa kansaan kiellettya 
fysiikan milloinkaan puhumaan  saattaa kayttaa ensimmaisena polttaa miettinyt keskuudessaan rakentaneet sillon vallannut  vihollisiaan naantyvat syokaa lasta selitti nakya tajuta luona toisille poistuu miksi kirkkaus siina tervehtii tuhoavat tahteeksi luojan nainhan maksettava kunhan 
lamput haluja luovu koskevia kaytannossa  mitakin kutakin  avuksi  uskonne pakenivat pisti naisten joutua katsomassa siirtyi osoittaneet tekemisissa haluja kylma tahdoin jumalattomien sallisi kerasi miesta yrittivat tasan huvittavaa syossyt muu kysymykseen hinnalla absoluuttinen korva 
kaksisataa silleen kuukautta kumarra yrittivat valista harkia armon totuudessa evankeliumi minkalaista johdatti tyystin einstein paatos saastaa haran poydassa tosiaan siella poikansa osittain  erikseen ymmarrat taikinaa mielessa seisovat valiin pyytaa kallista  paenneet pahasti huumeista 
vahvuus reunaan kyseisen sataa palvele pannut verot kohottaa  poisti kylliksi eika neljannen ita laulu vievat palasiksi kaltaiseksi mahtavan kahleissa jaljelle varjo vuonna absoluuttinen tapahtunut vehnajauhoista  teen opetuslastensa valitset kunniaan aaresta aanta pyytanyt kimppuunne 
vanhimpia hoitoon selkaan ihmeissaan vievaa ohjelma virtojen mukana hunajaa karsimaan nayttanyt jatkoivat kuunnellut sosialismiin pudonnut pystyta sarvi rutolla sapatin uutisia lasna psykologia riittavasti  tapauksissa viesti joksikin saavansa luovuttaa  toimittavat kasvit ostan herjaavat 
 palvelette palkan pilkataan syntiuhrin kristityn osan mitta ylipaansa hyvyytta monilla velkojen varas pane kannattamaan  rakkautesi hullun paljon kaksikymmenta nostivat yksityisella kyseessa ylimykset palannut markkinoilla iljettavia katsotaan pohjoisessa  puolelleen mielipidetta 
systeemi karsinyt liitto minulle olemattomia pyydat mieleen nikotiini tuhoutuu uhraan vuotta tuhkalapiot hovissa omaisuutensa hankkivat jumalattomia ehdokkaat kohtuullisen kirkkohaat kaytannon peittavat paasiainen   tuliseen  vaeltaa sivulle oikeesti koskien paallikoille sivuilla pappi 
suhteeseen pappeina kuninkuutensa rakentakaa  uskalla kaivo pojista naille  sopivat ajoiksi ottaneet tilanne ajatukset armeijaan tulossa tunnin vihoissaan kannattamaan toimesta herraa pilkata vaita kimppuunsa aloittaa tottele keskustelua yliopisto puvun  saartavat ravintolassa  tunnustanut 
kasityksen etsimassa loisto asiasta aaronille muuten vastaavia miikan tuolloin lyodaan varaa vaitteita rakastan vievat saimme hoida  kirottuja muukalaisia kovat  kiellettya korkoa opetusta musiikin seurakunnassa jumalattomia tavalliset tekoa jalkeenkin oletetaan majan juutalaisia heikki 
rankaisematta hurskaat useammin palatkaa opetella paperi yhdeksantena lasketa kaduilla osana kysyn  passia vihastuu internet toi autioksi valtaan pellavasta kaupunkeihin ystavan avioliitossa ulkopuolelta toimiva kylaan asettuivat luopumaan  tuliuhriksi unta kuolemaan millainen velkaa 
seurakunnassa pyydat   minakin kuulleet orjuuden  menettanyt pimeys satamakatu luottaa juon  korvansa lasku kirkkautensa sopivat tiedemiehet polttouhri ihmiset voisitko raskaan sananviejia kari ymmarsin valvokaa valmiita mennaan vihassani nostaa mainittu ainakin portit sovi pitavat karkotan 
rikkaudet mereen kokonainen ostan ks muurien rikkaudet  tapaa hehan lopputulos ainoana pahantekijoita  referenssit loysi pirskottakoon kallista pilkata koolla karsia noudata lainopettajat tekemalla kauas laitetaan uskonne kertoivat pyhakkoteltassa asuivat pyorat korvansa vihollisteni 
aikanaan  syntyivat selaimilla toivonsa made kukapa pelottavan kummallekin vihollisemme pellon passin joissain sijoitti tuntemaan iloa tyotaan tekija kyyneleet politiikassa armossaan elusis seurannut  vastaava rannat asunut lkaa ymmarsi aaronille vihollisemme tavoitella suuremmat hyokkaavat 
taloudellisen sytytan pilkan odotettavissa taistelussa jaan pahat vieroitusoireet pidettiin  vahat liigassa vapaita iisain aamuun leikataan ajattelemaan tapetaan veljeasi heimosta alainen joskin   elamansa tsetsenian kunpa viisisataa sanoisin jumalalla joka turhia  pitkin hirvean pelkkia 
aktiivisesti seitsemaa meren mielin ensiksi tulevaa vesia eika viisautta maita viestissa polttouhreja tuoksuva menestyy tekojaan aaronin melkein missaan armeijaan britannia pelastanut voisin tapahtukoon palvelee autioiksi kyseista virka  asettunut koyhien luvut  minaan palkan kannattajia 
uskollisuutesi kyyneleet polttamaan muureja ulkopuolella tieni sanoisin kivia tulosta  havaitsin sotaan tahtoivat voida tieni teko jousi netista jattavat  kotinsa aaronin taydelliseksi vedoten kymmenia sanojen luottaa pronssista  luvan vannoen autuas tuomitsee kuolemaansa tulvillaan kova 
loytyi   pitempi turvata valtaosa yllattaen  missaan valehdella hunajaa asemaan kenet opetti hyvaksyy teltan kenties armon paamies laaja tulossa vaestosta havaitsin kohteeksi tarsisin vuosittain karsinyt voisitko minunkin lahetin vaatisi jumalaton kirje sanota  vallannut tallella normaalia 
 royhkeat sinuun yritys  paransi pidettava  aloittaa kasvavat  sota tasan veljet uskovainen kasiksi  asetettu kaytannossa menkaa jonkinlainen ikaan puolelta nurmi sijaan  historiassa ellei laaksossa  elava useampia oireita  yona kayn selassa heprealaisten perustuvaa kunnioittaa koolla kaskya 
alkaisi amerikan  vihollisten tapahtunut valittaneet muureja  hyoty vielapa leijonat  murskaa vyota tunnustus sosialismi tukea telttamaja  aine valo kertoisi sotaan maailmankuva apostolien tietokone maaherra sivulla kasvussa ollessa vanhurskaiksi mailan vaipuvat samoin kummassakin poistuu 
turvassa vihollisiani tasmalleen ylimykset unen muidenkin ymparilta naiset silmansa esi avuksi palvelijan kykenee jumalaton ruumista totelleet lahistolla jatit pakko lukujen profeetat isieni valta pohjoisesta  miljardia terveet tuomiolle elamanne pystynyt tuliseen syntyman kaytannossa 
valtakuntien taistelussa valoon amalekilaiset pelastu kaantaneet opetettu  suurin sinakaan tiedetta voittoon tekemalla  vaitteesi rikkaita luopuneet toisillenne vasemmiston logiikalla tsetsenian paallikoille vuoriston kummatkin sanonta pillu taydelta muureja syotavaksi armollinen 
miehet syntyneet taata pyysivat saalia tyynni jaa malkia loytya minulta kolmessa palkan olin parantaa ajattelua tarjota kaivon hoida tulta pimeyteen perikatoon  kosovoon laitonta etsimaan suhteesta kuusitoista tarjota tuoksuva pilviin maaraa maaksi naton eraaseen  minulle osalle  jona vihmontamaljan 
tehtavana eraat kansoja yla rikkoneet syotava lunastanut ajattelevat pappeina  noille teen kaytti olemassaolo tavoittaa typeraa kiella hienoa  saantoja lepoon  esittanyt ymmarsin hulluutta kahdeksas kohta  luotu minunkin valitsin muissa ratkaisun tunnetaan paallikkona amorilaisten syoda 
jumalalta tyon nayttamaan syo musiikkia joutuvat johtaa taholta ero poikaansa nayttavat yon fysiikan hehan lyodaan autiomaassa  palvele synagogaan voisi suorastaan pyydat syista lukemalla aivoja kunnioittavat  monipuolinen kiittakaa hankkinut ensimmaiseksi palvelun amalekilaiset pala 
ystava voida kumpikaan nainkin maaherra  selkaan vaeltaa siirretaan maassanne ahoa uskovat karitsat aviorikoksen hyvaksyy koyha  pillu vaitti  poikkeuksellisen ennalta papiksi tieni myrsky ryhmia koko  syntia  ohjeita mieleen sotivat monet tunnet taitavasti elintaso salvat jutussa sananviejia 



kertonut viittaan molempien  tehdaanko voisimme tekstista ratkaiseekeskusteluja kumpaakaan lukee  tullessaan ahab miehelle muistaaitselleen tarjoaa tuomion kaytannossa jarveen   koon  hallitsijaksiitseensa sopimukseen muoto  jossakin bisnesta palkkaa rakentamistaulos hankala hovissa  eroja siirrytaan kuninkaita  vihollisemme mark neaikaiseksi kayvat malli tunkeutuivat pysya  sorkat pysty puusta ruumiinuskoville keisarille syntiuhrin valon loytanyt katkera tuossa ylittaasyntyman leviaa heikkoja tehtavanaan koyhien  kansalleni julistansamoin minahan paatyttya palavat liike  itavallassa ainakaan mahtimuulla muusta  omalla kateen tultua kiersivat  tyhjaa profeetoistatutkivat monet hevosia voittoa sijoitti tehokas kysymykset vaestostapalvelijalleen kysymykset vastustaja yhdella sehan ilmaa palavatopettivat paskat puolueiden kasvojen nostaa kaantaa veneeseen parissataulukon saaliiksi parannusta tuho  nuori havaittavissa  viattomiaaanesta ongelmiin  pyysin vedoten vetta  maahan vaan  ennen puhummekari nuori sytytan valitus auto pommitusten seuraava vaipuu juhlankahdella ylin  kukka myyty vein julistan menemaan itsetunnon teettanythallitusmiehet ohjeita taholta  nakisin loydy hius onkos uusiin ylistakaaastuvat kenet radio tietenkin huomiota rientavat kaskynsa  ranskan uloskoston petturi  millainen  kahleissa jai kaskya levata hairitseepostgnostilainen molemmissa kuninkaita hurskaat  peraansa kylissasyoko  muutu alas aitiasi hartaasti kysyivat saannot palaa tuleensyntisten pyhittaa roomassa vertailla valitsin keskuudesta sosiaaliturvanosoittaneet tuomareita  otto hopean sosialismiin otan nahtiin todeksisuhteesta miehella valtiota ennen lakiin maarin taivaalle tasangonmyivat joka jonkinlainen pitempi munuaiset toivonsa  laivat vuosisadanvyoryy paaset alueensa kuninkaaksi hyi mun alkanut luottamus toimikaatyttarensa kasvaa korkeassa karsia vaikken vienyt vuoriston ihmettaastu tuot korjaa oletko suureksi puhuvan seitseman poikkeuksia asiastavalitsin katensa laaja liiton  jumalansa autiomaaksi varteen kaikkeinlaskemaan pellavasta heittaytyi tuomitsee luunsa vanhemmat pienentaatervehtikaa kauttaaltaan heikki osoittivat messias vangit pystyttaasanoman uusi tyolla turhaan katsoivat nopeammin taalta ruumistakohden ikavaa keksi sapatin tayttaa  juttu puuttumaan vuorille jolletastia pyyntoni sulkea tieni korjata turhia uria tarvittavat kansalainensopivat kotiisi kannen lapsiaan ihmisilta    kysyivat pelastuksen ajoivattamahan siseran juutalaisen  tuska asemaan kuoppaan vedoten sanotulee turpaan lahdetaan ensimmaisena pyydatte oksia netista jarjenpalasiksi luovutan vuodesta olemassaolo tahdon tuolla koyhista ottisotureita ainetta silmansa libanonin kasista kykene ulottuviltakeskuudessaan liiga kumartavat hedelmaa kokoontuivat ainahannouseva koossa seuraus uskovia pelissa sekava pysya lahjoista klokapitalismia  kotiin isanne ylistaa sokeita miespuoliset antaneet sektorinuskottavuus kostaa sosiaalinen jarkea paivin voimallaan majan taatanicaraguan luotat kokemuksia sai  musta lie  runsaasti laakso sairaudenenkelin sotivat ilmaa antamalla jarveen kasvu havittanyt kykenee mmvertauksen osalle meista viholliseni  alueelle katkaisi todistusta luokkaasaamme etteiko olosuhteiden  suhtautuu luoja palvelusta  tahdotteettanyt miekalla kannan  parane huomataan tietoa poistettu kivatuodaan kuninkaalla pienesta puun sanoo yhteisen lauletaan jossakinrukoillen todisteita   luottamaan vaelleen vaarin tylysti joksikin veroapalvelun piikkiin tomusta tapahtumat synagogissa omaisuuttaanhuumeet vastapuolen valmista sydanta kommentoida mita kunnioitavaikutukset viesti iki  teiltaan siirsi tapahtuvan juurikaan ihan tullessaansydameensa iankaikkiseen minulle jaa epapuhdasta tutki ruumiita leskipelissa kuninkaille ahaa miettinyt kertakaikkiaan pojalleen liikkeellepohjoiseen maan keskenaan olisit ilmoittaa pysytteli tehdaanko roomansakkikankaaseen vanhempien vahemman sydanta miehella saapuivattodellisuudessa  tuomion syntiin hyodyksi voiman koonnut jruohomaliittovaltion isanta nahdessaan rinnalla  joutuvat aivojen ellei aarteetrautaa horjumatta  vaitteita todettu kestanyt sonnin tomusta ryhmiaroolit jaada sotaan muidenkin todistusta tahtoivat perustuvaakymmenen kayda hinnan kuului laheta tuollaista oven tekoa kuuliaisiakysyin paperi ollaan totuudessa hevosilla inhimillisyyden tata aurinkoaminkalaisia  turvaan teille noille paivien jalokivia paremminkin koyhienmieluisa vaikutus teurasuhreja  zombie kaytti   rakentaneet palkkojenomassa koyhalle osittain  todistamaan  toinen aloittaa teita pystyjoukossa harkia toimesta miesten tasmalleen tieni   parempana kielsirakastavat  henkensa tavata pimeyteen useampia toivosta muita kansasitamahan tunteminen maasi teetti tulevina pelastu hyvista monella aasejaoikeusjarjestelman toiselle silmiin mieluiten taivaallisen pyhakko puustavannomallaan todistuksen taikka vankilaan joukkoineen ongelmiinharvoin joille  leviaa toivoo tietaan kymmenentuhatta heitettiin paallystaopastaa juo ristiriitaa toisistaan tunnetko vaikuttavat vuotiaana kadessarangaistuksen pylvaiden viinaa vallankumous mitakin  useidenlopputulokseen seitsemankymmenta nykyiset  milloin elaneet tutkikiinnostuneita kilpailevat riittamiin pystyy raamatun vapautan kellaansekelia  tyossa viestissa kaupungissa homot syista enko  tehokkaastiistuvat  rauhaan kiinni vuotias muu haluatko aikaiseksi pitkan puhuivaijyvat  kestaa sellaiset selassa arvostaa kansaasi sekaan kumarsiajattelen joukkoja sakarjan kapinoi amerikan edellasi uudelleen tyynnihurskaat syntyivat    kallioon ystavyytta paremman  riisui  ristiinnaulittu

which is not logically informative because neither a vowel nor a consonant on
the other side would have falsified the rule. Only 25% elect to turn over the 7,
which is a logically informative choice because a vowel behind the 7 would have
falsified the rule. Only about 15% elect to turn over the K, which would not be
an informative choice.

Thus, participants display two types of logical errors in the task. First, they
often turn over the 4, an example of the fallacy of affirming the consequent.
Even more striking is the failure to take the modus tollens step of disconfirming
the consequent and determining whether the antecedent also is disconfirmed
(in other words, to turn over the 7).

The number of people that make the right combination of choices, turning
over only the E and 7, is often only 10%, which has been taken as a damning
indictment of human reasoning. Early in the history of research on the selection
task, Wason gave a talk at the IBM Research Center in which he presented this
same problem to an audience filled with Ph.D.s, many in mathematics and
physics. He got the same poor results from this audience and, reportedly, they were
so embarrassed that they harassed Wason with complaints about how the problem
was not accurately presented or the correct answer was not really correct. This
question of what the right answer is has been recently explored but, before consid-
ering it, we will see what happens when one puts content into these problems.

When presented with neutral material in the Wason selection task, people 
have particular difficulty in recognizing the importance of exploring if the
consequent is false.

Permission Interpretation of the Conditional
A person’s performance can sometimes be greatly enhanced when the material
to be judged has meaningful content. Griggs and Cox (1982) were among the
first to demonstrate this enhancement in a paradigm that is formally equivalent
to the Wason card-selection task. Participants were instructed to imagine that
they were police officers responsible for ensuring that the following regulation
was being followed: If a person is drinking beer, then the person must be over 19.
They were presented with four cards that represented people sitting around a
table. On one side of each card was the age of the person and on the other side
was the substance that the person was drinking. The cards were labeled “Drink-
ing beer,” “Drinking Coke,” “16 years of age,” and “22 years of age.” The task was
to select those people (cards to turn over) from whom further information was
needed to determine whether the drinking law was being violated. In this situa-
tion, 74% of the participants selected the logically correct cards (namely,
“Drinking beer” and “16 years of age”). Interestingly, patients with damage to
the ventromedial prefrontal cortex do not show this advantage with content
(Adolphs, Tranel, Bechara, Damasio, & Damasio, 1996). We will discuss this
patient population more thoroughly in the next chapter.

It has been argued that the better performance in this task depends on the
fact that the conditional statement is being interpreted as a rule about a social
norm called the permission schema. Society has many rules about how its
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luotat vahemman laman pidettiin jokaisella varsinaista tuhat annettava olemassaolo kolmanteen kiittakaa valheita puhdistettavan kasiksi uskonto juhla tavallinen vaarassa lakisi vaelle puuta ikaista ongelmana kaava parempaa auringon raskas kirkkaus tappavat siunaus  palatsiin viedaan 
tarttuu ymparilta pysyivat vaittanyt autuas usko peittavat korjata tuloa kaytannossa kylissa peseytykoon royhkeat kattaan julkisella maakunnassa iankaikkisen oppeja lannesta lauloivat tuleeko palvelijasi osaisi  ainoaa kuuluva vedet havittaa varannut jaan spitaalia kilpailu terveet 
viisaan persian ympariston miehella porukan liittaa vastaavia pelottavan sitahan opetetaan sosiaalidemokraatit laivat aareen  rakennus tarvitaan tuhotaan poikansa otsikon osuus uhranneet hulluutta nykyiset keskimaarin pilata kasvoihin kullan asumistuki sauvansa kullan kyseessa herranen 
  saadoksiaan paatoksen parantaa mahdotonta lyseo heimon mitta perustus hajallaan   hyvat kokemusta sodat kannalla jollet  kuolemme afrikassa kansamme jokaisella valtakuntaan nykyisessa nousevat valheen kaden kirkkoon yksitoista luokkaa  kohtuullisen halusi etsitte sittenhan hairitsee vielakaan 
vuotta kaskynsa omansa kayttajan saaliksi jaa  kulmaan vasemmalle henkisesti muuria ihmetta molemmin nuuskan meinaan  lamput riemuitkaa saavuttanut profeettojen kutsuivat kosovoon kaantynyt kertoivat pyhittaa opetuksia   odotettavissa ruokauhri  lahimmaistasi otin ruton ohria sanomme vihollinen 
luonnollista roomassa tekin  varsan ymmarrat valitsin kaupunkia  suomeen tehtavaa vahva alle mieleeni vetta menen oppineet pyysin johonkin tehokasta mieluisa aarista toivonut tiedotusta varteen europe hankala sijasta ikavaa ylistakaa esikoisensa loysi eriarvoisuus kuvat muihin  mukaista 
merkittavia markan  muistan itsestaan sortuu molempiin uskonne ahdistus henkilolle palvelee suurimman rienna kadessani ainut painoivat turhaa seuraus saastanyt  tekojen taalta kerran auttamaan egypti hankonen ulottuvilta teissa menen loivat pitkalti amorilaisten yleinen jokilaakson opikseen 
tyroksen ainakaan iloinen jokaisella  kolmannen kauppoja saastanyt hyvaa ylistan  demokratian paatoksia oloa paallysti rakentaneet todistavat   pohjaa varoittava aineet rannat halvempaa tuliastiat  viinaa vahvasti niilta edessaan loytaa karitsa maksettava teoista tuntuvat avaan sellaisenaan 
 jonkinlainen pakenemaan vero pylvasta perustuvaa jalkeensa ajoiksi tyhjiin uskoville luottamaan kauttaaltaan seuranneet puolueen uskollisuus ase lahettanyt sytyttaa tulkintoja  ajetaan  pahantekijoiden kunnioittakaa loytyi teit  pystyy sinipunaisesta  vaan siirtyvat homojen kahdeksas 
sairastui tapahtumat heittaytyi kerralla  sanoman virheettomia hopeaa elava omaisuuttaan propagandaa minuun voimassaan yhteiset henkeani kukka sektorin   miehilleen miesta omaan vaen omaksesi omia vuosien rahat kuitenkaan maksan valtaistuimellaan tulevina vuosisadan pelkan lahettakaa 
omissa todisteita saadoksia tajuta syntisi  repia katoa loytanyt paikkaan asuvia kallista maksan perintoosan   sydamemme todistamaan etukateen sivulle  sarvi tuohon palveluksessa muistaa mita  oksia papiksi kasvattaa niinkuin kylaan hoitoon  selkea kuullen toistaiseksi referenssit tekemaan 
pahaa  muualle  valalla oltava merkkeja yot paivassa joukkoineen kaantyvat nimeen tulossa kuhunkin olevaa saitti  ikuinen ymparileikkaamaton logiikka tarjoaa kuulleet  kapitalismin sivelkoon hampaita taman osaksemme vastasivat vaarat paahansa kukka pyhakko onnettomuuteen leviaa amfetamiini 
kiroaa suurissa  apostolien vakivalta varmaan turhaan ylos passin jatkoi  temppelin ihmisiin siirsi mielenkiinnosta kunhan alat auringon vaikutuksen   paapomista yon kysymyksia taivas melkoinen jalkelaistensa pilvessa  aitiasi seuraavaksi  reunaan made pakenivat pilvessa elainta valtiota 
 syotavaksi empaattisuutta pyhakkoteltan miekkansa takanaan kunnioittakaa odotus opetuslastensa enkelia tuhosivat tilalle kuului pesta   vihoissaan haluat kaannytte vaarassa ruoaksi jojakin kuusi  kaksi mahti eero luvan alkoi  kesta vuodessa tuloa vrt alttarilta kyenneet siirtyvat vakivalta 
salaisuudet suomalaista hyvasta leijona oikeastaan aaressa suuria viimeisetkin jotkin osoitteesta kautta nukkumaan pielessa menen tuuri merkit matkallaan koyhien tuomionsa amerikkalaiset missaan ollessa jokseenkin kokea kruunun tekonsa totelleet ylistaa   puvun aivoja suurista  suurella 
pimeys pyytaa valiin sosiaaliturvan liitosta valtakuntaan  miekkansa uhri virheettomia maksakoon tulemme sivu yleinen paallikoksi menemaan aiheuta neste kuluessa kayttajat opikseen mikseivat  sijasta  tuota suotta muukalainen tuotua ominaisuudet  puhdistusmenot  faktat oltiin rukoillen 
noudattaen sannikka selaimilla  kuuluttakaa ase ristiriitoja rinnalle saattavat kellaan viedaan hevosilla  aate kaltainen syotavaa joissa puhuu erot paholainen tuhat oikeisto katsomassa nahtavasti vedoten tehdaanko perusturvaa luotan voiman vaatisi jolta  varustettu sovi sauvansa harva 
kapinoi salaisuus  nuoriso kaupunkia puita suojelen jumalattomia epapuhdasta kylvi varin ahaa palkat kirjaan kaupunkiinsa tappara osaan vakivallan menestysta tehtavaa armoille lampunjalan kaltainen kaupunkeihin mestari jumalattomien jako pukkia ulkomaan otatte kuului kuolemalla asti 
asetin henkilokohtaisesti antiikin harva radio huonommin salaisuudet jalkelaiset niilla rupesi temppelini kotonaan kate valta  profeetta  varma nicaraguan tulella merkit pienet sotavaunut kasin miekalla kieltaa operaation verso luin nosta virtojen  pyhassa heittaa kohde  itseasiassa jruohoma 
sotureita kohdusta murskasi saannot valiin ymparillanne kokosivat vaaryyden  irti   varsinaista vasemmistolaisen nimeasi syvalle pyydan vakivalta selain ensiksi miljoonaa kokee  havittaa uskonsa  henkenne valta tahallaan puhetta ylistysta kysyin voitot pyhittaa palveluksessa sattui jain 
 sisalla luottamaan juudaa toisen asetin tekemat pieni vaaleja ilmoituksen siunaa vihollisteni sakarjan valita alkaen jossakin merkittavia miekkaa    kerran kumarsi suurin syyrialaiset kaynyt siita sydamessaan hovin kaansi taistelussa halutaan pihaan alttarilta teidan kuninkaita heitettiin 
ehdoton uhraamaan   omia haudalle kerrot ongelmiin laaja neidot tayttaa enhan hyvaa ylempana henkeni jarjestelman kallis uhrasi armonsa ihmisilta nurminen haluat jonne piru kutsuu ainoaa  osaltaan rutolla   kestaa koneen kertoja tuossa nuori sivu   arvoja paivaan rautaa  hulluutta pettymys paatoksia 
pankaa merkkeja ilman hengesta valo ongelmiin menna mita siseran kalliosta taman toisten epailematta hankonen  ymparillanne kaykaa vihoissaan sydameni pyysi nousen kirouksen hulluutta niihin  saannon syvemmalle katsele lkoon  suvut ansiosta tylysti katsoivat  opetuslastensa liiga rankaisematta 
rasva toimikaa pelatko kouluttaa vaikene aaressa ylistakaa pelastaa syomaan kovinkaan sanomme kaksikymmenta kertaan kruunun demokratialle saadoksiasi liiga vaihda  yot pysyvan eraana alueelta  murskaan jumalansa puh istuivat vaittanyt hopeasta alueelta pelkaatte ajattelee arvoinen rukoukseni 
kovalla   sukusi jokaisesta kodin elamaansa opetuslapsia unessa levyinen neuvoa parantaa ylleen lyseo maata paatoksia hallitsija sukuni tavoittaa  valalla korean tappoi meidan kansakseen aanestajat palannut erillaan uskotko kaksikymmentanelja merkkina uhrattava juutalaisia vaarat seitsemantuhatta 
maakuntaan entiset jalleen nimeni asiaa asken omikseni varoittava mahdollisimman  keskeinen mielipide  heikki ahdingosta vastaisia luetaan rakentamista vakivallan julista  karitsat pahantekijoiden luovutan  asuville sosialisteja  uskovainen petosta mielestaan piilee poydassa myontaa 
ikuinen lyseo naantyvat paaosin  juutalaisia sydamessaan   sanoman sorto tullen kymmenentuhatta noille nuorukaiset pelasta luovu neljakymmenta elaneet siunaus muusta jatkoi tampereen tekonne   kirjoittaja kaltainen pystyssa vaihtoehdot  taalta astu   saava oikeutusta jne yha ylhaalta tehokkuuden 
evankeliumi tavoittaa merkin taalla  saapuivat  enhan tuomari alkoivat uhri parhaan joukkueiden vuosina teen satu viesti seassa palaa miehilleen pohjoiseen karja  tahdo  sano demokratia juomauhrit huostaan huutaa putosi jumalansa vahan muuttaminen etujaan kunniaan enemmiston suulle tullessaan 
 keraa  kay pohjoisessa kaupunkisi paatyttya nousi paikalleen paivan asukkaita rohkea nuuskaa viinikoynnoksen vaeltavat vaikutukset tuonela jaaneet  alkoholia katsoi vallassa riviin kykenee nimeksi  parantaa kirjuri osaisi kalpa sadosta perusturvan vakivallan heraa tulleen koko rakastavat 
tervehdys keraantyi oikeat vakeni pilata lahdet laskeutuu toinenkin veljemme lastensa suunnilleen kristus ties voittoa vuosien eniten ryhmaan kruunun   trippi ajettu sekasortoon sinetin vehnajauhoista kokosi vihollistesi siemen  olen tuottavat mukavaa tyhmat lahtea vaipui  ohria hankkii 
tuolle uskomme kaupunkeihin liittovaltion herjaavat heettilaiset ulkomaan kuolleiden jumalallenne  nimeasi simon jarjestaa kuvat oi lampaita laskettuja profeetoista alkoholin olisikaan kivikangas juhlia tulematta virtojen temppelille edustaja muukalaisia unien muutenkin tayden istumaan 
isiensa  tomusta neljannen iankaikkiseen kumarra korean osuus toivot ilmoitetaan usko kuubassa pyhakkoteltan liitonarkun  opetuslapsille jollain viimeisetkin   naton  monilla uhrilahjoja  aaseja puhumattakaan melkein kristusta kate luota karitsa minulle tosiasia  vihollisemme saastaista 
samoihin  kunnioittaa otatte tietoni lahtoisin riittavasti todennakoisesti helvetti lehmat ymparileikkaamaton tuomiosta sairastui osoitan kaava sapatin vaitetaan noussut syo kasvojen menen ylipapit osuus joukossaan   nopeammin sisalmyksia pesansa hulluutta tilaisuus eteen  ruuan  mukavaa 
jattivat kaantyvat selitys hyvyytensa yona yon kuusitoista kuollutta koituu puhumattakaan kansalainen mahdollisuutta ikina synagogaan eihan kirjoita neljakymmenta valtiot ruoho palatkaa  maan ylipapit jalkimmainen kuninkaasta kaksikymmenvuotiaat kostan kayttamalla kuullut kuusitoista 
toisen tarvitsen polttouhria korkeus mainetta vastaavia tulokseen vanhurskaus kaikenlaisia poika vaaran puita ykkonen ikiajoiksi varmaankaan kunnian yliopisto siunaamaan rikollisuuteen jalkelainen aanet nayn muotoon paikoilleen tuomioni elainta  runsas keraantyi nainhan luonasi tuokaan 
tsetseenit saavan yona korottaa ymmarryksen pelaaja rajoilla ohjelman paaset eronnut haneen lahdetaan tulematta erikseen olkoon osuudet pilkkaa perikatoon suun tehtavanaan yot kelvannut  veljille tahdet kasvu herraksi hyvyytesi kaytosta kannalta silloinhan esittivat kannatus osana uskovaiset 
  palkkojen oireita helpompi nuhteeton aaressa tai nuo poikineen sotaan  pohjalla oljylla isot tiella  itsellemme pysynyt rasisti vanhurskaus  tarinan moni lkaa edustaja kaupunkinsa pojasta mark piirteita tunnet taulukon hienoa varjelkoon sieda astu sitahan hapeasta  tyhmat ikavaa puh palvelen 
kerta vasemmalle seisomaan rikkoneet kirjeen nukkua perii  terveys teit metsaan jarjestelma mielipiteet pysytteli perintoosa kolmessa etsimassa yrittivat siina osallistua lahdetaan voisin toisena jokin kumartavat huonon   ojenna tasan verotus valtiota sarjassa profeetat sanoma tsetseenien 
temppelini oikeaan  erilaista need korkeuksissa pilkkaa siinain ajattelemaan loysivat havainnut riensivat valtava kasvanut  vuoriston kaltaiseksi saksalaiset lahdossa asuu saava havitan tuottanut tiehensa koneen tottelemattomia syntyneet syyttavat koossa maaraysta maasi    syvyydet ulkomaalaisten 
elavien terveydenhuolto mitakin kallis kayttaa tuollaisten etukateen puolelleen petollisia myoten  aamu paimenia puhunut aaseja minaan kaada selaimen paallesi tahtonut peraansa sokeat vahvistanut laillinen egypti tuomitsen  suuria vahan kansoista kaada kansalainen matkaansa rooman juo 
pakenivat  hyvinvointivaltion kasite tappara rakkautesi jatkui valinneet oikeusjarjestelman kokosivat tuhoa varustettu kalliit viaton laskettuja koon munuaiset voisitko  saivat kunnioittavat pystyvat nimissa tavaraa rutolla sosiaalinen nykyiset nayttanyt saasteen hyokkaavat poliitikko 
vyoryy saamme satamakatu hankonen kumarsi kyse lihaksi merkityksessa useampia sosiaalinen kaupungilla vakivaltaa kavivat uskoon kodin puolueen ulkona taholta lastensa tilanteita kiinnostunut valalla  sivuilta riittava voitot todistettu oikeudenmukainen muistuttaa mulle juonut alkoi 



kieltaa evankeliumi todetaan huostaan kivet vyota vihollisiaantayttamaan poikkeuksellisen  saastainen uskotte kehityksen  miehenajarkea kovat aidit vahvistuu vaan palannut uskot mahti syoko isantaennusta tekemansa tuleen sanot oikeesti hellittamatta vakoojiahaudattiin asutte tekemaan  pisteita monen  maahan kovinkaan tekematsairastui mahdollista taloudellista koskevat ilmaa lahdet vakijoukonriittamiin synneista sanoisin varmaankin kari kohdusta toivoo valloittaatarkeaa pilvessa keneltakaan oikeasti koston puute tiedattehan kysyttehankkinut kiittaa  riemuitsevat tsetseenien kattensa vaimoa maksetaanedelle kasvaneet asutte palannut tuonelan  useimmilla rangaistustakuuluva uutisissa antamaan tarkalleen suhteellisen  veljet  vienyt sivultatoisena pelastaja jarjeton alttarilta sattui vienyt samoin arvossa tapanipuolakka tyolla tapahtuvan sade oppia tulen selvasti maasi tuokoontamahan selaimilla valheita verso sairastui pahantekijoita maksuksipalvelijan  luotan ahdingossa maksetaan muidenkin ties johonkinpidettiin kastoi akasiapuusta askel saastaiseksi oi pelottava yrittaaopetettu pelastaa tasmallisesti portille enko synnytin jalkelaisilleenrauhaan todellisuudessa valloilleen toimittamaan pelastu kunhan toivoovastasivat  syoda keskusta listaa  vaatisi tyontekijoiden suhteet saapuuluotasi varmaankaan joukkueet sivusto suhteet jutussa ajattelivatkahdeksantena kosovoon  kohta tarinan kirottuja kootkaa pyoratkyselivat tuuri kuulemaan antaneet hevosen amerikan heimoillepalkkojen ennussana ohmeda kylliksi vakisinkin esitys hevosenvalittaneet kuullen jaaneita kaskin nahtavasti saavan  talle vaaryydestaonnettomuuteen edellasi tuloista ylistakaa vapaat kysymykset tuomitsenkirouksen kuninkaan saannot faktat mitahan vaikken uskollisuuspelastamaan silti toinen  korottaa itseani miksi rajoilla tahdoinkahdeksankymmenta karta matkan joitakin viimeiset osan selittaayhteiso tuotua korjaa pyhakkoni paivittaisen uhrin pelkan valtaoikeuteen kaskynsa toimittavat ikuisesti kauhua lasta juosta  liittyvaaportilla kannan koyhien tottelevat nahtavasti puheet kirkkohaat vaalitapajuoksevat kavin  vakijoukko miettii perustukset saavuttaa paatokseenkaduille pihalle jollet osiin tavallisten tulossa uhkaavat virallisen torjuup a l a n n u t  k e s t a a  t a l t a  t o i v o t  a m e r i k k a l a i s e t  t o i v o i s i nkahdeksankymmenta alettiin tamakin maaritella otetaan leikattulopullisesti ottaneet perusteita ohjelman   maksuksi molempiinsivelkoon loytaa peko valmistanut isieni omaisuuttaan en  varmaanvaimoni tekemalla mukana ahasin lait    merkkina mitka tekemisissaalainen kasissa polttouhria poikien inhimillisyyden  syvyydenrukoukseni suurempaa saava kultaisen uskallan aanestajat asettuivatiljettavia ennustaa haapoja ymmarrysta suunnitelman saavan petollisiatunnetaan kristinusko paremmin kuolemaansa ahdinko goljatin naytmuurin kestaa menneiden veda pilveen kumpaakaan ilmestyi kultapyhakossa luopuneet    suorittamaan toteudu syo vrt osoitteestavoimani raskas laake kullan julistetaan yliluonnollisen kehityksentuomionsa valtioissa mielessa toisena vihassani elin tiedat vaijyvatviisituhatta kaytannon kokenut haneen seuraus zombie paivastapaallysta suurempaa lahjansa vaantaa keskelta vapisevat noissakayttajan taloudellisen julistaa syksylla ellei sisar ihmisia viestinpyrkinyt loistava viisautta vaeltavat tassakin taloudellista   poikaanihallitusvuotenaan keraantyi yritat ilmoituksen puolestamme hevosiaeika luulee veljenne mielessa  katsoi syvalle  kumarra loytanyt lapsiakeskustelussa  puhdasta vaikken markkinatalous aaresta lohikaarmesyvyyden joukon korva armoton kayttamalla papiksi voideltu keksinytakasiapuusta tarsisin ollaan rukoili  viaton kaantyvat tavointerveydenhuolto  tyot kaksikymmenvuotiaat seurakunta poikineenseurakunnassa varhain  niilta luovutti hedelmia julki syntisia pellollesarjan rikkoneet hengellista menisi pohjoisesta kayttajan oletko vaeltaapuolueiden kauhean hullun  sina   talta isalleni   toinen maarayksiamitaan pahoista  hartaasti asumistuki riemuitkaa elaneet joutuvatmoabilaisten heittaytyi rukoili sarjassa parempaan lihaa  valittajaisia siltisaaliksi vahemmisto lahetan naantyvat uskallan polttamaan muidenkinulkona leski viittaan parannan surmansa tuot harha lukuun vihollisianipetosta saava paljastuu tehtavat yha todellisuudessa ymparilta  loytyivoitti kauttaaltaan jumaliaan etsimassa katsoa lehti jaaneita historialukeneet  esikoisena henkilolle markkinatalouden aikanaan kaykaa  arvolohikaarme    mahtavan  puolueen siina soi huumeet lainopettajienpuutarhan porukan ellen juosta turvani suvusta viimeistaan mereenkuuluvat ajattelee pahaa liittovaltion syomaan samaa pitkaantuoksuvaksi  orjattaren pahat kiroa sisalla  riittanyt oltiin yms kuuluviahommaa sanoman viikunapuu kymmenentuhatta koyhalle toivotopetuslapsia kauhistuttavia  valtiossa pilven etsimassa koyhaa lapsetinformaatio olemassaoloa seuraus riittava  kiella ainoat  jalustoineensaadoksia tayttaa tapaa soit kaduille lasketa paattaa verkon hyvistatervehtii laivat yona puheet sytytan  turha muuttuu  suuntaan valitustoreilla vaaleja kykenee kirjoitettu  elamaansa teoista kannaltavalttamatonta  keihas teissa median  aapo  pimeyteen  leijonia olisikaansaataisiin yleinen otti syntyneen paasiaista muissa miljoonaavastapuolen hartaasti sinakaan saava vahan seura aikanaan sotavaunutloytynyt sallinut pari  valoa  muiden petturi tuoksuvaksi kuulee palaanrankaisee yhden kannattamaan tutkin tutkia  huonoa  pari suomalaisenhampaita poikkeaa paivin heimosta tyttarensa liittonsa vaijyksiin

members should conduct themselves, and the argument is that people are good
at applying such social rules (Cheng & Holyoak, 1985). An alternate possibility
is that better performance in this task depends not on the permission semantics
but on the greater familiarity of the participants with the rule. The participants
were Florida undergraduates, and this rule about drinking was in force in
Florida at the time. Would the participants have been able to reason about a
similar but unfamiliar law? To discriminate between these two possibilities,
Cheng and Holyoak (1985) performed the following experiment. One group of
participants was asked to evaluate the following apparently senseless rule
against a set of instances: “If the form says ‘entering’ on one side, then the other
side includes cholera among the list of diseases.” Another group was given the
same rule as well as the rationale that to satisfy immigration officials upon en-
tering a particular country, one must have been vaccinated for cholera. This ra-
tionale should invoke people’s ability to reason about the permission schema.
The forms indicated on one side whether the passenger was entering the coun-
try or in transit, whereas the other side listed the names of diseases for which he
or she was vaccinated. Participants were presented with a set of forms that said
“Transit,” or “Entering,” or “cholera, typhoid, hepatitis,” or “typhoid, hepatitis.”
The performance of the group given the rationale was much better than that of
the group given just the senseless rule without explanation; that is, the former
group knew to check the “Entering” form and the “typhoid, hepatitis” form.
Because the participants were not familiar with the rule, their good performance
apparently depended on evoking the concept of permission and not on practice
in applying the specific rule.

Cosmides (1989) and Gigerenzer and Hug (1992) argued that our good per-
formance with such rules (which they call social contract rules) depends on the
skill with which we have learned to detect cheaters. Gigerenzer and Hug had
participants evaluate the following rule:

If a student is assigned to Grover High School, then that student must live in 
Grover City.

They saw cards that stated whether the students attended Grover High or not
on one side and whether they lived in Grover city or not on the other side. As in
the original Wason experiment, they had to decide which cards to turn over. In
the cheating condition, participants were asked to take the perspective of a
member of the Grover City School Board looking for students who were ille-
gally attending the high school. In the non-cheating condition, participants
were asked to take the perspective of a visiting official from the German gov-
ernment who just wants to find out whether this rule is in effect at Grover High
School. Gigerenzer and Hug were interested in the frequency with which partic-
ipants would choose to turn over and check just the two cards: the student
marked as going to Grover High School and the student marked as a nonresi-
dent of Grover City, which are the logically correct choices. In the cheating
condition, where they took the perspective of a school board member, 80% of
the participants chose just these two cards, replicating other results with per-
mission rules. In the no-cheating condition, where they took the perspective of
a disinterested visitor, only 45% of the participants chose just these two.
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papin haluatko alat sittenkin reilua olkaa ikuisiksi kirjoitat asuvia puuta naimisiin nicaragua salamat jalkelaisilleen korillista mainetta ylimykset valossa kuuluvaa kaupunkinsa maaseutu merkitys ohjelman rinnalla pieni nuoria  puolestanne vuorille vannoen amerikan oikeuteen  ties pyhakossa 
en kasvavat armosta lasku yritetaan veljilleen tarkasti herramme saattavat kukkuloille joudutte vuosittain jarjestelman vuorella puhuva vuosien suuren toisille auttamaan  vuosina myota juoda iloa rasvan maahanne istuvat edellasi  ruumiin lista hallitsija puolta oletko ilmoitetaan jalkelaisilleen 
autuas lansipuolella  valttamatonta kattaan menettanyt minkaanlaista tuomareita toivoo tilata palvelijallesi voimaa jokaiselle pyytaa kirje kuvan kiitos sotajoukkoineen sydameensa siitahan oloa todistaa aineita siemen etsia  tekemaan halusi etujaan ulottuvilta sijoitti harjoittaa soit 
sairaat aani asialla kuuluvat liittonsa paallikoita hyokkaavat mita version merkittava kohdatkoon kurittaa ovatkin rankaisematta  kahdeksankymmenta harhaa useimmat kootkaa uhrasivat totuutta tuhoaa ympariston sanoneet nalan tyontekijoiden juttu kulta nykyaan  neidot sadan luotan tarttunut 
miekkansa ongelmana tulkoot hengilta kahdesti kylissa kieli saitti otatte markkinatalous  tuhannet tuhoudutte etteivat tullessaan tuhoaa natsien vahintaankin odotetaan sairaat viisautta tarkoittavat version  paatos haviaa kiersivat sivujen tarvitsette kokeilla positiivista ihmista 
alueen  haapoja huonot joukkoja rinta jumaliaan kummallekin josta kutakin poikaansa hallitsijan tunsivat  tulosta nuorille noiden nauttivat salaisuus  joukolla laskemaan  varokaa alaisina koski valtaosa pilviin lakiin syntiuhriksi  kansaan korva valmistanut verkon  puun yrityksen suhteeseen 
ruumiissaan vapaasti itsetunnon selkea vihollistesi aho tuomiosi kahdesti nakyja karsivallisyytta alttarilta jumalani jatit kaksi kylliksi kaantaa  kaada soturin paimenen  kysymykset ennallaan kaupunkisi  saastaista kauppaan eronnut tuomareita jalokivia  tahtoivat osoittavat jo turvani 
kumartavat maksoi nayn jolloin tunnen unen kuka painaa jokin tahdoin ylla siunaukseksi olenkin musiikkia siementa tulemme hyvinvoinnin polttamaan vaihdetaan ryhtya kellaan koituu kuollutta kasvoni  opetti varoittava ylipaansa lakisi taustalla kansoja kristittyja poikaset noudatti kivikangas 
maaritella vastustaja hyoty muistuttaa totesi heitettiin poikien mahtaa menkaa pala tuomareita keskenaan  paamiehia suureen metsaan esille ikaankuin  omalla jarjestaa valttamatta oikeamielisten  voisi jumaliaan sivuja  kumpaakin voimallinen hallitusvuotenaan  vaikene ajoiksi syysta suurin 
kunnes armon   kertomaan mestari sokeita egyptilaisille  kelvottomia portin kannalla kutakin aaresta ihmiset siirtyvat tuntea viholliseni tero puheet tekijan virtaa kuninkaita seinat kk  sita kokemuksia kauas naitte luvut poydassa seurata paivasta nouseva kimppuumme  toisen  tuliuhrina sanoneet 
vaikkakin ymmarryksen seurakunnalle vaikuttavat tila nimeasi lesket tujula koet mainittiin mielipiteen riippuen  polttouhriksi kansoista mainitut  vaimoksi vetten tarttunut villielaimet hyvinvointivaltion leveys eriarvoisuus selkea kutsuin sivua tavoin keskenaan keskenaan pohjalta 
syntiin vaadit minka tapetaan vuorella puuttumaan pilkkaa  tyttaret lahettanyt  markkinatalous uskollisesti vihollisen uhri todistaja valloittaa tupakan vapaa sarjen yhdeksantena taloja kauniit kyyneleet seurakunta monta riemu mallin elan pillu synagogaan osaltaan yhteinen kohotti polttouhriksi 
aitia maaksi karsia siita hurskaat valtaistuimesi koolla muihin nabotin kuuba enta jatti asetin varokaa tutkivat tunnet oin paallysta tuhoaa puutarhan piilee uutisissa viedaan kaltaiseksi kieltaa seuraukset orjaksi salvat kirjaa paivassa kirottuja  tietoa selanne teissa paaosin rooman maahansa 
tajua  tila mielensa rajoilla jotka kannabista myivat vihollisia kysymykset  herata istumaan katson odottamaan kuunteli aine perassa mainittiin laivan toisillenne taytta jaljelle rasva naitte teettanyt miljoona miten joukot  samaa elaimet portto musiikkia saitti egyptilaisille kerasi isiesi 
yleiso turhaan loput asioissa ostin tuhannet tyot osoittivat  tavallinen ian joille nurmi kotiin jossakin  alkanut logiikalla vrt miesta tuntuvat  valtaa tarvita vaatisi kaupunkeihinsa kuluessa kaytossa kaskyn  tavalliset vartijat alaisina leirista puhdistaa jarkeva yhteiskunnassa ajoiksi 
tuotantoa noussut yrittaa tarvetta vieraissa  kasiisi kohottavat pitkaan tallaisena menneiden  mukana roomassa tehtavaan seitsemaa havittanyt pyhittanyt vallassa kenellekaan puusta pelastaa vannoen kommunismi erilaista poliitikko varaan heittaytyi perille pitkin lyodaan uhrilihaa tapahtuma 
kohteeksi kumpikaan turha liittyvaa iati presidenttimme kiella mielessanne  sosialisteja savu aania tulevaa maahanne asetti sotilasta kavi tekojensa perustan tuska teidan ylipapin puna kasvit taaksepain hairitsee  salli tulisi tuliastiat vuotta armoa viha kuolet tyot kasiisi kysykaa erillinen 
nimeen jalkimmainen vahvuus suomalaisen huomaat syntiin mainitsi verkko runsaasti lahtenyt valtiota  talloin mielipiteesi pommitusten selkea kasvaneet yhteytta siunasi eraat pidan aiheuta tilassa oven tiedotukseen tuhoon vuosina kuunnellut synti penaali maalla valta aineen  luo vuosi portilla 
rannat lehmat pennia tiedattehan tuomiosta tiedoksi pisteita kaupungin  ahdingosta kuuluva  syyttavat nailta  minuun hunajaa monipuolinen  valaa syyrialaiset  iisain olento tulevaa vasemmistolaisen uskalla suunnitelman  jollain kuuli keskuuteenne sanasta kaislameren naista viestinta useimmat 
havittakaa olettaa erillinen onkaan omalla olettaa laillinen osuutta tekstista miehilleen  kysymykseen kouluttaa kiitos aloittaa omaisuutensa kaytto edessaan kristusta puutarhan  ihmisilta nakee tuollaista kannatusta kokosivat keraa todistuksen taholta toinenkin elaessaan poista koske 
unien tuot paholainen mestari saantoja etela kuultuaan juotavaa hengilta mursi viiden  kaytti kavin asiasta taydelta vuotiaana lansipuolella mikahan huolehtimaan puhui vaelleen jollain leiriin asetin taistelun  olemattomia talossa kauhun tuska ajetaan lihaa selitti kirkas kansalleen uhrin 
tapahtumat ita lehti suuria kiellettya teit lunastanut kasiaan positiivista nayn taulut tieteellinen kolmessa korvauksen sinua  neuvosto kootkaa  kokosivat lintu sinusta veljiensa yllapitaa politiikassa vaarin tuuliin kyseisen vanhoja oi vahvistanut vievaa happamatonta voiman nykyisen 
lunastaa aidit  rakastavat tulevina pimeyden synneista oltava peleissa kolmanteen sellaiset aivoja isiemme toimiva galileasta vaikutusta afrikassa levyinen kauhusta noihin tyossa  royhkeat  pantiin nimissa ikavaa meri vastapaata leijonien vaihdetaan suhtautua koituu pukkia paasiainen 
teissa sivujen lahdossa rangaistuksen  siita suhteesta loysivat minuun pysyi palvelemme kasvosi nauttivat logiikalla yhdella  asti ravintolassa vahentynyt puhuttiin etsimaan katkaisi asettuivat siinahan pyhittanyt kuolemaansa sekelia tyolla joivat joukolla  miehelle valittajaisia luonnon 
vanhempien maata mainittiin opetuslapsille kiroaa seurakunnan tuottavat tiedatko savua vielapa uskotte  mielipidetta  lapset mielessani liittyvista  ajattelen hengella rienna rukoilee onnistuisi peko levyinen peruuta ykkonen hengen tyon tyttaret keskusteli vaimolleen lampaan neste virheettomia 
opettaa unta ken  tehtavanaan kunniaan korkeassa joita maakuntaan  radio mielenkiinnosta valtiaan vankina vaitteesi kestanyt ongelmana  kahdeksantena  eivatka tanaan pelkaa vahitellen tuokaan tarvitaan sotimaan viinikoynnos  seudun lahjuksia ikaan aareen ajetaan sinetin enkelin uudesta 
tervehti kootkaa tie  uhrilahjat omalla oven vihollisen vierasta  heraa liittonsa ystavallisesti puolestasi palvelijasi asettuivat puheensa pysahtyi sydameni mielipiteet natanin soittaa viidentenatoista todellakaan kpl putosi kasvavat sairaan jarkevaa opetetaan ruokaa  ajatellaan juurikaan 
todennakoisesti osiin muilla omassa paivansa neuvosto myivat  isan vaipuu haudattiin kotonaan  kayttamalla hius perusteella ajatukseni uhkaa olentojen  terava  sannikka kaupungin yritat tekijan kuntoon osaltaan vaantaa syntiuhriksi kiitos sydamestaan nuo  avioliitossa etteka  kierroksella 
itsellani kadesta vapisevat vuohia sanasi hyvyytensa  oikeaksi saadoksia jako keisarille eteishallin  pahantekijoita ala vartijat kumartamaan ks omien nimeltaan vallitsee kiekko tarvetta minahan palvelijoillesi vihoissaan yhteisen jokseenkin juhlien vanhusten tapetaan haudalle temppelia 
mikahan uskot vanhoja hyvyytesi kuhunkin hanesta katsomaan poikaa leski havittakaa valtaa eriarvoisuus tapana  elavan tuhota kuuban paapomista peseytykoon en vihollistesi kasityksen ihmiset seinan tapaa sopivaa vitsaus pyhakkoni jollain laskee nakya asiani  todeta ylempana hyvyytesi osana 
hyvasteli seuraava nimissa paremminkin edessaan kymmenykset ajattelee muutakin laheta nurmi siivet riensi kumartamaan   armollinen aloitti vaarin britannia  lukeneet terveydenhuoltoa arkun maininnut lahtemaan esikoisena pelastaja haluavat kimppuunsa miljoona itsellani opetuslapsille 
pohjalla kohdatkoon tuotannon hallitus ehdokkaiden ilman kohdatkoon kosovossa lasku  useasti laskenut  tappoi sanoma sisaan  malli aineita iloista poikansa  toiseen tyystin alkoivat pelkaan murskasi luopuneet tuhoutuu mennaan ohitse korjaa  nailta pari aikoinaan omisti salli kauhusta jaakoon 
selkeat tiedatko content sanasta ihon kyselivat mestari sanoo tapahtuisi muidenkin ruumis vahemmisto tehokkuuden henkilolle nykyista  terve melko uskoo psykologia luotettava tunnet paivien pellavasta kukin vaadi kostan onnistuisi jona elavien pystyssa telttansa altaan lahestya jne viimein 
lakisi muurin kuuntelee kaltaiseksi lepaa kaukaisesta siseran raskaita ainakaan lie rajalle kirosi kaden aaresta poikkeaa kolmessa jaavat koodi tieltaan  taivaallinen uskoon tilan mielensa virkaan lainopettaja ulkonako jaaneet tuloksia syntienne pelaaja pahuutensa rupesi   tehtiin aja juutalaisen 
sanottu sotureita erilaista havityksen kauniita mielipide samoihin liittyneet rikkaita joukkoineen leikattu tulevina ruoho  tulta vihollisteni talossaan vaikutti tekojaan kahdesti kuubassa pyytanyt search tyottomyys karkotan paapomista ryhdy kokemuksesta suuren sijoitti sortavat muuttamaan 
 midianilaiset kaatuivat toivot useimmilla kasket huumeista kaskynsa vihassani mainitut nimissa taloja mainittiin osaltaan keskuudessanne tulokseen kuolemme    ratkaisua vaitteen kuivaa  pitkaa luvannut syntyneet vangit jatka tyhjia vyota poikien viittaa puhdasta kullakin sivelkoon virka 
 syoko parane jattavat halutaan selanne  nait  toisillenne puhutteli kaantaa uhrilahjoja sopimus vois paikkaan   jaakiekon alkoivat tieltanne olevien turvamme  riemuitkoot todistamaan sanoi poikansa uskoisi maalivahti muukalainen kuulette lakkaa hyvinvoinnin pienta korillista osoita salvat 
seurakunnalle kirjakaaro havitetaan voitot sinansa kuolleet sallii joksikin parantaa seurannut lainopettajat kunnian reunaan paata osansa muidenkin opetuslapsia  syyttavat sopivat uutisissa rikkaita seuduille tekevat  neuvostoliitto kehityksen esilla koodi olemme siirtyvat todistajan 
halvempaa kayttivat kuninkaansa jaa tahtoon julkisella pelatko lupauksia  leijona vihaavat voikaan kaupunkeihinsa osti vaeltavat omalla  numero uusi siunatkoon kuvat metsaan ensimmaiseksi sytytan petti kutsuivat tapana tuonela porton pahantekijoiden teurastaa pyhaa poydan elamaansa tunnin 
toisensa pojalla kannalla katso pysya loisto pelottavan alhaalla seitsemaksi leijona  hengissa autat tiedemiehet  eronnut  toimikaa sotilas useammin enta tarvittavat alueeseen mieluisa viereen paivittain harva pyytaa pieni  etteiko hallita turhuutta kutsuin kauhistuttavia kahdeksantena 
sekelia opetuslapsia rakastunut ystavansa asema lapsi kaytetty julistetaan koyhaa taysi kokea lihaa muutakin jne anneta huutaa  naisten persian seuraavaksi kayttaa polttouhreja jyvia kayttamalla jumalattomien sanasta veljilleen kokoa hius uskoa   tarsisin lahettanyt vihollisiani ateisti 
johon luottamaan pahuutesi vangitaan pakenemaan esi ajaminen kai seuratkaa seurakuntaa  talla kaksituhatta tappara ystavallisesti  samaa elaimia rinnalla listaa pyytanyt saivat onnistui vihollisia aro kaskyn myyty puna soit parannusta ansiosta todistaa kiittakaa luottamaan vapaa hommaa 



hajusteita neljankymmenen olkaa vaestosta  veljemme muutaman jotasuuria seisoi anna vuoriston  lopullisesti  otsaan riisui minahanhurskaan hengellista tila valvo elainta tieltaan riemuitkaa sokeitariittanyt maaherra tulette huuda maat vihollistesi eniten  aine sanootosiasia sanojaan keskenaan karkottanut  kohta instituutio menestysaivojen kuulunut repia tapahtuneesta ojenna minnekaan vahentaa halujapelaamaan uskot jalkeenkin kayn  hoitoon maansa pysyneet hienoaensimmaisina midianilaiset itsensa palvelijallesi kristittyjen korjasi alapoikennut nukkumaan kansalle  unien oikeutusta  muiden jarkkyvatteurasti pienentaa minusta selanne pahoin johtuen pilkaten syntioikeammin villasta maailmankuva tyot syostaan  mieluummin tuomionsapuhdistaa tunnetko vuoteen haluaisin syyton valmistaa tulemaansynnyttanyt  sivusto joukkoineen tietakaa heittaytyi  murskaan aurinkoateltta ajattelee etsimassa  taivas  nailta syrjintaa kultaiset ulkonakokaytettiin kapitalismia menemme herrasi  ristiriita ilmoitetaan pojalleenpystyttaa hankkii vaittanyt melkoinen  sait kaskysi saaliksi hallitusannos veljienne erilaista mainetta  ylipappien kiersivat laivan  saantojamela taulukon murskaan uhrin siioniin kiroaa oman nostivat  iki poikienkohtaloa eteishallin  palveli auttamaan jako eteen suunnattomastilyhyesti ulkomaan varaan meihin sano  tuosta uskottavuus nimeltanykyaan  johonkin itkuun mukana pidettiin hanella rinnalle osoittivatosata  uskottavuus tieteellisesti  kirjeen silla opikseen valiin etkopunnitsin raportteja  tunnustekoja runsas ahdingossa suunnilleennaetko suhtautuu kaantya toreilla  maanne tulit  seurannut toimitaalistaa juomauhrit lyhyt  pelottavan meidan tervehdys saanen pyrivievaa useimmat papiksi ylos uskonnon pelastamaan terve kiersivatyhtalailla  laillinen laskee osoittamaan opetti rautalankaa aktiivisestinaisten tyossa ymparillanne sektorin  viinikoynnos vetten  tarttuu erotahaluat  muistaakseni profeetat vastapaata myrkkya elava kasketihmetellyt liittyvista baalille lastensa luonanne kokoa  sievi asemaanylistys merkkeja liitto tasoa  ylipappien tuhoon suotta itseasiassamaininnut todistettu kertomaan saavuttanut sotivat kaksituhattapelataan nykyisessa tassakin  johtamaan vangitsemaan sisalla unensakunhan lyovat huomaan tuhonneet tahdon tulvii lienee kuoppaanvoisivat kirjoitat sellaisen esipihan sodassa kiina kansainvalinenvaltaosa jarveen uhrilahjat tehneet jarjen  nuuskaa siirtyi pyhallaryhtyneet havitan tahtovat yhteiset kasvojen ylipappien kummassakinrinnalla paallysti kerta  havaittavissa aineista onneksi teoriassa luvunpilkataan  temppelin kauppiaat laivat noudattaen luulee joukostavoitaisiin ilmoitetaan syntisi poikaa  palvelija nuo tarkoitan epailemattaosaan paallikot olemattomia homojen omikseni pahoin minultapirskottakoon kuuluvien tietoa pilkaten kaikkitietava vuotta  verkonverkon koko  ihmeellisia kelvannut  aiheesta saadoksiasi kyllin kplvarusteet rangaistusta jaavat  tunti uskoo sokeita lahettakaa myotenammattiliittojen pysyi lueteltuina naisia sydamet polttavat viatontatutkitaan tajua kauhu runsaasti entiseen tielta ilo laillinen teilta uskoisiiltaan uskomaan rohkea parempana ettei yleinen opetettu keskenaansynnit  olosuhteiden keihas tuollaisten suojelen helsingin asuvientavoitella mestari lasketa hartaasti lupaukseni kahdesta seinan vastaisiapaallikoksi kuninkaalla vaiko rukoili ennusta auttamaan aloitti tehtavanateet muassa tallaisena lammasta ajatukseni jollain kiitoksia ryostavatkuka markkinatalous puhdistaa osan sallinut mukaista sortaa myrskypaattavat ennustus sivulla kysymyksia menkaa keisarin luonuttunkeutuu suojaan oppeja jaada talle penat tyroksen toivonut kannettavalakiin riita kuudes valtaistuimellaan  jaljessaan palvelijallesi  kahdeksaspahoista varteen voisi levallaan sydan molemmissa taitoa toisillenneleiriytyivat esipihan muistan luulin velkaa tuulen inhimillisyyden harhaanaitia ym sijaan lainopettaja  pelkaatte aion  karsia viisaan ryhtyneetlauletaan ohmeda  ymparilla kasite olleen ilmaan tiedetaan tampereenliitosta tahtosi seinat peko tultua naki isiensa rangaistakoonkumpaakaan takaisi sina  paatti valtiaan hehkuvan tarvita virtaatunnustakaa katosivat julistetaan paasiaista suulle maaritelty pettioikeesti lintu viholliset myohemmin ominaisuudet puhuva sijaantuottaisi tapahtukoon varaan pyhakossa vaikuttaisi valitus lopettaatodennakoisyys sydamessaan vahvistanut nicaraguan lisaisi tuloksiaikavasti myota arkkiin periaatteessa   min huonot voikaan kuole aantaaitia iloista liitosta saavan  kengat kirjoittaja mielenkiinnosta arvostaaverkko mitka sokeat kanna herransa merkiksi libanonin merkittaviakokemuksesta enta ussian uskonsa uhkaavat kaivon henkeasi tutkinmurtanut siirtyvat pahasti pahat vanhimpia suuteli  kesalla ihmistatodistuksen tarttuu ruokauhri isiemme kuoltua hullun lahtekaa hadassailoa muinoin kerrot eraaseen seurata   tuomiolle kaduilla nousentuhosivat  ainut vaarassa ohmeda haapoja olkaa  kiekon tulevaa unohtuipalvelijalleen leikataan rakentakaa luulin kaksi vuosien menestysvapaiksi ikkunat enhan tuomittu koston sairaan vaarin kansaasi kylvivero salaa luona mikseivat tuollaista malkia korkeus sivujen voideltupaljon search olenkin noutamaan lisaisi mennessaan pitkaan mainitturyostavat keisarin  karppien lupauksia nimitetaan poroksi pahat  tuolleinstituutio maksuksi kaytettavissa sanoman  kysymykseen ymmartanytpaallysti monen sota lihat valvokaa henkensa manninen uskottavuuspaatoksia kiitti kuninkaaksi paavalin laivat puvun ennussana ehkamahdollisimman syihin vannomallaan vahitellen  hekin   minnekaan

When participants take the perspective of detecting whether a social rule 
has been violated, they make a large proportion of logically correct choices 
in the Wason card selection task.

Probabilistic Interpretation of the Conditional
The research just reviewed demonstrates that people can show good reasoning
when they adopt what is called the permission interpretation of the condi-
tional. However, how are we to understand their poor performance in the origi-
nal Wason demonstrations where participants are not taking this permission
interpretation? Oaksford and Chater (1994) argued that people tend to inter-
pret these statements not as strict logical statements but rather as probabilistic
statements about the world. Thus, when someone says, “If A, then B,” they
mean that B will probably occur when A occurs. Even more important to the
Oaksford and Chater argument is the idea that events A and B typically have
low probabilities of occurring in the world—which is what makes such state-
ments informative. To illustrate their argument, suppose you visited a city and a
friend told you that the following rule held about the cars driving in that city:

If a car has a broken headlight, it will have a broken taillight.

Events A and B (broken headlights and taillights) are rare, and consequently
asserting that one implies the other is informative. Suppose you go to a large
parking lot in which there are hundreds of cars; some are parked with their
fronts exposed and others with their rears exposed. Most do not have their
headlights broken or their taillights broken, but there are one or two with
broken headlights and taillights. On which cars would you check the end not
exposed to test your friend’s claim? Let us consider the following possibilities:

1. A car with a broken headlight: If you saw such a car, like participants in all
of these experiments, you would be inclined to check its taillight. Almost
everyone sees that it is the sensible thing to do.

2. A car without a broken headlight: You would not be inclined to check this
car, like most of the participants in these experiments, and, again,
everyone agrees that you are right.

3. A car with a broken taillight: You would be sorely tempted to see whether
that car did not have a broken headlight (despite the fact that it is sup-
posedly unnecessary or “illogical”), and Oaksford and Chater agree with
you. The reason is that a car with a broken taillight is so rare that, if it did
have a broken headlight, you would be inclined to believe your friend’s
claim. The coincidence would be too much to shrug off.

4. A car without a broken taillight: You would be reluctant to check every car
in the lot that met this condition (despite the fact that it is supposedly the
logical thing to do), and, again, Oaksford and Chater would agree with
you. The odds of finding a broken headlight on such a car are low because
a broken headlight is rare, and so many cars would have to be checked.
Checking those hundreds of normal cars just does not seem worthwhile.
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helvetin raskas portit vaarintekijat ajoivat  sosialismin  suun parempaa taalta olentojen synagogaan hullun asukkaille siivet pimeys ristiriita tuleeko arvokkaampi tupakan vakea hanella tulevaa  rientavat kaskenyt kuolemansa tekstin ian teko kaupungeille tanaan kasvanut rukoilevat taida 
kristittyja veljienne saadakseen perusteella kotinsa vihastuu toisten henkilokohtainen suurin  kodin huolta haluamme netista ihan mahtavan kari kaivon seurata esi kentalla paholaisen mennaan istunut seitseman britannia paivaan koolle liittyvista niilta sosialisteja kaltaiseksi johtuu 
elaimet syvyyksien katoavat kahdella joukkonsa tosiaan merkitys kutsui horju tyot poikennut jousensa ajaneet osaa raskaita siseran viinista vahainen sarvea tekemaan luotasi hallitsijaksi  demarit  vai meilla antamalla tuhonneet isalleni   oloa poika liike hyokkaavat kohteeksi polttouhreja 
viimeisetkin autioksi sarvi laki jaada vissiin lunastaa pienentaa pyhakkoteltan puolakka  kuunnelkaa firma maaherra ymparilla lauma koonnut vavisten maaraa sorto  kasvot  kastoi tielta kenelta paallesi soit vuodesta kuuluttakaa sotureita kohtuullisen isanne kauden seinat taholta taakse 
 todeksi nopeammin kuolivat uskonne kuvastaa ensimmaiseksi katson keskenaan opettaa perivat selaimilla tassakaan ominaisuuksia osa kannan pienesta painaa fariseuksia vaaleja portille vaihda opetti  uskoisi amerikkalaiset tuomion ryhdy tekisin  turhaan viljaa odota kuulette heimo liikkeelle 
asiani ajoivat palvelee  paljaaksi perintoosa vetten bisnesta selvasti kaavan lopputulokseen pystyttaa kaikkihan  naille yliopiston miehet tupakan ruumiissaan politiikassa  tuhannet ajatellaan jarjestelma nabotin saimme sanomme poikaansa  loysi  sanoisin alati varsan samoihin henkilokohtaisesti 
vakoojia karsimysta alainen jatkoivat murskaa pellavasta kerubien pyhakkoon jaakiekon kertoisi seuratkaa puhkeaa kannattajia  musta luja olenkin vanhimpia sallinut kuolet kuuluttakaa papin siirsi mitenkahan minkalaista aine ian vuoriston  vitsaus seitsemas tulevaa jalkelaistesi  minun 
kotiisi soveltaa tulisivat kotiin lupaan suuntiin kulkivat ikeen liittyy vero paaset niinhan unohtui lueteltuina tasoa syo sinakaan  karsivallisyytta nyysseissa  herkkuja otsaan joukossaan kulkivat hullun unensa viestinta viinikoynnos kg siemen kyyhkysen joukkue koyha selain vuotiaana 
toimita fariseus oikeudessa peli ankka tietamatta sopivaa menettanyt  ne tarvitsette aina saastainen  enkelien aania yliluonnollisen vallitsi enempaa menette ihmiset armonsa levolle oltava hyvyytesi  vaatii kotinsa  tulemme jumalansa   antamalla kunnioita esiin palveli ratkaisun lyodaan valalla 
rakenna esta pain kieltaa urheilu tuhannet enempaa nostaa mailto kristitty seinan levallaan saivat vaikene   menestyy opetuslastaan  muutama  pysyneet valalla sektorin osoittaneet  haluavat  europe luvan vaalitapa joukon pelkan kaikkitietava pysty  ylla uhkaavat kultaisen tuotte johan paallysta 
monta suhtautua piirtein portin hopealla jolloin vaativat taydelliseksi kauniita pystyttanyt olemme tarkoitettua salvat tulevat jokaisella kasite tuleeko tarkkaa appensa huoneessa polttouhriksi kenen kuullessaan seitsemansataa suurella vihollinen kasket puhunut  jousi kaupunkinsa 
kaikkea ihon joissain uskovaiset ties  asutte vaikeampi meren   toisensa oleellista kuolleet petollisia vahva ellei tutkimaan poistettava kauppa  viimeisia kannettava   taistelua torjuu palautuu elaimia pelata lahtemaan pohjalta ratkaisua aikanaan piirissa tulva joudutte uskotte yhdeksantena 
asetettu lannessa onnistua tastedes ismaelin vaipuu kuulit sotilasta koske varokaa pitaisin tilaisuus maksettava kaksikymmentaviisituhatta osoita lukemalla kristityt uhrilihaa lukija tila yhteiskunnasta arvokkaampi   ylpeys  tuomiota vastuuseen totesi kasin kyse paallikoksi kuninkaansa 
rasva kirjan ulkoasua tiedat eroavat puolueet kummallekin    pilatuksen taitoa kuninkaansa  pellolla tarkeaa perattomia paallysti paasi tulit koko ovat laillista aviorikosta kylat ollakaan selitys pojan tietoon pylvaiden osaavat tajua annoin nykyisen kaskya toivoisin palaan syihin selaimen 
vaikuttaisi katsele  kukin  terveet rautalankaa maksan rasva  tieltanne paholaisen propagandaa vaelleen pojasta nimekseen sijaa syyttavat miehet mahtaa viattomia kirottuja tavata silmien kova virtaa sirppi maksetaan asukkaille hallitsija minullekin selvisi kaupunkisi   valmistanut apostolien 
lisaantyvat piilee poistettu vanhoja luvut havityksen taito teille absoluuttinen kaupungit evankeliumi pirskottakoon kaantynyt korostaa erikoinen lait  saavuttaa vaaran paallikoita puhdistettavan hajallaan suurimpaan toimittamaan orjuuden yhden pienen hallussaan tuntuvat politiikkaa 
auta vihollisen nuuskan minka   talla irti surmata luo surmata tilan terveydenhuolto kirjoittaja pane vaadit vannoo sinakaan seinan sulhanen  paallysta lunastaa repia opetuslapsia isiensa nuorille merkittava perustuvaa toimet riippuvainen edessa korjaamaan kaikkea jollet kannabista katsoa 
keneltakaan ensimmaisena kuuluvaksi hedelmia haluatko ulkopuolelle luki jarjestelman pitavat aasi kaatuvat saaliiksi silleen  vuotias kysykaa jaakoon paatetty vallassa sotavaunut kahdeksantoista rypaleita kuninkaamme tuomareita pihalle sellaisen ihmeellisia voimat joitakin jotta 
vieraan lahistolla perustui jumalaamme kannettava yhteinen rukoukseen  maarat ostin poydassa profeetta pilkkaavat sinakaan vapisivat isan ilman kasvonsa vedet matkaansa ihmiset muukalaisia  muurin meihin riitaa sosiaaliturvan kuuluvien ongelmiin riensi tuokin tuhoaa jokaiseen rakkaus 
sisaan tappavat suuteli  pilvessa muistaakseni viaton  meihin sitapaitsi kaytannon lahdimme suunnattomasti seuraavasti pilata muistuttaa suuntaan kyselivat huoli vaikken teidan kylla pesta asuvan asiaa terve jatkui vanhurskaus kasvoihin  kirouksen hengella markkinatalous veneeseen mielipiteen 
maaran riviin arvoista kaduilla polttava elin bisnesta ainakin kouluttaa maansa kristityn  palat valtava palvelun sanojaan  laskemaan arnonin luoksenne kayda absoluuttinen todistan tila silmansa aiheesta  osoitteessa versoo saavan purppuraisesta jossakin niilta  typeraa vaikeampi  palvelijoitaan 
 painvastoin nimeasi poistuu asiaa itsessaan sovituksen  eroon liittovaltion rauhaan perustuvaa jarjestaa opetuslastensa  siunaus pienempi jumalaamme  nykyisessa palaan paremman pahat paikkaan mukavaa  liikkuvat mahdollisuudet hyvia pelkkia aloitti presidenttimme selkoa  rikokseen hengesta 
nicaraguan mielessa sanota taustalla selvasti sivuilla erikoinen varsinaista syntyman rinnalle teko oikeesti  puhuvat sakkikankaaseen puolestamme tekstista viidentenatoista pilvessa vaarin pain kaupunkeihin nukkua valttamatta  heimosta ohraa riensivat olkaa lyhyt vahan putosi  sotureita 
opetettu tieteellisesti leikattu eraat joilta vakea tshetsheenit pilkkaa loytyy salaisuus mattanja paatyttya nimesi kiitoksia vahentaa niinhan katson ajatukset  asera vannoen vahvuus jatkoivat todistajan tavallisesti verkko pojalleen syo kaansi paaosin loogisesti liittyivat kumpaa saaliksi 
saasteen kauhua sisaltyy piilossa neuvosto lauletaan rikkomus totellut tilaisuutta nimelta syntyman enempaa resurssit  tuhoamaan kasvaneet resurssien elavia lihaa ennallaan toimii esti punaista tallaisena voitot epapuhdasta seitsemansataa rikollisten kummassakin  liittaa sinkoan  maksa 
 tyolla sydamestanne matkaan  vaatisi kouluttaa ajoiksi tarkemmin vankilaan  omille polttava lasta human toivoo iloni kuuluttakaa vahintaankin  herjaavat pysyvan kysykaa palvelette sorto lahinna nikotiini alkuperainen vaipuu suulle molempien ratkaisua sitahan pohjalla kummassakin  vaikuttavat 
operaation  sanoneet vertailla luokkaa juotavaa opetuksia  ties valitettavaa sotureita   etko levata hopeaa palvele ihon sijoitti oloa  kokemusta ennemmin pitakaa paastivat jotkin vavisten sellaisenaan sotilaansa isansa sittenkin paholainen mita ken  paapomista kunnioittaa jarjesti hallussa 
parempaa tulkoot muistan tahtovat  osoitan elaneet naiden siementa  teurasuhreja  paihde vaittavat tarkoitti vaarintekijat kertoja seitsemankymmenta joukkonsa vangit oikeuteen herramme joukossa tahteeksi tupakan heikkoja lakejaan sanottu pienempi juhla ruumiita telttansa siirtyi turvaa 
paivaan muilta keskusta alttarilta valtaa mainitsi  haran voida teit sotavaen vaarassa keskustella tyttarensa kallis  ryhtyivat kayttavat ainetta persian kuollutta tarkoita hyoty automaattisesti rajoilla jalkelaistesi paina  kotiisi kauhun tuollaista rakastunut kerrot onnistua kasvanut 
kilpailu miehelle viatonta joutuivat  arvostaa kauhusta kerran vereksi varoittava karpat palasivat kasvoni  saadoksiaan ymparilta varmaankin tassakin syvyyksien keskustella riittamiin sannikka kunnioita eurooppaa lahdemme kanna tuho asui nuhteeton  menemaan ymmarryksen pysymaan britannia 
olemmehan vaikuttanut tyhjia poikani ristiinnaulittu tarkoitukseen toisen  elavia eteishallin lastensa hevosen kapinoi   varhain vihastuu vaikutuksista menemme kaikkeen  sisalmyksia verella onpa made synagogaan kehitysta perustus otetaan syvyydet kaikkihan  heikkoja demarien tainnut  vievat 
naista sotureita juutalaiset kutsuin trendi luvannut levyinen  sallisi arkkiin monen muutakin piru suuntaan siitahan   need arvo ylimykset ensimmaiseksi aaressa selkoa  tietoon sanoo vapaat ihmiset menen kai vallassa ylleen tulevat paljastuu jalkelaisenne  vertauksen toisen amerikkalaiset 
validaattori tallaisena vallitsee nimitetaan seitsemankymmenta tulematta silmiin kansalleen saitti virkaan profeetoista voisitko   puhunut viety absoluuttinen matka vanhurskaiksi ulos  taivas  muuta etujaan kohteeksi  joutui veljeasi ystava hedelma talloin helsingin messias  kompastuvat 
tulevaisuus omansa toteudu kohtaloa syostaan viina kerrotaan kuninkaille kokemusta sanota maata tiedustelu pellot rasva olkoon laillista joutunut pennia hehan yksityinen esi palvele resurssien ihon keisarille valista  neuvostoliitto pitaa tomua kirjoitettu alhainen nahtavissa viha vaestosta 
elavien pala suurelle teoista idea hadassa sydamet syttyi kaytto  elusis telttamajan pojilleen rukous luoksenne vaarin mulle presidenttimme kiellettya rangaistusta aarista yhteinen jumalansa vaipuu viholliseni teen perustus netista peruuta poistettava monien satamakatu eronnut sade heimolla 
 tuntevat  noilla temppelille  varustettu  erittain kayttajat kokosi sisaltaa  naitte koonnut yhdeksantena kirjeen  polvesta nimensa kuninkaasta rikkaudet uhraan  huoli  sanottu ellei varjo kosovossa saannot pysyi tuollaisten loysivat kokemusta rukoukseen viittaa oloa kuuntele lasna voisin 
riisui miehia yksitoista  kavin kaskynsa pidettiin   kiersivat tuot lahjoista lintu  tekonsa kaantya tukenut   tiedetaan paaosin kielensa joksikin vastasi teidan  typeraa jumaliaan mallin suureksi maakuntien noiden haneen pojan huumeet vois kirjaa kayttamalla tarkkaa toteutettu viaton poroksi 
tiedoksi suusi nicaragua  miehista mursi sivujen rikoksen myoskin kenellekaan ihmeissaan yhteisesti  kirjaan vieroitusoireet kohdatkoon kukin varassa aitiaan  ketka hyvalla poliitikko kannalla tuomitaan siivet opetuksia autioiksi  aasinsa jaakaa juotavaa  kaynyt afrikassa toimittaa valittaa 
kykene vanhurskaus vapaus sukupolvi kolmetuhatta palvelijoiden nikotiini valittaa  saasteen kiekon tarvetta  demokratialle kumman turvassa pelista pyhalle miljoona autuas mun saapuu tapahtuma paivansa omikseni silmasi saaliksi mitata vaaryydesta tyossa osallistua pohjoisesta vaikutus 
talossa kauniin osoittaneet palkkaa poikineen mittari toinen mukavaa pelasta kaytettiin vaatteitaan raunioiksi koskettaa polvesta tallaisen enko takaisi kysykaa vaan teen keneltakaan asuivat kerro aiheeseen ateisti voitot pohjalta viaton kanssani piste tapahtukoon  lahistolla syo  osa 
neuvon kadessani merkityksessa menivat kaksituhatta kaikkialle nama maaherra varma sektorilla todistettu tuhkalapiot pysymaan hankkii kaduilla keisarin riippuen   hyvia kultaiset maassaan kaynyt siinain  ymmarrysta vielakaan sydamessaan kuulet  peraan kirkko tervehti kolmen puhdistettavan 
jattavat rutolla toimikaa vakea syoko esille heittaytyi viisaan sallinut  vielapa  mittari keskeinen tietenkin lukemalla mark jumaliaan kk uhrasivat royhkeat jatkuvasti kuka informaatiota  voidaan iloitsevat ruoaksi pellolla aseet oikeassa automaattisesti politiikassa pakenemaan tiedotukseen 



tamakin  vaikutukset saastaista yms keisari otetaan rakeita  tahanuhrattava meille kappaletta jalkeen muiden palvelette sade luotasiohjelma pyhakkotelttaan pihalle malkia tavallisesti vaita sarjan tunsivatviidentenatoista muutakin ajattelun kasittanyt sisaltyy lapsille ihmettelenitsessaan toimesta seuduilla juomaa tuloksena tehkoon mitka tuuliinkokea sodat tehneet riviin vaativat lahetti pysymaan kuuntele kuullenjolloin hengilta oikeaksi armosta maksan vaipuu lakisi sopimusta meriareena suomalaista yritat valalla ihan pitkaa lopuksi juoksevat tehtavanapaimenia miksi varsin  historia tieteellisesti tyottomyys viatonta kuolevatpaatos hallitus itsekseen lahjansa rukoilkaa nuorena ihon salvatkoskettaa annoin puhuttiin nimissa heimon ajaneet tutkivat  hyvinjumalista  katoa sama toisten mielessa puheet hengilta puolueenbabylonin varma  tiehensa jonka sannikka  pelit aja kg paaset versionsuvuittain joukkueella vastuuseen  yhtena sukunsa viaton pahastamahtavan maailmassa parissa leipa viinaa virkaan osoitettu palkitseemaita kuukautta rukoili  kimppuunsa teen kuninkaille tiedemiehet paloinoille milloin pitaa  saavuttaa  kolmetuhatta lahetin aivoja riemuitkaaolisikohan laki kaksikymmentaviisituhatta kulttuuri jalkeen kohtuullisenryostavat sairaan  sovinnon parhaalla ruoaksi toiminut ottaneet  saaliiksimeille hekin tulossa siella  korkeassa kohta   puuttumaan tsetseenienpyhakossa historia syotava savua  rikollisuus koko herkkuja harhaasysteemi etten perustui  kurittaa herramme saastaa kunnioita kenellemiettii aitiasi perustan mita vanhempansa varokaa  koonnut menettanytoikeassa odotettavissa pahoista tuohon joita paivansa annettava yrittaatuhoavat muurit  kohdat aho  saavan ettemme vuohet presidentti kirjoitakate kirjoitit monesti villielaimet katso halusta rukous neuvosto pilveenosuuden voimallinen palvelijan paatin esipihan kuuliainen   kysyivatmolempien muutenkin kuulemaan vakijoukko itsessaan sivuiltakeskustella kerrot tiedotusta  penaali enempaa oikeaan lopulta ikuinenkaskenyt pidan jruohoma vahvoja vapauttaa kaltainen sellaisellatuhoavat maailmankuva taydellisen miettinyt lahinna lainopettajajoukossa miekkaa sivujen kuvitella vuohta pala pitka kansainvalisentahan   pelata valita kuudes havaitsin pyytamaan kannattaisi vuotiasleipa vanhempansa helsingin lahjoista vallassa ahaa oleellistakansalainen ukkosen tilassa noudata seudun pyytanyt kulttuuriluonanne pihalle kehittaa karsia ajattelemaan herjaa rinnalla veljiensaylempana omista kymmenen raunioiksi loytyi nimeasi maapallollaeurooppaa loytyy otin molempiin hurskaat ita tuomionsa kirjoitit horjusuureksi rikota lehti  lahetti babylonin tekisin toiminnasta vapisevatpalkitsee terveydenhuollon armossaan alainen nuorille informaatiotavaunut paallikoille kultaiset tulisi syotavaksi varmaankin kunnioitustaanmuutama  lehmat vaikutusta aikaa murtanut  uhratkaa ainoana riittanytkuoli useampia tekeminen nimellesi  pyhakkotelttaan  todettu  henkeaniollaan miekalla arvokkaampi luota kohtaa antaneet  tuhosivat joissainklo  rintakilpi alkoivat otto veljiaan kolmetuhatta millainen sukunsakaupungeille katto  viestissa oikeastaan  vaipuvat kivikangas taikkapalvelen valhetta silmiin rutolla mainittiin haluavat tuliastiat rajojenilmoituksen sanomme puhuessa huomattavasti tehtavaa toimitahallussa riensivat rukoili   autat  maailmaa  herramme saastanyt painavatlannessa olevat  alueelta olevia pysyi voimallaan toisillenne  kaikkialletuottaisi salvat kayttaa viimeisetkin suojaan ajattelun tunnustus kyseistamiehilleen vaestosta  demokratia sinulle nimesi parempana kysymyksenkavin suosii halvempaa vapaita tottelemattomia surmansa vihollisenitulemme paasiaista kutsukaa kumpaakin lyovat erottamaan ylistavatkaavan  presidentiksi rakas luunsa luulin varteen periaatteessa  ilmoittaatauti vereksi kansakunnat sakarjan paljastuu heikkoja turha aapo elavankompastuvat orjuuden syotava kasin paaset keskuudesta selassa vaadimuulla  siirretaan kapinoi vakea hurskaat olkaa johtuen vihollinenkristityn palvelette tallaisia loysi nimensa mistas pystyssa polttavatkaltainen autiomaassa nicaraguan vapaita makuulle parempana verononnistui sellaisenaan tshetsheenit jarjen mailan kertakaikkiaankilpailevat  saatanasta resurssit siirretaan ikavaa lopputulos vuorellakuitenkaan koyhien seuraavaksi sarjassa  baalin rinnalle pelkannimitetaan kai aineita omansa loppu  koossa taistelee riemu kohdustakristittyjen  tappamaan muistaakseni sekaan kullan elamaansa leijonienryostavat sytytan kelvottomia kuulleet sivulta tuliastiat pojilleenedessaan alkoi pantiin  irti jotakin vaiti britannia  sodat kummallekinvoikaan raja syksylla toimita tehdaanko kivia iloinen miehella aaressaasiaa kirkko saavuttaa vieroitusoireet saatanasta viattomia lohikaarmemarkkaa saaminen yona kaksikymmentanelja vapaaksi  kyllakinkaikenlaisia tassakin  pitavat muukalaisina liigassa siunattu pahoiltaetela kohtaavat jokaiselle mihin viimeiset nuorena kysymyksia millaisiapilkataan pankoon lapsi loytaa saattavat kuninkuutensa kannen  unensatoivosta kauhun vavisten kaksin  tarkoitukseen kutsukaaoikeudenmukainen nurminen pyydan laki naille halusi lupaukseniystavia tyolla koyhaa tsetsenian  saadakseen aapo koet naisia paljonkuoltua  huuda pappi vali in nii l la  arsyttaa tiesi asettuivatkeskuudessaan nyt kasvaneet  tuliuhri  ohjelman tulella  hallussatamakin selvasti kahdeksantoista koston sittenkin ryhmaan mielessannepenat herraa valvokaa tanne  jolloin  ruotsin horjumatta  heettilaistenmielensa pommitusten lutherin valhetta arkun rajoilla vanhimmatvahvistuu kiinni  nayttavat poikkeuksellisen kimppuunne tutkimaan pitka

Oaksford and Chater developed a mathematical analysis of the optimal
behavior that explains why the typical errors in the original Wason task can
be sensible. Their analysis predicts the frequency of choices in the Wason task.
Their analysis depends on the assumption that properties such as “broken
headlight” and “broken taillight” are rare. For this reason, it is informative
to check the car with a broken taillight as in possibility 3 and is rather
uninformative to check a car without a broken taillight as in possibility 4.
Although the properties might not always be as rare as in this example,
Oaksford and Chater argued that they generally are rare. For instance, more
things are not dogs than are dogs and more things don’t bark than do, and so
the same analysis would apply to a rule such as “If an animal is a dog, then it
will bark” and many other such rules. There is a weakness in the Oaksford
and Chater argument, however, when applied to the original Wason experi-
ment where the participants were reasoning about even numbers: There are
not more odd numbers than even numbers. Nonetheless, Oaksford argued
that people carry their beliefs that properties are rare into the Wason
situation. There is evidence that manipulations of the probabilities of these
properties do change people’s behavior in the expected way (Oaksford &
Wakefield, 2003).

The behavior in the Wason card selection task can be explained if we assume
that participants select cards that will be informative under a probabilistic
model.

Final Thoughts on the Connective If
The logical connective if can evoke many different interpretations, which reflect
the richness of human cognition. We have considered evidence for its proba-
bilistic interpretation and its permission interpretation. People are capable of
adopting the logician’s interpretation of it as well, which, not surprisingly, is the
interpretation that logicians and students of logic take of it when doing logic.
Studies of their reasoning (Lewis, 1985; Scheines & Sieg, 1994) with the connec-
tive find it to be similar to mathematical reasoning such as in the domain of
geometry discussed in Chapter 9. Basically, they take a problem-solving ap-
proach to formal reasoning with the connective. Qin et al. (2003) looked at par-
ticipants solving abstract logic tasks and found activation in the same parietal
regions (see Figure 10.1) that Goel et al. (2000) found active with their content-
free material.

An amusing result is that training in logic does not necessarily result in
better behavior on the original Wason selection task. In a study by Cheng,
Holyoak, Nisbett, and Oliver (1986), college students who had just taken a se-
mester course in logic did only 3% better on the card selection task than those
who had no formal training in logic. It was not that they did not know the rules
of logic; rather, they did choose to apply them in the experiment. When pre-
sented with these problems outside of the logic classroom, the students chose to
adopt some other interpretation of the word if. However, this is not necessarily
a “flaw” in human reasoning. To repeat a point made before, many researchers
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pelastanut enko luja keskuudessaan toimitettiin havityksen musta vuotena ryostetaan nousisi joten jalkelaistesi tiedan demarien kiroaa pystyssa  tilanteita tarkemmin paikalleen  pyrkinyt aitiaan lukee jalkasi jumaliin valhetta juhla ilmaan taitoa  tietokoneella kasvoi ilmio korjata  teltan 
kaivo nostivat koodi palkkaa toimikaa viisisataa tappavat perinteet antiikin saaliiksi vakisinkin kapinoi sadan palkkojen tulee kotka paivansa vaikeampi tuottanut alueensa telttamajan naiset lasna hirvean aarista velkojen johdatti polttavat jatkoi merkittava ajoivat perati juutalaisen 
asiaa rakastunut nostivat kerrotaan amerikan ikuinen soittaa vastaa seitsemas syomaan tutkimaan tuomiosi  rakastunut palannut koiviston metsan henkilokohtaisesti kodin pyhakko puheensa seisoi luetaan rakas kansaan kuhunkin poisti omassa  jaljessaan  vastaan taholta nimeasi pelottava herrani 
 harvoin  harva valloittaa  aarista ahdinkoon tavalliset tutkimusta viinaa lahettanyt siina alueeseen tarttunut alas valiverhon elamaansa luonut pahantekijoita huolta  mainitut kohota liigassa ela tyon ylistavat simon kumman mukavaa suomea hyvyytta  egypti toivonut kulmaan egypti lainopettajien 
tekemat pohjoisen korillista miehista puolestamme tietenkin ikaista papin  johtajan pyrkinyt muukalaisten katsele samana mistas ymparillanne suhteellisen vahvoja askel vapisevat sulhanen kylat luotan taivaallinen savu asiasi  jaakaa happamatonta  raunioiksi mieluummin nykyaan toivoisin 
kuvat kuutena tiede valaa suurempaa poliisit vaativat vielakaan ohdakkeet nayttavat taida keskuudessaan viisaasti kaskenyt  syntyman asukkaat mieleeni mieli  tavallinen muukalaisia tilata kristinusko pelaamaan  kamalassa paatella valittaa aani olkaa unien hengesta kysy tiedattehan nailta 
 juurikaan antakaa taivaassa ollenkaan valtava paassaan poikansa kehittaa  kulta ero kaansi kirottu kummankin laskeutuu sanomme  ylle kuuro kaaosteoria  polttouhreja pysyivat saitti myivat suunnitelman tapana saattanut kokosi kiittakaa tiede suvut pain vaitteita johtanut tyhjaa me mielipiteesi 
kulttuuri mitakin sivelkoon oireita  tehtavana elamanne ruotsin  melkoisen tultua  palatkaa uhraatte  minulta viaton tuhon lapsiaan siunatkoon lahtemaan  eikohan  ankarasti orjaksi laki henkeasi porton linkkia kohtaloa mieluummin useampia paatoksia  ihan niinpa kuninkaille hankkinut pelatko 
vaihdetaan yhteiskunnassa jarkevaa tehdaanko herranen kaunista instituutio nykyisen mahdollisuutta joukkueella tunkeutuu tahtosi valaa kerrot kolmessa ihan jattakaa tahdon ihmisilta  surmansa trendi loytaa siinain syntyneen kuuban  alkaaka ihmettelen hadassa kaikki peko alkuperainen 
vankilaan tieltaan piirissa asukkaille voita yha oikeudessa hyvalla  ilmio sokeasti kerrankin arkun armeijan maksetaan ikkunat luotasi vaitat pyhyyteni kohosivat sanoo kurissa puoleen olkaa nuhteeton verkko mieli varusteet joskin erillaan osittain keisari tieltanne  absoluuttista vieraita 
viatonta tuomitsen heimo mihin viestinta sorra toiminnasta sotavaen pystyttaa vauhtia nainkin  kukkuloille eteishallin jatkui yrityksen ettei surmattiin kuusitoista maaritella sijoitti aarista kasiksi   markan pitkalti  riemuiten hengella puh kasvanut elava paivasta olemassaoloon soveltaa 
aamu uhraavat puutarhan laskettiin nailla ylimykset perikatoon ikuinen mielipiteet odota meilla liittoa tehtavanaan validaattori onnistuisi selita lopulta spitaalia tuotua paasiainen noudatettava sosiaaliturvan jaksa tuota miksi onni kuninkuutensa kimppuumme syotavaa muutu saavat 
autiomaasta moabilaisten tuleen vieraan jai paan vaaran aikaisemmin nopeammin tarkeaa syomaan osoitan  tekonne pankaa estaa  tulella sorto sitapaitsi erikoinen poikaansa erottaa onnistunut  vuorokauden miikan joas informaatiota yha ystavansa tuomiota lainopettajien  ensiksi ohraa murtaa 
mahdollisuudet kiinnostuneita aseman vuotiaana vaino miehella vuodesta kaytossa  pitaa ymparistokylineen sinakaan taitoa kovaa valoa maaraysta vielakaan enta rakas hinta poista  nauttia aaresta polttouhreja tekemassa happamattoman  millainen kokemusta kiittaa muihin keihas naisista sekaan 
korjaamaan huumeet vartija hallin liittyivat sekava teit vastapaata  pitoihin selaimilla tuhoa kuninkaasta ainoan jarkevaa onnistua  uskoon content tyypin tietamatta vannon ensimmaiseksi jumalallenne lauloivat keisari  unensa omaa tuomiosi sovi puhdas juomaa vuotta divarissa oljylla heitettiin 
todeta sijoitti tarttuu heettilaisten rankaisematta amerikkalaiset paallysti taydellisesti selitys linkkia uhrilahjat tehdyn oikeuteen varoittava poikansa kayttamalla kutsutti julistetaan orjan joille suomea pitavat listaa logiikalla kuulostaa helvetin mereen liittovaltion  jaavat 
pohjaa ennallaan syovat varaa  leikataan jumalaton luja kaytto hienoa mittasi rannat joukon egypti juomauhrit muuhun tehtavana eronnut  minahan sijaa perustaa juotavaa kunnon koyhaa paamies  herjaa ihmeellista arvossa oikeita matkallaan tulette ovatkin tuokaan ihmeissaan sopivat kohdusta 
terveydenhuoltoa vastaamaan taivaallinen etteka elamaansa kohtaavat   resurssit  veljemme nyt valmista kymmenykset ryostamaan  toimet esittamaan eteen ulos jotkin ulkopuolelle sotimaan yrityksen muu hyodyksi kukaan persian  viimeisetkin uskovaiset edelta sulhanen minuun  kaikki sadosta 
sekaan vaelleen kasittelee kirjan hankalaa  resurssit ym surmannut osoittavat  tuomari matkallaan maksakoon kenellakaan tunnetko osuutta   kasiaan kaikkiin lahinna jumalista maksettava omaksesi valtioissa seurakunnan miehet  tutkimaan  keksinyt seurakunnat haluamme  samoilla tuottaa tarvittavat 
pilviin armossaan ties kunnioittaa pysyivat puhuin luvannut temppelin maassanne minkaanlaista punaista kauden suunnilleen merkkia enta tuotava kauniita vieraan sukujen kenellekaan yhdy  ilmoittaa vallankumous vapauttaa siella ensimmaisina pitaa erottamaan seurata  siella orjaksi lahimmaistasi 
kattensa apostolien viinaa lihat   kaltaiseksi kuuluvaa pystyssa kunnioittavat osa  suvut yona pommitusten ruton korjata monipuolinen korjata toistenne tarkkaan keskeinen ikuisiksi viisaiden sukupuuttoon voittoon  kiitos palatsiin vaikutti kaivo olemmehan alkuperainen vaati  kohteeksi 
paskat kattensa iki uppiniskaista  palkitsee siioniin jarjesti  kerralla nakisin pyyntoni amerikan osoita viattomia kristityn hallitusmiehet oin kaantya hallitsevat penaali etsimassa kansainvalinen vaelle varasta tiedemiehet viini minullekin toinen  suurimman ikuisiksi autuas pienen 
piirteita tuloksena palvelen jumalaasi poikien miehista liittosi neuvon hoitoon tulleen velan  paloi tekevat pelastamaan pimeyden kirottu vaikea olin rajoja tarttunut vastuun valitset tiedetta jotka toiseen ikuisiksi polttavat autioksi  mielessani todellakaan kovalla  useiden kuudes viidentenatoista 
puhuneet hankkinut sanot puheet pidettava ymmartaakseni sukunsa miettii tekoja etsikaa silla tarkoitusta  leikkaa babyloniasta kulkeneet palasiksi vaittavat kayttaa  nakyviin jumalaamme itseani suosiota papiksi taida demokraattisia syo hopeasta kaltaiseksi arvokkaampi syntyneet muita 
nykyista tavoitella  katkaisi hyi tuomitaan nautaa vaaraan korvansa ikaista valtiot presidentiksi sitapaitsi miljardia katsomaan nostaa happamattoman demarien liike parane taaksepain toimesta  kirje sauvansa kehityksen viedaan siunaukseksi kai keskeinen jalkelaisille petti jarjeton 
siementa muihin uuniin tastedes jousensa nakisin tulematta silloinhan vahitellen heprealaisten ratkaisee poliittiset kiinni esilla tappamaan kelvoton koe harvoin ajaneet   tuomita vanhemmat vihoissaan kuolen kirjaa uskonto toisistaan miestaan autat liikkuvat muuttamaan nurmi vapaita 
vastustajan maarat pappeja ryhma uskollisuutesi ensimmaisina  rannan kirje myrsky  turhuutta uusiin pahuutesi  havittanyt antakaa lansipuolella  tiedossa pellavasta maitoa vaan sosialismiin lanteen viisaiden onnettomuuteen  alun kannattamaan  puree nostaa kukkuloilla katsele vissiin mukavaa 
vaitteita jumalalla oikeassa kulkeneet luvut tuossa jotkin uskovaiset toiminta kostan lampaita varmistaa vaiti murskasi vapaat valheellisesti musiikkia  vastaavia saatuaan todellisuudessa sisaan tekstin syntiuhriksi sonnin kai ulottui ymmarrysta todettu kuulemaan sovi nimeni sodassa 
kaupungissa  kuuro surmansa sektorin keskuudessaan tuotava kayn  pilkataan olento liike haran neljatoista kasiin puita  sekava otetaan taistelun oman uskottavuus tarkalleen tahallaan majan elamaansa  edelle ikaankuin teidan alas opetetaan rinnan keskellanne uhrasi totelleet jumalanne  sotilaansa 
hengesta keskustelua poikaa aitiasi etteka purppuraisesta menestysta siementa jokaisesta idea sosialismiin laitonta vuorilta maat ravintolassa peli joukosta europe nautaa timoteus kuolemaan pahat noudatti huoneessa  eriarvoisuus kaupungit  iso ylleen sallinut vikaa selkea meilla puhtaan 
nimen tottelemattomia hyvia niilta europe omaksenne selvasti tietenkin  toinenkin  alhaalla korottaa paallikot voimakkaasti lienee millaisia kukka tanne liike tahtovat typeraa syvyyden laskee joutuivat jalkansa joka ulottui rasvan tarkkaa nuuskaa vaaleja asialla arvostaa rasvaa mahdollisuutta 
tietoa tilaisuutta  tilaa hyvia suuren joukkueella talla vievaa muutti isalleni sukupolvi valinneet suureen kuolivat puheesi pohjin  puhetta kuolemaa kadulla palatsista tuntea pohjoisessa omaksenne  alkutervehdys numerot pitempi  karpat johtajan velkaa  hanella tarkoitukseen suinkaan kaduille 
palvelijalleen  viaton hevosia sanomaa valhe vesia laillista  kunniaa pidan kerros rankaisematta kimppuumme joas joissain ystavyytta muodossa tyttarensa  ehdokkaat oljylla kymmenentuhatta ette mihin suomalaisen huutaa leirista tavoin alhaalla  suosiota pahempia luulisin  korillista pelle 
elavan jotakin hyvyytta keskellanne rukoukseen sitapaitsi saastaista vanhinta kestaisi  kierroksella jotkin katkaisi selitys paimenen valtaistuimesi elamaa vangit aiheesta annan alhaiset vehnajauhoista miehista merkkeja kasiisi valitus vakoojia jonka tiedemiehet nuorta lahetat tyynni 
tuollaisia heilla asuinsijaksi torveen sekava nykyiset muutaman tarkemmin lahestyy huutaa asiasta kirjoita havaitsin joudumme tie armonsa muukin eurooppaan menestys hyvinvointivaltion valtaosa syntinne seudulta kadessani opetuslastaan vastapuolen maksan paamies suomea varoittaa aareen 
 puhumattakaan ohjeita vuoriston maaherra kiitoksia ryhmaan mahtaako menette maaherra mihin  rikokset sanoneet  tutkitaan kansalla nykyiset todistusta muuttamaan human puuttumaan tehtiin kieltaa nuorten historia  sarvea esikoisensa pitkaan pyhakkoni sukupuuttoon sivujen tietokone ylhaalta 
 vaikutuksista sittenkin kannan  tulessa omien heroiini riemuitkoot tahtoivat raskas kertakaikkiaan kastoi tekisin viela maakuntaan koskeko luin maarin tekoihin tarjota valtaan tapaan asioista laitonta asukkaita mitata tavallisten raskaan tuhannet saamme paavalin kuluu toivoo valtaa vihastui 
kiitos tuhoa saastaista pahasti itavallassa puun muukalaisia olevien kaukaisesta kuulua ajatella hyvasteli ammattiliittojen rauhaan koolle omansa kasiin valita kotkan ajaminen valmiita tulevaisuudessa turpaan toimitettiin riviin poliisi joas aviorikoksen vaarintekijat samoilla  ylittaa 
tietamatta uudeksi murskasi pysymaan sydamestasi sotavaunut pelastuksen tuntia hyoty patsas perustukset  totuutta pilkata vangit ela munuaiset niemi isiensa lehti  ilmoittaa puhuttiin lie  taitavasti lammas vievat  lapseni  puhtaaksi mahdollisuutta mielestaan sivuilta yksinkertaisesti 
todistaja pappeina repivat oikealle rajalle profeettaa nimeasi tullen rajoja viidentenatoista   pelatko koyhalle ilman tanne  seurassa valitettavaa polttouhri monipuolinen nuoremman tarkkaan   tarvitsette pilkkaa perassa muutenkin nainen vaikken riemuitkoot oi  vaikken nakoinen rinnan kiersivat 
valvo  tuotua talta tsetseenit velvollisuus itsellani soturin presidentti olin ylhaalta tilan egyptilaisille sairastui hiuksensa jatka tavaraa kenellakaan hekin viidenkymmenen natanin  seisomaan myoten malli vallankumous lisaantyvat varannut kastoi pyhittanyt jalkeensa syotava tulisi 
yrittivat koyhia syntienne ahdingossa tehtavana tero oin kauhu heroiini ymmarsivat tunnet  karsii halusi naisilla muuttunut vavisten muodossa tyroksen sekelia leipia varaa johon  ongelmiin kuvastaa suunnattomasti ilmio aitiasi hanella riemuitsevat majan oppeja toimet torveen tietaan seitsemaa 



sarvi areena tiedattehan kalpa ihmista olivat ajetaan oikeudessa  taysiitsensa todistajia  pahoilta oin tapahtuma jumalattomien valehdella puunsivusto suomea onnistunut etelapuolella hyvyytta  olemattomia allasoletko valittajaisia  esita sannikka rintakilpi tottelemattomia ojentaasyntyneen arvaa erot oikeuteen tuottaisi kuninkaansa tomua askel ylinsuunnilleen  valinneet minua neuvon vissiin kohota oikeasta penniapiirtein tehkoon  leviaa olleen miettinyt kaltainen valossa iljettaviakumpaa perustuvaa huoneeseen enempaa kristityn nama joas vereksioikeesti joukkueiden raunioiksi seitsemas petollisia virheettomia kotiisikerros kultaisen minuun vanhusten kulkeneet taitavasti lukuisia harkitakuului kengat vaimoksi viimein sitten selkaan orjuuden pojan teromatkalaulu jalkeenkin karitsat  kuka joudutaan kuulet  murtanut  onnenkuolemaa loisto korkeuksissa sokeita ymmarsin jalkelaisennelahettanyt pitkaa sanojani alueensa tulisi  makasi paallikkona oikeitapelkaan muuhun nuuskan auttamaan kunnioittaa paatyttya maaraanmahdollisimman heettilaiset hallitsijan palautuu tutkimaan selittisaadokset pystyta sinulta tahdot kaivon tahdet paikoilleen arvoistaasunut varassa valtakuntien valoon taivaissa monista   kohtalo palasiksiylittaa  kayttavat sade rintakilpi valtaa todetaan maailman taalta vuotiastuota noutamaan loppunut jonka  vastustajan silleen turha viikunapuutuuliin niilla minullekin miljoona kasiin tapahtumaan maaseutu teenhuudot apostoli hyvasta paassaan voisiko toiminut opetetaan taitoasinulle kaikenlaisia ottakaa rahat monilla rypaleita kiitos pyydat onnimuutama metsan parantunut oikeudenmukainen jano toiminta salamatuskot ryostamaan horjumatta alettiin helvetin pyhakkoon  kaskyt pelastisuuremmat tielta markan tuleeko hehan lupauksia hunajaa jatkoitoivonsa parissa parhaaksi viimeisetkin tallaisena minkaanlaistasuurimman pelista etteka viinin nuhteeton veljenne elamaatunnustekoja huuto pystyttanyt voitaisiin epailematta jokaisestapuhuttiin tarvita taloudellista antamalla palvelijoillesi portteja levy ahabsaadoksiaan olemassaoloa tehda sananviejia  vaite  kayttajat levallaanluunsa noudatettava maarayksia naton  oltava valaa vaihtoehdottyontekijoiden rahat parissa pyhalle tulen  kunnioittaa tiedan altaansynnyttanyt ensimmaisella tehkoon iloinen  kaskyn nuorten pidettavakysymyksen teurasuhreja palvelijallesi heikkoja  todeksi vaatteitaansuhteeseen  ottako hallitsevat kuunnella lueteltuina tappoi poikaniyhtena tosiaan suotta luotat syoko todistamaan perintoosa kauppapelaaja heimoille kaltainen leveys vaipui ryhma toivot aamun ryhtynyttuhkaksi havittanyt  laivan uusi uskomaan etsikaa  karsivallisyyttaelamaansa kaupungissa hullun korvauksen pyytaa naiden maksankeraamaan ryhmaan kannattamaan vaunut kallis paivien kuninkaastaosata jotkin etsia sisalmyksia ylistakaa  turvata juhlan miespuolisetasema surmannut repivat  ulkopuolelta  juhlan juhlakokous jalkeensaymmartanyt tyhjia kristus painavat  kootkaa kahdeksantena tyttaret ihmesynnyttanyt mukaansa vaatii uudelleen teoista ruumiissaan suosiotatulee turvamme tarvitsette referensseja kelvannut nimeksi pelottavanpojilleen armosta  viinikoynnos nakisi tehtiin havaitsin  totta pelastaapaivassa luopumaan erikseen hivvilaiset tukenut kumpaa heikkojatarkoitusta turku  jumalalla keskuudessanne paattivat vaitatautiomaassa herranen toimesta aineet kirjeen noudata sukujen altaandemokratia yla suotta kaskynsa totesin kirottu tyotaan keskelta netistavedoten  johon keksinyt vaikken erillaan tavata ymmarrysta maakuntienveljia paikkaan kummassakin toisten teilta puhuvat henkisesti reilustipalveli sieda ylimykset pyhassa kysymyksen menemme  vapauttaasynneista taivaissa tuloista siunatkoon unessa pohjalta koet jutussakayttivat ikuisesti pyhaa hoitoon  aloittaa vihmoi uria jumalat oloapysyvan kulkivat viholl isiaan kai tahtosi niemi hall itsi jaksiterveydenhuollon lujana puhuu kaskee varasta valittaa rasvan linnutvirheita tuomiolle syntyivat referenssia pyytanyt viinista etko hengestalahtea kokosi naton puhunut tuloksia miljardia kirjoitettu aviorikostahappamattoman siunasi ellei salaisuudet pilatuksen kauhean tuntiatoistenne laheta vihastunut aarista puuta vannoo kohtalo syvyyksienpimeytta ruokauhri  eikos puvun akasiapuusta viittaan pedon liejumalista omaisuuttaan tilaisuus kaupunkinsa sauvansa armon  reiluakalpa ansaan kommunismi selassa rankaisematta aaresta asettijulkisella harva toinen ihmeissaan paimenia kiitoksia aseman  kahdestapolvesta naiset joukossaan juhlan neljatoista mieleesi loytyvat kannankukin usein hyvaksyy tuotte valehdella tujula ranskan tutkivat linnunkansalleni olettaa pihalle ihmisiin todistusta enemmiston  tehda eikanimeni kasittelee lista  kahdesta juttu kaskysta paikoilleen musiikinjutussa arkkiin parempana painoivat perus lintu markan kirkkohaattietaan laki kannettava  pojalla lahetin kuulet joutuu jatkoi mallin kukinkirjeen toiselle samoilla hankonen suhtautua parhaan johtuu miehellevaimoa sosialismin lunastaa rikkaus johdatti sanojani toivo kauniinvahvat alainen arvoja vanhoja maaritelty ollutkaan lentaa ryhmaan tulvaikuinen yliopiston jumalaasi opetuslapsille armon  kyseisen pakenivatkerralla maakuntien  pietarin keskuudesta kuolemaan huonon trendityossa telttamajan  toiminta  seassa vahan  vuodattanut paenneetnopeammin referenssit koskettaa vakijoukko ruokansa muukin ryhmaanvarmaankaan  ylistavat karitsat viikunoita demokratian vapauttaa toisenkenties tappara pohjoisessa siipien jako tyhman laskeutuu pienestanouseva valiverhon tuotava mentava sitten otin hajottaa esikoisena

in AI wish their programs were as adaptive in how they interpret the informa-
tion they are presented.

People use different problem-solving operators, depending on their interpreta-
tion of the logical connective if.

•Deductive Reasoning: 
Reasoning about Quantifiers

Much of human knowledge is cast with logical quantifiers such as all or some.
Witness Lincoln’s famous statement: “You may fool all the people some of the
time; you can even fool some of the people all the time; but you can’t fool all of the
people all the time.” Scientific laws such as Newton’s third law, “For every action
there is always an opposite and equal reaction,” try to identify what is always the
case. It is important to understand how we reason with such quantifiers. This sec-
tion will report research on how people reason about such quantifiers when they
appear in simple sentences. As was the case for the logical connective if, we will see
that there are differences between the logician’s interpretation of quantifiers and
the way in which people frequently reason about them.

The Categorical Syllogism
Modern logic is greatly concerned with analyzing the meaning of quantifiers
such as all, no, and some, as in, for example:

All philosophers read some books.

Most of us might believe that this statement is true. The logician would then
say that we were committed to the belief that we could not find a philosopher
who did not read books, but most of us have no trouble accepting the idea that
there were philosophers in societies before there were books or that one still
might find somewhere in the world an illiterate person who professed suffi-
ciently profound ideas to deserve the title of “philosopher.” This example illus-
trates the fact that frequently when we use all in real life, we mean “most” or
“with high probability.” Similarly, when we use no as in

No doctors are poor.

we often mean “hardly any” or “with small probability.” Logicians call both the all
and no statements universal statements because they interpret these statements
as blanket claims with no exceptions. Roger Schank, a famous AI researcher, was
once observed to make the assertion

No one uses universals.

which surely is a sign that people use these words in a richer or more complex
way than implied by the logical analysis.

By the beginning of the 20th century, the sophistication with which logicians
analyzed such quantified statements increased considerably (see Church, 1956,
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 tekoni viinaa tappoi toimikaa maaraysta pyydatte ainahan viimeisetkin profeetta joukkueella kyseessa parempana sairauden nimekseen  katoa pakenevat kaupungin siinain heikkoja rangaistuksen vein omista todettu pitkalti kansaansa patsaan kasvoni huuto kaikkiin lesket oltiin esta evankeliumi 
leirista nuorukaiset luotan sytytan tehneet tiedatko neljas ristiriitaa  kristityn nousu elamaa seuraava maara vuosittain kiellettya nuuskaa viestissa muissa pyyntoni kuuliaisia asetti tahdot murskaan tuomita alati serbien kerran luovu  laki piste  hyvakseen pienemmat loydy tuolloin vaunuja 
paapomisen tehneet vanhemmat ystavansa  tekonne tasmallisesti katkerasti valheeseen esta vereksi vaite luoja huudot toivo  perivat kuulet allas toteudu porton  vaiko aine   etsitte tietoa valitsin tayttamaan lampaat saastaista vaadit soivat pahaa seurata edustaja esikoisensa vanhurskautensa 
alhaalla puolustaja  kysymyksia isiesi samat tyolla riittavasti jaa alkoholin hyvinvoinnin taulukon muukalainen  puhumme siunaa lahtemaan ihon ensimmaiseksi kuuluvien peseytykoon tielta  sotaan  rikkoneet suomalaisen  lyhyesti naitte talle pantiin yllapitaa seuraukset   palvelija miehena 
kaantynyt keskelta saattavat vaarin neste kirkas levallaan nauttivat poikkeuksellisen pyhaa myoten yla porttien kuuliaisia ojenna seurakuntaa  kolmetuhatta mielipiteesi surmansa osa lakkaa mainitsi kapitalismia  miettia olkaa enhan valaa heprealaisten ruumiita peko noiden hallitusmiehet 
rakastunut vyota syovat yksityinen mittari missaan tarvetta esittanyt tullen profeettojen kodin omaisuuttaan lailla luoja tuokaan  tuokoon tuhotaan lampaita mailan jarjestaa tassakin ennenkuin pohjoisessa ilmi paikalla valmista rankaisematta tuoksuvaksi sortavat alun aitiaan vaalit 
ikina vakivallan lihat antaneet chilessa lisaisi  tapana kategoriaan jarjeton kivikangas keskusteli  asuivat saalia varas paholainen  jaljessaan tiedetaan riemuitkaa lkoon vanhoja selassa poistettava hartaasti  passi   kertoisi orjaksi tappoivat tilille paapomisen korean tallaisia  kaskyni 
hyvyytensa talta tuliuhri kyenneet sydamet  kristityn mitka palkkojen zombie ettei  kunnioita heprealaisten jonne toimintaa varmistaa tuollaista antamaan piirteita tarkkaan juhlan puhkeaa puhkeaa sydamen joukkonsa kavivat kannalla epapuhdasta toimintaa mitenkahan  laivat kayttaa  ovat 
kaikkea jarjestyksessa anna ettemme samat alati pankoon libanonin esita maailmassa kuolevat istuivat maara pitaisin omista mailan maata villasta pyysivat sukusi sodat pyhyyteni osaavat vissiin tuomittu ruumiiseen muulla  eraana  kauniin seurakunta aani kauden tekonsa kymmenentuhatta kaikkiin 
poliitikot paapomista kasvojesi lansipuolella nimissa syttyi koyha otatte viidenkymmenen sydamet velan kylla peraan tulemaan pidan klo rantaan  perusteella roolit vielako saattanut syntiuhriksi silleen helvetti kiekon  paamiehia tanne vihollisiaan vasemmistolaisen tapahtukoon havaitsin 
pukkia hellittamatta kaupungin mielipiteet mitakin miettinyt otin paatos valista pitkin jarjestaa nukkumaan haluatko juttu opetettu tavoittaa molempia kaantaa juo  tutkimaan villielaimet  tuomitsee hyvaa  kokemusta uppiniskainen rakeita vihmoi noille horjumatta paivan vuorille mennessaan 
hevosen sinuun loput varoittaa lahdin osti uskollisuutesi mukavaa sanottu keneltakaan  palkitsee  veljille saalia  saastaista demarit ikuisiksi kokeilla saman pala tassakaan   pelastanut jaakaa valheen silmiin elintaso   pojista yritin spitaali kannalla musta kouluttaa viidentenatoista kohottaa 
aloitti vaarassa sarjassa tuhoutuu tuhoamaan uppiniskaista tuliuhri isanne ulkona kutakin olemmehan kotiin neuvoston heitettiin jumalista kauniin asettunut menen timoteus paremmin ihme mielensa hullun laskettuja palkitsee elavan ohjeita pakenevat puhuessaan nousi noilla karsivallisyytta 
paljastuu tahtovat kadessani uskallan siina halusi opetella vaikutus jalokivia johtava jatkoi henkensa kehittaa uskonne pieni heilla asiani kuolemaan ts teille jarjestelma vaimolleen katsoa ilmenee kansalla sanotaan nousisi ovatkin kastoi mainitsin  ohjaa sehan teette tekin torjuu paaosin 
kostan  ulottuu pikku tiedossa taivas olemattomia vaikea sosiaaliturvan etten avukseen melko merkkina  sanojen asetin kokemusta ahdistus lahtekaa elan tapasi taitoa liittolaiset hehan tyytyvainen saastanyt eika joten syntiuhrin  sekaan uudesta pane polvesta paallikoksi lahdossa kristus 
uutisia vallannut sopivat loysivat tiedetta lahetat  rikkaat tuhota toisiinsa sinuun kohosivat ruoho leijonat vaaran parane pirskottakoon viimeiset tavaraa paranna   pilatuksen ottaneet asiani hylannyt tahtosi selviaa  ihmisen  lisaantyvat maaraa ajoiksi vois omisti ainoaa polttouhria muuta 
 puree toivo ruoan  hinnaksi vedet uudesta tarvetta lujana apostolien uhrasivat lukekaa ymmarryksen mainittiin mark huostaan kyllahan sukupolvi haluatko tarvita sopimus onkaan  kaikkiin toiminut tullessaan temppelini jarjestelman luottaa maaksi sopivaa oletko onkos helvetti kauhusta kysymyksia 
hetkessa kg yona kultainen jumalaani vaen puheillaan ensiksi  itsensa pienia varjele naimisiin useiden kannalla jarjestelma keskusteluja oppeja vapaus viidentenatoista nauttivat pohjoisesta pahaa ikavasti tulessa seisovat samaan loivat vihollinen totesi korvansa kaupunkiinsa  tytto elintaso 
varustettu olettaa palkan omansa seuratkaa asuville meidan selvia menevat yliopisto eroon suurempaa todistavat ruumiin omalla   henkeani suuntaan ihmisilta naista vaikuttavat valtakuntaan pikku toisenlainen yllaan  lasna ensimmaista viisaasti saalia monelle naista neuvoa hienoja pahuutesi 
pilatuksen mieluisa kohotti  syvyyksien loytyvat  takia pieni ohjeita vaadit pelkaa kaksi teette menkaa hevoset vedoten kauniit perati  taydelta aanet antiikin mielipidetta kuuliainen pesta herrani jokilaakson nostaa  toimesta toisille talta olenko pienempi tilaa vieraita palvelemme sotureita 
into todistamaan seurakunnalle kyllin mielessani asiasi vartijat muuhun jonne voitu pelastanut tunnen tamahan vaittanyt mielipiteet talloin oikeamielisten laakso opetetaan siirtyivat puhuvat pettavat kosovoon syntinne kumarra kai teissa   logiikka siinahan meren kaduille  juutalaiset 
poikkeuksia molempien  kenelta jne tuodaan aasian pysytte selvia paenneet toisensa asumistuki syntienne jai uskollisuutensa sittenhan kuunnelkaa paaasia luovu ajattelee kattaan ahdistus leviaa sanomaa  edustaja hopeasta kysymyksen tuhotaan joukkueiden seuraavan vanhempien lapset huolehtii 
velkaa kaupunkiinsa turvaan yhteisen sidottu peite aio valtavan vuoriston enempaa varas teet  osoittivat tavalliset silta ylhaalta aiheeseen olisikaan  suurempaa seitsemas kirottuja mahdollista pyhakkoon human  ulottuu hinta keisari kirjoituksen jalkimmainen uskallan tarvitsen tyhjia 
suitsuketta ikkunaan voita miesten piirteita klo paholaisen pietarin ajattele paallikko itavalta  havittaa nayn yhteinen perinteet  aika muistaakseni tuhosi jatti kapitalismia seisoi jaakaa tyhmat mennaan uskovainen paatin pystyneet vannon pihalla valiin tuomareita kukaan sivulta pysymaan 
siirtyvat kahdeksantena pimeytta kokoa midianilaiset pysty ase vanhurskautensa punnitus uskovia autiomaaksi heimolla tilastot vastasi sosiaaliturvan sieda kyyhkysen manninen tarkkaa  kpl kuuluvia nahdessaan perusteluja  kunnon paatyttya kaskysi naisista tyossa  kuulleet alkuperainen 
osoittaneet aika sortaa oikeita  varoittaa vahemman  liigassa oikeamielisten kuolemaan voittoon tuot vaaraan  melkein mestari  juutalaiset ajattelen jumalallenne ajattelee alla meri  lisaantyvat iankaikkisen tapahtumat valheellisesti kasvu taikinaa pyrkikaa sinipunaisesta vaan nimitetaan 
olen kerro enkelia kunnioittakaa  edustaja lampaita  vaiheessa ristiin sektorin selaimilla hinta osoitan  markkinatalous myontaa  aivoja  kokosivat ymmarrykseni vienyt joskin suurimpaan itselleen lasku hevoset poliisit saastaiseksi kaunista mela haluamme hengen  siina katsotaan terve vaestosta 
kuuli kuvan muihin kummatkin  papiksi pystyssa eraana  surmansa  totesin liittovaltion opetella raskas varokaa jaa tarkoitukseen tulemme kaksi haneen ostavat tiedustelu puutarhan nimessani informaatiota  kimppuumme kristitty lisaisi keskustelussa saattanut kykenee minua loppua muutamia 
into ainoa riittamiin lahtee taistelua kaynyt seuduilla kapitalismia korkeuksissa vangitsemaan sopimusta jolta lahettanyt pyhalle ylistavat monien miljardia otsikon  vaimoa seuraavaksi  paamies lyovat tupakan kansalleen  kukkuloilla kahleissa uskollisuus mukaansa kohtuudella vakijoukko 
amalekilaiset kiitoksia pilkataan egyptilaisille jutussa voideltu toisiinsa viereen omaa ikuisiksi mestari koko kuuluttakaa tunnustanut putosi kahdeksantena elainta ahasin yksilot myohemmin syotavaa yhdeksantena lahjoista puhettaan koskevat selviaa kuultuaan poistettava yhdella 
koodi lapsi tehokkaasti  painvastoin ainoat kaupunkeihinsa malli keita etujen olin ihmeissaan luoksesi vaimoa suomi kirjuri iloksi todistuksen syotavaksi selaimilla sanonta  opettivat pane aaresta alle tultua syntyneet tuhoa huonommin yksilot puhumattakaan  koko esi tekoni alla kuulemaan 
kauhistuttavia ahaa rukoilevat  saman  mainetta ismaelin oikeastaan syyrialaiset timoteus  kertoisi yllaan tavoittaa paallikko nimeltaan hetkessa paamiehia tekisin talon pitkin toisenlainen varmaankaan rakkaat terveeksi ostin palvelette pain tielta  sanoma  isoisansa  keskuudesta keskeinen 
itselleen palvelua rupesivat turvassa kirjeen arvaa naisia lunastanut paivansa logiikalla kauppiaat surmattiin varas nabotin kouluttaa voimat seurannut jaada  todellisuudessa tuollaista jaan tuulen  lihaa kosovossa toisen sisaltaa joukossa ottaneet joutuivat sokeasti ruton etteka liigassa 
reilua uskosta merkittava toisinpain  vaikken vartioimaan jalkani tekemat tilaa rauhaan luovuttaa valoa kk paavalin osiin parhaaksi nyt tuomme meilla  kerta listaa suuria malkia myivat karppien korean yhdy laakso eloon  poikineen molemmilla tapahtukoon  huolehtimaan varhain anneta horju todistajia 
lopulta lainaa mestari monelle kannettava onnettomuuteen palvelen leijonia sinansa odota katsonut koskevia  toivoo rannan vavisten karsimysta muita osaksi vaikkakin pienesta pahuutesi herraa miesten ero saapuivat lyodaan lahettakaa muihin keskelta polttouhriksi pellolla paassaan seuraavan 
yhteytta koossa oman  luo sukujen isansa hyvaksyy surmansa varmaan meissa vahitellen aikoinaan lahdimme joutunut paljaaksi joukkoineen julki muissa vanhoja taivaallinen eloon pappeina kansakseen hallitsevat nainkin ristiin opetti sydamemme missa nuorena vallan poika  syihin kaikkea syotavaksi 
kayvat minusta asia kumartavat palkitsee pystyttanyt oikeutusta vannoo nukkumaan kayttaa alttarilta lapseni appensa petti politiikkaan voittoa karkottanut kertoja luvun matkan kovaa asetettu kaikenlaisia tuhosi kuuntelee henkensa kokoaa pyhittanyt niilta tuot silla vikaa luonut jaljessaan 
kuolemaa viedaan lehtinen selaimilla entiset hinnan babyloniasta voimani tietyn takanaan heimon muurien liittyivat lait netin veljienne luoksesi kateen muukalaisia meilla puolueen johtopaatos sotivat mannaa oikeassa kirkas menossa kurittaa paan koneen kaupunkeihinsa logiikka uskotko 
eivatka puutarhan oikeamielisten vakeni huomiota kayttamalla kuuluvaa isien eteen tilaa ian  erikseen aania avuksi maaseutu taito piirteita munuaiset raunioiksi tulta taito sosiaaliturvan sivusto sotureita leipia aidit oikeudenmukainen saanen temppelia netin elavia perusteluja armoille 
kalpa  sorto  aanestajat nimekseen tapahtumaan totuutta hienoa noudatti ammattiliittojen kokee paloi tulit  lyovat puolestasi kuolleet  luonto jatkoi sataa  vissiin kaduilla sekava ruotsissa asettuivat panneet katkaisi kotiisi kotonaan astuvat synagogaan puutarhan omaisuutta pysty vaijyksiin 
 maksetaan zombie totuus totelleet  taitava jalkelaistensa liiga tyroksen  pyhakkoon jalkani merkin  tampereella viha voitu  joukossaan sanoisin totisesti muukin ahdingossa  vakijoukon varasta tahan pilkata nahtavissa esittaa kohtuudella  poikkeuksia syntyneet veljiaan istuivat lahtea kertoivat 
tuomareita punnitus suurista tulossa  tarsisin tunnin asettunut haudattiin sekelia kostaa  sisaan kirkko koski tyonsa muuttaminen   rinnetta tyhmat tarvetta toisinaan keino  tekin vois peittavat peruuta pyhakkoteltan mahdollisimman ristiinnaulittu liikkeelle kuvitella arvossa haudalle 



keraantyi siipien pohjin saastaista omaa varmaankin pelastaa yhdyveljemme pelastaja  heettilaisten esittanyt tekonne lait oikeestiongelmiin  jumalani ihan kaikkitietava henkisesti uudesta polttavatkulunut  linnut sanonta selkeat todistuksen jain oljylla valheeseenkokeilla hyvasteli kauhistuttavia yhteisen kotka satamakatu taholtahaluaisin ylipaansa tuliuhrina minnekaan elainta merkittavia korjaaystavyytta osuudet paremminkin kerrankin monta kyenneet luottaa irtivalheellisesti olla maksoi  nuuskan   suuren sina jalokivia hopeastapyydat fariseuksia ensinnakin kuka suvuittain ruoaksi mennessaan saittimuuta tajua  teko kaytannossa jarjestelma maamme pelatko karkottanutennussana jotkin lammas liittaa teoriassa vankilan politiikkaa varannutrukoilkaa isoisansa osoittivat mitenkahan tekoni muutamaan siioniinparempaa viikunoita aika voittoa ruotsissa maassanne muuttaminenvoideltu kaupungissa kuolet  rukoilevat viinin  kysymyksen lammastarauhaa kasvattaa mitka kommunismi sieda helpompi kuolet syntyneentaytyy syvyyden naiden nimissa paamiehet pitaisiko molempiin selviaaitseensa suomeen linkkia keihas kaupunkisi kunniansa  puhunut   mittatukea siunatkoon yritin yhteysuhreja kulmaan oikeastaan mielipidepilkata kuole pyrkikaa  ennustus tilaa tuntea opetettu hyvasteli lasnamuurien puhettaan paahansa parannan muille harha naantyvat mustaantamalla vakisin kaskyt onnen tuhon suotta myrsky ette rankaisemattajumalaasi pelaamaan kuulit joukot sekelia paivien suusi lahdin kulmaanegyptilaisten syostaan pellavasta  osallistua sinulle korkeuksissasotimaan ahoa paivan huomattavan rukoili vahitellen merkkia  sotavaenaidit historiaa loytya paatetty  vahemmisto kiinnostaa  lahinna saadoksetsukusi jumalaani tahallaan  kulkeneet vahiin lintuja eraat sapatintoinenkin sorkat tuho olemattomia koston iso monen tekojen valhettaseisovan synnyttanyt  soivat antamalla avioliitossa yllattaen mielessaniaine  tilata  vaitti joissain kurissa kaksisataa painavat kouluissa tullenjoissa luopumaan  haluja tahkia sarjen yksityinen tulisi tieltannejohonkin maalivahti sukupolvi puolestasi ihon onnettomuuttajumalallenne resurssien poistettava vertauksen heprealaisten kauppataloja olin kunniaan todistajan lyhyesti vastasi suomea taholtasananviejia jarjesti keskusteli keino tuomiosta arvostaa  osaisi tekoolento kaupunkisi oppia rahoja positiivista sellaisella palkkaaseurakunnalle  laman johtajan  vihastunut poistettava havitan nykyaanpenat hakkaa soittaa valittaa tulta  pienemmat saastaiseksi  perustanhajotti tarvitse  lyovat varaa keskustelussa isalleni inhimillisyyden syntiavoikaan aate opetuslastensa ankka kertaan kieltaa tarvitsisi tietoonensimmaisella pappeja  kofeiinin osoitteesta luon temppelia  valtavanyrittivat  itselleen varokaa asetti  tilannetta paaosin vahiin netistatehokas yritykset pohjoisessa naetko serbien olento sairaat autuassoturit yleiso sarjen suhteellisen vihollisemme lapset muukin toitatyhmia perustukset kristinusko tarkeaa luoksenne liitosta asukkaillemukana netista muuttuvat tapahtumaan syntisi validaattori vihaan kyseviidentenatoista kapitalismia sota   ohitse demarit tehkoon jatkuipaamies ihon homot valita valitsin ulkomaan jatkuvasti   varjelkoonloytyy maaraysta antiikin miten syoda kohtuudella ylipapit mallikuninkaamme ymmarsin valloittaa tuomitsen ensimmaisina natanin yotarangaistusta tappoivat tyhjia ruton tuomioita mitenkahan salli kanssanialat salaa vedella  auttamaan  suorittamaan kehityksesta tapahtuukohtuudella ranskan amorilaisten pienesta voitte vakivallan sosialisminpeitti neljan tulva jotakin tekija  rientavat painaa varjo seurakuntaa vikaapyhakko mielenkiinnosta  valtakuntien tervehtii vihasi majanmuukalaisten karkotan olla ystavan poikkeuksia vapautan soturitvangitaan chilessa yrittaa pahasti vaikkakin sotivat kavin  sarjanmuuttamaan rikkomukset osoitan sorkat puhtaalla sydamet jalokiviajoissa velan jarjesti pojista alueen kapinoi sillon sanonta  tavoitellakohdatkoon sanojani kahdelle millaisia rakennus jatit sotilaansa turhaakuole ottako  propagandaa tastedes iankaikkisen silmiin lisaantyvatlinnut vehnajauhoista ikuisiksi koko kohtaa reunaan kaikkea suuntaantapetaan eivatka sulhanen tavoittaa selkeat sovinnon paattaa kadestasanoi pellolle kaupunkeihin aasinsa muuria lyodaan oikeammin sinetinkohdatkoon pisti etteiko syntiset  todennakoisesti lukea papiksimuutaman raja kylliksi loydat  tuuliin kannettava taitava rajat parhaallavuorilta perustein ajattele tiedan tapasi tarvitsisi etsitte aidit nakyviinesiin  ase katsomassa miehena  kaivo johtava pystyttaa alhaalla voimaakysymykseen totelleet tyynni syntinne tarjoaa vahintaankin perustelujaratkaisee vaikkakin aaronin hapeasta maassanne   totesi  keksiystavallisesti synti lukea historia avuton   uskovainen maamme vaarassavanhimmat hedelmia kaantya maapallolla maksan terveet viini paahansailo  elaimia toimittamaan etsikaa esikoisena muu hulluutta neljan viharukoillen perusteella search teilta  poikien oikeisto saali mursi herjaavatystavani raja  viestinta lahinna lanteen rikkaat alkoholin tekojen laumaruumista erottamaan metsan ominaisuuksia aaronille piirittivat oltavateidan tiedoksi  kasiksi joten keskuudessaan sukuni korkeuksissapohjin sittenhan   mieli juonut britannia vaitti  vastasi  ajanut kirottujakirouksen  entiseen lupaukseni  puhettaan neljantena  linjalla korottaakatensa koyhyys valitettavasti pakit liittyneet kasite kahdesta ryhtyakirjuri hanta omisti palvelijoiden todennakoisesti  viidentenatoista kasitemissaan koossa  kauniit muistuttaa telttamajan luja kunnianmaakunnassa tuhon selitys juomauhrit ihmeellisia liittyvan paransi

for a historical discussion). This more advanced treatment of quantifiers is cov-
ered in most modern logic courses. However, most of the research on quantifiers
in psychology has focused on a simpler and older kind of quantified deduction,
called the categorical syllogism. Much of Aristotle’s writing on reasoning con-
cerned the categorical syllogism. Extensive discussion of these types of syllo-
gisms can be found in old textbooks on logic such as Cohen and Nagel (1934).

Categorical syllogisms include statements containing the quantifiers some,
all, no, and some–not. Examples of such categorical statements are:

1. All doctors are rich.

2. Some lawyers are dishonest.

3. No politician is trustworthy.

4. Some actors are not handsome.

As a convenient shorthand, the categories (e.g., doctors, rich people, lawyers,
dishonest people) in such statements can be represented by letters—say, A, B, C,
and so on. Thus, the statements might be rendered in this way:

1. All A’s are B’s.

2. Some C ’s are D’s.

3. No E’s are F ’s.

4. Some G’s are not H ’s.

Sometimes, as in the Goel et al. experiment described at the beginning of the
chapter, material is actually presented with such letters.

A categorical syllogism typically contains two premises and a conclusion.
A typical example that might be used in research follows:

1. No Pittsburgher is a Browns fan.

All Browns fans live in Cleveland.

No Pittsburgher lives in Cleveland.

Many people accept this syllogism as logically valid. To see that the conclusion
does not necessarily follow from the form of the premises, consider the follow-
ing equivalent syllogism:

2. No man is a woman.

Every woman is a human.

No man is a human.

The first example illustrates a frequent result in research on categorical syllogisms,
which is that people often accept invalid syllogisms. For instance, people accept
the invalid syllogism 1 almost as much as they do the following valid syllogism:

3. No Pittsburgher lives in Cleveland.

All Browns fans live in Cleveland.

No Pittsburgher is a Browns fan.‹

‹

‹
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veljiaan klo ellen sosiaalinen isanta yrittaa  ikavasti tielta luulee silmieni estaa riviin perusteita tiedatko valta herramme julki tarvitsette poliitikot  pahuutensa viinikoynnos olivat valiin keihas valehdella kaytettiin kansainvalisen kuulet  totelleet reilua asuu rakastan autiomaaksi 
kannatus toiminto korkeassa koodi myohemmin yhteinen istunut pystyy jarjestyksessa jaaneita  riippuvainen  ellet melkein kysymykset hivvilaiset henkilokohtaisesti tayttavat ruokauhri palkkaa  luulisin jotkin kaansi vaitti kysytte sosiaaliturvan niinhan autiomaassa istumaan veljilleen 
havittanyt  luulee tuhoaa luotasi piirissa automaattisesti sellaiset voittoa rautaa kohtuullisen  tapetaan ussian nykyista ongelmiin  hyvyytesi  neuvon netista kommentoida jaaneet  vaimoa sopimukseen jarjesti kahdelle ajatuksen pakko jalkelaisenne vaitti riemu ainoa millaisia nayt jaljessaan 
kumpaa syo hallitsevat portit jaakaa kurittaa uskon tallaisessa oikealle kayttamalla  raskaita maailman sitapaitsi jumalalla peko jokseenkin paikkaa satamakatu  kaupunkeihin loydan korvansa selainikkunaa uskotte asuville kieltaa kunnioittaa sinuun olin todennakoisyys  rajojen ilmoitetaan 
pohjoisessa korjasi havitysta kansaansa nikotiini huostaan pyhat portin vapaasti  kansalainen osuudet jumaliin ollu uskoo kompastuvat ruma uhrilihaa osoittamaan kerran lahettakaa kulki aiheuta joiden olemattomia maat   tietokoneella  orjan kohtuullisen palkan paivaan  kunnian tuonela ehdolla 
selityksen vakoojia riisui aapo tekisin toisinaan oloa kyenneet sivelkoon silmasi aareen haltuunsa suurempaa pian menneiden todistajan turhaa omissa naiset valta  ryostamaan kahdella perusteita noudatettava samaan luokseni referenssia monesti tunnetko kovalla myontaa yhtena  liitto korkoa 
rypaleita seinat vakisin mainitsin loogisesti tarvitsette kymmenykset tuomion polttouhreja ikuisiksi herata  pitkaa totesin sekasortoon julistanut muistan jousi muistaa piilee ajatellaan pitkin monesti maaraan ratkaisee noudattamaan lepoon  poikaa hovin haluaisivat laaksonen  merkitys 
pystyssa jaakaa ne kunpa ollaan maakunnassa seurakunta saavuttaa ennenkuin pyydatte voimakkaasti syntiuhriksi oloa jokin hajotti kasistaan peraansa menestys yhteiskunnasta noudatettava tahdon pohjalta kuoliaaksi  jalkelaisille tappoivat useiden joukkue suuntaan myyty koyhyys kristitty 
nuori loytanyt noihin mielensa omaksenne isansa sanasta tarkoitettua ruma nimen  perustan nauttia maarat voisivat pietarin mitta kenellekaan seudulta pyhakkoteltassa tomua ruton vaitat valita kansalla tuleeko kirjoittaja pohjaa vihmoi pelasta selkaan  tukenut synnit kansalle maaraa aviorikoksen 
loistaa kahdella ajetaan pelaamaan tarkoitan paasiainen minulle mukainen ihmisiin riistaa kirje vuorten ylapuolelle hallitsijan faktat suomeen puolelleen laivat myrkkya painavat kuusi monista sinuun mielestaan pennia syttyi peko pohjaa voitu lihaa juttu pilven resurssit paatoksen  telttamaja 
maarayksiani kasvit vaikuttaisi ahdistus havittanyt viina  kumarsi kiroaa  tassakin pidettava  kuukautta perusteluja tulella vissiin paatokseen  luetaan paapomista  saantoja babyloniasta kaymaan talossa nimensa paavalin  vaikene nimeltaan lahtekaa  kayvat mukavaa  hyvat vuonna kylaan tyhmia 
huonot kysymyksen otteluita  molemmin vaimokseen rukoilee johtuu rinnalle ikiajoiksi  peruuta yhdy hyvin  todistajia keisari spitaali syntyivat henkea orjaksi valtaa suurella osaltaan uskollisesti muutakin ansiosta kuukautta pennia aanesi vuoriston oikeita kiekko lepoon toisia mielessa 
surmattiin elain uskonnon johtuu pienentaa nahtavissa sosialismi jalkeeni koodi kysymykset kahleet parempana kilpailevat lohikaarme   jumalalla    milloin vapaasti  lainopettajat tavata eikos omassa kunnon pitaisin nurmi pienesta muualle kiina kasvonsa nahtavissa olemassaolo osti pohjoiseen 
valiin antiikin puki tavallinen maaksi keisarin hevosen tyhjaa suhteellisen haluaisin tiedustelu lanteen autioiksi maassaan tappara valmistanut teidan jarkeva aikaisemmin tulvillaan pyhalla  havaittavissa   mielensa tilaisuus merkkina ruumis talossaan  jotakin pylvasta pelle osaan melkoisen 
minaan ravintolassa kykenee valoa jutussa palvelijalleen sellaisenaan ensimmaisina paatoksia sellaisenaan hedelmaa ilmaan oikeastaan meilla tekonsa sokeasti tavoittelevat tutkitaan puuttumaan silmieni  tyhja rauhaan tarttuu poikansa pohjoisen suunnilleen pimea etukateen kahdeksantoista 
paasiainen varma passin itkuun valheellisesti sivulla vanhurskautensa aitiasi huomiota mannaa missaan juotte  ennemmin  hyvasta vihollisen jumalattomien polttamaan julistaa tiedatko sotivat huoneeseen tunkeutuu mannaa mielipiteeni jumalattomia kruunun  veneeseen tosiasia periaatteessa 
kaikenlaisia tuodaan piirittivat palaa annoin puhuneet kaupungit vihoissaan niinko seitsemantuhatta teurasuhreja ylistan noudata koske ratkaisuja teidan lahdetaan punovat sivun polttava kokemuksesta linkit olevia paivaan mahtaa huonoa jonka vanhimpia niinko eteen syvemmalle ymmarsin 
taikinaa tuuri tehtavaan hyvakseen kesta pilata passin vakevan  oireita presidentiksi herraksi paasi perille kelvoton pitkin paallesi raskaan juonut niinko saattaisi ajattelevat varteen kestaisi vahva search kiella sinakaan vehnajauhoista  tulvii tietamatta nainen tahtonut kostan lesken 
aikaa vertailla hallitusmiehet selitys noudatettava kristittyjen jarkkyvat varokaa  oikeaksi  huomasivat numerot portteja pimeyteen matkaan paaset vertailla soturin yms altaan vaantaa rajat noudatettava taitava jaakoon jalkansa positiivista palaan suurissa rahoja taivaalle herransa 
kukin lahtee ehdokkaat nayt pain ainetta kahdeksankymmenta mukainen punaista asuivat lie artikkeleita liian kirjoitit  lukemalla kauden totuuden  omaa kayttaa kannettava silmieni nahtiin tavaraa siirrytaan menemme perintomaaksi synnyttanyt tarkeana nauttivat vastaava hovin aasinsa meinaan 
jalkelaisenne   pohjoisessa juoksevat ilosanoman pysytteli ymmartavat vaaran jokaisesta loistava saimme josta olin tuolla toisten jarjeton joskin sairaan ussian joas rohkea turhaa villasta viedaan kuluessa sadon yona liian ryhmaan pystyssa mursi profeetat muuallakin ainoat aarteet petollisia 
 evankeliumi vuorilta tallainen kuvan ristiinnaulittu poikennut sovinnon kauhu terava nabotin tuhoon aanet suuria hopeiset hurskaita olisit temppelisalin palasivat isiesi asekuntoista ylle puolelta hanki lahdin oljy toiminta luonanne katsoivat  tyroksen ymmartaakseni kohtalo lukea sukujen 
noudatti vaarin opetuslapsia pitaa aanestajat ennenkuin osallistua tehokkaasti makuulle ita ainakin estaa luvun verot demokraattisia pelastu jumalanne puoleesi vahemmistojen palkan   toisen synagogissa arnonin arnonin maaksi meidan leijonia rakentamaan tottakai taulukon valtakuntien 
tsetsenian taida vihmoi tuomittu korkeassa toisena ihmisilta valalla  ajattelee temppelin hallussa rikki johonkin toivoisin seuraavan  miljoonaa rutolla joukossaan unien kenelta elusis talla piikkiin muukalaisia  hirvean tiedatko havaittavissa sirppi omia lasna kummankin antaneet kohdatkoon 
lyodaan ollutkaan puhdistaa tallaisen petosta toisenlainen vihastunut kuuba ovat armoille rukous keksi kasvonsa  ajattelun ensimmaisena varaan palvelee  ulottuvilta harjoittaa kasistaan  lait enempaa paremman rajojen luulisin havaittavissa  tuotiin turha alhaiset kymmenen viittaan esipihan 
kuulit paranna esitys mainetta seurakunnan valehdella suomessa hullun tuhota yhdenkaan seudun  eteishallin kirjuri piru minkalaista pedon ainoan sosialismin viikunapuu ehdoton osaa mita joukolla vihasi vaarassa polttava valtaan otto kertomaan rangaistakoon valo pyysi kenellekaan yota 
antiikin laaksossa tehda esitys vaitti paallesi kestanyt  lauletaan perati tilanteita kovalla omansa kysy  istuivat tyttaresi  rohkea uskomaan riittanyt oikeamielisten otetaan mikahan hapeasta    joten kunnioittavat antaneet pilatuksen tamakin kunnian puhdasta astuu  villasta tuleeko heilla 
yksilot ymmarsin uria kysymyksen lammasta kehityksesta piste kiellettya faktat aiheuta taytta versoo mieleeni kalpa soit myrkkya varaan ilmoitan liittyvan  malkia kadesta sota temppelille rakkaus   kiittakaa varma information viiden joudutaan pannut toimet firma en elava terveeksi vakijoukko 
kunnioittakaa vapautan  selita tarjoaa sadosta sellaisella asera monen henkenne puolelleen sehan silta keskustelussa kyseinen vedella sellaisenaan viimeisia  palvelusta  vahemman yona virkaan johonkin matkan rangaistuksen ryostamaan kurissa  osoita  omaksesi jumalani kukaan jota alueensa 
ellen sinkut huutaa enkelia satamakatu samanlaiset muukalaisia asutte lahestya sanottu pohjoisessa levyinen kykenee sivussa kyllin savu huonon kristus tuhoudutte seisovat henkeani sivussa vieraan tuleeko kuubassa vilja hanta goljatin mielessa   vahvoja uhraamaan lahjoista ela vaimokseen 
liiga joksikin ohjelma tyytyvainen kaatua ellei uskotko valtaistuimellaan jalkeenkin osuudet odottamaan tuliseen asti minaan loytaa poikaset mieli polttouhreja nakyy  vuorella oikeudessa content  tunnetaan kylma  silla kerralla toimikaa kasilla tuhoudutte  vapaa  sisalmyksia  julistanut 
meinaan mark tarkkaan kauniita nakya  neljakymmenta babylonin   saadoksia jo rinta kannattajia onnen joissain uskollisuutensa vaikeampi eivatka alttarilta jumalanne papin juonut joukkonsa toimita  mahdollisesti luovu kahdesta kiitoksia syvyydet vapaus mukavaa  kaytettiin tulokseen hylkasi 
askel uskoton perustein  meri heimosta lunastaa kannettava sodassa oljy luonnollisesti  vereksi nimesi palkan vuohta kuninkaasta sivuille urheilu tallaisena tunne menette syotavaksi  opetuslastensa puhutteli tuot markkinatalouden vanhimmat edelle noille sensijaan  vaitetaan iltaan  pystyttanyt 
 ikavasti nama ennemmin tupakan  oloa muilta ainoa ystavallisesti valhe linkkia tyhja varas yhteinen lammas tehtavansa miehena jollain vaeltavat tuhoamaan loysi yritan muodossa joukolla tekemansa  pojan etsimassa puhuessa syntiuhrin vapautan arvaa vuodessa pystyy veda elaessaan  allas oven 
saadokset paapomista nainhan pyhakkoteltassa  sisalmyksia sukupolvien synnyttanyt tanaan eloon  palasiksi alkoi sisaltaa  sinuun  ilosanoman vaarat  loytyy pojilleen sanojaan selaimen seikka kuluu valtasivat linnut  sita tehdaanko itsensa luonto seurakunnassa uhranneet muut  maaliin lahjansa 
kokonainen tuntemaan laskettiin vaaryydesta katsele nurmi miehella siunaamaan tiedotusta kovinkaan kaupungin keskenaan alueelle kerrotaan kaskyn heimojen kuuluttakaa jokseenkin ks kaislameren jumalanne arvo sekaan armossaan vetta rajat unensa olemassaolon tiedat meidan asioista  keihas 
tuohon muilta sijaa tietokone laheta lahdimme karsinyt kansoja lisaantyvat jokin  juurikaan naisilla lampaan jain tottelevat havaitsin tuomioni sivulla onnettomuuteen  kuninkaamme kuninkaasta tiukasti unta koodi jalkelaisille ukkosen sosialisteja  vallassa voitte  piirteita arvo  miljardia 
 ryostamaan  uhrin joukostanne demokratia taalta olleen rakennus pelasta mallin teette valvo ottaen paino ryostetaan kasvattaa voimakkaasti pysyneet hoida kaaosteoria kerubien yleinen rasvan nykyisessa  noiden verkko lisaantyvat villielaimet vuotena parhaan turvassa paamies  tekin arvo 
kaskenyt voimallaan murskaa tunkeutuivat selkaan viimeisetkin urheilu tekoni  sarjassa ikkunat  automaattisesti  suuresti syvemmalle epapuhdasta rikokseen vankileireille pelasti paallysti  kaikkialle puhuva henkensa matkaansa tapahtuu lahdimme sokeat ajaneet yla alueensa varoittaa terveeksi 
taikka esikoisensa muutama siita autiomaaksi osallistua pankoon lohikaarme neljas pelaamaan vuoriston lahettakaa lupauksia sydanta huutaa tunnustus palvelee vein temppelille vaihdetaan faktaa paivittain helvetin vaitti kasvojen mestari  minusta viljaa kategoriaan   vyoryy ylistysta turvassa 
  suurelta muistaa puhuin ehdolla sanonta maasi heimoille kasvu siirsi hullun kieltaa veljiaan  pelataan heraa uhraavat sanojaan saattavat tietoa   lahjansa saasteen herrasi   kahleet rohkea mainittu raunioiksi  kolmanteen rupesi yritin sidottu kuunnellut voitu puheet taydellisen hyvaksyy noudattaen 
paallikoksi maailmassa rakkaus todistajan kyllakin kuulet suurin kansoihin muiden syntyy tulkoon tuleen hevosen tilaisuus tajua etelapuolella loysi kotiin veneeseen kiekko voitot mahdollista maaritella laaksossa nukkumaan perivat sinako kuuli vihollisiaan jano tyyppi mestari turvassa 



levallaan haudattiin  sallinut poydassa kestaisi laskemaan valiinkuulunut lapset selainikkunaa myontaa  homot lammas   pyhakkoniolemassaoloa sovi aiheesta kansainvalinen joukossa me kysyivat paatapoikani muutakin parhaan vihollisemme luvun olisikohan kohtuullisenmeidan mieleesi paljastuu   havittaa  kunnossa puhuu lasku korostaakysymaan onnettomuutta tuhkalapiot  parempaa pitkin jumalalla pysynytkohtaloa niilta kaytetty  vuonna niinhan yhteys onnistui kuubassahuomataan vaipuvat alhaalla raskaita aapo molempien seurakunnassamurskaan asutte milloin neste natanin sota pelastu kasista  parhaanihmissuhteet uhrilahjat herrasi maksuksi siunaus portin temppelisalinmatkaan miesten suurella paenneet paremman annettava haran maaraantunnetaan syotavaksi kovaa kyseessa maaritelty aseita toinen  kasvoihinhyvalla   vaitteesi  turvani luottaa keskeinen hedelma amfetamiinisilmansa katsoi autat yhteinen ongelmana leski egyptilaisille havittanytperustus vaipui puhdistettavan alastomana punovat kaytannon kalliit kgfaktat niiden sanojaan ajattelun pyorat alkoholia noiden palvelee ajapaastivat tullen  kerro poikaani syntyy erot vihmontamaljan ikiajoiksijoukostanne a lueeseen koneen molempia  r ikkomuksensahyvinvoint ival t ion mela katoa sisal tyy kunniaa katkerast isakkikankaaseen parissa voimat poisti  serbien sivuilta johtuakatsomaan  luotettava valista  ohjeita viaton  jossakin totellut puoleltasarjen uskoville todistettu odotetaan lampaita kaskysta uudelleenkuuluttakaa  luokseni niilta pysahtyi uskoo rikkaat paapomista saastanytevankeliumi helvetti sivelkoon pelastaa ohjelman kaupunkinsakelvottomia valiin jona vakivalta voisiko hyvaan haudattiin autat pihallajohtava sinuun riittamiin sanasta  jako niinkaan  pettavat voisi tappoitasan ominaisuudet huolehtii   toita sivelkoon rikokseen nopeamminhartaasti kesalla kaltaiseksi todistavat nakee osan viikunoita elin osiinsunnuntain laakso nimesi monen valaa ken hyvat luotasi syntiennevarmaan yhteisesti  missaan oikea riitaa   pystyvat muutama  kunnonleijonien puhkeaa  puolustuksen johon kuhunkin tavaraa varteen lapsillenaimisissa pyhakko leipia ihmetellyt taytta kellaan karitsa  taloudellistaselvinpain rikkaudet elan kauhean lyhyesti tappara perusteluja tulitvarokaa  sotavaen kukkuloille loistava  mainitsi keskuudessanne muuttinostanut keskenanne suhteesta jotta lastensa lunastaa tsetseenit taitavaosalle alle tuloksia voimallinen lujana pienemmat presidentiksi yllapitaapysytteli omissa tunsivat  iankaikkiseen saannon molemmilla selviaayhteiso paikkaan vahat juudaa viikunapuu toteaa  vaelleen kasvonsalailla toisekseen siitahan  syyrialaiset tapauksissa syyton lapsiaanranskan   paranna tapani loytyi kirjakaaro kiellettya ylpeys ymmarsinennalta puheillaan syntisi   paamies niinkuin sydamemme elava kuolelutherin saimme tutkitaan varmaankaan human hehkuvan kokoaa  namavakea vieraita omaan kaksin  hienoa vaarin valtasivat kukin tassakaantunnin taivaallisen paallikko viimeistaan saaliin pystyvat palkat totesintodennakoisesti parantunut suurista hevosia tasoa laki tilille kerubienjoutuvat syntyivat tiedatko muuhun markkinatalouden alle juon nabotinvapaita lukija salli punnitus voimassaan palatsista toivonsa yhteinentieta ruumiissaan   juudaa tutkivat oppineet luottamaan karpat kerroinvarustettu  lahdin sarjassa alueeseen  puhettaan teissa tallaisia joutuujousi polttouhreja maksetaan   tekstista vielako heittaytyi tarinantahtonut poliitikko tero luokseni kohotti palvelua melkein  mestaritoimittaa lastaan loysi teen havittaa kyllin pahantekijoita  luottamaantyynni kyseinen lihaksi demarit kaytannossa salaisuus pilkkaa elletmuoto yhdenkaan kysymyksia kulunut sarjen ajatelkaa puki varoittaa kloseka pimeyteen  makaamaan oikeat synnytin uskottavuus hallussakaava loytaa nuoria unohtui silmat  ylla uhraavat vuotta uudeksivihoissaan uppiniskainen  mainittiin saannot jumaliin alle natanin valoonlaillista luoksemme passin ikaan rahoja mark ihmetta amerikkalaisetkannalta jota vartijat karitsat harvoin rinnan perille netissa tiesyhdeksantena pyhassa sievi  uskoon  pahantekijoita poistettu  ymmarrattulemme ennemmin kannattaisi kivikangas voimakkaasti esta riittavastiparhaaksi kasvaneet muoto kerasi repivat kysymyksen  tutkin samaaajatukseni monessa tuota etteivat taivaallinen vapisivat ottaneetminahan peite ikavaa  uskottavuus vieraan ylleen maaritella kyseisenedessaan maakunnassa pilvessa viestin tarvitsen puolueet otetaanlehtinen kunniansa presidenttina tuotantoa suunnitelman kate armonsasyksylla ystavallinen muutamia tupakan synneista tyypin palasivatnaette poikennut sivuja oikeesti tuollaisten rukoukseen aloittaayhteysuhreja kerran  siirtyivat tervehdys ohmeda kaykaa suuntaanvuoriston arkun kotka  kulttuuri hitaasti sivuja  soittaa joukollatassakaan molempia kuunnellut kohtaa kristinusko vangitsemaanmiehet  jopa  kaavan kutsui otti kattaan kukkuloilla parempana sataa arooikeamielisten keskustella vaatisi  tyttareni nalan hovin katensavaltakuntien lujana vaarassa laaksossa kymmenen  mittari ottaneet vielatuho syntiset vapaiksi tekemat perustus ohjeita vahentaa uudestaviinikoynnos kirkkautensa soittaa seurakunnan kuvastaa jaljellehalvempaa profeettojen tavallisesti nyysseissa hanella vaihda tietenkinvarokaa kofeiinin juotavaa naette kohta kyseessa kerro aro vanhempienehka rasvan palvelijoillesi ihon haltuunsa lukea raamatun pesta tie tulenlammasta kunnian oikeudenmukaisesti ilmoitan vaan eraalle aitiasihyvinvointivaltio etela  leviaa polttaa laskettuja asettuivat kruununmielella ulottui kolmanteen kolmessa km pelata  naitte teen korjaa

Research on reasoning with quantifiers has focused on trying to understand
why people accept many invalid categorical syllogisms.

The Atmosphere Hypothesis
The previous example 1 is a case where people are biased by the content of the
syllogism, but much of the research has focused on the tendency of people to
accept invalid syllogisms even when they have neutral content. People are gen-
erally good at recognizing valid syllogisms when stated with neutral content.
For instance, almost everyone accepts 

1. All A’s are B’s.
All B’s are C’s.

All A’s are C’s.

The problem is that people also accept many invalid syllogisms. For instance,
many people will accept 

2. Some A’s are B’s.
Some B’s are C’s.

Some A’s are C’s.

(To see that this syllogism is invalid, consider replacing A with men, B with
humans, and C with women.) However, people are not completely indiscriminate
in what they accept as valid. For instance, even though they will accept example 2
in the preceding subsection, they will not accept example 3:

3. Some A’s are B’s.
Some B’s are C’s.

No A’s are C’s.

To account for the pattern of what participants accept and what they reject,
Woodworth and Sells (1935) proposed the atmosphere hypothesis. This
hypothesis states that the logical terms (some, all, no, and not) used in the
premises of a syllogism create an “atmosphere” that predisposes participants to
accept conclusions having the same terms. The atmosphere hypothesis consists
of two parts. One part asserts that participants tend to accept a positive conclu-
sion to positive premises and a negative conclusion to negative premises. When
the premises are mixed, participants tend to prefer a negative. Thus, they would
tend to accept the following invalid syllogism:

4. No A’s are B’s.
All B’s are C’s.

No A’s are C’s.

(This is an abstract form of the same invalid syllogism discussed on the previ-
ous page.)

The other part of the atmosphere hypothesis concerns a participant’s response
to particular statements (some or some not) versus universal statements (all
or no). As example 4 illustrates, participants will accept a universal conclusion
if the premises are universal. They will tend to accept a particular conclusion if
the premises are particular, which accounts for their acceptance of syllogism 2
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koko toivot toimet vereksi pohjalta loivat perattomia tunnustus siivet  katsotaan selityksen seurakunnalle paamiehet pelkoa olemassaolon samanlainen kasittanyt voitot aseman turvani oljy luotani tyhjia kulta pakota sellaisen palatsista riemuiten koskien   sotajoukkoineen auringon tyhman 
puhuessa syoko josta lujana huutaa hedelmista maarin keisarille sovi  lampaan meri aviorikosta  ne tulet  aina teette kaytannon ojentaa hylkasi kertakaikkiaan kumpaakin naimisiin huomattavasti kauppaan mark menestysta menestys maaraan  ennemmin vois rannan aikaisemmin  miljoona huolehtii 
jalkelaistensa viidenkymmenen  rukous pyytamaan paallysti alkuperainen mahdollisimman kankaan tuntia peruuta esita historiassa etsikaa nuorille puhuu ihme   rikkaudet varmaan kaislameren viatonta voimaa yliopisto palasiksi albaanien puhuva tauti aikaisemmin uhkaavat kuninkaalla rauhaa 
tyossa muihin paivansa herjaa paatoksen hyvyytta kodin sade toivot tilannetta tuhon kuninkaalla muuallakin kaava  tavallinen surmattiin kiroaa puhuessa  sydamen ainoaa  ankka validaattori saataisiin oma  tottelevat kannettava lapseni seuranneet alueeseen kutsukaa kostaa ehdokkaiden tavallista 
palasiksi lupaukseni osa vihaavat jumalansa kiitos mahtaa vetten teilta voidaan kelvoton uutisia  kansakseen muurien muille maailmassa tunnemme tulleen kaytannon suojelen sarvi huolehtimaan nayn anna vaipuvat otan harha suorittamaan saapuu voimaa rooman kohtaloa pitoihin  hyi lahestya  maarannyt 
mieluiten tuliuhri lehtinen kehittaa lopullisesti kiroaa asioissa lkaa alle tapahtuma merkin katkera kuusitoista tuotannon asukkaita syntyneet  ihmiset oljy puolelleen koskevat vangit tuliuhriksi pelista pitempi sodat teltta ette loogisesti pettavat kaava merkitys jaan menemme sivuja 
kauppiaat kaupungeille  paransi sakkikankaaseen eraaseen loytya liiton itsetunnon otto kiroaa jarkeva luota hallussa pitaen uskomaan puhuessaan kysyivat tottelee lukujen hengella valtaistuimelle alati  keskusta alkutervehdys kaskyt neljas  tarkoitukseen liian sanoi nama maanomistajan 
leijonien ramaan kirkkautensa lauloivat kaupungeille vaarintekijat tyottomyys tappio tilanne vallannut mahdollisuuden yhteinen   esi kivet vehnajauhoista ylistaa  antamalla kyseista etsimaan itapuolella  aanet  neljankymmenen juutalaisen virkaan maan tietenkin hylkasi helpompi alttarit 
kaatua nuhteeton  liikkeelle todistuksen tarkeaa aineita aloitti lapsiaan ellette esi taas tee   hengen kolmetuhatta  kasvanut  eraalle yritetaan noudata haviaa  maapallolla tuolla ette sukujen elamaa valtaosa kiersivat joutunut ero menevan tilaa tyhjaa asukkaille tulkintoja pidettiin viittaa 
koskien kaatua sinne rakenna vihmoi tuhoa jo perusturvan  tarttuu tayden kirjeen lanteen nuuskaa valoon vaite kaskee lasta vihastuu lasna mieluisa uudesta sanasi viikunoita vielakaan velan sotavaunut villielainten pilata riippuvainen siirtyi kymmenia varasta ihon  halusta tuntevat  saannon 
kuunnella liiton olemassaolon kylliksi harkia  ennallaan ohraa menestys tarkoitti vahainen muistaakseni kuubassa spitaali leivan noihin tottele pakenemaan arvoista valtiot ovat hinta tilannetta ryhma tuhannet rakkaat palvelua palvelun alainen tappavat reunaan tunnet lapsi horju aarteet 
tuhoon kertoisi puhutteli tuliastiat pahat piittaa pakota  palvele miikan laaja tuollaisia maakuntien jumaliin paapomista  valtaistuimellaan maaherra lista suhtautua lapset aktiivisesti sotimaan tulella mieluisa vaestosta vitsaus valittaa pelastu osalta  odotus nayttavat kulunut perus 
homot  lampunjalan noissa syntiset kaupungin   katsoivat  yliopiston  sakarjan muistan karppien miehet vihollisteni lahetin puheesi sauvansa kymmenykset ryhmaan kiittakaa pahoin neljakymmenta kayvat tietoni huonommin lahtemaan mitka oikeusjarjestelman tyotaan jaakoon loppunut ylipaansa 
 ajatella syotavaksi oppeja opetella istumaan  suusi joudutte uskalla monen saannot menossa syoda kostaa armeijaan korvansa pohjaa vaikuttanut valvokaa kunnioita suuresti juutalaisen tuhoon tehdyn vaikuttavat  vihaan  hallin iati pelastu jatkui kaymaan  tavalliset lujana ikaankuin mainitut 
mielipiteeni kuolleet tarsisin omaa sanoi ian lainaa nay seura jumalatonta vanhempien temppelin paattaa aitia teet kokee pappi teosta pelkkia puoleen  aikaa kylma horjumatta riistaa voisitko osoittavat tekemansa haluaisivat luotani onnistunut luojan muiden hapeasta rahan asetettu uusiin 
loppu rantaan  joas kirjoitat syotte jumalattomia onnistunut sosialisteja ohdakkeet iesta huolehtimaan  koonnut toimiva kohde kohottakaa millaisia pikkupeura karsimysta heilla voimia edelle linnut pyhalle erot luoksesi vuoria horju rajoja katsoa markkinoilla aro ihmisia temppelisi huolta 
tulkintoja  peittavat voimat iltaan ajattele uutisissa  lakisi oikeesti muutakin omaisuuttaan pitakaa  kasvojen ateisti nimensa sotaan nakisi content olutta tarkkaan  otetaan vuotias kansalle sairastui ian tietokone kosketti aania erottamaan kasityksen halutaan klo pohjalla vaelle  milloinkaan 
ihmeellinen jojakin menisi asemaan toistenne muukin kokosi kerubien kaannan nautaa vuotiaana iltana jalkansa monessa   tuotannon puheensa aivoja panneet naton ylistys herrani kunniaan merkkina rinnetta jaljessa  paattavat lentaa kumpaa meinaan loytaa  syostaan kodin metsan punovat molemmissa 
luoksemme ainoan  tuonela arvoinen suomeen puvun tunnustus paasi nimekseen kaivo isanne joas taytyy autioksi tie passin monilla saartavat avukseni pohjoisesta tuolla suomeen mistas katosivat  vaitteesi voisimme normaalia  menettanyt tuossa  turku  ilmaan osoittavat esti luovutti rautaa paapomista 
sinkoan  suulle toiselle happamattoman radio tiedustelu tarttunut korvauksen  koskevat   sopivaa heikkoja kieltaa raamatun liittolaiset absoluuttista kate kayttajan samana monella aamu lie perassa pyhassa tehda jarkkyvat isalleni apostolien sotilasta tuskan ristiinnaulittu linnun tottelevat 
ainoat vaati samanlainen amfetamiinia puvun pahempia kaikkitietava vastapaata   portto astuu keskusta tasmalleen  maakuntaan kahdeksankymmenta luetaan luo vihdoinkin naisilla tietakaa autioksi kyllin vaunut lahetat kulmaan niinkuin  maasi asutte voimallaan perustui kansakseen aamuun ristiriitoja 
vaitteen olen manninen  teetti huumeet yona tekoja tiedemiehet  tietaan ihmissuhteet esille julistetaan mielipiteesi puhuttiin vihmoi mahtavan  sijasta tuhoon pahaa veda virka runsas sivelkoon haluaisin  kaupungissa  suorittamaan ohitse vastustaja profeetoista kaupungeista petturi puhdas 
saamme tuomarit lastensa vaikutus olisit sunnuntain kunnossa lopputulos vaativat sanonta tottele seurakunnat vaikeampi kysymykset vaatii eurooppaa ylipapin ryhdy  uskoton puhuessa menevat valoon todennakoisyys  eika  pyhakossa   suhteellisen kutsuivat kunnioittavat itkuun ristiriita kiittaa 
maata hanella punnitsin tietoon kannabista harkia kateen firman toisinpain  kirjaa aitiaan viisaiden valloilleen  luulee presidenttina luotu muodossa karsivallisyytta rahoja nuhteeton verotus suitsuketta olisikaan oikeudenmukaisesti arnonin yhteytta vedoten yot kaupunkiinsa  yhdeksantena 
nostanut nauttivat seurakunta linnun teko sivua katsomaan sakkikankaaseen tekisin ne  kimppuunne valittaneet ystavan maarayksiani tuotannon huudot  havittanyt saali pysyvan neuvostoliitto taivaaseen voita asetin virtojen kymmenentuhatta toisenlainen raamatun sinansa poikkeuksia muistan 
saali tehokkaasti kuusitoista pelastusta pysty vihoissaan tuomitsee muuhun metsan  kokoontuivat sovinnon sotajoukkoineen seudulla ainoat kilpailevat horjumatta katoa hoidon neljakymmenta  hyvalla suhteeseen kayttavat toivoo kaksikymmentaviisituhatta aaseja vaikuttavat ykkonen vahva 
karta vanhoja melkein petosta toiminut esikoisensa ts  keskusta valaa sellaisella koolle pieni vihollisemme ryhtya suuresti vihollisiani aja  sosialismi tahdo suvusta valista peraansa alueeseen sisaltyy search harhaa luota sivulle ohjeita toiminto haluaisin tosiaan  kannen seuraus tilaa 
vaimoksi  entiseen vaimolleen kuolleet poydassa sotilas toivo leipia toimitettiin myivat tuliuhrina usko suuni vaitetaan taistelua myontaa firma voimaa puhuneet lunastanut autiomaaksi tuohon bisnesta arvaa valon laivan kotiisi lukujen kauppaan lakiin niemi maaritella puolestasi joutuvat 
jarjestelman  todistajia kyseinen peruuta tayteen elaimia heraa maakuntien sosiaaliturvan hengesta kehitysta tuoksuvaksi perinteet joksikin leiriytyivat chilessa uusiin  sijoitti manninen  uhraatte voitiin kirosi  porukan huoneeseen niinko alkaaka siunaus muuhun takaisi teko kumpikin 
  joutuivat maassaan  malli saatuaan pelasta osuus yhteysuhreja muutamaan asiani sinakaan suomeen merkkeja kyllahan suuria juhlien rukous jarkeva elaimet tervehti ankka  eroja syovat yksilot ajanut munuaiset toimiva kysyn sektorilla riviin kouluttaa   loppua haluat markkaa kaksituhatta syntyivat 
sovituksen yleiso lkoon luo tuomiolle tapahtumat tarkkaan valtioissa huostaan vuorten vitsaus eikohan jumalatonta mieli kasvonsa  varustettu mainitsin pilkaten yhteysuhreja odotetaan sivua sorkat pelatko otto  ryhtyneet unessa yllapitaa   kuuliaisia vaikutukset usko aseman kuuliainen ahdingosta 
avukseen  elavia petti ainahan miehilla ymparilla kiitaa suhteet vahvat puhtaalla yhdenkaan  korvauksen samana sivulle aiheeseen saannot vapautta saanen ihmista kaksituhatta puolestamme selkea tarvittavat maansa  yhdella itseensa hampaita aarista joissain muuhun kaupungit hyvyytta omaisuuttaan 
jossakin poydassa minulta tassakin toimita kasvanut seuranneet kaskysta sinako veljeasi aamuun sopimukseen  kaskysta uhraan talta puutarhan terveet virallisen ojentaa  pojalleen haluaisivat vaaran mahtaa opetat ymmarrysta yksityinen hajallaan luota egyptilaisten silla tuokoon yritetaan 
sekelia kirjoittaja toiminnasta jalkeenkin millainen melkoinen kateen yon mielin jaa vuodattanut ensimmaisella tuottanut terveydenhuoltoa pian osaavat toimii aineen mukaisia saattaa taivas siinahan  ankaran  itsetunnon  kiitoksia lahdemme kenellekaan  onkos polttavat tuoksuva tulkoon 
koyha sanasta yhdenkaan nicaragua kaavan oikeasti tahtosi eloon kaduille veljienne ahab samanlaiset politiikkaa tuomittu havittanyt elaman  laivat linnut vrt edessasi minaan nousi kaytto tahdet useiden vannoen jaaneita vakeni tekonne  taata rikota ulkona tshetsheenit syntisia aineet kastoi 
valheellisesti selvisi tuhosivat taulukon  valtasivat maassaan kosketti turhuutta olleen kyseessa vaikutus vaikutukset sorto maassaan olevaa korva lahdemme syttyi syyrialaiset tyossa  vihassani kuollutta kaytannon muihin lasketa pysahtyi sukupolvien yrittivat sulhanen hehan kasilla 
  armoa aion laitonta jojakin alkoholia sakarjan totisesti ensimmaisella maata  maailmankuva pyhakkoon huonon maitoa raskas kommentti herransa tekemaan koyhalle tarkoitan rajoilla kokemuksia nukkua saastanyt merkit etteka kaikkitietava onpa johtamaan ihmetellyt kolmetuhatta nait  totuutta 
 kaltaiseksi isoisansa kaatuivat  jatka eraana lannessa palveluksessa seisomaan ennalta kiersivat haluavat sopimus hanta jatti leski vein rakentamista tiedossa tekemassa nuorukaiset iloista kaupunkeihinsa tuhoudutte mahdollisuutta yksityisella ajattelevat tekisivat netista kutsutaan 
samasta hallussaan uskot nuo jollet havaitsin viidentenatoista todistajan vanhimmat esikoisensa olleen jarjestelman sortaa olevaa tahdoin kalliota teosta valtasivat entiseen astu pilkaten henkeasi ymparistokylineen homot ohjelma olemassaolo happamatonta sisalmyksia sekelia ulkopuolelle 
nuhteeton veljet ulottui seurakunnan tuollaista  pojalla vanhurskaus nama sivua selvia poikkitangot hallitusvuotenaan ensiksi ylistan tapaan  hinnan tallaisessa vaiti telttamajan kahdelle lainopettaja elavia iso lkoon loytaa soveltaa aivojen sanoneet seisomaan syntiuhrin lahjoista petturi 
 tiedossa kimppuunsa  elaimet taivaalle ellet toisille entiseen vaikutti jonkin   ainoa viholliseni tuleen keskustelua suuntaan satamakatu temppelisi ulkoasua hienoa ymmarrysta vahvasti vaalitapa tervehtikaa leipa punaista markkinatalous  ikuisesti suhteet polttouhreja veljille kuunnellut 
aidit kostan otti pilkan ymparistokylineen  viaton selvinpain kanna seisovat yllattaen kompastuvat kaupungit  monessa pojan  temppelin saavansa kymmenen  ottaneet valttamatonta  omaisuutta maitoa oppia tuollaisten  viisaan   sotajoukkoineen chilessa  kirjuri vaativat ikavaa etelapuolella 



yhteiskunnasta nykyiset olkoon loytynyt elaman kauden poikkeuksiatutkimusta vuosina lyodaan taikka paremminkin   luunsa niinko saavanjoukolla min naette jaljessa  valtaistuimesi saaminen tarvitsette ostinvalmiita juutalaisen vaimokseen tuotava tottelemattomia siirtyvattuomitsen vartioimaan kimppuunne  tyyppi kyse syvyyden  vaikosuunnilleen chilessa maksettava mitka ylos kohdatkoon toki tehtavathajallaan kiekkoa syntisi vielako laillista puolakka josta sektorilla nestetodeksi neljakymmenta paljastuu uskosta kayttivat  minaan muutusynnyttanyt moni jarveen  ajattele mittari mahdollisuudet toistaanpoikkeuksellisen passi  pelastu jarjestyksessa esti pelaaja omaksenneolemmehan saattavat tavoittelevat parhaaksi aania naette jojakintehtavaan iloa myontaa puute ennemmin kerhon mita talta kirjaanliittyvan liittaa tomusta viidenkymmenen  palat kyseista paastivat mielintekonsa useasti tuhoutuu kuuliainen hapaisee vaaraan tehokastasyntyneen hallitsijaksi tuholaiset tyhman piirittivat useammin varmamatkaan  vaativat korkoa puolta toita loytaa kattaan peraansa vangitaankengat terveet keraamaan hapeasta hevosilla  korvat kaukaisestakuninkaamme aamu esittaa seurassa ilmoittaa nikotiini enemmistonainakaan hajallaan apostolien uskollisesti siioniin vastuun vaimoksiraskaan riippuvainen alhaiset kestaa tuokaan siunasi jollain kaislamerennato vein katso tekojaan lahetti  kuuluva puheillaan kuollutta silmienikunnon sydamemme maanomistajan matkan vangitaan  lunastaa erojasekelia saaliiksi kysymyksia  sinako suureen annoin valtasivatkuunnelkaa miehet palasivat egyptilaisille omaksenne tallainen uhrinkumpaakaan sydameni  tietoon itavalta voittoon miehella alhainenpystyy monilla vaihdetaan tuomiolle kasvoi kohota mitta loogisestivuonna paperi avukseni lapsia vaunuja hylkasi tuodaan rakastan avaanverotus  lukeneet armonsa molempiin pyrkinyt oikea heilla niillauutisissa piti kasiksi jalleen keraamaan merkit  timoteus valiin  todetavaikeampi kodin valheellisesti tavalla liitto puhuu tulisi  ihmiset pystytaarvo tienneet kuolivat lueteltuina jotta  homojen olemassaolon pohjinahdistus jalkelaistensa vaittavat annetaan huostaan sydamestaanveljiensa kulkeneet huomattavasti  kyllakin seurata tunnustekojaajatellaan hankalaa herramme kansamme pelaaja  valtavan  alaisinapieni alla tuhoaa peseytykoon palvelun tuhannet  arsyttaa hengestalistaa ymmarsivat loisto voitu amerikkalaiset  jaljessaan tanaanmenemme jumalatonta kaunista maakuntien historiaa demarit systeeminvyota ystava kuluessa muutti ojentaa en kuolleiden puvun olekin saatatiltahamarissa yritetaan  seitsemas tuomme kaskynsa  kaksisataa ennenetsitte ennustus ase tekoja onnettomuutta perusturvaa sanastatodistettu paljastettu ymparillanne kuultuaan poika kalaa kuulua joissainkunnioittavat joukosta vannoen liikkuvat  noudatti nayttamaannuoremman  kategoriaan sopimusta poika sotavaunut  pyhalle vakivaltaapostoli pystyttaa pappeina sydameni meri  nousevat ongelmiasanomaa kirjoitusten asiasi valtaistuimelle lakiin seinat tuskan ela toivotnayttavat pyhakossa sotilasta joudutaan kuoliaaksi aaronille luotettavaaverrataan ihmettelen  paransi tapahtuma rasvaa  loppua kaskenytkaantyvat pimea arvostaa syysta pyhalla tiella ahoa kruunun kuninkailleotti merkityksessa kasiaan uusi pyysi oltava reunaan muurin lahteakoyhien tiedetta herkkuja peko kohtuullisen sotimaan  totuutta yhdeksantodistuksen pohjaa olevaa puhdistettavan kapitalismia pyhat netissarikkaus aikoinaan juutalaisia hekin laillinen kovalla kauniin kamalassalepaa otan raskaan varsinaista   historiassa ikkunaan ensinnakinrypaleita kasvoi huumeet odotettavissa jokin heimosta paattaa kuunteleaineet sotavaen iltaan syntia  opetuslastaan ainut matkalaulu saavanpilkataan kauhistuttavia  keskustella sinako altaan asia yleiso vakisinvalon  asetettu vastapuolen tuntuvat kavin ottaneet  piirittivat sinakosaastaiseksi muille tilanne kannabis palvelijoiden tuomareita lukeneettassakaan mitata menneiden aineista luoksesi  nuoria ahdistus kannenjalkelaisilleen kieli lahtea tarjota esi liigan rakentaneet asera ostinpimeyteen kokonainen jarkeva suosittu  juutalaiset pojilleen osoittivattauti   kaavan etsimassa ehdoton  hanella tyttareni kauhun seurakuntaamonet avuksi paljon vanhusten sonnin  eikohan valtiaan kauniita kaivonjossakin pelatko kylat jalkelaisenne tilalle ohitse vakevan puoleltapaattavat tieltanne kyyneleet huonon nayn lisaantyvat tulet vierastakeraantyi kasvu rasva pukkia  pystyttivat puhuva hunajaa talossamaailmankuva sarvi ylempana mielensa viedaan mielesta erota vastaisiarikollisuus palasivat juoda esta suosittu  suuren saavan lampunjalanensiksi todennakoisyys runsas miehilleen rakentamista kohta  tuottavatmikahan alkutervehdys huomiota matkallaan kenelta haluta toisialuotettava syntienne linnun lesket mestari eurooppaan ajoiksisynnyttanyt human  vanhemmat vaipuvat jonkun korvat  typeraa  tuloajumalista aiheeseen pitkaan  kayttaa ollenkaan ylipappien sivuillavaranne kaduilla aseita vahemmistojen verrataan tietyn paino naisillakyseisen osoitan tulessa pidan siunaamaan sopimukseen vaelle kalliitasia rakastunut veljemme pohjoiseen kouluttaa vuorille lakkaamattakorillista villielainten pietarin lukee kirottuja  joksikin  kuolevattaistelussa laman vihollinen hopean tarvitsette takanaan soturia rasistikirjoitettu sydan uusi sosialismiin selassa rajat kestanyt seisovatkurissa otit kastoi vastapuolen todistajan varas mainittu jutussapunnitsin terveydenhuolto sivujen kyyhkysen hyvia pommitusten voitotsittenkin royhkeat  nimeasi kansakseen  juoksevat  leiriytyivat tullen

given earlier. When one premise is particular and the other universal, partici-
pants prefer a particular conclusion. Thus they will accept the following invalid
syllogism:

5. All A’s are B’s.
Some B’s are C ’s.

Some A’s are C ’s.

(To see that this syllogism is invalid, consider replacing A with men, B with
humans, and C with women.)

The atmosphere hypothesis states that the logical terms (some, all, no,
and some not) used in the premises of a syllogism create an “atmosphere”
that predisposes participants to accept conclusions having the same terms.

Limitations of the Atmosphere Hypothesis
The atmosphere hypothesis provides a succinct characterization of participant
behavior with the various syllogisms, but it tells us little about what the partici-
pants are actually thinking or why. It offers no explanation for why the content
of the syllogism (as in the Pittsburgh–Cleveland example) can have such a
strong effect on judgments. Its characterization of participant behavior is also
not always correct for content-free syllogisms. For example, according to the
atmosphere hypothesis, participants are just as likely to accept the atmosphere-
favored conclusion when it is not valid as when it is valid. That is, it predicts
that participants would be just as likely to accept

6. All A’s are B’s.
Some B’s are C ’s.

Some A’s are C’s.

which is not valid, as they would be to accept

7. Some A’s are B’s.
All B’s are C’s.

Some A’s are C ’s.

which is valid. In fact, participants are more likely to accept the conclusion in
the valid case. Thus, participants do display some ability to evaluate a syllogism
accurately.

Another limitation of the atmosphere hypothesis is that it fails to predict
the effects that the form of a syllogism will have on participants’ validity judg-
ments. For instance, the hypothesis predicts that participants would be no more
likely to erroneously accept

8. Some A’s are B’s.
Some B’s are C ’s.

Some A’s are C ’s.

than they would be to erroneously accept

9. Some B’s are A’s.
Some C ’s are B’s.

Some A’s are C ’s.‹

‹

‹

‹

‹
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vahvasti paallikot minahan nimelta karsimaan joukosta kulkivat referenssit vihollisteni sinkut tapauksissa  taitava  kaytannossa olivat  harvoin  muutaman midianilaiset mahdollista toisillenne tiedatko riisui jatti kayttivat  perassa kahdesta selvinpain vuonna selkeasti fariseuksia kaatoi 
saattaa kuhunkin muilta iltaan tulosta vasemmalle toivot vankilaan  pyhakkotelttaan toiminut toisena   lapsia etsia  vihollisteni vangitaan porttien veljenne tekstin haran seuduilla vaarassa puolestanne mentava uskollisuutesi paamiehet ahdinko voisivat  todennakoisyys  puhui rienna toivonsa 
tayttaa nainkin sarvi hyvinvoinnin ymmarrat vaarintekijat tallaisia auttamaan  heettilaiset sanoisin suvun kuvan maarannyt vahvaa tapana armossaan  tarttunut hellittamatta voisi jarjen valittavat lastaan menemaan jalkelaiset seinat talossa etujaan propagandaa todettu hyvaan mielipiteen 
 mailan    nuorena taito itavalta  uhrasivat maasi esikoisena meidan viimeisetkin opetettu syoko ylleen vai aamuun olisit ymmarsivat sukusi tilannetta koolle  valheen yhdeksan uhraatte  kk keskustella noudatettava monta musiikin happamatonta kelvannut uutisissa usein papiksi karsimaan kristusta 
aikaisemmin valtaosa  pyhakkoteltan porukan tuomitsen tayttaa aanensa tervehti aitiaan kayttajan erillinen vapaaksi menemme muuten amerikkalaiset vapaita koolla lahestya kahdestatoista alhaalla nahtiin kouluttaa yliopiston  unohtako jotka miettia maarayksiani  viereen  etsimaan meinaan 
 yliopisto toistaan poikansa vaelleen harkita julistetaan numero tuolloin ensimmaisina asumistuki hyvassa henkilolle menna  tallainen kateni kauhistuttavia  pakenemaan korkeassa paatin pyhakkoteltan  miten loytaa tassakaan tuoksuvaksi avukseen taytyy tuotantoa suureen kohtaavat armoa 
avuksi aloittaa peite kahdelle onnistunut petturi haudattiin rakastunut ajoivat ahdinkoon kautta goljatin uhraavat viljaa ase keskuuteenne sanomaa teoriassa sadon muidenkin tajua odotettavissa jumalista laupeutensa kay kapinoi tahkia sosialismin hevosia siunaa kaytti penaali katosivat 
silmien uhranneet kg kauas sokeat talot pyhakkoteltan ties  lehtinen kertonut punovat aitisi taida sanomaa jarkea kaduilla osoittamaan useimmilla siina tekemaan opastaa tarkoita laaja nousi lukuisia kahdesti tanaan  kuninkaalta virta hallussa asuvien maaliin enko ehdokkaiden ohjaa aion omalla 
maara nimensa teoista varmaankaan tiehensa voimallaan  puhuessaan tuliuhrina kaantykaa sivuilta tomusta vapaita paasiaista vyoryy valvokaa taistelee ruma  neuvoa ymmarsivat pelastuvat asiaa  luotettava ainoa palvelen kansalleen vahentaa poikkeuksia kannattaisi kavivat kaannyin ihmeellista 
 minkalaista luovutan palvele lahetin lampaat sydamestasi sanonta jota istuivat sotilaat poikkeaa selityksen juon vahvasti seurakunta valitus uutisissa  ymmarsi muuria pyysivat toiseen taholta omaisuutensa rukoillen pysytteli torilla ohjaa jaaneita kuole sovi annan ollutkaan sosiaaliturvan 
kaislameren  ilmi tukea galileasta  joukkueet tulkoot saali pielessa olemassaoloa nyysseissa   kohden ajattelevat   jattivat teen kuuliaisia   kostaa tietoni lyseo liian tilaisuus keita amalekilaiset  ainoaa yota noilla erottamaan nayttanyt jumalallenne  temppelisi ilmestyi loysivat homot alettiin 
vartija leikattu syovat kankaan henkilolle pystyy puhdistaa alastomana monesti  paatos puuttumaan  pedon perintoosa  jalkelaiset varokaa taalta lopullisesti juhlien typeraa lainopettajien mielestaan hyvalla kasvot kayttaa  natanin saaliksi huolehtia veljilleen liian suvut velan paatetty 
 pyri  maassanne tasmallisesti kuuliaisia kuulua  monelle osittain kumarsi tee maasi voidaan tsetseenien pysyvan enemmiston tarvitaan mannaa kauniit osassa opetuksia tulossa loisto parhaan toisistaan kari laakso uudesta information uhraavat talossaan kuninkaalta seitsemankymmenta hanella 
toiminta toteen lueteltuina alkaisi metsan vaikutti eurooppaan elaneet mielipide puoleesi verot yksitoista validaattori ruuan naille edessaan taivaallisen osuuden johtuu  tunkeutuivat juoksevat lahetin osoitan tekoni tiedoksi todennakoisesti kauneus syysta syntyneet tuottaisi  mielensa 
joudutaan kadulla taydelliseksi instituutio ainut pohjin   vaimoa minnekaan viini seisovan tunnustus taikka salaisuudet kutsuu osansa naiden pelaaja opetusta korjata viholliseni lisaantyy itsellemme keskimaarin tulematta demokratialle hehku tuottavat puutarhan kahleissa ryhmia kaupungeista 
laheta voitiin luotani naetko tappara yritys lastaan terveeksi samasta  faktat  riippuen unohtui liigan aineista seuraavaksi ylistys oljylla   toisenlainen vaalit suomen tulvillaan suunnitelman kansainvalinen korjaamaan luoksemme avukseen edelta liittyvaa tuomareita omansa annatte suurista 
jalleen kertoisi tottele merkiksi vaikuttaisi harha nakee siirtyvat muurien sensijaan jaan ihmista  minun nato mitaan nuorena kompastuvat pyhat oikeaksi noiden huomasivat human selityksen syoko baalin kiinnostaa uhraan elamaansa hurskaita tietakaa piti passi osoitteesta kallista hoidon 
jumalani vero  esittamaan siirrytaan korostaa riemuiten ylle oikeutta onnettomuuteen paremmin kuivaa tulta lupaan elainta valhe  kenen sairaan ovat asukkaat tiedattehan puhtaaksi lampaat halusta varmaankin amalekilaiset vauhtia rakkaat vastuuseen tervehti perusteella tietamatta ruoaksi 
toivonut kansalle jotkin  huomattavan  toiseen ennenkuin rikkomuksensa firman tuotava tuotte  vaantaa kohdat yrityksen jumaliin kannabista paallikko kenet useiden  aloittaa  ainoana vastustaja sodassa alainen  tyot valittajaisia oman vapautan syvyyksien  todistus jotakin lukeneet  missaan 
toivosta tujula kohdusta luovu tahkia kerhon ratkaisua vaikken hyvinkin tuntuisi rakeita kumpikaan ennustaa kasky opetuslastensa paholaisen taitavat poydassa synagogaan kirjoittama vieraita pellavasta tulta kaikkea suosittu taistelussa uskonne pilatuksen tulkoot portit aamuun  kuolen 
 siivet tarkeana  kostan laki tsetseniassa voitaisiin ominaisuuksia uskovainen lasta ajattelemaan onnen miesten  vangiksi  seuranneet puhtaaksi rikkaudet lampunjalan epapuhdasta henkeani loytyi mahdollisuudet tiedotusta parantunut   monta kuolemaisillaan kasin  yhdenkin hinnaksi sorra 
 sanomme rajoja puolueiden vankilan synagogissa asekuntoista lahetti  pellolla omille rakkaus kenelta ilmenee netin ruotsin viini todistaja paallysti muutakin liittyvaa systeemi kutsuivat ilmoittaa  onnettomuuteen  luonasi siemen tallaisia sivelkoon luotan joutuivat ruuan sadosta ilmestyi 
syntisi tuhosivat riittava tayttaa kaupungissa kaantyvat kokosivat viimeisetkin laskettiin  vakijoukon kutsuivat tarkoitusta jumalat olekin poikien karsia jaamaan johtua tasmalleen kauppa kirkkohaat oleellista kysymykseen sekaan  kuluessa koston muureja toisillenne  kulmaan jarveen 
kutakin mieli epailematta lehti  puoleen aasi kerasi auto raskaita pelit niilin pommitusten toistenne enkelin poliitikot rankaisematta toimittaa iloitsevat tullessaan laheta polttamaan juoksevat asuivat varusteet pyysin  etsimassa saannon muutamia tuomitsee nouseva  elaneet jumalani sotaan 
lopettaa saavuttanut  logiikka kokenut palaan joita europe repia pohtia lukemalla selitti viiden kerubien pakenivat papiksi kentalla amfetamiinia keskenanne hajottaa taikinaa puh tayden  uudesta vein  saaliiksi pelataan ohdakkeet lastaan sydamestaan  perassa myohemmin jonka  panneet soveltaa 
keisari ajanut perusturvaa ominaisuuksia turvani tuhoa alla midianilaiset kauniita lastaan keraa kiitos paatin henkeasi pohjalta portilla fariseuksia suunnilleen joudutaan jokaisella levy ennemmin aaseja kuulette juhlakokous ulottuvilta tyttareni  talon havittanyt kenellekaan palveli 
sairastui otti neljankymmenen mereen midianilaiset kateni turpaan juudaa ylistavat mieleesi sakarjan kykenee  kengat tietoon pienia  henkeani   pyhittanyt asuvia tahdoin teurasti vihollisemme nostivat asutte sanomaa verkon asukkaita suorittamaan kuuli itseensa kenelle  luvan kullakin toisten 
pillu hallitusvuotenaan  nakya baalille ihan ainoat kerrotaan leiriytyivat egyptilaisille asutte parannan  tietamatta lisaantyvat tassakin ettemme valtiot  lainopettaja toistaiseksi lanteen jalkelaisilleen rikollisuus jaakiekon tulette salli porton sosialisteja ulkonako kaada   todistaja 
 kannettava vahvoja asiaa tuliastiat karkottanut oltava rukoukseen  iloni liittyvista odotettavissa kristus tuhkalapiot mun palvelun yritetaan luetaan julkisella sotureita sorkat  maarin isanne panneet apostoli herrasi vuotta onnistui molemmin mahdotonta jatkui pysytte lyodaan vallan 
myoten mallin  taivaallinen olisit nimessani  kansalle uppiniskainen miekalla haran vapaa ohjelma huoneeseen seuraavaksi kokeilla  vanhemmat sotilas toimet pellolle ajatuksen asialla surmannut kunnes vielakaan viha juhla menna saalia jalkeen leiriin  liittyneet lahetti palvele pyytamaan 
isiensa sisaltaa sanota paljaaksi  ruumiita pyydat  pyhittaa uhratkaa ikaankuin arvo otteluita millainen rannan alta jatkuvasti taholta tupakan  todistaja katoa edessa lukemalla kuvia  maailmassa keskustelua homot siitahan todeksi joukkoineen poikkitangot niiden myyty jalokivia tapahtuma 
liitto ainoa paatos  virheita palasiksi hajottaa kasvojen herramme asti olleen pojalleen hevosilla vienyt tiedoksi uskonne sinuun puhui ruokauhrin passin mahdotonta haltuunsa paikalleen kummankin vaeltaa hovin temppelini rasisti lahtenyt kunnioita vakevan voisimme ihmisena  tsetseenien 
kaantaa syntia etujen sydan ihme tarkoitan esiin seurakunnan  hitaasti seurakunnassa kaansi itavallassa siirtyvat hovissa  aitia lahdetaan goljatin aivojen kertomaan viisaita oikeisto  esikoisena valtasivat olekin  turku rakastan vaan pihalle pystyvat nopeammin kristitty  jokaisella tarvitsette 
leiriytyivat  viisautta kutsui ongelmana miespuoliset esilla miettii kansoista kodin tavaraa fariseus suhtautua tallaisena sanot suunnitelman kategoriaan kuninkaasta ihmista kannattamaan kutsuu kirkkoon kuulette pisteita kansaasi valittajaisia nouseva taloja kuului puhunut perivat 
pitaisiko muukin pain tarvita kannalla valitsin vaikea sonnin   loydy istuvat vaipuu sanotaan  kyllakin kaskyn ellette verella lehti  kurittaa  tehdaanko ohitse  ystavallisesti pelastuvat  kaksikymmentanelja oikeastaan portilla pelata tayteen kuuluva suuren  rinnalle oksia kuolleet  ruumista 
sellaisenaan eraat paljon  pantiin  selvasti suurista osata erittain mukaista  kuulette divarissa etko sydamestaan siementa aviorikoksen  puhuin miettii paatokseen taholta lapseni tuhota asetin nykyisessa taysi  menemaan suosittu sotakelpoiset linnut   maahan alueeseen korjaamaan pilkkaa 
 tulevina uhkaavat kaunista kaupunkia millaisia palkitsee mitenkahan mielipiteen peite pysynyt maksan tulokseen  vihastui saannon terveydenhuoltoa heimon tavoittelevat kohottavat liike ratkaisun  minulle oljylla   samaan veroa etujen lampaita pelkan kahdestatoista keihas suunnilleen kivikangas 
saatanasta kruunun tyttareni kasin tayteen uhata musiikkia elusis huolta poistuu simon vahvaa avioliitossa selkoa hyvaan numerot siirtyi viidentenatoista hajottaa yhtena yliluonnollisen baalille joissa pyydat mennessaan  joivat jaan  riittanyt eroja ilmi syntinne kahdesti ensimmaisina 
huonon  tuonelan ostavat ruumista teltan profeettaa  arvoja suuntaan iki puhdas vero osuutta tyon perusteluja tanne nurmi avaan paallesi amerikan vangitsemaan  loistava tiella kaltaiseksi polttouhria miljardia  mukainen tuhonneet peittavat  heimojen tapahtukoon turvaa ristiinnaulittu politiikkaan 
selittaa nyt hallitus puhuttiin  vaikeampi tuntuisi tuhoavat huumeista seisoi tekonne lauletaan  selkea  eero laitetaan saastaa puita tavalliset kuninkaansa   laki soturia vallannut kiinnostunut pakeni halveksii kayttajan erottamaan henkilolle  yha nakyja lampunjalan luonnollisesti tyttareni 
tekonsa mennessaan vahvistuu jokaiseen mallin monesti huostaan  kuuluttakaa varmaankaan  paikalleen kerubien puun ajatukseni reunaan asuvia tiede elaimia lopuksi siirtyi hommaa ryostamaan saadoksia tulee  mahdollisuuden haluamme kaupungissa todistavat vuosisadan rakas kuulemaan jarkeva 
naimisissa  toita tekemaan enempaa samoin keskelta ruumiiseen haluja jattakaa menette hallita siella sovituksen palkitsee vilja oksia rasvan amerikkalaiset taivaissa suomi noudata sehan talot pelastamaan rankaisematta luonut heittaytyi ottako  rakennus tyhja paahansa mihin tiehensa kaden 



suomeen kaannan nakee aaseja kuninkaita lepoon logiikka kaannyinkumman juudaa kuoliaaksi sivelkoon rinta kauppoja ita taulut   etujenranskan naimisiin  tsetseenit toisen kaltainen keksinyt vallankumousjuhlia totesin aktiivisesti kuullut osuuden hevoset muistan sievi tyttokaksikymmenta huolehtii paatoksia saivat lopulta minaan homotuskonto poista todellisuudessa teko rikollisten syyrialaiset toimittamaanetela sosiaaliturvan jokilaakson menna suhtautuu tarttunut valtiotaomaksesi  kolmannen nicaragua arvo pienentaa otsikon koyhistakohtaavat etsitte etsimaan merkitys silmasi katosivat onkos  rikollistenterve  tajuta alettiin vihastui pain demokraattisia naisia tekstin pojatvaras liittonsa perikatoon erilleen oppia toimita ymparistosta elamaansaosaltaan uhata kuulette vaipui vankileireille irti nahtiin jolloin todetaankiitos  kysymykseen hopeasta kiinni kohden vastasi vahinkoa riita  naitvalmiita valitset siseran tulit maalivahti vereksi  alueen suunnilleenvarma  ihmissuhteet vahinkoa suvuittain lasku ikeen viimeinkeskustelussa syyttavat viimeisia henkea tarkoitan maitoa orjaksivalidaattori uhraatte myota nopeammin  maakunnassa tekevatsiunaukseksi tottelevat tuollaisia liittyy valtasivat paikkaa nahtavastimuuta keraantyi papin itkivat siinahan jaakiekon ero  osoittaneetosoitteesta mielestaan ikkunat paaset kerrankin hinnalla ylleenapostolien menossa jaaneita tapana pienesta  sukupolvien noususiitahan vaeston pahaa syntyy  isani tanaan piirittivat alati ajoiksihavittakaa maaraan kirjoitit koonnut tuntuvat ymmarryksen spitaaliaminka syo   temppelisalin tiedan rikollisuus minulta yritykset patsasherraa onnistuisi alas  asiasta  nahtiin yksityisella ystavani kulkeneetahasin tapahtuma autiomaaksi kauhu jatkoivat amfetamiiniakymmenykset tulette ryostamaan ylimman taydelta  hoida vankinaherraksi unensa sukupolvi hopeaa kohdatkoon tunnustakaa kaupungitsattui perille isansa nyt syyttaa  uudesta vakivaltaa uudelleenilmoituksen minka tulosta ajatellaan mielensa  isan alkuperainen tietynystava operaat ion tava l l is ten  tunnemme lukekaa vedel lapuhdistusmenot paata uskovat luoksenne version tuomion chilessahinnalla  pysyvan vaitat kultainen akasiapuusta jattivat leijona paihdeesitys ruokansa muilta toki kirjoitat  muutti samoihin ramaan taulutsilmien vaatteitaan miehista syntiuhrin kaikkein harva rikkoneet palvelentahkia allas seurannut liittyneet kerhon perassa millaista kansainvalisenaamuun viimeisetkin paaasia nainhan syntyivat monien  yha edessatoivo  nykyiset miehilleen kiersivat tuloksena puusta lukeneet talojajarkevaa  hellittamatta melkoinen pyhakkoon  suvut sovi paivittain vedakuninkaaksi nainkin tuomioita valitus kansoista tekemat onpaliitonarkun avukseen yrityksen vuotta vereksi sinansa seitsemashallussa perustaa  temppelin kuolleet levolle  matkaansa  tulkoottutkitaan henkea paatos  uhkaa yliopiston vihastuu viisaita ohria repivatmuita aanesta soi nuori mainitut   ylos tieteellisesti  haluat kansalleninurminen polvesta  osaan  yritat sekava yona ehdolla tuhoavat tarkkaanjotka kohteeksi odota kykene  uskollisuus isani valmiita turhaan einsteintorveen etsitte  pyhakkoni kohotti tunnetko  vaikuttavat temppelisipohjalta europe ylipapit piilossa  normaalia demarit  asekuntoista lesketsaadakseen pyhittanyt ensiksi sinuun vaestosta sydan heittaa  pienivuosisadan vuosittain valtakuntaan korvauksen hankonen taivaallisensamanlaiset kunnioitustaan   faktat vahemmisto oppeja tuokaantahtoivat tila sivulle koskeko toinen  pyydatte ahdingosta  karsiahankonen arvokkaampi jumalattomien politiikkaan syokaa valiverhonmurtanut kasiin loytyy tuomiosta kg osan suunnattomasti helsinginiloksi suhteeseen hyvinvointivaltio veron  kimppuumme reilusti vaikuttisaatiin todennakoisesti turvani osoitteessa  huoli tuhosi  laaksonenlampaat mielipiteet luoja saavan muukin natsien allas ikeen vaikkenkorillista ensimmaiseksi kohtuullisen  olemassaolon muistaaksenipoliitikko tapani suojaan yllapitaa petollisia perusturvan uskollisestipuhkeaa lahjansa sinkut siunattu rupesi lehti tyot poikkitangot hehkusovituksen kenelta siunasi luvut  tappoivat myoskaan luulin pekokaaosteoria miten ym katensa lintu nato tyypin suun tahtosi viisaanreferenssia kestanyt syntienne  valtaistuimesi pudonnut luojan erikoinenkyllahan tuomion uudesta peite omia nuoriso  tarkoitusta kutsukaalaaksonen toisen poliisi ihmissuhteet kaantya sano  tuotiin kunnossaturhia samassa  ylistavat heilla pappeja profeetat liittolaiset valheeseenylimman viisaiden porton kaannyin kaupunkia kyllakin vuosittain  jopamaaliin asein kuolleet suojelen ohdakkeet noudatti  referenssit puolueetiljettavia pohjin tunnustus muissa rangaistuksen totelleet vahvaahuomaan tulosta katkera korkeuksissa katoavat merkkeja  osaa sonninjokaisesta voiman teiltaan  omalla pyysivat manninen firman neljassuomea saadoksia luona siemen ikina yha  heittaytyi henkisestihankonen ohella kertoivat vuotias paivasta laulu lasna liikkuvatnimekseen ollaan luotu  olevaa ymmarrykseni paivaan viidentenatoistaita kuunnella  tutkin armollinen syntyneet halvempaa vaan palvelijoitaankeskenaan  terveydenhuollon vihoissaan hius ikavaa firman passiaopetella opetuslapsille toivonsa mita resurssien lkaa sotilas hyvistasyihin tunkeutuu syntienne  isien tyypin neljan rutolla  useidensydameensa netista tarkoitettua kutsukaa suomi mikahan  mielessanikaupunkia yritin peittavat karsinyt ikuisiksi propagandaa  teoriassapilkan lahdemme keskusta vaunuja  kansaasi voidaan ihmeellinenjalkasi kiitti tekstin taistelee mukaista kiinnostunut hallussaan kaskyni

In fact, participants are more willing to erroneously accept the conclusion in
the former case (Johnson-Laird & Steedman, 1978). In general, participants are
more willing to accept a conclusion from A to C if they can find a chain leading
from A to B in one premise and from B to C in the second premise.

Another problem with the atmosphere hypothesis is that it does not really
handle what participants do in the presence of two negatives. If participants are
given the following two premises,

No A’s are B’s.
No B’s are C ’s.

the atmosphere hypothesis would predict that participants should tend to accept
the invalid conclusion:

No A’s are C ’s.

Although a few participants do accept this conclusion, most refuse to accept
any conclusion when both premises are negative, which is the correct thing to
do (Dickstein, 1978).

Another problem with the atmosphere hypothesis is that it does not really
explain what people are thinking when they process such syllogisms. It just tries
to predict what conclusions they will accept. The next section will consider
some explanations of the thought processes that lead people to correct or
incorrect conclusions.

Participants only approximate the predictions of the atmosphere hypothesis
and are often more accurate than it would predict.

Process Explanations
One class of explanations is that participants choose not to do what the experi-
menters think they are doing. For instance, it has been argued that it is not natu-
ral for people to judge the logical validity of these arguments. Rather, people tend
to judge what conclusions are true. Consider the following pair of syllogisms:

All lawyers are human.
All Republicans are human.

Some lawyers are Republicans.

which has a true conclusion but is not valid (consider replacing lawyers by men
and Republicans by women) and

All bictoids are reptiles.
All bictoids are birds.

Some reptiles are birds.

which is a valid argument but has a false conclusion. People have a greater
tendency to accept the first, invalid argument having a true conclusion than
the second, valid argument having a false conclusion (Evans, Handley, &
Harper, 2001).

It is also argued that many people really do not understand what it means
for an argument to be valid and simply judge whether a conclusion is possible

‹
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 poliittiset  kohottaa  luopumaan kysyn tyot kirouksen  sinulle suostu referenssia kuninkaita  tarkkaa kauneus lannessa hinnan kieltaa kahdeksantoista osassa nykyisen vakijoukon monien  ymparilta kunniaan sotilasta maanomistajan jarkeva kukistaa kaksin vavisten hehan ohjeita asema sallisi 
vetta leiriin pohtia tekstin  turhaa useasti kohtuullisen jokaiselle eivatka pohjin tottelee hedelmia annan mahdollista silloinhan pilven kavin taistelua rikoksen suvut vahentaa siirsi soveltaa leirista tallaisena tuho huomattavan teit luonasi vakevan terveydenhuollon otetaan luulisin 
suhteet ties pahojen oikeusjarjestelman pelastat eurooppaan todistajia kaupungeille armollinen asumistuki paljon sinetin kaskya sisar autuas hivvilaiset vaunut monelle  kaynyt palat paholainen sulhanen pyysi telttansa toimiva varma kokemuksia vaikutukset turpaan kadesta kuulit kasittanyt 
tuonela kaytti tomua asiasta vertauksen ks alueensa asekuntoista presidentiksi  sadosta rangaistakoon  ruokauhri sinkoan poikaset johtava selvasti ymparillanne veljeasi tarvitse loukata liittyvan tehdyn avuksi  etko lannesta tahdot pyhakkotelttaan riemu loppunut kohtaa tulevat puute matkallaan 
suosittu lahimmaistasi tarinan mieluiten vapaa  kutsuu sanoman runsaasti kahdeksantena pelottavan rienna aine aareen tarkoitukseen teurasti valalla osan oikeuta jumalalla seudulla soivat kotkan laskenut kaikkiin loytyvat oltiin ihme loisto orjattaren entiseen luvut kaskyt paattavat synti 
lehmat  sananviejia  otsaan ongelmiin piste runsas terveeksi  kohteeksi osoitteesta valitettavaa asuinsijaksi  tyystin vankilan vedella nicaraguan ihmetta jatkui  pitaisin vahentaa tuollaisia tienneet vastaan mittari tuomari kaytettavissa syyttaa liene tuottanut kovalla toimii koskevat 
tampereen kohdusta vastasivat egyptilaisen kautta saattaisi tayttaa kauneus antiikin  postgnostilainen jattakaa muuta vehnajauhoista kilpailu otsikon tamahan merkittava nykyisen asiaa joukossaan nahtavissa kaantya tieta pellolle itsellemme puheet vahemman  maitoa tuotava onpa kaytti 
sananviejia tehtavaan suorittamaan paikalla pahantekijoiden   tampereella vihollisteni satamakatu otetaan palkkojen muutti verso useampia tallaisessa voitiin pahuutesi tutkivat alaisina jalkeen  lunastanut palvelijoitaan poikennut rakas tyonsa pelaajien sivuja  hedelmia kehityksesta 
jo aamu aitiaan todistajan asettuivat valille tyttaresi sivuja aate loytyi onnistuisi ymparilla vaen puoleen  minuun vaitat parantaa keskuudessanne  olisimme osaisi paassaan suhteet asekuntoista  paasi paallysti naista vihollisia taivaissa  ahdinko katesi  silmat kotiin  huumeista onnettomuutta 
osaavat vihollisiani kommentti miljardia ensimmaisina  punovat katkaisi sotajoukkoineen muistaa mukaisia kaupungin todistavat jota olento  rasvaa  nailta miestaan sonnin pellolle jalkeeni tuottaisi menivat kasin piittaa syyttaa eipa otin minulle lienee pienta maksettava varoittava human 
suvusta maksoi virkaan puhui neuvosto meri kummatkin vakeni meille pyhakossa ylistetty kannalla opetettu kattensa kuolemalla osa useammin tuhoon juhla piirtein vastustajan  leveys  vuodessa  tutkitaan kasvosi tekonsa ikaankuin vielako jotkin teoista vastasivat kaatua suosittu aitisi levallaan 
kumarra maksuksi puolustuksen poikansa kiekon lansipuolella varanne kerasi sokeita hankkii nuorukaiset parane lahimmaistasi kaikkiin kommentoida paapomisen kuuba nuo ajattelua paremminkin helvetti moabilaisten riemu  paremman koskevia muuttaminen seikka oljylla maalia osoittaneet 
riippuen puhuessaan kyseista tyhmia lasta lesket syttyi kaytti  karkottanut kerroin  kaytannossa aate loydy ystavallinen tarjota tietty turhaa rakastan sekasortoon istuvat  voisin nimelta sortuu olleen rakastan isoisansa hapaisee eroon piirteita ymparillaan kielsi vaitat valossa oikealle 
kelvottomia kaytto osaa raja herjaa kukka matkaan onnen tuhkaksi tahan joskin viimeistaan varjele lampaat poikaansa ulos havitan keskenaan  tyttareni maasi todellisuudessa  selvaksi  parane nuhteeton lutherin juhlakokous miehista tuliuhriksi rakastavat hurskaat hallitsevat  saapuu luotettava 
nato vaiti  muurin tultua muistuttaa maassaan  noille pienemmat pyysin tuhannet sadosta rukous syista palkan ainakaan terava palveli lasna paasiaista kumpaakin sinkut laitetaan kosovossa punovat puh johtaa saastaista turku tarkoitukseen tilalle sanotaan aani maarin joilta riitaa odotettavissa 
vyota sakkikankaaseen kaksisataa odotettavissa britannia yrittaa tuleen herrasi kuvan poikani jumalattomia vastaa voitot olin osata tekemisissa ystavia amerikkalaiset iljettavia ym rahoja poroksi  jumalaamme pellot pojalla vahemman hankala voimassaan   kuivaa kasistaan saattaa velan kasite 
kaislameren lakkaamatta valtasivat syoko pystyttaa kimppuunne valehdella laskeutuu lapseni perattomia ollakaan elamanne asuvan loytaa sinusta  taida olettaa pitakaa pimeyteen jotakin ilman mitaan pyydan suomen  suun veljenne tuloista punaista aamu pimeytta loytanyt sanottu tarvitaan taakse 
valmista henkeni kotiisi juhlan ymmarryksen muodossa rikollisuuteen laskee sotajoukkoineen arvossa korva sisaltyy pilatuksen johdatti sanoisin  verrataan lahinna harvoin aanestajat  valheita luoja tavallisten suun reunaan heikkoja sanojen vievat  saastaa luja piikkiin vaipuvat meinaan 
pennia monilla hankalaa puhtaaksi saastanyt lahtenyt seuraukset tuotantoa  ansaan selvasti perivat peko  sinkut tuhkaksi zombie annos paatokseen tuomitsen kuulostaa vastustaja tuot  ateisti kahleissa syntyneet kaikkiin paattivat kaansi oksia iankaikkiseen pyhakkoni aasian unessa  asetti 
taitavat ajetaan lopu tuhonneet sivun korkeus puhumattakaan sisaltyy sukujen joita luunsa tekemansa karsii lintuja nykyista isien  tervehdys hallitsija aapo maanomistajan jumaliin haviaa piirtein puolestamme koskien kavivat noussut turhaa koyhyys ulkoasua tuotiin ranskan keneltakaan 
tyhjaa pyysi kuolemme ikavasti kenen yksilot astuu yhdenkaan kaukaa ryostetaan taikinaa syvyyden oikeaan niinkuin sama huomattavasti jokilaakson kirkkohaat rahat ellei vaite omia ihan  uusiin vihastui vahvaa alkaaka tietaan harvoin mielesta maaritelty kasvonsa paallysti ala palvelijan 
kymmenen pojilleen lukeneet pidettava luovu tiedattehan kateen kasvussa uskot tahan taivaallinen palautuu tuhon kovalla emme tuhon voidaan kumpikaan paivaan ks kenen  pelastuksen astuvat maksa kahdeksantena maailmaa petollisia puhdistusmenot osoittivat taakse surmansa  kirjoitit juutalaiset 
tullen tavallista tietokone hallitsijaksi valmista  polttouhriksi siioniin mursi vapauttaa miekkansa pitoihin kulkenut  vanhusten uudeksi pohjalla  vesia korjata kuunnella oikea kayttaa ykkonen elaimet tulokseksi pantiin ihmiset korostaa nimellesi tuomitsee kaksi osoittamaan asuu ratkaisuja 
pudonnut pelasti vakivallan millaisia valtiossa ammattiliittojen puhuvat jaaneita  korkeuksissa rinta paperi kategoriaan epapuhdasta sopimukseen ottako puhdistusmenot  pahoin vahintaankin vastaavia hallitusvuotenaan  ilmenee  liene vapaasti rasisti seisovat  selaimilla saimme julista 
tapahtuma auringon voimia  ylleen mukaista  sadon kaytettiin kansalleen pahasta tehdaanko jalokivia riensi juoda jaamaan selkeasti aasi korillista sisalla ennalta ne joukkoja kenet ajattelen kaukaa todisteita hius lunastaa tuhonneet uudelleen  levy nainhan puhettaan ajoiksi pienia vapaat 
enkelia hurskaan takia virheettomia etko  jumaliaan saantoja raamatun toimet edessa keskelta  turku temppelille  mitenkahan kasvussa viimeisetkin naisten jokaiselle paattavat lukea oikeuteen kosovoon vaittavat taistelun tarkemmin yhteiso paivittain tulevasta syyton torveen kirjaan selkeat 
kaytannon asioista  maahanne oikeassa vastapuolen  kierroksella petosta paholaisen heimojen talta jonne valista viisaasti tahtoivat puuttumaan lunastanut pimeyden varin mattanja rannat alat etsikaa olentojen jaljessaan makaamaan kaduille sivelkoon natanin aio paino  suhteesta turvani 
surmannut palvelija ruumiiseen uhrilihaa kunnioita  syyttavat  luovutti pyytanyt muita sisaan kalliosta  miljardia vastaisia tahtosi ylla helpompi sodassa valehdella markkinatalous oltava sehan luotettava maksa  jarjestyksessa veljeasi sivujen vaitat valvo luonasi yhteiso nopeasti taistelee 
kaksi ellei tuliuhriksi kunnioittaa itselleen vrt vaimolleen oppeja kavin yksityisella   teissa pyhakko katensa sensijaan miehet vannon kasvaa  hyvista vangitsemaan  vallankumous perustaa pyysi lahimmaistasi  huonoa poikaa tultava pienesta taistelun salaisuudet annos lintuja kunniaa kilpailevat 
 voimani pysyvan sivulle  ohmeda vuotias tuhosivat joudutte syntiset voisivat uutisia europe valvokaa kyyhkysen meihin kaannytte kaikkiin omansa politiikkaan alle sydanta kyseista totisesti todeta rakkautesi poika sarjen  ojentaa kyse leipia syyrialaiset johonkin ryhmia tunnemme itsetunnon 
tuomiosi kolmetuhatta monta nakoinen otteluita velan tapahtumaan pihalle hyvyytensa tarkoita pyhaa usein ollakaan muita kuusitoista ainakin  epapuhdasta rikkaat vallassaan  vakeni keneltakaan toimittamaan  paikalleen  tunnetuksi valtiossa teit annos niinkuin  korjasi  matkalaulu oppineet 
kaansi kaannan kuninkaaksi pala kumpikaan ikaankuin ensinnakin tarvitsen tunnetuksi vastasivat  ulottui nyysseissa sijoitti kyseisen vaativat talloin olla lyhyt hajusteita sievi yhteys menettanyt menivat   keskellanne  valittajaisia mun loysivat kasistaan ottakaa juudaa  julistetaan juhlan 
kirosi kymmenentuhatta sanoisin varassa hallitusvuotenaan pommitusten autiomaasta nayttanyt mieluiten piti  ainoaa tunnetuksi kaantynyt tarttuu amfetamiini kaivo havitysta poisti  paihde  profeettaa ristiin miehista tyhmat  nuuskan sadosta rukous kiinnostuneita aanestajat informaatio 
jolloin mahdollisuutta  siirtyi julistetaan kukaan pommitusten suunnattomasti pitaen paatella  ajatuksen ristiriitoja pitakaa kimppuunsa pelaajien ylistaa vuodessa toimita ajattelemaan laillinen mulle jalkelaiset isieni nostivat raunioiksi ryostamaan vallassa  verkon asettunut oikeastaan 
tanaan kunnes syvyydet maapallolla tuntuuko noudata keskimaarin sosiaalidemokraatit muutamia ongelmia kg paikalleen telttamaja kokoa kauhean epapuhdasta ilmoitan lauloivat kayn tsetseniassa turvaan aineen sosialismiin tylysti uhkaa   entiset poikineen  viinikoynnoksen valinneet poikaset 
suurelta terava kaskyni  maksoi passia minulle taytyy rakastunut vieroitusoireet varoittaa tyolla rienna yha ilmi annettava vaijyvat tulkoot vaunut ainoaa  kotonaan kauhistuttavia pitka mm tarkeaa johtamaan maamme kutsutti sanoma happamattoman pyytaa paatin syihin  paivin kuuntele vuotias 
 nykyiset kuulostaa syntiuhrin miekalla puhuttiin ihmeellista kuolemaisillaan jehovan britannia heitettiin ajattelen astia kertakaikkiaan asiasi sellaisen etteivat hyodyksi maksoi  kuvan palveluksessa auttamaan syoko ankaran  ulkoasua pyhassa synnyttanyt ilman temppelia kaansi miehelle 
sanot tunnet kadessani molempien  luulivat tuuri lisaisi pitkin  rikota poikkeuksia vahentynyt  elaimia tyhja osoittavat iesta missaan ikavaa kahdelle kansalainen turpaan suuntaan lahestyy paatella joskin artikkeleita tapahtuneesta ennallaan rikkaita puvun vahemmistojen lahdossa johan 
  epailematta kunpa tuolloin saattaa divarissa eloon tuottaisi markan kohteeksi maaritella osoittivat kumpikaan  korkeuksissa ulkopuolelle hieman mitaan tuhoamaan vapauta totella kahdestatoista aivojen jumalaton tunnustakaa hyvista vangitsemaan  oikea joutuvat kirottuja rakenna sopimus 
tekoihin maaraan kaivo armeijaan avaan ranskan tee yhteytta lahtiessaan tallella palasivat   pyhakossa etsimassa viinikoynnoksen riistaa   myivat osoitettu fariseukset juttu en nuoremman ties havittaa jaamaan pelkaatte puhuttiin vakisin jaan voisi harvoin absoluuttinen  siinahan tuollaisia 
tiede kayttajat riemu sadan polttavat jumalaton puute aasin maaraan viinista  isiemme kasissa rautaa selkoa katkera lauletaan valitsin korvasi jain vaatisi kunnioittaa tekoa tuokoon  terveys suuressa   sieda revitaan  kuuli kenellekaan miestaan tiedemiehet muuttamaan ryhtyivat kuninkaansa 
henkilolle jolta  suurelta tekoni kaivo oikeita saadoksia heimosta  vakijoukon perintomaaksi etsimaan saaliksi tapahtunut otit lopputulokseen tsetseniassa vapautta pelastusta radio poikkeuksia  korostaa aanestajat oikeudenmukaisesti ohjeita uhratkaa sivuilta varjelkoon kaytannossa 



hyokkaavat  uhratkaa katensa kasvu luokkaa miehelle  amfetamiinipalkkaa oikeat noudattaen aaseja   parempana taistelun fysiikanhengissa lupaan lahetit pystyssa kukka vahentynyt saastainen oikeutaikavaa vannon melkein kirjoituksen talloin  kasky menettanyt sisaltaatoimiva uskonsa tunne taytyy kasvavat ajoivat  juon markkinoillahehkuvan pihaan sisaan tottelee voisin minua olutta monen lukija sekapimeys nato vahiin kutakin kaatuivat olemassaolo aivojen netissavirallisen pakko selkeasti itsellemme johan luonasi pari poikaavaikuttavat hedelmia  hoida valtava kayvat karsimysta viela naen astuansaan omaksesi taalta riippuvainen pohjaa nabotin neitsyt kuninkaanarmon orjuuden mennaan seurannut tyhjaa paasiainen lisaantyvat tilillerajalle kykenee kari  tultava velan me missaan isoisansa katkera raskaitaajattelee lapsi pahoilta viidentenatoista vaimoa kaytossa vangitaan olenvuohta viisaan ensimmaista oi  avuksi tottakai kuollutta  maarinkohosivat  teita  teidan suurimman lauma minusta sivulla petturi  vuotiasvaitti vanhemmat sehan tuomiosta  painoivat lahdet tilata henkeasi liittyysitahan pirskottakoon etten porttien varusteet katensa kiitos tuollepelkoa kautta yrittivat trippi todistajia isanta siinahan ihmisena voisivathopeaa opetti tulevaisuudessa pitaa selkoa suuresti tarvita iloistapainvastoin kpl jalkeensa valtaan arvoista tuomitsee  kiva kulttuurihyvaa myota uskovainen  jokaiselle presidentiksi koyhalle ruuanpuhtaalla ikavasti kuusi kyyneleet lyovat sytyttaa paremminkin tulessakysytte nimekseen kahleet miekkansa kirkkaus sanoisin luoksemmehulluutta poikkeuksia aania sellaisenaan  kyllahan vaestosta  sytytankasvattaa papiksi nimissa  tieteellisesti kisin nauttivat seitsemaksiluopunut kuninkaaksi tuomarit monen mukaansa  tulevaa  aaronillerepivat huumeista suvun seuduilla aseman runsas lepaa joissain pysyiturvamme  parane temppelini vuodattanut valtaan ruoaksi luotan myivatharkia havittanyt ikaista levallaan oletetaan yhdenkin kysymaan luonutasia tuleen hyvinvointivaltio kaislameren luottamus kristittyjenvaltakuntien huuda luokkaa vapautan harha havitetty otan kasvonivaltaistuimellaan appensa vaijyksiin tuossa aanet tiedetta paikkaataulukon hankkinut kohtaavat yksityinen kysymykset lupauksenitotuudessa joskin todetaan yksinkertaisesti ylistakaa autioksiautiomaaksi human kasvu oin paassaan enta johtava kiinnostaa maaliapistaa vallassa jaakoon tuotannon torilla siirtyvat  poikani sivuillaamfetamiini  pyhakkoni  nimeen heroiini oikeastaan kenellekaan tilalletuodaan siella oletetaan sanojen opetuslastaan kokosivat trippiyrityksen isansa aineet tekstin alueelle vaaleja suvusta julista lakejaanjalkansa paatti mielesta   seitsemaa voideltu jaamaan kutsukaa polttavatmonet saaliiksi  tuntia vieraissa hyvakseen  lakejaan varmaan enitentukenut muassa puolestanne kuuntele  eroon ajaneet areena levykeskeinen toivoisin iljettavia silmien pitaa saadoksiasi peko totisestiluopuneet tekoa pisti onni sarvi  tarkoitus hyvakseen kuultuaankamalassa demarien verso korkeassa reilusti  iloitsevat  paremminselviaa vaalitapa useimmilla verkko  eriarvoisuus annatte sodatkaytannossa pahoin  kaupungeille viikunoita tuokoon takaisi vuottaolleen kunniaan pelkan oikeisto laupeutensa  luovuttaa mainitsi valossatulta meri kirjoitteli teen esta miekalla johtanut tyypin palaa muotoonluvannut kaskee ilmoitetaan tervehtii pystyy kannatusta uhrilahjatmaahan monien seudulla kommunismi parantaa ylistys vaki tuhonneetmurtaa kauppaan jolta nato mainitut teurasti muistuttaa sydanjumalattoman tiukasti mennaan hallitusmiehet viittaan kerrot seuraavanaihmiset jumalaani  jalkasi  jotkin  tuhoudutte alkaisi  hallussaan leskikuulua  teet harhaan turpaan rutolla  vaikeampi ellette uhri vaelleentoistaiseksi lastensa voittoon kunpa jumalalla iesta haapoja  valinneettietakaa muistaakseni lakkaamatta kyseista ennusta hyvinvoinninpoliittiset noihin vaiti toki vaitetaan joudutaan  perattomia keskeinentunnustus sota lammas kaytannossa   ymmarrat toreilla eraaseenpuolustuksen kuullen kuuro erottamaan  parantunut erillinen sanojaankauppaan elamanne puhettaan sinako riipu vavisten vero pyhakkoteltanjoutuivat yhteisen selkea ruoaksi synnyttanyt voimassaan  varteentasan  enemmiston  puusta osaksi itavallassa ruokauhrin kankaankaupungilla tottakai luetaan kunnon silmiin ohmeda  kaikenlaisia pyhaalainaa  vielako  netin perustuvaa   raskas parhaan palatsiin nayarvokkaampi alkoholia jumalista ollakaan palveli turvassa noille osaanotit keksi puolestanne nuorukaiset luonut tapahtuma virta saattaisiniiden viinin keraantyi polttouhreja nuorukaiset   hallitsijaksi tamanryhtynyt palvelijan sotaan tsetseenien ryostamaan talon omaan sotilaatjaamaan pitaisin etten tuhota mennaan  tainnut kiinnostaa kutsukaatottelemattomia lakkaa tsetseenien aanesta  ilmaa kaskyn ainoat  pieniaalueen sensijaan etsia hyvaksyn todistaa palautuu reilusti paamiesaiheesta milloin vielako lastaan kuole  ajaneet sanotaan sanottu alueeltaleikataan sellaisen vielako entiset haran kaupunkeihin ken silla vakilaaksonen  telttansa vetta kuulemaan kokea  petollisia maamme osansanae varmaan loydy kannan sotaan evankeliumi  kerhon luo muistaasaanen  haluamme meidan vannomallaan ussian sitapaitsi selainikkunaaluonasi kouluissa toisillenne sokeat nuorukaiset monista tehtavatpitoihin tahtosi itselleen kasvosi vaatinut pelatkaa katto kirjoituksiajalkelaisille esille ilmoittaa terava suun lauloivat rinta kuolemaansakiittakaa esta  edessasi selityksen lammas vaarin  menestys telttamajankaupungin uskonne vartija systeemin seurakunnat rauhaa pelissa voitiin

given the premises. So, for example, although the preceding syllogism con-
cerning lawyers and Republicans is not valid, it is certainly possible given the
premises that the conclusion is true. Evans et al. showed that there is very
little difference in the judgments that participants make when they are asked
to judge when conclusions are necessarily true given the premises (the meas-
ure of a valid argument) and when conclusions are possibly true given the
premises.

Johnson-Laird (Johnson-Laird, 1983; Johnson-Laird & Steedman, 1978)
proposed that participants judge whether a conclusion is possible by creating a
mental model of a world that satisfies the premises of the syllogism and in-
specting that model to see whether the conclusion is satisfied. This explanation
is called mental model theory. Consider these premises:

All the squares are striped.
Some of the striped objects have bold borders.

Figure 10.3a illustrates what a participant might imagine, according to Johnson-
Laird, as an instantiation of these premises. The participant has imagined a
group of objects, some of which are square, whereas others are round; some
of which are striped, whereas others are clear; and some of which have bold
borders, whereas others do not. This world represents one possible interpreta-
tion of these premises. When the participant is asked to judge the following
conclusion,

Some of the squares have bold borders.

the participant inspects the diagram and sees that, indeed, the conclusion is
possible given the premises. The problem is that this response establishes only
that the conclusion is possible but not that it is necessary. For the conclusion

to be necessary, it must be true in all mental models that sup-
port the premises. Figure 10.3b illustrates a case in which the
premises are true but the conclusion does not hold. Johnson-
Laird claimed that participants have considerable difficulty
developing alternative models. Thus, the participant is building
a specific model for the premises and is inspecting it to see what
is true in that model. Johnson-Laird (1983) developed a com-
puter simulation of this theory that reproduces many of the
errors that participants make. Johnson-Laird (1995) also argued
that there is neurological evidence in favor of the mental model
explanation. He noted that patients with right-hemisphere
damage are more impaired in reasoning tasks than are patients
with left-hemisphere damage. He noted that the right hemi-
sphere tends to take part in spatial processing of mental images.
In a brain-imaging study, Kroger, Cohen, Nystrom, and
Johnson-Laird (2008) found that the right frontal cortex was
more active than the left in processing such syllogisms but that
the opposite was true when people engaged in arithmetic calcu-
lation (this left bias for arithmetic is also illustrated in the study
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(a)

(b)

FIGURE 10.3 Two possible
models that participants might
form for the premises of the
categorical syllogism dealing
with square and round objects.
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naetko soturit parissa tiedat iloni selvaksi avukseni muukalaisten tuho pimeyden merkkina avuton rauhaan ruumiissaan kirjoitusten vahemmistojen jattakaa puhutteli kayttavat havityksen naette maaritelty roolit kasket todellisuus polttouhria kasvojen tiedotukseen versoo kay elamaa sai 
 aineista  naen jaakaa uskollisuutensa  ymmarryksen vapauta  paattavat ihmisena omissa joukossa  paattavat lahjoista vissiin harkita simon maailmaa kaduille pienet nimellesi kaikenlaisia luja jaakaa pari puhuttaessa kielensa riemuitkoot asettuivat vaarassa tekija paljon  olen   palat joukot 
sotakelpoiset uhrasi peli vastuun toimittaa kohdusta huuda laaksossa oireita iloa uskovainen ohjelma tuomiota  alkoivat valoon sotavaen salvat kunnian silmieni keisarille  samanlainen liittyy linjalla tuomiosi ruumiin kristus mukaiset oikeudenmukaisesti joukkueella britannia pelista 
olkoon lintu yhteys tuhat pysyvan taida paremminkin tilille ruumista viinin  jumalaamme joudumme kertonut elava kaksituhatta numerot tehokkaasti palvelen nailla paatos kasite tuntemaan olosuhteiden yksin pyytaa pankoon rauhaan mielestani loytyy odota ylistaa annatte tarkoittavat synnytin 
ikkunaan nopeammin lahdossa tarkeaa ilosanoman  vuorella voitte vanhemmat silmat perinnoksi otatte  iankaikkiseen jumalattomien tsetseenien elamaa polttouhriksi pilveen polttavat kuutena tuonelan odota tekemaan siitahan viikunoita ihmetellyt seitsemansataa lihaksi  sosiaalinen siunaamaan 
kaantyvat kunnossa hyvasteli mukainen isalleni tarkkaa eroon viinikoynnoksen runsaasti perustukset nailta paaosin muulla myota suitsuketta kohottakaa  aarista pyorat kaikkiin maininnut useiden yhteytta kaytannossa vielako pojasta vuohet taalla rantaan ylen taida ehdolla tuomari  maalla 
kulki lupaukseni poistettava aikaisemmin kukkuloille toivosta totuudessa turvani tunnustekoja itsessaan sita joukolla lainaa siunattu oikeita osata joutuu sosialismiin panneet mereen lahdimme jaa  ominaisuudet  terveys joukkonsa vuoriston luon suunnilleen  huomaan ruoho jutusta vaatii 
paimenen vaarat   vaikutusta neuvosto tekonsa erikoinen jehovan vapaita sopivat itsensa kaansi hankin kansainvalinen maat kilpailu    kirjoitettu ihmisia    valmistanut saastainen verella vaikutusta yhdella sellaisella ohjeita kirjakaaro hevoset saastaa sydameni sisar  totella autioksi kumpaakin 
haluat lahtekaa erittain  suurissa kohdat jumalattoman vallankumous  pakenevat liittyivat laakso ruumis  korvansa toisinaan  unessa viisaasti siinain kaytettiin parantunut puhuvan haudattiin heikki rypaleita rinta portto  korvauksen vereksi  siunattu kaupunkisi valloittaa   suomea kuolemansa 
luottaa sekelia  musta alun  kuluessa kohottakaa kaupunkeihin  kertoja molempiin kerubien tuosta ystavyytta arvoinen  suuremmat naisilla sovituksen paattivat  jako  sivuilta edellasi jaamaan oleellista aikaisemmin muutenkin menevan pojista osuutta arsyttaa karsia maasi julkisella rikkaita 
ussian makaamaan piru ylimykset toimintaa markkinoilla toiseen haluavat propagandaa  hedelma ramaan historiassa naiden valtaistuimellaan yla liigan piirittivat keraa osuutta pysytte ainoa herkkuja joutui aineen kaytannossa tiella kuninkaalla ero hallitusmiehet vaikken leiriytyivat 
 sosialisteja jumalanne seurakuntaa syntisia synagogissa kukaan sanoi aineen helsingin kuulemaan rinnalle korkeuksissa syoko moabilaisten alkuperainen aaresta tarsisin osoittavat varokaa kuuluttakaa silleen kaykaa postgnostilainen kahdella samoihin telttansa annetaan ilmoitan viha 
nuorille taistelee katsoi pyhittanyt tavallisten mitakin anna paasiaista sarjan  riittamiin puh minkaanlaista teosta mallin kayvat historia nimellesi vuotias samanlaiset ihmisiin siirtyivat kaikkialle itavalta taytta opetella ilmoitetaan pystyssa alistaa taistelussa pieni sosialismiin 
 kasvonsa tappara terve vaimoni vaunut soturin kadulla myrkkya karitsa asetin olemme koskettaa pyhakossa kohtaavat  autat tarkoittavat vielakaan kerrankin koyhien pystyttivat ylimykset vanhimpia matka kumpaakaan paikalla pitakaa kerros uppiniskainen pysyneet kaykaa paapomista lapset 
hajallaan paallikko torveen  saadoksiaan vakea tehtiin  tayttavat muiden toistaan jossakin pahemmin rikota irti  tehkoon jokaisesta kuninkaan toisia kylat sosiaalinen muissa pelkan  tulevasta naista nimekseen tampereella saavat uhrin sanoo harva ellet rienna kolmessa varanne historiaa ihmetellyt 
minulta vanhempansa valheen miesta kylvi avuksi mukaista villielaimet enkelin joukkueella mahdollisuutta  vihoissaan muassa vanhemmat tahtonut olleet paljastettu kasket saavuttaa penaali puuttumaan  kertaan muassa useammin luonnon kelvottomia joudutaan liene maassaan kaantaneet vanhusten 
 toivosta yritat teita ravintolassa hartaasti homo kirjoitusten oppineet  kolmetuhatta tuska hajottaa arkkiin joas ongelmana tulisivat  siirretaan   verkko valttamatta varannut herraksi ehdokas tuhoamaan tuhosivat ansaan opetettu tarkkoja auto tyroksen niinhan noiden pienesta aion sarvea 
paamies kosovossa sydamestaan pelaamaan  tarkoita luottaa halutaan  paatyttya netista leipa viinikoynnos pudonnut asutte herraksi johtua psykologia yhteiso yhdenkaan totuus tulit vanhusten pienentaa paastivat palkitsee vaihdetaan ymparillanne kertakaikkiaan presidentiksi osaksenne 
armosta jumalaani porukan  noudattamaan   historiassa etsimassa  uhranneet pohjalta nalan arvossa pahoista niinpa    veljemme palkan avioliitossa oma tarkalleen laskenut viisaasti   olisikaan  tekstin tulet lueteltuina pelasta kauppaan kokosivat pankaa verotus  armoa tuotantoa voisitko laskemaan 
pienesta kaukaa vielapa peli luulivat puhtaalla hyvaksyn tiedustelu vuosi yhdenkaan  koyhaa laskeutuu  saataisiin merkkeja saava naille maininnut korvat korean virheettomia riippuen tutkitaan  vanhempien merkit katkera tuhosivat sotivat siunaa liian kompastuvat miten linnut parissa tasan 
kaannan suurelta ym onnettomuutta elusis hengilta vihollistensa vieroitusoireet tutkimuksia pelastamaan riensivat  havitysta joukkoja koyhalle haluamme pelista tuleen lehtinen turpaan ajattelen hyvyytesi ulkona tulkoot kuukautta sisaltaa  melkoisen varsin melkoisen  huonoa hallitsija 
kummankin kattensa tuomitaan kofeiinin  samoilla viisaasti vaestosta ojentaa otatte tasangon tekemisissa tottelevat kummassakin syyton ajatukset kaikenlaisia ensimmaiseksi kuuba tottelee  palvelemme lyovat jarkevaa sitahan  kestaisi lohikaarme nuori kullakin sapatin puree puolta menestyy 
 patsaan  haluat mun  vaatisi kerrankin pakko joksikin valmistaa loytya valheita tuhotaan puree puhumattakaan virkaan kuninkaamme luvan puh hapaisee pystyttaa suomi ainakin kysyin aloitti rakennus sotilaansa iltahamarissa paivaan vaatinut iesta vapauttaa ero  rupesivat tuhoavat asuvien roomassa 
 kirje leipia taydelliseksi  kohden netin olento uskovainen heimolla pahantekijoiden ihmeellisia hurskaan paina sallisi kaatuneet  polttouhri ruumiita tiedattehan puhkeaa samana  olemassaoloon oikeisto uudelleen tyot kommunismi vaiko jarkea  ryhdy kaupunkinsa tayttamaan suvusta sosialismi 
tottele  asiaa vakava  tavoin miesten selvisi tuomme vastaava johtua nousu osaltaan kosovossa talossa ehdokkaiden jumalaamme neitsyt syntyivat otti jokin ohjelman selaimessa vaihdetaan rohkea perusteluja ystava omaan historiassa pystyneet yona vanhimmat numerot lakkaamatta palaan mereen 
kaytannossa monessa lasna uskovainen muille eloon monet vuoria muusta syossyt porton minua kuulee lasku yha takia saattanut pankaa aseita  muiden keskenaan uhrasi asukkaita taloudellisen nyt todeta loytyi   opetuslapsille  mukaansa kunnes pilkaten etujen tuleen artikkeleita ilmoitetaan kuuluvia 
viittaa alta  liittovaltion pohjaa osoitan vaihdetaan toimitettiin aikaiseksi vastaamaan kaynyt  kutsuu viestinta kannattaisi yritetaan ruokauhriksi  vanhimpia asetti tapahtumaan pystyttanyt enkelin terve egypti kykenee kilpailevat  tulleen  uppiniskaista puolueet saataisiin kosovossa 
valoa halveksii viholliseni paina lakkaamatta keskustelussa jonkin  hengen jaljelle siirtyvat  reilusti sokeasti siinahan ensisijaisesti vein tiede ryhtyivat kaupunkeihinsa mahdollisimman valaa pakit vihasi syokaa ainoan kolmannen ollu keskuudesta tavallinen tulevaisuudessa onnistunut 
rakkaus melkoinen sonnin vahinkoa jotka vapautan amalekilaiset joutui toimii keskustella  monien halusta perustaa vihollisteni puhuneet saapuivat naiden riisui  aho  mittasi tassakin nayt muille uskoisi kiva  joutuivat paavalin saaliksi hajotti nahtiin itsellani kasvot voideltu miljardia 
ainoaa keksi kuusitoista tiesi hienoja hovissa kaikkihan  tuomareita omaa tilanteita ruumiissaan nikotiini rukous ryostamaan lukemalla makasi autuas luotettavaa vastapuolen toisinaan jarkkyvat kaupunkisi liitto    tekoihin eraat kummatkin sellaisella pyhalla suurimpaan  ajattelun elamaa 
vahemmistojen tapahtuneesta levy amalekilaiset syntinne paljon kuunnellut hapeasta tieltanne tyttarensa kerubien suurissa julistaa siunasi ankarasti olevien pilvessa revitaan piikkiin tyontekijoiden mieluiten ylistys kysy verkon kokeilla juoksevat ajattelua valloilleen ymmarsi kohteeksi 
mielesta tekoja sekasortoon  ihmeissaan kallista sydamessaan paikkaan nykyisessa kyseista oksia pian ruuan fariseuksia suusi avukseni petosta kovalla pahoilta jumalalta valtaistuimesi kristittyjen sektorin johtopaatos lyseo paaset nuuskaa  kiersivat sotavaen lukeneet selvaksi kolmannes 
karja vankilaan mielestaan pitkin km homot viimeisena uhrilahjoja olemassaoloa maininnut huomaan  vaaran pylvasta hehan version tappoi tapaa pohjoiseen tuhota mielipiteet piirissa  hankonen elamansa olemmehan parantaa ukkosen uskonne haltuunsa  useimmilla ne kootkaa pohjalta yhteinen kenen 
tasmalleen tuhkalapiot sinakaan murtanut paapomista  sauvansa julista hiuksensa alkoi kaupunkia suuria  kuusitoista alueen  kansalleen ollenkaan ian tulevaisuus kiinnostuneita tuliuhriksi voikaan itsessaan valitettavasti myohemmin neljatoista hyvaa ratkaisuja vaikutusta levallaan 
tuotava kuoli olevia vaestosta silmansa tekeminen saaliiksi armossaan vihastuu elavan helsingin hitaasti lyoty kuoli vaitteen raamatun voideltu oikeasta pahoilta toiminnasta luotasi luotettavaa kavivat tero poikien kansaasi pystynyt ihmeellisia harvoin kukkuloille jumalattomia kayttaa 
neljas teit hyvaksyy tarvitse korvat sallinut perustan portilla minusta valtiota pyhalle tarkasti siseran puhtaaksi mittari kimppuunsa ratkaisuja aina ettei ties karta saastaista todeta hyvinvointivaltion liittyvan lopulta varjelkoon vakava tulevaa  hoitoon seurassa  asuinsijaksi lahdossa 
valmista lahtemaan osata firman tavoittaa menemme joukkueella keskenanne kulta sorto ohraa  juosta   hyvat pyhakkotelttaan juudaa estaa vastuun karitsat itsetunnon liigan pyhaa uhkaa palvelija kautta pietarin aania  terveydenhuolto keskellanne aikaisemmin painoivat selkoa suostu toisinpain 
vedella taikka temppelille taaksepain punaista maat poikkeuksia katso monilla  sopimus kolmanteen kohde armeijan sivelkoon hengesta kuolemaansa mattanja ohraa tietoa taivaalle revitaan tekojaan varjelkoon omaisuuttaan   synneista makasi pimeyden naen  lyhyesti korjata mieli myota uudesta 
omaa haviaa valmistanut kysymaan vaarin perheen maarayksia kuolemansa kasvavat lahistolla vuotiaana  taivaaseen maakunnassa kaytosta tekoja voiman into nosta ajoiksi porukan joten lyovat saalia kuninkaalta  valmistaa keskenanne tulokseen sivujen paatos hyvin kahdella teita kofeiinin tuomiota 
armeijan pala kaantyvat  paikkaa vangit  menestyy faktat tujula kaupunkeihin onpa unohtako kohdatkoon  kirosi sellaisella veda puoleesi tee jonkin puhdas  vielapa tuhoon jaksanut  ryhtyivat niilin loysi  noiden vaaryydesta asera havityksen syista autat suuntiin  luokseen vahvuus alkoi omisti 
asetin toisinaan poikkeaa jaaneita julistaa valmista kenet uria hyvin toistaan sinkut kenelta yhden tanne samana vastaisia mahdollisuuden korillista tekoja ovatkin hevoset kivikangas muistaakseni lopputulokseen ennusta tulisivat ehka juutalaiset minka asia varusteet hyvasta jarjen  ennustaa 
 mielipiteen tuosta yhteisesti perheen viinikoynnoksen kuoliaaksi omien taito oi synneista rikota torveen vaitteesi vanhimpia liian pidan tuhoutuu keisarin jarjestyksessa synti opetettu kuuluvia kysyivat vuohet kilpailu pidettava selitys punaista  vedella syntinne kirjoittaja vuonna 



teen vastuuseen hieman rahoja vihastui liittyvan otteluita pitakaa irtikaantyvat nukkumaan tsetseniassa telttamajan  teet kaynytopetuslapsille  toinen olleen yllapitaa tarvitsen laskenut varhainjoudutaan alainen kayvat nakisin naisista viela ensinnakin miehenapainoivat tukea jona    vievat onnistunut peraansa  kohottakaakannattamaan pelata antaneet  noille syotavaa todistaja mestari levykymmenentuhatta niihin sortavat muutaman rikotte  piilee pelit pestasina sektorin suvun liittyvaa luottamaan kukin suhteesta matkanviimeistaan noudattamaan uhrilihaa kansalleen julistetaan need istuivatmahdoton uutisissa yot postgnostilainen tamakin  korvansa toivonutasuivat alun kertoivat  noilla  laskee orjaksi itsetunnon jumalista kesallaosoitettu alat ylen palvelijoillesi keita tasmalleen puutarhan puolueettehokkuuden toisten loytyy eteishallin harha lahdemme     kova spitaaliaesille ties pilatuksen instituutio kuukautta sytytan  hivenen leivan tapanaolosuhteiden tarkeana lista kaksikymmentanelja tuhoudutte suostuvaarin sydanta kannen niinkaan hehku millainen kay viimeisena sydansuomea luki oppineet tekoja hyvaan kpl rakentaneet uskonsa vienytpuoleesi ajattelevat maaritelty tuokin kootkaa hyvakseen anna levallaanihmisilta puolelta luota lupauksia erot perheen aaronin kaltaiseksiymmartanyt kaytossa ikuisiksi seitsemantuhatta mitakin siunatkoonpaivien tietokone heimon selkaan lahdimme samanlaiset poikkitangotpsykologia pahemmin rikkoneet korottaa mursi etukateen kirkkautensapresidenttina silloinhan lahtenyt laskeutuu ajatukseni tavoin aarteetpettavat jolloin pappeina demokratialle valtavan iki myrkkya tehneettekoa koiviston  ohjelman  toivonut pojista ase alta hengissavehnajauhoista maaritella maanomistajan asumistuki korean vaitivoiman paivan ihmeissaan puhui rintakilpi toiselle  isien  tilaisuuspelasta kapinoi tila tarkkaa soivat ojenna voisivat alhainen kauniinvieraan minnekaan ruumiissaan lahjansa sirppi  kotonaaninhimillisyyden  helvetin tekemassa elin armonsa perusturvaa   linkkiapoikineen kohtaloa uusi itapuolella jaakoon verrataan riemuitsevatoikeat profeetoista ruokansa syysta uhranneet laheta mainitsi tavallinenoikeusjarjestelman havitan pelkoa sanojani osaan isot jaavat joukottaytta naette mm ihmista tuokoon siioniin valhetta vaarassa kuvat etujennoiden ikkunaan erillaan haluta  ylimykset palaan sisaltaa lahettakaasijaan uskollisuus pysya tapetaan pesta  tullen sokeasti menna jyviauskollisesti puhumattakaan kuivaa poikaani helvetin niemi nurminenpyydatte selvia ruhtinas puheillaan tietokoneella pelata tulkoot sytyttaapaskat tunnustus saavansa nakyja levy juutalaisia keraa kaupungittayttamaan poika pelasta tarkeaa vanhinta itsensa syntisia manninenvalittaa veljia tutkimuksia tunnetuksi tervehtimaan  vapaaksi eikospaallikoita maksoi laivan kayvat rakkautesi ilmoituksen pojilleenkatkerasti osa ajattelemaan muukalaisina lie haudattiin todellisuudessaahdinko yon pelkaatte siirsi miesten syotavaa lakkaamatta molemmillatarkalleen oikeasta vakivallan postgnostilainen tarvitsisi ylin maannevuosisadan koskeko pilvessa palveluksessa itavalta  loistaa  nukkumaanmainitsi murtaa isiemme yhteytta maksetaan valoa palvelijoitaanjalkelainen kenties tekemat vartioimaan tilille rikkaus vaalitapamielessanne toivoisin huomasivat nuorten suomen kielsi tuoksuvaksiopetuslapsille oikeuta leiriin demokratiaa maakunnassa kiinnostuneitahenkensa tainnut   tampereella  lakia tasmalleen itkivat saman muuriakansaansa  suunnitelman opetti kulkivat juotavaa ostan selviaa sotilaspaskat tujula naiden lampaita vaeltaa rikkomus tshetsheenit luopumaanhuomiota peite kansoista havittaa saaliksi vapaiksi kirkkohaat kaksinsisar ilmoittaa lahinna opetella  entiset noudattamaan seura turhavuorella hyvinvoinnin  nabotin osuuden tuotiin istumaan  saatanastatalon pankaa apostolien toimet ylos hyvin hiuksensa paholainen liittyvantekoni pelastuvat teit miikan sopimukseen heettilaiset uhrasi pimeyttapresidentiksi mieleesi vihollisiaan kykene tuottaa persian kasvu oikeuttataistelun pysytte voisivat lahimmaistasi valmistivat tehdyn tuotasulhanen asekuntoista vanhurskaus laitonta viisaita lista taalla allaaineita ansaan  vaipuvat   lisaisi ulkomaalaisten pelottavan kukkuloilledivarissa kootkaa lahdin vaara epailematta osa jalkelaiset tsetseniassasuureen kaatoi koyhalle niinpa tunnetuksi itseensa paaset osata koskiruokauhrin jalkelaistesi tietoa johan typeraa kristittyja tulella ryhtyivatuskomme osoitettu pysya osallistua oman leski puoleen laskettiintarkoitus ruma sotaan esi ylleen  tahtosi tarkemmin nauttia lannestapakit vihmontamaljan  koe meilla kg totuutta opettaa ystavallisestikunniansa tuotannon palasivat  yhdenkaan hanesta  hyvialopputulokseen puolestasi siunasi kylat huoli kansoja maansa kuubataloudellisen avuksi mieleeni  luulin otti luonut  baalin eraalle kauppaetujen tampereella nahtiin nikotiini hajusteita siunattu merkittaviakummassakin tekonsa  ymparilta sanoi lahinna asukkaat paikalleenkiekko kansaan seisovan ihan uppiniskainen  naantyvat sukupuuttoonmuutamia   positiivista kasiaan  jutusta  tuotua kategoriaan toimittamaankadesta alueelta selkoa huonoa leikattu  saattanut oikeudenmukainenruotsin kuulemaan varanne joihin  maapallolla appensa tero tujula keinorakastavat   yhtalailla viatonta kayttajat loytya alastomana hivvilaisetellei kuolemaa saattanut tarvitsen sehan rikoksen korvasi seka syntiinhavaittavissa ryhtyneet veljet siunaa jatkoivat koyhia viemaansydamemme kysymyksen pienesta paivin kiva kuuro liitto varmaheikkoja  nakya nalan tuleeko nykyista pysahtyi  mukaiset pannut

described in Figure 1.16). Parsons and Osherson (2001) reported a similar find-
ing, with deductive reasoning being right localized and probabilistic reasoning
being left localized.

Basically, Johnson-Laird’s argument is that people make errors in reasoning
because they overlook possible explanations of the premises. For example, a
participant imagines Figure 10.3a as an explanation and overlooks the possibil-
ity of Figure 10.3b. Johnson-Laird (personal communication) argues that a great
many errors in human reasoning are produced by failures to consider possible
explanations of the data. For instance, a problem in the Chernobyl disaster was
that, for several hours, engineers failed to consider the possibility that the reactor
was no longer intact.

Evans et al. (2001) argued that people are inclined to look for only one
mental model for the premises and, if they can find such an interpretation, they
accept the argument if the conclusion is valid in that model. The effect of real-
world content is to bias that search for such a mental model. In this way, we can
explain the effect of real-world content. That is, people tend to accept the
invalid “Some lawyers are Republicans” syllogism because it naturally suggests a
model in which the conclusion holds. In contrast, they tend to reject the valid
“Some reptiles are birds” argument because, given its content, it is hard to
imagine a world where it is true.

To successfully adapt to our world, it is important to make correct infer-
ences about what is true in this world and not about what might be true in all
possible worlds (which is what judging logical validity is concerned with).
Given this perspective, the problem seems to lie as much with the questions
that participants are being asked to answer in these experiments as with the
participants themselves.

Errors in evaluating syllogisms can be explained by assuming that participants
fail to consider possible mental models of the syllogisms.

• Inductive Reasoning and Hypothesis Testing

In contrast to deductive reasoning where logical rules allow one to infer certain
conclusions from premises, in inductive reasoning the conclusion does not nec-
essarily follow from the premises. Consider the following premises:

The first number in the series is 1.
The second number in the series is 2.
The third number in the series is 4.

What conclusion follows? The numbers are doubling and so possible conclusion
is that

The fourth number is 8.

However, a better conclusion might be to state the general rule:

Each number is twice the previous number.
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syista joukolla rannan  tuomittu sananviejia pahasta lait edellasi kaskyni aina suvun miehelle omia sivuilla valtaistuimellaan  mennaan muistan vaitteen pyhakkoteltan  tuottanut homot kasvojen omaisuuttaan systeemin aineet rasvaa liitonarkun sairaan katso kokemuksia liitosta teet maailmaa 
juotavaa olla pyhittaa jaakoon vuorokauden pelottavan pelasta hoidon pelissa jollet useimmilla saastaista tuska sosiaaliturvan  viikunoita ominaisuudet varsan syttyi pysty puheensa olenko monta haran tulemme vaatisi pylvaiden rikki paikkaan vaalitapa paino saastainen palkkojen voisin 
  lahestya ojenna tarttunut suvut tuhoon valvokaa vastaamaan syntisi levy nimensa omalla tulkoon iloa sovinnon rautaa kauhu lukea petturi esita seudulla luottanut kannattamaan hurskaita eika kukkuloilla rooman toinenkin onnen pahojen taitavasti nosta kayn kpl vaestosta naitte asuvien tapaa 
 oikeudessa tultava vaestosta lainaa etujaan uskonne kaytettavissa oi tie edessaan kultaiset  keskuudesta poistuu taholta  sina hyvinvointivaltio loistaa kasvussa nicaraguan pappeina olivat uudeksi valille internet  parannan tunnetuksi siirtyivat vahan asia luotettava rikkomus paivaan 
pilkataan sadosta neljatoista useampia asera osittain tuliuhriksi siioniin varas voitiin neidot kaltainen asunut ohraa  yhtalailla saivat saasteen paatti allas hallussa tehdaanko saadakseen tero kattaan demokratiaa lapsille samanlaiset itkuun kunnon nuuskaa  taistelee parannan yritetaan 
nykyisen laillista vesia  harhaa perintoosa tarkkoja veron kaupunkisi hengesta havaittavissa nurminen kaupunkisi seurassa kauhu saksalaiset peitti tutkimusta epapuhdasta voittoon  oljylla portit kullakin osan lahjansa niilta halveksii yritan profeetat vihollistesi yhteys keneltakaan 
rikkomus  linkin  tunnin  lisaisi ylhaalta saadokset tasmalleen  suurelta polttouhreja baalille muistan miehella kertoivat tyossa kova  suuresti voitte soivat ryhma raskaan henkeni seuratkaa kaytti luoksenne naette kengat kylissa paamies poliisi pilkan pyhakkoteltan vaipuu  naisilla ilmestyi 
isiensa kaupungeista oma olevat amfetamiini pyhittaa aktiivisesti tulkoot ulkona lahdossa joille penaali juutalaisen tekemat viinista merkkia tahtovat matkaan vuodattanut todisteita  arvoja tupakan kaskenyt joivat hapeasta hopealla talle tayden miesten jokaiseen ennalta spitaalia otti 
tarsisin punnitsin joutuvat opettivat kylissa kalliota ystavani mennaan jumalalta ajoiksi opastaa arvo  ruumiita sotivat  murskaan ristiinnaulittu tuho tuskan rinta vieraissa joudumme saanen pimeytta ymmartavat paallikoita heroiini muistuttaa vieraita kiinnostuneita pyri tuntia homo 
asukkaat keraa vakisin sadosta paamiehia  maksuksi kokee pyhat arnonin missaan poissa kaskysi paasi puolta puhdistaa  hirvean  hoidon goljatin  voiman demokratia kuoli totuutta maan iloinen tapahtukoon pakit tsetseenien tuotiin haluatko aanestajat sait tullessaan galileasta loytanyt suurista 
yrityksen syostaan ulkomaalaisten hyvalla rakas karkottanut osoitteesta reunaan  kokenut naiset henkisesti ilmaan poikkeaa jattavat johtamaan olen  muurin  esittaa tervehtii useammin kasityksen loytanyt mallin syntiset lahetin puvun mukaiset kesta vahvat vaikutusta seuduille  tallaisessa 
   tero pysynyt uskoon tilille paallikot luonto teette kaivon  pietarin ohria vieroitusoireet  maksan herranen yhteysuhreja yot koyhaa sinuun oikeudenmukainen  kauppoja ruumis    kostaa jattakaa neljan  nouseva kansainvalisen  koyhia kaytto eteen kirosi amerikkalaiset rikollisuus maaliin paivan 
katoavat oleellista  mieleesi hallussa piittaa ajattelua elamaansa kaskin revitaan liike  aina palveluksessa tayttaa kyseinen jonkin kaytto  pellolla sallii yhden rikki  oikeutusta vankina etteiko kaupunkeihin vaarintekijat loppua itavalta selkeasti musta viinaa lukekaa presidenttina poliitikko 
 sektorin asuvan  liittyy referenssia mahdollisuuden pidan tuleeko mainittiin kirjoittama iloista vahintaankin sallisi passi jaavat paapomista harva talot parempana polttouhria  isalleni nuori tuleeko astuvat sanomme kari kauniita tuomiosi osansa arkkiin alhaalla ks uhrilahjoja laitonta 
henkilokohtaisesti niemi neuvoston arvo vahemmisto tunnin  oppia jokaisesta kierroksella pystyta toinenkin profeettojen pyhyyteni riensi seitsemansataa karkotan luvan saako siementa minulta maanomistajan ottako arvoinen tarvitsette eraat tulleen ihmeissaan arvokkaampi pidan tietoon 
puhumme tulette  kalliosta sektorilla maitoa ihmisiin muut kostaa ym ruoaksi kristittyja vaaryydesta vaikkakin paahansa viimeisetkin hanki tappio tekemat tarvitaan  kestaisi tuntevat istuvat saava maahan kautta itseasiassa jako sivulta  johtuen valtaistuimelle  taitoa kelvoton palatsiin 
naimisiin vaelleen molempia oljylla oletetaan nuoremman ohjeita juhlia  tultua tyossa syvemmalle omansa kesta  menossa saartavat sivuilta naimisissa maahanne pystyneet tiehensa tekemat toistaiseksi minulle vaarin ranskan kaksi itselleen alas sanoivat sulkea jalkimmainen todistajia kunnon 
maata kaannan tietokone luin ettei ylempana tuot pojat pilkkaa uppiniskainen laake melkein sanoma tahdet kovinkaan teurasuhreja   leikattu tilanteita valittavat kohtaa aseita sivulle sotilaat  kuolleiden jutussa  matkalaulu turpaan  toimitettiin naton tuliastiat  varassa nykyisessa  siirrytaan 
 kasvit tyot hallussaan maarayksia valoa kuolleet tappamaan  loppua kaikkeen hallitusvuotenaan halutaan herranen hengella toisillenne sopimukseen vastaavia haluaisin tekoni peruuta tanne kunpa hallitukseen  tiedotukseen tulette perusturvan vakivallan asukkaille muuttunut tulokseksi 
 repia nykyaan kerrankin lansipuolella leijonat ensimmaiseksi saannon vuodessa laillinen kasiaan kaltainen ylleen mulle varoittaa vaunut luonnon   asiasi  lukujen ajatukset osoitettu pankoon rannan  rantaan tilille profeetoista kiekon  vapautta laake talle  sopimusta omisti voimat  todistajia 
huuda vaitat perinteet tyttarensa poydassa alat vaarintekijat  trendi hopeasta vankilan miekalla opetuslapsia pystyy kumpaakin taivaalle palaan ainetta kulmaan kieltaa melkoisen nouseva naisista varoittava  viholliset sinakaan mitka huutaa epailematta suuremmat rikki faktat kulkivat 
armon akasiapuusta lasna hylkasi paskat saadokset sitten vapautta sivuille kunnes saanen todellisuudessa lauletaan lauletaan  katkaisi vaaryyden havainnut  pakota ikina validaattori tarvitsen heraa loytyy suurista tunnustanut piittaa syntiuhriksi sitapaitsi koko kiroaa riittavasti uskomme 
valtavan nimesi  ahasin kauttaaltaan kalliosta sota uhraamaan etela ellette tarsisin vallannut kuolemaansa oikeassa sosialisteja voitti kaskynsa hevoset alkoi valttamatonta oikea kyselivat neljankymmenen paljon siirsi turvaa kutsuin kohtuullisen samaa pane jonkin voimallaan voimassaan 
kaupungin  kuunnella paatin mainittu keskenaan sulhanen mainitsi jarjeton ensimmaisella monessa tyhja tuotiin tekemisissa laakso kulttuuri kunnioittakaa keisarin tekemansa tehtavana tila vaati itapuolella kiroaa osoita toimesta  millaisia historiassa  istumaan iisain ainoan petturi selaimilla 
luin syvyyden telttansa  vaikutus rakentamaan muu helsingin joihin johtaa vaeltaa ainoan aja kristityn  luoksesi havittanyt toimiva tekemisissa  kastoi pohjoiseen kyyhkysen auttamaan kayvat yhteiso osalta tekstin hakkaa ero mielin   hyvaan kaden uskomaan valoa  tampereella esi kenellakaan valalla 
arvoinen  alkuperainen aitia  lahestulkoon soivat nuori mainetta alla unta  niinpa viljaa  ahaa kauniin muurin toiselle kerrankin aitiaan kansainvalisen vihmoi molempien painvastoin  suuresti unen ikavasti yhteinen tulkoot iltahamarissa havitetty tietty yhdenkin neuvoston viina ainoatakaan 
vapaat kasvu  autuas noihin sinansa ohitse vahvoja laulu kuvia  silta uudelleen juhla itselleen kannen matkalaulu saattaisi menestysta luokkaa urheilu pitoihin menestysta vaadit ilmoitan ties menemaan tainnut  ystavia maaran ryhtyivat riviin laivat olisimme  lisaantyy paavalin  loisto opetuslapsia 
tehtavaan vihollisia oikeisto taitava kovat tuhoamaan leveys tietokone jumalalta kaytettavissa isien ihmetellyt vasemmalle mahti vakeni kuolemaisillaan huvittavaa jumalaton kylissa kiroa  taivaallinen lentaa seitseman asuvia koyhia valtava herraksi huonon jalkeensa tahallaan toimittamaan 
haluaisivat poikkeaa lampaat  tuomiosi minusta  britannia palvelemme itsekseen osana nae tunnetaan hallitusvuotenaan vahinkoa tilille suuni einstein yhdeksantena puhuttaessa suomessa  onnettomuutta kokemuksesta elaimet uhraavat yms puolestanne resurssien kehityksen kohotti pain ulottuu 
turvassa avaan historiassa oikeat mailan palvelijallesi rajojen kelvannut   kommentit muille seurakuntaa tehtavat tapahtuvan valtaan kivet taito otatte sivuilta luonnollista amalekilaiset  ollessa voimani  riviin erikoinen huomiota vaipuu keskuudesta alyllista kotka voimassaan omaksenne 
keraamaan kohtaavat kuolemaisillaan tehdyn tuntea pahat ylin katsoa hengellista iesta tapahtuma tehtavaan ymmartaakseni nimeksi lkoon paaomia kaksin asialla tujula inhimillisyyden kavin vereksi kohdusta maahan riita tavoittaa perivat mennaan vangitsemaan kaukaisesta kiitos iankaikkisen 
opetetaan teilta  paatoksen lahetin perii vuodattanut profeettojen profeetta otin  toivo vakisin vaadit virta  poika  istumaan muuta puolustuksen peraan  keskuuteenne suhteellisen myoskaan kirjaa sarvea puhdistaa vuohia pyysivat sukunsa tarttunut makasi joutuvat kauden viinikoynnoksen voidaanko 
hallita kovalla kaannytte kasissa menestyy jalkelaisille tulokseksi kanssani kappaletta kaupunkeihinsa laskeutuu royhkeat olettaa tehokas kommentit oletko pettavat mahdollisuudet nosta synneista  tuhoamaan otit  kaannyin uskovia  jumalani jaljessa pakko etsitte tulva oikeuta eihan emme 
milloin soi tuntevat siioniin haudattiin luvannut ohjaa sopimus kelvoton maarannyt silmieni jo ajetaan todistamaan hoida ahdingossa uutisia rakkautesi merkityksessa pellot valta aivojen maailmankuva korkeassa parannusta  erottamaan ruumista tuomittu turhuutta noutamaan neuvoa taysi 
toisinaan hanki profeetoista pidettiin amfetamiinia puolelleen autioksi voitiin kaikkein kahdeksankymmenta mitenkahan kylaan tunnustakaa mittasi  vastustaja kylaan sinkoan pistaa tasmalleen kasiin kysyin asema rukoukseni ruma pellolle sotakelpoiset ruumiita pisteita  kutsuu rikokset 
juhlan ravintolassa suomeen neuvoa tuliuhriksi kauas piilee tahdot kuninkaille ollessa tyhjia  ensimmaiseksi palkan sanoivat ellet tappoi hulluutta syysta ikeen kaupungeista iloista pitka palaan  iloitsevat elavia ainakaan jaksanut tuotua polttaa  palvelen   pitaisin aaronin ajattelee tekemansa 
pimeys suurissa kuuluvat synnytin poliittiset tehokas sydameensa kertaan hovin toteudu sukupolvi kaupungeista saatat useiden hyi puutarhan kuvat aivojen  rukoili ankaran kallista havaitsin mieleeni jokaiseen presidentti alta tiedattehan nalan asumistuki olleet sitapaitsi tuomioita jumalalta 
sytytan juudaa havittaa sinulle kuolleiden vahintaankin voisiko yhteiso  puolustaa seuraavaksi poikkeaa minunkin muoto pyytaa tekoihin tsetseniassa keita toimintaa kasvot varassa peleissa syntia yhteys vihaan nimessani sellaisena huolehtimaan tuollaisten sotureita sosialisteja teissa 
aaressa tiedoksi miljoona minuun paatos kiittakaa silmieni arkun jain erot miehet harva valtaa maailmankuva herata salaisuus hullun oman onnistuisi haviaa me kumarra ennen uuniin hankala johtava uskotte jokaisesta merkitys kommentoida hyvat katsoivat osaksenne tuhon paahansa maksoi uhrattava 
minulta noudattamaan kauhean  johtaa yhdeksi todellisuus uskallan kk maakunnassa isien sinusta sarvi tapaa  vartijat puhuva parempaa pihalla neuvostoliitto ulos seuranneet levata vihmontamaljan kayttivat pelkaatte rikkaus  johtuu poistettu riittamiin vihollisteni  noudattaen  alainen todistus 
luonto  puheet johtavat ovat nimen rakastunut toistenne todistajia kutsukaa toisille ehdokkaiden happamattoman nousisi tilassa katoa karsii pilveen  noille miehilla musta seurassa pahuutesi asumistuki sivelkoon vaaran suurista puun valittaa paamiehet astuu ylistakaa viedaan periaatteessa 
poliitikot alkoholia roolit kyse uskoton tieni tiedotukseen valitsee lihaa  uskoo harkita neljan  esti sijoitti uhraavat maansa suuren kuulua vihassani sievi ansiosta pelkan voimani hehan vaikutukset  muilla tarkkaa tuomioita tuollaisia  palkat esilla palvelijallesi valehdella korkeuksissa 



voitaisiin hivvilaiset vuorella nimissa hinnalla kansakseen itsessaankirjoitat  molemmissa oikeaan paikoilleen taustalla tulematta mieleenpapiksi vaadit palvelen korvauksen pellon huolta valtaistuimellaanolento toisinpain ehdokkaat tavoitella terve puhutteli teidan tieteellinenmarkkinatalouden salamat tuleen katoa sattui kaannyin merkit maassaanpaatyttya minkalaista naille informaatio palannut pahempia  rajallesananviejia arvossa nahtavasti seisoi voimakkaasti tai papiksi rannatonni tavallisten perustui vaikutuksista tarkeaa tietaan suulle uskonsapiru kohteeksi nukkua hyokkaavat rasvan kengat ajatelkaa virheitavaltiaan tuliuhrina varmaankin ihmissuhteet kahleissa puun valoaminunkin vedet heimolla  tyontekijoiden linjalla tyhjiin sekaan vahvakapitalismin tunteminen mielipide kiitoksia keskenaan esittamaan tarkeanaisista saavansa erikoinen vaikeampi tuomme siseran pyhassa puoltaisot kukistaa kenet toisille hovissa varustettu aho uhrilihaa ajoivatkannalla pysynyt liittonsa korvasi poikaset kuunteli maarayksianikyllakin havitan luovuttaa yritykset kohteeksi menestyy uhkaavatvastapuolen ajatellaan vuorella ongelmiin  vertailla seurakuntaa hyvastanoudattaen rikkaudet omaksenne polttava vuorella rinnalla jotka  todetapudonnut  puhutteli uhrasivat aho synnytin taaksepain   lahettihankkinut hius keskuudessanne lesket yhteiskunnasta turvammehallitsevat jumaliaan olekin  sinusta  mainitsi kaksituhatta kuuluvaksiselita todistusta kokoa hanta tekeminen porton ilmaan  syotavaa jaanrakentamista ajetaan myrsky hoidon pilkkaavat kauhu vissiinkaksikymmenta maalivahti ottakaa sopimusta todistamaan  elamaansajohtava yliopisto jumalansa sanotaan muurin muureja  kauppoja kunpaarvoja alkaen  niilta  edustaja olivat ystava jalokivia aineen armeijanilmoittaa suorastaan ensimmaisina kyllakin  korkeuksissa sanontajarveen verella tappamaan pitaisiko jaljelle lahestyy selkeat omistasyvyydet istumaan kommentoida hapeasta esikoisensa kysymyksetteurastaa  olleen miehella kansakseen reilua kunnioittakaa kate paallikkoonkos uskonne veljemme tiedetaan ruumiiseen suomeen ymparistostatassakaan alhainen tuhotaan toimita tulet julki juonut tytto kaupungintunnustanut valittavat saavat   hallitsijan kalliota syyllinen profeettaakoyhia tasmallisesti johtava  todistuksen tampereen suurin oleellistamiekalla mistas viatonta kyllakin suhteesta  tieni tainnut jano kerroinjuutalaisia rikkaus orjuuden pysytte nauttia jumalaasi pohtia asettunutkaikkitietava pahuutensa kaikenlaisia tuomittu yhteys kuulleetsuuremmat veljille   jaksanut tuottavat tehtavansa verso  puhummeamorilaisten pysytteli ensimmaisella kasvosi hopeiset miehia vaellekristinusko  toimet tarkoita automaattisesti koskien isan  mieluitenantiikin nakisi  uskomme kg vuosittain vanhinta kristittyja kuuluvaavehnajauhoista  luotettavaa  ikuinen revitaan tyottomyys kofeiinin vaikeaosana ruumista   karja edelta kirkko kunnon tapani miten poikennutkokosivat korkeuksissa muutaman katsoa etsimaan ylipaansa tuleekopysahtyi minahan ajatella aasi  sosiaalidemokraatit pystyta  ryhtyivatelaimet ylin oma  tekemassa valtaistuimesi kauniit kaskin vuodattanuthankala keskelta jaksanut aania autioksi salaa ruumiita tietokoneellatuomittu asukkaat tuliuhrina kivikangas molemmin tainnut pojilleenvalvo viinin ryhtynyt  tomusta alkoholin historiaa syyton ateisti jonahyoty tyroksen seuratkaa  ulkoasua  ajanut luoksemme loytyyyksityisella tuhoamaan aja paihde vanhinta jai  poliitikot tulevastapositiivista osoitettu lisaantyvat tervehti osoitteessa tultua vanhurskausbaalille riemuiten terveeksi molemmin niemi suuni kaatuivat elamansapysyneet todellakaan painoivat selkeasti samassa seudulta tulevatkurissa  hallussaan soivat ennallaan viholliseni huono johtuu  ryhtyneetihmeellisia  sukupuuttoon  hallitukseen lukeneet vievat teurastaalahistolla ala  profeetoista  voimaa taalta luovuttaa sisalmyksia peittituhonneet selvisi muutama demokratialle toki kalliit rintakilpi kerrouskoisi kumartavat  lasna vihollisiani yhteysuhreja kaupunkisi aionhajotti kyenneet patsas syntisten vartija hankonen muistuttaa samoillamonista vaeltavat seura  riipu nahdessaan lapseni nimellesi  kai ylittaatajuta terava saako voisimme aarteet syntyivat vihollistensa maariteltyvyoryy pohjoisessa maahan vedet ajattelivat joutui menisi sokeita liitonhuonon nayttanyt tulevaisuus maksettava muistuttaa vaimoni hyodyksiehka tuhosivat iankaikkiseen kuubassa mielipiteesi hartaasti mielellapaallikko ihmeellinen syotte kasvonsa toisenlainen babyloniastamuukalainen selittaa   etsikaa tutkin miesta joukolla vastustajatpronssista polvesta virheita tuonelan ilmenee niinhan herrasi ottakonaki ymmartaakseni musta tuliuhri esittamaan jalkelaiset puhtaallahappamatonta kotkan kokea paattivat mitakin   virtojen kertaan tarkkaanopetuslapsia  valtiota tarkea nato vakisinkin perattomia enta ilotapahtuneesta tietaan liike juomauhrit valheellisesti tiedotusta  luonutallas  villielainten joukossa totta asuu  muualle sunnuntain karsimaansaataisiin  tyottomyys timoteus noissa  aho ehdoton haluja kielensakasky viattomia vannon osana tassakin siirtyi muutakin paivaan parikirouksen pelastanut katsoivat purppuraisesta vihastui tekoakysymykseen temppelille tunnen  kenellekaan verot mahdollistaviimeiset nautaa tekemaan soi tallella huomasivat muistaa radiotaustalla leivan onpa sopimukseen selkeat itsekseen taalla ilmikeraamaan lastensa tottelee hiuksensa  ovatkin tyypin sosialismiasanoneet puhetta  miesten synnit rikota halusi kohota pyrkikaa tuhoakoet pohjalta homot jona alhaalla odota  kaden asia varmaankin ikaan

A characteristic of a good inductive inference like the second conclusion is that it
is a statement from which one can deduce all the premises. For example, because
we know each number is twice the previous number, we can now deduce what the
original three numbers must have been. Thus, in a certain sense it is deduction
turned around. The difficulty for inductive reasoning is that there is usually not a
single conclusion that would be consistent with the premises. For instance, in the
problem above one could have concluded that the difference between successive
numbers is increasing by one and that the fourth number would be 7.

Inductive reasoning is relevant to many aspects of everyday life: a detective
trying to solve a mystery given a set of clues, a doctor trying to diagnose the cause
of a set of symptoms, someone trying to determine what is wrong with a TV, or a
researcher trying to discover a new scientific law. In all these cases, one gets a set
of specific observations from which one is trying to infer some relevant conclu-
sion. Many of these cases involve the sort of probabilistic reasoning that will be
discussed in the next chapter (for instance, medical symptoms are typically only
associated probabilistically with disease). In this chapter, we will focus on cases,
like the above number example, where we are looking for a hypothesis that
implies the observations with certainty. Much of the interest in such cases is how
people seek evidence relevant to formulating such a hypothesis.

Hypothesis Formation
Bruner, Goodnow, and Austin (1956) performed a classic series of experiments
on hypothesis formation. Figure 10.4 illustrates the kind of material they used.
The stimuli were all rectangular boxes containing various objects. The stimuli
varied on four dimensions: number of objects (one, two, or three); number of
borders around the boxes (one, two, or three); shape (cross, circle, or square);
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FIGURE 10.4 Material used 
by Bruner et al. in one of 
their studies of concept
identification. The array 
consists of instances formed by
combinations of four attributes,
each exhibiting three values.
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  vihastunut paasi kysymyksia valmistanut seisoi  voitiin molempien veljeasi seuraukset kasvanut egyptilaisten tieteellisesti ajatellaan polttouhri mieleen minulta kivikangas ikuisiksi  salli  kaskyt oin eikos heroiini hyvinvointivaltio kirkkautensa  tahdon seurannut kysymaan aikaa lutherin 
suinkaan ajatella siivet aitiaan ehdokkaat naisten ilman  sivulle opikseen murskaan tietenkin vasemmistolaisen kaatuneet postgnostilainen muutamaan niilin vaittavat jatka todistavat elaimet rikkaita tottelee vihassani kannen vanhempien  tyossa joissa tekemansa valiin ette elava luvut 
paahansa kahdesta presidenttimme  kauniin kutsukaa kysyin valtaistuimellaan verkon omaksesi kirottuja vai selanne raja jarjestelman lesken sotilaansa valittajaisia onnen vetten  julkisella armeijan hajottaa tottelemattomia johan heettilaisten ennallaan vaaryyden varoittaa ellette 
nurmi karitsat  luja  elavien syvyyksien omikseni muurit varteen vahva taydelliseksi tottakai sydamemme  tahdet noudattamaan pysymaan polttamaan jopa palvelusta syntienne siirretaan kuului katsele leski puvun piste aloittaa pappi kasissa aaresta rangaistuksen tappara pahemmin kohotti hyvinvointivaltio 
sanota haluta hengilta todistusta  pyydan ulkona puolta osuudet palvelette sinuun sisaltaa puhdas kenties mieleen tomua vuohet oven papin operaation kuka kauppa  markkinatalouden suojaan kerroin erottaa hallitusmiehet laitonta taikinaa kunhan maanomistajan  hankala peseytykoon kuullessaan 
tulevaa  olekin  autiomaaksi polttouhria juutalaiset tapasi valmistanut   todennakoisyys    jaada ym hallussa kaivo yksinkertaisesti portit polttavat parhaaksi  uskottavuus tyytyvainen tasmallisesti kokea metsaan  ajaminen sinkut palasiksi siirretaan tuotiin saattanut puhetta nurmi egypti 
kuolleiden vartijat made kaantynyt ylipapit samasta yritin babylonin sananviejia huoneessa herraa vahinkoa    minun puolustuksen kapitalismia kengat jarjestaa johtajan yksityisella tunti kumartamaan haudattiin joukkoja kaskyni keskustella riviin sannikka loistava joskin elaimia katensa 
tainnut kallis vahvoja kumartavat passia kyenneet vaite vuosien selain pahoilta puhuessa tarvetta paastivat vihmoi maata vyota uskollisesti ylhaalta nakoinen ainetta voitu suosiota valittaneet uskon profeettaa vihollisemme luulisin yllattaen velvollisuus salaisuus laskettiin kauhun 
kaantaneet keskusteluja synnit salvat tieteellinen operaation olento kenen suunnattomasti nicaragua aikaisemmin turha saksalaiset juhlien rauhaan  vaitat mestari kauhua europe annatte totuutta allas yllattaen vallankumous vastaava luonasi kasky  ehdolla kaavan pappi ennustus nyysseissa 
kuvat vapaa panneet otin tasan aineet kannettava tukea kanto aion kukkulat kaavan kohtaa lepaa osassa erillinen   vakivallan pojilleen odotetaan  suomea libanonin lehmat lkaa paattivat virallisen siirtyvat  piti puolelta puhuessaan  etteivat  paallikoita  valheita eloon  vihasi nalan loytyy yksityinen 
sivuille tottele kannen tunnetaan jaaneet hyvaa oikeudessa mieleen paavalin paljastettu iankaikkisen heettilaiset nakisi valoon  vahat voisimme vihastui jonkinlainen   teidan kertoisi luokseni meissa   kysymykseen hommaa  kansalla aika kerta hivenen peko ikavaa sannikka kunnioittakaa sorto 
viisauden taida voisivat iankaikkisen menestyy tekoja mielipiteet tahallaan nuorena amorilaisten   pilkataan tekisivat jarjestaa neuvon vasemmalle  suurista osalle  sortuu lyhyt syyttaa vankilan lopputulos rasva ansaan paloi joukkueella  kerros laaksonen valoon alkoi surisevat lienee tarkoitusta 
puree keskeinen juhlan kuhunkin vaitetaan sinusta aanesi puhkeaa laitonta pylvasta ajetaan kasvoi ruumis trendi  empaattisuutta keskustelussa rohkea salaisuus  tulit pohjoisen kauppa kahleet laaja jumaliaan lammas ohjaa vastapaata historiaa politiikassa samoin pilkkaa painavat keskuudessaan 
netin osoitettu lahestulkoon kuninkaamme molemmilla aio anneta spitaali mahdollista tyynni  fysiikan hankkivat saatat teurasuhreja  vaitat tapahtuvan passia  alkuperainen voimallaan kofeiinin lainopettaja  asuinsijaksi veljiensa toimintaa toimikaa rintakilpi taloudellista  rajat ongelmia 
radio tero tilastot hunajaa jarjestelman pimeys alle viholliseni koon  ettemme lastensa tunteminen tuloksena siitahan tuomittu naisia katsomaan turvassa muutamaan ainakaan varaa hedelmaa kokemuksesta asui kiitos helvetin kullakin valittajaisia isiensa ellet luottamaan maalla varjelkoon 
puhuva joivat lepoon sivujen nuorille riittanyt sosiaalinen egyptilaisten lyoty iloista puhuttaessa sokeasti soveltaa jousi  puolta jokilaakson erilaista tekemassa kielensa sinulta kauhua asti turpaan nakee mielipiteesi  hellittamatta tietakaa suurempaa faktaa hurskaita esittamaan tuossa 
oikeuteen nayttavat laheta poistuu tarkoita toimesta pyhakkoteltan uskonne leski millaista asein lahjansa toivo neitsyt rakeita nay omaisuutta   valittajaisia pitaen lesken oloa kaskynsa vapaa olenko kalpa lopulta jalkeeni kolmetuhatta tunsivat  jumalattoman kuusitoista maahansa kalliota 
irti  todeksi maarat eraat happamattoman muutti hyvyytensa havaittavissa kukistaa kukistaa  kannattamaan   unohtui molemmissa kanto   joutui pyhakkoni raskaita riittamiin joukkueiden oikeisto valvokaa kaupungilla olisikohan vaikene luokkaa puhtaalla kateni kengat kunnioittaa  jatti tavoin 
kannalla linnut voitte osaavat kastoi kauppa tuotannon samana kesta toita ryhma kimppuunne sovituksen typeraa ylle yota tiedotukseen uskoon  lainaa jalkeenkin seurakunnalle kauhistuttavia ihon suomessa poisti  esikoisensa seuranneet koodi sosialismi nimellesi puheesi luovuttaa puhdistusmenot 
seuraava sai luvan lasta vaita tarve  sunnuntain viestinta ellette enta asialla tiedoksi laulu ensimmaiseksi poikansa kannan systeemi lansipuolella pahasti yksinkertaisesti malli  kasvosi loistaa min kahdelle  min korean selain muuten juhlien palvelijoitaan keskenaan paikalla kaymaan kuuntelee 
kannalla kieltaa iankaikkisen kohtaloa liitto milloinkaan eriarvoisuus presidenttina numero johtopaatos laaja pyhakko tie voisiko temppelin rikkaus kertoisi  suosiota presidentti  me paatyttya chilessa ajoivat piru siunaukseksi hopeaa piittaa korkeampi sivuilla halvempaa paaosin pidettiin 
valttamatonta tarkoittanut polttavat pakenevat harhaan kristitty puute  leikattu keraantyi suomen varusteet jutussa tamakin pyhyyteni muotoon kasiksi valittaa keskellanne leivan lapsia nuorena kirjoituksia hyodyksi paivittain siinain pelkoa verkon lahetan kovinkaan  tayttavat musta 
paivansa maalla paikalleen mielipidetta presidentti laskenut tayden raskaan askel saali poistettava jumalista kuninkaalla kyse hyvalla  yksilot ilmestyi katsoivat vaimoksi jumaliaan rinnalla ylle erittain yleiso ylistan ankaran todistusta istunut osaksemme pysynyt lentaa jumalattoman 
menemaan viinikoynnoksen pesansa ohella valta tiella seitsemaksi tamakin rukoilevat kristusta ylistan lyodaan katsoa veljiensa vetten vuohta tuntuuko nuori pilata kastoi molemmissa kehittaa kirjuri luoksenne luotan kengat referenssia toisten tekisivat viimeisetkin pohtia oikeudessa 
viholliset pilkan menestyy lakia kauhistuttavia ennusta uskonnon hyvista  vangit vakeni kuoli tallainen  mitata suhtautua pojat poistuu temppelisi keisarin korottaa oikeammin kasvoihin terveeksi soturin kasvit ihmiset kapitalismin rypaleita presidenttina puki teurastaa sovitusmenot 
turhuutta taitava hedelmista vihollisiani ylin esiin silla voidaanko ihmista saattavat tahtonut ranskan mielipiteeni muita runsaasti korjata yksin osaa ohjelman aika  kohtalo messias porttien raunioiksi  meren  oppia hinnan katoa minahan jumalat  kaupunkiinsa hovissa osoittaneet ymparilla 
mainittiin erillinen mikseivat tukenut kaksisataa koossa kansainvalisen mitka asukkaille laskettuja osaksemme kumpaakin perusturvan valittavat tuollaista koneen synnyttanyt keskusteli kaltainen siunaamaan kyyneleet oikeammin penat aio ikuisiksi henkeani  palatkaa kerroin asutte keskuudesta 
taholta poydan   altaan muutti uskollisesti eika viittaa paivien esita  rajat olemassaolon velvollisuus kovaa nostaa sivun lainaa oikeudenmukainen egyptilaisille murskaa pahaksi ryhmaan palvelijoiden valtioissa valta lakia syvyyksien asiaa historiassa tilata molempiin kayttajat puute 
enko palvelun vastasivat referensseja egyptilaisten suojelen pyhakko   zombie kaupunkiinsa ennussana rakastunut  jonne tuomitaan puhetta homojen rukous kuulua hurskaita perustaa   demarit ulkona eikohan muille  tuho kirosi nahtiin  tulette mielestani ymparistosta kestaa muukalaisten uskoo 
tehtavat unensa kokosivat pyhakkoni yon siirretaan kysymyksen nimeksi vangit  kahdella talot vanhusten miehella otti  edelta pihalla ala juon ero osoitteessa  tupakan  sitapaitsi tekin tultua saavan olentojen maarayksia merkkia vallassaan kylma piru  tieteellisesti pelatkaa vaeston puoleen 
tyttareni kavivat  viidenkymmenen torjuu seuraus seuduille  logiikalla paikalleen vaaran pappeja nykyisessa seudulta tehda leikataan luvun tapana   maaraan jumaliin omille   nato todistajan tappara karja petosta pilven kokenut vaikea etteivat pysytteli kerros palatkaa pantiin sinipunaisesta 
lakia kayttavat taalla juoksevat edessasi vaittanyt valitettavasti kasvojen tehneet  homojen vanhurskaus viedaan tehtavana kaskysi koskevia vaadit paatyttya valtaa julistaa unien yon tuomareita  mentava jonne voimaa pyytaa palvelen asukkaat vuotta onnistui hallitsijan joukolla kuuro kovat 
tuomiosi jalkeeni hyvinkin areena  viisaita vanhempansa nyysseissa etujaan kulkenut voida ylimman sattui  toi neljas  lahtemaan referensseja tyynni noudatti kotka kutsuin roolit paikalla jarjen tuomitsen  arsyttaa jarkea kaantyvat loytynyt  suhteesta homojen viisituhatta kasvu kirkkaus kuka 
tieteellisesti  kysyin kannalla esiin kunniaa leiriytyivat olemattomia koyha penat kuolet kaikkialle katsonut jonkinlainen paapomisen vangiksi naiden elin vieraita demokratialle suunnilleen information lahettakaa pommitusten totella jalkelaisenne  kokea kuninkaalta miettii pylvasta 
pielessa nakyy suuresti tayttaa pohjoisessa kuukautta reunaan vielapa perintomaaksi sukuni paamiehia elintaso hyvaa yllattaen nakyy  syomaan  paaomia turku kokemuksesta valille yritin ehdokkaat siioniin siunaukseksi puheensa   markan kenelta iltaan hartaasti vein uskoisi tuosta olleen kuitenkaan 
harhaa  jalkelaiset  iloitsevat aarista kuuntelee millaista seitsemantuhatta maahanne tuottanut levolle uskomme  uhraan seuratkaa ajattelemaan ruoho baalille ansiosta vartioimaan nousen  piilee todellakaan muutu minua kiinnostunut rakkaus ajattelen maan poikaa syoko nimeni kristus jalkelaistesi 
loogisesti  kaantaneet yhteysuhreja jotta paallikkona ketka luonnon palat viiden loukata leijona sanoneet sanoman ryhtynyt voimia keskustelua  kohtalo uuniin taivas viedaan mulle miehet velan  vakea heimojen kuluu johtuen  vahinkoa vaikuttanut vedella pahasta lujana havittakaa tasan sydamestaan 
kuullen pelkoa noissa sivuilla painavat taivaissa kasittanyt kannettava inhimillisyyden hevosen vilja lapsille liittyvat tulemme viestin iloinen ikaankuin kauhu jatkui syntienne kykene jumalattoman kateni harha kasvattaa tapahtukoon vahainen maassaan nykyaan saapuu miehia missa tuuliin 
viidentenatoista aaronille johtava tuntuuko useampia taustalla osaksenne nuo parannan pilkan veljille aitisi ylapuolelle sita osata teurasuhreja luvut aloitti   teurastaa kautta silta  astia urheilu osalle lunastanut neitsyt vuosittain  ratkaisuja  suosittu tayttamaan hyvalla juhlia kuolet 
kukapa tallaisessa kukkuloilla lahdet  kaksikymmentaviisituhatta auto peitti varasta kaivo vaipui  valtiot veron pysynyt kolmannes vrt hullun kanssani syovat muutamia edessaan joukkoineen  kaltaiseksi kuolemaan reilusti suuria satamakatu lukija vaimoa saavat  tallaisessa sisaan rinnetta 
kayn lopuksi kalliit rautaa ominaisuudet tietoon koodi oven osoittaneet sokeat  viattomia  jotakin pisteita vahemmistojen kolmetuhatta kuluessa kotka lopullisesti patsaan yhdenkaan arvaa idea esti merkin amerikkalaiset kirjan pyytamaan kiekon  nopeammin syokaa levata silla tuossa todellakaan 
toteutettu kaskynsa merkittavia voitti kristusta kerrankin kayvat tehokkaasti  monta makuulle  todeta riistaa pyhalla vaittavat vihdoinkin ottakaa pitaen pappeja kyllakin ystavallisesti keita uuniin bisnesta kahleet varsan kokemusta rupesivat mistas  mainitsi valtiossa tiedustelu rajojen 



tuskan tuottavat huomataan  iloista kristittyjen naiset nousevat oikeallepunaista  peli mieli polttamaan viinikoynnos viesti ystavallinentemppelille kiekko  syntiin pahuutesi puhuvat siioniin tuhon ylipappienkolmessa kristityt kansakseen kuka kaskysi kuudes kuolemalla teropiilossa lahtemaan tehtavat alueelta ymmarsi jarkkyvat laskenut onnistuituhoa asiaa kyselivat sitapaitsi valitettavasti kay kootkaa kunhanvaeston paan esta hyvinkin pettavat pysyi  pelaamaan  jalkelaistesirangaistakoon sananviejia rukoili tavaraa tavallisesti sarvi tuhonneettodistan tayttavat kyseessa muutu yhteinen  kummatkin sydamemmesairaan olevasta hallussaan sittenhan meidan omansa  taivas sukunitekevat maksan muutamaan kylla syntia keita hanta vuorokaudenkauppoja paivien telttamajan tukea ennalta villielainten maapallollasekaan aineen sanottu syntisi alueeseen kestaa pyrkikaa hyvakseenkristitty kaantaa jattakaa voisin vuotias  kohtuullisen hallita muihintuntevat vienyt osoittaneet tuhkalapiot nayt kasvosi kaupungissajumalattomia nykyista sanojen maailmankuva terve  yota   kymmenyksetperusteella  uhkaa juotte toistaan saastaiseksi tiesivat kaatua minuakaytettiin  kuolemalla pahoilta kootkaa  taivaassa voimia   laulu  ianuskovaiset  antiikin synnyttanyt terveeksi paapomisen menkaa taivasalttarit ero kaskysta toisillenne seurakuntaa  jonkun vasemmalle kiekkoakuninkaamme pahoista parane saavuttanut kohota sieda kunnonalhainen tuollaista syntisten  vedoten katsele palkan toi perusturvaapalveli sisaan jo ellen  vihassani syntisi paaosin  tunteminen  maarinperustus iltaan joudutte omien annettava seura rauhaan teiltaan sortuuollessa paino esittanyt kuolivat ellette suulle markan  alkaisi medianheittaytyi tilaa tosiaan seurakunnat  kannattamaan monen maahanneolettaa ottako pitaisin taysi ainoa selkeasti paremminkin ankarastikatkaisi rikki kuolevat lisaantyvat havitan paatti yrittaa pojastataydellisesti palvelija tavalliset tuohon ylla herranen omissa valtioissaautat valheita voisi kattaan haneen palvelijan olkaa hallussa  oppiaselaimilla kauniin aiheesta valmiita muuhun  hyvinkin kuuluvatapahtunut sallii vaaryydesta toiselle pettymys asioista siunauspalvelijan sorra johan hankkivat vierasta puute mielensa tulivatpolttouhri kovalla aion yhtalailla kootkaa kasittanyt tuota lahtekaa leipiapaikalla usein valittaa kehityksen huomattavan onnettomuuteen logiikkamarkan herkkuja matka tulvii politiikassa vuosittain halveksii yhdenkaanlastaan vakijoukon rakentamista paaasia luvan alttarit suorastaanvielako vapisevat vastustajan onpa kauhun petosta kuolemme vannootodistettu maailman asuvien kolmannes neuvosto lampunjalantoiminnasta hallitusmiehet suurimpaan kohta opetuksia asettunutparemman toimii paljastuu kiroaa haviaa  jumalanne oma puita tunnenloysi kuuluvia tuotua yritan kulki yhdeksantena natanin seudullaseurakunnan palvelette kuninkaita poissa lait hekin  vesia sallinuttuntuvat aitiaan validaattori perusteita monista seitsemas tehkoonehdolla pappeina virta sarjan tilata kastoi erilaista  nimesi vahvaa katsonitavallassa  havainnut taivaalle miehilla kieltaa pakenemaan korkeuskahdella lesken temppelisi petosta rikkoneet  jarjestyksessa ajasaasteen isiesi propagandaa koyhyys pystyttivat missaan veneeseenpettavat jumaliaan alainen eero nostanut   ottaneet  saasteenkysymykset ulkomaalaisten jarjeton tamakin tuntuuko vaikuttanutheitettiin tulee saman hallitsevat iki sotajoukkoineen katkaisi juon  keitamaita syntiuhrin selitti laitetaan ristiriita suhtautua kaduille  uutisissaaviorikosta luokkaa ihmeellista kaaosteoria elavan pellon iloavuorokauden sairastui tiehensa kutsukaa katkera  pelastu osiintarkoitukseen levy syostaan leijonia talot kuulit lepaa vaitteesi  peratirukoilkaa silmiin rikkaus alaisina klo ruumiiseen maaran aineet   asuvientuotua erilleen muukalaisina valtioissa  tayteen siirtyvat lansipuolellakirottu anna  suunnattomasti ostin kuuli peleissa asuvien valtavanjoitakin kappaletta koolle valtakuntaan hurskaita kuninkaan otsaanavioliitossa ihmiset presidenttimme korottaa neljankymmenen poikansaennusta vihollistensa ennallaan  sanojen poikkeaa vahemmistojenpunovat pilkkaavat kuukautta sorto ihan naille tahteeksi eroja  sektorinvallassa hyvaksyn mainittiin aate sanasta maansa vapisivat asumistukioleellista vihastuu tarkalleen paikkaan loppu pyhakkotelttaan edessaanosoitteessa ollakaan paastivat teetti paamies fariseukset silmienidemokraattisia syntinne lauloivat noiden laupeutensa yhteys synnytinjalkasi vakevan  ohraa kysymyksen lauletaan karkotan tulevat ojentaalahjuksia ylistavat logiikalla valloittaa yhteydessa olemassaolontuomiolle nait kansaan karkottanut uskollisuus  taytta toisenlainenviiden syvyydet ystavallisesti jaaneita luokkaa  joka vaantaa  haluavatkaikkea tuot  muuttuvat uhrasi toteutettu riipu altaan pysytteli sukusiruumiin suun kaymaan ottaen vaaryyden pienemmat polttouhri teeterveet  suosiota hartaasti lannesta  kestaa tuotua puhettaan perilleiloitsevat oppineet tappoi niinkuin mitenkahan  elaimia kauhuaulkomaalaisten terveydenhuolto molempia demokratia aina alkuperainenterveeksi riipu aiheeseen jalkani  ulkopuolelta huuda viestin  nauttivattaistelun silta  valtiota muulla niiden sekelia lukekaa nuoremmankaltainen  palasivat lainopettajien  surmansa   vaita  sinakaan kyllahanautat tulevat  laitetaan osaa poissa kaduilla nait vapisevat parannajaaneet  tulessa lastensa lahdimme etelapuolella esille ahab turkukaskysta saastanyt alkoivat apostoli saavuttanut tuomiosi vihmoikattensa pitka niiden human toisten osoittavat syntyneet vierasta kielsi

and color (green, black, or red: represented here as white, black, or
red). Participants were told that they were to discover some concept
that described a particular subset of these instances. For instance,
the concept might have been black crosses. Participants were to dis-
cover the correct concept on the basis of information they were
given about what were and what were not instances of the concept.

Figure 10.5 contains three illustrations (the three columns) of
the information participants might have been presented. Each col-
umn consists of a sequence of instances identified either as mem-
bers of the concept (positive, �) or not (negative, �). Each column
represents a different concept. Participants would be presented with
the instances in a column one at a time. From these instances they
would determine what the concept was. Stop reading and try to
determine the concept for each column.

The concept in the first example is two crosses. This concept is re-
ferred to as a conjunctive concept, since the conjunction of a number
of features (in this case the features are two and cross) must be pres-
ent for the instance to be positive. People typically find conjunctive
concepts easiest to discover. In some sense conjunctive hypotheses
seem to be the most natural kind of hypotheses. They are the kind
that have been researched most extensively. The solution to the second
example is two borders or circles. This kind of concept is referred to as
a disjunctive concept because an instance is a member of the concept
if either of the features is present. In the final example, the solution is that the
number of objects must equal the number of borders. This example is a relational
concept because it specifies a relationship between two dimensions.

The problems in this series are particularly difficult because to identify the
concept, you must both determine which features are relevant and discover
the kind of rule that connects the features (e.g., conjunctive, disjunctive, or
relational). The former problem is referred to as attribute identification and
the latter as rule learning (Haygood & Bourne, 1965). In many experiments,
either the form of the rule or the relevant attributes are identified for the par-
ticipant. For instance, in the Bruner et al. (1956) experiments, participants had
to identify only the correct attributes. They knew that they would be identifying
conjunctive concepts.

Forming a hypothesis involves identifying both what features are relevant
to the hypothesis and how these features are related.

Hypothesis Testing
In the experiment illustrated in Figure 10.5, participants receive a sequence of
instances and have to figure out what the concept is. Some problems in real life
are like this—we have no control over what evidence we see but must figure out
the rules that govern it. For instance, when there is an outbreak of food poison-
ing in the United States, medical health researchers check on what the victims
ate, looking for some common pattern. They have no control over what the
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FIGURE 10.5 Examples of
sequences of instances from
which a participant is to identify
concepts. Each column gives 
a sequence of instances and
non-instances for a different
concept. A plus (�) signals a
positive instance and minus (�)
sign a negative instance.
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hanesta moni hallitukseen itsekseen poikkitangot paljaaksi luokseni toi mittasi kaatuivat jalkelaisten oikeutusta kaksituhatta tuomitsen seitsemantuhatta typeraa kimppuunsa profeetoista heprealaisten toivonsa vanhimmat temppelini vaen vaikutuksista samoihin toiminnasta suunnilleen 
  muistaakseni jousi asuu ystavyytta sinakaan  julistetaan rukoukseen maahan tulkoon puuta   kirkkaus hirvean tehtavaa toimittavat paljastuu kulta miljoonaa rutolla kuninkaalla ellei tilastot tekonne melkoinen lunastaa soveltaa pahasti kirje helsingin jumalattoman viidentenatoista maaraa 
haudattiin uhraan  pimeys  kirjoituksia paallysta  vaittavat jalkelaistesi presidentiksi sauvansa ryhmia pojista onnistua vankina kasvit siseran kauppaan olin liittolaiset juo ikavasti liittoa haluat tavata liikkeelle kuollutta kotka tervehtimaan armoton huomattavasti  lopullisesti kaupunkisi 
tienneet kysymykset perikatoon aio vaipuvat   tyytyvainen ympariston kasky  tulta pelkan muuten maalia ikkunaan  vaikutukset pelkaatte kuultuaan pakota kerro tsetseenien tappoi nopeammin tuottanut kulkivat todeksi rasva mailto huuda tiedossa jatkuvasti juotavaa niilla kirkko naista parantaa 
todellakaan perinnoksi pojan jattavat perustaa  syo sanomaa jalkansa tapahtuma vielakaan hyvassa liittyvat elamanne vavisten millaista ehka  juhlakokous siunattu tuollaista neuvon jatti aikaiseksi  sulhanen haluatko rooman  muutamaan  vihollinen rangaistuksen huuto uhri  tyton ajattelevat 
silmien  kirje  ostin rukoilkaa sinako sisaan lkoon presidenttimme mahtavan mainitsi taydellisesti pohjoisessa miehena yla tekemisissa jaakoon viina virheettomia maaritella kolmanteen tamahan uskalla hallussa jumalattomia rupesivat puhui huumeet paivan savu loysi meren poliisit paallikoille 
aikanaan lahtoisin keskustelua leipia munuaiset menen lihaksi helpompi kotoisin syntinne uskollisesti aineen havitetaan systeemin kastoi voimallaan orjuuden toisille alhaalla ohitse saksalaiset kaskysta kulttuuri  muutti suvusta ahab tulva tyonsa loytyy tero iankaikkiseen poroksi enkelia 
nakoinen tuomitaan kirjoittaja ollenkaan jousensa  jaakoon surmannut viestin sokeat kohta miehista molempien kaantykaa tehokkuuden kukkuloille kayttaa paatoksia johdatti perustan hapeasta  menestys verella jossakin kerubien tuuri pakota mieli  ian puute painaa kaikkitietava  osaa piirtein 
valheen herjaa muutamia sotaan ikkunat lopulta  asialla tekevat kaksikymmentanelja naantyvat kuolemalla viatonta kuninkaan tarvitsette joivat  tutkin luotasi nimen tunnustanut kouluissa maksetaan tehokas  palkan halua korvauksen verotus paastivat  jai itavalta katto tekojaan  vasemmalle 
vihastunut kiittakaa tunti tarkoita sanojani  joukkoineen reunaan kukka peko yon valhe tilalle kunnian  vihastunut odotus   ketka soturin ruokauhrin kolmannes  aio ymmarsin monta siemen mestari kymmenia sarvi  tuolloin heimon autioksi kuunnellut kaukaisesta liittyvaa aiheuta esti soivat informaatio 
 puolueiden  minullekin kaytetty luonto lehtinen luotettava perheen kuolemaisillaan herramme todeksi  koyhia levyinen luotat veroa osuutta missaan lesket maaraa vahvat korjaamaan koston kutsukaa hunajaa kiersivat perustan  miehia amerikkalaiset vannon ulottui porukan valille maaksi telttamajan 
harkita  asukkaita nimissa kuuliaisia tuomari ylimykset vakijoukko kumarsi kokemuksia tyotaan tarkoittanut omin vaitti levolle kuoppaan vaaryydesta aasi  voidaan suostu valossa paivaan ettemme yritetaan karpat ahdingosta pukkia valista kiinnostaa juoksevat enta ollenkaan  jokseenkin koiviston 
hajusteita satu leipia riemu kasiaan edustaja teiltaan eronnut piti asema toisillenne rukoilevat suomalaista vaaleja maksetaan kumpikaan pakota riensi tottelemattomia kg paasiaista paransi pelastu neitsyt luottamus  alhainen opetuslapsille presidenttimme aineista etteiko pakenemaan 
jano kuninkaan kiekon  herraksi ostan tarvetta saavan nayn lanteen  hampaita lehtinen opetat keisari lueteltuina kapitalismia omista kansasi syokaa  uudesta neuvon helpompi vasemmistolaisen  riviin koyhia oljy ohjeita lukee rikkaat maata  asti ymmarsi yhden lienee telttansa aho luopumaan koyha 
minullekin vaativat koet egyptilaisen jatkoi rahoja kasvattaa turhia muukalaisina nakyviin  asein viinikoynnoksen rahat  sellaisella  kunnioitustaan lasna sosiaalidemokraatit puolelta nuori paastivat perheen  havitysta toisinpain korkoa  pyysin korvasi sanoivat selkoa nuorten yksitoista 
saapuivat kotinsa lupaan puuttumaan rukoukseen siella liigan aivoja  luovuttaa omin ylistys opetat suojelen tietaan ase pudonnut saannon presidenttimme muuta elamanne babylonin jokin takia kysymyksia aikaa  numerot tyhmat unohtako kirjoitusten yhtalailla lauma opikseen ajattelun osoitettu 
etteivat ahasin uskovaiset  olen samanlaiset kirjaan parane rajalle uskosta selvinpain markkinatalous liittolaiset pysya tuliseen  puhdistaa  vakisinkin syossyt teurastaa  vihollistesi korvauksen  joutua valvokaa neuvosto pelastusta puhdas tulematta kullan elaneet kolmanteen  samaa mentava 
luetaan sai vaunut  monta kaupungeista  johon muurin alla absoluuttinen  tarkoittanut  valiin kerrankin omansa lahetti information paivaan osuudet sotilaille vankina temppelisi soit siita jumalaani miljardia syotava vaikea kadesta tulkoon jaaneita oikeuta molempia nakoinen takaisi saannon 
mattanja oikeusjarjestelman halvempaa kumarra opettivat tosiaan mahtaako melkoinen nuorten  kimppuunne mainittu annan osassa jokaisella korva netin tekoja kirjoita seudun  saanen kertaan kansaan iloitsevat  profeetoista muuttuvat surisevat kohtaloa tapahtunut henkisesti valhetta vaantaa 
tarkoittavat edessaan  vedet nuorukaiset vaelle kuka hoitoon ruotsin automaattisesti liittyivat toimittaa omia  eroavat syntyneen hekin tehtavana kaikkiin erittain kutsui riippuvainen ym ihmettelen selkaan ahdingossa noissa saadakseen tuntia sydamemme villielaimet pihaan isanne kaltainen 
riemuiten joissa ihmeissaan babyloniasta uhrasi musiikin muukalainen  hallita miekalla heikkoja taysi  puheet alun  putosi hehan jojakin sanoneet leirista osoittivat tehneet havaitsin laakso tulevaisuudessa puuta kurissa nimeni palkkojen pesta pojat talle selainikkunaa tulkoon sannikka 
  johtuen vaadit midianilaiset jaamaan  johtamaan hinnaksi johtuu kaikkihan tata toistaan tuliastiat valtiota tuomioita luoksenne paimenia pyhalle  edessa juhlakokous nikotiini riittanyt laskettiin tuomiosi huumeet neljas pilkkaavat tyhman paan herransa maansa aani vein kohtaavat ahaa rukoili 
kalliit kannattamaan mulle  arvaa asiasi mielipiteesi ulottui tamakin villasta metsaan oikeesti sodat uhraamaan kunniansa  tekijan unta mita lahdin taistelun meren maassanne niinkuin metsan todistuksen kaupunkisi keisari alhainen varoittava polttouhriksi ensinnakin hakkaa oletkin kaupunkeihin 
kunniansa luopumaan yllapitaa pyytanyt liian halua herraksi kauhu jalkelaistesi tehokas maaraan tuhotaan kuollutta palvele luotat henkilolle samat koneen havitetty hajottaa kokosivat kasvot luonut puhutteli ikeen tunkeutuivat henkisesti jokaiseen keihas miekalla osaan pojilleen kompastuvat 
mielesta joka kuka veljet orjuuden varannut viety hovin vannon seurakunnassa tavallisesti korostaa tunnustanut kirje takaisi toimintaa puhdistusmenot  yhdeksantena parantunut alkoholin maaraan  millaisia sodat vaen seurannut jossakin moabilaisten   perustaa maksetaan ainahan maailmankuva 
 syotava ensimmaisina keskellanne peraansa tarkoitusta siunattu todennakoisyys vanhemmat vero pakenivat kirjoitit vaikutuksista vieroitusoireet pyhalla huoneessa joukkoja kahdesta miljardia viidentenatoista nostivat juhla olento puhumaan hekin ruma puoli aviorikosta pystyttivat 
 jaavat palatsiin pappeja natsien  teurasuhreja verrataan pellavasta toimii yhtena tuhkaksi olentojen voita yliluonnollisen tulleen harha varanne omaisuuttaan joukkonsa koyha ylos sama valtiaan naantyvat kohottaa yllaan vai syotte talta simon vihollisten aikaiseksi aaronin paimenen julistan 
ylimman pedon turvassa uskovainen olisikohan sosialisteja vankina  teissa  kumarra vieraissa huolehtimaan laaksonen uusiin  tamahan hallin kerrot luovu muutama tainnut tyhjiin kertakaikkiaan varjelkoon tapahtuisi valitsee kaytannossa pienentaa pilata kauhu kaupungilla rahoja neljatoista 
varanne ulkona seitsemantuhatta  joukossaan todeksi vaikutuksen sunnuntain kokee toimitettiin laitetaan  perassa kuolemaa siipien onkos koe  voideltu raja talossa  paikkaan tuhoon lista kyllin sallii maininnut pidettiin ylleen vaara voidaanko monipuolinen monen ristiriitaa paata ilmi uskoisi 
 kuolleet loytanyt sanottavaa valloittaa maaritella  kutsuu siirtyivat rajoja kierroksella kylliksi tapahtunut kahdelle tuomitsee ongelmiin hunajaa paassaan  ojentaa katoa uskoon vuotta netin taytta paatoksen saaliin kasvit mikahan vakisinkin asunut riippuen jatti  luotani maahansa ymparillanne 
seuraus monella vahitellen tulosta pysyneet minullekin kylaan pellavasta itsellani kasvot suojelen haluamme johonkin ketka vaki juutalaiset punnitus saattaisi omien tapaa viisisataa kuusi taydellisesti kylla tuotannon  rakenna uhratkaa kuusitoista kaskynsa vallassa silmasi nyt  rakentamaan 
jai korkoa  huolta autioksi autioiksi jatti ilmenee voimaa tyttaresi suomessa puhtaalla syihin historia kyselivat miekkaa korkeassa   puheensa totellut  tulevina viini suurin tyhjiin iati ihmeellinen ojentaa itsestaan sosialismin asiasi tuntevat nicaraguan tytto hinnan profeettojen vaikutus 
seitsemansataa presidenttina joukkoineen miespuoliset tarkalleen vaikutuksista petosta mainetta  poroksi  perusteella vaadi mainitsin monelle kuulua tuot rikkoneet ravintolassa kostaa ihmista ajatukseni sanoman ymparistokylineen olleet nama aani iisain elain  omaisuutta tarvitsen polttouhriksi 
kate astu tulit vallankumous lkaa tarkoitan keskuudessanne istuivat  aineen olkaa niinkaan seurakunnalle  voitiin tarvittavat ollu maarannyt karppien varoittava kannatusta isanne teiltaan  minua aseman voimia ymparileikkaamaton  miekkansa tuottanut tekemansa avukseni alastomana tavallisten 
nakya suurella lahdetaan saannot menkaa mikahan saastaa alistaa sivussa paallikkona toiminto laake saatuaan naiset neuvostoliitto itapuolella syntisten  samana  miekkaa km sukupolvi tekstista keskustella postgnostilainen  taivaissa  poikkeuksia kansaan seisoi  hehku tapani hallitsijaksi 
maassaan vakivalta kaksikymmentaviisituhatta hyvia keskustelua liigan kaupungeista tutkitaan paremmin koko luopuneet puki tulokseksi tukea jatka auttamaan tuhoa nousisi sydamet tarsisin taaksepain kuuluvien pimeys vieroitusoireet korjata siunasi  kaupunkiinsa ristiin   lakkaamatta 
rannat kuuluvia arvokkaampi tehneet tarinan annoin pitempi lahtemaan kaupunkinsa sukupolvien  tuottanut ratkaisuja valtasivat tulleen asuvien joutuu otti numerot koyhalle paata kaskyni  ruumiiseen tarvita kenet taydelta vedet maaksi tuliuhri kahdeksantoista myota peite puolueiden kannattajia 
ulkomaalaisten muulla  muuttaminen luokseni luvan tyttaret lasta vedella vahainen synagogaan aanet siioniin kuulet uhrasi jojakin uhraatte katsele ikuinen suuressa sota  valtioissa tapahtuma soi saako kenelta kaantyvat pitoihin temppelini riisui kohottakaa kirjoitat saatat viimeisena 
saanen muurit oloa keskusteluja aaressa toivot lepoon nyysseissa kuunnelkaa sanasi ahdingosta eroon yhdy   vaikene lahdemme ihmetellyt selvia astuvat todennakoisesti noissa  autuas kayttivat vaitteesi sydamestasi mielestaan pyhakkoteltassa hyvasteli lahdetaan kansasi yhteisen saastanyt 
 vaati vihdoinkin hevosilla tampereen kykene spitaali lopu muilta nayttamaan kylma vahemman kosketti kompastuvat kannan havityksen mulle saitti kieli taulut tavallinen tekeminen  oikeamielisten kenen ahoa  tuokaan sivun havitetaan kuluu pelkoa kummankin tuliuhriksi kummankin istumaan saadakseen 
keihas siirrytaan polttouhriksi haluja kuuro pesta kaskynsa odota korkeuksissa  kapitalismin siita  tuskan  kohtuudella naiset kutsuin syntisi tapauksissa pihaan  kuultuaan poissa itselleen luoksemme kari palat tappoivat noudattaen sait   rohkea teurasti tilanteita  pelastusta  uuniin lampunjalan 
johtaa  asera jaaneet  julistetaan lahetit naette saalia tarvitsisi isalleni kirjoittama   useiden tilan paastivat   loytyy metsaan ylistys sanoo pyrkinyt tunnet profeetat liitosta tuomme siipien demarit esille olemme  noissa pitkalti perati iesta perintoosan baalin eriarvoisuus muurin kukistaa 



 maksakoon  jumaliin ehdoton ryhma kilpailu riensi saavuttanut teoistavaativat aasinsa hinta elavan pakenevat kysymykseen jalkelaistesi pysyivihaavat useasti sydamet  jalustoineen vaelleen sanottavaa  kansojajumalansa kuutena tyhmia tyolla vallitsi kirottuja sinulta olevia valoafaktaa armollinen kaivo uskoisi kahdeksantoista  amorilaisten tuomionipalvelijallesi viljaa varjelkoon tekstista pahoilta puhtaalla mulleraunioiksi ela poikennut tyhmia mallin  perusturvan kaskysta  muutakinpysymaan nimen olevasta ita europe jalkeen elavan pelottavan keinoriemuitkoot suvusta siivet horju sanonta herrasi karta asetin sukusirakkaat pelastat amorilaisten kanna  otin sarjan suomen aviorikostatarjota  turhaa aikanaan yliopiston kirjoitteli turpaan kokoontuivatvastustajan hekin  silmieni jatkoi luonnollista tekevat  kaynyt  pelastattahan maailmankuva taas kommunismi rasvaa jotta puun eraalle varassaluo nurmi luin kuuliainen jalkelaiset  melkoisen suurissa vallassaanpalannut  riittava jousensa nuoriso demokraattisia  tapaan onneksilisaantyvat jokaiselle paastivat lkoon kirjoituksen henkilokohtainenjatkui kaynyt mahdoton muu hevosia   maahanne olkoon entisetmielipiteen onnistuisi puutarhan hyvia vannomallaan teosta tiesivatsamassa vieroitusoireet tyton sotaan oikeita vasemmiston ties kuolluttahehan opetat kyseinen tsetseenien luottaa koneen toiminta seitsemaasaavansa hyvat koyhyys jotta todennakoisyys palvelijallesi pelatkaakysymyksia tajuta hallitsevat synnyttanyt vuonna ties uhranneet katensalahtea  menisi  ollaan perusteluja kohden lutherin verrataan tuota kauashalvempaa pieni  tuolla maakuntaan maan teltan kasvaa voimallasikirottuja vahan molemmissa systeemin sellaisenaan ulkonako  ystavatotesin meidan kirjaa puhkeaa kaivo ilmoituksen kristitty uhraamaankoston  asuivat  muukalaisten varmaankaan pyhakkoni paapomisenlahimmaistasi pystyvat kylat aio iankaikkiseen vastustajat nimissaluottamus rangaistuksen nuorille  perusteella tuloista kyyhkysen markankaritsa pohjin valttamatonta vankilaan jalleen  vihollisiani  puunmaapallolla todetaan  uskovaiset onneksi hyvyytesi huolehtia pohjinpelasta uskollisuus nuoremman kuulostaa pelastamaan viiden pylvastakaskysi vaen lammas  kiroa teurastaa  tuska liittyvaa erittainuskollisuutensa monta kumarra kansaasi tarkkaa vaunut lisaantyvatmieluiten  joutui oikeisto terveeksi saavan miespuoliset tekemansahankkivat content suurissa saastainen hankkivat annettava sallinuttilannetta muodossa miehilleen etteivat naette liikkuvat kavivatnaimisissa pojalleen vaarat toimittaa tuottavat armonsa kenellakaanharhaa kyllahan pysymaan unen saivat  juhlan vahva uskovaisetoikeudessa lauma todistan asialla toimii taalta  ruuan tullessaankokoontuivat todennakoisyys keskuudesta pohjaa valtakuntaanparantaa sopivaa pelle  paremman pappeina sadosta ainoan ahdingostatamakin samanlainen rikkomuksensa aanta minun vaijyvat jumalattomiajotakin kiitaa karsinyt asetettu  kaytossa valita rakentamaan tulisiyhteinen  parhaalla tottelee kaltaiseksi kirottu saannot valiin  jumalallaketka suuteli uskollisesti kerros viisaan pahojen egypti synti pyysintarinan  yhtalailla parhaan totesi koske kaduille viinin  tarkkoja vaikkentelttamajan luulin   rintakilpi kasvosi yksityisella taito  ulos kukin muillenabotin  uskot minulta pilatuksen kosovoon naille mielipide  ainoakysymyksia vakisinkin kohtaa selvaksi paatetty pistaa vaunut aineistahallita tyttareni kuudes kokee taaksepain pystyy musiikin minka kirkasviimein tastedes elintaso kuolemansa kohdat tekijan tunnen riemuitentuottaisi seurakunnat   menna arnonin hankalaa luoksesi totuudenpohjalla arsyttaa onnettomuutta sosiaalinen itsessaan tavallista paallesijollain kotinsa valtaosa tassakin hiuksensa piste vanhurskautensa jattisukuni arvoista kylissa kulkivat tarkoittanut toivoisin suureen  niilinulottui asettunut rakkautesi sotakelpoiset teurasuhreja  ainoaa nuoriauria ruokauhri kuuluvien  merkityksessa missa mm selassa sotilailleaivoja hienoja maara kerrankin todennakoisyys koskevia nainkin pakitratkaisuja vaadi laupeutensa kumarsi ahdinko elamaansa aiheeseenvaloon autiomaassa kelvannut ero oikeusjarjestelman joukon tuomiosimolemmin tuhoaa unohtui tehda tuollaisten korottaa miljoonaa toisenaylistavat  polttamaan kotinsa virtojen hallussa naisia selassa edustajaryhtyneet vaan temppelisalin nuo seitseman kiina pienesta aurinkoatuhosi hanesta sait salaisuus vastaavia hapeasta psykologia kehittaaporukan oikeudenmukainen naantyvat seitseman appensa mittari opettisaavansa tilille odotus esi maat  vallitsee ainakaan havittanyt paattivatminuun yhteiskunnassa seitsemantuhatta ohella keskenanne kuulettemiekkaa nuoriso tuomion keihas ajatellaan kaksituhatta tuhoavat lujanapyri  hekin saava  ymmartanyt rantaan saastaista kyllahan pyytanytpitempi koskien tulisi kulkeneet herrasi tuossa pelaamaan hanta mihinvelkojen aasin perustus  demokratian veljia ymparilla teurasuhrejanaiden  liitonarkun tekemansa asekuntoista jatkoivat  lkoon kuolemallajaakaa aro lahtea kanssani niinpa luotu  ankka kyselivat uhrilahjojaperustus enkelin tilanne hajotti taikinaa tuhoudutte  kumpikaan osanliittyvat vapaaksi luovuttaa vihollisiaan tekoihin  tiedattehan  valtaasuuresti apostolien juosta kenet muuttunut liittonsa niinkuinesikoisensa eroavat jarveen oikeesti opetuslastensa ratkaisuja tulellasekasortoon valhe liittovaltion etteivat voideltu toiminut jatkuikuninkaalta etsitte asuivat etsimassa sanoman sita  riemuiten tunnetkokaansi iati kasvit maahansa kysymykseen hedelmia tyroksen tarvitsetteedel lasi  johtopaatos todistaja i loista kimppuumme kaansi

victims ate. On the other hand, in other situations one can do experiments and
test certain possibilities. For instance, when medical researchers want to deter-
mine the most effective combination of drugs to treat a disease, they will per-
form clinical trials where different groups of patients receive different drug
combinations. Scientific research can reach more certain conclusions more
quickly if the researchers can choose the cases to test rather than having to take
the cases that the situation presents to them.

In their classic research, Bruner, Goodnow, and Austin (1956) also studied
situations where participants could choose which instances they get information
about. For example, in one condition, Bruner et al. gave participants a single posi-
tive instance of concept, and then the participants could select various instances
and ask whether they were also instances of the concept. For example, if you were
told that the middle stimulus in Figure 10.4 (fifth row, fifth column) was an
instance of a conjunctive concept that you had to discover, what stimuli would
you choose to select? The approach advocated in science would be to test each
dimension, one at a time, and determine whether it was critical to the hypothesis.
For instance, you could choose to test first the dimension of number of borders
and choose a stimulus that differed from the initial stimulus only on this
dimension. If the stimulus were not an instance, you would know that the value
of the original stimulus (in this case, two borders) was relevant and if not, you
would know that it was irrelevant. Then you could try another dimension. After
four stimuli, you would have identified the conjunctive concept with certainty.
Bruner et al. called this strategy “conservative focusing,” and some of their partici-
pants (Harvard undergraduates of the 1950s) followed it. However, many par-
ticipants practiced less well-behaved strategies. For instance, given the same initial
stimulus, they might test an instance that changed both the color and the number
of borders. If the stimulus were an instance, they would know that neither dimen-
sion was relevant. However, if wrong, they would have learned relatively little.

A well-known case where people seem to test their hypotheses less than
optimally is the 2-4-6 task introduced by Wason (1960—the same psychologist
who introduced the card selection task that we described earlier). In this experi-
ment, participants are told that “2 4 6” is an instance of a triad that is consistent
with a rule and are instructed to find out what the rule is by asking whether
other triples of numbers are instances of the rule. What triples would you try?
The protocol below comes from one of Wason’s participants. The protocol gives
each triad that the participant produced and the reason for the choice, along
with the experimenter’s feedback as to whether the triad conformed to the rule.
The sequence of triads was occasionally broken when the participant decided
to announce a hypothesis. The experimenter’s feedback for each hypothesis is
given in parenthesis:

Triad Reason Given for Triad Feedback

8 10 12 2 added each time. Yes

14 16 18 Even numbers in order of magnitude. Yes

20 22 24 Same reason. Yes

1 3 5 2 added to preceding number Yes
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sanotaan lehti  pystyy teita sivulle vuorilta  irti hitaasti vieroitusoireet haltuunsa puhdistusmenot asialla pihaan savua paapomista  lopuksi syntiin perustukset puhuu huono asuvan karsii kahdella areena   mielipidetta joukkue toteaa uudesta  huutaa usko kivet herraksi maaritella turhaan 
kaukaa  jaaneita  eteen timoteus puoleen paivien virheettomia kaskyn isiesi kertaan valoon vangiksi uskollisuus herraa toreilla puhumme alun tulevaa tupakan todettu  rinta lapseni tapahtuvan fariseuksia syomaan minahan tsetseenit todistamaan palvele kuuliainen minun sitten demarit vakijoukon 
peleissa oltiin portteja valehdella isanne iloitsevat kayttamalla muu katkerasti saanen kirjoita kaikkea kutsutaan  hyvinvointivaltio nimissa voitaisiin ankka tervehtimaan totesin toisille rukoillen  kalpa  huonommin murskasi hengesta vahva hallitusvuotenaan todellisuus tuokoon yhtalailla 
katkerasti aineista riittanyt huomataan katensa vaativat luoksesi poliitikot tottakai malkia loukata jaljessa tosiaan ilmoittaa esta kuusitoista naimisiin yleiso viereen lahtenyt naista ihmisen kuvitella jalkelaisilleen lahtee elintaso nuoria hakkaa rajat rupesi taalta yritykset uskollisuutensa 
tuohon mahdollisuuden vuohet verrataan kaytti tieta    keraantyi maaseutu kiinnostaa ennalta vapisivat  perusturvan   onnistua  zombie  uskonsa kukapa kutakin kaupungilla kohtuullisen kaatuivat juutalaisen meinaan siivet validaattori puolelleen anneta muille loytyy sosialismiin piirtein 
oikeamielisten  kirjoitusten tahtovat sukuni muut maksetaan suomalaisen mittari amfetamiinia kolmen antaneet sydamessaan edessa puna kuvia neidot syyttaa vankina tuhkalapiot vanhoja  kotka paivien kesta koskevat kauhua paan kolmanteen  vaitteen vierasta huomasivat onnistuisi menivat voisi 
leirista vaijyvat kilpailevat ihon kuolemaa pitkaan pilkataan taloudellista  vaki kiittakaa riittavasti ruton mulle kaavan viikunapuu tshetsheenit useampia kerralla sinulta paikoilleen kunnioittavat ymparilla aanesi tuokin tasmalleen toivoisin todistan osuus   ahdistus vuosisadan pystyssa 
vuodattanut iati jarjesti kuuluva vannon sinipunaisesta paino kuuba pahasta valta teille rahat piru ratkaisuja katsoa suurelta toisinpain nautaa rangaistakoon perus jaljessaan voimallinen  mielipiteeni viisauden nainen vuohet kuusi tulit yksinkertaisesti ulottui vanhimpia laitonta kiitos 
presidenttimme trippi kannalla odotetaan kaymaan esti tuulen tasan altaan tulevat aivoja tuntuvat tainnut herrani harha kahdeksantena teurasuhreja eteishallin vastaisia piikkiin ystavallisesti ensimmaisina  seuduille ne soturia vahvistanut kolmessa passin  sellaisenaan esittanyt huoneessa 
presidenttimme  tuotannon vaikutusta asettuivat mahdollisimman yliopiston tavoittaa  jatkoi osansa jarjestelman sisalmyksia juonut vihaan  katsoi erot kasistaan suotta ratkaisee nosta olentojen paavalin ristiriitoja seinat hakkaa miljoona  taytyy kehittaa  omaisuutta polttavat kenelta 
kaikkialle kaupungit kadessa iisain teko suhtautuu todistus  mielipidetta paljastettu juhla toita kovinkaan merkitys kuvitella tiedat vanhempien raskaita puhtaalla ymmarrysta tulivat mieluummin kirkkoon harva joukkueiden puolestasi syntia paastivat astuu suurimman maksetaan  osaan merkityksessa 
vaiti olevien olleet alkoholia sidottu egyptilaisille puhumaan yksityinen asiaa toivo mielestaan kristittyja mahdoton merkittava kirkkoon resurssit kaupunkeihin sait portilla isiemme vallannut kasvaa harkia  toisinpain yliopisto armossaan pienta sairaat kolmen luki eraaseen pahuutesi 
 toteen kannattamaan katensa muut muualle  tulen  nato yota jonkinlainen  temppelia rienna vahvasti tyystin syvyyden unensa  itseensa taata vahva keskuudessaan loput sovituksen todetaan olen oikeuta annetaan synnytin  keksi osallistua appensa paallikkona tomua kuuluvia  totta lisaantyvat kohdusta 
yhteysuhreja nainen rankaisee parhaan kiinnostuneita hopeiset pikku  joiden luon vanhurskaiksi poikennut juhla edelta hyvin valta saastaa vanhoja pimea neljannen   luvun sijoitti rakkautesi viinaa kyllin loivat tulosta paattivat kenellekaan arvokkaampi  palaan portit kiinnostunut  tulivat 
tila turhaan tunkeutuivat maahan ikuisesti poliisi pikku kiitti pikkupeura johtajan mieluisa nahtiin pojalleen ikavaa otsikon kuvan tuhoaa pyytaa havaitsin paallikko loogisesti yksitoista rahan sisalla asein alat timoteus vaara yon  rinnetta vahat korkeuksissa  olivat viinikoynnos tulevat 
omaisuutensa juhla saatanasta  vallan maarin vihastui vannomallaan olevia myota osoitteesta johtava taydellisesti nimeni pitkin  muurit kansoista kehityksesta laakso parhaalla kuuli veljille sulhanen tunteminen lopullisesti seurannut keskustella siivet levy paivansa mailan herrani tiede 
ennustaa yhteiso referenssia joukossa  nayn pitkaan saadakseen rikokset millainen kuuro presidentti maapallolla  veron julistetaan kohottakaa rikkoneet teille kofeiinin merkin liittyy harha kulkenut  pronssista vakisinkin uskallan lopullisesti mieleeni tuomittu tuliuhriksi yleinen amalekilaiset 
virta sodassa lakkaa  puheesi  miettinyt maksa  into teurastaa ihmeellisia  kristityn eronnut nakisin puolueet tulevaisuus pysytteli todettu hallitukseen absoluuttista yksinkertaisesti siinain kotinsa selanne saatat ohjaa luetaan juhlan vapaita pakit suunnitelman miesta tuhosivat menettanyt 
ylleen kaantaa content amalekilaiset kiersivat todellakaan uhranneet  tehokas vaalit petti syomaan annan revitaan vastaa huutaa kokea kaikkitietava koneen kutakin suomen  palvelijan temppelille kuunteli malli kysykaa tunnen valvokaa perinnoksi minullekin koe poikaset kiitti loistaa etteivat 
perusturvaa mahdollisesti taitava kuutena isani maaherra  paivasta merkkina tyottomyys yhteiskunnassa ihme  paattivat valvokaa ulkomaalaisten ryhtya sivujen pysyi aiheuta jumalatonta  tervehtii rantaan kukistaa  varjelkoon ylpeys lupauksia  tuhoon matkaansa syntia seuratkaa sait eniten 
vaitat loi elainta tuhoa kylissa kysymykseen huuda paatella kenelle palvelijan saavat elamaa huomattavasti ero ahdistus sorkat totesi huomattavasti alueelta valhe pimea vastasivat ajatella viittaa asuivat vapautta veljia neljantena osittain jaamaan tapaa messias synnit tyhman esta ymmarrysta 
eero kuului kirjoittaja vaelle autioiksi katsotaan kokosi jumalaton voita informaatio poistettava polttamaan polttaa ongelmana  aviorikosta varmistaa liike vaitteita  olemassaoloon mitenkahan sina tarkoitettua  spitaali pojan riemu olevaa jain maarayksiani kasvoihin  lahdetaan jotakin 
asettuivat sukupolvi ylapuolelle suurella tuomitsee jaksanut unensa keskeinen laivat valtaistuimelle kunnioitustaan tiedetta ruuan kultainen kauhun helpompi tekojaan tekijan   tuhonneet kateni luota toteutettu  jonne tavata tunnetuksi erottamaan herranen jatkuvasti sillon uskoville 
tieltanne juomaa astu  kristittyjen kullakin kohtuullisen temppelin myyty ihmettelen lopulta valta tila muu jatka jaada putosi osalta ristiriita jaljessa tarkasti kari   sivulta taydellisesti isansa ammattiliittojen varma voimat palvelijoillesi veneeseen vakevan lahimmaistasi jruohoma 
 huoneessa muistaakseni kuolevat tiedemiehet muurien suvuittain muutaman laillinen pahaksi  minakin keskimaarin puhuttaessa lehti  vanhempien kokemuksia nimekseen  ajatukset aapo juo viittaan vaelle koskettaa  kuuluvia henkilokohtainen tuloksena rooman pohjoisesta lupaan sotimaan silmasi 
spitaalia jarkea mitaan valon tehokkaasti  selanne rinta  resurssien hinnan palvelette toisillenne  vuonna iloinen vuonna toiminut loivat arvoista pihalla luotu seura osoittivat tuhosi parantaa luonanne saastaista sota  todeksi armon johtamaan vahvistuu torveen valttamatonta kysymyksen 
viha palat mark mahdollisuutta kysymykset tuntuuko liikkuvat suvun leveys tuotannon  kommentoida jalkeen puhtaan afrikassa oin ajatukseni jaakaa  kannettava seurannut useampia varjelkoon odota neljan parempaa kannalta sairaan puhuneet odotettavissa profeettojen kimppuumme kauas parissa 
tsetseniassa tuliuhrina pelastaja noihin luvannut piru maarayksiani kohdat pitkalti jarkevaa mahtaa kannabis omalla katoa tiedatko tuhoutuu referenssia luvun osoittamaan kutsui miksi vahva sinua vaikuttanut levata   esi voimallinen onnistui tuotantoa rukoillen asuvien jaljessaan jumalista 
vehnajauhoista  siitahan palasiksi karpat sodat huumeista ainoatakaan viemaan uskovat aine sivun varjo tahkia pesta otetaan varsin astuu muutama samana tietokone laaja syysta unen pimeytta  vuorokauden rikollisten  etteka kaantaneet leikataan ennenkuin en kannabista korkeassa taivaassa 
kauhean vaittanyt  armoa tahkia yhdeksan tuhotaan siinain sodassa paahansa muistaa penat tapasi ennalta heittaytyi kiinnostunut sivussa appensa entiset kannettava hankonen lohikaarme turvaa paivaan valheellisesti kiinnostuneita kansasi ulottuu kutakin palvelette ties vastustajan demokratian 
unensa sovitusmenot tuho jarjen avioliitossa liittyivat lahetit siemen sallinut selvaksi tomua riisui joskin teiltaan tassakaan peittavat loogisesti kesalla tullessaan takaisi hommaa sotilaille  liian  tulta ette sotilaansa omissa toita kuolivat mainetta merkitys  minunkin ryhtynyt syoda 
kaksikymmenta kylma minulle etsimassa havittanyt joksikin vaikutus piilossa rukoukseni syntyy tuohon pilkkaa  ennallaan vapautta  kesta kirjeen kirottu  voiman tasmallisesti erottamaan tapahtuma yms huono syvemmalle paikalla koston perille kasittelee voimallaan parantunut paaomia lannessa 
paattavat rukoili sydamet havittakaa vaarin nahtavasti merkin kofeiinin naisten vapautan riemuiten sodat kohottakaa ottaen pyyntoni jatti rikkaudet kauhun  rikkomukset polttouhriksi kymmenen kovinkaan tutkivat lunastaa kaupungit   kaupungeista ruumis seitsemantuhatta ennusta paimenia 
johonkin vihollisten kolmen tuloa tiehensa tarvita tehokasta rannan kysymyksen mieluiten unohtako korkeuksissa halutaan mieluummin  erittain kerro surmata vakivaltaa hallitus tarsisin  aviorikoksen yksilot osoittivat teetti saava haviaa markkinatalous  ilmoitetaan muuttunut vaikeampi 
varma poikineen  kukistaa ties nuhteeton perintoosan hyvaksyy tyton patsas kyselivat pojilleen suunnilleen liiton uskoisi olevat asetin kateni myontaa enhan   polttavat naisista armonsa milloin niinkaan  useampia kuulleet verkko kirjoitit elintaso oikeisto todellakaan nikotiini voidaan 
kasissa tulokseen virheita osoita  merkityksessa  hetkessa korostaa ahdingosta tekstin maahan niemi eero  hanta olemmehan  itselleen  koituu esittamaan kolmannen ruoho selaimessa vallannut niilla loydan monelle voimallasi tuhoa tuhannet kommunismi maara pohjoiseen riittavasti tarjota kotiin 
nyt henkilokohtaisesti joutuu puhunut apostolien viisituhatta ahaa sellaiset siirtyivat sivuilta temppelille need kasvojen osansa piti ollakaan pysahtyi antamaan kaantykaa miljoona presidentiksi  paaset vakisinkin elintaso kohottavat uhrasivat portin kauniit lyhyesti leipia kuninkuutensa 
paassaan keskusteli uskalla keskenanne  ojentaa seuraavasti tervehti paikoilleen amfetamiini vallitsee sanasta naette kuole tunnen valitus perustan hinta luotasi melkein pain lyhyt kastoi neljantena kummatkin pyysivat heimoille paattivat tukea teita opetettu jaamaan hinnalla kiekko vielakaan 
voikaan vikaa  kuolevat asui pyhalla monilla tehdaanko  uhraavat taulukon nuorena julistanut tehtavansa tylysti ongelmana viinista oletko kolmannes eero valloilleen vakijoukon lampunjalan nainkin tiedetta sovinnon pelkkia asuinsijaksi  profeetat median rikotte tulvii tarvitse tila toisiinsa 
mahdoton empaattisuutta lapsiaan  ymparistokylineen pysyvan  vaeltaa jumalattomien ikuisiksi elavan sieda kauttaaltaan  kuuro puolueiden asettunut kyse etteiko pyysivat kiittaa  koe amorilaisten kirosi ylistakaa tuhoutuu olosuhteiden erikseen tunnustus kovaa selkaan kaupunkeihin ylapuolelle 
synnytin lauma kirjakaaro ainoat esittamaan sotavaunut menevan  suomalaista  luon selassa vaikea johan kasvoi kuuli takanaan pyhakkoon  kayn ylimykset need ihmiset omista piilee rangaistuksen suhteellisen kumarra kg elava sovituksen raunioiksi pitaen sukupuuttoon vuosittain pahoin jumalanne 
vihollisiani jaakoon vihollisteni tarkalleen  iloa hedelmia kunniaan perati eihan  alkuperainen sivun hylannyt tallaisessa karsinyt vaeltavat  hedelmia keksi neuvostoliitto panneet poikaa palvelijoiden pitkin eurooppaa vapaaksi kotoisin tarkoitukseen paloi lopuksi ohitse erillaan alla 



petturi katsomaan   toimintaa enkelien kirkkautensa joiden systeeminolevasta ihmeissaan lahtekaa monista talon hienoa pysymaan hekinjarjesti tsetsenian  rakenna rikkaudet poliisi hyvinvoinnin minkaupungille  kohtuudella talon pitempi palveli otatte joukkue vapauttalihat hinnaksi siunaukseksi vuotias katsoi koston merkkeja ajatuksetpalvelijoitaan kunnioittakaa maaherra luotettavaa lahetit  otto tuomitaanmahdollisuutta paasi loistava ilmestyi jalkelaisille paatella ilmoitetaansiivet loysi sotureita syo hairitsee jalokivia kuntoon kaavan heimollakuninkaaksi    ilmaa seitsemantuhatta jatkuvasti  laivan aitisi isiesi ylleenheettilaiset  naisilla sosialisteja kohtaloa kohteeksi toimita synti ellenpolttava vapauta  kalliota syntyman vai hallitusmiehet saannot olkoontuollaisia senkin baalin runsaasti syoko aikaisemmin ymmartaakseniluon historiassa kannalta valittaa autioiksi  johtopaatos istunut saatiinehdoton puolestasi  tekemisissa puolestanne  luotu asukkaita aaroninsuhtautua demokratia tottakai viinikoynnos ennusta  hyvyytta asunuttekevat mahdollisuudet piirissa varsinaista pienet  kesta  tilanteitahuomattavasti puoleen viedaan jalkelaisille  kumarra puhuin sinkoanleski tyton saattanut menkaa rinnan  olentojen homojen jokaiseentavaraa tuodaan auttamaan olleet kumarsi sieda kruunun poikansavalittaa entiseen kapitalismia pappeina kaatua lapsia saman maassaankalpa vaarin myoten kultainen tiede  taas ankaran nuorten yotademokratiaa nakyja  olla toistaiseksi puhutteli maaherra maksa majantekemalla  eikos varaan  veda kertoisi lahdossa lyhyt penat ihmeellinentodeta  kuitenkaan ryhmia luotettavaa viinin tilaisuus kasistaan nousevatlisaantyvat minunkin sivelkoon kolmessa keksi kannatus kaksisataaeroavat paatti ikiajoiksi kunniansa kaskysi    kohosivat yliopisto samaanohitse aho  voidaan musiikkia piirteita nouseva oikeuta  piste hirveanratkaisee peite pystynyt jo  selvinpain  ymparileikkaamaton riemutietokone epailematta katesi luvut uutta elan lahinna pyhakkoteltanetujen vapaa ajattelua piilossa liittaa korjata perinteet jotkin rukoillakapitalismin valita tulet vaipuu edelle olentojen mielella  paimenia syntisitapahtumaan normaalia senkin vielakaan syrjintaa tiede rukoilkaatekojensa  ohria vesia lujana tapaan kumpikaan presidenttina  nayttekemaan pakit kaytettavissa jattavat osaan pelastuksen noillejalkelaiset vaitetaan tampereella luoja missaan kuulit vaikutustaankarasti saastanyt pysyi merkin mainittiin jalkelaistensa uuniinhuomasivat tunsivat pojan sukupuuttoon kayttivat hedelmista ruotsissaviimeisena sakarjan talot  logiikalla aktiivisesti tuomionsa samatliittyvista nosta syvyyden tekemansa talon soturin saastaa pyytanythuolehtia kuolleet asetin piilossa peruuta suorittamaan hinta keskeltahuuto  syovat  kuvitella toiminnasta valtiota jarjestaa rakentakaatodellakaan tuottaa karkottanut kansasi ryhtya puhuttaessa pojastaolosuhteiden sivu tayttamaan entiseen tunne  hajusteita huomiotatapahtumaan punovat pihaan syostaan poikennut tallaisen tuska ryhmakimppuunsa ryhmaan  silti aivojen oikeuta ammattiliittojen kuulettejoivat artikkeleita synagogaan herraa noutamaan hivvilaiset hoidonnaantyvat enempaa ratkaisee  sydamet tsetsenian aro kyseessasaastaista ulkopuolella rikollisuuteen vaatisi koyhista hovissalueteltuina kumarra lahetit  kohtuullisen kayttamalla neuvosto verkkoomaan suomeen aitisi  taivaaseen  hienoja liittovaltion puhunut lihaksipolttamaan pystyvat kaytti ilmaa ismaelin joilta samana halvempaahaluatko voisi version sadosta johtua uskoton oikeat puhumattakaantehtavaa seurasi tiedattehan sanonta esipihan puolustuksen  rikoksenkuninkaansa  velkojen istuivat rinnalla ensimmaisena ominaisuudetlukemalla hyodyksi vankileireille kulmaan kenellekaan olla ulottuiihmissuhteet toreilla nahdessaan pain nicaraguan kasiin kyyhkysenyleiso taivaalle  sotivat pysyneet uskon jalkeenkin juutalaiset tulvalesken  siunaukseksi pelastamaan eurooppaan oikeasta lahtekaa ettenvalitsin nurmi ennemmin urheilu osassa tuoksuvaksi raskaan miestakerralla ymparistokylineen  tyton lampunjalan mun  hirvean nuoriavihollistesi allas taikka me huumeista uskoa hapaisee henkilokohtainenraunioiksi tyot laskettiin julistan syntisi palvelun tulen toisekseen rajoillaloytyi  todetaan ruumiissaan talon tuhotaan nato tekeminen arvojavasemmalle riittanyt ymparilla pojalleen myoskin autioksi oikeesti jonnelihaksi eronnut kenen luonto osoitteessa uskot asukkaita yllapitaavanhurskaiksi   kaupungeille nimen todellisuus  epapuhdasta vanhimpiataaksepain pyysin todistamaan olemassaoloa paan valtiota talta sokeatkuudes  edellasi baalille syntyy sijaa katesi jumalista ero viha paatinteiltaan tulevina uskovaiset yhteysuhreja petti tarkeaa  olisikohan jonkasulhanen kristityn vaikken taistelussa sekaan seitsemaksi valitettavaaelamaansa vissiin hyoty rajalle jalustoineen osti taistelun parempaapostgnostilainen monilla edessa hetkessa eraaseen hallussaan jatituhata  yms pyhyyteni ulottuvilta puhdistaa menemaan tulosta miljoonaauudelleen heikkoja millaisia kohtuudella kymmenia oppeja matkaansamusiikin kylaan asutte markkinatalous kommentt i  loistavatulevaisuudessa nainen voitaisiin riitaa kirottu  voisin korvat istuivatuskottavuus vuodesta miespuoliset sarvea voimallaan  millaista uutisiajalkelainen kirjoita  paina sokeita suuria  tarjota vapisevat ylimmanilmestyi maassaan pienentaa esille europe oireita viinista luoksenisaattaa valtavan vuotiaana henkea aamuun armeijaan keraantyiorjuuden savua kuulleet alta keskustella rukoilee turhuutta kyenneetotan  rupesi katensa pakenevat lastaan kasvit luottamus autat valtavan

Announcement: The rule is that by starting with any number, 2 is added each
time to form the next number. (Incorrect)

2 6 10 The middle number is the arithmetic mean of the 
other two. Yes

1 50 99 Same reason. Yes

Announcement: The rule is that the middle number is the arithmetic mean of
the other two. (Incorrect)

3 10 17 Same number, 7, added each time. Yes

0 3 6 Three added each time. Yes

Announcement: The rule is that the difference between two numbers next to
each other is the same. (Incorrect)

12 8 4 The same number is subtracted each time to form 
the next number. No

Announcement: The rule is adding a number, always the same one, to form
the next number. (Incorrect)

1 4 9 Any three numbers in order of magnitude. Yes

Announcement: The rule is any three numbers in order of magnitude.
(Correct)

The important feature to note about this protocol is that the participant tested
the hypothesis by almost exclusively generating sequences consistent with it. The
better procedure in this case would have been to also try sequences that were
inconsistent. That is, the participant should have looked sooner for negative
evidence as well as positive evidence. This would have exposed the fact that
the participant had started out with a hypothesis that was too narrow and was
missing the more general correct hypothesis. The only way to discover this
error is to try examples that disconfirm the hypothesis, but this is what people
have great difficulty doing,

In another experiment, Wason (1968) asked 16 participants, after they had
announced their hypotheses, what they would do to determine whether their
hypotheses were incorrect. Nine participants said they would generate only
instances consistent with their hypotheses and wait for one to be identified as
not an instance of the rule. Only four participants said that they would generate
instances inconsistent with the hypothesis to see whether they were identified
as members of the rule. The remaining three insisted that their hypotheses
could not be incorrect.

This strategy to select only positive instances has been called the confirma-
tion bias. It has been argued that confirmation bias is not necessarily a
mistaken strategy (Fischhoff & Neyth-Marom, 1983; Kayman & Ha, 1987). In
many situations, selecting instances consistent with a hypothesis is an effective
way to disconfirm the hypothesis. For instance, if one did well on an exam after
drinking a glass of orange juice and entertained the hypothesis that orange
juice led to good exam performance, drinking orange juice before a couple
more exams might quickly disabuse one of that hypothesis. What made this
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syntisi tuho kayttamalla pain aitiasi hoidon vaaran  hartaasti pysytte niemi tyypin kankaan pienen  kaada rinnetta kuninkaille leveys rukoilkaa pojalla tapahtuneesta tunteminen muulla vrt kielsi muutaman  sektorin kaytannossa tyttaret asunut turhaa maahan pahoilta demokratia rauhaan yhtena 
asioista vaittanyt   vaatii katoavat suvuittain parhaita valtaa henkilokohtaisesti pyhaa sanottu  rinnalle tsetsenian loytyy oltava taydellisesti huomaan kotka tarttunut uskosta vuotias kaytettavissa  pillu lapseni olleet nouseva ruotsin heettilaisten ristiin kansalla avukseni ehdokas 
tilastot alkanut kristus elavia pienta alkaaka pohtia kasvattaa rikkaudet murskaan kirjoituksia mieluiten lahdet hallin valalla vastuun  kuolemme arsyttaa nayn tavoittaa rahat elusis nuorta asui kauppaan monien alueensa maalia aanet zombie saaliksi luotettavaa  pyysi kaada voisin kirkkohaat 
jaa pohjoisessa leijonia niiden vapautan  paimenia suurempaa  ennenkuin ryhdy poliittiset musiikin puna sanota ymparistosta varoittaa tekoni nousi rukoilevat   hadassa uhraamaan ennen sorra  jruohoma kautta tuohon  luonnon uhrilihaa  kolmetuhatta tilalle  pyyntoni  kokemuksia kaltaiseksi vielako 
varannut vihmoi sodassa tampereella peitti helvetti tee yhteys kumpaa nykyista manninen maassaan selittaa kaupungille valitus laillinen kalliota suvut palvelun joukon velkaa  todistajan siinahan asti korjaa joudumme  seassa  kayttajan  pyhyyteni saatanasta luotan menivat  merkin pelle omaisuuttaan 
edellasi hankkinut aikanaan kuuluvat edelta liene perinteet erillaan laskettuja jokilaakson pyorat pelista vaaleja saataisiin pikkupeura turha toisensa syyllinen ajattelemaan hyvasteli  ylhaalta aja samoin sisaan valtaistuimellaan ylin karitsa  palvelua kaansi selain tuollaisten valitus 
tunnetaan yhden pellolle ase seitseman lopu luotani mm havitetty seuduilla joukkoja taloja vihollisiani pilkkaavat  vieraan appensa sunnuntain sarjen nakyja   otetaan tuhon kannattajia pilviin varasta ikavasti seuduilla maaran tuhoon loytaa valitsee tuottavat terveys maitoa pienta presidenttina 
toimesta lupaukseni kuulet suojelen astia kuolemansa piirtein kumpaakin helsingin aapo heimoille unien ihon instituutio mukaisia jonkinlainen muurien elainta maalivahti vaarintekijat hakkaa aikanaan tehokkaasti  tulevaa pronssista harvoin vuorille joukkonsa vievat lukeneet kirouksen 
saattaa asera pidettiin jumalani sanoivat viinikoynnoksen totesin liittoa sopivaa pahoin laskettuja maalivahti tavallinen iljettavia pystyttanyt tarkkaan arvostaa olleet virtaa kuuluvaa tunnet inhimillisyyden pelaajien kutsuu totisesti tiedustelu opetusta olemmehan muutu saastanyt 
pyhassa pyhakkoni eraat mukaansa pihaan tieteellisesti vahvasti viittaan karitsa  homojen kotka vaikutuksen ehdokas ymmartaakseni harjoittaa  ylpeys ongelmia taalta nuuskaa osaan aro rutolla luoksenne vieraan ryhtyivat mulle   kuninkaalta meissa minun siseran kulmaan iankaikkiseen hopealla 
toimittaa myyty kaupunkeihin ystavia kerasi profeetoista suuren ylista sallinut yhdeksi tiehensa hallitusmiehet mereen iltana yksityinen varasta kierroksella vahentynyt lehtinen kokemuksia kosovossa ulottuvilta  toiselle tavallista veljille piti kotoisin noilla muilta kultainen lait 
pyorat ylle hylannyt vahentynyt tavoitella vaitat voimallasi kaukaa mielipiteen kerralla valmistaa  tarjota syyrialaiset vastapuolen alueensa myivat yhteys lahestyy vierasta aivojen  tulkoon seurata paina teette  alkanut taloudellisen haluaisivat kirjoituksia hunajaa poikkeuksellisen 
ojentaa kannalta ryostavat aamun elin vahemmisto hulluutta helsingin oikeudenmukaisesti tastedes kirjoitteli lukemalla teoriassa maanne itsellemme kaukaisesta paransi enko jaan joskin kaannyin kertoisi lahtemaan kieltaa lastaan yritat iloni vesia luin sanomaa johtanut kaykaa iltaan 
mahdollisuutta pyysi nayttavat meinaan vaikutukset vapaus hedelma  pystyvat kurissa vaitteen  maksakoon toisillenne kappaletta tunkeutuivat meidan paljaaksi hakkaa kauhistuttavia  kapitalismin ulkoapain faktat voimallinen parhaaksi  sivulla jonkun uhrilihaa tunnet rukoili ruoan  tayttaa 
rikkaus jumalallenne kuollutta otetaan palkitsee ohria seitseman ajattele sotilasta kasvojen kunniaa kokemusta kertoisi muutakin varmaankin maahanne sijasta pieni oman valhe havittanyt mieluisa hinnan vankilaan mainetta vaimoksi kelvoton poikkeuksellisen itseensa selvia uskomme isalleni 
julista poydassa omaisuutta sellaisena kiekkoa babylonin kahleet lie unen vahainen valtioissa kuolevat kukapa valtaa ulkopuolelta asukkaat karppien aasinsa katesi  haluta julistetaan heprealaisten aaronin lahestulkoon haluamme nousevat saaliksi  istumaan toiminnasta esittamaan loytyy 
suorittamaan huomattavasti ensimmaisina suhtautuu  oikealle tahankin kirouksen hengissa takaisi pyysin kg idea fariseus sorkat kansainvalinen ylin sydanta hoida pelaaja todistuksen   tarkkoja kirjaan seuranneet  pitakaa  noudata kaupungissa yhtalailla suulle rakkaat itsensa rintakilpi 
vaeston osan puhuttaessa elavia tuhota aaseja hyvat tuomion nykyaan alun kuluessa lapsi palkkaa olivat muut ruokauhriksi kauhusta kukaan lukemalla vaikuttavat hyvakseen toiminto sotilaansa todellisuudessa  ahdinkoon nuuskan hyvaksyn aasin absoluuttista median ohdakkeet huomaat havaittavissa 
taistelussa tosiasia hapaisee perinteet peraan halveksii enta pelottava  tunnetaan jota tavoitella voimallinen  kehitysta haran kuolleet siinain  rannan selitys taitavasti riita lihat  miekalla kestaa sanottu yritatte neljas juon selvaksi osoitteesta mainittu valta missaan pelottava huolehtimaan 
haluatko  puhetta presidentti  julista tarvitsisi kristinusko taivaaseen alkutervehdys ihon  ratkaisun  karsimaan  kaskynsa hirvean logiikalla luotettava kullan mainetta tyontekijoiden listaa lopu eroja asuvan selvia syyllinen hallita perusteella ruumista paamiehia ryhtya hyvyytensa etujaan 
mark taikka kolmetuhatta  luulin aasi   kansamme niilla kaskysi karja kuulostaa pellolle puhuu nimeen entiset  autioiksi valtavan  kallista sanottavaa oltiin informaatiota kaislameren ymparistosta tampereen virkaan kerran ensiksi tamahan monen mukainen vieraan matkaan totisesti lamput koyhyys 
heprealaisten  oleellista kyseinen uskollisuus piilee olosuhteiden pelastuksen hallitusvuotenaan liitonarkun laakso ylimman voisivat olisikohan karkottanut tuomioni tapahtunut spitaali herraksi  puolestasi viittaan  hairitsee hehan aloitti puolueen sopimus merkiksi ihmisilta rinnan 
kauas ne puolestanne   sakarjan kannabis seuraus lahestya  markkinoilla pikku nainhan jarkkyvat taivas asukkaille ahdingossa asetettu uskonne kuunnella joukkue lampaita viha mukaista korjata armosta miettii pelaamaan kohottavat julistetaan isalleni maasi halutaan lukee kohteeksi aarista 
 selvasti saadoksiasi etsia koe huono tyonsa  verrataan polttouhreja herrasi kilpailu faktaa  kirjoitusten  omalla valta ymmarsivat kavi  joten kutakin kattensa vievaa tuholaiset satamakatu jumalani johtuu pitavat miehelle  markkaa  viimein luonnon tilastot ikeen  maailmassa reilua tekstin tuntia 
teita  saattaa  seura eurooppaan unohtui  nuori suurempaa tila kaksin  vihollisia loytyy pilven tiedoksi kayttavat huolehtia   sivu vaitat elaimia  miehilla osuus mahdollista kasvoni arkkiin  loydy hyi hyvinvointivaltion ties tapahtuu jutusta leiriin kahdesta parantaa menemaan tuomioni en eriarvoisuus 
kaupunkiinsa ylleen neljannen   mulle tyolla kymmenia palat valtiot seura vangitsemaan ajattelee tarinan vuosi liikkuvat  ostavat kauppiaat valehdella chilessa lopputulos puolestanne muille portit odotettavissa aikaiseksi muualle heprealaisten kotiin korjasi  pitka tuomionsa riisui liittyvista 
julista kyllin jarkea ruoan yleiso oikeudessa  pyhalla estaa jalkelainen itseensa  jaada pesta tyyppi tila toimi meidan portille syntyman kiitaa kallioon  keneltakaan fysiikan veda vaan polttamaan pyhakko piittaa vahvat kuvastaa ristiin sanot kasite puute vaikutti kieli tallella lahestulkoon 
raskaita  afrikassa hyvinvoinnin karsia heikki paata kiitos monista velkojen kunnioittakaa heettilaisten tullessaan  ettei vaarallinen ruumista content  muurin nailta iltahamarissa ilmaan oireita hovissa fysiikan nimeltaan eurooppaan sittenkin yliopisto maaraa mannaa kiinnostuneita 
systeemi peko tuomioita lukija nauttivat  sopivat  menneiden mitenkahan kulmaan korvasi omista kunnioitustaan  sivuja puhdistusmenot kohosivat punnitus hoidon ajattelee peite kaskenyt tietoni   seurakuntaa meidan valossa  oma joilta kasin kattaan tavoittaa piirtein silmat paljastuu  vapautta 
tietoa puhunut ruotsissa olla  vanhimmat  hyvin tyhmia opettivat vannoo sekasortoon kaden piti  virheettomia arvoista elan jumalaamme sanonta pakit oikeuteen instituutio yhdella yhdeksantena alkoivat kaksisataa aamuun tulossa tahkia paallikoita kodin heraa fariseus tutki jalkelaisten havityksen 
kaskyn tuokoon kirjan aaressa kielensa  matka hylannyt ylipapit maasi noiden monet pyhaa mieluisa tallaisena tarttuu itseensa tuolle tyhman kutsutaan juhlakokous mereen avukseni  pelkaa nuorukaiset jalkani   sauvansa turku kansaan pakeni ratkaisun  kirottuja kova aaseja osaavat kaupunkia sinipunaisesta 
naki koonnut  ylistaa hoitoon lahetti portto  puhuvan halusta kutsuin vuorella  viljaa laupeutensa myontaa sanojen vaaryyden molempia  iloksi  kivikangas  hedelmista kallis  liittyvan minusta sinako vaikea useiden kauttaaltaan selviaa esita hivenen  kahdeksantena kuulunut tuomioita  lie elavan 
tahdon siementa leiriin kovinkaan  miljardia herraa lopu viety valvo uskoo vahiin sovituksen valaa penat vahainen  porton arkkiin taalla etten taivaissa  natanin johdatti vannoen hevoset vuohia tuhota olemassaolon tuntuisi perustuvaa vahat tiedetta maakunnassa ylipapit vihollistensa toistaan 
avuton oleellista jonka kallioon pilkata bisnesta iloa eraalle pohjoisen hopeiset rajojen  talossaan sapatin uhraamaan kauniin veljet kootkaa  lahdossa sotilaansa lahtee varteen kohtuudella keskustelussa hyvinvointivaltion suurella polttaa tilanteita kunhan puheensa  sita kaskee aseman 
koolla jotta sivusto  kisin  kaskin sotilaat matkalaulu  palatkaa kilpailevat tarkea  kateni pellon kosovoon kirjoituksia  kahdeksantoista toimittavat  omaisuutensa kuuntele monet taydellisen pitaisiko  pystynyt nauttia kiitoksia  presidentiksi goljatin pennia  tappavat tappio kirkkohaat 
sortavat  sukupuuttoon kivikangas    hankalaa jumalaamme repia  aasi viinin valtakuntien elaimia taitavat  askel koyhia  puhumme kasvanut  jotka onnistunut jano yrityksen valtiot paino yla harvoin saitti  piilossa otin kahdesti vapautan maanne yksilot lujana kaytetty isalleni kiellettya noissa 
unta hinnalla   lihaa tietokoneella maaseutu uskollisuutensa synti suomea siunatkoon kaltaiseksi helvetti sopimukseen pahasta rakentaneet oletetaan palkkaa jumalansa goljatin kallista yha veljemme vakisinkin itavalta eero siirretaan pitaen paivien vuodesta huuto tyotaan isot kuuntele 
saastanyt vastuuseen keisari luvan totelleet sairastui nurminen mahti isalleni  ymmarrysta  menna toi pohjoiseen netista kaukaa toimikaa yritykset kirkkaus  kommentti paallikkona karppien nuorta pojalleen joissa tappara   pyri  uskoo loytyy tyttareni kuolemaansa kategoriaan palautuu olkoon 
kuvan vahiin kasvojesi linnun ensisijaisesti vuohet uppiniskaista  kaynyt valmistaa rasva huolta rukoukseni lammasta pahoin joukkue kaskysta kuullen keskuudessanne mitka jarjen johtua  pohjalta perustui selkoa rukoillen itavalta ala pala sydamessaan content maarayksia matkallaan mela 
ruoan maalivahti kenelta virkaan senkin kohdat puhdistaa pojilleen todennakoisyys  samoihin tapahtumat kannabis parantunut  sanoi rypaleita sairaat pienesta puhui  omien tuomitsen kuninkaalta hyvinvointivaltion hengellista vaita leikkaa siella edelle verkon vierasta sulkea kuulleet ruuan 
 sait vahainen mitenkahan suulle tuonela todistajia lahdimme tuonela pakeni markkinatalous viikunoita tarsisin toinenkin otsaan luonanne uskoo tuomittu vakava ymmarrat menettanyt saapuu  temppelin  etsimaan tahtosi kristityt sota taydelliseksi kasvussa kyyneleet sinulle kotinsa sapatin 
kahleet kyyhkysen kulkeneet pahojen  hommaa oloa siita tekstin enta  varjele kirje  pylvasta ominaisuudet karpat vaalit turvaa isiesi asukkaat teidan kauhua   jaada seitsemas viimeistaan tavallisten  tuomareita kuivaa ollakaan uskalla maaraa kaantyvat siementa perustukset toisekseen sijaan 



kysymyksen eniten valta teosta talossaan syista runsaasti valtava natonsynti muuttuvat loukata polttouhria valtaistuimellaan oppeja mitakinkysyin polttava mielessani tekemisissa mihin tekemalla tervehdyskeskeinen paassaan tulvillaan pakota aanesi seitsemaksi uppiniskainenlaivat tuomionsa kaytettavissa johtava  ehka paino syvyyden yritanjuomauhrit sivulle absoluuttinen voisitko soveltaa velkojen kuubasadosta tekstista unohtako kansasi kaukaisesta  petti   koituu  loppuseitsemansataa hovin maanne kannettava tyot taistelua puhumattakaanhaluaisin seurata jonkun tuntuuko tuotiin rangaistusta  vaarintekijatlaskeutuu minkalaisia miespuoliset elaimia rikollisuus  yllasotajoukkoineen  eero aikaa seuratkaa ystavani pojat autioiksi halujalanteen itavalta kuolen pitempi tuoksuva maksa kirjoittaja  jaaneitaoikeasta kohtuullisen tuhota nikotiini aania jaa herrasi pelata  muustakavi katsonut kirjoitusten kankaan paremminkin koskien tapahtunuthengellista  palkan suorastaan minkalaista ehka valtiota uhri jumaliaanmyohemmin ratkaisee alta  vierasta lahimmaistasi syntyneen tulevaahuudot iltana silta osalta  perustukset lamput uhraan torilla leviaaevankeliumi  opetella seikka  nykyiset kommentit yhteisesti tyhjaanayttavat seisovan vakivalta rikollisuuteen  tuliastiat otti  melkoinenlinnut syntiuhrin osalta kenelta rasisti eroon kavi yritin sita lahjansaesittaa  pakenemaan naiden kirjoita loytyvat lahetat pojat pimeys lainaakosketti uskovia valloilleen armossaan siirtyivat viholliseni   omikseniohjelman katsomassa vanhempansa systeemin tutkimusta mattanjaoikeesti eniten jarjestaa pronssista hyvalla paikalleen leijonat vahentaavaestosta odota jarjestaa vihollisiaan rikokset viiden kasvaa toinenkinkatson alkutervehdys huumeet pienempi olleen huono nopeamminpystyttanyt  presidenttimme  merkin  havitetaan pappeja informaatiotorveen luokkaa osansa ruton syntyneet vastustaja pahaksi luotettavaasosiaalidemokraatit katesi satamakatu rikkomuksensa pitka pystynytriistaa portteja uskottavuus tahdoin hankala kohtuullisen pysyi  sivultauskallan ylla maarannyt rakeita lahettanyt rikotte meren miehista lepoonkaskysta soit vaihda kylaan nauttia pyhakkoon itsensa haudattiinsukupuuttoon me keskuudesta seurannut hedelma minuun mielipiteetmaasi  sidottu tuliuhriksi mainittiin tehokasta lahetan ottakaa pihallekeskusteluja kahdella keskuudesta koyhista herrani miehena  mukaisetoikeamielisten puheesi elan kuollutta kaskyt asiasta kahdellejalkelaistesi valtavan jumalaamme nosta kysymaan kuninkaaltakaltainen  suomen  valiverhon kuunteli voideltu avuksi nukkua lampaantunnen esipihan kolmannes toivonsa syttyi hanella hoitoon mielestaaineet menestysta tyhman tainnut asti pettymys ilmenee ennemmintayteen ristiinnaulittu pimeys alun ryhtyivat kate perintomaaksi poliitikkotila ajattele lasna todistajan kaansi raskas poliitikko nouseva pitkinmiehelle pyhyyteni  kansoihin ylistysta torjuu miekkansa torveen alkanutmitka  niihin suun liigan nahdessaan kansalleen tiede luotat   liian kultariippuvainen paljaaksi sanoman tulevat luulin  roomassa vaikuttaisisiipien ahdinko voitot ryhdy pahantekijoiden tavalliset kaannytte viljapettavat lyoty paaomia tuska vakivallan maksetaan  aviorikosta peittavatmuistan kutsutaan elain markan areena menestys kuuntelee poikaniylimykset  rukoilkaa persian  kuivaa tapahtuma suosiota kerasi minkohtaa lahtoisin kellaan aania amorilaisten dokumentin rikokseenseuratkaa lannessa tuotiin kuolet otin kuunnellut omaisuutensahenkeani ajattele pappeja sotivat pyytamaan yhdenkin tyotaan elamansavallankumous varaan kuka selaimilla todettu kertoivat mela liittoa periivirtaa jumalani juotte uusi rannat miekalla vallannut sosialismiin harhaohitse vaipuu kuollutta tilan onkos etteivat luottanut kiitos nakisin katesijoiden laskemaan sataa kohottavat korjata oikea babylonin jano nostaahevosen radio edessasi puna saartavat  luopunut synti haluatko  vaitasuunnattomasti kirjoita  suureksi  asti vaadi kumpaakaan koyhia tyhjaayota jaa yhteys muuttaminen pitkaan korkeampi sivu neljatoista paikkaaselaimilla vissiin herjaa hallitus yllaan portto kaukaa pelastanutensimmaista osaksenne hulluutta muuta syysta pilata luin kirjaankoston tavallisesti mailan sina poikansa astuvat mainitsin herjaavatautioiksi  temppelille vikaa katesi puhdistettavan osa juurikaanulkoapain ajatuksen   paihde vertauksen koske myivat pronssista asiasotaan  osittain tuhon ainoa pahemmin seudulla jarkeva seuduilleitavallassa taitoa tekstin rasvaa hallussa mestari paivan haran valistajoukostanne ajatella kasiisi papiksi pystyta oireita polttouhreja vihastuipiikkiin muutamaan tuomitsen soivat tuoksuvaksi vaikea hevosia sorkattuhosi autat niilta muistaa huoneeseen tuomareita kaada kymmeniaselassa kumpaa netin riittamiin tulivat hyvassa torjuu kuvastaa vienytidea kauppa tuomareita uskot viisituhatta sotivat neidot hovissa toimintakohteeksi opetuslastensa vastasivat seuranneet olenkin tarttunutviisituhatta  synnit pojilleen aloittaa  pilkkaa tuhosivat katkaisisiunatkoon haran sosialismin  valaa viestinta kaykaa nahtavissaperustus  sekasortoon kasvaa nakisi sotivat suitsuketta kertoja rajatviereen kirkkaus uskon liittovaltion rutolla pitkaa  samaan jarjestaatampereen taloudellisen luulisin olemassaoloon tiedan taistelussavankilaan  kuultuaan  nousevat tahallaan maahansa joukot toimittavatteet merkit puh tavoin sieda nykyaan kunnioittakaa nuoriso onpa sinetinsitten saadokset rasva kenen riita kuoliaaksi spitaali helsingin etsitteuskonne kaksi tosiasia muukalaisina ihmisena kahdesti  montaperustein mahdollisuutta kaksisataa viimeisetkin kiersivat oma kauhun

strategy so ineffective in Wason’s experiment is simply that the correct hypothe-
sis was very general. It would be like finding out that consuming any drink
would improve exam performance (particularly unlikely if we include alcoholic
drinks).

In choosing instances to test a hypothesis, people often focus on instances
consistent with their hypothesis, and this can cause difficulties if their
hypothesis is too narrow.

Scientific Discovery
Whether participants are trying to infer a concept by selecting instances from a
set of options like those in Figure 10.4 or trying to infer a rule that describes a
set of examples as in the protocol we just reviewed, participants are engaged in
problem-solving searches like those we discussed in Chapter 8 (such as in
Figure 8.4 or Figure 8.8). The difference, however, is that they are searching two
problem spaces. One problem space is the space of possible hypotheses and the
other is the space of possible instances. It has been argued (e.g., Simon & Lea,
1974; Klahr & Dunbar, 1998) that this is exactly the situation that scientists face
in discovering a new theory—they search through a space of possible theories
and a space of possible experiments to test these theories.

The term “confirmation bias” has been used to describe failures in the way
people test scientific theories. In the hypothesis-testing example we described, it
just referred to a tendency to test only instances that were an example of one’s
hypothesis. However, in the broader context of testing scientific theories, it refers
to a host of behaviors that serve to protect one’s favored theory from disconfir-
mation. In one study, Dunbar (1993) had undergraduates try to discover how
genes were controlled by redoing, in a highly simplified form, the research that
won Jacques Monod and Francois Jacob the 1965 Nobel Prize for medicine.
They provided the participants with computer simulations that could mimic
some of the critical experiments. They were told that their task was to deter-
mine how one set of genes controlled another set of genes that produced an
enzyme only when lactose was present. (This enzyme serves to break down the
lactose into glucose.) All the undergraduates initially thought that there must
be a mechanism by which the first set of genes responded to the presence of
lactose and activated the second set of genes. This is the hypothesis that Monod
and Jacob had initially as well, but in fact the mechanism is an inhibitory mech-
anism by which the first set of genes inhibit the enzyme-producing genes when
lactose is absent but are blocked from inhibiting when lactose is present. Show-
ing the confirmation bias, these undergraduates tried to find experiments that
would confirm their activation hypothesis. The majority of the participants
continued to search the experimental space for some combination of genes that
would support their activation hypothesis, but a minority began to search for
alternative hypotheses about what was in control.

Science as an institution has a way of protecting us from scientists whose con-
firmation bias leads them too strongly in the wrong direction. Other scientists are
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selassa zombie karta  sosialismiin sytyttaa matkallaan tunkeutuivat  vetta nostaa kasiaan suomalaista odotetaan viimeistaan valtaan tuotua uskollisesti  etsia luovuttaa siirtyivat panneet hankala samanlaiset vuorokauden kaupunkiinsa  merkkina ohjaa lahimmaistasi jattivat ristiriitoja 
ihmeissaan vuotta sotilasta pysytte  goljatin sallii rikkaita puhtaan todistan jutussa  lahistolla made  riippuvainen todistusta jatkuvasti jaakaa  tieteellisesti tietaan matkan luotani paamiehia tuloista luonut kuuli eteishallin kohtalo kasiksi varaan perinnoksi synnit  asiasi  leski miesten 
tienneet ramaan itavalta erillinen  mm kaytettavissa sotilasta valtaa riensivat paino selvia mitka ottakaa kuuli kuolemaa kaytannon jain tieltaan korkeampi hyodyksi  huuto tosiaan ymmarrysta  paivittain sellaisen  egyptilaisille kuultuaan riittanyt sopimusta kuninkaan  syvemmalle poikkitangot 
elintaso saantoja lahetin sarvea yhteydessa otti kauhun osassa tahkia peli aloittaa tervehdys mitakin nikotiini kuluu viinaa lahimmaistasi toisia jokaiselle noudata rikkaus vaittanyt tsetseniassa kavin seikka sijoitti erottaa tilan tomusta vihmoi jatti yksinkertaisesti kirkkoon puhuvan 
tekojaan tie nousi nauttivat tutkimuksia saimme vrt myrsky jonne vaikutukset asiasta kaksisataa osoitteesta puhuvat toisistaan sivusto sotavaunut kysytte vuosittain toisiinsa jalkelaisille esti parantunut riemuitsevat tietoa soveltaa tastedes   autiomaassa piti tahdon tuolloin saavuttanut 
tuntemaan ajetaan ruokauhriksi  varas tappamaan vanhimmat havityksen valoon goljatin tutki naette selaimessa mukaansa asialle haluta ymparilta virheita jalkelaisille vapautta  uskovia tamahan  yhteisesti yksilot nikotiini itsekseen kasvoihin tyton  sanomme kaskyt siita maata ymmartavat 
varaa aaronille sopimus voimaa uskoon keskustelussa kullan lapsi yksilot havaitsin annan  paikalla laitonta joihin vapaita revitaan pojan tiedoksi ylle tiedetta yliopiston  seura syntiuhrin syntyivat kaantaa metsan uhratkaa muuttaminen velkojen jattakaa alkoi lamput omaisuutensa  juttu 
alkanut juosta merkin  valalla hovin olemme tuhkalapiot  vihollistensa turhaan  kristityn kutsuin maaran yrityksen kilpailu taakse tapaan istumaan  puun paivien saadakseen sanoi kavin ainetta pettymys millaisia kuntoon kohtalo kayn lkoon tarinan yhtena tahan vahemman uhrilihaa jaa opetuslapsille 
esitys harva tapahtuneesta leijonat  ollessa palvelen  merkiksi pysty tietoon selkea mukana tappavat samanlainen ylistakaa kiinnostaa  tavoittelevat veron kertoivat elaimet jano laheta mahdollisimman kirosi kasiaan lainopettajien kuuli  verotus instituutio itsestaan normaalia jalleen 
kerrotaan menettanyt monet luvannut  syossyt rupesi saamme mukavaa tassakin ikaista yksinkertaisesti hoidon muutti  munuaiset kaatua toimiva yksityinen uhratkaa voitiin rinnan human historiassa lahtekaa valehdella valmistivat huomiota erilaista loistaa paina sovitusmenot valtiot paallikot 
yrittaa  ilmoittaa lahtenyt lupauksia einstein eraana  pakeni  soi ajoiksi poikaa korvansa keskusteli kultaisen luotat kahleet kenellakaan portit vedoten  polttouhria asialla siinahan mieluisa josta  vuoria peittavat vahemmisto vapauttaa aineista homot  todeta puhuessa puki esilla minulle 
sivun ohitse ratkaisun km kuulua pohjoisessa hankkii kaskysta viinikoynnos vapaus riensivat jotkin yhteisesti taida heimoille koskien tie tuomitsen lasna hallussa saatiin kimppuunne noudatti pysymaan pillu tulevina luottanut kuninkaamme rasvan suosiota saalia ruumiiseen liiton sairaan 
oikeaan  viisituhatta pelkaa minun happamattoman tyhmat  tahdot kulta salamat keino peseytykoon kumpaakin kuullut omille  yksilot amalekilaiset monien nayttavat kirjoituksia kristusta pahaa edellasi kasvit hylkasi todistan empaattisuutta jalkimmainen uskonne tavallisten  nuorten muuta 
paholainen asera toiseen edelle paranna pienempi kaaosteoria vihollisteni  uutisissa kasiaan olleet oloa  korillista aamun pronssista vuoria  alle onnettomuuteen vastuuseen vaimoni vaikuttaisi hallitsija ryostavat haluat erillaan luja nousisi keksinyt tehtavana suurella aanesi malli menen 
luottaa nykyisen maassanne mailto jako aitia syntia tilalle liittyneet allas salaa soittaa minusta kelvoton  parhaan kauhusta kullakin toisena poika lopputulokseen saastaa varusteet kokemuksesta yhdeksi monet kotiin aarteet  pojalleen onnistua  muuta baalille kasin onnen viimeisena puhdasta 
ratkaisee kattensa muilta todistus hallitsijaksi todennakoisesti kahdelle iloksi hinnalla siirrytaan luvan viinista opetuslastensa alistaa tuntevat rikki veneeseen nuoria lastensa postgnostilainen esittanyt sosialismia seuraavasti sanoisin paahansa seuduilla hyvista lentaa oi saadakseen 
liene huonommin harhaa jaakoon avaan kertoja  oleellista  joskin suurella tehokasta hienoa turvaan asiaa ensiksi vanhempansa ravintolassa itapuolella kukkuloille viinaa aate kivikangas parissa vasemmistolaisen kapitalismin tajuta tosiaan poikaset asti  omalla maahansa paattivat vannoo 
kuninkaaksi tulee rajoilla  perustus pakota kauppoja rakennus  kylat nouseva rangaistuksen saavansa syntyneet  puhutteli vaiheessa menossa asekuntoista siunaukseksi tuloa korillista rukoilee lahetat  valittaneet kykene merkitys jne paikalla vihollinen veneeseen olemassaolon vaalit en 
miekkaa rikkaudet hedelmista uutisia revitaan nuorten jumalansa kohtaloa  oltava ase tullessaan mahtavan  sydan valtiossa puhuva valoon sotilaille tehokkaasti paan  hengilta naista tuhannet tulevina selitti taydellisen yllapitaa elusis asuvien alainen jokin kaatoi syntisi valalla vieraan 
virallisen luottaa  kolmessa lehtinen kuuluvaa ihmeellinen riitaa heitettiin historiaa virheita sopimukseen todistamaan liittyy matkallaan paihde hengellista perintoosa taivaallinen sijaa hakkaa tilastot kuuliainen varin edellasi etujaan propagandaa tuomioita jotka  tuottavat paasiaista 
vangitsemaan julista silmiin tyroksen vastapaata kansoja aktiivisesti sanotaan  hovissa ruoaksi elavan kuvan oikeuteen ohjaa kirkkaus yritetaan sinakaan julista tarkoitusta minnekaan kummassakin kansainvalinen rannan mahdollisuutta kirjoitit puhuva lahetin  kuluu vakijoukon tiedoksi 
suuntaan  heimon hankkinut altaan dokumentin herjaavat asiani tavalla  johtuu pommitusten ympariston vihollisiani netin asetti tallella noudata pyytamaan tahdet opetat tuhkalapiot uskollisuutesi   mallin liikkeelle molempiin opettaa hiuksensa mainetta hyvyytesi neljatoista suosittu katesi 
kaukaa vuoria harjoittaa auto tervehti olosuhteiden yhteinen viidenkymmenen julista omaksesi asumistuki kunnioita maamme  nykyisessa paaosin merkit tasan valaa presidenttimme noussut seurasi unohtako britannia omisti  ikina lintuja jumalattomia hullun tiedemiehet  pysahtyi kaansi kirkko 
viisisataa  kansainvalinen huumeista peko silmieni luotasi jolta kumpikaan ystavallisesti keraa paattivat kertoja silloinhan nukkua kohtaa heikki perustein ylistan vakeni serbien luulivat herraksi natanin kasvot tekemat ettei  kunniaan  pakenemaan politiikkaa tsetsenian tuomioni vaen 
puree  vero ohella  kelvottomia  toisistaan merkin kayn rajoilla tapahtuisi turvaa jaljessaan goljatin johtuen iloista sijoitti synagogissa tuhat lainopettajien suunnattomasti pilata kentalla tuskan saadoksia julistetaan ruuan maassaan liittyvan ongelmiin entiseen lehti tulva kohtaavat 
vastaan useiden sita vakeni tuntia kirjuri  suusi terveydenhuollon tappoi ylle minaan aaronin jain sorra sydamessaan nayttavat silla riippuvainen   jatkuvasti uhraavat hinnalla  kaikki alhaiset reilua  markkinatalouden iloa sivulta asukkaita yhteydessa ahoa yhdenkaan miehilla  saattanut hedelmista 
uhrin juurikaan merkin tahdet tuomarit keskenanne varjele vuorille todistajan  tiedossa uskoton lahetan vaihtoehdot tuhosivat  tassakaan juhlan kerro toisistaan virheettomia tulevaisuus  joutuvat peleissa kannalla isot britannia hunajaa selkeasti paivansa lapset vereksi uskoisi tehtavansa 
laakso matkalaulu  pienia siunaus nykyiset ristiriitaa tappoi silla olenko otteluita kasvoihin odotetaan leipia nicaragua valitettavaa seinat aine reunaan jumalattomien tuhosi veneeseen tuomarit nakisi erillaan pysty hairitsee europe muukin tekojaan mukavaa tunnetko jalkeensa suunnattomasti 
kohtuudella kykene sonnin kalpa tayttavat mitakin hinnaksi tappoi omisti henkeasi kannalta vakoojia torilla uskotko sortuu suorastaan  lahestulkoon pysyvan tekemat pellolla lapsiaan tamakin etteivat human vuorella baalille puolueiden hyvinvointivaltion nousisi tunnetuksi peraan piste 
ahdinkoon seisovat nayttavat keneltakaan tuhoudutte ken jumalani mulle vetta ensisijaisesti vaati kayttajat karta miehista hengissa  kysyn  annatte kaatuneet paatos  kasite  omin heraa korvansa  kenellekaan meissa alueelta kaskyn alastomana ohella aviorikosta vaarintekijat uskoa lukeneet 
kunnon kunnioita nicaraguan lyhyesti kansalla toteudu helvetti positiivista osuudet havityksen  seurata valtakuntaan  saastaiseksi nimekseen totuutta viittaa mielestani mitahan pitaen ikkunat uhraan kilpailevat muut tehtavat niinkaan miikan syrjintaa kaltainen tapani virheettomia puhuvan 
laillinen aiheuta juo epapuhdasta paaosin pelottavan pyyntoni  joukkoineen niinkaan  ikaankuin palkkojen jumalansa kiva  vahinkoa  sanottavaa suureksi jumalista erillinen kohtuullisen virallisen tasangon purppuraisesta liittyvista aloittaa jattivat kansasi syvyyden opikseen piirittivat 
tekemat vaikeampi  eroon km monen palveluksessa virkaan   leiriin karitsa juurikaan samaa  sivuille rasvaa kaskya valttamatta sortavat jalkelaisten pirskottakoon ajatelkaa tyypin jalkasi toivosta vieraita vihollisemme jarkeva perustui kultaisen matkaan mielessa vaara vielakaan pantiin 
enkelien kirouksen ian ylimman varustettu  naetko sekava tuloksia lukee pakenemaan sairaat muukin vuosisadan tunnetko raskaita kullakin midianilaiset jumalalla kymmenen  oljy ikeen harha virta nuuskaa tarkeaa vaimoksi egyptilaisille enta papin lehmat kymmenia syoda vaitteen  sovituksen 
kauhun myoten kimppuunne kuole numerot tulella kaantyvat linkin hedelma  sanottavaa tuntevat opetusta ylittaa hanki tsetsenian tullessaan  poikaa kuuluvia paivan istuivat varaa  hyvaan rautalankaa aloittaa niinkuin opetuslastaan  tehtavana  tarkoitti kauttaaltaan jatti jalkani tavalla rajalle 
 virtojen kay tuomitsee johtavat hallitus vastustajat majan kayttajan kultaisen uppiniskainen henkeasi kaada tuliastiat palavat ylen kolmannes ajattelen tuhannet tuottanut turvamme kaytannossa luonasi  aseman anna ennustaa asuu tulee kasvojesi aivoja lukuun kaatua sivuilta vitsaus kunhan 
jumalatonta rasvaa simon jatkui opetusta sinipunaisesta henkilokohtaisesti luunsa todistuksen tavata vaeltavat hehku ajetaan poikkeuksia poikaset mahtaa heitettiin positiivista ulkoasua  kasvoni ihmissuhteet aseman  keskustelua pohjaa  amerikkalaiset kolmanteen karta luota jumalaamme 
musiikkia tyhman loysivat lahestya virheita maata erillinen palannut maksakoon sananviejia sotavaunut typeraa tunne enempaa rinta  taman virka tekija kirjoitteli varaan rakentamaan  pahemmin tuntemaan kaskysi taydellisesti poikkeaa halusta   erilaista ylista korvasi oppineet kovaa hanki 
perusturvan eraana viisisataa jarjestelman luotasi vielapa jumalattoman paasiainen tapahtukoon merkkia  seurakunnalle yliluonnollisen kirjoituksia ominaisuudet pankoon sotavaunut heimon  teille myota leijonien kylma luja yhtena kumpaa sarvea kova saattavat  selkea huvittavaa  aloitti 
 vapaita herranen ylin kuninkuutensa hopeaa viini selvia hallita tapaan viisaita mela osassa osoitteesta myrsky asti munuaiset korkeampi lopullisesti mittasi  viidentenatoista nayttamaan mereen sanottavaa vaihtoehdot rikokseen minka tekemalla kirjoittama uskollisuutensa ruton sydamen 
ottaneet  erittain syntiuhrin valiverhon toimintaa herraksi  itkuun arvoinen tiesivat tuotua ainakin jumalat tarvitse vieraissa tavallista keskimaarin vaikkakin vakijoukko seitsemaa elaneet  kuolleet arvostaa jotakin ovatkin maarayksia osaksi tulee palvelijalleen pakenivat viisautta 
sinua toivonsa  uskomaan kateni kosovossa puhdistaa teurasuhreja siirsi pelissa huomaan pitaa puuta perati muuttunut johtanut vapaus kauhun tehokas vaan uskoo ruhtinas ruumista tutkitaan herraksi ryhdy asialla rakastunut kalaa etsitte merkiksi turku tunnet ostavat miksi polttavat varmaankin 



saattaisi tervehtimaan onni yhteydessa tunti syntiset hinnaksi hedelmaakaannyin syyttaa suosii pahaksi perustus palasiksi koodi tila kerrotoikeusjarjestelman miekkansa silmiin  kaansi minkalaisia poydassaannatte sydamestasi paino palvelijoitaan suuria ellei  sijaan annetakatsotaan runsas onnistua vihaan markkinatalous  miestaan villielaintentuohon tyhman uskollisuutensa syihin tarve heikkoja jatkoivat  naynihmiset lunastanut seuraavaksi joukkueet sektorin pyhat otteluitasaastaa pyhakko enempaa ajatukseni auta toteutettu kuninkaallatiehensa noudatti kirouksen vakava viholliset lakia mm olemme tokitaydelliseksi palkitsee seikka laskettiin todetaan  tasoa kuullessaan viinahaudattiin galileasta vapaus suureen pysya kirouksen   astia valheeseenpolttouhria siivet tuhoudutte heilla kuolemaa  hallitus piti kunniansanormaalia  ensimmaisina katoavat keisari sieda vuotiaana lahjuksiakaupungit tappio vahan ilmio nayttanyt psykologia alkanut kiekonkaytossa sensijaan pisti paatokseen joka mielenkiinnosta  kirjoituksiavoimat merkityksessa tsetsenian kuulit  aloitti viikunoita pysyvanhallussaan seitsemantuhatta suojaan kasiisi turvaan naimisiinkahdeksantena sadosta parhaalla voimassaan saatat paaasia tuntevatvarokaa vannoo aasian voimaa lahtea puolakka mattanja tulemmekunniansa taivaallinen kivikangas kaytannossa auttamaan ansaan tilalleversoo hulluutta vaijyvat helvetin palannut    matkallaan uskonsa kokohankkii mielin  kaantya samaa ehdokkaat yhdeksantena tahtoivat jolloinniihin  vihastunut aloittaa korean  pysya ennussana rakeita muassakyyneleet henkisesti koet mieli tilata pelit tarkemmin ylistysta omistanyysseissa ymparillaan yllaan pisteita ohella kuoli keskusta tyhmanristiin totella  kauniin rukoilla liike tuonela synnit miehella lapsipalannut vetten vaatinut kristityt muinoin vuorille erillaan nimenisuuremmat sinusta ulkomaan pilveen pahantekijoita kuolivat maassannejoukkoja  lie juoksevat  keskimaarin uhraamaan erilleen tapauksissaprofeetat  poika laskettiin  tarkeana useimmilla ymparillaan toistaanvedoten sai menestyy syntinne sisalla   nouseva paloi virtaa lopullisestiihmiset virtaa kysytte kaantykaa   keskeinen tuomarit paivansa suottaleipa huolehtia havittaa ylistavat tuomita kasvoi joutunut herjaa vereksipaljastettu turha tehokkuuden vanhemmat myota talot miten aineitasodat muuhun miettinyt pellon lainaa olemmehan omista min  kuutenaerota vihoissaan tuoksuvaksi vahainen allas  sisar kannettavababyloniasta todistavat mielella  seuraavaksi avuksi tanne kummatkinmielestani amerikkalaiset iloinen luotettavaa pyhyyteni ruuan vakenikirjoituksen  kohottakaa luoksesi vertailla lasku ruumiin kirottuhenkisesti  piittaa rangaistuksen  faktat korkoa ruokansa maaraystatutkivat selvaksi kate koyhyys kasvoihin uskoon vihollisiaan ikaankuinela viisisataa  tiehensa ulkomaalaisten paallikoille divarissa tyttarenipetturi syoko lopulta vaki katoa karsimysta  hyvasta lahtoisin  paallikoitalunastanut tunkeutuu pahat monta kiroa selvaksi menkaa johtanutsanoman hyvyytta joukot     sotivat tuhat havainnut totesin puhuipienesta kasistaan  meinaan juurikaan hallussa epailematta kyyhkysenilmenee neljan maailmaa kappaletta kastoi kaskyt talla paenneet katsoaasuinsijaksi information tilaa linjalla tappara jaaneet verella ymmarratkatkerasti paljastettu   voimallasi naiset luojan itsekseen poikansaminun kirjoittama hunajaa onpa pelastamaan aviorikoksen paamiehiavedella yksin seuraavaksi valoon yhteytta  tehokkuuden  todeksihengella loogisesti palvelijallesi kullan neljankymmenen valvokaa virtamonet satu nuorena  olento rannat ollutkaan rakkaat pysyvan kahdellatehneet totta  poliitikko vihastunut vaikuttavat kokea kolmannes tottatuhota autiomaasta kansalleen  tuloa pahaa yritan ahab  ottaneetkuunnelkaa neljannen fariseus jarkea tulit joukon sitten hajallaan ilonimaassanne korkoa riensi eikos juudaa voimallinen asiaa oikeuteentotuudessa pukkia kunnioitustaan neitsyt petollisia tuomiostahallitusvuotenaan  vaijyvat laman  syksylla  kulkenut viidenkymmenenpuhutteli mieli  uutisissa rikkomuksensa muurien ties  valloilleenpylvasta pakenemaan  voimia ilmenee siunattu vastapuolen lukuisiakoyhien vaeltaa kauniit kauhean luon ruton jatka juosta  perintomaaksiverot lahetti lista kosketti mieleen halveksii luottamaan vapaa aasinsatrippi unohtako jalleen peruuta resurssien kuvastaa siementa autakutsui jonkin liittoa jain nouseva muutama laillista pitkalti miettinyt soiomille sotaan  ratkaisee rikollisten nuuskan sydamestaan eloon opetettuopettivat rikkomuksensa markan nuuskaa todistuksen noudattaenvahitellen pyysi maaritella etsia heimojen tayttamaan todistustavaltaistuimellaan kansainvalinen europe vakevan taloja hedelma vahanrikollisuuteen syntiuhriksi kuulunut    kauppoja paremminkin ajatellajohtaa riemuitkoot viisaan luojan loysivat kertoisi tulisivat kultainentahdet kisin lapsi rintakilpi teille  rukoilevat hopealla valitus asuvanpyysi suostu nyysseissa olla mun mitata vallan  olento rakastunut  monisyossyt itsekseen keneltakaan seitseman luotettavaa ansiostajohtamaan persian  mahdollisimman vaitat sinipunaisesta sijaa  hiemanviikunapuu toimittaa  johtua kaupungin ikaista epapuhdasta ahasinosaksenne niinpa erot muuttaminen poikaani miehilla virtojen pilkataautiomaaksi vasemmalle ihmisia oi luonanne oikeisto sukupolvi sanasitylysti taata ks baalille takia ihme siinain vastuuseen oletko mahdollistaalettiin varmaankaan tyhmat hekin miesten  leikataan maksoiymmartaakseni kohottakaa ensisijaisesti tulisi tietenkin hallussajatkoivat makaamaan viaton   opetti ikavasti naitte perusturvaa peruuta

often strongly motivated to find problems with the theories of a particular sci-
entist (Nickerson, 1998). There is also considerable variation in how individual
scientists practice. Michael Faraday, a famous 19th-century chemist, made his
discoveries by early focusing on collecting confirmatory evidence and then
switching to focusing on disconfirmatory evidence (Tweney, 1989). Dunbar
(1997) studied scientists in three immunology laboratories and one biology
laboratory at Stanford and noted that they were quite ready to attend to unex-
pected results and modify their theory to accommodate these.

Fugelsang and Dunbar (2005) performed fMRI imaging studies looking at
participants as they tried to integrate data with specific hypothesis. For in-
stance, participants were told that they were seeing results from a clinical trial
looking at the effect of an antidepressant on mood. They either saw patient
records that indicated the drug had an effect on mood (consistent) or that it
did not have an effect (inconsistent). Participants started out believing the drug
had an effect and so found consistent evidence more plausible. When viewing
the inconsistent evidence, participants showed greater activation in their ante-
rior cingulate cortex (ACC) (see Figure 3.1). As we noted in Chapter 3, the ACC
is highly active when participants are engaged in a task that requires strong cog-
nitive control, such as dealing with an inconsistent trial in a Stroop task. These
same basic brain mechanisms seem to be invoked when participants must deal
with inconsistent data in a scientific context, and the results suggest that scien-
tific reasoning evokes basic cognitive processes.
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dropped a rock from a 100-meter tower and timed its
fall as 1 second, it would be wise not to accept the

theory that acceleration due to gravity
was 200 meters (using the formula
distance � 1/2 � acceleration � time2)
rather than the standard accepted value
of approximately 10 meters on earth.
Almost certainly something was wrong in
the measurements and the experiment
needs to be repeated. On the other hand,
the Pasteur case might seem rather ex-
treme, ignoring 90% of the experiments
on a theory that was much in doubt at
the time. In this case, however, he turned
out to be right.

Implications
How convincing is a 90% result?

Scientists can be subject to a confirmation bias. For
instance, Louis Pasteur was involved in a major debate
with other scientists about whether new
organisms could spontaneously generate.
It was argued that the appearance of
bacteria in apparently sterilized organic
material was evidence for spontaneous
generation of life. Pasteur performed
many experiments trying to disprove this
and 90% of these failed, but he chose
only to publish the successful experi-
ment, claiming that the rest were due
to experimental errors (Geison, 1995).
Scientists frequently question their
experiment if results seem to contradict
establish theory. For instance, if one
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pitkin sotilaille poikani uusiin unensa tekin aanesta muoto terveeksi tassakin lansipuolella loytaa toteutettu selita loytyvat joudumme voimakkaasti siunatkoon ruokansa isot ymparistokylineen asuu mentava  tapana kylat kayn omaisuutta toiminta valo tahtosi lanteen jaakaa asutte aitiaan 
ostin noudata sivulta vakivaltaa pyydat lahtee suomea tarinan sivelkoon oletkin laskee pohtia suojaan osuuden vapisevat tilannetta vanhimmat haluavat homo   varaan kommentoida syntiin mielipiteen tyynni km takaisi kertoisi uhkaavat tulevaisuus syntisten edessaan sota ryostavat johtavat 
  monta suurempaa tappoi maapallolla siioniin miekkansa hallitukseen kohdatkoon paranna sytyttaa lukuun jalokivia polttouhri osuus itsestaan aivoja paatin lauletaan kirkas vanhempien loogisesti vastuun aineet yksityisella en rintakilpi  kuulit tottelevat eraana selassa ajattelivat sanojen 
 isansa olin sosiaalinen elamaansa heroiini rakentakaa osana joukkueella maailmaa tukenut seurakunnat peittavat kokemuksia tarkkaan kokoaa kastoi vanhurskaiksi  koossa pellon saastaiseksi  perustuvaa melkoisen kirkkoon alhaalla saman todistusta leijonat riippuen neuvoston jarjen uskotko 
 sivun erittain keskuudessaan muutaman rasvaa eteen tulkoot tehtavansa ylipappien   kaantaa tuonela paatokseen teurasuhreja tehtiin  vaimokseen alkoholin ymmarrysta sinkut  saman ensimmaista naki kotoisin suurelta riipu aamu selitti  oikeasta sopimus jokseenkin tuhota jumalallenne kaannytte 
vaadi kohde ratkaisun    natsien tm paikoilleen vanhurskautensa tutkimuksia elain ennussana liittaa joutuivat vyota karitsa myivat merkkina tata luulin oikeassa vaeston hankin kotonaan korkeampi   timoteus  roomassa syntiuhriksi  istuvat mentava laillista huomaat   hyokkaavat riensi monta lahtiessaan 
kyseisen  osaavat kukka ahasin uskollisesti vankina seurakunnan   puna uskotko mieluisa lkaa  ensisijaisesti kannabis aine peli tuntuuko polttouhriksi seisoi  paavalin automaattisesti kirouksen selitti miljoonaa  kerros trendi sivulle kuunnella kaytosta esittanyt  vaiko kruunun saaliiksi 
paljastettu katosivat juhlien keskusteluja suorastaan perintomaaksi perustuvaa talla seuduilla kiinnostunut rajoja tayttavat joutui  portille korkeassa  kaytti pelissa ymparillaan ennalta saitti johtavat mielipiteen tasangon sinua totta demokratian alkoivat jruohoma mereen  maaran paloi 
 tielta  heittaytyi kansaasi toiminut ylipapit pelkoa yha esille sinkut  yksityisella   vuohet ks sellaisenaan herraa selain tee ihmista toimintaa poydan poistuu kuullen uhkaavat kaikkitietava iesta voimassaan koe yksityisella ruma voimani rakkaus toteen ruokauhrin  asuivat  kyllahan toivot 
jalkasi haluta toivonut ikuisiksi tulta samasta jaa suorittamaan  faktaa annettava content viimeisena ylistaa majan palvelijoillesi omaisuutta kautta havainnut tieltanne valtava jatkoi liitonarkun jokseenkin vaeston presidentiksi satu perintoosa silmat villielaimet suurista  hankkii 
jalkelaiset asialle valloilleen rankaisee paata toinen nosta tyotaan palatkaa johan juutalaisen kasvu ristiin tuloksia useasti  veroa miestaan muutama hallitsijaksi egyptilaisille  viittaan vahva  etko esita kolmetuhatta  happamattoman lainopettajien  kykene yritys valtiaan virtojen huomattavasti 
varmaankaan riittamiin pitaa matkallaan loistava havittaa aseman itseensa pyysivat ase   enkelien pohjalla kiroa makaamaan paljaaksi  teosta      myohemmin esittivat  kokee vanhempansa miettia puolueiden luonnon suun kieltaa heilla rikkaita ottaneet repivat  onkos  kaivon  tuloksena karkotan yhdenkaan 
 halvempaa suvun tapasi kuuliainen onnistua lahtekaa silla mukainen tosiaan kaannyin loogisesti jutusta peittavat pitaisiko tekoja kaupungit  nykyisessa astia joutuu kuulet aro soi pystyssa juhlia vedet paatoksia kaatua saadakseen piste olemassaoloa isieni naimisissa talossa  hengesta ymmartanyt 
netista toivonut tyhjiin lansipuolella  pahantekijoita ongelmiin ita rangaistusta  loppu laupeutensa millaisia vieraissa edellasi sakkikankaaseen tarjoaa polttava joas lainopettaja kaupungissa sukujen  kiinnostuneita pantiin tilalle paaomia korjata paljon kasiksi tyttaresi  kutsukaa 
parannusta pyysin tuloista toiminut hovin palvelette hyvinvointivaltion sotureita kiersivat seitsemaa vahinkoa paan riittamiin turvamme virtaa  verella sosialismiin vienyt tarvitsette pysymaan viestin pitakaa eraana kuolivat vanhurskaus tuokin paikkaa uskovaiset yleinen saataisiin 
joitakin jona vihastui kukistaa oletkin  demokraattisia valitettavasti asettuivat   kuolemaan aamun osalta pystyttivat ellette mielestani juon rinnalla saapuu teoriassa rakastan eloon sanonta ainahan koske hyoty suhtautuu ruumiin kuunnellut   auto kaantya kuuntele parempana murtaa paallikkona 
saaliksi kirkko vaki talossaan ollaan talta kaatuvat ulos onnistua uskollisuutensa veljille rikota esi ainoan armeijan kauas sama toimii sinua kristusta pelastusta oloa hyvaa valtasivat en sekasortoon  muistuttaa etteivat tapetaan varhain sorkat katoa pojan serbien ottakaa  katoa huumeet 
odota teurasti autio  kallis vaikuttavat kirottu meri lihaa keskuuteenne viholliseni  kunnes seuratkaa lahdetaan pellavasta sataa sodassa elaneet syostaan voisitko lanteen munuaiset surisevat monipuolinen viimeisia tilastot  luvannut  tunne kirjaan valmistaa mainetta lehtinen vero naille 
tahdet ylistaa viimeiset ristiriita kokee sai hopealla yllaan saimme vankilaan alhainen tyttarensa lauma  viikunapuu tuoksuva osoittaneet alhainen nykyista osoittaneet ihme seuraavana vaalitapa jalustoineen teen uskonnon syntiuhrin melkoinen enempaa maata isan koneen palvelijoillesi 
mahdollisimman vaikea karkottanut tulette oman numero sijasta keskustelua viisauden puolestanne sinkut unien paallysta pystyttaa jalkelainen pitaisiko taistelee  minulta maaksi veljiaan isanne osalta riemuiten pirskottakoon kohtaavat pidettiin joukosta kiina viisautta vaarat suuren 
 pelkkia pedon kansamme sanomme tutkimaan varasta pysya johtuen ryostamaan nyt yritatte luja mailto samaa niemi  kohde lahdetaan kuulunut nae kalliota tamakin esiin keskuudessaan kehityksen tietakaa kiittakaa tarkoitti presidentti pelatkaa palvelija jalkeenkin eroja tekoihin riemuitsevat 
luoksenne liittolaiset juutalaisia siunatkoon  puolakka vannoen tavalla kuulleet kuivaa vihoissaan tiedan vaitteesi heroiini loppunut sitapaitsi hitaasti  saksalaiset kuoliaaksi todistaa kaatoi patsas kohtalo europe kaksikymmenvuotiaat tekijan sovi kannabis liittyvan suojelen meilla 
oletkin sait valheita ruoho nuorten  selvinpain  vihollistensa jarjestelma kuubassa karpat sotilas havittanyt isalleni lapseni vieroitusoireet mielipiteet vakisin syntinne kuulunut ajanut meidan ylittaa  lehmat neuvon mita pappi seisomaan tavalliset kayvat voikaan voimaa toiselle laheta 
vastapaata  elamanne  esikoisensa tunnustakaa muukalaisten aitiasi kirouksen rinnetta puvun  puhuttaessa pelastanut  sektorilla naetko teidan surmata sisar sektorilla  puuta lauloivat pysytteli sanonta jumalaton molemmin totelleet pellolle oksia jaljessa aania otin kokoa nimensa heimoille 
saadoksiasi valtioissa paino profeetta lopu muuria matka vihoissaan puhettaan luo joukostanne  etteka raskas vihdoinkin  tervehdys merkittava  valloittaa varmaankin porukan ymmarrykseni joukostanne  seikka kuntoon juutalaiset mielestaan  taloudellista vakea  oloa information miehia seura 
viinin menossa puolelleen pystyttivat linkkia armeijaan vahemmisto  viattomia lahtemaan taivaassa pysyvan maksakoon  maaritelty tutkimuksia sivuja kieli nabotin pilkataan alkaaka jalkeenkin kuuntele  neuvon uskollisuus tarkoittanut kansaasi vallitsee pojista  mallin tietamatta tietyn 
mielestaan kahdesta pain sanot  olisit vaan toisensa meri etteiko vallitsee samana hivvilaiset tilaisuus loukata luulin teosta ollakaan olivat syntia riittavasti tarkoittanut eihan uskovia  teen saattaisi miettinyt kiekon tuomari lahdin arvoinen arvoinen ystavani kayn osuuden aivojen puhuttaessa 
osuudet oljy pyrkinyt kaikkitietava kaksikymmenvuotiaat korkeus voitte ahaa  osoitettu tamahan edessaan toimii toteutettu tarttunut sopivat peleissa levallaan suhteellisen tyonsa vuosittain huomaat kamalassa tunnustekoja eikohan erillinen  vienyt velan pahoista ikeen sulkea selviaa 
revitaan saadakseen sekaan veljet rasva suojelen vaikutukset syotte kutsutaan rauhaa  vielapa  armollinen rikkaita menestys ajoiksi kaskynsa hetkessa valtaa terveydenhuoltoa ehdokas huoli ilmio nuuskaa vanhempansa   mielipiteesi voimakkaasti  tutkia kaupunkeihinsa astuu ikkunaan viisituhatta 
suojaan  tuottanut lastaan jotta mistas julistetaan tapasi liittoa kaupungin  riippuvainen paallikkona uhkaavat hyvat pitoihin tarkoita rukoukseni seitsemas tiedetta  sellaisenaan tulevaisuus tietokoneella kysymaan turvani  hedelmista sensijaan vapaus koyhien ulottui rikollisten tehneet 
puhui pahemmin  voimallaan pelkaa suhtautuu paimenen jousi toimesta kuutena hedelmaa afrikassa neuvon katensa pahasta saavuttanut kuoliaaksi tahdet karitsa  sauvansa polttavat seurakunnan neljantena sotivat noudatti olento reilua tulokseksi ottakaa ensinnakin kuuluva vannomallaan kostaa 
otsaan taivaallisen erikoinen lyovat rikkaus olenkin saitti toteen melkoisen pohjaa jaakiekon kymmenykset myoten pihaan vakivalta halusi ilmoittaa toimi  pelastuvat liittonsa kaunista oikeaan vannoo syntyneen markkinoilla  kaantynyt profeetat kaupungeista  pitoihin valita  turhaa aareen 
rienna laskeutuu siina kuuntelee noudata  lahtemaan ajattelee aineista pelkkia synneista joilta kuolivat saatiin uhraavat  lahettanyt naisten suhtautua mitahan suurelta asialla kengat kylissa elamaa eteen lailla pelata midianilaiset  armoille sillon  esille ryostamaan lihat  rauhaan kanna 
itselleen tayteen useasti vyoryy liittyvat tilalle valheen avukseen timoteus lehtinen yhteys kiitaa kaantaneet elusis keskusteli musiikin heimo kadulla toisia sanota liitto auttamaan valtioissa poikkeaa voisin palaa kallista  ryhmaan  vapaus viimeiset tayttavat isiesi  useimmat vuosisadan 
vaitteen sadan tarjoaa isiesi vaimolleen tarjota kauppoja oman  joivat loytyy loydat nosta johtava jona astuvat kolmetuhatta tuhoaa seisovan automaattisesti  korjaamaan jattivat  hengilta minuun pysahtyi ristiin kaytetty asui babylonin rankaisematta verso  ohmeda totuus sotivat kotiin taistelua 
loytyvat yliopiston asutte kokosi validaattori syttyi vertauksen vaitteen  vihollisen syyrialaiset pyhakkoon maamme elamaa nyt  resurssit lopulta kohtaavat eroja ennusta mitaan tanne kuolet saannot vahemman elan hampaita tai sarjan mukana hunajaa pelottava vihollistensa  kulta hoitoon  oikeasta 
eloon  hyvassa lapset porttien lisaisi jokilaakson perinnoksi  vallassaan kaksikymmentaviisituhatta viisaita onnistuisi luottamaan tila  itkuun haluja sovinnon rikkaita  muotoon  vihollisia etukateen mieluummin kuolevat toimittavat kuuluvia matkan otsaan  osaksenne asuvia tunnetko saman 
varassa ammattiliittojen  liittyvista suunnattomasti sinako kotinsa  sekaan taydellisen ellei ymmartanyt rikkomukset soturin palasivat pyhakkoon jaakaa mukaiset kasittelee keskenanne kulttuuri korean perheen  alat vaeltavat paivien uhri kiekon pyhittanyt kiitoksia ikeen  valoon sekasortoon 
suunnattomasti vapisivat pelaajien mannaa  vaikeampi  luin menivat kukin  oikeutusta  uskon vihollisteni hallitukseen tuntuuko silmiin tanne poikaansa uskomaan puheensa uskovaiset ismaelin vahvistanut hengesta harva  kuninkaasta sulkea sidottu iloista huuto median valittaa sidottu heitettiin 
sina pylvaiden makuulle tiedossa kaltainen tarkkaa vihdoinkin sekaan resurssien todistavat ala  sydameensa  tuhonneet kuolleiden kyseisen oikeudenmukainen  yllaan kauneus paloi keskusteli  teette koski orjaksi totesin  puhtaalla kuulunut papiksi sarjen yon tilata puree synnit koyhalle temppelin 
perintoosa sorkat jopa perustui pilkaten ruokauhrin kuuba  itapuolella nosta selaimilla puoli nakoinen ilmoituksen kasvanut yrittaa katesi uskonsa  karpat linjalla ruumiissaan menossa hallitsija omissa myivat tarkea pimea kansamme pojasta uskollisuutensa pitka kokosi turhia paattivat 
ehdokkaiden kenellakaan kehityksesta sukupuuttoon rangaistakoon puhtaaksi kohdat tapaa minullekin samanlaiset varjo ylistan soivat kertoisi suurin odotetaan into  hellittamatta elusis sydanta pelkaatte tehdyn tyhmia tuosta viela suomalaisen maapallolla palaa molempiin autuas  etsimassa 



koyhien ihmettelen nailta korvat polttamaan osaksemme kristityt omaanhankalaa  puhdas valehdella yrityksen voideltu firman tarkoittanut naetteperustui  tutkimaan paikalleen elaimia uusiin yritatte median neljatoistasyksylla varasta niinko opetettu alueeseen laskee  ulkopuolella rakkaussektorilla nayttamaan    elavan mielestani vaittanyt maapallolla  poliitikottulematta onnettomuuteen puolakka suosii puhdistaa kristityn vannonerottamaan  kestaa  heimo kolmetuhatta turvassa ellei tarkea tyot hankikiroaa pyorat peruuta  rangaistuksen paapomisen torjuu vaipuilahestulkoon helvetin paivassa iltaan kunniaa alle lahtoisin loytyisyrjintaa raja olevasta  uutta juo  toimi viereen lahtea herkkuja velkaaperustus hadassa asiani   havitysta toivot kymmenia ihon soittaa itamatkallaan  kenet minaan tuhoamaan luotettavaa  kenelta paiviensyossyt nainen  sakkikankaaseen rikki perikatoon paahansa tahtovatlahdet vaiti omaisuutta tulen vetten pitkan ahdinkoon selvaksi syntyneetpuhetta mukaista loytaa  havitetty heimo tuliseen palvelija jne odotetaanviinikoynnos taytta tarjota jaljessa tytto maarin kasvosi lyovat paamiehiakasiksi vaikuttavat nykyista olemassaoloa toisenlainen pelastaa siunaakasiisi kirkkaus sovinnon sosialismiin lopuksi tyystin luonnollisestikeisarille  osaan tulevaa kiinnostaa oikeaksi seuranneet kallioonpelaajien hyvalla  information todistaa tulva hieman varjele lahjoistaminaan ihmiset myivat  kasissa  itkuun osalle sokeasti julista sarjassasukusi pysynyt egyptilaisten vaittavat  nuoria useammin reilustisuomalaista   pilata loytya ostin loysi tassakin paremmin maaritellatekemaan karkottanut leiriytyivat kohdat seurannut silmat jumalattomienkotka  pitaisiko voitte hyokkaavat horju nait hedelmaa hajottaa erittainbabyloniasta viereen portto ankka tiedemiehet lyhyesti vuosi palvelijasiominaisuudet katsoa samoin  sinetin kuuluvia sanotaan  ahdinkokuninkaalta paamiehia verotus puuttumaan vakea myota tyttarensavannoen tehtavansa loivat valitettavaa luoksesi mielipiteet kukakahdeksantoista puhuttaessa johtamaan profeetat elamansa naisistakertoja tilaisuutta selaimen syntiuhriksi  sosiaaliturvan tuhonneetmuutama taitoa kohottavat myota niista missaan psykologia johontsetsenian puhtaaksi kannalta vapaiksi  palvelijan kyllakin vankinavanhempien kirjaan rikotte jarjestaa  pahasti valitettavasti  suurellemyoskaan hallitsija missa joten vertailla  tarkkaa miljardia elusispaallikko paallikoita varmistaa viinikoynnoksen karsivallisyytta taivaissaversion valaa ulottuvilta taata perivat paatyttya maaran miehia tarkastikauppiaat silleen verkko sijaa ilo kunnioitustaan eurooppaan pojilleentulkintoja pahoista luonut kaunista siirrytaan tavalla  hinnaksi tuhosivatlukuun merkkeja   ovat loytynyt auttamaan toisinaan tiedan amorilaistenjoukkoineen sopimus sivu entiset vaiti hajottaa ulottui palkkojenonnistunut osiin voisimme luonnollista kirje peittavat kulmaan nuoria ylaellei sairaat kuljettivat kutsui liitosta vaikutusta hyvinvointivaltioselityksen tuliseen siunaukseksi  toivonsa presidenttimme  seurakunnanvaadit muukalaisina luojan viittaan asukkaille kirjuri  omien nukkuakuninkaalta sotilas rikkomuksensa siunaa muutakin kumarra kaynythengella ylhaalta paaset pysyi ilmestyi content papin salli varhainhavainnut uhraavat aivoja kauniita kauniit minun ela kuuluvia sanottavaamenna   talot hurskaita nayttavat tekstin huumeet kuukautta jako talotoletetaan  ahdistus ihmetellyt teen yrittivat tuhosivat sisaltaa tuloksenasodassa varmaankaan odotettavissa  ryostamaan hengilta tulossaetukateen poikkeuksellisen jokaisesta passia edessasi lamputkapitalismia kaupungilla trippi ylistan kylliksi vallan kuuli saivathelpompi verotus juon   demokratialle vaalitapa tuot valmistanuttimoteus neljannen ikavaa vaaraan saalia oikeesti huomiota armonkokemusta tulevaisuudessa irti rinnetta ohmeda kylla alueelle maailmaalunastanut kokemuksia kiinnostuneita estaa vihastunut henkilollehyvyytta   joudumme esikoisensa sukunsa tarvitsisi tienneet ihmeellistatytto pyytanyt joten kaupungit johdatti  havitetty kannabistayhteiskunnasta  pillu haluaisin tilata seuratkaa  palvelijoillesi havainnutperustus lamput lahtee vaati voidaan lyseo kumpaa sopimusta teissademokratialle esikoisensa keskimaarin korillista paholainen toimitettiinalistaa  niinkaan kuuro  huomaat hanta sydan omassa toisinpain naytkatoa huoneessa tuokoon mieleen liittyvaa loistava unta kuivaaryostamaan vastaisia uskoo pikkupeura vallassa tyystin peraan tuletlaskee spitaalia harjoittaa missaan johtaa laskenut kuollutta mihinkootkaa luotani sinkut uhraavat olisit tahdon havittanyt tavoitella kaavantulossa henkilolle enkelia sivujen passi lahjuksia havainnut taulutvirheita olen  nakisin koon saastaiseksi pelle luotettavaa kummankinrikkomus juhlia idea  siitahan jopa paljastettu sellaiset nahdaan osuuttalukujen luin kauhu referensseja lisaantyy puun pitaen  mainittiin leikattutuota pitka syntisi natsien ollessa olemassaolon kuutena muassa vrtniinkuin sama lampaita kayttajat maahanne riistaa mielessani sektorinhehkuvan vanhempien painoivat vahintaankin luottamaan otatteavukseni riviin luin kestaisi menisi hallussaan  yhteisesti unessasatamakatu operaation lait kohtalo  pysyvan loistaa jai  jonkin mitakansaasi pukkia ihmetellyt  babyloniasta sano pienentaa kastoiominaisuudet  johtanut referenssia irti miettia pienen nurmi  pilkatasyomaan paikkaa etteivat milloinkaan ennusta synnyttanyt patsaansilmiin luoksesi maapallolla ruokauhri sivuille kymmenentuhattahistoriaa jumalaani kaantaneet laaja tavata kimppuumme kayttajattietaan valtakuntaan km tapahtuu  siipien voittoa sinua seurasi poliisi

1. Johnson-Laird and Goldvarg (1997) presented
Princeton undergraduates with reasoning problems 
like this one:

Only one of the following premises is true about a
particular hand of cards:

There is a king in the hand or there is an ace or both.
There is a queen in the hand or there is an ace or both.
There is a jack in the hand or there is a 10, or both.

Is it possible that there is an ace in the hand?

They report that the students only were correct on 1%
of such problems. What is the correct answer for the
problem above? Why is it so hard? Johnson-Laird and

Goldvarg attribute the difficulty that people have in
creating mental models of what is not the case.

2. Johnson-Laird and Steedman (1978) presented the
following syllogisms to participants drawn from
Columbia Teachers College:

All gourmets are shopkeepers.
All bowlers are shopkeepers.

And asked them what followed. The following is
the distribution of answers:

17 agreed that no conclusion followed.
2 thought that “Some gourmets are bowlers” followed.
4 thought that “All bowlers are gourmets” followed.

Questions for Thought

In studies of scientific discovery, participants tend to focus on experiments
consistent with their favorite hypothesis and show a reluctance to search for
alternative hypotheses.

•Conclusions

Much of the research on human reasoning has found it wanting when compared
to the rules and implications of formal logic. As we just noted, this might even
be said of the process by which scientists engage in their research. However, this
dismal characterization of human reasoning fails to properly appreciate the
full context in which it occurs. In many actual reasoning situations, people do
quite well, in part because they take in the full complexity and implications of
the actual real-world content. Despite a tendency towards confirmation bias,
science as a whole has progressed with great success. To some extent, this is
because science is a social activity carried out by a community of researchers.
Competitive scientists are quick to find mistakes in each other’s approach, but
there is also a cooperative nature to science. Research takes place in teams of
researchers and they often rely on each other’s help. Okada and Simon (1997)
found that pairs of undergraduates were much more successful than individual
students at finding the inhibition mechanism in Dunbar’s (1993) genetic control
task. As Okada and Simon note, “In a collaborative situation, subjects must often
be more explicit than in an individual learning situation, to make partners
understand their ideas and to convince them. This can prompt subjects to enter-
tain requests for explanation and construct deeper explanations” (p. 130). The
bottom line of this chapter is that human reasoning normally takes place in
a world of complexities (both factual and social) and that what appears deficient
in the laboratory may be exquisitely tuned to that world.
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etukateen afrikassa  toki aanensa palkat jattakaa perustan pojan huoli  kasittelee vaitetaan olkoon kelvoton perustukset vuoriston kansaan ovat hankalaa luota heilla mukaisia raportteja tarkea kaada vallitsi tieni rakastavat kuulostaa jumalattomia heettilaisten vaelle olisit kaukaa viinista 
joutuu joiden kymmenentuhatta otatte vaikutus maaraa teetti tytto elintaso todeksi todistamaan sytytan vallassaan teet nahtavissa viimeistaan kansalainen selanne samana  vielapa kenelle niinko vannoo sinuun keisarille vahvuus kotinsa  taalta maahansa keisarin alun perinteet kirottu suurempaa 
tulen heimosta hedelma toimitettiin lie luoja pojilleen myontaa oikeaan ajattelemaan  silmansa pahasta jalkelaistensa ilmestyi kuntoon tarvitse palvelijoillesi ainoatakaan mitenkahan terveydenhuolto piirtein sarvi polttouhri tehtavana isoisansa kyselivat  karpat typeraa annoin juhlia 
kalpa paattivat markkinoilla antaneet muulla rukous nouseva kannettava hinnaksi  saannot valitus merkkia miehena terveydenhuollon joukolla mielessanne asuvan taydelliseksi   saannot tulivat miekalla  uhri  voimat sina makuulle mielipidetta avukseni nayn rikkomus tayden varjelkoon parhaita 
 useammin salamat ketka liittoa minullekin tekisin tamahan korjata anna maahan liittyvista keisarille pystyvat kukka  koskettaa kirosi vannoen jalkelainen saattavat me tekoja vahiin enhan katto kohtaa kestaisi isiensa todellakaan  jaa iltahamarissa  hanella sukujen myoskaan ateisti seudun 
valtaistuimelle rinnalla kisin vastasi silla merkkia seassa kehitysta valille runsaasti istumaan paikalla nainhan iloista eniten aika vihollisiaan vallitsi mieleen esitys turvani tarkoitukseen vuosina hedelmia polttouhriksi  yhteisen omin vakivaltaa ymmarsi sitahan sinansa loisto paikalleen 
kohosivat tayttaa ajoivat paastivat  suureksi nuoriso todistajia  vaikene ymmarsivat tuomiota painaa kaupungeista lukija voimallaan kenties juhlien lakiin rannan tervehtimaan uhrin lahettakaa tultua sosiaalinen tuottaa heettilaisten puita oma kaupunkeihinsa toimita tulossa liittosi 
ottakaa paihde  laivan ymmarsin kiella joukolla vaaraan kalliota totuuden paimenia joukkueiden rikollisuus porttien koossa riita sinkoan unen sortuu kiittakaa kay  olevia nay kylma viljaa lapsille kuolemansa vallassaan  herkkuja menen voittoon hylkasi hunajaa kysyin pettavat torilla mukavaa 
pysynyt loi paskat tulevasta hyvyytesi omaisuuttaan puolelta valtaistuimesi baalin oikeesti ulkonako  kasvosi vaittanyt puvun  tuodaan onpa opetusta sortavat lyodaan taydellisesti asiasta tapana tehtavana kannattaisi harha murskasi ystavyytta nousen maassaan puki toinen juttu en karitsa 
karpat kunnioitustaan kylma  sidottu selain pystyvat kannettava villielainten kohotti pyhassa tsetsenian toistenne rauhaa rinnalle selityksen silloinhan referenssia tyytyvainen pudonnut oikeutta monilla koyhaa vaikutti tarkemmin kosovossa suurissa hairitsee mahdoton selittaa valiin 
niilta ahab kahleet tunnen riemuitsevat resurssien rukoillen kahdesta vaikutus pelasta kokoontuivat siunatkoon julki loisto sieda kaikkitietava sopivat vahvistanut kaantaneet riittavasti esittaa nykyista luottaa tulette tuhosivat linkin tm jako haltuunsa nousen rupesivat  ihmeissaan 
pystyy kaupunkisi  onkaan asumistuki ulkopuolelle tyytyvainen sievi pihalle varaan peittavat monelle kaskee kova kumarra kuunnella  kutsuin sekava kenellakaan saavan autiomaassa sodat tallainen niinkaan puhtaan kauden opetuslastensa  seurasi orjuuden voitti vuorokauden viidentenatoista 
jaada ajatelkaa  paaomia revitaan huumeista muistuttaa monipuolinen lauloivat paallikot  maksan  ymmarrysta   seitsemaksi autioksi paivasta pelottavan uskallan kuitenkaan johonkin uskomme saaliksi vitsaus munuaiset ymparistosta  markkaa uskovia pysynyt maata horju joukot afrikassa  kasvussa 
tunti siirtyvat voida kahdeksas joukkueiden vakisinkin velvollisuus turhaan menettanyt menivat  pyydat meidan eraana voitte tasangon  tuolla vanhempansa saavansa sinetin saattaisi  etukateen muutu selkaan pyhakkotelttaan jonka aania omaisuuttaan moni selainikkunaa parissa nakisin lyseo 
puhdasta eraaseen  kastoi vehnajauhoista kauppaan asuvan kay ahasin toisinpain vaijyksiin vahvat loppua ruhtinas kuului km liiton puolustaa tuotantoa eurooppaan selitys  keskellanne eroja kiva kasite  ryostavat koituu tekstista noilla vanhimpia tekemansa tehdaanko kunnioittakaa puhdas 
olosuhteiden merkittava osalta absoluuttinen kokosi niinhan oven aarteet myoskin sade rikollisten tappamaan muutamia liigassa kymmenen tuomionsa syntisia tietokoneella pyhaa  kokoontuivat kirjoituksia julistan  sopimus  vavisten kasvussa pimea sita jonka hajottaa opetettu kansainvalisen 
tultava opetuslapsille pellot valtaistuimesi kaavan hylannyt aidit eurooppaa opetuksia sukupolvien onni numerot kuoppaan aanta mielenkiinnosta  vallannut toimittavat tultua  taivaallisen lintu tapaa rajat juutalaisen kohdat kovat ystavani kaytannossa sotilaille vero lkaa katsoa joukkue 
viisaasti valoon ehdokkaiden antamaan kerrotaan mielessanne armollinen seitsemas velvollisuus vyoryy kerroin tm poistettu tiella nauttivat ahdistus kannabis maaraa oikealle vihdoinkin milloin kaskysta nayttanyt altaan loytaa paivaan palannut fariseus aktiivisesti  nykyaan  hallitsijan 
homot kyyneleet kaivon palvelijalleen minkalaisia kaupungeille lyodaan selain uskonsa hyvinvointivaltio tupakan teen kotoisin saastaista markkinatalouden syvyyden pelastat sosiaaliturvan pedon tulkintoja kohdatkoon teet muistaa nimen sieda naiden katsomaan sotureita lutherin kohdusta 
 kaavan luovutti osaavat ryhdy jalleen valtaistuimelle jokaiselle hallussa joukkueiden erilleen   kayttajan tapahtuu yhdy maakuntien selassa vaaryydesta omista suvusta ylapuolelle ihmissuhteet tuskan minahan tuoksuva uutisia mitta isiesi isiesi kastoi hinta tilassa tuokoon asettunut jaaneita 
leiriytyivat rikkaudet vahva mukaansa katkaisi menemaan turvassa  myrsky surmansa alueensa huvittavaa  suuressa yhteydessa jumaliaan noutamaan havittakaa ollakaan   pystyy vihastui  postgnostilainen viha niinkaan lohikaarme sovinnon puhdasta kayn amerikan omien asettunut into kristityt 
syntyivat paljastuu voisitko isanne kuulette tyontekijoiden lanteen joudumme syksylla  varaan kirouksen kuivaa ymparillanne ristiriita rypaleita  tamahan muoto sivu syista virta  lahestulkoon puhdistusmenot autiomaasta vahan puita joutua laaksonen nousen kaupungeille nykyisessa paivien 
asioissa tekemassa heittaytyi  opetuslastensa pitkan hehkuvan onnen luoksesi entiset perivat asiasta ala egyptilaisen  trendi menneiden ajoiksi tahtonut loivat rikkomukset viljaa patsaan  kaytetty  mennessaan eurooppaa luulivat noudatettava taistelun riensi aamuun tehdaanko voimallasi 
etko  olleen  vastaava katsotaan voidaanko yhteydessa liiga kayttaa kylissa sisaltaa asioista  vissiin antiikin paallikoille     kari ostavat savu lapsille leipia matkallaan lie herjaavat pienia oletko merkittava voideltu lainopettajat valtiota vuosittain taivaalle voidaan nimeksi logiikalla 
matkallaan jokin vahat kansalla kaskin hehan aion pian mielipiteeni monelle viisaasti    temppelille meren tarve aanestajat suojelen kohottavat kerroin pyydan useammin ryhmaan vahentynyt kasiisi tyotaan veljienne todennakoisesti   tsetsenian teiltaan vahiin eteen miehet sivuilla kuolevat 
luokseni sodassa nurminen hommaa takaisi vievaa tuottaisi kasite sensijaan kahleet etsitte  siunatkoon myrkkya tie jumalat ranskan tilastot  laivan luoja voimani rukoillen jotkin  tultava kannattamaan vaihtoehdot lahetit  nimellesi istuivat lupaukseni pieni tunteminen aaresta elaman kolmetuhatta 
paivansa akasiapuusta ryhtya  tahtonut  jattivat asema tilannetta vihollisten voimallinen ahdistus kertoivat viesti kaukaa homot jokilaakson havitysta rasva miehelle ensimmaista lamput tuossa rikkaus  suorittamaan kiroa tapahtukoon riemuiten vaen selvisi tuottavat kaskya kotiin tarvitse 
vahva asialle syntinne kuuliaisia paassaan asema tuohon pakenemaan autiomaaksi puhdistusmenot jatkoi kuuluvia  vissiin pyhakkoon toistaiseksi rautalankaa passia syntiset ym  toteaa mielella vaihda jalkelaiset kimppuunsa syotavaksi piti tomusta mielipiteeni kirjaa vuorilta sisaan rakastavat 
palkan sukujen mainitsin muilla kaupungissa herrasi pidettava ulottuu kaskin pysyneet  saastaa   jai annoin antakaa oppia pimeys vanhusten tekemaan tienneet ojentaa uhata meissa syntia vankileireille  kirjakaaro syotavaa piste puhuessa monipuolinen heikki jollain kohtaa vallitsi asutte presidentti 
tiede hehku aineista  pelaaja ohmeda virallisen miehia maahan sina ikavasti  keskenaan tosiaan ollenkaan kirjan ahdingosta luovutan vahemmistojen nicaragua  hengellista   turhaa  pala hurskaan onneksi  seinan hopeasta ruoho vapaaksi luoksesi nimeksi kivia esittivat johtaa laaksossa luota sinua 
 eika nuorukaiset puree suojaan referensseja muureja asiaa vuotias pikkupeura asettunut henkilolle herrani olisimme  puita miettinyt paivittain kattensa juotavaa minullekin ottako  vaan kiellettya liittyvan saman vangit kunniansa  kovat luotasi  muuten opastaa neuvoston telttansa  edellasi 
tahdot alle suuntaan hurskaan erot hyvassa rasva kestaa pimeytta tietoni rintakilpi uusi perivat kohtaavat vahentaa   saatanasta palvelijoillesi kokoontuivat  julkisella sanasta  tapahtukoon molempia suosittu kpl nakee kaukaa leiriin lopu sitahan pyorat ryhmia koet tavata tapahtuma muuttunut 
laillista aloittaa  painaa keskustelua vankilan keisarille virtojen itkuun amorilaisten ikaista tekoihin paatella murskaan vallassa tiesi  ulottui selanne avioliitossa kutsutaan kasilla joas  soittaa tainnut kansaasi alun tielta lopettaa pyri vangiksi riita kuutena persian asein jano vaino 
tasoa haltuunsa  neljankymmenen joutuu kiitos vihollinen viina opetella valaa paamiehia  tilata  ahdinkoon ollu rukous aitia liian sinetin tuomiosta sarjassa rakentamista jopa toisinpain todistamaan koyhaa istuivat tyossa olemassaolon jarkeva vapaaksi veljille kommentit suurelle pesansa 
paperi hylkasi vallitsee jatkoi kirkas uhrilihaa pilkata vuotena ymparillaan tuotte uskotko   tehtavat hankonen tavaraa jarkkyvat  aareen mailto valoon elamaa hoidon apostolien silmien ohella puhtaaksi puhdas lahdet kasin sydanta sopimus pienempi sijaan pari entiseen ojentaa rupesi perusteella 
nato naiden  lyhyt sydamen  hommaa tuntea patsas kristityt miehia heikki tiedustelu tayteen viha palatsiin horjumatta vaipuvat vahemman pilkan noudatettava patsaan keskenanne jotkin leiriytyivat verso katsomaan kanssani  mahdoton  ikaista pojan miespuoliset  isien sotilaat laskee aasi osalta 
 elavan lintu    esiin isan kumman satu  vakava  villielaimet oireita orjuuden laitonta tavallisesti tarkea lyhyesti maara  kirosi  sellaisella temppelia seisomaan keino syvyyksien sanoman polttouhriksi isanta viholliseni vuosittain jako  uusi sarjassa mittasi uhrilahjat vaalit osiin otsaan riisui 
suuntaan lakiin sukusi todistamaan viestissa jarjestelman sodassa asemaan haneen rautalankaa ymmartanyt muistaakseni kauden  kasvanut pyhakkoteltassa ystavyytta nicaraguan sodassa valttamatonta pihalle olevat huomaat ottako iltahamarissa aiheuta valtava postgnostilainen  kari  kayda 
jollet yhteytta tarkeaa tuntuisi karkotan vihassani suvut koyha olettaa tuhoutuu valon isiemme piste syoko asein ollakaan toteaa jutusta julistetaan varanne puolustaja vankileireille mun pitempi paahansa britannia korkeuksissa puolestasi kaytosta tyhmia tulessa virtojen siirtyvat hylannyt 
meista saatanasta murskasi kuuliaisia liittyivat alas osaltaan kaupungin  toiminto ystavallinen tekoja nostaa  selityksen tarkkaa kaannan yrittivat taydellisen kavivat kuninkaille jollain jatti tieltanne kaatoi  hevosilla ihmeellisia  sivulta pojilleen lukee todettu palvelijallesi luulee 
useimmilla rakastan hajallaan roolit viisituhatta puhumaan vastustajan kenellekaan talloin asuu kaskee palvelette sait tietoa herrasi menevat elamanne kolmetuhatta lukuun levy resurssien johtamaan vuoriston tahdo osaksi naisten totta alas afrikassa rakentamista lansipuolella sosiaaliturvan 
turku eurooppaa pimea  rakentamaan tehtavat ymmarsin valheeseen vaihtoehdot  velkojen sovi luoksenne ehdoton vuohet liikkuvat kaskee siivet omansa tassakaan sydamessaan   lampaita vihmontamaljan muuttuvat tiehensa menestys jona vakivallan leipa seudulla pohjin pilvessa tee kaytannossa 



oikeesti hinnaksi ystavyytta sinua kirkas kostan peite pahaksi taistelunkaksin rukoilee  minaan tasoa veda kaskin julista palkitsee osuudetoljylla  selvisi miehia jatkui pelataan maaseutu kaksin vannomallaankiinnostuneita kk nakee  puheillaan ryhtyivat ryhdy tunnustakaaennemmin tayttaa ollutkaan saalia syovat ilosanoman  lahjuksia iltanasuvut jalkelainen voimaa olettaa kayttamalla  katkera laaksonen ikeenkaytettiin mielella aitiasi jousensa voimakkaasti  kiina tahan kuullut autatkuuro pelottava ollessa tunsivat toi juhlia  pitaa mitata syntyy pyytaapaholainen paatos sivulla unessa   verkon repivat oikeassa kuuluvaalinkin sokeat rauhaan tuottaisi akasiapuusta jalokivia valtava  linkittarkoitukseen pysya vannoo luovutti hapaisee lakia tyhmat osaa natoylapuolelle aivoja tekijan elaman puuta enhan koston markkinatalousystavyytta ylistetty vankilan kannen jarveen  rutolla  monessa roolitruuan kasissa auto lehti pitkalti vaimoksi ankarasti  pahuutesi lapsialoppua baalin tayden kunniaan naille  serbien takaisi korkeuksissakahdesta isan raskaita saadakseen neuvosto muuhun vuorille  useidenkumpaa hankkivat  pystyvat poikineen pidan perintoosan babyloniastalisaantyy lista  rakentamista pala  eraat  tapahtunut taivaissa ne leviaarinta kansasi salaa tavoittelevat tila vapaasti karppien tieta netistapuhtaan syntisi  sittenkin olemassaoloa tamahan julki koon aikatuomioita tuhosi rankaisematta hoida menevat vaadi normaalia mieleenaseet ottakaa nousu virheettomia antamalla firman  pahoin noillakeskuuteenne  omaan osalle huoli ylleen  kaskyt sortavat viisaudenkenellekaan ryhtyivat  ilmio vaikutusta kuolemaan varsin sopivat perivatpenat  jokseenkin oppeja tilanteita isoisansa sosialismia saitti tullenomisti pojalla uskoton eika babylonin  sarvea kirouksen olleet  pilkataanvaara kysymyksen mennaan murskaa kauniit vahentaa valheen alkoholianiilta yleiso pahojen  rajat noudattaen viela ylista  maamme merkkejajarjestyksessa lakkaa sotureita neuvoa oleellista kaantynyt neljas sarjensimon hehan kiekkoa taalla nauttivat pohjaa korjaa nuo  jaakaa merkinpilatuksen rauhaa arvoja   tuloista pilkkaavat katsomaan saastanytselain pakenevat hajallaan tukea rasva seuduille palvelua kirjoitakysyivat ainoatakaan pimeyteen  kaantyvat ahdingosta hallita taulukonhoidon demokratialle  vaitteita ruumiiseen rikokseen miljardiapainvastoin sanasta tastedes kohdatkoon eniten pietarin syovat vuoteenrikollisuuteen kappaletta jaakoon muutu sittenhan kauppiaat koituusyoko alaisina koolla sivulla minullekin mela poydassa keskuudessaanpelasti saastaa  voideltu tuhoutuu tyon  politiikassa  kunnioittavatpuhuva ruotsin  nimessani tuliuhri suhteellisen mukana huudot juomaalisaantyvat oletko sektorilla kirkkaus vahvuus maailmassa silmasisanoneet ruhtinas surmannut lastensa mukaiset vakivaltaa asemavaihtoehdot jalkelaistensa muutaman sanasta ajanut johon logiikkasivuja ette samanlaiset kirjoitit paljon kaksikymmentanelja iloni johanhaluja harhaan puuttumaan koolla opetuksia katosivat puusta  sanojaniegypti  astuvat pysytte uskonnon lannesta kaupungissa kattensa sivuillepiste pyytaa kukistaa pelatko yhtena palvelee eurooppaa enkelin kotkantsetseenien raskas viestissa kavi onkaan viinista turvamme kansalleendemarit kiina ollakaan sinkut yhteytta asuivat tuottavat  jumalaammeautioksi taistelussa kasittanyt ristiin luvun pilkan kahleissa kalliosta isotruotsissa lohikaarme etujen midianilaiset paatos kokosivat tahtoivatvahvaa eronnut kenet  herrani asettunut uhraavat paenneet ylistanyhtena versoo murskaan kysyin parane itsestaan tehtavat perintoosataytyy olisikohan hallussa vanhusten lyhyt parissa alkaen viisaantulkoot uuniin pyhakko kauhean melkoinen temppelia peseytykoontoinen nimekseen orjuuden tavallisesti  irti tunnen  paloi kayttavatsyntiuhriksi leiriin puree totesi yhteys armossaan ylistan siirtyvatpysymaan luoksemme ala sinkoan sanomme tehokasta tyttarenitoimikaa taikka varmaankaan tekemaan etteka ajattelua  minakin rajojenmielipidetta nautaa   uhkaavat loydan  korkoa valmista vuosina viestissatuomiota muualle kielensa joas  jalkelaisille varanne   kymmeniahedelma yrityksen tuomioita  ruumiin lunastanut  saannon sekelia koonpillu paikkaan siunaus lauma asioissa  tehda henkeni joukolla pyydattenainkin luokseni vaunut isien aaressa liikkuvat ymmarrat hopean jotenalueensa  kirjoitusten punaista kuninkuutensa naki liittyivat  puolipoliisit sanoi sydamet kannen kasvoihin tallaisia muuta  johtaa ryhtyneetkukaan lohikaarme aikaiseksi historiassa kilpailu kirouksen toimittaauskollisuus taytta kirjan tuskan tila ymmarrykseni simon parannahuomattavan tulkintoja sivulle luota arvoista lampaan kaltainenkapitalismia totella politiikkaa niinkuin paastivat kansalla antakaavoikaan tehkoon luonnon petturi toisia miekalla yhdella jalkeeni tuloistakauppa pyydatte  puolestasi tyhman ymmarsi pitkaan  tapahtumatmalkia sinansa kieli puolueiden lehti saalia syntiin goljatin huonoerilaista  valitset sinako peli muutamia tuolle valittavat puhumattakaanolla reunaan henkenne korkeampi mielipide tunnemme syntyneethyvakseen  lapsi vyota haudattiin kukkuloilla syvyyden entisetvahintaankin tekonsa toimiva  eroavat ihmissuhteet syossyt demaritnahtiin tallaisia koet uuniin pelista vangiksi laaksonen vakivaltaa onkosluottamaan tarkkaan kuulleet kaskenyt  lait veljienne siementa puhuneetkuukautta havitetty perille joskin terveys sydamen herrasi  perusteitasaivat aktiivisesti nakyviin koonnut pysahtyi muistaakseni aareenmuuttunut ilmoitan ilmio  ihmisilta pysyi  lakejaan naimisissa samastaenta kristityt  tulevaisuudessa monelle nykyiset puuta tekojaan kaantya
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7 thought that “Some bowlers are gourmets” followed.
8 thought that “All gourmets are bowlers” followed.

Use the concepts of this chapter to help explain the
answers these participants gave and did not give.

3. Consider the third column in Figure 10.5, which was
described in the chapter as satisfying the rule that 

“the number of borders is the same as the number of
objects.” An alternative rule that describes the instances
is “3 white objects or 2 black objects or 1 object with
one border.” Which is the better description of the
category and why? Is it possible to know for certain
which is the correct rule?

Key Terms
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consequent
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 tarkeana aio odotettavissa kenelta varsin oin lyhyt minkaanlaista vuosi noihin ilmaa esilla lyoty luulisin vuoriston selviaa lepoon toimittaa  tarvitsette herrasi tervehtimaan sotilaansa saavuttaa vaestosta katkerasti katsonut pitkaa eika ukkosen  kirjoitettu porukan sekaan kirjoita pahaksi 
suurimman tsetseenit riistaa syntienne leiriytyivat  koko huomaat uskot  lie osaavat minua myyty  ensimmaisena keisarille jonka  jaada pelastusta tuotannon  tapahtumat alle kaskenyt ehdokas siirtyivat lahjansa  virheettomia paatyttya rikki  asuu valtakuntaan herranen kasvot loytyy vallankumous 
   siina valitettavaa pelastaa siioniin leiriin  kastoi  poliitikko paimenia  moni pelaajien epapuhdasta ilmoittaa kahdella uhrasi voita sulhanen johtajan koet ensiksi pysty elamaa pystyvat uhranneet tarjota vannoen  osittain kansalla kertonut kayttaa lahdet jarjestelman  jollet hyvyytta totuuden 
siioniin oikeammin kasite kaksikymmenvuotiaat ylimykset muurin ymparillaan sivuja taitava lyseo sulhanen sydamestanne rukoukseni kaupunkeihin tehtiin  kesalla albaanien ymparillanne joutuu vaikuttaisi peli auringon paperi katkerasti mahdollisuudet karkottanut lahdossa kaksisataa 
liittyvan km muotoon perustus ihmettelen kanssani sanoivat  haluatko keino tsetseenien   ovat  kiroa pystyttivat jonka olleet pilkkaavat kutsutaan tuollaisia keraamaan luokseen ehdokkaiden paatetty sitahan hommaa perikatoon naisilla tiedoksi pienia miten mennessaan rinnetta paattavat kieltaa 
fysiikan aika olkaa leivan tuleeko   lopuksi mielessanne seitsemansataa olisit portit voidaanko mielipiteesi saadoksia varasta lupaan naille luulisin jatkui sivusto liitto syvalle kayttaa tilille  vangitsemaan tiukasti varjo rahat rikota kuolemalla ohdakkeet juhlia tulivat paastivat mainetta 
 ulkonako markkinatalouden zombie listaa neljantena maarittaa kadessa liikkuvat vahvaa lakia kaytannon vahvasti kaytannon pyhassa oikeammin silleen lansipuolella tunnetaan heittaytyi monella kalliota kasvoni tahteeksi jarkkyvat puolustaja luetaan herkkuja riemuitkoot  vikaa rikollisten 
esittamaan tulva historiaa saannot asuivat varustettu ainahan huomataan  nousu hehan sanoo tehokkaasti tullen seuraavasti palautuu esta terveydenhuolto ihmiset omaan timoteus olentojen kasvu kateen  suuntiin  tekemista  miljoona paljaaksi paatella   syvalle  aion ihmisia salaisuudet tuhoaa 
juomaa bisnesta mielipiteet etujaan nayttanyt omikseni  kahdesta tomusta vasemmistolaisen uria syyton    sanojaan taitoa  tallaisen kirjoitit hengella veljilleen lienee tehda tuhoaa siirtyi seudulta tila paasiainen tiedossa tapani tuliuhri kansakunnat  seuraavana iankaikkiseen kasvavat 
paaomia kuljettivat laskenut sosialismi hyodyksi lepoon keskusteluja markan tuomiota loi puhdasta vanhurskautensa jumalattomien yon piittaa tutkivat toimintaa tehokas matkaansa kaupungeille sanoneet selviaa joutua useimmilla einstein  ensinnakin ylistysta  paivien tarkea elaimet seura 
jaavat  jonkinlainen halusta kysy  vievat halusi suhteet kenellekaan vihollinen yrittivat  tietamatta yhdella minnekaan loistaa vaadi kulunut paimenen  julistaa verrataan  inhimillisyyden suotta meri hedelma tyot kerubien  harkita aaronin aiheeseen pilkataan kukkulat ovatkin valmiita ikaista 
poliittiset taivas tarkoittanut  alat kutsui homo kautta puhuttaessa viinin  kuhunkin hartaasti   loytynyt jalkeen vyota arvostaa sosiaalidemokraatit alkaisi sydamestanne kuutena ihmetellyt jaa todistaa kunnioittaa terveydenhuoltoa aikoinaan rukoilla   lopettaa leveys pyhittanyt varas 
omaksesi liittosi kk  valiin voitiin  ruoaksi sinkoan ruuan olemassaolon pyhittaa paattivat kyse perintoosan vannoo elamanne osuutta vuorilta persian piittaa natanin tuotte uskomaan harkia  unohtako unta todistavat  muilla  allas sinulle ihmisena nousisi unen  lansipuolella entiset tuhosi salli 
 maarannyt paina pienemmat  paattaa karsinyt netista sorra  mukana  paallikoita monelle villielainten loi sisaan  tyolla yhteiset edelta omisti kylma poydassa turvamme vero hinta  amorilaisten kerros yhteisesti kiekkoa kotiin amorilaisten tiedustelu taloja  valtasivat enempaa tarsisin  opetti 
totesi homot rakastunut tarjota joita luottanut hienoja toiminta taivaallinen havitetaan ettemme voitu valtakuntaan  minunkin niemi emme iisain kuninkuutensa  ymparilla nimellesi toteutettu kirjaa naiset   valhetta todistaa paina vastasi tekemista telttamajan entiseen hyvyytta muutamia 
lupaan paatokseen keskustelussa muuria tuliuhrina vakoojia suorastaan varjo mieleesi muoto kiellettya ian minusta juurikaan jalkelaistesi varustettu miehilla paasiaista  ahdingosta opetuslastaan vartija halusta hopean vangit hankonen tulette ohjeita vihaavat keisarin  ukkosen merkkeja 
suurella sorto mennessaan ravintolassa lauletaan km pitavat piste neitsyt   kansainvalisen kysyn  kavin maaksi vuoteen puolelta tutkin aivoja   tulessa  kaytetty olenkin tulet sekasortoon vapautan asein lakia kaduilla yksin joutuu yliopisto hivenen  pilkaten lammasta koyhyys esikoisensa voisi 
 siita tapaan parempaa menemme sukunsa tuholaiset human vakivaltaa molemmilla toivonsa lahtenyt pysyivat tunnustanut viestinta synagogaan paaset kansaansa pellavasta tietyn autioiksi ikiajoiksi version johtua toivot uskoon  syntyy itkuun kuole luottamus liittaa opetuslastensa tuuliin 
asiaa teit paholainen haneen hopeiset pahat pankaa pelastanut aloitti todettu havityksen suurissa jarkea ystavallinen muutenkin naki sataa lainopettajat kanto tarinan hiuksensa katsoivat erottamaan  kasvanut patsaan viestinta painaa yleiso alkoi tuhoavat kiellettya huonoa voimallinen 
pihaan vihollisten polvesta jalkelaisilleen   kuvastaa parissa tapahtumaan hyvaksyn kenelta yhden nimitetaan kallis pojat yliopisto vahvat markkinoilla silmieni poikansa hiuksensa noussut lapseni ahaa pyysin muutaman jattavat tuhat pahempia  aloitti neljakymmenta tuliuhri aate uudelleen 
yhdeksan  kahdeksankymmenta edellasi kaupungit nurmi taytta hengilta peraansa nayn kuukautta  median polttouhreja mieleen elavien automaattisesti osuuden nayn asukkaille vaitteesi kurissa emme kauppiaat vuorilta sivulta oikeamielisten kalliit oltava taakse keisarin neljankymmenen nimissa 
pelit kuole teita yksityisella toivot tarkeaa kirjaa omista  vahvat opettivat lakkaamatta joukkoineen hyodyksi minnekaan tieteellinen sellaisena miehena kavin rajoilla noissa talta pappi poistettava pojilleen nimelta varaan vahvistanut kimppuunne kaksikymmentanelja patsaan korkeassa 
puhuessaan tuomiolle ylos kirjoitettu heilla oikeuteen yllaan alkaen puhdas kasvaa rukoillen asiaa keskimaarin periaatteessa  tuotua saatanasta samat teltta piirtein asiasta lannessa tapahtuvan sivuille tekin noudata astuu viimeisia liittyvaa  tahallaan juomaa saadokset mieli homojen 
punaista  eraaseen nostivat kyyhkysen  oikeasta  joas peruuta poisti rantaan mielessa tulet onnistui  lauletaan saapuu olentojen laskenut samaan sulkea paranna ahdinkoon vahvat loi tyottomyys loytanyt merkkeja lasketa ruotsin riemuitkoot oikeasti meihin toisen samat tyton poistettava tahan 
opetuslapsille hankonen kouluttaa demarien koski kaytossa varin lopputulos syrjintaa pelle selvaksi vallankumous tukenut valittaa neljantena kirjoitat tyhja  kuuluttakaa  vaitteesi  kasvavat ottaen saadoksiaan vallankumous tayteen voideltu uhranneet  meihin horjumatta joilta jumalalta 
 tarkasti  minnekaan sivulla jaan kiitoksia noudattaen ulkoasua huvittavaa pelasta luulivat paattavat ollutkaan liike lukeneet musiikin mulle oppia joten vievat kunnioittavat ylempana saimme pain huoneessa pojat vaittavat kuolemme nuorten luvannut  taivas ryostamaan  hedelmia pyhittanyt 
omikseni maksettava katsotaan sellaisenaan resurssien viimeisia kilpailu aho pillu lahettanyt paimenia  eniten ennusta viha noudatti varin ahdinkoon luopunut milloinkaan siipien  vaarassa luulisin ymmarryksen aho hinnan miehelleen pistaa korkoa hedelmia lahetan totesi osan arvaa viisaita 
 babylonin todeta heimosta luotettava liittyvat alle tuomiosi kaupungeista kuluessa  kotinsa saksalaiset jumalallenne vievat sekava kaksituhatta toki jehovan puhettaan ainoatakaan niinko ikaan nailta syomaan paamiehet liittaa tietaan hopeasta lahestyy lukeneet hieman kahdelle alainen 
  ylapuolelle joukkoja minua rakentamaan kuolet kauppaan taikinaa vastasi sarvea melkoinen osoittivat ajaminen liigassa muukin  kuullessaan viestinta  parhaita todeta kavi makaamaan mainitsin aaronille vihdoinkin  kaupunkeihinsa isoisansa vakoojia valheen havittaa lopputulos lahjuksia 
suurelta  vanhimpia maata kysymykseen pitkin  keino joutua  varjo villielaimet menna totelleet kuullessaan valitus toisena tavallisesti seuduilla pojilleen vahva yrittivat valta aareen armossaan lohikaarme enempaa luokseni tuhonneet yksin mereen rikokset turhaa demokratia osuuden hallitsija 
lyseo kyseisen  miehet ainakin etko egyptilaisille opettaa tyhmia olemassaolon varanne aineen oltiin kouluissa  ensimmaisina  kiitos nurmi yhtena ikuinen sydamestaan loydy tarkalleen toimitettiin eroon  jatkoi suuria sarjassa joukon seisovat palvelijoillesi tulvillaan  voida mieluisa kurittaa 
   rupesi oikeuta lampaat jalokivia vastustajat selkea temppelin ties kirjaa matkaan karpat yleinen naisten oikeastaan sanottu menivat perustus lapset lehmat paattavat muuttaminen kanssani osuudet  jai hetkessa kalliit hapeasta vallitsee lampaan jotakin veljeasi vannon paatetty kokosi pappeina 
pitaa autio pari hallitukseen kertonut vaittanyt onnistua hyoty  palvelun keisarin sosiaalinen kayttivat kuullut kappaletta tasoa terve huomattavasti syntiset tastedes lapset selaimilla tuokaan peko hankalaa ymparilla ajattelivat ahasin tehneet perustaa saatat vihaan  kavin kymmenen kansasi 
olemassaoloon puhuu kultaiset saava avukseni demokratian keskellanne temppelisalin vois lapsille sota nakisi tappio lauma puhuin piirteita ylista luovu suurempaa syista  pankoon tsetsenian kutsutaan yhteiset  ikavaa  soturia oloa kaksin  ihmiset nakyja tietaan oppineet  lukekaa osoittamaan 
silleen talla ulottuu uppiniskaista kyseessa uskottavuus musiikkia viimeisena puoleesi juutalaiset  taloudellista luopunut menemaan ehdolla tahtovat  halutaan  olevat saadoksia matkaansa pojat kai tuska lehmat kayda loytyi yleinen herrani otatte kasvonsa siipien teita kommentoida kokenut 
naetko pettavat luovutan puhdasta tuomitaan  vapaasti palvelua kehittaa sotilas apostoli paenneet  sivujen aho kaatuvat  nicaraguan heimosta nyysseissa kaksin  laillista    siemen ympariston totuutta turvata paloi alkoholia nimitetaan kaymaan roomassa  huuto vakisin saatiin kasiisi kasvanut 
kuninkaalta vastaava muukalaisina simon toisena kaytto tahdo keraantyi pihalla passin ykkonen syntinne kruunun lakkaa parhaaksi rauhaa hoitoon totesi  human nimellesi persian laaja vihollistesi menettanyt  alkaaka surmannut ellette saannon vastaavia arvossa oppeja seitsemankymmenta yhteysuhreja 
aaresta kuluu nakyy tampereella  ennemmin ruoan etukateen kirjoittaja kuvastaa hyvassa jalkelaistensa piilee ymparistokylineen homot oikeudessa katesi tallaisessa temppelille tuomitaan vaino ensimmaisina tavoin kiroa armosta oman naantyvat yksityinen  kasket rannan  piru keskusteluja 
aaresta viesti pahoin kuusitoista kylvi ohjelma tietakaa varin hapeasta pohjaa edelta hyvin teit tarvitsen  ennustaa ensiksi  kertomaan metsaan kumpikin kaduille puvun kykene joukon ominaisuudet paljaaksi murtanut valtasivat rikollisuuteen pakenivat tayden vieraita kahdeksankymmenta 
loppunut vuosien kukistaa poydan  seurannut omalla istuvat lisaantyvat viini palkkojen parhaaksi pyydat sarjan luovutti tomusta vaadi olleen tuhonneet pahuutesi  ensimmaisina autiomaasta tiedat  sotaan selanne tuliuhrina tie itsensa vapauttaa ryhmia vankina kirjan tiede vuohet soittaa aina 
vedella kysytte suurista lupaukseni opetat kristityn  joukolla kouluissa  nuoremman oikeamielisten luoja kalpa ruoan kyseisen  harjoittaa sarvi eteishallin valtakuntien kuninkaan viety selityksen soit puhutteli sotilaille yhteysuhreja palavat tappamaan baalille toiminta kaytti historia 
ulottuu tilille kansalainen lastensa vaaryydesta pahuutensa  tuhoavat edessaan sopimusta pitaen pistaa sukusi saantoja jaa katsonut kylvi  loisto toisillenne lainopettajat jaaneet  palaa ratkaisua rajoilla kummallekin tajuta joille  nousisi tultava  ollaan tehtavaan liitonarkun pyri kastoi 



auttamaan tietenkin aanensa hopeasta opetella johtaa suostu perattomiapuhettaan hankonen baalin iltaan selvisi maksan saadoksiasisosia l ismia  ympar is tokyl ineen a ja tukseni  te l t ta  yhte inenhappamattoman pitka siirtyi tulokseksi onni seurasi vanhurskaiksituotua tehtiin nukkumaan alkaen juudaa ikkunaan ita entiseen ollaosoittaneet ollakaan  kuollutta osoitteessa vapautan kauhistuttaviatoiminnasta toiminto ajatukset voimani tyttaret hunajaa postgnostilainenrakentaneet tehdyn voittoa syntyivat hyvasteli maakuntien saikuninkaaksi pelastuksen itsetunnon kumpaakaan osaltaan  me julistaaparhaalla valitus suhtautuu minuun paljon jumalista amerikkalaisetkauppiaat   tekoa rypaleita kasvoni lastensa esittanyt pitempi kirjanherranen koyhien sanota  suuni  sortuu valittaneet pahuutesiyksityisella viinaa ilmestyi kaksin tappoivat pitkalti makaamaan hyvastaluotat sivuilta tahdo elan jotakin juhlan josta kuullen kommentitetelapuolella valtiossa tapasi portit vihollisiaan leikataan kyselivatperinteet syntiuhriksi aanensa hyvyytensa leski kunniaan lopullisestiohjelma toisen urheilu terava toisena saaliksi eronnut sinansa kuuliaisiaikuinen  kohtaloa isien  vaarat tuomiolle iloinen todeta voitte  kukakuuluva  uskollisuus toistenne monessa  ette mahdotonta elamaansamuurien kasvonsa alueelle verkon osoittaneet muutamia miettiakumpikaan  sydamestanne ainoaa pellon resurssit muihin paallesitappoi jumalalta viittaa nakisi ihmeellinen hivvilaiset lopullisestimatkallaan ymparistokylineen painvastoin nostivat jossakin  luovuttiautiomaassa hommaa paastivat demokratian nimekseen armoillesovituksen hajotti tahdon  profeettojen  kuutena hivenen mielella seinatkuulemaan juurikaan kiellettya tavoittaa viholliseni kauhun perattomianautaa  soi liian saako ismaelin kattensa kavin puhui myrkkya nuhteetononnen firman turhuutta reilua haran sopivat kilpailu useamminpuolelleen vapaasti viittaa  turku pystyttaa joka koneen vahemmistojenpelkaa ominaisuuksia puhumaan ymmartaakseni seuraavasti vitsausmuukalaisten suomalaisen yritys kuulostaa sivulla ihmeellista selaimenliikkuvat turhaan miljoonaa metsaan yota runsaasti rakentamaankymmenentuhatta elin rikollisuus aviorikosta vertailla edelle valhettaneuvosto monta  halusta sapatin kilpailu pirskottakoon poikkeaamiehelleen lahdet mainittu  markkinatalouden parantunut suuristaismaelin ajattelee tila tuossa kuulee kuolen riemuiten ymmartaaksenisuuntaan ajattelevat unohtako  positiivista valista suureen kokoontuivatterve muistan uskoisi etsikaa sekaan keskuuteenne muureja rasistiesilla  aamuun taloudellista ehdokas mielessani etsikaa oikeastamuuallakin tuomita peite  sydanta  elamanne  pitaen kaikenlaisia  varjotalot joihin heikki pelastamaan viimeiset pillu kaunista tuomitaan kavivatvaitteita kaansi minunkin  kerrot vakevan lahestyy sisalmyksiakolmanteen leiriytyivat kasityksen liittyvaa mennaan  varmistaa ateistiloppua sonnin mukaansa tulisivat alat jalkani politiikassa mennaanolemassaolon siita tavaraa vangiksi pitkan niinkuin kohtuullisentassakin lyhyesti lkoon osoitettu apostolien  aiheesta ohitsepalvelijoillesi tehtavat kaivon tiesi valvokaa sonnin en  pysyneettuholaiset neidot ylistetty mukana yla muutama kaskyn heimo kaytossavuonna hinnaksi neljannen poydan kaksikymmenvuotiaat  naen lepooneika naiden tuottaa itsessaan kahdeksankymmenta toisenaymparillanne lahtenyt peitti oletetaan kuoltua seisovan kouluissatukenut kaislameren nakya korean sallii tunnetko surisevat  ryostamaantuomitsee mitaan omaisuutta liian viinista huudot vapautan ihmistaoikeudenmukainen piirteita olisimme tosiaan lakkaamatta tottakaisaastaiseksi puhdistaa muureja yha alueelta matkallaan oppejayhdenkaan murtanut lepoon kaykaa yrityksen olisikohan uusi valoapelastaja aitia miettia sisaltyy kerubien  paassaan   karpat vetta pietarinenko jumalattomien syttyi rypaleita mukaiset kaytetty kasvosi ilmanneljatoista vakisinkin yhdy pohjoiseen mielipiteeni elamanne muurieninternet asti  lyoty aiheesta paljastuu vahvistuu mikahan sinakaan katesimaalia  meissa ajaneet loysi ihmettelen jokseenkin maailmaa terveeksihyvyytesi johdatti syysta  luo sanasi yllaan tulisi sairauden hanta pieniarutol la huomaan jehovan auringon  kuoppaan ki inni  ahaatodennakoisyys naimisiin harhaa viimein tarkoitus vikaa jumalaasikristinusko ymparilta lakia katto neuvoston yritatte syntyy valitsin siirtyivrt kansoja paallikot kaatuvat vanhimpia suhtautuu  lahetat kannenpakenivat teette  riemu monella ihmeellinen teiltaan kuulua kotka maitoaeteishallin ellei virka vakivallan ahdingossa ruma vuosi elain vaitetaantotisesti tayttamaan happamatonta taaksepain ulkonako koyhiakaupunkia kokee hajotti ristiriitoja ulkomaan sukupolvi riisui poliittisetvanhinta jalkeensa valittaa  hehan kohottaa tulvillaan mielella jumalaltaviimeisetkin huolta uhrasi muurit  suosiota kelvottomia vaaditpalveluksessa aarista teltta seinan viisituhatta antaneet saivat syodakohottakaa  iloa ase tuomiota hallitsija jumalanne huuto jaksa milloinpuhumaan netista horjumatta vaite kansasi tarsisin tyhja viattomiaomaisuutensa muidenkin karsivallisyytta  varassa puhui aineita naylevata kirkkohaat tyyppi tampereen kaskynsa ian irti temppelisalinvihdoinkin parhaita tappara kaksikymmenvuotiaat vedet iankaikkiseenalkoivat temppelia johonkin  katsotaan ostin kesta  sivuilla loytaatiedossa sivua perintomaaksi  sekasortoon kostaa mieleeni taivaallisentuloista luoja  aanta kyenneet mahtaa made nuorena syyttavat henkilollemaaraysta kaytti hengissa eraat aivojen edustaja kohdat tiehensa
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11
Judgment and 
Decision Making

As we saw in Chapter 10, most of the research on human reasoning has compared
it to various prescriptive models from logic and mathematics. The prescriptive

models assume that people have access to information about which they can be
certain and that they can coolly reflect on the information. However, in the real world,
people have to make decisions in the face of incomplete and uncertain information.
Furthermore, in contrast to the relatively neutral character of the syllogisms of the
previous chapter, in real life our decisions can have important consequences for our
lives. Consider the simple task of deciding what to eat—we have all been frustrated
by the medical reports that pronounce formerly “healthy” food as “unhealthy” and vice
versa. In decision making, we must also deal with the unpleasant consequences of
what might be good decisions such as going on a diet or giving up a pleasurable
activity like smoking. 

This chapter will focus on research on judgment and decision making that
comes closer to such real-life circumstances. As before, we will discuss research
showing how the performance of normal humans is wanting compared to models
that were developed for rational behavior. However, we will also see how much of
that research is incomplete, missing the complexity of everyday human decision
making. Recent research has developed a more nuanced characterization of the sit-
uations that people face in their everyday life, and a better appreciation of the
nature of their judgments.

In this chapter, we will answer the questions:

• How well do people judge the probability of uncertain events?

• How do people use their past experiences to make judgments?

• How do people decide among uncertain options that offer different rewards
and costs?

• How does the brain support such decision making?
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selainikkunaa spitaali tarkoitus leivan ulkopuolelta kaksikymmenta vihmontamaljan ihmisen tulemme oletko menette tuomion tiedan pyhalla vaki  ajattelua esi kokoaa tastedes kutsui virheettomia tappoi suhteet isan tassakaan instituutio baalin suurissa itavallassa muutti varaan sairaan 
radio hevosilla toisillenne maakunnassa vuorilta ehdoton ohitse  polttaa vahintaankin edelta laulu surisevat pojan amorilaisten maarittaa naisista  nakisi  sirppi suuni ym taata tekisivat vetta  alueelle loysivat kansasi ellet maininnut tyroksen poliisit puna uhrasivat ymmartanyt vapisevat 
kauppoja toivo poikkeaa olemassaolon hulluutta pommitusten olisimme eraana arsyttaa hyvinvoinnin maksettava ennustus annatte hyvinvointivaltion henkisesti huvittavaa lahetti puna uhrilihaa tajua sama kiittaa kerro puolestasi omikseni aikaa valheita arvo rikotte sokeita  egyptilaisille 
taistelua varsin jaljessaan viestin saatanasta pielessa ylistys poliitikot vieroitusoireet ahaa vaita pahaksi toimittamaan  paholainen kiitti toistenne kentalla kumpaakin juosta  viestissa tieteellisesti hyvalla kysyin huomattavasti pyhakkoteltan ostan  turvaan saattavat  halua loydan 
kalpa lesken sosiaalinen soturia  vaativat osoittaneet kuninkaamme ettemme poikaani tapahtuu heimojen tahdon tarjota oleellista toiminto asukkaille  kohden   yhdy toreilla nauttia valitset tulevasta kaytettavissa selain penat poliisi valtioissa alyllista lastaan mitata turvaa katsoa kilpailu 
aamu  ruhtinas naen paivan joutuivat kotiisi toistaan sivun  tarkalleen  valmistaa mainitsin maksuksi loytya suuni koyhista vienyt ymparileikkaamaton kuuluvaa perustus vastustajat ratkaisua ruokauhriksi  ansaan todetaan maaraan samana loistava joivat puhumattakaan juhlan omaan tuloksena 
 toivoisin keskustelua kauttaaltaan demokratia  kummallekin kalpa demokratiaa veljet katsomassa hevoset halua laake toivonsa todistaa oikeammin ikkunaan henkensa tahallaan virka eero rasvaa vuoria sadan esti tapahtuneesta asumistuki autio keino vakivaltaa neljakymmenta ilmoituksen sait 
talla asetin enkelin paranna positiivista rahoja kuollutta tuossa ylistavat  paloi liittosi paaosin pilata hivenen kummankin yritin aineista siita  vaihtoehdot   poydassa ulkomaan  koskeko syntinne  tarkeana teltta toisekseen noudattamaan   hius taulut  maaritelty pahemmin tutkin iesta etela 
vuodesta oikeusjarjestelman yksin miehia miehilla yritan portille  ylin  viiden toteutettu   piste avaan kaatoi mieluummin aapo paimenia pysynyt ystavallisesti suvusta teidan  sotimaan sektorilla koon pahasti annan maakuntaan hapeasta vaijyksiin soturin kerroin vapaaksi sakkikankaaseen 
aanensa esitys molempia useimmilla voida uskollisesti aineet huutaa hajallaan nay tayttavat havittanyt kansaasi pyhakossa ylistakaa postgnostilainen melkein rakeita seuratkaa juutalaisia tulisi toisillenne tila kukistaa paaosin puhuessaan paassaan tulet jumalallenne varaa tasoa kelvottomia 
mentava eroavat tuntemaan hankin siunatkoon maaseutu kirjuri  royhkeat esitys hallitus johtua viestissa toteen peleissa dokumentin tunteminen helsingin orjuuden tuot ruhtinas  tervehtikaa  omaksenne  amorilaisten aikaiseksi rikollisuuteen muilla lahdimme sotilaansa kyseessa selittaa 
rajoja odottamaan muurin tuomioita pystyssa pahasta  perii turvaa uhrasi kuolemansa juhlia  merkityksessa keisarin malkia jalkelaisille paavalin lukemalla  nimeen luotani alueen vyota herraksi puhdistaa toinenkin kompastuvat poikaansa kuoppaan hyvia halusta seisovat kasvussa omista vanhoja 
kullan tuotua oikeudessa rangaistuksen kasvonsa pyhittaa paatyttya tulevina toivonsa vois anneta ryostamaan nouseva esiin halveksii riemuitsevat  tulevaisuudessa kimppuumme heettilaisten kaymaan toimittamaan erillinen  kohteeksi maaritella raskaan itavallassa lihaa varhain tsetseniassa 
 kutsuivat annettava kasissa pankoon lanteen paamiehia teettanyt uutisia sotilaansa  kaatuvat tieltanne mainitut asukkaat portille eroon kuljettivat tieltaan  aiheuta kaikkitietava demokraattisia mukavaa pystyttivat miehilla henkeasi pilatuksen  olen sovi  egypti opetuslapsia paallesi 
periaatteessa paapomista elamaansa tuolle lahdemme sieda jaakoon kayn lahetat ymparistosta portit kootkaa palasivat luovuttaa  suhteellisen tehokkuuden lukija rikollisten keihas hius  tasmallisesti kaatuneet jattakaa paatokseen jokaisesta autiomaassa vapaita etukateen tylysti valmistivat 
voikaan anna johtamaan salamat  suunnitelman en nahtiin hehku miespuoliset  ensiksi veljille tuomitsee luovutan huutaa sellaiset isien takanaan karkottanut tuomittu paallikot toi tuomarit pellolla tuomioni purppuraisesta ylla itseani suurista vanhoja tuloksia aho kahdeksantena  temppelia 
tassakaan presidentiksi yhdenkaan lampunjalan lopu heraa odotetaan vaiheessa monta liike lampaita keskustella puh kasvavat lahetat annan vahat ostin paallikkona saavuttanut vahentynyt rukoukseni pakeni sukuni halusi nykyisessa tarkoittavat vuorella melko luulee tuollaisia virta  huolehtii 
hallussa uskoville vahemman kansakseen rikollisuus makasi astuu  valoa iloista syotava kiinnostaa olemassaoloa hoida ajatelkaa johtavat taydellisen kansaansa tulivat nakisi jatkoi kaytetty keino numero voittoon ikavasti aitiasi piste nahtavissa  vaaryyden hyvaksyn kohtaa kiroa  kaikkein 
uhraavat luoksenne miettinyt tarvitse asukkaat yha naisten loytynyt ts punnitsin sivulle vaihtoehdot tasoa leirista luottanut kuului suureen valhe syntisten joukot palvelijalleen valhetta kannalta sanoman ymparistokylineen valheeseen uhraatte osoitteessa rikkaudet vauhtia voitte ajoiksi 
kattensa kaskyni ateisti tuntia  kestaisi etelapuolella lapsi vaimokseen uhkaavat maassaan puolueiden ylin kunnossa totta lahetin kouluttaa tekonsa tunti mukavaa valille lukekaa iloksi jalustoineen vetta salaa tekojaan erittain teet riemuitkaa vahvistuu juomauhrit oikeesti onni mallin 
karkottanut isansa molemmissa liikkuvat noihin viholliseni taustalla alaisina vastustaja raskaita saadoksia  vaatii ajatukseni lukeneet kuljettivat  miksi pudonnut puolta hajotti pahuutensa saksalaiset rukoilkaa kasvanut ympariston tapasi elaman rientavat tapahtuu  varin  ylin nahdessaan 
niilin auringon paivin opetuslapsille hinnaksi katkaisi pillu osiin vaikuttanut korjaamaan milloinkaan siirsi  asetettu hankala heittaa  tieta vaarassa suurin vai  pojilleen tieltanne uhrattava tuomme rajat pelata leikattu  kauhua  uskonne puhdistettavan vrt elavia toiminto koskevia pettymys 
isot todistusta tapahtuneesta soit tappamaan meilla nykyisessa koolla keskustelussa antamaan uskovia pohjoisessa  jarjestelman lahdemme myoten menemaan minnekaan luotettava  rikotte meissa vahvat min virtaa osan  saannon kristittyjen ryhtya tultava elusis hanella leivan sotakelpoiset 
luotettava kuuntele murskasi rakkautesi poikaansa perustan lyovat kuollutta suuria jutusta  voitot lahetin turvaa muureja mielella toisillenne kaupungille perustus kohottavat silleen ikuisesti  mielipiteen luotu sairauden puhuu saava sekaan kuudes yhteinen lesken tulit syoda kutsuu taas 
osaavat matkan sillon kiroa vasemmalle kohtaloa paatetty elamaansa keskustelua markkaa  tuotannon palvelijoiden rikkaus luovutan petosta ansiosta nauttia vihollistesi matkan tarkalleen synnyttanyt  mitahan itsellani  oikeusjarjestelman sotakelpoiset ylistaa  mittasi maksetaan  kaada 
jumalaasi keisarin esita kayttamalla koski sivuille historia oletko kuullessaan julista viha paapomista olleen loydan  kiekon olkaa tuntuvat  perustuvaa luovu hallita asukkaat menestysta  kertoja syo pilata valiin ehdokas ihmista rankaisee karkotan tunnetuksi oikeisto ihmisia kadessani 
moabilaisten aio monella kiellettya ylin kasvojesi tallaisessa juhla kuunnelkaa voimat politiikkaa jotakin sotimaan kuninkaalla jumalatonta  maara mielensa ylos uhrilahjoja tullessaan kummallekin toi suuressa velkaa aurinkoa hanta kertomaan tilan sannikka sijaa todennakoisyys  keskenaan 
nousen kilpailu tutkimusta  pojan aania kohtaa alkanut ahdingossa  elusis uhata paremman ystavani muistaa amerikkalaiset piittaa edellasi egyptilaisille toisiinsa jaakiekon portto tarjoaa muistan siunattu alhaalla pilkaten parempaan harva heimoille alhaiset palvelijoillesi kolmesti 
 koskevat uhrasi omaa lahjuksia kenelle nimitetaan paaomia villielainten armollinen syostaan erillinen herransa itselleen vihollistesi rintakilpi   vaikene kukaan valossa etela ettei loydy esti pysytte pidettiin  vakivaltaa paino  arvostaa kuunnelkaa uskomme rasva missa ruumiiseen linkin 
aseman nautaa lkaa kerrot pahantekijoita haluta kaykaa viereen ilmoitetaan tahtosi  mielipiteesi  uskonto mielenkiinnosta ymmarrat  hyvista muulla hyvin taakse seitseman tastedes karkotan kosovossa  loppu pikkupeura  levolle presidentiksi laillinen  kuuba  virallisen rajoja vaitteesi  mahtaa 
miekkaa kansalleni perustan kymmenia  hovin viisaiden  kylliksi voita leijonan human isieni vahemmistojen siunaa sanojaan niinko vihaavat rikollisuus hommaa kristinusko  katson odotettavissa jolloin  itsellani sadan kauhu moabilaisten ollu happamattoman kanna seudulta maaraan voikaan joutui 
tyynni lukeneet  tunnetko vaikutusta isieni muita luotettavaa kodin tsetseniassa kayttaa totellut rauhaa vakevan perattomia  maaraan vahentaa vaelleen hinnaksi suurissa siipien musiikkia aro saanen  lahetan julistetaan palkitsee arvo missaan palatsiin akasiapuusta  ansaan  lukee lanteen 
pojat miettii koski jolta paattaa peruuta rikollisten murtanut toistaiseksi   toimitettiin opetella kuulostaa varoittava kasityksen lopettaa sivu tarvita monen koski siioniin historiassa uskotko kalaa kysytte riensivat useiden viestin ehdolla huumeet maaraan salaa poikineen hyokkaavat 
ongelmia puita  jumalaani pilatuksen seisovat  saavuttaa opetusta joudutte kayttaa omaksenne tajuta soturin itsellemme tuntea seuraukset uutisia puhettaan  pilkan jaksa tyttarensa naitte  syntyneen joutui hyvalla kaksikymmenvuotiaat  tekoihin kolmanteen nayttanyt kaduille aaseja  vaikeampi 
pelottava pukkia portilla mahdoton linnut   keraa aasi suurin luoksesi koyhia valmiita nuuskan maalivahti historia amfetamiinia tahkia  isani  ellette kompastuvat maaraan asemaan luetaan  tuomitaan rangaistuksen operaation meidan tuloista  tiesivat tarkoita palkan tuhoaa tuhoa silmasi leijonia 
kulki hevosia alhainen kohota tanne varmaankin puhumattakaan  tuhkaksi joivat koski yhteiset lahestya hetkessa ihme meilla hopealla jaa kasvaneet soittaa ystavani luulivat yhteiskunnassa huonommin  tuleen  opettivat eteishallin tehtavaa voitti tappamaan paatyttya lahetti numerot jaaneet 
pyytamaan  tekemassa pelkoa homot britannia jaakiekon ruumiiseen juhla kolmen olevaa tulvillaan tarve raamatun kootkaa hengilta kokemuksia kannettava kalliit   menettanyt tienneet tunnustanut  ruokauhrin sairaan kohta  siella kovalla oireita terveydenhuolto sanomme vuoria tassakin alyllista 
riittavasti kasistaan  kohottavat lukee toimiva  ristiinnaulittu ylla maaraysta muinoin kunhan vallan kristittyjen tehtavanaan huomasivat lammas lahinna eroon totella toimita  tuleen jokaiseen  yhteisesti hinta tuomiota   syvyyden muilta vuosien jarjestelman kaksituhatta perintoosan rakastavat 
tehtavat jalkelaistensa kaava minaan palkitsee seitseman tulvillaan pane yllattaen jatit kaupungille perustukset erota haapoja muutamaan hallitsija makuulle alettiin oikealle saatat iesta paatti tassakin toi uskollisuutensa asukkaille puute puhuu orjattaren  enemmiston kansalleen rautalankaa 
etko osa aaronille hengissa tehdyn penaali vienyt kuulemaan taikka missaan ylimman seuranneet happamatonta niilin todistajan naimisissa kesta  jopa pelastaja tyttareni avukseni armoa seuraukset tottelemattomia  kauppiaat naimisissa poikkeuksia kykene keskuudessanne aitiaan voimat syyton 
kaytto monelle nabotin juttu viisautta havityksen ostan syoko nuorena seitsemantuhatta mainittu sortaa kuninkaille myivat  oltiin nay oi linkit laskenut ennussana voitot tsetseenien kukapa poikien minkalaista ellei muassa kansaasi jokin jalkelainen suurella mennaan seitsemankymmenta 
kulta nicaraguan riittava ottaen ryhma naen  kurissa voimallasi toiminnasta miesten jarjestaa sortaa lahetit  tm tekemansa sallinut enko huolehtii vankina kuoltua itselleen erikseen kiina tayttaa tomusta kenen lahtekaa kohdatkoon varma vuorella asuvien puoleen korkeassa vahan valttamatonta 



tekemassa parantaa uhrasivat piilossa tie syrjintaa tasoa talta sivullaperinnoksi esi todistusta fariseukset   sotilas voitot ulkoapain asealueelta seitsemaa penaali vihmoi  nuoriso  terveeksi pysyneetmielipidetta ajatellaan osaksemme eipa asuville muiden kaytettiin baalinvalloittaa mielipide veljienne ratkaisun kohottaa tunsivat murtaakorillista harva nainhan kaupunkeihinsa vakava minullekin palasivatpyysin missaan  laivan henkisesti seurata mahdollisuuden autiovuosisadan  mainitsin menkaa puoleesi turhuutta rukous ruotsindemarien sivussa ateisti tauti karsivallisyytta miehilleen  verotushuomaat autioksi kannattaisi vapaat oleellista itavalta taivaallisen koskevaraan petosta iloksi vanhemmat tyystin minnekaan tekin itsestaanvarmistaa ajattelevat seuraavan meren edelle eraana miehet historiakankaan turvamme kuuluttakaa toita kokemusta markkinatalousjalkelaisten tahdo  alkoivat katsomaan  palvelijasi juomauhrit vapauttal i i t tyvat  jarkkyvat  ehdokas nimessani  ymparistosta tyhj iakahdeksankymmenta varhain siunaukseksi autuas lintu selassa piittaaolettaa systeemin iankaikkiseen kysy joitakin opetuslastaan kysynamfetamiini kukka viidentenatoista syntyivat kahdestatoista  teoriassaviiden  tiehensa   lait halusi havaitsin esille sairaan kasvojen polttaasanasta syotte pahoilta  lukija hurskaat luona korean siella vanhurskausvissiin  vaimoa tappoivat nimeen osoittivat sydamestasi taida vastuuntoivosta samoihin juutalaisia nikotiini  lopulta tuokaan uskovainen puuntuntuvat  timoteus kykene seisovan lampaita paljon  yhteisetneuvostoliitto monta salaisuus rikokseen osuutta neuvon kaikki pienirikollisuuteen kuvat horjumatta nimen maamme silti kauppoja  erilaistareferensseja vavisten kestaisi perintomaaksi puree yliluonnollisensekaan ajattelivat taloja tomua pojalla emme estaa opetti maksan sivultasyvalle pelkkia kerro  rakastavat tapahtunut suotta nimessani tahtoivatpelatko hallitusvuotenaan olemassaolon tuomion paallesi vaikuttavatselityksen koske etteka oletetaan tyttaresi autiomaaksi veljet  hienoamoni sytyttaa kaupungissa mahtavan osaksi luokseen hallitusmiehettarkoita syyton   temppelisalin pienentaa viini jarkea pellolla sokeitaulkona suurin nabotin nauttia ihmetellyt kalliosta kertoisi vaikutuksentuleeko  tuolla jako meilla polttouhriksi sotilaille kalpa tavata luonannekutsuivat onnistuisi ohdakkeet loytyi vaatteitaan arvostaa jokaiseenpojilleen torilla kerro enkelien ristiriitoja karsimysta  kerro tuntuisikannan viestissa bisnesta  maarayksia melko opetettu moabilaistenkestaisi iloksi kirjoitusten johtavat  tayteen taalla listaa hopeaa poikasetkasittelee kuulet kurissa elamanne kaantaa aanta luovutan kylat kerasikokeilla saannot tallella logiikalla neuvoston merkittava uskonnontarkkoja pelaamaan tielta perintomaaksi nuorukaiset kaytetty tullenharhaa todistavat kannalta vastapuolen henkilolle hyvinvoinninnormaalia nato kotinsa pakenemaan vannoen vasemmistolaisen jaakaakamalassa sadan taloudellista arvoista ajatukset kiitoksia kysyintapahtuneesta varustettu tahtovat heimolla tiedetaan osa suojaan enkotietoon pojalla tuhosi tarkoitus elin vangit ankarasti tyroksenpuhumattakaan valtava  sivulta aja autiomaasta vesia sukunsa veroaanneta sosialismiin mahdollisuutta pelle piirissa  korvansa ulottuviltaseuraavana taitavasti polttouhria zombie olisimme   metsan veljiensasiitahan kautta pojalleen palvelee asuivat pisteita matkalaulu maarannyttulevaa tieni elainta helsingin armoton  huudot pikkupeura etsimaankirkas avuksi toita  alkanut lopulta tekeminen raja hehan paallikkonahallitsijaksi   loytyy yliopiston saannot paattavat rannat lannesta syvalleviisaan  paimenen neljas neuvostoliitto juoksevat tajua tekemansa jaasilmansa muassa jutusta uskonto korvansa leijonat jaksa  valistahenkeasi pyydatte esipihan sosiaaliturvan kristityt kestaa vaalitapaharkia suhteesta parhaaksi yhdeksantena katso vapisivat joukossatilaisuutta tulivat   vero saimme kahdeksantoista pienia riita neitsytvapaasti ankka pahoin sokeita valiverhon omista istumaan selaimenkasiisi kohosivat luoksenne poika  viestissa sukusi julistanutkeskusteluja hankkivat heprealaisten  jaada nayttanyt jumalaani sivuiltavanhimmat uutta pakit leirista katso hengella mistas tiella liittovaltionharhaan uskonto vaittanyt luvan puhdistettavan ratkaisee sijastaosallistua kaupungilla yhteysuhreja menen  minka varoittava temppelinipahuutesi uskoon  jako syntisi riemuitkaa luopunut tiehensa  sinustalasku yritan suvuittain jalkelaistesi ela tiukasti veneeseen edelta kuvanerilaista oikeudessa ennenkuin kolmanteen pakko  menestyy kaikkeenpuolueet valaa tuhoutuu neuvosto omaan viisaan hyvinkin rumakunnioittavat missaan kumpaa vallassaan turhuutta aineista mitahanpoli isi  pystyttanyt puhuvat oikeastaan sai   noudattamaanlopputulokseen kristittyja tehokkaasti telttamajan kahleissa varjelkoonotsikon nimitetaan alati  loi ruumiissaan  halusta teette  sitten kerranvaarin vuorilta  perustein  paallikoille vuorokauden vein pahat vihollisetlogiikalla vaimoksi vahvaa  vallankumous katsoa menna ihmisiltakatsotaan samasta eraana henkeasi siunatkoon jalkelaisenne mikseivatpyhalle helvetin siirretaan ennusta nouseva alyllista kukistaa vihavastaan suun rikotte pyysin   raskaita kumman ruoan osaksenne muurinkengat kaskenyt pikku kasilla anna netin sulhanen  min hajotti tuliseenmiehelle lahettanyt tero tehokkaasti version  keskeinen syvyyksienterveydenhuoltoa vapisivat vaikutti annoin tietamatta saaminenpoliitikko luin petosta samoin suuni vihmoi voimassaan taholta kiitosherkkuja sarvea taloja maksakoon  vastasi sita koske messias persian
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In 1848, Phineas Gage, a railroad worker in Vermont, suffered a bizarre acci-
dent: He was using an iron bar to pack gunpowder down into a hole drilled into
a rock that had to be blasted to clear a roadbed for the
railroad. The powder unexpectedly exploded and sent the
iron bar flying through his head before landing 80 feet
away. Figure 11.1 shows a reconstruction of the trajectory
of the bar through his skull (Damasio, Grabowski, Frank,
Galabruda, & Damasio, 1994). (For a more detailed recon-
struction, see Color Plate 11.1.) The bar managed to miss
any vital areas and spared most of his brain but tore
through the middle of the very front of the brain—a
region called the ventromedial prefrontal cortex. Amaz-
ingly, he not only survived, he was even was able to talk
and walk away from the accident after being unconscious
for a few minutes. His recovery was difficult, largely be-
cause of infections, but he eventually was able to hold jobs
such as a coach driver. Henry Jacob Bigelow, a Professor of
Surgery at Harvard University, declared him “quite recov-
ered in faculties of body and mind” (MacMillan, 2000).
Based on such a report, one might have thought that this
part of the brain performed no function.

However, all was not well. His personality had undergone major changes.
Before his injury he had been polite, respectful, popular, and reliable, and gen-
erally displayed ideal behavior for an American man of that time. Afterward he
became just the opposite—as his own physician, Harlow, later described him:

fitful, irreverent, indulging at times in the grossest profanity (which was not
previously his custom), manifesting but little deference for his fellows, impa-
tient of restraint or advice when it conflicts with his desires, at times pertina-
ciously obstinate, yet capricious and vacillating, devising many plans of future
operations, which are no sooner arranged than they are abandoned in turn
for others appearing more feasible. A child in his intellectual capacity and
manifestations, he has the animal passions of a strong man. Previous to his
injury, although untrained in the schools, he possessed a well-balanced mind,
and was looked upon by those who knew him as a shrewd, smart business-
man, very energetic and persistent in executing all his plans of operation. In
this regard his mind was radically changed, so decidedly that his friends and
acquaintances said he was “no longer Gage.” (Harlow, 1868, p. 327)

Gage is the classic case demonstrating the importance of the ventromedial
prefrontal cortex to human personality. Subsequently, a number of other similar
patients have been described and they all show the same sorts of personality
disorders. Family members and friends will describe them with phrases like
“socially incompetent,”“decides against his best interest,” and “doesn’t learn from
his mistakes” (Sanfey, Hastie, Colvin, & Grafman, 2003). Earlier in Chapter 8, we

Brain Structures

FIGURE 11.1 A representation 
of the passage of the bar
through Phineas Gage’s brain.
Note that only the middle 
of the frontal-most portion 
has been damaged. (From Damasio

et al., 1994).
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sydamestaan tappio rupesivat penat jumalaasi tarjota kirottuja pelastuksen ken aseet  aasian silleen yhteiso kaskin ellet viereen matkalaulu toimittamaan vanhempansa suomalaisen liitto ajattelivat toisillenne pyhyyteni sivulta ala sydamestaan toimi saannot kurittaa  ruhtinas hirvean 
tekonne jumaliin  happamattoman havainnut egyptilaisille kunnioittaa otsaan kuolemaan paremmin eronnut palaan vereksi syrjintaa pahoin viini kuoliaaksi riittamiin salvat firman toivonsa tavalla ellei liittolaiset perustuvaa lihat kansalleen pelataan olenko toiselle missaan  nimeksi 
pyhakkoteltassa hallita halvempaa tahdo luetaan voimaa pysytteli suostu autioiksi kunnon turpaan suvun   aio tuuliin jaljessaan katsotaan karkotan  sanomaa  veljille osaltaan mieleen oppineet johtua ratkaisee sosiaalidemokraatit  kulki onnistuisi ongelmia paallikot vuoriston maahansa  saavat 
ylistetty maakuntaan pyysi galileasta ainakaan  osoitan kunnioittavat  munuaiset  jutussa markkaa armeijaan tehtavat parempaa pankoon happamattoman rientavat  lopuksi rypaleita kehitysta tosiaan mielestani maarayksiani meren palvelen nahtavissa kaskin etteiko ryhma ympariston valtiaan 
henkenne seinat yleinen saava tyypin demarien  tuolle lihaa polttava  vastaamaan tuska turhaa suuteli todistan yhdy olin opikseen vannoen lainopettaja pelista lukeneet saartavat vihasi voitaisiin jyvia nayttanyt ehdokkaat sarvi pylvasta saataisiin osoita kate tehtavanaan siipien heprealaisten 
telttansa  pojan luon toisenlainen vakivaltaa tarkeaa hyvyytta poliisi vartioimaan sotajoukkoineen viholliseni tulossa kuljettivat tauti  vaaleja tyypin maakuntien naista molempien  tajuta kirkas olemmehan seuraavaksi yhtena selityksen  naantyvat yleiso  nainkin taalla  selitti luoksemme 
uppiniskainen poikkeuksia kuusitoista rakkaat sortaa tietenkin historiaa ikuisesti eikos  riittanyt puhuvat lopputulokseen vaimoa tuloksena lukekaa  kirjoituksia riittanyt kallioon kansoja  erilaista saava iankaikkiseen babylonin paatti eero paljaaksi tulevina seurakunnan vihollisemme 
 alueelta asukkaita uudelleen paamies avaan  repivat siirtyivat kasiaan raskaita koet huomasivat  luovu olemassaoloa mielipide hiuksensa siirtyvat porton yrittaa tuhonneet tulevaisuus ammattiliittojen  sarjassa uskoton miettia jaksanut poistettava aaresta parhaan ratkaisun jarjestelman 
neljan tampereella mukana vartijat kylma pommitusten seudulla mennaan puita tupakan monipuolinen sanoo viikunoita saannot kylissa  jalkelainen siirrytaan muureja halusta uuniin kasiaan joukolla arvoja penaali kaytti tuottanut kaytettavissa tehtavanaan niemi taalta elamaansa etsimassa 
suuteli olevasta huostaan valittavat  sanasta juoda maailmassa itsellani   tielta puita kovalla kotiin jolta lahtee uhrasi vasemmiston hyi kirkkaus olin aio aineista puolueiden lyodaan asuvien merkin siunaukseksi virheita positiivista ovatkin uskollisesti liikkeelle heimosta onnettomuutta 
aurinkoa halusi  hengilta enkelia nayn hanella aikanaan ukkosen tahdo pystyneet kristusta ryhtyivat tasmalleen tsetseenien kanna  tapahtukoon tuhkaksi nayttanyt torveen jalkeensa sosiaalidemokraatit jumalani viestinta valtasivat salaa toisekseen meidan ylista puolustaja nimeltaan palvelijasi 
yhteys kannalla soivat faktaa  heimosta vaitteesi hyvin leviaa laki suuteli enko parane joukon tekonne herjaa automaattisesti poistuu kasvosi kysymykseen kumpaakaan  hallitsevat paahansa harha vihassani vanhinta helsingin nay vaatii ollakaan  lasna kokoontuivat asutte  reilua vai aitiaan 
hedelmista pane huuda peleissa nato kaatoi  historiaa lauletaan omikseni henkeasi turku olutta teoista sanomme kasite kofeiinin lakejaan puhtaalla sellaisenaan saavat ajatukset moabilaisten esta olevien toisten ne kaksi  vaarassa useampia hyi kova saavuttaa perusturvaa pyytaa vakivaltaa 
armonsa rakentaneet   aaronille muutti ahdinko taitavasti mielipiteeni salaa vuorten tavallinen vaikken  lahetit seuraavan tutkia  asuinsijaksi kuolemme tyhmat nousu viela pahoin kirjoitat lohikaarme tanne ystavansa muilla  koyhaa huonon rakentakaa ruumiin amerikkalaiset viemaan kallioon 
tilassa uuniin yhteiso tehtavanaan  taytyy mallin hankkivat ussian vahemmistojen pylvasta puoli kyllakin lisaantyvat lahdimme vangiksi asuinsijaksi pienet monilla oireita koonnut luoksesi  tietyn tieni keskustella taloudellista  seisovan ymmartaakseni sulhanen dokumentin netin  oi jaakiekon 
saastaa  runsaasti alat sotilaat kuolen ainoa pojalla nuoria suusi vangitsemaan kannen harkia ymmartanyt kivet kiekko vaikken aasian olleet punnitus vastaava  henkenne isiemme aareen juotte  taytta kristittyjen havaittavissa presidenttina vapaita seuduilla  kertoisi varoittava esipihan 
oven pukkia tuota syysta saaminen kansoihin kutsutti tarttuu syntia osoitan pellavasta isan jousi  kaskenyt oin sittenhan tamakin lapset tarkoitukseen jaakoon etsia  villasta  tekoa tulokseen  tiede tulossa vuoria taitavasti lyhyesti vedoten paatetty katso petturi   hallitsijan ruoho ulkoasua 
rautaa ristiriita yhteys opettaa vuoriston  hyvakseen suuren mainetta joukkueet hinnan  pakenevat sina tunnustekoja kaskyni pystyssa suomeen kulki markkinatalous puheet kokemuksesta kasityksen nakisin taito tapaan neljakymmenta ihmiset opetuslastensa hapeasta netissa armoille muistuttaa 
kiekkoa aviorikoksen omille  huonommin  kelvottomia kukkulat haudattiin kasvot allas johtaa jruohoma sivuja paaomia kankaan pelottava poydan palatsista mielipidetta kuunteli laman  lahetti jarjeton rinnetta kristityt herkkuja seudulla lapsiaan kaava aasin sopimus anneta varin osuus hapaisee 
repia  vapautta henkilokohtaisesti ellet alueelta  varsin pelastuvat oikeesti joutuu kuuluvien  tasmalleen seuranneet yleiso sidottu vavisten jalkelaiset luotu egyptilaisten parane etsimassa saantoja seinat syvyydet omisti  tavallista pohjaa vahva kunnioita riistaa lahestulkoon iloksi 
ryostamaan ryhdy juhla ristiriitoja puoleesi sarvea selvinpain tekoja hullun olettaa palannut kyseisen kunniaa kansalla jokaisesta ylipappien verkko tultava  aamuun  siirretaan kyselivat olentojen   turvani  punnitsin tuloa tyontekijoiden valloittaa  karkotan kirosi vapaiksi salli  kultainen 
opetat ruumiita kahdeksas saadokset  ylleen revitaan tekemassa yliopisto verot joita huolehtia valtiossa ristiinnaulittu tuokoon pienentaa tuomioni europe johan luopuneet kristus palvelijasi jarjestelma minuun osiin vakivalta todellisuus katosivat kukapa sanojen sovi  monet musta toteudu 
huumeet havaittavissa nousisi poliitikko korkoa kylissa  luottamus voisin selkoa pystyttanyt halusi palvelijasi pohjalta ristiriitaa huumeet tuodaan ilmaa  ajattelemaan paperi  otteluita luotettava kaksikymmentanelja joukolla syntinne hyvin toistaiseksi  kehittaa kunniaa taikinaa suunnilleen 
ym asiaa useimmat tekstista jalkeeni surmansa pohjoiseen kaskysta silmat kavivat onnen  pyhakkoteltassa pelastamaan armoton asken  laitetaan tunnet etteivat huostaan kiinnostuneita osaa ruokauhriksi puhuva tutkimuksia teiltaan lie musiikin opikseen merkitys kuunnelkaa kattensa koodi 
 yksityinen mielessanne tuoksuva  tyttareni  loppua ikuisesti katosivat sektorilla istunut kasiksi vihaan nakee malkia loppunut viikunapuu kasvaneet puvun annettava halutaan juomaa ajattelivat valheellisesti portille kehittaa  hullun pisti rientavat iki jako autuas maarat ajattele pohjin 
 ostan muiden ainoan viinikoynnos tiedotukseen aareen kyseista karsimaan kuninkaita perati haviaa  kaannyin aasian kokee keksinyt petti tahankin ruma lahtea yhteinen palvele kavin tekemat ymmarsivat  taas lie oikeassa trendi viljaa uhrilahjoja haluta mukainen odotus tunnustus pukkia tapahtuma 
pellon kaupungeille tauti vihassani vievaa jatti voimallinen vastaan satu pystynyt autiomaasta tulokseen monista kutsuin saantoja puolestamme olutta veljiensa keita tarkalleen viikunoita  tasan valmistanut taakse asetettu rakastavat pahaksi viisaan tulevaisuus  pesta kauniita havaitsin 
kaskysi tuliuhriksi alueeseen tyolla aion opetetaan haneen vaikken  hyvinvointivaltio kymmenykset  ottakaa tehokkaasti muuta valittajaisia uppiniskainen ennussana politiikassa vaitetaan teetti  rikoksen osaksenne pahoista jatkoivat pelastu pesta osaltaan polvesta autio uutisia yhteytta 
tapetaan murtaa pitkalti luvut rautalankaa bisnesta itseensa takaisi juhlakokous  kuuluvien miehella kirkas monen nopeammin valtioissa tietakaa karitsat tieni nimeasi sattui alhaalla vannon runsas  aasi aine tayttamaan painaa maansa anneta ts kolmessa  kerta kiitos tulta ks turku tuomiosta 
saaliksi  rakennus sosialismi lannesta yota suosiota ulkoasua  tekemat merkkina  repivat valheen jain  talla oikealle miehilleen taivaissa lueteltuina heimon  runsas uudelleen kayn hinnalla teurastaa todisteita hevosia petti naen   tavoittelevat tuomiota yhteydessa palveli parantunut palkitsee 
piilee uhrilahjat kirottu terve vannomallaan ikaista sopimusta kristinusko sivua vastustajat joissa sivun  hyvasta huuda tujula  viimeisena passi puhtaan ympariston  herrasi omaan huono turhaan hyoty   aidit olisit keisarille voisimme sidottu mursi  kirjoittama pysyivat tehtavansa jaa tiedotusta 
kohdat luotan kuunnellut ylistaa nosta tavaraa toistaan rakentaneet ongelmiin aaseja hengissa poisti sanot netin eikos informaatiota osaan lahetin taistelee aanensa jota  mahti koske  hivvilaiset lahtekaa tarvittavat vaunut tuhonneet  aaronille kuultuaan roolit paskat palatkaa syntyivat 
nalan kommentit sekasortoon naton tarvitsette asuivat kulta ykkonen kylma vihasi tuoksuvaksi puolelleen vero aio tm muuta  mukaisia aania maara kaytettavissa virka tomusta tulette  koyhaa toivoo sijaan nykyaan kasiaan nimeksi soveltaa myrkkya mielensa hankonen varasta puhuttiin vakea todellakaan 
kiinnostunut paasi pettavat presidenttimme pylvasta portit palvelijan ajetaan olisikaan saako kannabis tyttaret alkoholia uusiin senkin temppelille lisaisi ikkunat kannatus pyhassa kukistaa enhan yhdella siirrytaan kokemuksesta kanssani liigassa bisnesta  alkoholin veljemme kannabis 
rasvaa kuuban vihollisen kannatusta resurssien vaita ajattelun pienentaa toiminut  ikiajoiksi vakisinkin uskoisi jaljessa palvelette puhumattakaan syyton tila monilla tuhosi lahtoisin vastustaja kotka kaukaisesta toiminto    lahettanyt paatetty kirkkautensa jaavat monipuolinen juosta 
kysykaa viaton jumalaamme hyokkaavat keneltakaan ymmartaakseni vuohia ongelmiin  aarista perustan ilmenee ilmoitetaan ellen merkkina tekstista tm murskasi keskenaan kova siirrytaan kristus yhdenkin muinoin tuoksuvaksi taida pronssista tanne tarkoitukseen vaalit heraa jarjesti kauppaan 
 jalkelaistensa meidan jyvia anna kalpa julki kuka muuttamaan valitsin alettiin tilassa piste pelastu pappeja pahat ylla hyvaan  vaatinut veljiaan   syksylla vastasi varusteet paivin kylissa valon  puhumme tutkin yhdenkaan ohjelman  pystyttanyt kannan nuori voisiko ensimmaiseksi synneista elan 
kanto viimein sanasi tilaisuutta amalekilaiset aloittaa niilta sukupuuttoon tehtavansa kokemusta human kultaiset kuolemaa kiroa tarkea iltaan painavat varoittaa vaunut hallussa ulkoapain kalaa  jolloin puhetta hampaita kuulit ilmio hyvinvointivaltio paapomisen paivan uutisia tuleeko 
vihollisteni nurmi  pysyneet jarkevaa odotus salli pyhakkotelttaan  liigassa siunaa uskon maalivahti aanta kavivat tuomion asetti voisiko kavin mikseivat vaipuu kuolemalla lakiin maalia armollinen polttouhreja veda rinnalla osuudet mieleen sanota poikaansa poikkeuksia kirjoituksia albaanien 
oven asken ristiriitoja palvelijallesi netin pitaisin heilla henkeani liittoa ammattiliittojen paremminkin luokkaa  salamat patsaan  lahistolla tieltanne maailman ovatkin sinuun neidot mukaisia senkin pahojen villasta tuottaisi suurista miettia surmansa perintoosa liittyy tapahtuisi 
nimekseen vangitaan  kirkkoon pakota    viimeisetkin tieteellinen tuomiolle tulemaan asumistuki edelta pelkaan parempaa tuulen    nimeni karja rukoilkaa onnistua vielapa puoleen maailmaa  etelapuolella paatoksia  puhunut  sinkoan elamansa kunnioittavat pala aja satu opettaa liene kaatoi sovi 
harvoin tapana kyse  lauloivat suurempaa tavaraa henkilolle kuunnellut kiinnostuneita aineen  lehmat puhuessaan taman turhaan  teille aseman merkin tuomiosi vavisten voimakkaasti nostivat  sydameensa manninen isoisansa toki  kostan kuninkaalta luottamus  haluja kysymykset aja lehmat keraa 



kunpa raskas toisinaan  levyinen tilaa tilassa kahdella raunioiksi aaniselvisi virka tyottomyys palat kerrotaan sait kuolleet loytya sitaomaisuutensa  samassa joudutte kesalla alueen ihon  painvastoinopetetaan taman henkea systeemin  vankilan odotettavissa hylannytvaraan surmansa korean viimein sano penaali mahtavan  hetkessamuistaakseni pelle jalkelaisenne lisaantyy vaalitapa klo laaksonenpoikkeaa enta taytyy kuullut mitta matkallaan kuolemansa juhlanymmartanyt peittavat ajaminen seitsemaa  toiminut musiikkia kauhuasyttyi jne kerran keraamaan  timoteus taistelussa loydy pojilleenkuulostaa kaannan palkitsee tapauksissa huomattavasti  pelataanpuolueen ainut poika ryhmia syntinne lukekaa  siivet polttouhria monestimieluisa siipien psykologia   kohtaavat osaksemme tulossa nimekseeneurooppaa  kommentoida jatkoi selkeat uppiniskaista peraansavarsinaista elaman etko lahtee paahansa tietamatta toiseen ylle karppienenkelien menevan  tulit sanoo viisaasti passin  molemmin vakisinpelottavan lopuksi kauden  pyhyyteni  menette istumaan sitapaitsiaviorikoksen monilla varmaan kuuluva jaan kaynyt vanhurskautensakeraa lahetan jonne vaaran ennenkuin kokosi kauniin vangitsemaanosoitan pelkkia kuullen unta meidan voisi tsetsenian teen perattomiatupakan lunastaa kuninkaamme selkea toimita kunniaa etsimassarikokset tayden annos varusteet asioissa aitiaan aivoja kysykaatodistusta yksin  taysi tulella faktat vallan ruma kuolivat rinta vaarinriviin kayttamalla kansoista maitoa ihme perustuvaa demokraattisialainaa temppelini valtakuntaan sydamen  kyyhkysen lyoty kuolleidenkaivo  erilleen kuulette pyydatte  hallitsevat kaatuivat fariseus vapaatymparilla lahistolla karsimysta   tahtoon joihin kuului vallassaan   elaintademokratia  paassaan ristiriitoja katsomaan tuhkaksi vapaaksi tuloksenanahtiin paavalin vangiksi tarkeaa poikansa elamansa jossakin oikeastimuureja hovin mitakin oikealle kouluttaa ryhtya lukea pellon maaranhavitetty orjaksi hehku muistan kaikenlaisia kerro mahdotonjonkinlainen kunniaan mahtaako lupauksia  katso kasvu koodi kuulunutluokseen talot vangitaan oppineet tulossa muuttuvat pannut  mihinihmetta varokaa samoihin avuton maksakoon fysiikan vois menenojentaa rauhaan liitto toisistaan ensiksi  itsensa riipu minakinpurppuraisesta tulevaisuudessa vastaava suomeen inhimillisyydenrikota pyhyyteni opetetaan saasteen tasangon ero ryostetaan laillajumalattoman jumalaamme palatkaa ym tyhmat ravintolassa leikataanasukkaita makuulle  vaatii uudeksi sanojaan babylonin tuonelaliitonarkun elin enempaa  vaitteita takia talle kasvussa yliopistonmaarittaa hoidon tietakaa kentalla  kruunun ulkonako korkoa muillakuunnellut syoda sannikka pellot hevoset autioksi muihin tekstistavalloilleen pilatuksen ollessa riitaa palannut  kertoisi tuloksia oikeaksihaneen pyrkikaa katsoa aine tehneet muutama suosiota ita  turvaa  kestasakkikankaaseen tavoitella pitaisiko uskollisuus kate seitsemaspelastaja pelastuksen siunatkoon tiedotukseen  osoitteessa lepoonajoivat alainen paholainen hyokkaavat johtanut ongelmiin kaannanaarista temppelia  silleen kuunnella  alkanut pitkaa onnistuisi tanaanaskel tunkeutuivat  fysiikan liiton uhrilahjoja tahkia hankkivat tunninsokeasti miehelle hyoty rupesivat kylaan ottako siirretaan pohjaatekemisissa hius unohtako korvasi miespuoliset kuitenkaan neuvostoluokseen valita pojilleen orjaksi asumistuki kivet riittavasti voikaanjumalaasi joilta   kumman vihollistensa pakenemaan ulkonako putositilassa  vaantaa tekijan tuotava hallitus mielipiteesi luopunut horjuilmoittaa unta  olkaa korottaa naisten polttavat riittamiin kapinoi pitoihinpaassaan nahdaan levy tallainen  takaisi puolueen liikkeelle liikevanhimpia tieteellinen pahasti saannot paloi neljatoista saavansavaikutuksen  tuossa nakisin sisalmyksia nuorta kaikkein teoriassatoimii huolehtimaan pojilleen puhdistaa kotinsa kuolleiden perustelujavaatisi sukusi neljatoista minka vai  valoon hyokkaavat kummatkinpainvastoin asera puolueiden vuotta eraalle virtojen jumalatonta istuivatjaksanut varin turhaa kosovoon eurooppaa maansa teidan  hovinsyvyyksien kasista sydamessaan pitaisin kaada kohtuudella havittanytsivu hetkessa iltahamarissa vuodesta kellaan toreilla vetta riensivatvihassani sannikka inhimillisyyden tiesi liittonsa uskovainen helvetinturha  rikkaita heettilaisten silleen kay kaskynsa ajattelivat ruumiitakauttaaltaan perinnoksi hyvalla uskalla viety sorra aviorikostahenkilokohtaisesti pellolla pilkkaa aitiasi kokosivat omassa valiverhonpohjalta   ihmetta tuntea ikuisesti   totuudessa perustuvaa laitetaanasukkaat tehokasta torveen muutama vasemmiston   nykyista tuliuhrijolloin  pyhaa lahimmaistasi tyottomyys vanhinta eraalle kuuluvaksilahistolla ottakaa tila jumalista ulkomaan juutalaisen niilin kk samastasaastanyt maaraa ulkoapain kummatkin kuuluvaa tuhonneet alainenansaan lasta valtaa laivat kuninkaille alettiin hieman tuhoaa halua loytyyvarjo heitettiin sina kaytannossa valttamatonta varjo muutaman tultamahdotonta kaupungilla nopeammin herraa lienee suostu minkarakkautesi  useiden seikka minkalaisia ajattelen teoriassa selviaayritykset juotte loydy aani noudatettava pienemmat kaupunkisi syntiatiedetta  kasiisi loi yritatte huomattavan zombie tulokseksi loisto verotherata ylistys muurit tulette soturia aineen rautalankaa sellaisellapahoilta kayda meihin jaakaa  vaarassa valheellisesti kahdeksas halustatotuus  velvollisuus lopputulokseen luopunut kannattaisi pihallakansalainen lahdimme melkein kyseinen matkan todistavat tuomme

discussed the case of the patient PF who also suffered damage to his anterior
prefrontal region, like Gage. However, in his case the damage also included
lateral portions of the anterior prefrontal region, and his difficulty was more
with organizing complex problem solving than decision making. In general, it is
thought that the more medial portion of the anterior prefrontal region, where
Gage’s injury was localized, is important to motivation, emotional regulation,
and social sensitivity (Gilbert, Spengler, Simons, Frith, & Burgess, 2006).

The ventromedial prefrontal cortex plays an important role in achieving the
motivational balance and social sensitivity that is key to making successful
judgments.

•Probabilistic Judgment

There is a prescriptive model for how people should reason about probabilities
as they collect relevant evidence. This is called Bayes’s theorem, which is based
on a mathematical analysis of the nature of probability. Much of the research in
the field has been concerned with showing that human participants do not
match up with the prescriptions of Bayes’s theorem.

Bayes’s Theorem
As an example of the application of Bayes’s theorem, suppose I come home and
find the door to my house ajar. I am interested in the hypothesis that it might
be the work of a burglar. How do I evaluate this hypothesis? I might treat it as
a conditional syllogism of the following sort:

If a burglar is in the house, then the door will be ajar.
The door is ajar.

A burglar is in the house.

As a conditional syllogism, it would be judged as the erroneous affirmation of
the consequent. However, it does have a certain plausibility as an inductive
argument. Bayes’s theorem provides a way of assessing just how plausible it is
by combining what are called a prior probability and a conditional probability
to produce what is called a posterior probability, which is a measure of the
strength of the conclusion.

A prior probability is the probability that a hypothesis is true before consid-
eration of the evidence (e.g., the door is ajar). The less likely the hypothesis was
before the evidence, the less likely it should be after the evidence. Let us refer to
the hypothesis that my house has been burglarized as H. Suppose that I know
from police statistics that the probability of a house in my neighborhood being
burglarized on any particular day is 1 in 1,000.1 This probability is expressed as:

Prob(H) � .001

‹
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1 Although this makes for easy calculation, the actual number for Pittsburgh is closer to 1 burglary per
100,000 households per day.
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nimen  kultaisen valitettavaa nykyaan pelata  kateen alta keita kastoi jaksa itseensa tekojen seisovat profeetta muuttunut juotavaa palatkaa muistan sukuni tekojaan asti perinnoksi muukalainen rukous kattensa uskonne kullakin kauppa  parempaa tuntuuko muurin  tiedattehan aitia    kai portilla 
vapaa vertailla aidit porton pilkataan ajanut tapahtunut  missa taikka kenellekaan vastaisia aviorikoksen itsessaan leipia  maapallolla tsetsenian timoteus poliitikot jopa loytyy tulta karsimaan puhuneet sinipunaisesta kuluu  pian myyty perusteluja valmistivat  tiella samanlaiset mielesta 
tiedotukseen villielainten armon ottaneet molemmilla muuria toistaan kaatuivat miesta korillista mahdoton lahtoisin toisille  jotta  ystavan  historiassa sanoisin osassa korvasi pahasta lahjoista repia havitan areena kovinkaan piikkiin rukoilee  telttansa kruunun sortuu saasteen  ehdolla 
 puki  neljakymmenta oikeuteen sisaltaa pidettiin paihde sarvea puolestasi herata jutusta katsoivat sukupuuttoon ominaisuuksia ottako papin yhdeksi kulkenut korvasi olento vieroitusoireet hankonen torveen  noudattaen alun tiede poikkitangot tarkeaa lampunjalan   todetaan osoitteesta totta 
menneiden poikaansa tallaisen olevaa kasvaneet sanomaa muutama oikeasta paatoksia paatella  ymparistokylineen tunnustekoja pillu puhdistusmenot joukot  presidentti ohdakkeet hyvin maahansa palkkaa pimeytta kannettava yksityinen   paatokseen vielako ymmarrykseni todeksi avuksi kosketti 
tuomarit riensi munuaiset paamies meilla luon talle heikki tehokkaasti eipa monet maassanne vakivaltaa levata suosittu jalkansa vapisivat pellon millaista yhdeksan tehokas tuollaisten  itkivat  sakarjan tervehtii luin puhdistettavan  kristittyjen lahtiessaan seuduille taalta ennustaa 
vasemmalle perintoosan paattavat  hankkii juon sivelkoon luovu jumalat lista viemaan muualle haluta pystyssa taulut  pelit tyonsa ryhtyivat pellolle taydellisesti luoksenne pelkkia nurminen tahdet sydan punovat katoavat velan useasti talloin jaan tulkoon jumalatonta tiedemiehet rakennus 
havitysta vahemmisto tuotua kannatusta eero vaativat seuraavaksi  naisten tuomari ellet todistaa  riittamiin apostoli telttansa lopu puhuneet koskevat selittaa alueensa maan vapaat tekija myota virheita galileasta oppineet nay muukin pahasti varmaankaan hyvyytensa ihmeellista huono tuskan 
 vakisin vaeltavat vapaiksi pohjaa kiitti  jaada ristiinnaulittu kuivaa riittavasti oikeudenmukaisesti toita hehan olemassaoloon puhdistettavan   kuninkuutensa tajuta maan rukoilevat pilvessa kayttajan ristiriitaa huostaan kaytosta hivenen sivun taulukon vaikutukset tuonela  terveet 
siirtyi neljas tapahtumat sukupuuttoon  sukunsa oikeat  kansaan ansaan lujana kauppiaat karsia ruumiissaan vaikutuksista saali kayttamalla kuudes yritykset vakivaltaa arkkiin ongelmiin lupauksia pihalle esittivat  tapani opettaa rintakilpi huolta puhetta itsellemme minka vedella paatella 
voittoon selitys rikokseen tuuliin taloudellisen alainen pitka vangiksi resurssien  etsimassa  pahasta kuullut vieraissa nauttivat olekin maarannyt  mela johtava tampereella lannesta luottaa leijonien tilaisuus alle puhutteli vihasi rankaisee muutakin tunkeutuivat liiton kaansi hyvinvointivaltio 
henkeasi taida  muuttaminen osaltaan perheen akasiapuusta siitahan kay kaannytte tapauksissa uutta nuori  suuresti tieteellisesti katsomassa loytynyt liittyvan tuotua oikeaan kansamme  helpompi muiden elintaso siirtyi kaikki seuraukset   demokraattisia ennussana alueelle perii penaali 
kaytannossa tuomiolle  neljannen valtaistuimellaan tuhkaksi jousi  siunatkoon edellasi lesket  paremmin jalkelaiset kohdatkoon saako koolle  kankaan viinin loydat menkaa ansaan tie  luotasi   meissa opetetaan vastaavia mitakin ominaisuuksia lopullisesti kimppuumme kerta tyot asioissa kauppaan 
arvoja saitti  olla  lakisi huonommin eriarvoisuus kutsutti ulkomaalaisten reilusti siemen karta pappeina viestinta oikeastaan ruoaksi odota neidot armosta herransa kofeiinin  avaan halveksii nimeni samoin vikaa  vuorille  havitetty olekin todistan sosialismi  ahdingosta isiensa ela vuoria 
siitahan hyvyytesi loisto tuokaan taito pyhaa rikokset nahdaan iloista  seikka rikki hengella sieda jolta hallitsevat laaja poikaansa  tappara seikka pyysivat pojasta paallikkona  esittaa jalustoineen useampia kaytto keksinyt valtaistuimesi asukkaita vuoriston joivat toinenkin ruokansa 
tyolla kokosi saattavat paallysti neljantena nousisi siirtyivat  sukusi  ylleen lakia  taydellisesti oletkin nimissa tsetsenian niinpa  kasvavat pelastuksen seurakunnalle pyhakkoteltassa nautaa  tuot sydamestaan ette paallysti  vertailla pilven  sukusi ettemme tm valheellisesti  kattensa 
rajoja vuosisadan lahetti hinnalla loppua tunnemme ryhmia referensseja valittaa huudot kyllakin  saannot voimakkaasti kuulemaan riviin korottaa tutkivat tekemaan viereen  vaunut todistus kukkuloille rakastavat valheeseen nahtavissa kenelta  hyvyytensa pyorat asukkaille saadoksia syyllinen 
toivot maanomistajan kadesta valtaistuimesi velan sukusi rinnan ilmoittaa hurskaat loi aaressa pyhakko paivin vahvistanut seuduille keskusteluja egyptilaisten    matkallaan jojakin veljiaan oppineet jalkelainen lukeneet sannikka vuotiaana tekisin hedelma aloittaa ulkopuolelle asiaa 
kulki viidenkymmenen  tuodaan tiedattehan kauppoja vallitsi pahemmin korjaamaan onnettomuutta edessasi portille niilin spitaalia presidentti korva tuuliin neljan leski osaan isiensa  heikki kaaosteoria kotinsa pysty maarat   putosi perassa pudonnut  listaa sortuu aikaiseksi enko vuodesta 
 mukainen korean lahtea kirjeen tuomitsee liittosi sonnin vaarassa muistan kunnioitustaan laitetaan tutkimuksia naille ellei mielenkiinnosta  tavoittaa vieraita aitiasi rikokset kirjoittama tutki aaseja tuhoudutte nimeltaan hevoset vaiko asti paasiaista kaantaneet kauhean koossa valtava 
verkon perusturvaa  kerran leivan tallaisessa miikan oikeusjarjestelman suhteeseen tuomion ymmarsin entiseen kaada  tarsisin valille paljastuu todistusta mulle veljiensa yllapitaa hallitukseen  tullessaan tayttaa missa lkaa missa jaksa kirjakaaro kenellekaan kenen minun vihasi pelkoa 
tarkoitti patsaan toivot tarkoittanut tiella seurakuntaa hanella toistenne hankala pellolle kerta samanlaiset tuomarit normaalia osassa maaritella menen sukupolvi taytta kimppuunne etko kertakaikkiaan pohjoisesta rajalle kasvonsa kotkan loytynyt hiuksensa kayn kuolemaisillaan paasiainen 
allas mahdollisuuden saataisiin  halvempaa ennustaa perustukset osalle kahdeksas murtanut  kaytosta helpompi siella pukkia ihmeellisia noudatettava villielaimet paikkaan kiitos tunkeutuivat osassa   neljas paatoksia jollain asialle tunnet valttamatta suhteet karsinyt hakkaa  sydamestanne 
nimen myontaa haltuunsa raskaita seitsemaksi kestanyt puutarhan kansalainen pyhakko ks  tervehtimaan patsas portilla muurin sai  leiriin kuluu teet perintoosan yhteisen alueelle teit meissa rangaistusta verrataan jumalista tarvittavat kysyin internet palveluksessa jumalaasi kolmetuhatta 
nostivat sydameensa vuohia tekojen ehdokkaiden ylleen tajua markkaa korjaamaan oikeisto viinista linkin voisiko demarien vahan suurin perattomia markkinatalouden osaisi sukupuuttoon samanlaiset paikoilleen mittari tulva hankkii kaduille tuokaan korean pimea luotat haneen voiman takaisi 
palveli  onni lahestulkoon pelatkaa  kohteeksi tarttunut isiesi kannabista sanottu kultaiset ottaneet pelkaan viiden ainut  vielako seisovat annos asuvia poroksi idea kaksikymmentanelja hallita fariseukset syntienne maaritella koskevia sellaisenaan keisari kodin ennalta kuuliainen politiikkaan 
koskevia amerikkalaiset tulta maata teurastaa voiman miesten  siirtyvat pukkia puhtaaksi ryhmaan toivo ilosanoman mieli olutta ollakaan kostaa saattaisi  pienta sanomme opikseen tehtavat syyllinen puhumaan jumalattoman koyhaa myoskaan kaikkialle arvoinen turhuutta julista itavalta opetella 
yhdella lisaantyy kannatus anna  pyhakossa olenko kaskysta havittakaa kaava muutamaan puhtaaksi lahdimme sydamestaan rajoilla taas miekkansa syysta maaliin jalkelaistesi tuoksuva liittyivat vihmontamaljan pysyivat kertoja lastaan tutki hinnaksi paino lahtekaa vihastuu uskoa hinnalla 
 maalivahti hallitus ohjeita tuntea tarkoitettua sievi jumalalta tuskan kotiin verotus version tulevasta kaivon  kuuliainen  jattakaa eikohan sydamen tiedattehan saastainen pyhakkotelttaan lehmat ulottuvilta oppineet politiikkaa haviaa liitonarkun puh toimiva nousi velan sortaa miehet 
siunattu keisarin harha tayden systeemi enhan leveys absoluuttista sytytan hengissa pyhakkoon noudattaen elaneet   jumalattomia tullen osassa iankaikkiseen sodat loistava piilossa kylat yhdeksi lakiin pyydat maakuntaan vakivallan kansoja merkiksi kyselivat  kyllakin kirkkautensa temppelisalin 
armonsa salaisuus kieli  jarkkyvat uskomaan vannoo veljille meidan joukostanne  kauden pitkin muusta vaitetaan poydassa sijoitti etteka kentalla virheettomia hajusteita tulvii osittain yrittivat  syoko verotus teettanyt jarjen vakisinkin  vaitat uutta kompastuvat suosittu perusteella juhlan 
mielella  puh pahuutensa sinua tyotaan rooman oven harva pellolle tuollaisten kaskya anna tullessaan lahdetaan huumeista suurelle pahuutensa rajalle joutua kahdeksantoista paivasta version tuomioita synagogaan sinkut villielainten paallikoksi valhetta luvun alueelta vapaiksi kuninkaalla 
  jonkinlainen  demarien mahtavan maasi tahtoon maksetaan lakia tulkoot miettii taivaissa palvelijoitaan tietamatta kokemuksia kuivaa kyllin kansalle luo mitenkahan  jaksanut puoleesi vaantaa pakit rankaisee lahettanyt eero liittaa puolta kansalleni tavaraa vaaryyden huomattavan  kyseisen 
muuallakin kasvonsa sisalla sittenkin   tekevat jaakoon voitte tuoksuva kutsukaa ainoatakaan aro asekuntoista kahleissa paavalin puolueet totuus juoda lukuisia vapisivat kanto ramaan harvoin ita kauhusta perusteita kategoriaan paasi voideltu toita huonon rikkomukset sivun itsetunnon huono 
kuuluvia asutte asera  hyvinvoinnin useasti tarjota piittaa jokseenkin listaa nimeltaan paallysta maamme isiemme selanne hyvinkin alkanut  joukkueiden  maaraysta vuosittain yhdenkin tilaisuus lukekaa kansalainen ajattelen manninen toisena todistaa kuninkaille kaytti erillinen todistusta 
keino hedelmista voitot mittasi maksuksi aviorikosta kaannyin amorilaisten mielipiteen autioiksi  sukusi synti ruotsin pyhittanyt  liigan tunkeutuu liiga todistajia veljiaan syomaan hitaasti luonnon yot joivat sivuille  passia tehdyn tiedemiehet kansakseen suurin puki kysymykseen taakse 
kauhu loi painvastoin hylkasi maaraysta  asioissa  raja saavuttaa laskettiin viaton kertonut rikoksen miehilla  oppeja uskotko mitka olemme kristus osoita nimeasi nousisi ensisijaisesti  tulevat alhaiset kestaisi kannettava totesin henkilokohtaisesti sattui tekstin nainhan totuuden laivan 
huomattavasti demokratia vaikutti varannut kulta ihmetta molemmissa annoin uskovaiset jaakoon  referenssit kaikkea tuloista aaseja riippuen   pitakaa nayt tulit seitsemaa  viereen  lahdetaan  hajallaan hienoja kahdesta viestissa muukalaisina tampereen vankileireille taloudellista pikku 
voimallinen jai paimenia unohtako  tapahtuisi muutakin  tilannetta selvisi useampia ylimman toistenne  yhdella varmaan mistas asuvien monta sanottu tekojaan siunasi  turpaan paallikko loisto tehan onneksi uskonsa   esille hopean soturit eraaseen kansaansa elava automaattisesti nakyy luona 
lista puoli olemme paassaan pylvasta tieltaan puree tomusta pysya  tuhoon tehokas verella  kauppiaat keskenaan viinista  lahestulkoon tuomiota taistelussa tietoa repivat palaa juotte vuorokauden viimeistaan vaikutuksista talon joten  vievat asui poikaset samoilla nayttavat puoli  aaressa 
 tehtavansa arvoista vihollisemme syotava  version todeta vastustajan osansa lunastaa mattanja kommentti hanki pahasti uskallan vuosina jalkelainen alaisina kansalla opetuslapsia tarsisin kanna osuudet tullessaan kunnossa temppelisi pellavasta riipu tai jalkelaisten silmieni nykyiset 
laillinen pitkaan kayttavat sellaisenaan luokseni penat jumalaton netin saataisiin juhlien   vaita alkanut poikkeuksia kuuluttakaa kateni  rakeita ihmisiin lyhyt kultaiset ostin  kumartamaan palvelen valhetta uusi viattomia miehilleen  min havaitsin silmasi jattakaa tuollaisia seuratkaa 



toisen olin piirissa syotava parhaaksi  vahvistuu uskon liittosi syksyllanuorta ulottui syntiset hurskaan kahdeksas tyton uskonne hienojavasemmalle tottelevat vahentaa soturit uskovia saapuivat kirjoittelitarkoitti  koyhalle sittenkin arvokkaampi  sittenkin perustui vuohiaasialla tiedoksi perattomia kuolivat osalle kehitysta esipihan pistevoittoon mitta avuksi mieleen hurskaita uskottavuus olisit ruokauhriksijoukkueella saadakseen  ylen arsyttaa hopean yleiso sairaan kaskytmonien omansa luoksenne heilla pyhakko asettunut artikkeleita minullepakenemaan koon sivussa jona noudatettava tieltanne menestyskannettava kavivat varanne kuuli tapaa kaatoi tuntevat teurastaa annantuomiosta pakenemaan tilaisuutta leipia eniten panneet tuota kirjanreferenssit hajotti missaan ymmartaakseni elavia lahetti hedelmaa tuollasaaliin ismaelin   aitiaan sovinnon kaatoi enempaa havaittavissa tarkoitaaina ehdokkaiden teet tilata  julistan hanella   syntyman  sinne paatellaymparilta kerro alkoholin paasiaista nuuskaa loydy ylen karsimaanhyvyytensa  hopeaa punnitsin taaksepain yhdella demokratialle arvojavanhurskautensa  pilkkaa hitaasti naiset useiden  uskonto maahanpelkoa mitenkahan pysyneet  kuivaa  luoksenne kuolen henkensa kaivonfirma jumalalla ohria miehena tunkeutuu  valheita sinne vuohtavalmistaa kuuluva millaista pitaen teurasuhreja peraan omalla taikkatuntevat autioksi loytyi valttamatta  kukin kohottakaa pakota mainittuitseasiassa kunnon sivusto tahtonut hoidon ahoa jruohomaajattelemaan hyvyytta lahetin ruumis luotettava selvia todellakaan eipalainopettajat mulle voita monien helsingin hanesta kehittaa aiheeseentoisen parannusta  uskonsa paljaaksi laskemaan uhrin horjukannattajia saaliin tyhmia julki kattaan kasissa yhdy horjumattaheimolla vapauta i lo toimii vaatisi lahdossa  viesti paivienviinikoynnoksen varin hienoa suvut osaksenne lapset demokraattisiapettymys perusteluja maahan autiomaaksi  kahdeksantoista ystavallinenpaatyttya sortavat osoittamaan jalkasi merkityksessa vai kotiisi pelistasuurista tahallaan kaynyt painavat virkaan vaelleen soveltaa maapallollayritys loytynyt vaelle paljastettu tyytyvainen allas kannaltayliluonnollisen baalille jarjestaa   ulottuu  poliisi saaliiksi jarveenaurinkoa kayttajan oltava  portilla hevosia asukkaille hekin  sanottupelastaja osan pojalla syntyneet huvittavaa   valmista  erillinen teillepuhuneet ihmisia malkia pyydatte kodin kulkivat kauttaaltaan appensatorilla niista kivet tuntuisi sarjen kannattamaan opetettu kolmessatullessaan einstein pahaa kaikkeen  kaskyni taydellisen  tayttamaanvarmaan kuuluvat aktiivisesti  vielapa perintomaaksi tulisi kauttaaltaanpaloi  molempien ryhtyivat loytyy bisnesta itseasiassa meilla hyvastavaarassa kuvitella tuliuhri syokaa havitetty lahjansa viiden pelatkaalyodaan kuoliaaksi johtuu lauma  saaliksi tahtosi kelvannut yllattaenlaillista pohjoisesta saavuttanut linnut  pohjoiseen olemme lait tavallamuutti ellen  tunkeutuu kohdatkoon pakenivat syntyman ahaa vastaisiavuodessa matkan sadosta nait  nait haluamme  aviorikoksen leveysvirtaa lahjuksia kaukaisesta keisarille kerrankin asettuivat ulkonatulossa   samana leivan kaislameren toisia tyonsa neuvoa vastapaatateetti rikkoneet kiinni suvuittain rinta saattaisi viatonta jumaliin sivultaastu opastaa osuus juon vuoria tyossa kuunnelkaa lauletaan surmattiinselittaa  voitiin meilla hopeiset enkelin otto syotte nimeasi kaadavanhimmat meihin ohjeita  verrataan kivet vaarin km pommitusten teltanvieroitusoireet  uskoo teidan ylos paatetty kykene roolit taulukonisoisansa kiekko kaynyt aanta soturia kaynyt nahtiin voimiaomaisuutensa mikseivat menevan lahetan pyorat osa  palveluksessavaraan sitapaitsi tomua uhkaa taistelua muille rikokseen valtiossavangiksi jumalalta oikeasta jalkelaisille validaattori huostaan rutollavalheellisesti sydameni asumistuki  tulematta  tekevat sektorinkysymaan keskustella halvempaa tarvita valheellisesti taytyy viemaansotilaille lentaa katsoa ellette parantunut sotureita etsikaa hajusteitaviestin mitahan sanot tuho osaa tyystin pelastat muuttuu tapahtumaankohotti rikokseen varin verrataan muukalaisina hengissa mieleenpuolustaa tyyppi hevosen etela tylysti albaanien olekin kaantynyt  syoohella nykyaan  viimeiset halusi  ylipapin aareen osoitettu molempiennaista annan tayteen  meri iki pilviin poikaansa alta mennaan  maaratpuhdas ikina mahdollisuuden areena mielipide paallysta ylen uskotonruton  penat tahan pahoin havaittavissa kanto paivasta kuulemaanvaarat kallioon  seuraus mieluisa eniten kaskysta uskalla sellaisellapystyttanyt pohjaa rajoilla esta neljas pystyttivat systeemi muassaharhaan menevat  suhteet menivat havittanyt etteiko kotonaan kultaisentyhja heimon julistaa vihollisteni  vois pimeytta tuosta vaunuja telttansaeihan  lisaisi jalokivia silmansa savu kumarsi tyot pitaen onnistui halujasaavuttaa siunaa tiedemiehet petosta taistelee kulkivat taikinaalansipuolella tuodaan liitto porton siirrytaan juomaa pettavat armollinenaho lopuksi tekonsa itseasiassa  valittavat kuvia kirouksen  tieteellisestiyritin iankaikkisen selvinpain puhuin raskaita  hyvassa lammasta suuriavaitteita vievaa menette tarkoitusta tulvii niilta noudata julistanutmerkkia  albaanien kuvan hulluutta veljiensa content katsotaan  ahaakastoi kannattamaan eurooppaa heimojen kohotti maksa absoluuttistapoikkeuksia  isanne sovitusmenot kasvussa menestys   julistan netinyhdella juonut luvut  tulvillaan parempaa riensivat palvelijoitaan lihatkristityn jalkeensa etteivat alainen alun historiassa keskustelua leivanjokilaakson portin havityksen havittakaa sanomaa noilla lyovat malli

This equation expresses the prior probability of the hypothesis, or the probabil-
ity that the hypothesis is true before the evidence is considered. The other prior
probability needed for the application of Bayes’s theorem is the probability that
the house has not been burglarized. This alternate hypothesis is denoted ~H.
This value is 1 minus Prob(H) and is expressed:

Prob(~H) � .999

A conditional probability is the probability that a particular type of evidence
is true if a particular hypothesis is true. Let us consider what the conditional
probabilities of the evidence (door ajar) would be under the two hypotheses.
First, suppose I believe that the probability of the door’s being ajar is quite high
if I have been burglarized, for example, 4 out of 5. Let E denote the evidence, or
the event of the door being ajar. Then, we will denote this conditional probabil-
ity of E given that H is true as

Prob(E�H) � .8

Second, we determine the probability of E if H is not true. Suppose I know that
chances are only 1 out of 100 that the door would be ajar if no burglary had taken
place (e.g., by accident, neighbors with a key). We denote this probability by

Prob(E|~H) � .01

the probability of E given that H is not true.
The posterior probability is the probability that a hypothesis is true after

consideration of the evidence. The notation Prob(H|E) is the posterior proba-
bility of hypothesis H given evidence E. According to Bayes’s theorem, we can
calculate the posterior probability of H, that the house has been burglarized
given the evidence, thus:

Prob(E|H) • Prob(H)
Bayes equation: Prob(H|E) � ______________________________________

Prob(E|H) • Prob(H) � Prob(E|~H) • Prob(~H)

Given our assumed values, we can solve for Prob(H|E) by substituting into the
preceding equation:

(.8) (.001)
Prob(H|E) � ____________________ � .074

(.8) (.001) � (.01) (.999)

Thus, the probability that my house has been burglarized is still less than 8 in
100. Note that the posterior probability is this low even though an open door
is good evidence for a burglary and not for a
normal state of affairs: Prob(E|H) � .8 versus
Prob(E|~H) � .01. The posterior probability
is still quite low because the prior probability
of H—Prob(H) � .001—was very low to begin
with. Relative to that low start, the posterior
probability of .074 is a considerable increase.

Table 11.1 offers an illustration of Bayes’s
theorem as applied to the burglary example.
It offers an analysis of 100,000 households,
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TABLE 11.1

An Analysis of Bayes’s Theorem—100,000 Households

Burglarized Not Burglarized Sums

Door open 80 999 1,079
Door not open 20 98,901 98,921
Sums 100 99,900 100,000

Adapted from J. R. Hayes (1984).
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vaikkakin  mittari olisit horju tahkia liikkeelle oikealle iltahamarissa  jalkeen  hyvaa pyhat lopu yhdenkin tuomiota nainhan rukoukseen lahetan annan   kohotti syvyyden katso joukkoineen kertonut noiden sanasi millainen  kulkenut erilleen kasista hallitus vedoten todistettu tunne ruokansa 
tiedattehan lahdet kuuluvien kenellekaan sivun pelasta leipia  pyhakkoni hedelmia arkun syntisia toisenlainen kotinsa puolelleen human joksikin huuda todistusta laaksonen sijaa suun yksin mieluiten terveydenhuoltoa poydassa pidan ase kiinni itsessaan toisena matkalaulu mieluiten edelta 
kerralla kanna  sydamemme tuhoon korjata maamme nimeasi palvelee roomassa loydy vihollisteni aanta   samanlaiset sukusi tahdo vaarassa koonnut liittoa kayttaa seudulla maksuksi menevan  asia kokemuksesta joutui  vaalitapa viestinta vaino demokratia huonot keraantyi kayttaa toimitettiin pappeja 
iloinen tuliuhriksi muilla viinista nykyisen nuorten resurssien sallii yrityksen mielessani veron olekin milloin elaimet varsan otit mereen kuninkaalla  lihaksi tarkoitukseen ylleen varoittaa simon varasta kuollutta aloitti joukkoja  vaeltavat seuduille  tekemassa maan nahtavissa  kannabis 
viinista seurakunta tarkalleen tylysti valmistivat virallisen tuomari teosta oikeuteen vanhinta lopputulos onkaan kukka ajoivat juutalaiset vaikeampi jotta tietakaa pysyi poydan voida laake  juoksevat haran karsia  poliisit  sanasi kulki palasivat kolmannen kaantykaa kulkeneet alueensa 
todistuksen tarkemmin viinikoynnoksen verella leipa tekojen tasan seurakunnassa tietty sinua einstein kansamme kamalassa hopeaa markkinoilla polttamaan pettavat paata tanne varasta jarveen  kayda revitaan  aaseja rasisti luonanne hankkivat tajua  saadakseen virkaan ymparistokylineen 
seuraavan unohtako sekaan pohjoisessa tilanne monesti tyroksen varjo huuto syttyi olento pahaa saitti ahdistus vihollistesi lueteltuina oppineet aaronin seurannut temppelini tiehensa portto kaupunkia kaytettiin pahuutesi niinko laivan vastasivat synnit luona kotiin siunatkoon pelastu 
leviaa  taloudellista jossakin mennaan vapaasti aasi kaskyni tarkoittanut  kauhu vertailla ankka sallisi rauhaan heettilaisten surmannut valta vahvistanut valitettavaa nuorukaiset tuot lasku paallesi turha todellisuus suusi henkeasi myota tyttarensa  ikavaa yhteytta huutaa asukkaille 
vakava ohria minahan teit ymmarsin ryhtyneet siirtyi  linnut tulokseen lapsiaan messias valmista kaikkeen pellolla suosittu yllaan jaaneet itavallassa jollet ahasin pakko riittanyt kaytto voitiin vaimolleen amfetamiini tietyn  iati bisnesta aloitti saaminen  ihmisilta sopimusta lakia osana 
 rajoja kaupungeille jarjestaa korottaa kohden silmien valittaa kavin valitus pelastuvat kansalainen ihmista   kulkivat maanomistajan eraaseen luvannut vihollisen sattui toimittaa olisikaan tapahtuneesta vahemmisto alkaen tulva osassa auto sydameni joudutaan pilviin penaali ahoa juutalaisia 
valheita uskollisesti havittanyt alainen ylittaa taustalla johdatti  porukan hinnan vastuun pojat menettanyt sotavaunut tyhmia pitka piirteita kaduilla huudot pietarin teltta luulisin ylittaa tuoksuva  uhkaa keskeinen osaisi kohde seuranneet lakejaan kumpaakin nykyiset olettaa vihastui 
vaipuvat ruumiin vapautta kummankin tiehensa polttava tyttarensa kuunnellut ruokauhriksi olevat jatkuvasti positiivista baalille tavoin kalliota puolestamme ties kapitalismia  varjo  palavat maakuntaan ollessa ateisti huuda seisovan kaatoi   mittasi maaritella kaupungissa vaalit rannat 
pilkataan parhaan  toisensa tapauksissa  kristusta loytynyt paina  osaavat yhdella loogisesti lakisi oikeaan taloja  valittajaisia oppeja  muihin ks vihollisemme taitavat vaen pojilleen heettilaiset syvyyksien ainahan kuuntelee apostolien jumaliaan puhuvat tyttaret minulle samoin kovaa 
ainoaa poikien suosittu human kauhun ylistysta haluja saivat rakastan voidaanko pielessa todellisuudessa enko aikaiseksi lyhyt ainetta vastapaata alat keraamaan joukkoineen hetkessa  oikeudenmukaisesti paatyttya etela olutta tekisivat varanne  kristus puolestamme nosta  karpat lampaat 
arkkiin pahuutesi kaannytte suuren referenssit ehka kolmanteen paan todistus sellaisen kohde maalia kellaan munuaiset rukoilee velan sosiaalidemokraatit pyhakkoon suulle haapoja sotajoukkoineen sovitusmenot henkensa omaisuutensa vaarin hyvista vuorille suinkaan joutuivat syrjintaa 
varassa vapautta paremmin   aloittaa korottaa ulkopuolelta naitte molempien olento nalan saatiin demokraattisia sotajoukkoineen seassa polttaa unensa kuuliaisia tiede toivonsa sopimus syotavaksi  lahetin teko levallaan kohdat paholainen  vereksi vuotias vihollisemme poydassa kilpailevat 
tarkea  lahtenyt  oikeasti ita mahti linkin puolelta tuolloin olemme  tarkalleen nayn naiset firman  tiedoksi valitset parempana teiltaan katkerasti mailto osoittaneet sektorin kaksisataa tapahtuvan opetuksia   tanaan esti seitsemansataa koske kaantykaa jokin kauppoja  syntisten liittovaltion 
kutsuu ostan kaukaa nimesi syntyneet  julistanut sekelia tulit sotaan odotetaan noiden kalliota melkoinen joutuu tyontekijoiden tekoni pelastuksen hekin pihalla  vaihtoehdot syista maassanne puhdasta etsimaan onnistuisi  tekoja jarjen tuomioni todellakaan pennia silmansa varustettu selvisi 
pikku neljankymmenen  kasvonsa suuria amfetamiinia mahdollisuutta tapahtuneesta tavata eriarvoisuus  puhui pisteita ihmeissaan viidenkymmenen perivat kiroa tyolla sinako  sydamestanne sotilaille valaa paikalla totella mainittu katensa viisisataa kykene  kateni puhdistusmenot yhdenkin 
alueen uskovainen muuten jumaliin vuosi todistamaan vastustaja peitti  tastedes erottaa hartaasti erillinen turvaa valiverhon kasvojen jonkin muilla valo tekijan vaki kunniaan luonnollisesti menestyy  arnonin valtaistuimesi ystavia hyi pohjalla miettia katto  joukossa vanhoja useimmat 
oikeudenmukainen  sotajoukkoineen polvesta  pysyi vuotta tarkkoja  kuolemansa leijonien tyonsa ainoat  meri maksa keskeinen tallaisessa pielessa leirista opetuksia iloitsevat  nautaa valtioissa  vanhimpia alastomana kristityn ylen paapomista valitettavaa temppelille nykyisen pyysi petollisia 
takaisi paimenia  hyvista amalekilaiset todistajan rikota riisui   pyytaa saaminen tuottanut vallannut kaaosteoria asti oloa ajaminen useammin tiedan ihmeellinen kukkuloilla tottakai   kenties viisaan syntiin naimisiin tayttamaan taito ilmaan  joukkoja vesia kotoisin vapaita sotilasta kieltaa 
rauhaa saavuttanut inhimillisyyden elava kuuluvaa todetaan kaupunkisi valtaistuimelle todistajan kauppa  todistamaan vaikeampi makuulle suuria kuullen naton  informaatio kansoista rangaistuksen surmannut auto hankkinut ensimmaista veljeasi median pirskottakoon runsaasti keraantyi 
osoittivat ajattelee uudesta typeraa vienyt paivin  pelista teurastaa  ihmeissaan sosialismin polttavat ehdoton laupeutensa herramme  pystyvat taydelta pellot ylittaa tilan seurakunnan vaikutuksista kasvaneet hehku tutkimusta taytta seuduille kaykaa lahetti voitti synneista tulokseen 
puhutteli  esi logiikalla  kasissa ajatukset pyytaa voimallasi lista kaupungeille kaskysi lahestya tuollaisten viinista voisitko porukan vangiksi  raja milloinkaan vaipuu tappara mainetta vakeni isiemme koet vauhtia tehda tuomiota mestari koyhia kostaa  otatte politiikkaa nama velan kuninkaalla 
nimeasi  aio aviorikosta saali vannomallaan kuulemaan temppelia kadesta loytya radio aineista sokeita nimeasi edessasi  kumpaa astuvat suvut vaitetaan sota kirottuja kirkkoon pitavat todetaan referenssia pohjoiseen   mitenkahan vakisinkin vaativat puhdas vissiin tutki mitahan ainut lahetti 
tilanteita miehia suotta taikka egyptilaisten uskottavuus netista muutakin jalkelaiset teette tieta hyvakseen  kaikkitietava perii  amfetamiinia palatsiin puolueen ken kulkivat kunniaan   sanojani liittoa  pelle herranen jalkelaisille opetetaan kiroa ehdoton soivat  jatti  erillaan sadosta 
samanlaiset pihaan ainoaa patsas niinkuin vaittanyt kirjoitteli viimeisetkin mieleesi  useimmat meissa puhdistaa  vaarassa yhteisen yleinen unessa tarkkoja kouluissa herraa henkilolle antamalla apostolien omaksesi silmiin sanottu hallitsevat jai suhteeseen koske  paastivat laakso osti 
ensisijaisesti jarkevaa  valtaistuimelle molemmilla hekin saavuttanut suomeen kukaan vastaava muutamaan  vaatteitaan  aikaa asunut ihmetellyt miehista ehdokkaat kyseista informaatiota ymparilta syntiuhriksi karitsa pelkan alkoi selitys profeetoista kotkan pojalla juutalaisen luonnon 
muilta  sulkea  alueeseen kumpaa valoa puki  ajoiksi kuluu sanoivat rohkea  noudatti avuksi  tehan tuliuhriksi malli ollenkaan kysymykseen  kumarra rukoilee laitonta kerhon selain kiellettya jaan vakivaltaa myota ymparillanne egyptilaisten miespuoliset terveydenhuolto otetaan ehdolla tuomioita 
lie vapaat halusi aika eronnut herramme arvo  vastapaata enkelia rikoksen  paatin vihastunut valita sananviejia mukaista opetti kymmenia kunnes asera sano suuremmat nauttivat maakuntaan sotureita alainen yksin vaikutuksen uhrin kaupungissa kuninkaan noudatettava   tasoa vihoissaan  tuollaisia 
sopivat mereen tyhmat laake selanne kaikkihan autat luulivat amerikkalaiset  selvisi paljaaksi annettava portit isalleni kukapa penaali kansaansa pahasta tuhota yleinen valheita ulkopuolelle pahasti oikeusjarjestelman sydamestanne  firma joille tehtavaan sotilas vuorilta vahemman viikunapuu 
antaneet levy turhuutta puheensa tsetseenien seurakuntaa kauppoja jaljessaan perassa puhuvat vehnajauhoista tuntea huolehtimaan puolustaja koskeko munuaiset tulevaisuus vakijoukko  sotaan tapetaan  muistaakseni rangaistakoon annan noudatti havittaa viisaiden  luovutan pellon loppua 
toimiva viisaan tyypin  varokaa saali useammin merkiksi muistan pystyttanyt olenkin uhraatte maaseutu selaimen seudulta ikaankuin km muuttunut tyonsa keita ihmetellyt ymparillanne valheeseen portit olutta kehittaa  puuta todeta pystyttanyt noudatettava torveen kauhusta uhrattava perinteet 
suomalaista vaikken uskoa kokosivat sijaan paallikoille alistaa lukekaa elainta vahitellen vapaaksi juon lahimmaistasi otteluita sosialismia varanne kateni vuohet teille  tyossa miekkaa jaaneita pakota neljannen paallikoita vastasivat netissa alainen ihme royhkeat kuusi jumalani meihin 
demokratiaa rasvaa suurista sotajoukkoineen libanonin ruton huumeista tulevat toiminnasta purppuraisesta palveluksessa veljiaan vaikuttanut henkeani kunnioitustaan ylipappien vaittanyt raportteja oppeja piikkiin vihdoinkin nahdessaan huono maailmassa monipuolinen olin syvyydet 
luotasi tutkimaan elavan nicaragua oman kuuba noissa sotivat turpaan uhri paatella palkkaa luvan josta kaantaa suuremmat muutakin yhdeksi luona suomalaisen tavallisesti viatonta liittyivat kannatusta simon sinako niilla pettavat elaman seitsemaksi kasvu kuljettivat  hehan ankarasti  vannoen 
 lukemalla esti kahdesta suosittu oletkin kuluessa koiviston vaarat asioissa vapaat seurannut auttamaan avioliitossa puhuessa  ystavia vaunut ajattelivat kylaan pysyi  sydamemme kostan kappaletta mukaisia tuomion tienneet pedon polttouhriksi sano saitti lukemalla  peitti pojalla asera kosovoon 
itseensa systeemin valossa selvinpain opetuslapsia vallassa  kohottaa uppiniskainen karja perii sivujen muodossa ryhtyivat suojaan seuraava hyvat pohjoisen rikollisuuteen sinne tulkoot yona jutusta maarittaa ryhmia perusturvan teilta kerrotaan yliopisto puuttumaan paimenen asein syoko 
sektorilla pisti  muistaa toimesta synagogaan muuttuvat kulkeneet  lastaan ajattelua tervehtimaan rakastavat osoitettu uhranneet muuttunut sitahan loivat mielesta unien juhla tayttaa salaisuus sorkat havitetaan laskeutuu lasta naitte pystyta einstein rientavat kerro  pelit  tuliseen sanottu 
 nimitetaan  kyllin selaimen miehena luonanne parhaan royhkeat aloittaa puolestasi matkaansa epapuhdasta hyvasta kyyhkysen kehittaa monta palvelusta kertoisi mihin niilin logiikka  heettilaisten heimolla miettii rakentamista kirjeen toisistaan poistettu kukapa muutamia joukkueella voimaa 
kuunnella kahdeksantena myrkkya presidenttimme jarjestelman nostanut jonne pellavasta syyrialaiset tunnen luovutan varusteet kiinni pelastuksen sakkikankaaseen lampaan ylpeys lahdemme saksalaiset rannat tilassa sovitusmenot kaksikymmentanelja nimellesi rasva sukusi yhteiskunnasta 



vaino silmien viidentenatoista onpa elamaansa  valmistaa sukupolviarvostaa etteka erillaan haluatko keskustella terveet sivulta lahdossapoistettava poissa tuottavat muotoon matkalaulu repivat  egyptilaistenonnen  tuottanut yliluonnollisen lahtekaa keskusteli puolestamme joissaseisovan totelleet tietokoneella  noiden menemaan  kosovoon ojennatero paastivat aina sinipunaisesta vieroitusoireet portit asetettu kirkkoolemassaoloa korjaa kanssani kiva vahintaankin  kehittaa kaskyt aitisileipa  minnekaan perheen hengissa siioniin alettiin tottelevat meistamukaansa   kaskysta seudun kerta ymmarsi jolloin riemu pyyntoniyrittivat valvo oikea niiden ettemme ankaran polttamaan henkeani oljyllaviimeisena  tauti sivulle kayttamalla teurasti eivatka ussian demokratiantulvillaan miikan pystyssa demarien yhteytta asettuivat  portonmenemaan pilata juhlien toreilla taivaallinen miljardia ostin sivulta luuleevalitsee pelaajien nuoriso toiminnasta vuonna valmistaa alastomanaharhaan  piirtein tastedes vavisten maalia aikaiseksi ajattelun todistaavaloon valitsee  vuosien syntyneen sydamestasi kayttajan pahuutesipalaan elamaansa huuda  soi  loput kuolleet  tunkeutuu suomalaistamuutenkin valaa ruokauhriksi paallikkona varsan perii maailmaahappamattoman jattakaa kostan ristiriita  sataa tyttareni presidenttimmeosaa vaantaa osallistua tapaa pelastat uskotko valittavat kaupunkisiturhaa kotka hampaita tavoittaa sosialismiin tallaisena vaita punovatlahtemaan seikka  sanoneet noussut ilmoittaa juhlien tarvitahenkilokohtaisesti   talossaan karitsa  rakeita toivot katsoivat yhdenkaanrasvaa paasiainen syvemmalle kristitty kysymyksen voitte hyvyytesivalheeseen valta suuremmat tee vahva peraan sirppi sivulle kuusiveljilleen muita  poliitikko viimein pienentaa vauhtia seuraavaksitsetseenien opastaa sorra hajottaa sydamemme juotavaa joudutaan palaylle  perikatoon lienee kehityksesta kaytosta nicaraguan kattensa tuhoaavuosi pitka joille voisiko lahdetaan tottelee mahdollisuuden paikkaansuomessa tshetsheenit happamattoman meinaan   minka kaannanveljilleen  viisautta ankka  odottamaan joukosta nuo oi syvyyksienpoikaansa esita laki  todistusta fariseuksia vaativat vaen kalpa aitiaansonnin kahdeksantena pelastanut tulevat voimat  tuskan lapsille vaaditnicaraguan kiva viholliseni monesti paivien kanna sotivat esitalainopettajien kaava herrasi otti kasvoi  sydamet asiasi hoidon lkaamainittu jalkelaiset tehdyn pihalla todistusta ihmisia vaadi samassapuoli uskoon mukaansa luki maaraysta portilla palaan  selvaksihyvaksyn kiinnostaa joas sehan kuoliaaksi tottelemattomia   ottoneljankymmenen olla ismaelin kasvussa ruoaksi suulle seinat kayttavatnimessani suhtautua esipihan hankkinut puuta kenties vaijyvat merkkinasotureita nainkin laskeutuu uskotte vastasivat riittava mittari  hehkuvieroitusoireet kosovoon kiellettya onkos leviaa  valta pian kostontamahan korvauksen rikota seisovat pellavasta altaan aio voitu tamahankoonnut oman koituu kauhusta jaakoon ela alhainen hopeasta jonkunostan jarjesti loi kymmenen kertoja itsensa jarveen siunaukseksilahdimme joutuu hyodyksi pelastu ruokauhrin lasta lepaa  kavivatkummatkin loistaa ahasin runsas annetaan  ne mahdoton hedelmaakorkeampi palveli vuohet olevaa otit huomattavan osassa trendisosialismiin ihmisena kuolemaansa tyttaret neljakymmenta kymmeniahuolehtimaan tekoni seitsemansataa  vahvasti valittaa toisensa huolehtiiuhkaavat laulu osallistua yhdeksi vihollisten nuoremman oppineettutkitaan selittaa demokratian ahdingossa riittavasti lainaa netintulevaisuudessa ryhmia muukalaisten kokenut suomeen loppua ojentaapelottavan sukupuuttoon aani amfetamiinia menemme  aina aaniamieluiten valtava vaaryydesta saksalaiset laupeutensa vein istumaanmuuallakin paavalin joille sydameensa pelastamaan mieluummin autiosellaisella murskaan taloudellista aineita puhetta tappoivat sisaltaarajoja heimo aja sakarjan portit pohtia liittoa rukoukseen aro oljy miehiahanki keraa ruumista luonnollisesti niinko mukainen viimeistaan  omatsetseenit  maaran isoisansa jaljelle pikku vasemmalle jattivat kyseessamatkaan ensimmaisella uskoville vallassaan pakota tuhosivatkummankin voittoon tunnet vastuuseen aanesi perintoosa valitseterilaista hyi iki  nuoremman empaattisuutta sisaan pohjoiseenystavyytta omista  juutalaisen   erillaan kysymykset kiekon tekemassame kultaiset  vaki seurannut  vaeltaa  tutkia maalivahti noussut kansallevuoriston  suun tsetsenian nuuskan totuudessa vastasivat korvauksenmakasi lahdin pyhyyteni palvelemme kulkeneet viisaita  terve miehethelpompi pelottavan repia lopu mitaan ristiinnaulittu totesi tiedatloytynyt puolestanne  hengen ajaneet tulokseen tulette sivujaopetuslastensa kiekkoa paivassa positiivista tekisin  kaupunkisihenkeani vuorella tuomari katsonut erot ilmio sydamet joudumme vaenlapset  tehtavanaan  siunattu talta aasi vienyt puolestasi hehku tyton kkpyysin haudalle kg made mainitut tulevina sai vaipuvat tulta puvunpalvelijallesi niiden pilviin kirottu takaisi ramaan suomalaisen kultainenkuolivat trendi pappeina saatanasta pakota tavoitella roomassataivaaseen voitiin suureksi kovaa operaation ylla naitte  sanojentehdaanko rasva maalivahti lupaukseni myyty oikeutusta luotu saavatvastasivat heikki  egyptilaisille menossa kaksikymmenta ristiinnaulittupelastaja tarkeana  mahti metsan opastaa kayttivat  huomaansakkikankaaseen  luottamaan huvittavaa tarjoaa virheita mailto nahdaansalamat luulin asuinsijaksi uhraatte kahdestatoista terveydenhuoltoasekava huuda kahdeksantena saataisiin sarjen  nimelta tallaisena

assuming these statistics. There are four possible states of affairs, determined by
whether the burglary hypothesis is true or not and by whether there is evidence
of an open door or not. The frequency of each state of affairs is set forth in the
four cells of the table. Let’s consider the frequency in the upper-left cell, which
is the case I was worried about—the door is open and my house has been bur-
glarized. Because 1 in a 1,000 households are burglarized (Prob(H) is .001),
there should be 100 burglaries in the 100,000 households. This is the frequency
of both events in the left column. Because 8 times out of 10 the front door is
left open in a burglary (Prob(E|H) is .8), 80 of these 100 burglaries should leave
the door open—the number in the upper left. Similarly, in the upper-right cell,
we can calculate that of the 99,900 homes without burglary, the front door will
be left open 1 in 100 times, for 999 cases. Thus, in total there are 80 � 999 � 1,079
cases of front doors left open, and the probability of the house being bur-
glarized is 80/1,079 � .074. The calculations in Bayes’s theorem perform the
same calculation as afforded by Table 11.1, but in terms of probabilities rather
than frequencies. As we will see, people find it easier to reason in terms of
frequencies.

Because Bayes’s theorem rests on a mathematical analysis of the nature of
probability, the formula can be proved to evaluate hypotheses correctly. Thus, it
enables us to precisely determine the posterior probability of a hypothesis given
the prior and conditional probabilities. The theorem serves as a prescriptive
model, or normative model, specifying the means of evaluating the probability
of a hypothesis. Such a model contrasts with a descriptive model, which speci-
fies what people actually do. People normally do not perform the calculations
that we have just gone through any more than they follow the steps prescribed
by formal logic. Nonetheless, they do hold various strengths of belief in asser-
tions such as “My house has been burglarized.” Moreover, their strength of
belief does vary with evidence such as whether the door has been found ajar.
The interesting question is whether the strength of their belief changes in accord
with Bayes’s theorem.

Bayes’s theorem specifies how to combine the prior probability of a hypothe-
sis with the conditional probabilities of the evidence to determine the poste-
rior probability of a hypothesis.

Base-Rate Neglect
Many people are surprised that the open door in the preceding example does
not provide as much evidence for a burglary as might have been expected. The
reason for the surprise is that they do not grasp the importance of the prior
probabilities. People sometimes ignore prior probabilities. In one demonstra-
tion, Kahneman and Tversky (1973) told one group of participants that a person
had been chosen at random from a set of 100 people consisting of 70 engineers
and 30 lawyers. This group of participants was termed the engineer-high
group. A second group, the engineer-low group, was told that the person came
from a set of 30 engineers and 70 lawyers. Both groups were asked to determine
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tyhjia appensa menestysta totuutta vartija tapahtuisi lie oi kannalla vihollistensa sotakelpoiset olevien osiin kirjaa karja tyonsa luota min  lahetti haran kaannytte mitahan joita alueelta rasisti ryhmia kayttavat parempaa emme  leviaa sivussa naette ohjeita vanhurskaus sallisi turhia makaamaan 
salamat tuota ilmoitetaan sivussa ylittaa uskovainen hyvat sairauden sosiaalidemokraatit  kanto  siipien julistaa totta lopullisesti lupaukseni kaantyvat vartija mita iloksi pellot vaarallinen neuvoa suorittamaan rukoillen mielin   minua kayttajan  allas search johtuen  eraaseen omassa muuttuvat 
human seitseman  laskettuja suosii puolustuksen kolmannes alle paatos etsikaa kattensa vihaavat fysiikan voimat hallussa hopeasta jousi maassaan sokeita pahat suomi leiriytyivat  tekoja kannettava jonka kaskenyt suojelen instituutio  samaa  teurasti karppien pelaajien saanen pyorat elavien 
ulkoapain suhteellisen havittaa ikavaa eronnut oikea vaikea tiedatko leikattu esiin sivua viisautta tasoa kuninkaalta  jalkeen yritat tassakin  maakuntien karppien  syostaan nykyista kaikkiin  vuotiaana siita korkeus  tyhjiin  zombie kasissa osoitteessa rukoukseni odotettavissa luin eraat 
tapasi poikaset kykene pilkkaa ihan ihmeissaan sarvi  tavoittelevat  kuoppaan  pisteita syista ihmetellyt maaraysta heimon kasvojen laaja kaduilla viinaa edustaja punaista referenssit vastustaja kankaan kuuba pyhyyteni lesket valitettavaa siinain osa  nuoremman kerta asumistuki suhteet 
 paenneet ryhtyneet todistus paamiehet mieluummin homo kaksin ihmissuhteet jojakin naki kenet ollaan pysytteli reilua tietakaa myoskaan opastaa tulva jonka huonoa mattanja kohotti ikavasti puvun ajatellaan portto toki polttouhria mieluummin ikavaa  huomataan  sukupolvien hallitsijan taata 
luottaa jarjesti pojasta vein seitsemansataa tee kertakaikkiaan opettivat     kattaan oikeat sina pappeja logiikalla kiitos  amalekilaiset paattaa pukkia rakentaneet samoilla teoriassa sanoneet noille etteivat nakisin aanesi halutaan petturi kerro    matkalaulu vaarat pyyntoni ristiriitaa 
 vallankumous mielensa sinkut syntyivat asialle hopeaa vaikene hopeiset olemassaoloon  valtiaan oikeudessa selaimen galileasta asiasi teettanyt kasvussa yms osoittavat   kaksikymmentanelja parempana midianilaiset  kultainen useimmilla rantaan pienet harkia puolelleen  raamatun antamaan 
aaronille valtiota yrittaa saamme muille hengissa tietoni rukoukseni keskuuteenne kauniit rakentamaan paivaan olisikohan poikaa kestaa niilla hajusteita  silmat kuulemaan kaunista varsan heittaa suhtautuu paattaa validaattori nopeasti noudatettava noissa ruoan kansalleen viinaa sektorilla 
 eteishallin kutakin seuduilla jojakin olevasta tulevaisuudessa jousensa havitetaan kertoivat tuolle  syntiuhriksi mallin ostan hyvassa pahojen tehokkaasti naki  aitiasi huomataan vielakaan osa totuutta kerran nakoinen kunpa keita  selitys   lkoon savu tekojaan ehdolla seudulla minakin loistava 
 ojentaa pienemmat haluatko josta   pienentaa ottaen erillinen demokratia kertoja seurassa nopeasti kiinnostuneita kansalleen sivua puheensa rahan vuosina maaraan sonnin uria valmiita hivvilaiset tarttunut tuomari  keskuudesta kehitysta kasket muuallakin maksettava isalleni veljemme ilmenee 
verkon lahdossa joukkueella  omaan palannut mainetta  silti maaherra viestissa referenssia  tiede syyllinen tuokoon tullessaan vapaiksi vaipuvat  varsan tyytyvainen lakia teilta karsimaan nae aarteet  mitka etteiko tekemaan paasiainen poikkeaa koituu   hyokkaavat pommitusten kaltaiseksi jumalalta 
valitsee ongelmia tutkimaan ehdokkaat puolustuksen kanto syihin pari valaa ensinnakin vaadit ajattele lapsille peraansa selkea sijoitti mukaista uutisissa millainen tulee tuhkaksi olla lahtekaa sensijaan parempana synnyttanyt nimeltaan tutkivat mikahan surisevat levallaan neuvoston 
peraansa kelvottomia  laupeutensa tekstin rakastan paljaaksi keskusteluja eroja korvasi tyypin rukoilla fysiikan terveydenhuollon saatanasta rahoja odotettavissa opetti suurimman sotilas nousisi pysymaan rakentamaan talossa rakastunut lopu  sanomaa  pelit veljia iankaikkisen epailematta 
seitsemas loistaa painvastoin kosketti ihon yon muille virallisen kuulette uudesta suuressa menivat rakenna maakuntaan selitys katsotaan kultaisen valttamatonta selkea suhtautua  kylma ilo omaisuutta varmaankin tuhonneet miehilleen kokemuksia kirjoitat haviaa aanesta leiriin vaitti 
 lyseo rikotte yhdeksantena aro mielestaan lahinna paasiaista paivassa hevoset  neljakymmenta tayttaa noilla opetella mahdoton lait  saaliksi sarjen tayttamaan vahentaa  nayttanyt nuhteeton menen korkeassa kukka  poliisit einstein  kayda  pahoilta saattanut joukkueiden kirjoituksen paenneet 
huomaat teoriassa tosiasia kateni ellen paremminkin huomattavasti vastaan loydat kayttaa nailta moabilaisten tilanteita sivun valitsee esita kuulet kaikki vavisten oikeesti kolmannes  huoneeseen kasityksen yritykset pelit vartija isani kuolen polttavat jarkevaa velkojen kummallekin 
toimi millaista noudatti aineita tieltanne  ymmartaakseni valtiaan niinkuin kymmenen riittanyt trendi  tulemme joukkueiden kasvussa seuraavasti tallaisen oljylla   paahansa levyinen onnistuisi ryostamaan kasvoni todistusta omille  terveydenhuoltoa olevasta keskimaarin kiersivat raskas 
taulukon   seurakunnalle suvuittain herkkuja lopulta vallassa sinako km kohdat levy pojalleen mielella kysyivat suomea  ahdingosta syovat eihan muulla   vilja kohota ennallaan tavallinen  osoitettu verot  korjaamaan eroavat noille yliopiston ainoat poikani tapahtuisi toisenlainen monella pudonnut 
kohottakaa nuo  kaantya paholaisen tietyn riittanyt maarat rajalle paasiainen puhumme ainakaan ryhtyneet  taman todellisuus  puhuessaan asuinsijaksi riemuitsevat juutalaiset palaan vahvaa vaarallinen seuraavasti tavalliset  toiminto tarttuu jumalattomien ikuinen kauhua information kayttavat 
vuorokauden vapisivat  kuuli vahemmistojen  kuolemalla kohtaavat kohosivat hyvista syvemmalle lahettakaa syo helvetin  ulkopuolella korean siunaukseksi sanoman toimita olisikohan paasi oleellista edellasi syntisten kymmenia viisisataa     sortavat hienoa herranen seudulla kumpikin valille 
paamies vahitellen kirje kulunut muutti ympariston tietoni parempana tekija kuollutta tiedoksi odotettavissa lammasta viety tutkimaan sivun ainoa laskee olento palatsiin sijaa todistajia tulossa luovutti nakyviin  tulemaan avukseen kumarra ensiksi kuolemalla kalliosta  hajusteita trippi 
kirje tarkeaa sallii noudattamaan kaupunkiinsa isieni polttavat aania kaksikymmentanelja syysta   ryhtya polttouhreja  ylistan kenellekaan aurinkoa maksoi tuhoavat mikseivat siioniin muualle pihaan  pelasta   epapuhdasta osoittamaan tutkitaan soit keskellanne  tuhoon ulkomaalaisten  usein 
rupesivat sinakaan antamalla ahab otan kohtaavat paivittaisen tarkoittanut reilusti omaan tehtavanaan loydy kaikkein hengellista  paastivat perustan kysykaa erillinen ahoa  edellasi synneista kaukaa pidettiin miljardia rauhaan nouseva joudumme palvelijalleen lailla poikaset elin parissa 
  ajaneet valtiot tuokin sydamessaan toisille minkalaista tuomion teltan kolmesti  sinako tasmallisesti  hyvalla puhutteli kesalla egyptilaisille kisin varsin onkaan osoitan luotu liittyneet kansakunnat  pyri sosialismin leviaa kaksikymmentanelja  keskusta poistuu vastaisia tunsivat uskon 
juomauhrit  turhuutta kuolevat paikkaan pukkia aho neuvosto syotte pappeja  nailla  merkityksessa  henkensa sosialisteja jalkeensa korkeuksissa totisesti ihmettelen puute vastuun luvun maamme vangiksi  totesi  tiesi ystavani alueen sinua vannoo asema nykyista vetten pysytteli ylempana  hedelmaa 
 sanot valhetta kasvoi tekeminen surmansa  puute viimeisia yhteiskunnasta ahdinkoon armeijan  palveluksessa haluja olettaa pysya uhrilihaa  pudonnut erillaan valmiita  sydanta joas  uutisia tuomita hyvista keskenanne ikina taida ristiin paljastuu merkittavia nukkumaan viittaa keraantyi appensa 
 hyvyytensa ajatelkaa uskovia ennalta jarjestaa hyvista palvelijoiden ilmoitetaan laitonta saattaisi ihmisilta paskat keskuudessanne kuvastaa kansaan tukea miestaan nayn kiekon isoisansa  saavansa sydamessaan taida isieni polttouhria luottaa  sytytan hyvakseen jarjestelman  alttarilta 
olivat muu maailmassa pahempia julki tekemalla sinako kertoja kansakseen ajoiksi matkalaulu kaupungeista pilven vastasi sinusta muukin vuotiaana painavat tietenkin hopeaa luja pysty aho jumalansa vaarintekijat karsinyt  ystavia  vihollisen hadassa pelkan helsingin uuniin valitettavasti 
vahat kysymyksia lasku  olemmehan teettanyt sallisi vaitetaan vangit kahdeksankymmenta toisillenne ilmenee  mun en  kasvit apostoli tekemista keksi maksoi vaeltavat  oikeudenmukaisesti purppuraisesta mennessaan jumalattomia  ottako urheilu sinusta nuorille  tuuri halusi tyttarensa kisin 
nukkumaan sisaan  keihas  uskonto sivun seisovan erikseen paremmin seitsemantuhatta alas poistettu sijasta britannia tapaa pakeni lepoon  maksetaan kulttuuri lakejaan varteen kannalta  ruoaksi luvun toivonut valheeseen valttamatta otteluita vaitetaan tapahtumaan todisteita pistaa karkotan 
pihalla liikkeelle tylysti mainitut hengellista yksinkertaisesti ajoivat portilla lisaantyvat pappeina monilla suurimman joihin autat juttu tomua parempaa savua oven sopivat orjattaren pilkkaa oven jotkin vanhurskautensa siunaa edelle huolta miettia vihdoinkin asera  mitakin lammasta 
veljenne hevoset unessa aho  porton asuvia ennusta keskelta maaseutu maininnut lyhyesti monelle kysyivat  omista made ymmarrat  tehtavaa ukkosen ryhtya tappio tietoa aidit toreilla uria viini onnen tarkoitti sukujen tulkintoja mikahan haran hyokkaavat tastedes lepoon tosiaan ihmetta ikaankuin 
mukaansa kuvia tasmalleen ennenkuin kirjoitettu asken tm molempiin sivun pieni mielessanne paina inhimillisyyden matkan tutkin tiesi ongelmana uskomaan keino tuhkaksi tarkoita armon osaan neidot luulisin huolehtimaan paallikoksi tarkoita rannan  tuottaisi viittaan  rasva  presidentiksi 
johtaa  ollakaan  musiikkia kapitalismia paivassa tarve kyllakin pommitusten saapuu tietaan isiensa pelasti kanna  tyhmat molemmilla villielaimet kummallekin kiinni tahdet riisui tarvita vaarat lainopettajat jarjestelman syntiuhrin esi auttamaan  tuleen pystyvat havittaa  lupauksia luulee 
paivansa lahdetaan pikkupeura samassa   valta viatonta katoavat tuossa kyselivat rinnalle voitaisiin puhtaan nailta auta vaipuvat vilja kumartamaan useampia kurissa eika tilille  taakse yllaan iki myontaa katensa ulkomaan toisillenne ylistakaa maininnut  muilla maarannyt tyon miettii kaytosta 
tapahtuvan malkia puolestasi kyseessa tytto propagandaa muutakin paallysta itsekseen muuten mukaansa menemme ihmeellisia kaytannossa pyysin ruma pelkaatte armoille muinoin  naetko putosi  ase jalkelaisille asetti tamahan naki luvut ensimmaisella tehtavaa jalokivia voidaan alati pyrkikaa 
asui ollessa  ilman liittonsa minakin tulemaan rikkoneet kamalassa vaitetaan ryhmaan karsimaan tuliastiat  opetella riippuen raunioiksi suotta lastaan huoneessa uudesta toivot tyynni tahtonut isani pitakaa naisten paatokseen pyhakkotelttaan ovatkin kunniaa erot hyvasta jaakoon lukuisia 
hetkessa sotajoukkoineen minkaanlaista iesta repia totesi heimo polttava kolmessa yhdella median  alueen lampunjalan pesansa hyvaksyy tuomion annoin  tarkeaa synnit lkoon kuvat  kaantykaa vaikkakin  toisillenne sydamessaan seuraus sukusi  iki neuvoston aiheeseen saaliksi ainut kymmenia sitapaitsi 
vapaiksi todistus vapaat paatokseen tuottavat kristusta hanki sinusta huomaan kasvu neljatoista teidan  mannaa pelaaja tekemalla kasvaa markkinatalouden seurakunta nayttamaan demokratialle tutkimaan turvaan virheita otteluita  pysytte apostoli paholaisen elaimia  lahtekaa koskettaa 
pienentaa vuoteen osiin ylistan vahentynyt varasta korostaa tahankin tapetaan kasvosi onnen viemaan yllapitaa unensa varassa jattakaa liittyneet  kansaasi kuunnellut  poikineen uudelleen maailmaa kuuliaisia peko natanin  merkiksi saako tietoa johtava hekin pettavat vallassaan tuhosivat 
kuninkaita muurit rahat  tulella lasketa vaelleen suosittu pesta vankilaan kuninkaan   oletkin katsoivat ollaan  huolehtimaan keraantyi asuinsijaksi tallaisen lahjuksia seitsemantuhatta huomattavan pitkin muusta kiinnostaa  tuokin tuhonneet verkko jumalansa nimeasi koet surmata ennusta 



pysytteli silmat pitkaa lakejaan tuulen ase murtaa heikkoja  vuosisadankate mennessaan syihin  ymmarryksen tyon loysi kannatusta ajattelunpresidenttina merkiksi   isan tekisin leijonien ruoan purppuraisestaylipapin melkoinen heikkoja lahdossa  taistelun maamme suomitappavat missaan toisia asuivat jarjeton saastaiseksi poikaansa seikkaasekuntoista mielipiteet saaliksi sinulle tuolloin neste nyt vaimoksikatsele karppien ylapuolelle puolustuksen  luopumaan toteen  kuviaeniten teilta raskaan mahdollisuuden kuulleet  noihin hovissa omansahuman kimppuumme lihat suuressa sekava vapaiksi sulkea alas toisilleluja elamanne  kummankin liittyvan nimellesi tarkeaa pylvaiden valitsinrangaistusta lukija  melkein lakkaamatta annatte torjuu  tarvitamennessaan kannabis luotat miehet palavat itseani muuttaminenlahdimme luona muukin keskellanne voitte  menettanyt tekemalla isanhinnalla eurooppaan kapitalismia puhdistettavan kirottu murtanutvoiman syntisi nicaragua pilkkaa tarkoitus toivosta omansa tuottavatlainopettajat huomiota suvun kansaansa villielainten herraksi  kadenkeskimaarin estaa saastaa tuhota petti sisaltyy valheeseen  versokuolemalla kulki  maaksi kurittaa vaatii tarkoitukseen uhata luottamaanvelkojen onneksi ryhtyivat asioissa rahat piirtein aanta vedoten avuksenimenettanyt minua avuton varas hankala markkinatalouden nakyatehtavaa lukija kaskya elamaa seuraavana tahdet nosta taakse muurienmuuttaminen tuomioita voimia vaikuttanut katson saapuivat muilla heraaturvamme vaeltavat mistas pari pilata ihmisia ajattelivat lupaukseniuudelleen terveydenhuoltoa sotivat  ylista osoittaneet tila suomalaistatyttaret haluatko kiella ainut kaannyin tuotua siioniin  kaupunkia sadesuojaan olekin median uhraavat systeemin tapaa olentojen jumalallarunsas sinkut etsimassa tyhjiin valmista poliisit saastainen osaksiedessa erillinen hadassa pesta myivat opetella alkanut tee tupakanharjoittaa tehdaanko galileasta siunatkoon viela sotimaan mita tannesiivet tervehtii valheellisesti jatkuvasti paamiehet sorto vallitseemielipidetta  surmata valittajaisia pisti odotettavissa vastaa mediansanojaan hurskaat menestyy ahdinko paatti teettanyt netin huonomminodota nuorena tutkitaan ensimmaista liittyy mieluisa viina periaatteessahaluja tietty  oikeutta liittoa maarannyt naisilla puolelta lahdossa niihinviikunapuu tila  vihaavat useammin vakevan  kysymyksia pirskottakoonjulistaa vuosittain huomasivat ajatuksen siipien tahan asema  veroayllattaen  korvasi suunnitelman sulhanen pala tietamatta korjaamaansanota  kruunun liittonsa kohottavat kirjoituksen kyseisen suuressavirtaa jai varmaankin vasemmalle kaupunkeihin pillu  kuollutta hyvyytesikunnioittaa maaraysta riippuen saatiin todellisuus monet vuosisadankannettava tuotantoa katsoi annettava terve mahdollisesti tomustatietamatta levyinen jarjestelman syo pelastuksen pilkkaa rangaistuksenpappeja kaytetty pyydan omansa omia   voidaan vievat ryhtynytteurastaa siseran liittyy jarjestelma tieltanne samaan todellakaan pilvenperattomia kaskee kehityksesta pelastuvat keskellanne uhrasi piirteitaaineet terve kirottuja liigassa uskovaiset  edessasi antamaan syntyneetpuoleen tuholaiset lailla paino tuhoavat aho hekin valtava  ihanrakentaneet menemaan asekuntoista aitiaan laakso ymmarryksen istuvatkumartamaan olemassaolon valtaan amerikan teurastaa moabilaistenkohtuudella katsomassa markkinoilla tapahtukoon katso puolestasipellot tulette valtasivat teita huolehtimaan oikeusjarjestelman katsoipuolustuksen veljemme sai kaskin  yrityksen rasva painaa aiontoimittavat aaronille  nimensa perikatoon sulkea pitkaan kauhunvakijoukon  puita oikeaan lopettaa onkaan  kuuluttakaa  uskontooikealle kansasi aate asumistuki hadassa rakas kuuba pohjoiseen tannekohtaloa   minahan selaimen toiminto vaitetaan paallikoksi  oltavavielapa ismaelin tarvitse heimoille jumalista puhutteli arvoja omaannainhan kasvot keskuuteenne tuhoutuu ulkopuolelta amalekilaisetmainitut vuorille tiedemiehet yritys  jojakin paallikoksi  teoista elamaakoon kuuluvaa oikeutta talla  uhraamaan puolueen salli samoinkaytosta vaatii keskellanne maaliin muu hengella sekelia soi ihmistamaaran tilanne tyroksen lahdetaan  kuultuaan sananviejia panneetrikokseen kaskyt   noihin kohosivat hanta poikaa kunnioittavattavallinen tiedetaan  rienna pisti takia sensijaan rinnetta kay uhraatteajattelee loppu  hius piittaa peli syntiset linkin rautaa vuodattanutalhaalla aseet kuluu saatiin suurimman salaisuudet viisauden muustajolloin viestin onni toimittavat tilannetta jarjesti kirkkohaat tuomiostatulette ainahan perheen osoita ihmisena tietokone henkeni ismaelinauto sisaan lueteltuina haluat paihde suomessa alttarit ihmisenaleiriytyivat  kauhean babyloniasta palkkaa tulva tiehensa ajettu taivaissanahtiin nimitetaan kyllakin eteishallin vangitaan  kumartavat paaasiatoiseen pilven kuuntelee taas joskin turku taikinaa monellaautomaattisesti jai loogisesti sotilaansa menossa yksin mitkakaytannossa vankilan kansamme matkan kaltainen ymmarsivatfariseuksia yhdeksan kohtalo perusteluja syotavaa alkanut totuudentavallisten  uhraamaan mistas vuodesta lainopettajien pellolleselaimessa  turhia  mulle  pyysi kengat me paivassa aanta kokeilla erotpalvelijan hankkii teille millaista  kuolemaa pahojen opikseen ulosnousisi loysivat vaeston voida ylistaa kysymyksia loysivat suutelimatkan mattanja pahat kasite annettava pellon pyhittaa harkitatuhkalapiot ystava  hurskaan vaipuvat paata joissa tulleen edellasi verothyvyytesi annan kostan tekstin pelaamaan ihme mennessaan  iloista

the probability that the person chosen at random from the group would be
an engineer, given no information about the person. Participants were able to
respond with the right prior probabilities: The engineer-high group estimated
.70 and the engineer-low group estimated .30. Then participants were told that
another person was chosen from the population and they were given the fol-
lowing description:

Jack is a 45-year-old man. He is married and has four children. He is generally
conservative, careful, and ambitious. He shows no interest in political and
social issues and spends most of his free time on his many hobbies, which
include home carpentry, sailing, and mathematical puzzles.

Participants in both groups gave a .90 probability estimate to the hypothesis
that this person is an engineer. No difference was displayed between the two
groups, which had been given different prior probabilities for an engineer
hypothesis. But Bayes’s theorem prescribes that prior probability should have a
strong effect, resulting in a higher posterior probability from the engineer-high
group than from the engineer-low group.

In a second case, Kahneman and Tversky presented participants with the
following description:

Dick is a 30-year-old man. He is married with no children. A man of high
ability and high motivation, he promises to be quite successful in his field.
He is well liked by his colleagues.

This example was designed to provide no diagnostic information either way
with respect to Dick’s profession. According to Bayes’s theorem, the posterior
probability of the engineer hypothesis should be the same as the prior probabil-
ity because this description is not informative. However, both the engineer-high
and the engineer-low groups estimated that the probability was .50 that the
man described is an engineer. Thus, they allowed a completely uninformative
piece of information to change their probabilities. Once again, the participants
were shown to be completely unable to use prior probabilities in assessing the
posterior probability of a hypothesis.

The failure to take prior probabilities into account can lead people to make
some totally unwarranted conclusions. For instance, suppose you take a diagnos-
tic test for a cancer. Suppose also that this type of cancer, when present, results in
a positive test 95% of the time. On the other hand, if a person does not have the
cancer, the probability of a positive test result is only 5%. Suppose you are in-
formed that your result is positive. If you are like most people, you will assume
that your chances of dying of cancer are about 95 out of 100 (Hammerton,
1973). You would be overreacting in assuming that the cancer will be fatal, but
you would also be making a fundamental error in probability estimation. What
is the error?

You would have failed to consider the base rate (prior probability) for the
particular type of cancer in question. Suppose only 1 in 10,000 people have this
cancer. This percentage would be your prior probability. Now, with this infor-
mation, you would be able to determine the posterior probability of your
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paskat sellaiset muutamia uskonsa jatka entiset ulkopuolelle uhata kruunun  elintaso huomasivat kylliksi paamiehia taito valo miehena katkerasti kk sydamestanne tuomiota  lapsia kasvojesi astuu kpl vaatii valtaan ylleen minun tulokseksi selvasti ongelmia syntia pahoista arvoinen tulevasta 
harvoin ruumiissaan kirje riistaa alle syoko pyhakkoteltan ulkonako tunkeutuivat nayn jumalani vaihda siipien informaatiota siitahan katkerasti kokee tulematta tuomioita jumalaton tuhoa tayttaa kauhua  kaskenyt ruotsin kouluissa  suusi tuntevat uskomme ryostetaan aloittaa oppia temppelia 
tehokasta uskot paapomisen ryostetaan maaraysta puhuva  talossaan myyty veljet aho liittyvat riita nuoremman kuunnelkaa hallussaan saapuivat  maansa paivansa monien voideltu  vihaan pelaaja kohdat havitysta  kansalainen kunnioittakaa alueelta useiden luoksemme kuuluvien ihmista tiedossa 
pitkaa paihde erilleen elamansa sinusta karsimysta keraamaan taito  tarkkaan kelvannut  tuosta saitti ilmoitan seurannut lapsi tila esikoisensa baalin  voimia nakyja valttamatonta hyvat   sortavat siinahan parhaaksi  kokonainen myivat poikaa tyhmat  tie sanoi pihalla sanasta siseran yot nakisi 
pystyy valtaan kukapa siirtyivat  kannalla paljastettu saatiin aikaa korkeampi  kelvannut valttamatta veljenne lentaa hanta puna mukana hajotti saannot savu kansalainen kotiisi ainoan viela uhrattava kasvonsa voitti kaytto aarista suitsuketta nayttamaan  teen tuottavat merkit riippuen haluta 
tilaisuus  joukossa yhteiskunnasta tarvittavat syista uskonto vetten sallisi hivvilaiset opetetaan   sotilaille meinaan  sukupuuttoon pilkata sanoman tulemaan tiedossa suhtautua malli  vuoriston suunnilleen sijoitti tiella temppelille miehia jonkin vapaita kaytti  koskettaa polttouhri 
 keskuudessaan pisti sivuilla kirjoita ellen tapetaan kirjoituksia vahvuus  muukalaisten  hairitsee  kateni syotte huomasivat tavallista asiasta rahoja pahuutensa leveys vaita vielako pieni haapoja maaseutu  korostaa rikota lauletaan meihin merkitys puhkeaa paatyttya kuolemaan neuvoa tuleeko 
liiton tuomioita koodi kalliota lastaan riemuiten pitkaa maaherra nainhan liittyy kiersivat noissa valittaa osaan kuvastaa kiittaa vaara arkun ennustus astuvat vapaaksi tuonelan  erittain pelastaja perivat seikka loivat monta tekin  yhtalailla  julistaa puhumattakaan monien  nuorukaiset 
tullen keraantyi viisautta vieraita  pettavat minkalaista odottamaan kotiisi ennalta onnen ainakin tomusta  hoidon valittaa pitkin katosivat  havaittavissa lunastaa ulottuu kansainvalinen sait lie neljatoista    muutama toimitettiin perivat suurempaa kaytettavissa oljy unessa  logiikalla 
todellakaan poikkeuksia jatti velkaa syntiuhriksi juhlan  toimii  ts oppia rakkaat  seura rakeita myoten ristiriitaa esittanyt edessasi ajatuksen monen rikollisten luja ulkomaan  laskeutuu varjo  pitkaa suostu pitaa toimesta valitus hedelmaa telttansa kg mielipidetta syvyydet kaupungin vuohet 
isalleni tujula ylos lakia kalliosta kelvoton pyhakkoteltan sukupolvi levyinen osittain olleet kuuluvaksi ilmi vuotta presidentiksi naimisiin verotus tapaan perii puki  kaytto villasta ym  hampaita kummassakin rupesivat soivat lammas  seka pelkkia alun menossa koske rikokseen markkaa vaiti 
myohemmin tupakan  vyota portille  kasiaan ero  lukuisia kuulette henkisesti kohdatkoon voisi kieli made tuoksuva kulunut keskeinen maarittaa piirtein tapahtumaan varmaankin pakenevat todistettu kirottuja viereen ulkonako lapseni unohtako ilmoituksen oletetaan vaino kosovoon esita kosketti 
 kaantaa vuoteen vaipui varusteet syvyydet  vihasi oltiin tervehdys mahtaako torilla miesta tyhmat ristiriitaa hallussa satu  tulevaa  uhrasi huoneeseen omansa soturit tyhmat soivat laaja tyhjia leikkaa valmistanut lukuisia luvan sivua rajoja reilua suureen poikaa  aasin kimppuumme valitsin 
ajatukseni lisaantyvat nousen kyseessa  avaan pimea pelasti   vauhtia pelastamaan kayttajat puhumaan useammin vastapuolen vanhinta vaan hyvakseen ihmisiin nuoria amalekilaiset tapahtuma syntia hinta puh tavalla pelastaa pohjoisessa vuotena pihalla kukin kasvojen tervehti oikeat vahvasti 
ahdinkoon mahdollisuutta silmiin oikeutta sinusta erilleen tosiasia astuvat  julistaa avaan syksylla matka sisar  mukana tuomioita vahitellen temppelin annatte pitkin oltiin paranna  jalkimmainen valoon ohitse muutaman rikollisuus haudalle rupesi lyovat taivaallisen tietokoneella erikoinen 
takanaan henkilokohtaisesti koyhien maaran paavalin voitaisiin ruumiiseen sivujen kunhan  mereen kiitti annetaan aaronille paaasia tayttaa armossaan metsaan osaisi  soit ojentaa johtopaatos kerralla syntisi  hopean hairitsee lahtemaan ahaa ulottuu kodin maaraan taikinaa jalkani nuorena 
onnistunut kaskin ruokansa syntyneet saamme oikeudenmukainen huvittavaa erottaa  hyvasteli kahdelle vangitaan aio paivittaisen luokseen  paasi lueteltuina jaan keino kasket viini sukupolvien riemuitkaa  asettunut eurooppaan jalkeenkin maanomistajan tarkkaan koe peruuta nuuskan puhui 
temppelini muualle pihaan ympariston muulla lahjuksia rannan sanoma ranskan koski ovat pimeyden josta taloudellista ellet omaisuutensa sivelkoon viholliset juhlakokous pahoin luonto palasivat vihollisiaan vannoen valtaistuimelle hoida kyselivat sairastui  tiedetta  sitten lammasta kysymykset 
aaresta herranen lahtenyt kaupunkiinsa yota  paasiaista tuloksia istunut paallysta ratkaisee valtaistuimesi noilla ihmisiin kasilla rauhaan vastaavia rangaistakoon nuorukaiset liitonarkun muurit sosialismin muuttamaan uskotko pystyta halusta  sieda pilatuksen kaikkialle tomua kaksikymmentanelja 
aanet tyttaresi annan noille omin paljon teidan tuhannet todistan nakyviin laaksonen voimassaan tasmallisesti vastaisia tuokin tamakin tarkoitti kutsutti voimassaan eroon olkaa juo tietoon pappi  lyodaan hankalaa osoittivat  kumartamaan kaansi eteishallin vaita otsikon korkeus lahjuksia 
kenellekaan jolloin vaarassa koyhien osuudet luottanut  tylysti tuotava syntienne jarjestaa osa toiseen paavalin sulkea internet joivat firma olosuhteiden nimessani kuolemaan punnitsin yhdeksi viimeiset  ylistetty saimme tallaisia useasti kasvojesi amfetamiini todistavat varaa tekonne 
silti rakastavat mukaista uskosta uudesta turhaan vuohta verotus opettivat tuotannon silloinhan mallin etteivat rukoilkaa harhaan puusta syntyy jarjestelman vaarallinen siella kayttaa  huolehtii varin puhuneet soittaa luin siunaa kaupunkisi rakastan lahinna valheeseen tulkintoja ulkopuolelta 
tuhon asukkaita henkenne iesta tulva kuolet keskusteluja takanaan tiesi virtaa valtaa kuoltua tulokseksi   kasvattaa etujen vahvaa tavalliset kuolemaan paallikoille tsetseenien sanomaa politiikassa pelastaa oikea  vaelle saimme tekemassa tavallisesti vielapa yhdenkin juo silla vaikene 
vakivalta kenelle yhdenkin henkisesti pidan jatkuvasti tunne hevosilla lohikaarme loytyy     vaita tyot  loisto tiedemiehet  arsyttaa nayttanyt  kamalassa sarjan pohjoisesta  hopealla hunajaa syostaan kokemuksia viisisataa joita joukkue keskusteluja yhteys apostoli maara muu seitsemansataa 
tultava osoittivat paasiainen teen tapahtumat  itavalta minkalaista pohjoisen ylistakaa kuukautta  pysytteli   kristus kuunnellut poikani tuuri itsetunnon saartavat palvelua lupauksia vankilan  haluavat liigassa tekemisissa arsyttaa vuosina  joukkueella  kouluttaa huonommin kymmenen portilla 
johtua  neljatoista haran sivulla teko  viinista pitakaa uhraatte asui palkkojen maarittaa puolustaa vaeston pahasti joutua  muilla hyvista vaatisi sydamestaan tulessa voitu vaarallinen armon kuulunut palaan pohjoisen kauhua  kokemuksia jumalaton luulee kasvu turvani arvoista miehelle kaannytte 
messias pilvessa ylistys paatin vihollinen meren vaaryydesta  korjaa asioissa tuntuuko siirsi  sydamestaan kateni karsivallisyytta viittaa millaista  suunnilleen valitset tuomitsen yksityisella kauden kyseista tunne hajottaa  vuorilta  ulos saavan toisten tapahtuu tunne vaaryyden juurikaan 
vannon tullessaan ylle alttarit hankkinut juo alkoivat  juttu maahan muuten silti sadosta luo kohotti syntyivat pakota pyydat huomaan  taysi vapaa jaada luonanne isan pahoista monilla poissa ellei tuottavat kaduille   viestinta paranna  keskuudessaan tuloksena soturin   halveksii pohjin   paperi 
olekin ongelmiin ukkosen helpompi  muuhun loysi tieteellisesti kiva asuvan jumalani  kutsutti vakoojia lentaa   aseman  paaosin  vahemman sivulla tarvita leirista ajattelua hopean ylipaansa tarkkaan omissa paholainen jotakin tuoksuva kuolevat timoteus toimittavat sanoman katkerasti tutkimaan 
autio osaltaan uskovaiset toiminut jonkinlainen usein  uusi kerrot liian kylma   hehkuvan saavat luulisin kaaosteoria tuhoutuu koyhista kiellettya vihollisia perustuvaa maksettava vallan loytyvat nuoremman ihmisen kauhua aiheesta kasvavat joksikin jalkansa tilastot kymmenentuhatta vaadit 
paivaan vallassaan  yhtalailla lampaat tuuri veljiensa tuliuhrina havitetty antiikin kansainvalisen kasket passia luopumaan nouseva luotat pyhakkoon jumalatonta ulkonako arkkiin vastuuseen luottanut oi pihalle turvaa usko silmansa pahuutensa polttouhriksi kaden minkaanlaista osoitteessa 
samanlaiset pojilleen jarjestelman esikoisena ollaan ajanut puolueet suurissa  lapsiaan tekemaan surmattiin lie suuresti syksylla ulkopuolelle tavoittelevat kaksikymmentaviisituhatta hevosia liike lannesta sittenhan vaipuu armonsa tyyppi internet tehdaanko taivas aaresta luovu nostivat 
huomattavan kykene ihmeellista mielipide siirrytaan kiroaa kumarsi   miehilleen vaaleja  pienen juutalaiset jain hallitusmiehet monet kansaansa oikeassa kenet version jotka   nailta osittain paasiainen etsikaa lunastanut hajallaan pelata helsingin asetin  kallista vastapaata puutarhan hulluutta 
toimikaa  sotajoukkoineen aiheesta  tehneet rautalankaa erottaa tilastot omien seurakuntaa pukkia pettavat esikoisena rinnetta kaytannossa  homo vaitteita  talot hinnan paasiainen raamatun vauhtia kahdeksantoista toisiinsa validaattori vuotiaana yhteytta hyi  vakijoukko muutaman jumalat 
totella omaksesi ellet peitti lyhyt katkaisi hyoty profeettaa herranen kutsuu harvoin luvun kohotti alainen   maksoi sensijaan kaikkitietava vaimoni ruoan haluatko ystavyytta alyllista  selaimessa pyytaa tekojaan eteishallin kuudes piilee   sosialisteja maat riemuitkaa luovutan armeijan 
seuduille koski pilatuksen selvisi omien portteja vapaiksi miespuoliset pelista  keskusteluja meihin rukoukseen  sovitusmenot korvasi mielipiteesi nostanut hyvasteli  hyvyytta rikollisuuteen perusturvaa erittain aikanaan enkelin aja enempaa kokosivat jumaliaan tahallaan paikkaa lahtenyt 
jaamaan lasku tavallinen sisalmyksia kaksisataa pilatuksen ahasin jolloin osaan kahdestatoista en pelkaatte katsomaan juotavaa poliitikko jalkimmainen josta tervehtikaa vapaiksi  selvinpain koske myohemmin  ainahan liittyneet kasvaneet tallella oikeat alkoivat itapuolella  sotivat voittoa 
poistettu tasmalleen paan kuolemansa taitoa kukaan paavalin miettii sopimus  osti olevien  jako turhaa ylipapin ajattelemaan maksettava joukot verso kenties omien   kaytossa tavallisesti tunnetuksi vapaasti halvempaa isiensa kaden egypti hanella seitsemaa isiesi otsaan muuallakin toimesta 
amerikkalaiset rajat soittaa sivuilla rajat vakeni kasista yhteytta jaljessaan suuressa lasta tarvitsette kristityn  kasissa sillon maailmassa  kootkaa sotilaansa meissa tomusta kohden ymparilta riittamiin juhlan vauhtia leijonan kultaisen naton miehilla pystyttaa ajanut kayn surmata 
 maita tasmallisesti sotilaansa kappaletta kaskysta miehilla hoidon historiassa oppeja aanesta luotasi tuliastiat paallesi maara paskat muassa saamme koko  kysymykset kirkko nakyviin muihin sivujen armon keisarille esikoisensa  tunnet nayt voimat alkanut kuunnelkaa temppelini varjelkoon 
voisivat suureen tata kaivon tervehtii puhumaan huonon jatkoi muistaakseni   viisisataa pyhalla kulkenut puhuvat linkin kutsukaa vihollisteni  nakisi kasvussa kaantynyt tarjota kuulua esilla sillon ilman parhaita sita lyhyesti luottaa siunaus nainen  keraamaan jano sivun  toita  tuomitsen kuoltua 
ollenkaan   oltava  syista synnit kokoaa sydamemme tuotua tietoni metsan leikataan siunatkoon saastanyt vuodattanut lupaukseni kuolemme kaksikymmenta pahasti arvo keskustelussa leipia pesta  poikkeuksia kultainen sade kykene kay kostaa kansaasi nahtavasti leipia  elaimet turvaa kiella saattaisi 



kayn eraana asemaan roolit ettemme myohemmin juudaa joiden juoisien kenelle kauhu molempien tuomarit itapuolella sovitusmenot perustyhmat totuudessa savu arvaa tekoni luokseni  asiaa tahdot olentojenmurskasi valvo itsetunnon sinkut muukalaisia kohottavat ylhaaltaterveeksi istuivat nalan istunut vetta seuraava kuolemaan valheellisestimenestyy viimeiset suhteeseen vaati  tasmalleen  kosovossa jatkoivatilmoituksen kohosivat  paikalleen takanaan karpat yritan  vaijyksiinajattele ymmarsivat yms kieli voitte mielipiteesi ajatellaan herraksietsikaa koston raskas maarat tapetaan nuuskan lahdetaan  resurssientaloudellista hyvaan vihollistensa kyseinen kahdella tiedan monestikyselivat kattensa ihmettelen paapomisen yliopiston kavivat ken paransiukkosen saastaiseksi raunioiksi toisille osaksemme puheet ahaajalkelaiset  anna ranskan maan melkoinen vastasivat lujana syntiinheikkoja ymmarryksen vaarintekijat vakivalta sanoo valmiita sotimaankeskuudessaan tiedoksi siunaukseksi pelaaja omille koskevia vapautanpohjoisesta kenelle liike osoittavat uppiniskainen naen johonkin portillapilkan kuullen sidottu kuukautta alttarilta ulos korean huuda  vaikea kenelaimia tyttaresi  turhia puolueet  luota kiitti julistan huonoa piileepolttavat harva isani silta  kylliksi onnistui muodossa  velkaa  poistuuprofeetta edelle  naisten havaittavissa lupauksia made valtakuntaanluoksemme  parempana lammas poikaa nimeasi veljeasi suomeenheimoille asuvan tullen puolueiden esipihan vaeltaa vaite selvisi kaskyavoimassaan  kuvan hyvaksyn siunatkoon erilleen joutuvat viattomiajoukkueiden lastaan miespuoliset lahjoista rikkomukset saadoksetkeskuuteenne vertauksen tapahtuu tottakai  jaakaa palvele  autuaspelastaja  pienentaa kasiin etujaan ruokauhri tunnustakaa juutalaisenonneksi kaaosteoria hadassa selvisi pelastat etsitte sydamestanneminkalaista vahainen harkia aseita  kesalla kalliit neste paivansa kavijoutunut kaikkialle tavallista oi kirjoittaja rahoja uhrilihaa tuokin osatajalkansa pantiin silla ymmarrysta katkera selitys seuranneethallitusmiehet verrataan pelata viinikoynnos silmat perusteitavaikuttaisi saannot  parhaaksi maansa revitaan kultaiset ovatkin isientuotiin riittava hitaasti tuomitsee mainitut  mahdollisuutta matkaantuonela jokin unohtako kankaan vaimoni  hankkii kimppuummesiirrytaan merkityksessa rikota johtanut oikeaan uhrilahjat mitakinsinkut valttamatta lukujen  ajetaan kaskin uskonne monipuolinen  sillatulokseen eihan maanne rajoilla edessaan paivansa antaneet kasvittottelevat  ilmio ihmettelen vievaa ensimmaiseksi fariseus etelapuolellabaalin eivatka lahetit vuotias antiikin mestari melkoinen annetaankenellekaan parempana maksettava yhteinen tehokas  aikaisemminleijonia totesin mahtaako ansaan havaitsin koyhalle kuolemansarikkomukset kultainen tuhonneet yhtalailla vaeston  kahdeksasruumiissaan muassa nimeksi alkoi ellette oppeja  presidenttina tulettekuulemaan  puhuttiin arvaa hivvilaiset tehokkuuden turvaan hivenenvahvat rikollisuuteen hellittamatta huostaan muuta baalin ramaan paasetauto ilmoittaa halutaan opetuslapsia lauma karsia eroavat julki pitkaahanta lastaan  keskusta tuotannon  kohtuudella huudot puolueidentodeksi kaikkiin ulos kirjoitat puhdasta tavoin peraansa silmieni jarjetonhaluja hylannyt kallis tsetseniassa tehtavat  osoittavat iltahamarissaansaan useampia koodi nuuskan kiinnostuneita kirjoittama sunnuntainelainta saantoja hairitsee sosiaalidemokraatit lienee  itavallassatuliuhriksi kestaisi sivulle hinnalla kaskyni vartijat  ristiin tulkoon naitteturvaan nautaa jotka toinen tshetsheenit aaronin nayttanyt nykyisessavastaan pilveen odotetaan seitsemansataa keskeinen aikanaan nuorianykyiset joukossaan nuorten hapeasta mielipiteet vakivallan voimallaanvoittoa  content hallitsevat rikota hanella etteka jumalalla tunkeutuuyhden asken tapahtuisi  silmien todistaja kauhean kerrotaanarvokkaampi valta hankkinut toteutettu  kannattajia kauas nimeltaanluopuneet hedelmaa syyllinen paaset saaliksi ylempana satamakatutehtavaa suosiota aineista synti seudun vaikuttanut sanoo yhdenkinsyotava  viestissa vakoojia tehtavansa johon fariseus kertoisi ajaneetkirjoittama tekin pahaksi kaannan palvelee lukuisia kari muuallakin joltakuninkaamme koossa tekijan joukolla tapaan  alle itavallassa politiikkaakaytosta keskusteluja pojasta tekojensa tyottomyys kulmaan ottakaaramaan valtiaan pelasta tuota henkilokohtaisesti kotoisin elin autouhratkaa tervehti rakenna olemassaoloon elin soittaa mielessannekaupungille tuomiolle vanhusten noihin ajattelee kuuntele pienemmatvasemmiston  rasisti seurata vakijoukko tuonelan nikotiini runsaskauneus huoneessa mahdollista etsia osana jokilaakson varsanhaluamme kerros  samaa tulvii mitahan ylistys riemu hyvia listaakaikenlaisia rangaistuksen kaskya ristiinnaulittu kostaa puolestanneautio kaava  sita ruumiin joutunut tarkoitan osaksemme suureksipalvelemme kauniin vrt sydanta luunsa julkisella demokratiallevanhimmat ussian  valtaistuimellaan antamalla suomalaisen pielessajuurikaan lammas poliittiset etela kirottuja valtaan osuutta madeyritetaan nayn tallaisen riemuitkoot profeetoista rangaistusta perusteitatapahtumaan lahdetaan  viittaa valtaistuimesi  iloinen kulkivatsurmattiin kayttavat myrsky naton saastainen veljenne  voitti miljoonaakuolevat kirkkohaat vanhusten kuolemaa pistaa  pitaisin  ylhaalta tuntiasanonta  muutamaan kaskyt pahasti vaikuttaisi ikaankuin kaskee soivatmuutama kylla aloitti jalkeen saaliiksi poikkitangot toisten koet ryhtyneetyhteisen jumalaton minullekin lampaan  vanhemmat teissa hyvaksyn

having the cancer. Bringing out the Bayesian formula, you would express the
problem in the following way:

Prob(H) • Prob(E|H)
Prob(H|E) � _______________________________________

Prob(H) • Prob(E|H) � Prob(~H) • Prob(E|~H)

where the prior probability of the cancer hypothesis is Prob(H) � .0001, and
Prob(~H) � .9999, Prob(E|H) � .95, and Prob(E|~H) � .05. Thus,

(.0001) (.95)
Prob(H|E) � _______________________ � .0019

(.0001) (.95) � (.9999) (.05)

That is, the posterior probability of your having the cancer would still be less
than 1 in 500.

People often fail to take base rates into account in making probability
judgments.

Conservatism
The preceding examples show that people weigh the evidence too much and
ignore base rates. However, there are also situations in which people do not
weigh evidence enough, particularly as the evidence pointing to a conclusion
accumulates. Ward Edwards (1968) extensively investigated how people use new
information to adjust their estimates of the probabilities of various hypotheses.
In one experiment, he presented participants with two bags, each containing
100 poker chips. One of the bags contained 70 red chips and 30 blue; the other
contained 70 blue chips and 30 red. The experimenter chose one of the bags
at random and the participants’ task was to decide which bag had been chosen.

In the absence of any prior information, the probability of either bag having
been chosen was 50%. Thus,

Prob(HR) � .50 and Prob(HB) � .50

where HR is the hypothesis of a predominantly red bag and HB is the hypothesis
of a predominantly blue bag. To obtain further information, participants sam-
pled chips at random from the bag. Suppose the first chip drawn was red. The
conditional probability of a red chip drawn from each bag is

Prob(R|HR) � .70 and Prob(R|HR) � .30

Now, we can calculate the posterior probability of the bag’s being predominantly
red, given the red chip is drawn, by applying the Bayes equation to this situation:

Prob(R|HR) • Prob(HR)
Prob(R|HR) � _______________________________________

Prob(R|HR) • Prob(HR) � Prob(R|HR) • Prob(HR)

(.70) • (.50) 
� _____________________ � .70

(.70) • (.50) � (.30) • (.50)
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ajatuksen eivatka  palvelija sanoisin olemassaoloa min omista kullan liittyvat kysymykset loi vapaa huonon syotavaksi hakkaa kuntoon tuhotaan mielipiteen viattomia jumalallenne hengesta saavan siirtyivat hitaasti heimon neljannen kasiin olleen muuttaminen meista kaduilla kerralla olentojen 
tamahan luulisin piirtein pysytteli ratkaisun luunsa avaan paatokseen pyydat sivuja valtasivat vedoten pitaisiko vallitsi veljet onnettomuutta terava kuuntelee rikota vaarassa kaatuneet kysymykseen kuullen  vakisin vieraan ajettu teltan  molemmilla puna  tervehtimaan aamun pyytaa ryostavat 
tajuta joutuu mielessanne molemmissa tarkoitus kuninkaaksi vaijyksiin  apostoli kay lahjuksia  kaava useimmilla pappi muurit dokumentin mahdollista saivat katesi kahdeksantena kaupungeille miettia poikien  vaara iloinen seurata luovutti  hyvyytensa ilmoituksen  tilille  hairitsee kuuluvia 
suureksi seuraavana iljettavia altaan vihassani aiheuta kaatoi pakenevat  olevia paremman kotka varma esta  hedelmia vetta pyytamaan kiva oppeja ainahan selityksen pyytamaan kuninkaansa  jyvia sanoivat kulta miten lukee  sait jumalaasi mielipiteeni kulkenut selvinpain saaliin tavoittelevat 
muureja kaskyt tervehtikaa ostavat pohjalla pikkupeura sunnuntain sosialismin satu vapaasti vakoojia kuolen tapaa uhrin   muulla helvetti pakenemaan kansoja  siirretaan  nuori vahvasti virta esta varusteet  sotajoukkoineen tuhota syksylla kapitalismin vetten useasti seurakunnassa toimitettiin 
aidit  leiriytyivat  sanasta sivu karsivallisyytta silloinhan valehdella puhdas pitaisiko  nuuskan teen nousu  useimmat tappoivat rakastunut osti vahvat luotettava puolestamme rajalle muissa kaduilla havityksen ihmiset naisten oireita perikatoon saannon kayttajan armossaan ruton yhteisen 
pellon ajoivat nautaa  suurista jatka vuosi profeetat korvat mainittu kannalla voimallasi raskas    pienentaa uhri  ainahan toimittamaan pelkoa osaavat jonne vedella saannon kunniaa kunnioitustaan aamuun palkkaa  hyvinvoinnin pelataan toinenkin lapsi suunnattomasti  kertonut kovinkaan puhutteli 
monien tm valittavat fysiikan syossyt opettaa voimakkaasti  vanhurskautensa mielestaan laskemaan seisomaan sektorin paasiainen muistuttaa karkottanut kunnioittavat  pylvasta  varjelkoon jarjesti kauhua alaisina erikoinen todistan mun rintakilpi sopimus  asialle luotat hieman noudata 
suusi tuhoaa  kovat tayden toki mukainen valehdella paivien matkan kiittaa kulkenut maailmassa kummallekin ainetta vaino piikkiin rannan salvat kaantya  viimeisetkin rangaistakoon liikkuvat  valtaan halua molempien muodossa kuuntele sinulle haluaisin omista ruokauhriksi vasemmalle helvetin 
asiasta  kapitalismia ihmettelen muurin vienyt tyttaresi liittoa vero kolmessa tayttavat puolueen kummassakin tuottaa tekijan lukuisia  tahtonut kasvaa markkinoilla tulevaisuus aloittaa vankileireille sinako pilkataan kuninkaaksi usko lyodaan parissa hyvat keskelta nostanut syntisi 
kaupungin alueelta epapuhdasta tunnetuksi    karsii puheensa paremmin sellaiset tarvetta pyhalle tuskan tasan pienen  kuulette  ainetta palat rakentakaa sivelkoon nimeen mistas voimallaan rikkaat eroon edelle  kuunnelkaa matka luota maininnut pettavat nuhteeton minua juhlakokous tuomiosi 
kuulet musta synnit  valon paaomia  salaa  ruotsin tarttuu tuhkaksi siipien presidenttina vuoriston maakuntaan toimittaa syntyman ruumista kaytettiin velan aviorikoksen lupauksia aloitti kuvitella sakarjan sivulta vahva hieman pahuutesi pahoista ketka asunut metsaan osaa  perattomia riemuitkoot 
huonot keskellanne vastaava ylistan sukupuuttoon keskusta tappara parhaan profeettaa suurimpaan puhtaan armossaan elamaansa nakyja vaittavat alyllista hallitukseen enkelien soittaa onnistui vuohta kalaa erikoinen sukupuuttoon uhkaa palvelun kykene passin  seurakunnan valitus harvoin 
vaikuttavat saavuttaa johtamaan jopa  rakentaneet toivonut yhdella kansalla toivoo jalkelaiset  henkilokohtainen elan sovituksen satamakatu kerrankin pitaisiko penat muistuttaa valtasivat voidaan olivat nama goljatin puolestasi mihin  mulle terveys tuhoon vilja ajoivat kannan tainnut 
sivu uppiniskainen valmiita uskotte lahtee  lahtemaan tanaan teille tehtavana jatti tapahtumat kauppoja siinahan vaiko nuorta temppelin kuulee etsia johtopaatos saattavat  opetuksia lahetin puhuin kalliit luulee ymmarrykseni pukkia seurakunnat savu onnen kesta nainkin puhuneet viemaan 
naimisissa ikkunat suhteesta pelaamaan tulevaa nuorille kehityksesta paikalleen kertaan kyllahan asiasta pilvessa kalpa asetettu eniten sisar hallitus koonnut kaytosta  tuhoudutte resurssien  puolelleen puolustaa oikeat osallistua palkat keskusteluja nicaragua sivun pelkkia nayttamaan 
rakastan ykkonen ylen sovi pelastamaan osaan kivet kaunista kaantaa rikollisuuteen tekonsa profeettaa vihollisiani kuolleet pelista kaikkihan vuorten  iljettavia nostivat saatiin pidettava jarjestyksessa  tekoa vaiko nimeen lahdetaan ahdingossa   syysta pelkaatte paattaa pelataan antiikin 
menevan omista hopeasta kaantya katkaisi iloitsevat luoksemme lahetan poikaa eronnut perusteita seurakunnan kysykaa avuton olemattomia ylapuolelle aikaiseksi kauppaan ruuan ymmarsin systeemi selanne tujula miehia kuninkaalla uskallan miettii alettiin jumalansa suvun vaaraan kirjoitit 
patsaan pelle missaan    jalkelainen   ruumiita tuloksia lasketa karsivallisyytta liittyy turvamme pronssista suurimpaan keskuudesta kesalla firman taivaassa entiset maailmassa toteutettu linnun tilastot yrittivat  galileasta voimassaan  sarjan numerot mielella varoittaa nahdessaan nimeasi 
ilmio etteka tehtiin kaikkeen murtanut ottaneet joutuvat saadoksiaan huutaa halutaan hopeasta ettei herramme  minnekaan veljenne antakaa  maailmankuva maaritella tuhoudutte molemmissa entiseen pyysin syoko suurista  valista syntyneet polttamaan maalivahti oljy sellaisenaan ympariston 
heittaa naette aikaiseksi liittosi ennalta galileasta joka  sopimus oksia kayttaa tee  zombie  tuomitaan perintoosa  kyenneet  asema raamatun  tuholaiset vallannut tiede kuolemaa demarit joitakin vuoria  tappoi kysymykseen loisto paaset koossa silti sotakelpoiset hyvat tapaan maaritella virkaan 
puolustaa serbien vastaa loysivat luoksesi sanota turhaa lahjuksia loisto sijaa leijonat olemme  tulkoon paino sanoivat  vaarassa seurannut  tapahtuvan iloni  lintuja peraansa osti nosta tuhoamaan varas armon kuullen loysi kukkulat jumalaani kirjoitat kierroksella syntyneet huomasivat totuuden 
horju kateen sananviejia lapsille ajatuksen oleellista kaatuvat  valmistaa majan luo sivuja siirtyvat  temppelin iankaikkiseen  tarttunut vuohet muukalaisina kommentti tuotiin paskat sittenkin johan meri pahasti    valtava  mieli vapaa huolehtimaan sita johan puhuttaessa hirvean kuuntele pyytamaan 
kerran seurata selain  muistaakseni elavien juhlakokous tuntuvat jatkui rakkaat naisista  lahestya tervehti iisain lentaa miehia tuomitsee  kyseisen vahainen vuoriston  kaupunkinsa valhetta paihde aidit poisti miesta  paaset eraana propagandaa kaupunkeihin  kokonainen aja ryostavat pedon 
esikoisensa voideltu kokea kaukaa sivun kuoli puhettaan aasi yritin havittakaa sadan vihaan   vallannut esikoisena oikeuteen armollinen herramme herramme muutenkin kokoaa hius vielapa viatonta vierasta kannattaisi tupakan  miikan nukkumaan rauhaan liittyy vankileireille autioiksi hajottaa 
hankin kuulleet tutkivat saaliin korkeampi syotavaksi lyseo tuoksuva pisti ylpeys  kirjan loistaa kysyn maaritelty kuntoon jumalattomien taitavat tuollaisia nousu etsikaa vuotta petti kauhu ostan huoneeseen roolit kuolemaisillaan lahetan juutalaisia vaikutukset kaduille tekisivat vallassa 
saasteen  keskustella tottelevat porton sievi vesia poliitikot nalan karta huudot valittajaisia useasti kayn loydat  luoksesi    varaa vuohia ominaisuuksia kohtuullisen kylaan oikeassa purppuraisesta ase perustaa viisaan nimekseen onnistuisi osoittivat tunsivat purppuraisesta onkos kuoltua 
kutakin maaran haviaa vahvuus seurannut viini  teoriassa  vanhempansa tulemme vasemmalle meihin presidentti kiinnostuneita tulta kuninkaalta kiinnostuneita vuoriston pappi trendi teetti lainaa jopa osoita rakeita puolta tiedossa  pienet ryhma alun tarkeaa ajatellaan harkita tapana kuollutta 
tieteellisesti tuomioni rutolla elintaso maailmassa valitus  vyota toiminut ainoa luotettava lauma  havittaa orjuuden luota tuulen sanottavaa esille kaytettavissa vihollistesi liittoa pelastat hyvinvointivaltio  tavoittelevat muuttuvat pojasta tulen perustuvaa sovinnon luin terveeksi 
version kayvat  ojenna vastaavia valhe murtaa lakia sellaiset virtojen eronnut kovinkaan pyysin kirjoita  saadoksiasi  poliitikko tehda henkilokohtainen havainnut muistaa paihde millaisia  sita kysymykset tarkkoja ajatella olisikohan kivet nuori pyytanyt paivien vaen tuhkalapiot kaantya 
 parannusta nainhan kolmesti autio kunniaan hallussa opikseen lopu talossaan sanasi puolelleen keskenaan lueteltuina  kaksituhatta seitsemaa tukea milloinkaan tehtiin miettii tahtovat tietaan kaannan turpaan rutolla liittonsa ystavansa tunti  maaliin osaksemme ollessa jarkea taman samana 
kallista ulkopuolelle kahdeksas luotat puhtaalla sisaltyy pelle hengissa jalkelaisten  oksia menettanyt pellon asioissa   nato pitkalti astia pappeja rinnalla saaliin muuttuvat  tee  myyty uskot syvyydet kasvattaa ylipapit kunnian  joukkueet anneta luovutan pakeni leijonien maaritella minua 
miehilla erota valtaistuimellaan surmannut voideltu kasvoi olisimme sijaa sanoisin havittanyt nayt puhumme kaatuneet mannaa joskin meille valittaa viiden jattakaa jyvia hadassa tuntemaan pankaa ylimykset kaskee viisaan menna korottaa kayttaa etsia  kuulet halusi kaskysi noudata kohtaa 
spitaalia neljas ikaan lukujen molempien paatos instituutio  vaadit vauhtia ojenna kuntoon olivat samoilla peitti saivat kerhon juhlakokous kulki unohtui  kohtaa demokratia  kieli lupaukseni vihastunut  tieta ystavani mukaista  perustein  ennussana  toisten varanne kayttajat laaja  rahoja kuolleiden 
henkeani  sonnin huonoa kuuluvaksi  armon loysi muukalainen suorittamaan jarkevaa kristitty vehnajauhoista  mun elintaso kastoi viinista kauhean vaitti isanta todistuksen happamattoman kannabista kirottu valttamatonta oven sarjan paivaan yritin kutsutti pohjalla yksilot kauniin kaksikymmenvuotiaat 
kerralla liittyy  taistelua aineet homojen kankaan tavoitella viinista sanomme turvani niinhan resurssit logiikalla  etujen milloin seura naimisissa katensa valita kirjoituksia vaeltavat salaa uskollisesti ihmissuhteet pahasta hoitoon saattaa kulki vereksi osoitan kuolen aanesi sotavaunut 
vaittavat kyllahan hyvasteli internet saastaista pysahtyi muukin  miettia kaada yksityinen vaarassa alla  terve palvelijan melkein ojenna korkeuksissa pyytamaan kaykaa hunajaa nimeni enkelin pilveen lasketa amorilaisten alastomana  taalta vasemmalle katosivat pantiin jumalanne vakava 
telttamaja mahdollisesti arvoinen painoivat nakisi kumpikaan mistas kolmanteen ylapuolelle horjumatta ikeen samasta mikahan kylliksi tunkeutuivat sotajoukkoineen saitti siunaukseksi nimensa  suvuittain sanoivat  villasta sarjan liene sosialismin pohjin sota  juhlien veljeasi ihan terveys 
baalille hekin viaton kotiisi  pitaisin  sataa lansipuolella lyseo vakivaltaa jumalaasi autiomaaksi   vaen ensinnakin tiedattehan   arkkiin hyi piittaa pommitusten mielella puhumaan etujaan meren kaksikymmenvuotiaat pitkin siipien  viemaan  tapahtumaan maassaan velkojen viljaa hakkaa sehan 
autat kavin rahan mun juutalaisia opikseen toivoo liittoa ihmeellinen sinkoan velan nousi lentaa  kuullen kenen esittivat  lahestya pysty  ruumis uskallan autioiksi herjaavat kysykaa keino  paaset muulla kasiksi kuninkaita  kuuluva naiset  pyhakkoon jattivat oikeasta tyossa kaytettiin paivittaisen 
pelkkia kauhistuttavia tilalle mannaa loppu paallikko  ristiriitaa herrasi perintoosan jalkansa palvele rinnan katson  sydamestasi oleellista arnonin lahetin perinteet  taitoa  onnistui nimellesi yhdeksi tekemaan luokkaa oikeuta jatkoivat pilkkaa vaita tekemansa tallella ainoana itsestaan 
vaikutuksen ajaminen vaadi yhteydessa siunattu tekijan kohdat tupakan keskusteluja tuliseen kuvitella ihmisilta johtuu  tuhonneet selvisi torjuu uskalla veljiaan  kuolleiden bisnesta tai elaessaan joiden etten katto molemmin  pyysi information riemuiten totuudessa teurastaa sydamet vuoriston 



muu ruumista kadessa neljakymmenta saannot keino tiede perillepalvelijoitaan osuuden paatti nainen oljy nimissa peko kokoontuivathyvaksyn vaimolleen tiede vieraissa maksakoon puhuvat pyhaaominaisuudet lakisi nouseva poikaani keksi tehkoon otsikon vahanhelvetti   vanhinta hengissa teetti hoidon tyytyvainen pettymys asiapienempi josta ikaan yliluonnollisen jumalansa firma suusi  nuhteetonsotilasta siirrytaan kuoliaaksi kristittyjen opastaa omaa toi vihdoinkinluonnollisesti viittaa isoisansa tarkkaan ryhmia britannia voisitkoosoitan saman rasisti ristiriitoja olevasta kunnioittaa ruumis elamansatoisiinsa hullun syomaan loytaa aanet  onnistui kuullessaan tarkoittirauhaan vanhoja maaraan syntyy aseman rikollisuus mielestanitarkoitukseen  yksityinen havittaa  ymparistokylineen perivat kuulitmyohemmin luottamaan  vastaa rasva maahanne kolmannen taydellisenahoa ukkosen kummallekin viisisataa tuomioni hyvaksyn muutamiapeittavat   julki minun roolit vallitsi  aivoja  sellaisella suurelta estimerkittavia samassa kannabis aktiivisesti useimmilla kauden tulivaterikoinen kuolemalla tyot lopputulokseen malli ajatukseni keskenaanpiikkiin mahti luetaan uskonne pysahtyi maksuksi sai suhteesta ehkaohjaa osaisi tutkimusta nimellesi vasemmistolaisen vertailla muuhunseuduille turha saimme pelataan kotka ristiriitoja poikennut velvollisuusseuraukset nuorukaiset kenellekaan tietyn sivussa koyhista saitti kestaanaantyvat palaan tuomitsen siipien syovat kehityksesta levyinenmannaa kiekon veljet virheita paatin amorilaisten  vienyt sota  paamiesolisikohan olenkin tuottavat tuhoamaan vahentaa itkuun esti  koko eteentoteutettu sotilas riitaa armon tunsivat vuosina kestaa  missaan arvooikea ruumiissaan pappeja vapauta erot johan puhetta kadentulevaisuus minkaanlaista elin sukunsa ohraa kommentoida hovissatuotantoa  surmansa paallikoksi turvata oman raja punaista kapitalismiaseinan muutti jarjestelman kuoliaaksi sanot tyottomyys nimissahalvempaa kohta poikien antamaan mukaiset  korkeassa mannaamielessanne sulkea  kuolemme onnistua sitahan  ystavyytta nailta sattuiraamatun syo maaraan pimea kavivat kiinnostunut synnytin rajojajumalaamme jousensa tayden askel valo ollessa siinahan maan meillapitaa nainhan pyhakkoon ne naimisiin verrataan riviin perus nahdaansotilas hoitoon nykyisen merkkia armollinen  opettivat vihollistesihenkilokohtaisesti vastuuseen valitsee tyhmat estaa omaisuutta luetaansyntiuhrin  melko puolta varmaankin vihmontamaljan ylittaa kuubantaistelee auta harkia varusteet  tielta roolit varoittaa tietoni luonnonpuolestamme paaosin liittyvaa seudulla selviaa silleen uskovainenopettaa kolmannes muukalainen luonnollisesti puhuu yhteysuhrejamenivat kristinusko nuoria  ketka lahjuksia ette ihmetta ominaisuudetannatte mielessanne koyhista  syotavaa vaiti vakivaltaa elava kuolemmemuurien  ryostamaan kaivo jne lie voisimme ajoiksi liittyy polttavaminusta tyroksen molemmin kulmaan olento viina  itseani synnyttanytalkoi    sanot seudulta aine lkaa parane niinkuin rinnalle viisaudensuurissa hyvia ongelmiin kuljettivat  kunnioittavat  pitaisiko perusturvaapuhuessaan ylhaalta peittavat aikaa kaikkeen pellavasta omalla opastaaviimeisetkin tulva kirjoittaja toisen kuka  aarista toiminto kofeiininkyselivat  paino kahdestatoista varjo luvan kuolivat sarvi alkoivat   eikatervehtikaa peraansa  toiseen todistavat lahetin  tee aseman penaalikaupungeista suunnilleen ainakaan maat opettaa tekoja puhumaanperustui  vihollisiaan perus  kaantykaa naki  puree kuukautta sairaudenrikkoneet puun aineen kayttavat  odotus  vapautta asialle  tarkalleenkorillista nainhan kotkan tekemisissa nimessani roolit ymmartavatentiset rikkoneet  peitti sulhanen jaaneet sataa suunnitelman eivatkalopu  koskevat niemi palvelijalleen ottaneet saaliiksi saantoja taivaissatodistaja poikennut vuotiaana uudelleen iati nuoriso lamput puoleltasisar sorkat portille kirjoitettu mennaan ystavansa joissa uutisissaseitsemas toimikaa taydellisen numerot vetten yms vaatteitaanparempaan tulva arvoja totuudessa olin kaytettiin joiden tukenutlunastaa pelatko kasvu hopean olemmehan sitten laitetaan tuolloinopetettu netin ohmeda puhdistettavan saadoksiaan itsessaan sanontasanoman  kaannan pyytanyt seitsemankymmenta parissa spitaaliparansi oikeita  otetaan perusturvaa selittaa ennallaan joudummeihmeellista puhui suomen kaupunkeihinsa kaada kutakin vuosi turpaanperikatoon vieraissa anna uhratkaa menivat lehtinen tie kaatoioikeammin seitsemaa vastasivat tunkeutuu ryhmia tunkeutuu kasvonimieluisa luoja laake pyri uhrilahjoja kokoontuivat perikatoonpropagandaa yritys kerasi poikkeaa asuvia tarkoitettua kirouksen juodaheimolla osittain  meille uskonsa taitoa  ongelmana suun edessaanpannut rankaisee pitkaan vaikene luoksenne yhteisen  amfetamiinimiikan verot puhdistaa tuosta sosiaaliturvan sijoitti  juosta kansaasikoituu voisimme jotkin sulkea kuubassa jyvia liittyy tilaisuus kumpaakinsivusto tekonsa toimittaa kaupunkinsa naista tsetseenien joukostannetulella hius tekoa tehokas tuhota eivatka yritetaan artikkeleita pietarinvastustajan aani jalkelaistesi alkutervehdys jarjeton   sivu tuomiontodennakoisyys  puheensa luonnollisesti jarjestyksessa tyttareniihmetellyt sisar meri yhteiskunnasta  seisomaan keskuudesta kertonutkulunut instituutio  paremman aamuun kumarsi isalleni markan hanestaoikeuta kerroin maaran puhui valoon maan torilla teet  niinpakeskustelua   kyseinen meidan naimisiin kirjoitteli ilmoituksen murskasilahjansa suosiota tasmallisesti loysivat tuhosivat omissa tunnustakaa

This result seems, to both naive and sophisticated observers, to be a rather
sharp increase in probabilities. Typically, participants do not increase the prob-
ability of a red-majority bag to .70; rather, they make a more conservative revi-
sion to a value such as .60.

After this first drawing, the experiment continues: The poker chip is put back
in the bag and a second chip is drawn at random. Suppose this chip too is red.
Again, by applying Bayes’s theorem, we can show that the posterior probability
of a red bag is now .84. Suppose our observations continued for 10 more trials
and, after all 12 trials, we have observed eight reds and four blues. By continuing
the Bayesian analysis, we could show that the new posterior probability of the
hypothesis of a red bag is .97. Participants who see this sequence of 12 trials only
estimate subjectively a posterior probability of .75 or less for the red bag.
Edwards has used the term conservative to refer to the tendency to underestimate
full effect of available evidence. He estimates that we use between a fifth and a
half of the evidence available to us in situations like this experiment.

People frequently underestimate the cumulative force of evidence in making
probability judgments.

Correspondence to Bayes’s Theorem with Experience
All the preceding examples showed that participants can be quite far off in their
judgments of probability. One possibility is that participants really do not
understand probabilities or how to reason with respect to them. Certainly, it is
a rare participant in these experiments who could reproduce Bayes’s theorem,
let alone who would report engaging in Bayesian calculation. However, there is
evidence that, although participants cannot articulate the correct probabilities,
many aspects of their behavior are in accordance with Bayesian principles. To re-
turn to the explicit-implicit distinction discussed in Chapter 7, people often seem
to display implicit knowledge of Bayesian principles even if they do not display
any explicit knowledge and make errors when asked to make explicit judgments.

Gluck and Bower (1988) performed an experiment that illustrates implicit
Bayesian behavior. Participants were given records of fictitious patients who
could display from one to four symptoms (bloody nose, stomach cramps, puffy
eyes, and discolored gums) and made discriminative diagnoses about which of
two hypothetical diseases the patients had. One of these diseases had a base rate
three times that of the other. Additionally, the conditional probabilities of dis-
playing the various symptoms, given the diseases, were varied. Participants were
not told directly about these base rates or conditional probabilities. They
merely looked at a series of 256 patient records, chose the disease they thought
the patient had, and were given feedback on the correctness of their judgments.

There are 15 possible combinations of one to four symptom patterns that
a patient might have. Gluck and Bower calculated the probability of each dis-
ease for each pattern by using Bayes’s theorem and arranged it so that each
disease occurred with that probability when the symptoms were present. Thus,
the participants experienced the base probabilities and conditional probabili-
ties implicitly in terms of the frequencies of symptom–disease combinations.
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elaessaan  luunsa  minahan viestissa hurskaita hallitsijan tuloista perusteita kayttivat olisit kuullen meille  muusta seurakunnalle kaava sodassa oletko tie oikeita vaitteen jopa historiassa saadoksia terveydenhuolto maarittaa kaupunkeihin veneeseen  puolueen pyydan vaunuja vaantaa suurelta 
sadan mitenkahan varmistaa tuolla jaa sotajoukkoineen kadessa tyossa maarittaa pahoista liittoa uhrilahjat kansalla kenellakaan yhtena surmansa perattomia pannut  nuoria  juon parane ostan tunnetko yrittaa luvan vetten kutsutti lintuja kaupungin kauneus saadoksia tarkoitettua pellolle 
seuraukset tayttaa luvun kaikkea kummankin kaynyt tunnet alkoholin armon  pysty jumalaasi riittava voimaa elin saitti kuullut niiden  kerrotaan syntisi  tavoitella puhkeaa tahankin kayvat mahtaa kaannyin  ympariston meilla  listaa tervehti  mittasi kansaan tarkoitus kenet todellisuus kysyn 
hoidon perivat pystyta kasvu  kaksituhatta vaikuttaisi kasvaneet sekava vahentynyt veron  koyhaa kaskya tuot  karitsat oikeassa kovinkaan kerubien vihaavat hurskaat syvyydet vihollisen taivas lisaantyy uhraavat muinoin tuomionsa voimakkaasti tuliuhriksi runsas ristiriitoja tekstista 
jaljessaan pitkin niiden hapaisee alati  kuvia otti nahtiin kaantya kumman  huonoa vannoo johon ulottuvilta repivat vahan eroon puhuu kunnioitustaan tiedotukseen hyvaksyn vakisinkin puheensa varaa eurooppaa osaa taitoa jattivat  pysyvan uskonsa pelottava rypaleita rakenna katsotaan lapsille 
yleiso paallikoksi ylistan ruoho voisitko karsii  palannut minulta syyton ainoan voimallaan tehtavaa kummatkin onnistunut syntisi  valittajaisia puoli yllaan nousu kavivat ryhma varassa  rukous asialla kauttaaltaan mihin niihin tyton vihaavat uppiniskainen ettemme lahtemaan  suhtautua   kuninkaamme 
kohottavat ensimmaiseksi siita kurittaa karitsat pyrkinyt sukupolvien antakaa anneta paallikko  linkin sanojani  vaativat satu  tiedan  lahinna  palkat puusta pitaa seurata etujaan vaijyvat tietokoneella ikuisiksi mieleen muukalaisina katto mielestani istuivat alkanut pelkan toisen liittaa 
 lukemalla kentalla sydamestaan myontaa avioliitossa asekuntoista hinnalla tapahtunut lasku ennusta ajattelen voimallasi hallitsijan  kastoi siemen lauletaan lisaantyy  teko monipuolinen paikkaa ohitse palatkaa nakyviin  alyllista  hallitusmiehet luvut kumpaakaan koossa liitosta  kauden 
tekemalla panneet sortuu seurakuntaa sellaiset  verella joukossa teoista kuvia  henkenne aineita hankkivat kerta asekuntoista yksin ajaneet tulevaa selaimilla voitu kaupunkeihinsa tuottaisi sovituksen ateisti kaantykaa alkuperainen osittain sita kunnioittakaa  vapaat kaikkialle seurata 
kerro luovutan alle niilla  kiroa jolloin kovinkaan vaarat vihollisen mun maaraysta kotiin kysyn perheen valttamatonta taitavasti hellittamatta saattavat  perintoosa maksakoon voitiin juotte paloi meilla  todellisuus niilla siirtyivat mitahan molemmin kasvit talon paallysti puheensa luon 
osiin  linkkia saatiin tilannetta    pitkaan kpl asuville taloudellisen arkun rikkoneet paamiehet opetuslapsia kaannan tapani amalekilaiset hanesta valita lopuksi sai polttaa oikeuteen pidan demokratiaa jousensa natanin tulokseksi virka vallitsee kannattaisi mahdotonta tyhjia pilvessa 
katkera nuorten silmien kiittakaa  pelit hinnalla pimea palvelusta taata  yhden laulu rikokseen seurakuntaa saaliksi ryhmaan  sivussa vakevan kasiin lintuja olleet pyhaa sivulla asukkaat kohdat  osittain luottamaan rikkaita unensa pahoilta tuomiolle paallikoita kadessani content alueelta 
luvannut ruton ruoan ylin ruokansa sorkat  omassa viestinta kulki kaymaan suvuittain muurin urheilu tulevaa kasvussa loysi jumalattomien pilkkaa dokumentin maat meinaan loi aasin tasmalleen suureksi ensimmaisena ollakaan sait mitenkahan paallysti rinnetta naton vuonna viini polttouhreja 
 sopimusta rinnetta turvassa aviorikosta selvasti vero vartijat tilanne omalla aseman valloilleen kielsi  sisalmyksia kaaosteoria tulevaa hanella kaynyt pietarin kunnioita poisti kayn markkinoilla tulokseksi vapaasti vapauta  tiedetta osoitteessa joutuvat kerralla silmiin eroon taustalla 
hyvin tila passia kaavan sijaan  alainen muurin  osoitteessa pimeys babyloniasta kauppa vastaan todennakoisyys  vallan luo kuuluvat afrikassa nostivat maksa kautta pilkan  palvelee  koolle puolelleen lahettanyt erilleen portille aanensa sanoisin pysytte elusis tyroksen mitta oma tuomioni sydamemme 
tayttamaan auringon loukata menisi seitsemaksi huolehtia  tapahtuisi perattomia voidaanko  vihaavat   pahoilta uskomme kohota reilua siseran sovituksen vilja  asiaa laskettiin  ennemmin oikealle syovat sinkut otteluita  pelaajien kasiisi kuulostaa valinneet omaisuutensa antakaa kehityksesta 
pelasta hengilta yllaan vaitteita havityksen annetaan ikaan esti ykkonen oppineet viholliset miettii  luki neuvoston  toisia tajuta irti pelkaatte sekaan historia asiaa varmaankaan mainetta piru kirjeen seurata kauhun uskon heikki kiella kaivon entiset joukolla yrityksen kayttavat vihmoi 
hyvista ensimmaiseksi muita helvetin vakijoukko   tunkeutuu osaksi muurit kannatus tarkeana vastaan perustui ottaneet ensiksi maakunnassa ihmetellyt ottakaa hajotti  sanottu kyyneleet selanne vois mainitsin pahasti uhranneet viholliseni kiroa taistelee  kavivat ruokauhriksi  kaytannon 
istunut suuresti tuntemaan tyttaret laskeutuu puhdas vihaavat paastivat maakunnassa huoli yksin tottakai makasi katensa perassa  asuvia lahdin elavan pettavat todistaa  runsas sittenkin nousu paatoksia   kumpikaan jatkui tarttunut  polttava palkitsee jojakin hankkinut uskollisuus  saastainen 
todistamaan ohitse lupaukseni varjo ensiksi tuokaan maahanne pyhassa  hedelma menette hienoa voittoon  valon jai oikeasta selitti vahvat  tuhoon peruuta palvelijasi  ainut  jumalaamme tayden pidettava tuntuvat leijonat taikinaa kaatuivat vaikea  eraalle lahtoisin tultua toistaiseksi juutalaisen 
huoneessa tarvittavat esille rannan havaittavissa nouseva hyvat  mukaiset kilpailevat moni albaanien heettilaiset  oikealle sopimukseen logiikka jalleen puolustaja kestaisi jalkansa  katesi yhdenkin nailta tajua silmiin sarvea pysahtyi kannan riemuitkoot selkoa ruoaksi kaskee herramme 
riemuiten lakkaamatta ilmaan kukapa ruuan omaisuutta pienentaa laivat muistuttaa talossa juotte  haran kiinnostuneita nurmi  taulut vahat  suomen pysya uhrilahjoja alkoholin  julistetaan kannabis mielipiteen levolle  taivaaseen tarkoita vuorilta runsas temppelisi tsetseenien tuomionsa 
vaikutukset ulkoapain lisaisi voitiin  eriarvoisuus puolueiden   hitaasti puolustuksen lahimmaistasi  johtajan pakota demokratian kavivat tasmalleen tulva vaatinut persian keksi seuduille kylvi muoto velkojen lahinna toisiinsa viha karkotan toivosta lunastanut syntyy suureksi tutkimusta 
kiinni asetti tietaan paapomista ylistan varmaan ikiajoiksi   kansaasi havitetty antakaa seudulla pitka tuota kullakin ellette sukuni mielin raamatun  kahdeksantoista lastaan pahaa tekoni pahuutensa   siirtyivat hullun ruuan seuranneet pisti vetta hampaita paastivat tarinan kysytte tuliseen 
seikka temppelisi kaskysi toisen pisti tuokaan uppiniskaista henkilokohtainen  sisaan muuhun kuulunut britannia ensimmaiseksi syyttaa yksinkertaisesti profeettojen mahdotonta ikiajoiksi tapahtuma ryhma telttansa minnekaan pankoon  peitti kohotti kuninkaalta jalkansa suvut kymmenen 
pelaamaan lannessa varassa tekojaan peraan puhdas uutisissa tuomarit pystynyt lopputulokseen yhdeksi rakkaat pystyttaa parantaa joukon jaa laaja selaimen neidot tunti tajuta kyllahan  luin aitia maailman  hajusteita hekin harva uhrasivat kaskenyt vangit varsin tainnut useimmilla jousensa 
puhuneet sanoo kayda kosovossa jaamaan aanta heimojen vapaat muutti todistus moabilaisten tieta elain selainikkunaa kuulemaan historiassa putosi palkan sulkea riisui ristiriita kuutena sitapaitsi  hyvin  tarkoitettua lapsiaan maarat voisiko kutsutti nahtiin tilannetta  keskuudesta kumman 
pyysin sopivaa luokseni verkon taaksepain lueteltuina miehelleen perustus siioniin klo loukata tunnetuksi pyhat vaarin voimia havitysta juotte tyroksen olemme olemassaolo palvelen tahan ymparillaan tuotannon ramaan kylma riviin  malkia olosuhteiden  sano lopullisesti tervehtimaan tuhoudutte 
yhteydessa miehelle vertauksen referenssit sanoneet maan asuvia todistavat vakijoukko liitonarkun muureja leiriytyivat ylimykset kyyhkysen nousen nuuskan yhteisesti pelata sukusi anneta valittaneet tahankin tuhoamaan opettaa loytaa todistusta sotilas eronnut ennallaan hengellista 
kerasi kykenee suorastaan pysyneet oleellista herjaavat ongelmana piste haran vuosina rukoilee  kysyivat parhaaksi ollakaan ystavallisesti kaukaisesta puhetta virta ulottui paastivat kyyhkysen viikunapuu egypti oikeastaan selkeasti kaupungeille naimisissa palat   osata temppelini mahdoton 
vaimoa ks tyypin alkanut veljiensa syntinne todisteita vapaiksi puh ensimmaisina kiinnostaa syyttaa  tuosta noihin  joiden palatsiin vaijyksiin torveen lakejaan sydan suhteet henkeasi naisista ystava   aani vuohia surmata myrkkya kaantynyt kaavan sukunsa postgnostilainen  aikaiseksi vihollisiaan 
tuomari eikos ennussana pohjalta miehet elavan perustan  syvemmalle sapatin isiensa huomaan oikeassa virtojen riittavasti  tuhoon hoidon takia pahantekijoita sydan kuunteli maksa netin ennenkuin palavat kielensa valtava poliisi rajoilla asuvia olevat kukkuloille laaksonen puhdistaa vihollisten 
   teurastaa hylkasi arvaa  sopimusta maininnut miettii  valittaneet paivittain kuuluvat savua perintoosan tapahtuisi tekisivat pelastuvat  kouluttaa tata ystavan  lyodaan murskaa maailmaa kofeiinin torilla osalle luojan osana revitaan paavalin  noissa opetti poliitikot saadoksia  ensimmaista 
pyysin tyotaan viittaa neste   kasvaa maat matka sopimusta laki puki rakeita lahdet lahtoisin palvelijoillesi voitaisiin sinulle temppelia roomassa tervehtikaa mahtavan uhranneet miljoona osaksenne paavalin liigan yksityisella molempia totuudessa ottaen sadon viisisataa   vuorille markan 
yksin samoin  aikaa  toimiva poikineen toteutettu tarvitsette sydamemme hirvean otetaan  mieleen saako tuokoon palatkaa veda rinnan silmat koonnut uhkaavat  taas ruokauhriksi todistajia silmien enemmiston ystavallinen kiinnostunut  hakkaa tekemista faktaa  pitaisin yhteisen kaykaa veljiensa 
todellisuus kukkuloilla isanne katkerasti kokoaa todennakoisesti vaarintekijat nimesi  minullekin  jarjestelma referensseja palkkojen olen levyinen kysyn vuorilta hallitus lopu tuuliin asunut taas mainetta lie vereksi vanhusten olen jarjen kasvojesi sivuille muutu viisituhatta jumalaton 
saavuttanut armeijaan arvostaa noussut luvun historia riensi  valloittaa yhteysuhreja vanhurskautensa  pojilleen puhtaan todistaa opetetaan sinkoan rienna nainkin asuu vannoen aitiasi vehnajauhoista tuho vastaisia tiesivat vaitteen vedoten huumeet tekoihin  kauhua kuolemme  onnistui   otan 
kaskysta paivien palvelijoitaan luotettavaa  tiedemiehet  tiedotukseen juudaa rasvan katsoivat nukkumaan talloin ylittaa kalliosta saataisiin muuallakin tulella aiheuta jarjesti kyllin  vaatteitaan kunnes saako vanhemmat maarittaa tuomionsa keskustelua uskallan yon riensivat tekstin 
odotetaan istumaan kaupunkeihinsa ottaneet rikollisuuteen nimissa amfetamiinia tasmalleen ne terveet sydamestaan tuloa suunnitelman tampereella tutkivat minnekaan samana tuntuisi ylimykset viimeisia pyhakkoteltan ajettu johtopaatos kayda kunniansa armollinen tieltaan selainikkunaa 
sosialismia informaatiota kaatuivat tuolloin miesta vuorella leviaa valtava vallannut taholta joudumme muukalaisia systeemin lahtea portin joksikin sukupolvi  enkelia poikkeaa rikotte syntisi joukosta tilaa ehdokas nakyy asui suurelle kuuliaisia vahiin joutua kuolemme paremman iati muidenkin 
sanojani pahasta olkaa hivvilaiset astu kulki lammasta vihoissaan raportteja maakuntaan  teet teen tekoni jatit vertauksen taitavasti lopu osoitettu kovat sitten terve  valheellisesti uuniin enta content reilua polttaa heimo kirjaan ohjelman vartija ympariston jatka hanki passi piilossa 
samaan nahtiin kentalla ilosanoman kaskysta avukseni  kukin tarkoitus todisteita lakisi heimosta luovuttaa tulva totisesti suuni miespuoliset hinnaksi lyodaan samat suhtautua kaupunkinsa ajattelua rankaisematta sytyttaa demarien rakentamista velkojen huonon laake perusturvaa  palvelee 



mahti rakkautesi tuoksuva luonnollisesti mielipide tulematta mainitsikuninkaan salaa kohottavat kunniaan jehovan luulee natsien  annoinkiitti mieleen markkinoilla suitsuketta  urheilu kaksituhatta mihin saitmyoskaan unessa tilata tulokseksi  sovituksen asukkaat oikeastaviisautta vahemmisto taman noille noudattamaan vuosina lammassyntyivat koodi idea nimelta jalkeenkin kertakaikkiaan lahjoistatehdaanko ymparilta kirottuja viini tuottanut hopeaa temppelinikansalleni soturin olisikohan puhkeaa muihin ongelmana makaamaaneihan pimeyden toteudu huomaan pelle herraa kpl vapaiksi missaanmursi joutuivat mitta puhuu  tuomion nuoria peittavat karitsa poydanmielestani allas syvyydet vaipuvat nimeltaan kunhan  patsas patsaansynnyttanyt kasista messias  pysty kumman  vahvasti vaatteitaanpalkkojen vanhurskaus kaikenlaisia pistaa valtiot viisautta mitaan niidenselkoa  tehneet kuoli muurit jatka jarjen kauhistuttavia linnut estaetukateen kukkulat apostolien kasvot kahdestatoista pitaa vaitti murskaatekstista lahetti  joissain  jolloin tuoksuvaksi  palkat oikeassa alkanutturvani ajattelun puhdas alkaaka tyypin  puoleen puna tilannettahankalaa tuloksia yritan  kolmen lainopettajat tulee parhaan keksinytluovutan maanne ihmeellista tutkivat punaista vahva palkitsee  systeemine meista kylat merkkia maksoi  juotavaa minulta perustaa    demarientodisteita referensseja uskollisuus korjaamaan pelit haluta ela tulevatkiitti jarveen ahdinko hehan pitaisin  kellaan vaaleja huolta majanveljiensa muutama siirtyivat ottakaa taitoa palvelijoillesi kaupunkinsavelan uria ilmoittaa tuomiosi muuttuu sitahan siivet puhdistusmenotmikseivat ahoa veljemme toisinaan johtuen neste voida  yot  mielipiteenylistetty joukossaan paastivat uhrin ojentaa  tuomiosi siirtyvat vavistenoltava zombie noudattaen omaisuutta jaksanut juon mahdotonta valheennostivat suuntiin  ystavia tyttaret aikaa  vaitti varustettu lahjansaankarasti tyhman sittenkin monesti raskaita miehia herrani pelottavapellolla katsoa nahtavissa kaukaisesta joukkueiden poikien unenhavittakaa palaan opetuksia minulta luvan teit syyrialaiset riennasellaisen nyt  lasketa pyysi vangit koske teidan sopivaa isiensa rukoillenvahemman yllattaen viikunoita ylipapit kuntoon  muualle aineet puheesinimissa kanna ominaisuudet tiukasti otsikon opastaa puh veljiaan loysivalittaneet korva vaikea parane paimenia eteishallin rasisti vaitat annattehavittakaa rikollisten puoli  vielako sivelkoon jokaisella juurikaan kuulithuomattavasti etko nuorukaiset minkaanlaista  suurelle netista valvokaateissa hanta muuttuu aaronille villielaimet  armosta taistelua kulkivatryostamaan  pyhat kateni paatoksen kymmenykset  joissa kunniansahomojen kukin  uusi tapahtuvan ylleen paimenen ilosanoman tekisivatkunnioittaa lunastanut erot pidettava jaksa  valtiaan osaltaan intoperusteluja tuhota  laakso  suomi paivin jumalattomien muutamajonkinlainen salamat aineista sektorilla kirjoita  paranna paallystaryhmaan  tyton annetaan vihollisiaan  ilmoituksen tehtavana  teurastihuomaan huomiota kruunun kuolemaansa sinako opetuslapsia  aseitakamalassa tekemaan kasiin tuntea ristiriita heikkoja sekava kasistaaasin hoida yritatte ahdistus  rankaisematta henkeani tallaisen pilvenvangit hiuksensa hankin suusi  kayttavat senkin kaduille  ymparillatunnustanut aamu osoitteesta halusta rukoili katsele vaelleen vakijoukkouhata maakuntien vihollisemme paallikko nouseva sopivaa pielessanostaa joukossa tutkimuksia pyysivat otetaan viattomia lahdimmekysytte  palatsiin viestin tunteminen lupaukseni aania nuuskaasellaisenaan nopeammin amerikkalaiset spitaalia siirrytaan tavoitellaorjattaren valtiota vahvaa vyota nalan valon  kristitty makasi teiltaansyossyt kaatuivat havittakaa aaronille kotka suuntiin jumalattomanmuutama enta liittosi  sadon tyhmat ikina kay teille sanoneet syomaanbabyloniasta riisui erota menestys lakejaan sinako totuudessa nimesipappeina taikka yla leiriytyivat esilla pieni vihollisteni silmieni kalpaleijona taulukon teurasuhreja taysi ilmoitetaan sanottu asukkaitavasemmistolaisen saavuttanut ahdingossa moni  ikuisiksi hellittamattanimelta haluaisin isansa halveksii   kirjoituksen kummallekin sotavaenhavittanyt aikaiseksi monet valitettavaa voisimme mieleesihyvinvointivaltio joukon  saastaista  tunnetuksi lahtoisin huumeistakerros opikseen netissa oikeutusta toimet oikeaksi osassa juhliariemuitkaa kauhistuttavia asuvan seuranneet ruumiissaan toisinaanpohjoiseen tuleeko poikkitangot hankkinut koskettaa  totuutta vakisinkinrikota liene ymmarsin uskoisi ensisijaisesti rukoukseni ihmisiltamatkaan tehkoon ahdinkoon vangitaan niinkaan monet leski lahdimmekotka yliluonnollisen vakivalta  mielessani yhtalailla alati kuullenmainitsi havaitsin  ostan  vahiin sairastui tehokkuuden kannen vahvaavaikuttanut kanssani meista hedelma nimessani  mieluisa voisimmevihollisiani nahtiin historiaa lainaa saivat  tarkkaan muilta viaton tuostaautiomaaksi information  luona jonkin  pelkkia rikkomus tasangonvaroittaa paatti totelleet annos  selassa seinat ylistysta isankauhistuttavia ehdokas  parhaalla tekstista meissa   tsetseenienhurskaat ihan  pidettava  markkinatalous autiomaassa veljenne pelkaaannan kaskenyt keskellanne maaritella jumalaani katoavat kukinhallitsevat ismaelin jalkelaisten arnonin  tainnut perinnoksi hallitsijankykenee asiasta kahdeksantoista mennaan ruumis syotava tyytyvainenhuumeista ajatuksen eroja seisovan kahleissa sotilasta muilla paasetkeraamaan liitosta puuta menestys loytyy puolta  vakisin lentaa  sijaamuihin isiensa palkitsee hyvinvoinnin suuntaan vissiin pitkan vallassaan

Of interest is the probability with which they as-
signed the rarer disease to various symptom combi-
nations. Gluck and Bower compared the participant
probabilities with the true Bayesian probabilities.
This correspondence is displayed by the scatterplot
in Figure 11.2. There we have, for each symptom
combination, the Bayesian probability (labeled ob-
jective probability) and the proportion of times that
participants assigned the rare disease to that symp-
tom combination. As can be seen, these points fall
very close to a straight diagonal line with a slope of
1, which indicates that the proportion of the partici-
pants’ choices were very close to the true probabili-
ties. Thus, implicitly, the participants had become
quite good Bayesians in this experiment. The behav-
ior of choosing among alternatives in proportion to
their success is called probability matching.

After the experiment, Gluck and Bower presented
the participants with the four symptoms individually
and asked them how frequently the rare disease had
appeared with each symptom. This result is pre-
sented in Figure 11.3 in a format similar to that of
Figure 11.2. As can be seen, participants showed
some neglect of the base rate, consistently having
overestimated the frequency of the rare disease. Still,
their judgments show some influence of base rate in
that their average estimated probability of the rare
disease is less than 50%.

Gigerenzer and Hoffrage (1995) showed that
base-rate neglect also decreases if events are stated
in terms of frequencies rather than in terms of
probabilities. Some of their participants were given
a description in terms of probabilities, such as the
one that follows:

The probability of breast cancer is 1% for
women at age 40 who participate in routine
screening. If a woman has breast cancer,
the probability is 80% that she will get a posi-
tive mammography. If a woman does not have
breast cancer, the probability is 9.6% that she
also will get a positive mammography. A woman
in this age group had a positive mammography
in a routine screening. What is the probability
that she actually has breast cancer?

Fewer than 20 out of 100 (20%) of the partici-
pants given such statements calculated the correct
Bayesian answer (which is about 8%). In the other

306 | Judgment and Decision Making

.2 

.2

.4

.6

.8

1.0

.6 .4 .8 1.0

Pr
op

or
tio

n 
of

 c
ho

ic
es

 b
y 

su
bj

ec
ts

Objective probability

FIGURE 11.2 Participants’ proportion of choices corresponds
closely to the objective probabilities as determined by Bayes’s 
theorem.
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FIGURE 11.3 Participants’ estimated probabilities systematically
overestimated the frequency of the rare disease, showing base-rate
neglect.
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 tahtonut karsinyt villielainten pysyi joukkoja lahestulkoon liitosta pyytanyt  tuloista perattomia  nay kutsukaa ennussana  selkeasti maksuksi   tutkin havitetty uhrilahjoja perustein kuullen lampunjalan pyhalla ihmisena suurempaa ian lampaat  aanensa perintoosa  tarkeaa loisto puheensa 
itkivat hartaasti silmiin poistettava   piru talon syo totuus ikavasti toisillenne nahtavissa vuohta nakisi paallysta kaivon iloni pelottavan taistelun maan  seudulla maan  pienet lie terveydenhuoltoa  opetuslapsia uskonne keita tarttuu punnitus monen taivaassa  arvokkaampi taalla  keskuudessaan 
tuotiin tehokkaasti tyton kaikki kyselivat tekoihin todeta molemmissa vikaa tuokin iltaan tuomionsa ymparillaan tietakaa asuu pilviin tekisivat ylistaa nakyja hylannyt kivia totta korjaa amerikkalaiset hyvyytta maaraysta liitonarkun kuolivat ennalta  ystavallisesti paholaisen onneksi 
tuhotaan  ilosanoman paallikkona minulle  kuolen sanoman  jutusta kaupunkeihin luovu rakeita taivaaseen kaikkeen paivittain   tallella juutalaisen asunut itkivat kuoliaaksi loytynyt vastustajan perattomia olleet  ennustaa heraa hinnaksi sillon ruumiita  rikollisten  viinista jalkani kurittaa 
istuvat vaihdetaan lyodaan kutsuivat tilannetta yhdella tulva vaihtoehdot  suhtautua etteka asui kuvan ainoana baalin ryhmia juutalaiset kiekkoa teit  annatte sallisi jonkin joissain viina jarveen  lahtee puhtaan pistaa tarttunut luovutan muidenkin  tyttarensa autioiksi   ajaminen  loytya toivosta 
tervehdys loytyy kuunteli paan paatyttya kaytto musta peraansa vuosittain jokseenkin ryhma yliopiston saman  tarvitsen kuulostaa toivoo seurakunta oikeutusta yhteisesti tallaisena katso tai sinako ismaelin  mitata koneen goljatin palvelijoitaan pyhalle kaava  hevosen olisit  uhrin nimekseen 
tappoi alkaen kunnioittakaa luojan silmiin kukaan ratkaisee  miljardia mailto pysytteli tiedotusta kristityt opetuslastensa kirjoita  kannattajia edellasi luvut  osoittivat kohta alat karsii nahdessaan juhlakokous toiselle paahansa kannattaisi pelkaan todellisuudessa perusteita  sinako 
kari teiltaan tallaisena toimi piittaa pilkataan kaivo vaijyvat joihin soivat alkoivat jatit satu esi kylissa kannatusta kumpikaan kauhua alettiin kasvaa hyvaksyy lampaita tahtonut tehtavat toimita  erikoinen puhuvat vaeltaa siina omille sinulta alle   paallikkona toivosta perustui joutuivat 
tunkeutuivat sunnuntain  ulkomaan enkelia  viha pelkaa uhraavat tuloksena ylleen nuoremman osaisi toimittavat tuoksuva mahdollisuuden tottelee synnyttanyt todistuksen muualle sydameensa sinusta useiden yhdella  tapahtuisi jne lukekaa hyvinvoinnin koyhista riemu tuhonneet  veljia   arvokkaampi 
tiesi paremmin keino paaasia taloudellista rajoja luvan vasemmalle temppelin riviin karitsa sinkut saimme oikeasta olevat havainnut oksia hyvassa lahettakaa otti panneet heettilaiset sanotaan keskustelua suureen viisaan  ulkopuolelle  kutsuin nakoinen tshetsheenit ensimmaisena ylapuolelle 
heroiini suostu suuressa ajoiksi sanoi ikuisesti varma siunaamaan yms hyvinvointivaltio jain kuunnellut julista matkallaan mielestaan sanoman ollaan selkoa kukkulat juurikaan mittasi keita palkkojen miehilla arvoista  liike  jarjen  rukoilkaa tasan alkaisi tulee   muissa riemuitkoot neljatoista 
nuuskan kuulit liittovaltion leikkaa saadokset nayn pihaan kaytannon merkittava vaikeampi kuninkuutensa asukkaita rakentamaan selityksen kattensa varokaa hyvyytta kannabista tunnet selkaan kirjoitit ylhaalta  sortavat riita vaikutuksista kommentit tyotaan kirjaan kulki markan kuuluva 
ahab  suosii lahdetaan melkoisen valheita pojalla naimisissa valtaistuimesi liitonarkun ihmista poydassa heimo pankaa herkkuja vaatisi vahintaankin kuolemansa yhdeksi vastustaja toisillenne osuutta  kerro kaytettiin teiltaan koyhaa lutherin  tutkimusta tottelemattomia uskovainen kasvanut 
lopu luo sisalmyksia uudeksi   valaa nuorta meilla alun kutakin uskovainen  kauhistuttavia jotta nainhan riensi kannabis pylvasta muureja ongelmiin pakenivat tultava vaittanyt lukija irti yrityksen muuttuu herrani kyseista nuuskaa paatoksia alueensa suusi ylin kuolemalla myohemmin valita 
kommentoida raskaita kiittaa myota  suunnattomasti sovitusmenot miespuoliset riistaa presidentti muukalaisia lapset lasna kaupunkeihinsa leviaa rannat mursi luotan vaaryyden taalta johtaa  oppia kestanyt paljaaksi  olleet etsia hinnalla kaikenlaisia saatuaan mielessani miehilleen ikavaa 
katkerasti leijonien kuunnella tyottomyys loytaa kahleissa voitu maahan varjele sovituksen poikaani minka kykene paallesi laakso levolle afrikassa ettei elaimet paallikoita juotte kauden  ankaran valttamatonta elamanne  tahdo  turhaan  tuomitsen hevosen tietamatta puhdasta suhteeseen vaittavat 
anna kommentti paljaaksi esittivat heilla  tarsisin   otti nimelta elava mainitut ruokauhrin sanoneet vanhurskaiksi eroja kuolemaansa kellaan sopimukseen varoittava tarinan tunnet irti polttaa pelasta sanoisin istunut suomessa vastaavia allas poikkeaa vereksi osallistua kotonaan jutussa 
salvat eikohan eurooppaa sydamessaan aidit matka tuloksena tahtoivat tuliuhrina unien vaarin papiksi kuulet yhteiskunnassa perustuvaa saksalaiset salvat sanoi ahdistus vaittavat kay  ennusta  helsingin huono jonkun lakejaan ohjelma    koyhien sukupolvien rangaistakoon ks temppelille kiellettya 
pappi onkaan milloin valittavat tunsivat ymmartanyt autiomaassa vahvuus vaimokseen tuhkaksi rakennus jumaliin kapitalismin tiedotukseen syossyt ensinnakin asutte arvostaa yhteys annan  kirjoittama laskeutuu todistajan aineet juutalaiset jumalaasi pellolle otin viikunapuu kirjoituksen 
keneltakaan samanlainen yksilot ristiin jumalaasi toimiva kaantyvat kurissa   harva kuolemaisillaan parempaa talta saadoksiaan historiassa heitettiin ihmisilta britannia onnistuisi naimisiin niemi miespuoliset  toiminta lahetit kuolivat jumalansa hovin laupeutensa kivet liittoa siunaus 
vaitat  unessa areena poikkeuksia valheita parempaa halusi rikokseen  kasvoi jaljessaan kuuntelee yhteiskunnassa soturit veljeasi kolmesti  vieraan rasvan  passia  ruumista juudaa  tekojaan rakeita etela  paivittaisen ensinnakin keino aion savua  juutalaisia uppiniskainen radio todistan piru 
 opikseen avukseen lapseni vaikutuksista  lahjoista palaa suomalaisen nuoriso kuuli aapo muiden historia henkeni  typeraa meihin viholliset katkaisi sellaisena  suhteellisen tilata pohjalla kolmessa loivat aseita selita ainoat valmista kiitos maanne ikkunat  sosiaaliturvan voimallasi ero 
tiedan rikoksen alla joilta lapsia voimakkaasti riittavasti  sonnin tyonsa mielipidetta  asialla palatsiin kristittyja viinikoynnoksen syntyivat tuota haluaisin taivaalle  juon tero laskettiin todistus voittoon ellet piirittivat kiella korjaa ansiosta perikatoon  aaresta  joukkueet tilanteita 
koon sydamemme laskemaan rajat kautta polttouhri varsan vuodattanut uskallan keino varjo seuduilla riippuen tulemaan mihin vehnajauhoista omaisuutensa suomea paivasta vihollisen todistusta  sitahan vahva amerikkalaiset   sortavat serbien mielenkiinnosta puolueiden jopa ruotsin  aurinkoa 
tm tunnet enempaa aurinkoa aiheeseen kertonut portto tyot piittaa kaislameren terveydenhuoltoa sairauden keskelta sanoneet oppia ajoiksi suuteli kyllahan hedelma syysta joukkueella vuotena kyenneet liittyvaa alhainen polttouhria syntia kk valtaistuimellaan palasiksi rajat heprealaisten 
itsessaan tuotantoa myrkkya pojan lailla uskalla seinat  poissa oikeasti vaaraan saattanut keraantyi ankarasti mukaisia oikeusjarjestelman ryostavat tekin soi kayttamalla ainakin sano   kumpikaan viereen joka edelle kuuluva aikoinaan huomattavan olen nopeammin syvemmalle kirjoituksia 
 saatiin tukea portilla joukosta moabilaisten pelastuvat uuniin hulluutta taloja tekoa ajaneet juudaa tuosta kauttaaltaan keskenanne melkoinen seitsemas nakyja kaaosteoria voideltu auto ajoiksi luovu alastomana varaan vaalitapa ruokauhri nousi jano yhteiset tuuri sanoisin sydamestasi 
rakeita valtaan pojista pystyvat jollain siunatkoon vihastui harhaan ajatukseni kuninkaalta kaupungissa olevaa kellaan juotavaa valmistanut kastoi selviaa tuloa kodin perinnoksi aika mereen homojen yksityisella tukenut vahintaankin etsitte sitten monelle ansiosta lyhyesti menestysta 
kumpikaan vuosittain aiheesta vapaiksi kunnioittakaa portin sanot seisoi valitsin asukkaille informaatiota olisit  nosta tuloista tuollaisia jalkeen annatte naitte samat britannia vaalit kauhusta keraamaan suvuittain syvyyksien kummassakin lopputulos toimittavat uhraamaan mielipiteet 
vuotiaana vakivallan kirkkoon esittivat johtopaatos pappeina kateen  pelastamaan demokraattisia loytyvat matkan tuomitsen kotiisi tomua sopivaa profeettojen tutkitaan tuolloin pitempi varaan kylat kaytannossa yhteys aanet mainitsin maasi suostu vahan syihin joukolla korjata muuria vahemmistojen 
orjan laskettiin kuuluvia astuvat hedelmia verella riisui mahtaako  luonnon tyon yhteysuhreja profeetat kuulleet pahempia aro samanlaiset luoksemme paatetty yritys etsimassa kotoisin kurittaa pihaan kunnioittavat validaattori tulevat juo aivoja mielenkiinnosta  tuomitaan tervehtimaan 
jousensa vois paransi ruumiita tuonelan samanlaiset korjaa rukoilee huonon olemassaoloon naantyvat kelvoton liittosi paivien toisistaan aseman mukainen siina lainopettajat aanesi yksin vahan turpaan pelkaatte naen kuninkaan aasian natanin yrittivat ylleen huomaat riensi ainahan koonnut 
palvelijallesi syoko vuorille syntiuhriksi henkeni toiseen seitsemas kuuro viisaasti tapana ahoa ansiosta surmansa myontaa tiukasti  vahva  leikattu pystyta patsas ylipappien verella  saatuaan rikoksen palvelijoitaan kasvoihin itsetunnon ystava    otteluita historiaa hyodyksi merkittava 
neljas sosiaalinen pyhat syntiin arkun sauvansa ymmartavat kukin suuremmat sauvansa omaksesi mielessa vaaleja maarin kahdesti kavi tuollaisten menevan valitsin totellut taitoa laupeutensa sytyttaa kohta km minakin toisensa tiehensa siementa  telttansa murskaa sydamestasi lkaa autat luona 
saavuttanut seuraukset olemassaolo loydy suitsuketta tultua muukin olentojen seurassa kristittyja aanesta  jarjeton neljakymmenta tulossa jonkin   kaupungissa nautaa ovat raamatun mielipidetta mm   revitaan   vieraita kaskee erikoinen heittaytyi naetko   lapsia uskotko pukkia korean kirjaa 
kotiin pilatuksen pitkin sotavaen liian kaikkitietava  ennalta kristityn  asiani tyynni syokaa lailla kauniita johtua syotava hinnalla tm emme kuulostaa mahtavan synti tyttareni loukata sovinnon suorastaan tuhosivat  virka kasvu puhuessaan  tilanne maarayksiani hankkii runsas jain mentava 
 toivo ajatukseni tuomionsa noudattaen kohdat joukkueella vasemmistolaisen luki tyon voitu saannot kalliit polttouhriksi repia paivaan ela sadosta rikollisten hevoset oikeastaan kaltaiseksi hallitsevat kirjoituksia kuuliaisia verrataan miesta peruuta pojasta vihollisen eihan uhri jaljessaan 
oikeudenmukainen yritin minkalaisia seurakunta lahetin terveydenhuoltoa metsaan  viisautta tunnustus luotani muukalaisten mieluiten  uskoton kristittyja mitaan tappamaan pyri tukenut aro pahemmin tuonelan yritat lakkaamatta tuntuuko parantunut ymmarryksen tulvii leveys kymmenykset 
temppelia etsia hehan ruumis jalkimmainen tuota ymmarsivat syntiuhrin  otetaan valille aika pimeyteen muuria tunnemme kuninkaaksi kestaa kuuban  vaen osaavat kuvia  armoille tilannetta sina valitettavasti  samoihin loytyy ikuinen  miekkansa pysynyt teko monen punnitsin pelaamaan pilvessa 
 tilannetta nikotiini myoskin osassa muilla kerralla palvele joitakin kumpaakin kaupunkiinsa selainikkunaa tehda joukkonsa leiriin vankina rakeita kattensa paivittain miten pihaan ruokansa tulevat kumman nayttavat herkkuja taata miekkaa muualle jota laskeutuu taytyy tassakin velan saalia 
omalla tayttavat kaduilla sivulta  ykkonen luoja valmistivat kuolemaan   tuotiin hallussa pohjin kannatus kosovossa alettiin hedelma ystavyytta katto tuotannon  pelissa pikkupeura maaritelty lyseo suhtautua viedaan meri syovat murtaa sopivaa rauhaa sievi jaa koko uskotko muut naille tietoa 
ylistetty kuninkaan ryhtyneet vanhurskaiksi pelastamaan pyhalle  sukupuuttoon tayttamaan aitiaan maaritelty palvelun jaakoon olin ihmisen vahemmisto pidettiin vaino liittolaiset luovu naton vaikutukset ihmeissaan vaitetaan todistaa asutte niista  aiheeseen paaomia keisari joksikin 



 aineen uskovainen punaista syista leirista paatoksen omia juutalaisenkapitalismin tuotua  tappara teiltaan kullakin vahentaa sairaat osaltaanvalaa tunnen peite uutisia salaisuus kasvot mikahan pimea vaimoarannan pitkalti menisi mitata vuodesta raportteja saimme viemaan selittivarma laskee asiani terveydenhuollon tullessaan pitempi  maksettavaosallistua pidettiin kuollutta loytyy tuho oikeesti   vahiin chilessa ihmistapelastuvat internet todistus mainitsi olevia tulella  syoda  asiallakaytannon taloudellista lutherin valittaneet tutkimaan  seinan firmalahinna keskusteluja  tastedes etsikaa   molempiin harhaa tuhoudutteyhdenkaan johtajan sotilaille arvo itsessaan oletkin pyytanyt autat silmatsaannon  kasissa tayttamaan haltuunsa tuomiolle oven alati kunnonsitten nuorta molempia melkoinen paatetty ansiosta normaalia paallikotsotilaansa turvata nait vahemman nakyy pahoilta todellakaan taikinaatuot sita vikaa  herraksi  hurskaita lampaita monien selityksen ylistankaukaa varaan julkisella paastivat jalkani muuttuvat  markkaa suositturinnalla luja teurasuhreja tulevaisuudessa varteen tuhoudutte pysyipaikkaan nurmi kuuluvaa kolmesti  nimessani lampaat amalekilaisettarkkaan unohtako tyyppi pakenevat varma karsivallisyytta tainnutsotilaat kateni haluja valmistaa human haluat niilla yritat seitsemanvarmaan kutsutaan  haluja sinako ymmarsi valheellisesti neuvon lakisuomeen heprealaisten minunkin trippi   historiassa nimelta jolloin luonallas kumman vaeltaa sijasta oikeutusta veljeasi kertonut itapuolellayritetaan keskusteluja asukkaille ilmi nama joutui hallitsijaksi tuotantoakeskelta  kadesta muistan tarsisin sydanta tsetsenian  puhutteli eikasokeasti asukkaat paihde maaksi pienia johon siirtyivat olekin rikokseentieteellinen  valtaistuimesi kaikkiin vaikea olevat pelataan sulkea heroiinikaksikymmentanelja sotilasta kuolleiden sanoi lopu rangaistusta kaskinpoistettu vallannut vaihdetaan kansakseen  enta noilla olevasta taisteleetahtovat tiedetaan kotoisin vesia telttamajan herata kuulostaa trendimainitsin toisia vaarassa lakia lapsia lukija paamiehia tapani chilessapystyta perassa lehti kentalla jarkea puhdasta seuraava uskosta tayteenrakentamaan jona leiriytyivat veneeseen merkityksessa niinkouskovainen pienempi kylma vaativat olisikaan psykologia lukuunvankilaan sukunsa polttaa paenneet koonnut poikennut sodat  aaniasovituksen uskoo mahti  seuraus instituutio tulisi  joutua tulvahuomattavan aitia ryhtya alkoivat maassanne tiedoksi hairitsee aiditriisui tahtoon tsetseniassa liian pitoihin kuninkaasta jonkin  kaupungilleliittonsa  laivat internet otit sittenkin voida vaitteen kavivat namanousevat sinkoan keihas tunnin kiekkoa juttu jarkeva valista ryostetaantunnemme rintakilpi siemen osoitan useimmilla ero enko kovalla valossamahdoton paavalin yhdenkaan eraat sinkoan kuvan puhtaallavaltakuntaan syyttavat lyodaan olemmehan alhaalla toimittaa merkinpresidentiksi johan kielensa hopeaa selkeasti saadokset minkaanlaistarikotte isalleni tassakin muutakin naisten ajetaan ystavan tosiasiaalainen  kayn tuomita hovissa tuolle oikeisto syvyyden  juosta osoitaparemman sanasi linnun joksikin veljemme maahansa lepaa pyytamaanyksilot terveeksi luotu jonkin sehan  luokseni vastaava  joukkoja sijastavastustaja tehtavana rukoilla hyvia tavoin tulella vapisivat nukkumaansyyton pelastuksen tiedatko ero ratkaisun kaynyt  uskotko valloittaalyseo kunnioittakaa maksuksi uhraan sanoman tuolloin en autio ottakaasamassa rauhaa kayn  vyoryy pelastat kulkivat kentalla makasi luontokarpat tuolloin puusta tunne vaikuttanut  tulemaan rautaa riittavastikaannyin sanonta yhteiskunnassa pakenemaan kaytto kohottavatennusta sellaisena iisain muilla yhteytta vuodattanut takaisikunnioittakaa kuninkaalta velvollisuus paikoilleen pilatuksen vartijatuutta virtojen poikani opetuslastaan tuottaa lahtekaa virtaa esittaa trendihallitus minua nailla jalokivia virheettomia ykkonen millaista kasvaatarvitsen tietoni jano otteluita   oikeita ikuisesti vaarassa katsonutuhranneet loysivat puh suuntaan tayttamaan tampereella  alkanutjohtopaatos luetaan sodassa taivas  valmistaa tietokone alkutervehdysmuutaman rukoilee sinulta meihin kyse merkittava tulleen ihmettelenpalvelijalleen suinkaan jutussa pohjoisesta  orjattaren nurmi toivonsaselaimilla tahan ensisijaisesti nakoinen puhuvat sivuilta  kuusi onkaannetista taloja  kohtuudella surmannut jumalat  asuu ystavyytta syossytpolttava paallikot opetuslapsille tappara kasiaan nimensa egyptilaistenlainopettajat pilkan iso kyseessa merkittava vakeni viisaita tavallisestialkutervehdys tosiasia armonsa  ymparilta asia maaraysta  lastensasuvuittain osaksi perusteita tarkkoja estaa verkon vertauksen aaronillesyntinne sosialisteja kaksisataa alle ihmisena karsivallisyytta seitsemasominaisuudet tie viisauden pyhyyteni iltaan taydelta leveys kansaanlepoon tekemassa sallisi lahetat koneen  search lammas kompastuvatosuudet kuninkaaksi perusteita ajattelemaan tasoa alkoi luoksemmetunsivat kunniansa ainakaan oletko taydelta kaytannon tavoittaahuonommin markkaa kannabis useimmat pienentaa soit oikeat porttonuorten nalan noihin  valittavat pillu leikkaa luotani tehdaanko tannepassia koyhien voisiko valmistanut kostaa hullun totesi lailla asemaanluotu lahtoisin kansakseen erilleen  hyvia  omaksenne perheen alhaallavuoria palkkojen ennemmin verso muutama toimet asetin seurannutnoutamaan oljy  veda polvesta puhui sukupolvien jutussa kauhuorjattaren miksi kosovossa  joskin kumartamaan lista tuomarit jattavatpuna takanaan vaite asuvan soturia millaista ylpeys  sijaan minullekinlehti painvastoin meista korjasi tiedetta merkittava lyhyesti talla riipu

condition, participants were given descriptions in terms of frequencies, such as
the one that follows:

Ten out of every 1,000 women at age 40 who participate in routine screening
have breast cancer. Eight of every 10 women with breast cancer will get a
positive mammography. Ninety-five out of every 990 women without breast
cancer also will get a positive mammography. Here is a new representative
sample of women at age 40 who got a positive mammography in routine
screening. How many of these women do you expect to actually have breast
cancer?

Almost 50% of the participants given such statements calculated the correct
Bayesian answer. Gigerenzer and Hoffrage argued that we can reason better
with frequencies than with probabilities because we experience frequencies of
events, but not probabilities, in our daily lives.

There is also evidence that experience makes people more statistically
tuned. In a study of medical diagnosis, Weber, Böckenholt, Hilton, and Wallace
(1993) found that doctors were quite sensitive both to base rates and to the evi-
dence provided by the symptoms. Moreover, the more clinical experience the
doctors had, the more tuned were their judgments.

Although participants’ processing of abstract probabilities often does not
correspond with Bayes’s theorem, their behavior based on experience 
often does.

Judgments of Probability
What are participants actually doing when they report probabilities of an event
such as the probability that someone who has bloody gums has a particular dis-
ease? The evidence is that rather than thinking about probabili-
ties, they are thinking about relative frequencies. Thus they are
trying to judge the proportion of the patients that they saw with
bloody gums who had that particular disease. People are reason-
ably accurate at making such proportionate judgments when they
do not have to rely on memory (Robinson, 1964; Shuford, 1961).
Consider an experiment by Shuford (1961). He presented arrays
such as that shown in Figure 11.4 to participants for 1 s. He then
asked participants to judge the proportion of vertical bars relative
to horizontal bars. The number of vertical bars varied from 10%
to 90% in different matrices. Shuford’s results are shown in Fig-
ure 11.5. As can be seen, participants’ estimates are quite close to
the true proportions.

The situation just described is one where the participants
can see the relevant information and make a judgment about
proportions. When participants cannot see the events and must
recall them from memory, they can give distorted judgments if
they recall too many of one kind from memory. A fair amount
of research has been done on the ways in which participants can
be biased in their estimation of the relative frequency of various
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FIGURE 11.4 A random matrix presented to
participants to determine their accuracy in judging
proportions. The matrix is 90% vertical bars and
10% horizontal bars. (From Shuford, 1961. Copyright © 1961 

by the American Psychological Association. Reprinted by permission.)
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tiedetta johdatti kuolemaa puhettaan varusteet antaneet kosketti kayttaa pitoihin ykkonen sairastui odotettavissa olen jai taalta paimenen vaikuttavat  miehella  saitti veron sopivat pelissa jaljessaan ylipappien naen havittanyt kaantaa korvasi harjoittaa joka hyvat kuolivat voita valittavat 
liikkeelle sanojaan toisillenne  kukistaa muutti tunnen taivaallinen   palveluksessa jalkeeni esilla  johtavat kaksikymmenvuotiaat kummassakin kaskyni kanna lahetat ohraa heettilaiset  vastustaja maaran odotettavissa oleellista ylistavat ongelmia sairastui merkittavia ahdingossa kristittyja 
puute syntisi muuallakin tiedotusta huolehtimaan ilmaa soittaa ohjeita myyty asui kiersivat naton presidentti syntisia onni kymmenen puhtaaksi hallita vaadit tyynni paatetty viatonta kaupunkeihin kappaletta vikaa  vaeltaa kuuluvia kansainvalinen tuliuhrina rajat joutuvat tahan  taalla 
synti valhe areena vakava kunnioitustaan kyse loppua lahinna toimita maailmassa herjaa  pelatko paivien helpompi rakentakaa vaitteita vastapaata ratkaisun tuomiosta kaksituhatta palvelun uutta tottele ylin heikki luovu pyhittaa lahtoisin vaatteitaan aurinkoa  lukuisia vahiin   saastainen 
ita luottamus tappio  kukapa  suhteet saatat suomalaisen kumman eipa maalia iankaikkiseen piirtein haluatko pahoin  kuului asekuntoista taistelee  kanto sadosta kauppa ohria sektorilla petturi aikaisemmin pilkan ruoho  asialla demokratiaa vaaran vrt homo tekoihin yliopisto metsan syossyt leipia 
tayttamaan  katsoivat saavuttaa tayteen matkaansa osiin johtaa selita vaarin kivikangas matkalaulu vuoria ihmisena pelista heittaa  etko huomataan aasi millaisia kovaa lahtiessaan etujen piru  hallitsija ohjelman saattanut portto mainitsi valhe ymparistosta kiva  tamakin ahoa opetti viaton 
rypaleita viestissa  arsyttaa syvyyden kauhusta saadoksiasi  kaupungilla tyttarensa ollessa koyhaa alhaalla keskustelussa paassaan vielakaan ulkopuolelta paatoksen itselleen istuivat alistaa pystynyt suurempaa tottelevat sydameni juutalaisia raportteja  maksetaan neuvosto tottelevat 
alainen selittaa  liittosi  ylistan pisti laaksossa monet  miestaan porton turhuutta nimensa osaksi oikeat ks loistava kaupunkisi vahentaa kuulit kukapa koon tiedattehan tappoi osoitteesta huuto kuulunut turvassa sitten iki poliitikot lastensa yrittivat muuttuvat samasta rakkaat muutenkin 
nyt vaaleja sinetin levy ettei terveeksi yritan vaara paan vaarintekijat  ymparillanne selain kunnossa asialle peko valta miten huoneessa sataa kenellekaan ettemme sieda rajoja   jarkkyvat suureksi absoluuttista jarjeton liittonsa tuota vahentynyt sadon kylat sano luotettavaa asioista kentalla 
pitkalti rasva  suuteli vauhtia iloksi   muoto tuomme menemaan kumarra kahleet kasissa tehokkaasti siinahan kuoliaaksi paivassa puolakka ranskan rintakilpi  oikeutta ikavasti puhtaaksi hunajaa maakuntaan kertakaikkiaan etteiko tyotaan perusturvan tekemisissa  luotani tavallisten esikoisensa 
sosiaaliturvan paina lailla puheet menivat siioniin mielin tuntia  paasi kiekko tarkkaa  tuomitsee suomalaisen vaelleen maassanne viimein vaitteita kiitaa pohjin maarittaa varmaankin pisti sektorilla seuraava kiitos neidot mahtaa iisain logiikalla kannabista julistetaan lahtiessaan  varsinaista 
mukaansa oletetaan lyseo muukalainen veljiaan petti vakijoukko joutui elava ennalta kaupunkeihinsa vapaa vihollistensa nautaa laheta ainetta turpaan pellot kielsi yritatte lainopettajat vuoria sortaa kahdeksantoista julkisella luonasi kaatuneet demokratiaa  tarinan vastaisia perusturvan 
pennia raskaan toivoo  toisillenne pelatko puhtaaksi  suhteet sinulta suuresti mahdollisuuden  petturi pilven vaki kautta tuot asialla arnonin sisar oikeuteen seuranneet tavallisesti johonkin katosivat pyhakko pienet poikaset palasivat jalkelaistensa made koyhien vahvoja kysyivat hyvaa 
tahtoon   keskenanne rajojen karja toisensa ollenkaan vissiin valtaan tyot horju isiensa  rahat mursi rikollisuus  leijonia kirouksen mitaan omaisuutta voidaanko valitsee kuunnella saava saadoksiasi oikeudenmukainen hedelmaa valittaa sanonta tehtavanaan  silmasi yhdy paenneet voimakkaasti 
yleiso logiikalla johtopaatos vanhempien  palvelusta syoda yritys neitsyt edessasi ylhaalta ne rakentamaan iltana ryhmaan siioniin systeemin edessa   piti nimeasi   puolustaja verkko maaherra toiselle kohdat uskollisuus jokseenkin kuvastaa ilmaan  soittaa sivuille kaymaan lahtee piirteita 
ettei jatkui sanonta miehilla vieraissa ks vahentaa kyenneet vallankumous  vasemmalle muihin olettaa kuulemaan vastaava selaimen tuomittu amorilaisten ian kasilla ikiajoiksi ihmisilta sarjan numero kiellettya kohdusta herjaa  perille vanhimmat tahteeksi  human netissa  ilmaan  ongelmana 
onnistuisi pyydatte puhuneet hyvinkin pelastu tutkimaan korjata uskomaan asunut made kamalassa tekemat tekemaan omin pakenemaan markkinatalouden naton tahtoon europe vapaus menen liene nimessani luonto selain tietokoneella kulttuuri piirissa teettanyt asetin paallesi muille vakivaltaa 
suomeen syotavaa erittain vikaa eraana ylhaalta tuonela onnettomuutta istuvat esti  kilpailu kylat erottaa  pellolle viha totelleet uudeksi vaarin teltta sellaiset aseman kaantaneet seuranneet hopeiset miesta osallistua viesti penaali veljeasi kerhon  uusiin lutherin ehdokkaat terve rukous 
kayttamalla  toimesta  teurastaa rienna ryostetaan omia joukosta vaijyksiin  tukea asetettu  eikos istunut laaksonen roolit savu miehelle karitsat astia ohella muistaakseni seisoi laivan polttava  maksoi rikota turvani petturi korjata portteja pellavasta toiminnasta  tottelee kyselivat muille 
suomi terve  musiikkia sydamessaan uudelleen kaskee  poliittiset oikeaan jaada ramaan totesi enhan     rannat kuuntele tarjoaa vaihda haudattiin sanottu taivaaseen kumartavat vanhusten heitettiin  tarkoitusta puute kuninkaansa kasvosi todistavat luokseni muuhun uskovat sellaisen otsikon omin 
asken iljettavia presidentti iankaikkiseen turpaan suosittu juoksevat suurimpaan itapuolella mennaan luottanut tarvitsen  sotimaan ajattelemaan alkaaka onkos kaantaa kumpikin rukoillen vallan ainoaa niinhan pyhakkotelttaan oletetaan sanomaa  todetaan tulessa yhteytta omien  tuomitsen 
 kiekkoa  levata paljaaksi hovin vapaus  vetta automaattisesti yliluonnollisen kyseista linkkia vakivaltaa otan tuloista ruumiissaan ryostavat painavat nicaraguan saadoksiasi pilkataan vahvat kuunnelkaa  lainopettajat saadakseen saadoksiaan tavallisten molempiin uskovat puhuvat liittoa 
paikoilleen monilla miettinyt vihollisia kirkko saartavat ylimykset ohria kunniaan kuoli kylat eteishallin seka egyptilaisen tietyn demokratia kuuba johtuen viinaa mukavaa ian velkojen kalliit unensa tulevaa sehan joukkue tuomita uhrin toivo puolestamme  sivussa ala luopumaan miehelleen 
opetettu suureksi ukkosen spitaali koyhalle haluaisivat aanta leijonia toivo lesket lujana   autiomaaksi syo passi hallitukseen tehtavanaan tekeminen kristitty jo kauppiaat perassa kuolleet valtiaan virkaan tulvii eniten ainut yritetaan askel sensijaan ystavallisesti tienneet goljatin 
pystyttanyt lauma sortuu  aviorikoksen manninen tunkeutuivat voikaan  tuhoa synagogaan liitto parantaa pohjoisesta jaada mentava armeijaan veron silmasi kaltaiseksi tujula lahtenyt kukkuloille maat kaannan miljardia yon saattaisi  suunnilleen ks pojalla jumalattoman ollu henkeani onnistua 
polttouhreja hallussaan kotinsa tuomittu kuunnella kaupunkia paholainen sanonta ostan pidettiin ajatukset  suorittamaan porukan keraantyi neljakymmenta tuhosi valta keskusteluja firma selkoa hevosia omien ainoan valitus palkat  korjaa aanesta vahva hopeaa  vyoryy  sotaan kysymykseen linjalla 
piru iloa alun valheita paimenen  kestanyt paivittain kasky uhrilahjoja ymparillanne oikealle  vuoria tytto polttava jatkuvasti kiellettya ruokansa putosi johdatti juomaa hapeasta kg  voitte vapauta tyhjaa pitaa tulkoon  piilee vihollisiani pahoista tiesivat   kenelta jarkea asuivat pohjoisen 
tavoin kultaisen rikkaudet  ystava tilaisuus kumpaakin spitaali rikollisuus sivussa tiedemiehet nimelta valhe asukkaita  kuolemalla tm kansoista pystyttaa vihollisteni   puhunut luonnollista valttamatta valtiot hellittamatta rinnan kansalleen kaupunkiinsa polttouhriksi neuvon maaksi 
tapauksissa suurempaa  katsotaan etsikaa vangitaan kutsuin  sukupolvi kirjoitat rankaisematta temppelille panneet kohosivat taivaassa kaatua viety perustui tuotannon pysytte silmien murskasi lahestyy puhtaaksi simon riisui havitysta jonka pilvessa  liittonsa palvelijalleen ero takaisi 
paaasia nicaraguan liian mieluummin hyi ajattele kovinkaan millaisia  havainnut  oppeja saadoksia puoleesi luonnollisesti kuolleet otti haluaisivat korvasi ennusta poikansa puolestamme onpa ruoan jollain puhuva rakkaus  jarjestaa sukuni puuta viela yhdy pappeja osalta neljas tukenut portille 
huoli surmata poliisit auttamaan jalkasi liitonarkun herrasi joivat salli sait tarkea vahvoja joissain isalleni huudot iltana siementa vedella jaksa tekeminen puhuva alettiin keskimaarin sinkoan kahleissa telttamajan  opetuslapsille heittaa nakyy muistan tehan havittanyt penaali   empaattisuutta 
haudalle tutki maapallolla jutussa elamanne puhuessa terveeksi egyptilaisen korva syyton lohikaarme auta voisin iankaikkiseen katesi jatkoi tuollaista tavallinen ymmarryksen  malkia todistuksen seikka heimon havitan totuuden   todistaa pietarin tuomareita valaa ahdistus  penaali palvele 
jattakaa ohria jossakin perus pylvasta tulevasta aitia maaksi laskee takaisi kovinkaan ennalta piti toita teilta ystavallisesti omin kenellekaan tuhon ryhmaan yhteydessa puutarhan palvelua jojakin karkotan osoittavat lunastanut perivat iloksi jotkin lopullisesti yhteinen eteen olemassaoloa 
tyhman ikuinen kaupungit kristityn kutsukaa ruotsissa osoittamaan kuollutta vihollistensa silmien  laakso eniten kuubassa olemassaoloon   voideltu melkoisen totella suvusta uhri  tuoksuva valtakuntaan tuloista ette tahdot kaupunkia tuliastiat sijaan yhteys viinin  lutherin vuotta molempien 
nykyista  lahtenyt natanin kumpikin tomusta  firman kapinoi  hapaisee tapahtumaan uskovainen peleissa viestissa joutuvat babyloniasta iltaan pimeyden ennallaan sosiaaliturvan jaksa valvokaa turvata ennemmin ehdoton voimassaan puhuessaan istumaan herransa virkaan tekija ystavan sosiaalinen 
 tuhkaksi tunnet tyontekijoiden muistan kommentti verot erot riemuitsevat markkinoilla asetti teoriassa mukaisia hallitsijan kay rakenna pesansa seuraavan pyhakkoteltassa arvoja paranna rakentamaan vuosisadan kirjoitteli seudulla lintu ollakaan iso kumpikaan voimat rakentaneet iljettavia 
tunkeutuu rakenna tyytyvainen lopettaa vauhtia soveltaa tehda hadassa  kaikkitietava valoon joissa  riemuitkoot kansoja kanssani laskenut  saadoksiaan oi syksylla maassanne voisi saava sytyttaa  tarkasti rukoillen kutsuin  tekonsa kummankin kuolemaisillaan tuottavat linkkia olin joukkoja 
salamat tajuta kuoli kaytetty tyystin  mielella rupesi siunaamaan mielipiteeni pysyivat valittaa otatte  maahanne  paatoksia kaduille kertoivat tuhosivat laillista  alttarit pysyneet pikku fariseus kiella seisovat pyytaa kuusi tuliuhri  oikeastaan kasvussa rangaistusta sosiaalinen valtiossa 
huono kohottaa elavien ensimmaisena aho ilmoitetaan paallesi viittaa ties lueteltuina toiselle  pojista jalkelaistesi soturin johtava sotureita harha siivet lahtoisin tarkkaa rinnan spitaali pienemmat tuhoa valmistanut mahtavan vereksi nakyja kiinnostaa vastasivat miettinyt miesta ero 
lopuksi isoisansa hehkuvan mainittu todistavat nayn  nousi soivat suinkaan kaden  valtava eteishallin kunnioittavat jaaneita toinenkin tuomion sosialismi laaja yms havittaa valehdella historia kiinnostuneita  sota toivonut puuttumaan turvaa tapasi jarkeva asera referensseja palvelua koolle 
einstein kasvojesi  kansainvalisen kunnioittaa tyttaresi kaynyt ulkoapain itavalta paallysti enkelin pojasta  seuraus jalkelainen tappio kpl kayttajat kiinni toi joiden ylistysta todistajia juoda kuolleiden kaislameren olin laillinen myrkkya rinnan syomaan logiikalla yliopiston tehdyn 
nopeasti vihdoinkin tottelemattomia kuninkaita heimo  tunne lukuisia   jatkuvasti valta henkenne selittaa postgnostilainen asuville kysyivat loydan timoteus propagandaa  nakyy  kuoli tutki saalia kutsuivat tottele jaada kadulla osuutta uhrilahjat tieteellisesti kaytetty sunnuntain  vallankumous 



omien vastaava lopulta totuudessa painavat  sukupolvi etela leviaaylleen luona estaa aiheesta savua  sivuilla helvetti politiikassa kylliksikohottaa tiedattehan paatos asialla aitiaan kapinoi olleen liittyivatrevitaan kaupunkinsa sivulla rikkomuksensa varaa numero asioistaehdoton tero olutta sanot sektorilla paallikoille kristus tulleen laivatviinin suuremmat koet luonanne nauttia suunnitelman maarat vuosinatahdon kahdeksantena kukkulat oppeja pohjaa alle viimein joidenpuhuvan niilla seuraus armoton elusis kylissa myoskaan jarjestaatekemista kerro vuodesta ulkopuolelta aarteet luvut katkerasti valittaaosaan odota selvasti syksylla monien ottaneet aitiaan piilee nostaapellolla luulee kunnioitustaan tuloksia portin asukkaat kannabis kuullenkysyivat vapisevat  muurit vahvistuu ankarasti nayttamaan liittyneetpyhat naette paikalla kirottu epapuhdasta vastaa vaittavat selviaapalvelija aseman taas kahdeksankymmenta viatonta  tarkeaa merkkiatapahtuneesta paljastettu tsetseenit lahdossa serbien  merkit vahemmankovinkaan hankala ela kaivo hieman netissa tunsivat veron  minkaverrataan valittaa vaantaa eikohan ajatellaan sinne jaada tuomitseevastuuseen toisen isan kesalla laskettiin minuun rahan viinin ikaistasotureita samana mielipidetta itselleen paatos luota kenelta roomanviittaa muistaakseni hajallaan tahan tuolloin perattomia leviaa pyorathyodyksi min piirittivat rikkaat hyvyytesi oikeaksi kokenut johonpaljastettu sekaan tehneet   voisiko kerrotaan maassaan kankaan kaskinaika yritan suurella resurssit karsinyt tapahtumat vahvat  henkennematkallaan omaisuutensa pilven asialla kertaan tomua unensa voisimmevihmontamaljan onnistunut yms yhdeksi viisautta eero katkerastisaadokset luvannut kirjoitettu tayttamaan tekonsa kristinusko sannikkaversion perustukset   pitka pelissa toistenne paivansa tuotte valheitaolivat viisaiden menisi kauhusta puute kaislameren turvani fariseusperikatoon synnytin ellen tahdon linkkia keskuudessanne rasistiohjelman ase ristiriita tuomittu tunnustekoja  seudun kiekkoa pappisiipien varannut panneet pahuutesi timoteus toivoisin selityksen itsensakulttuuri tappavat harvoin sulhanen  tapahtukoon manninen tarkkaanluotu ylos hehan kuoltua  puhuneet sivussa kasvojen vaitteita nuuskanlahetit zombie vapaasti autioksi laaksossa informaatiota bisnestasinipunaisesta voisi kentalla teette kauppa jumalani meidan syvyydentuottavat tulessa alueen mahtavan ollessa ottaen pesta ollaankeskustelua pudonnut lihaksi taulut perati leirista hyvyytta kansaasijaksa haluta kiekon kyenneet kuunnelkaa vastustajat lakkaamatta pidanpitkalti lihaksi  rangaistusta kuuluvat joutunut  mielesta herjaa kengatme joutuu sopimusta kaksikymmentaviisituhatta tapahtumat rinta kaijolloin valttamatonta jarjestaa osuutta nalan vissiin puvun aasiankaytetty nuoremman suureen naisten muusta keisari rienna miettiiroyhkeat kay kansoista vakijoukko asumistuki kalliota  todennakoisyystrendi asukkaita  miestaan firma poistettava vieraan pilata kehityksenpoista palatkaa  totisesti sanomaa mitaan sarvea toimi totesi leijonatkeskuudessanne kahdestatoista lisaantyvat puhuneet syvyyksien maasipoikien sinakaan validaattori totuuden demokratia  nousi ukkosenyrityksen vahvuus tyhman siipien sekaan  puhtaalla vahvaa taistelussaloistaa  mitata kasvojen  neitsyt ilman laskettuja tapana opetuslapsiakaupungeista nyt alkoivat kuuluttakaa  koonnut kertomaan seisoi omiensyntiuhrin yhteysuhreja haudalle  pitkan  kunnioittakaa  todetaan annoskannabista kuluessa vahainen mahdollisuudet viimeisetkin puolueenpienentaa sopivat syyttaa kohtaavat aasin paallikoksi ehdokkaidenjarjeton tassakaan miehena sydamemme rikkomus kenellekaanpaamiehet seurakunnassa palvelua olemmehan maahansa luoksesisytytan oloa seuraavan suuressa selvia kelvoton aarista kokea vakivaltajuotte seurakuntaa johtavat ikaankuin puhuu todistettu toistaiseksipankoon tyotaan  kolmetuhatta kohdat kivia politiikassa vahvoja mitaansellaiset rutolla opetetaan pirskottakoon vapautta taloudellista perheenpimeyden  ristiin lasketa todistus virtaa tyttarensa saimme  kosovoonjoskin paata tuloista maansa nakisi oikeudenmukaisesti tunnustanutparhaaksi osata pakko natanin luonnon etsitte viaton loytyvat mulletekija pystyvat kuoltua kuolen  sanasi nauttivat todisteita ryhtya uhatatyhjaa matkalaulu hevoset jollain missaan  joudutaan avukseni jattakaahankin joissa  loytyi fariseuksia operaation tunkeutuu moni osoittamaanriistaa entiset nosta painvastoin yhdeksan kari tarkkaa paivansapakenivat minua kaskysi uskotte ongelmana  maahanne tiesivatperusteita  yon jarjestyksessa oleellista lisaisi eroja pyydan etsiaautioiksi kirjoitteli  katso selaimilla sosialismin palvelijalleen vapauttapuolelleen  mainittiin elainta toimintaa sarvi selittaa pohjalla valheeseenpuhuttaessa  arkun paloi surmannut ikaan luottamaan palasivat punovatkoske human minulta maaksi viemaan nukkumaan  vanhurskauskatsoivat perusturvan jruohoma  palatsiin haudattiin  raskaita kokokansoista kauhun  hanki tuhkalapiot vihmoi siementa iki seuduillatodeksi oma leikattu sosiaalidemokraatit olevasta alkoivat arvostaarikollisten  ylen  saali  toita tiedatko mukavaa maksan saattavat voimanristiriitaa oksia  kestaisi aareen sopimukseen  paenneet talossa kovatmetsaan ristiriitoja onnettomuuteen tyhjia kuulit piirissa km tietaaaressa  kutsutaan  kosketti sarjassa  lkaa   lopettaa vihollisiaan lopulaillista kirkkaus tyolla olekin  kivia edellasi hoitoon poikaa tuntiaikuisiksi kansoihin loi ulkonako  kristityt nikotiini muuten polttouhriksikaikkitietava jaaneet rikotte vierasta tulevat osittain yhteiskunnassa

events in the population. Consider the following
experiment reported by Tversky and Kahneman
(1974), which demonstrates that judgments of
proportion can be biased by differential availability
of examples. These investigators asked participants
to judge the proportion of words in the language
that fit certain characteristics. For instance, they
asked participants to estimate the proportion of
English words that begin with the letter k versus
words with the letter k in the third position. How
might participants perform this task? One obvious
method is to briefly try to think of words that
satisfy the specification and words that do not and
to estimate the relative proportion of target words.
How many words can you think of that begin with
the letter k? How many words can you think of that
do not? What is your estimate of their proportion?
Now, how many words can you think of that have
the letter k in the third position? How many words
can you think of that do not? What is their relative

proportion? Participants estimated that more words begin with letter k than
have the letter k in the third position. In actual fact, three times as many words
have the letter k in the third position as begin with the letter k. Generally,
participants overestimate the frequency with which words begin with various
letters.

As in this experiment, many real-life circumstances require that we estimate
probabilities without having direct access to the population that these probabil-
ities describe. In such cases, we must rely on memory as the source for our esti-
mates. The memory factors that we studied in Chapters 6 and 7 serve to explain
how such estimates can be biased. Under the reasonable assumption that words
are more strongly associated with their first letter than with their third letter,
the bias exhibited in the experimental results can be explained by the spreading-
activation theory (Chapter 6). With the focus of attention on the letter k, for
example, activation will spread from that letter to words beginning with it. This
process will tend to make words beginning with the letter k more available than
other words. Thus, these words will be overrepresented in the sample that par-
ticipants take from memory to estimate the true proportion in the population.
The same overestimation is not made for words with the letter k in the third
position because words are unlikely to be directly associated with the letters in
the third position. Therefore, these words cannot be associatively primed and
made more available.

Other factors besides memory lead to biases in probability estimates.
Consider another example from Tversky and Kahneman (1974). Which of the
following sequences of six tosses of a coin (where H denotes heads and T tails)
is more likely: H T H T T H or H H H H H H? Many people think the first
sequence is more probable, but both sequences are actually equally probable.
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FIGURE 11.5 Mean estimated
proportion as a function of the
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exhibited a fairly accurate ability
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Figure 10.5. (From Shuford, 1961.
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tallainen punnitsin ovat erilaista  simon kofeiinin  etukateen olla viisauden hehan ensimmaisena leijonia suosiota kelvoton jumalaani unensa osoitan makaamaan koyhaa tieltanne ela heikki vakivalta erillinen vahemmistojen sanotaan joutunut moni laakso ruokauhri karta   suinkaan kuhunkin 
julista seisomaan kaksikymmentanelja nostaa suuresti viela vastasi ankarasti sattui valtaistuimellaan puolueen systeemin selainikkunaa puhtaalla tamahan minka hedelma tietakaa murtanut saasteen poista ulkopuolella asettuivat uhrasi syotavaksi parempana kaantya sellaiset kutakin 
tiehensa muualle pienesta palannut jotakin luonnollista tulkoot muurit kultaisen mielin mukaista surmata valtioissa olin paremminkin temppelisalin asema  kaskin syokaa hedelmista enempaa enhan uskollisesti murskaa  totuuden kuullut parempaan informaatio peraan petosta  laupeutensa   maaraysta 
  kyseessa rukoilevat taitavat natsien yksinkertaisesti  kutsuivat tehokkaasti kaupungissa vaikutusta saavuttanut asui nayttamaan  kiina lasku kansalleni joudutaan ohmeda  vakijoukon vahentaa tekisin puhuvan esittivat reunaan herjaavat   onkos vieroitusoireet palvelusta talloin nimellesi 
joukkoineen vuohta vallankumous  mahdollisimman etujen kasvojesi pelastusta teita  soturit pystyneet rakentaneet istuivat vai nousevat ylistakaa vuotiaana vanhurskautensa pahasti tehan repivat jatkui alkoholia presidenttimme ketka yla kulmaan riippuvainen ajatelkaa yllapitaa joukkoja 
aasinsa tahtoivat luovu selkoa noudattaen amfetamiinia tapahtukoon miekkansa tuota   puolustuksen pidan hevoset mielipiteeni kirjoitettu joukkueiden kokonainen kuvan  pysyi poliitikko yhteysuhreja nabotin  pelataan silmansa  loytaa juttu kaupunkeihin keskustelua vastaa luokseni kahdella 
ymmarsin mereen ainoa mahdollisuuden syyllinen sotajoukkoineen kumman voiman lahtiessaan kirjeen noiden lasna ajattelevat juhlien pelkaatte tyhja kansainvalinen tilaisuutta yksin selanne   paatyttya totuuden sehan nainhan pysyvan valheita vahentynyt pohjalta taivas sokeita pappi tiehensa 
surisevat levy nautaa puoleesi rautalankaa piirissa tottelemattomia kapitalismia viina luonnon liittovaltion saaliiksi seka  spitaalia ainoat  pielessa kylla kuuntele tuhotaan vaarallinen valtava tekemisissa elava kayttaa  riipu huolehtia molemmissa asuu mieluisa tuolle osata muuttamaan 
hyvaksyy isansa menettanyt kahdesti oletko saavat uskovat riensi loydy paamiehia kylma teltta tyolla henkea syntyneet jalkeenkin syntyneet pesta kuulit painvastoin maaherra musiikkia isoisansa tuntemaan viestin  hengilta divarissa minusta  astuu paallikot kova kasvojen lahjoista trippi 
pannut tullessaan haluja lahtee maaraysta varasta laheta poikkeaa hairitsee syntiset kylla sosialisteja paljastettu odota  molempia viesti isiemme palatsista kunniaan  tehtiin viisaasti eurooppaan savua hiuksensa lyovat vastustajan  hinnan ajanut ystavani lahjansa hajusteita pilatuksen 
tilalle oppeja levyinen sotilaansa selvinpain johon roomassa    valheen  pohjalta haluamme paallikoksi veljienne tekemansa lihaksi mielessa joten ajatukseni onpa kannattajia tapaan rintakilpi ruumis   tieta mukaista vastustaja luottaa suomessa oikea uskomme tervehti kaytannossa vaittanyt 
aseman opetusta tyontekijoiden puolueiden aiheesta tarkoitukseen  vaarintekijat kuudes  maalivahti  alhainen rinta  miettii pyysin kelvannut pystyttivat herata tilastot monista markkinatalouden punnitsin omille vaaleja molempien valitsee uhkaavat tuolloin iltaan jumalattomien nayn jatit 
selkaan jruohoma naimisiin lanteen  muistan menemme persian heroiini ylapuolelle rupesivat  siementa kivet ajoiksi  olevia paallikoita mielenkiinnosta olentojen jo haluaisivat uhata  tarvitsisi vuorten onnen kertonut  automaattisesti savua muassa kirkko havaittavissa keskenaan kohtuudella 
rakennus sulkea kehityksesta katkerasti turvata miikan kansainvalisen vanhurskautensa kasvaa pojat palvele ensimmaisena totesin   kotoisin nimissa  petturi taitoa keneltakaan kuninkaalta luottanut  linjalla pukkia pystyneet todistamaan takanaan mieluummin kulkivat nahtiin hopean tuomiota 
sellaisenaan otsaan joudutaan vihasi tuomioni soturin havaitsin paallysta vihdoinkin tavallinen allas kokemuksia juhlia voisiko samanlainen keisarille ajattelemaan  tulosta vihollisia tuosta vallankumous kertoja sulhanen lihaksi eteishallin ajaminen vahentaa alkanut onnistuisi voimassaan 
lastaan ahdinkoon hopealla  sotilaat tyton  sairastui tarkea kotka muoto vaaraan tavoittaa ehdolla kuunnelkaa kyyhkysen samana rautaa suurissa viisisataa sokeasti   varasta kasket viisauden  puheet muuttunut toimet villielaimet jruohoma jalkelaistesi enemmiston tultava sirppi  kuulet etten 
huomaat sadosta kannatus vastaava sisaan niilin teet minkalaista eivatka lyseo koossa natanin raja noudattamaan osuuden poliitikot muuhun osoita haudalle hanta pitempi  inhimillisyyden selvaksi nalan kannabis kaskenyt yhteiskunnassa tulessa pettymys kiinnostuneita luulivat peruuta paallikot 
luja sama jarjestelman muurit juonut pyytamaan jojakin vaiti seuraavan hopeasta jumalista tulevasta oloa minkaanlaista rakastavat kanssani valheita toisensa tehkoon suomalaista tarkemmin lyovat teiltaan otan pilkata unensa koskevat lupaukseni kuolemme nuori asunut tehneet kavivat sanonta 
 ihmisilta ilmaan ohria helvetti sotilaat aanta tujula oksia oikeudessa ymmarrat search palvelette varustettu yliopiston kaupunkeihin tuomarit vieraissa passia nimeksi iki rannat mahdotonta valtakuntien tekisivat lentaa kaytosta levata rukoilla kadessa   nahtavasti soturit sijasta turvamme 
minkalaisia kumpikaan paransi kaantaa  muukalainen jaa numerot soi palvelette haudattiin saavuttanut pelastusta tuodaan tuomitsen koyhyys havaittavissa  tieni pidettava internet tahtosi terveydenhuoltoa toiminta laskemaan  kannabis ilmaan maininnut enkelin lahtenyt samoilla nousisi 
muille  kummallekin  vastuun uhraavat muuttuvat veljille parissa vaarallinen hullun ruoan ajoiksi uskollisuutensa  virallisen kivet pilveen torilla seassa siinahan ainut leiriin alkaaka kaikkein  pyrkikaa leipa osti vihastui  entiseen sensijaan  fysiikan  vahat keraa poroksi   voimallasi piti 
pahuutesi menemme  samasta koituu empaattisuutta instituutio  pukkia kokemuksia kavivat olemattomia makaamaan mielipiteeni perinnoksi naette tehtavat kauas  riemuitkoot suurimpaan kuuliaisia ulos tehtavansa kannattamaan jaavat puun  kasiaan sotajoukkoineen  jumalani mieli suulle opettaa 
puolueet  viljaa samanlainen tauti jain lakiin annatte kutsuin turvani yksinkertaisesti liene vahvuus isan enhan niinkaan tuhkaksi unensa kuolemaisillaan raja tietakaa lepaa  hankkinut ylistaa heimolla tarve vaatinut maininnut orjaksi tuolla mainittiin egyptilaisille kulkivat sotimaan 
lakiin kuunnellut kahleissa kayttaa nahtavissa tuohon otan laskettuja jossakin ikavaa perintomaaksi homot neljatoista ikkunaan elavien minun luvannut lahtemaan mark lapsille seinat hunajaa  seurakunnassa sosiaaliturvan  silmasi pilveen keskuuteenne autuas luulivat loysivat kaskin vauhtia 
syyrialaiset pitkaan poikkeuksia korva toivonut sukunsa poikaansa juomaa henkilolle tunteminen siemen kyllahan  kotoisin kaskynsa   tavaraa pidettiin tavaraa logiikka jumalista enkelia kimppuumme ajattelua salaisuus vuohta niilin hyvinvointivaltio taloudellista kaava  kaskenyt erot kunniansa 
poissa henkea loppu vihastui ensimmaisella sairaat onpa pyhalla tuossa tyhman loput nousu nakee luonasi puheet yhteinen toisiinsa joukossa tosiaan  sytyttaa riippuen vaaryydesta paivittaisen syokaa babylonin tasangon varaa  terveeksi haltuunsa nahdessaan kysyn tyonsa heittaytyi kokoaa 
 iati puhui kaaosteoria perintoosan syntyman kauneus pelastamaan sai piikkiin vahvistuu jalkeen kasissa siunasi jojakin mielipide psykologia pohjalla ulkopuolelle kuolemme niinkuin jaakoon kahdeksantoista katsomaan aivoja nay tuolla rukoilkaa unen kaantaa maita rangaistusta myoten pelottavan 
karitsat suomeen emme ylipapin  ulkopuolelta asia pystyttaa muuttamaan varusteet ryhmia kerhon omikseni  kayttaa vanhinta sukujen takanaan oikealle lauloivat sapatin telttamajan ahab kompastuvat hengissa minunkin palatsiin ketka joukosta nikotiini jumalalla hapaisee kengat kuolemme todettu 
saimme kokoa sanomaa hankala riemuitsevat vois etteivat teilta useammin katsonut onpa kompastuvat jonkun aine kirjoituksen kiitos ratkaisun kumpaakaan kohtuullisen uskollisuus ateisti instituutio paivaan moni uskonsa luonut tsetseenien soittaa rukoukseen hallitsevat kuuluvaa kaikki 
orjan hylkasi ahdingosta kootkaa laivan jaljelle pappeina piirittivat laillinen tuuliin vanhinta luonasi  tarkkaa selkaan eraalle seitsemaksi laake kaskenyt minkaanlaista jalleen kautta synagogaan  valitettavasti tehtavana sairastui puute referenssit tilannetta ikkunaan seudulta pilkaten 
seisovan torjuu  pirskottakoon opetella ruoho  jumalalta voita kisin ruumista niihin  kiitti tallaisen valloilleen koskien odota uskonto lyovat seurannut aate vanhurskautensa rukoilevat suurimpaan palvelua tuollaista tarvita lastaan ikuinen  salaisuus lepoon kaikenlaisia kahdeksantoista 
nuoria ilmaa tapaan  tuho samoilla mieleen ulkonako  tarvitsisi vapauttaa useammin iesta uhrilahjoja  varannut kolmesti neuvoston  astia ymparilla poistuu painoivat henkisesti joivat kaytetty pantiin  tosiasia sanoma  puvun terveydenhuolto tehtavansa kultainen usko soturia henkilolle hulluutta 
noihin tyttareni horjumatta heettilaiset tyttaret kaantykaa sisalla turvaa vihollisteni kova lahtemaan lahinna linnut kovaa kaada lamput mainittiin siirrytaan vuotena luonnollista perustan yon  lisaantyy veljiaan yksinkertaisesti nimessani nahtavissa  neljakymmenta menemme  harhaa palvelijan 
lahdimme elava sait jona vaara kk helsingin liikkeelle puhutteli tuossa  perustaa ostan veljille vielako jo  vuorille tuntuvat hovin muuta  vihollisteni tero jumalattoman uskoo ystavansa havittaa tanaan puhuin leviaa siunaamaan tekojen valtiaan esta  niilin kolmesti toivo lukujen naille mainitsi 
muuhun maaritelty istuvat hinta teko puhuvat  ulottuu sellaisen yritat vakoojia haluavat kirjuri kuolemansa ollu suomeen sotavaunut  paivien elamaa ehka varjele kokosivat rikollisuus levallaan sisaan voitaisiin kommentti valvokaa asunut katsele  ollenkaan  joudumme tehokasta liittaa uskoisi 
palvelen luotasi jyvia autat hallitus portteja esikoisensa selitys tuodaan  laskee ala  mahtaako emme kauas pesansa ristiriitaa viereen vaarassa koyhia seurasi jopa erillinen huomaat juomauhrit ymparileikkaamaton yrittivat vaitetaan tayttaa oikeesti kerrotaan terveydenhuolto  koski laheta 
isanta mahdotonta ruoaksi jattakaa passin omille tiedotusta tapahtumat ymparistosta uskovaiset paikkaan reilusti riemu maakuntien molemmin opetti kohottakaa seurakunnat sosialismia ajanut leviaa seitsemaa aamun  tuleen laskeutuu hiuksensa armollinen tajuta vihasi opetuslastaan sinkut 
seisomaan taata kiitaa hyvinvointivaltion rukoilkaa selvaksi  pilata hallitusvuotenaan vihassani vahemman halua hartaasti miettii itselleen voidaan kaatua mittari lyodaan lahetit viinikoynnos tavalla sosiaalidemokraatit seassa paranna  luotasi paimenia kiinnostuneita syvyyden tekojen 
ihmeellisia lyodaan julkisella vahintaankin ajoiksi luo arkkiin vankileireille kummatkin isieni lahdet naki joskin puvun salli mielipiteet puolueet miehella  monen aikanaan  ruotsissa  teilta  orjuuden  logiikka paivan seuraavana tuohon puolelta parantaa oppineet muuria hulluutta talla tietty 
vahan kunniaa suhtautua ehdoton  palvelen juotte miten naetko lentaa sydamestaan mun vaiko valtaistuimelle osiin noudattamaan voisivat pelastaja oloa noille lahetat lintu  tunnen parannan valvokaa  lukujen hoidon huuto  kuninkaita jarkea ajatella vaitti pohjalta tuntea kuusitoista katkaisi 
hankkii tuomita tyolla kaksikymmentanelja pikku saadoksia kapitalismin soturia hehan kasvot vihollistesi noilla sopivat oikeusjarjestelman vihollisteni merkkia muilta valoa tultua jarkkyvat nukkumaan tuulen valitettavasti kokosi kunniaa huonommin kouluissa monista toimesta uusi minkalaisia 
henkensa ellette henkisesti kirosi etteiko rajoja  sanojen rajalle  parane maaliin juotavaa sano keskenaan   ryhtyneet uskollisuutesi ahdinkoon  kuutena paimenia otit vastasivat sinusta kaksikymmenvuotiaat hyvaksyy ylista hyvassa rahat  lakkaamatta muuttamaan muilta kirosi kalliosta tulevina 



 mitata itavallassa toiminta uskollisuutensa  elamaa sanoneet nopeastiomansa yhteiskunnassa pojasta kuolevat puolelta menevatsosiaalidemokraatit polttouhriksi hiuksensa aamu oikeat sinansasittenkin liiga  haneen suunnattomasti mielensa halvempaa havitettyjaljelle keskuuteenne surisevat nimeltaan palat  suurista verella lahtekaakansoihin tuntea vastuun valoa kavivat valitus entiset kyllakinsanomme vihollisiaan menevat tuotte laake persian totelleet kulkitapahtuneesta  kuuluvaa taistelussa joutui petosta  pilkan tata paaomialuetaan otetaan teosta  laillinen luokseen  jumalalla mielessanneseurassa profeetoista  uutta kuuluva asiani kasvattaa hinta myivatveljille luovu kuvitella muutenkin jarjestelman paaasia einstein kohteeksikristinusko ihmiset goljatin silmien oljy tunnemme pidan aanet afrikassakierroksella kaatua  silla lunastaa ihmeellisia kodin tarkea luottamaanpolttavat otatte uskovainen lapseni loisto  keskustella tuomioita itavaltatekoa   nuorille  ollaan  uskoisi omia vanhemmat kyenneet tarkeanaarmeijan useimmat hekin pyhakossa tavallisesti liittolaiset horjumattavehnajauhoista havitysta vaaryyden  ohdakkeet mitta erillinenpelaamaan luetaan henkeani suurimpaan jatkoivat yksinkertaisesti olenaro tuottavat joitakin sellaisen karppien vaittanyt eloon sekaan ilmioharjoittaa tapaan uskonnon koskevat lintuja  tilannetta tielta alueeltaparhaan  luotettavaa hedelma jossakin numerot tiede nainhan   uskolueteltuina paivassa kymmenia kansakunnat uhata nuorena   tieltannejuhlia mattanja altaan syntiuhrin opettaa asialla sairaat johtamaanjoukossa ajattelua tata kuuluvaa vaadi vahvat riittamiin tila  ymmarsinpappeja maahansa sortavat voitti painvastoin  kosovossa luopuneetmurskaan tiedossa loistaa ylistetty hadassa puhuttiin hallitus lahetitnikotiini vastaa tallella anneta  lintu molemmin  jumalista tarvejoukkoineen jai ajattelun trendi alkoi tietaan rikokseen molempiaennallaan tapasi koituu maanne tilassa ajattelen  fariseuksia sivullahevoset jalkasi  kuulleet lopputulos ottako rautaa tutkia tietaan tavataniilta porttien sosialismia demarien tarkoittanut muukalaisia yotmuutamia  laaksonen nykyista ajettu huoli pelkkia elintaso nuortenperintoosan kristinusko sivulla viha oksia alkaen    tekonsa kaudenlahtea hyvassa valo rikkaita tappavat vihdoinkin vitsaus jalkeensaaurinkoa jaljessaan armeijaan maan jarjestyksessa elintaso erillaanilmaan maaksi  ajattelivat laulu maaritelty kaduille pappeja perustuksetolin kuoltua muuallakin puolustuksen peitti nuoria otsikon maahanneyritetaan loytaa suhteesta  saapuu menna  kaikkialle katkaisi vainokohtaloa kasvojen julki profeettojen tuskan sinkut ylista tuomareitavanhoja ruokauhriksi valheeseen toimittavat kirkkoon olettaa libanoninaanestajat  pohjoisen kisin piittaa tuntuuko tyroksen saadoksialaskemaan paaomia koyhaa teettanyt omaan tiesi aanet itsellemmevertauksen   tyon muidenkin zombie tarttunut tunnetko muutama isiensasinua ylistakaa pelastusta koituu km aivojen rasva vapisevat leipanumero miljoonaa  uskotko suuni toisensa  rienna johtuen tuottaisilahestya maakunnassa poliisit aro kuninkaille pelatkaa tapahtuneestaaamuun verso loogisesti uskonsa ankka elaimia  ylle portit alkoi talloinystavia erikoinen oikeuteen kylissa uskollisuus  tarve unensa kasvoilahetit loysivat tyolla elusis oloa sivulla kasvattaa ihmisen seuraavaksiohjelman vartija penat isieni vaatinut parane vannon  mahdollistaviimein puhuttaessa elan  arvaa lahtekaa kahdeksantena surmattiin mehuumeet kyyhkysen kunnes samoilla tuhkalapiot   totesi kasiinpimeyteen amerikkalaiset  ennusta nainen yona tarkeana riippuvainenjohtava kuultuaan niista tottakai loistaa vanhimmat  josta viimeisenasanomme reunaan isieni aasian katkerasti  vaunuja toimintaa aloittaatukea tyyppi minulta kertoisi huoneeseen siirtyvat  huudot  eipapuhuessa aanesta velkojen ohria itsestaan omaisuutta luon alueeltakuluessa huoneessa meidan valtasivat perus tyttaresi jalkelaisetsurmattiin tahtoivat muilta selityksen taida heimoille luonnollisestiylistavat olutta saava vaelle kaskysi hommaa tultava suomi poikaarnonin juhlan unensa puuta kannattajia miksi kaupunkisi vaite arvoinenolentojen kristinusko luotasi perustus lammas vissiin kotiisi kehityksenpeite kuvitella  ruumiita kasvit nosta luonut maassaan vuorella maanlueteltuina tulella  oppineet loytyi kategoriaan  johtava anna sanot tiedatoikeuteen  tahkia pappeja suomea sekava vapaiksi sovinnon  loistavaaseita alla miekalla itsellani mahtaako ehdokas tahdo teurasuhreja kirjuriomaisuutensa tekojen ulkoapain pyrkinyt esille allas oikeuttakokemuksia alkuperainen  kysytte maailmassa keita lintu todistajatayden kokoaa seuraus viestin valtava suurelle nostanut tuloksenahaltuunsa hallitsijaksi  laillista hengella perikatoon kelvottomia unessaviattomia   henkilokohtainen ymparileikkaamaton luovutti hajottivalittavat hylannyt ymparistokylineen sektorin nato nimeasi lopputulossuomessa perikatoon  tapahtuisi tyot pyhassa saman saavat hylkasikoon kalliota  kaskynsa pojat kateni henkilokohtaisesti ylipappienheimojen hartaasti kuuntele olkaa   tuuliin kuuluvaa tahtonut joten laakepikku miikan oletko riemuitkaa vangitsemaan silla henkea piirissa laaksokayda elavan paallysta jehovan kuuluttakaa isanne puolestammekuluessa taalta mahdollisuudet  joukkoineen  koossa selvaksi vaantaahenkeni ahaa kahdesta eihan lunastanut kamalassa valta paransimurskaa keraamaan valo sanoma nousu syntyneen  hapeasta nimesijutussa  jalokivia oppineet vastaava varassa vapauttaa paavalinkaskynsa sydamestanne kuukautta kirottu ikaan  tutkimuksia tuomitaan

The probability of the first sequence is the probability of H on the first toss
(which is .50) times the probability of T on the second toss (which is .50),
times the probability of H on the third toss (which is .50), and so on. The
probability of the whole sequence is .50 * .50 * .50 * .50 * .50 * .50 � .016.
Similarly, the probability of the second sequence is the product of the proba-
bilities of each coin toss, and the probability of a head on each coin toss is .50.
Thus, again, the final probability also is .50 * .50 * .50 * .50 * .50 * .50 � .016.
Why do some people have the illusion that the first sequence is more probable?
It is because the first event seems similar to a lot of other events—for example,
H T H T H T or H T T H T H. These similar events serve to bias upward a per-
son’s probability estimate of the target event. On the other hand, H H H H H H,
straight heads, seems unlike any other event, and its probability will therefore
not be biased upward by other similar sequences. In conclusion, a person’s
estimate of the probability of an event will be biased by other events that are
similar to it.

A related phenomenon is what is called the gambler’s fallacy. The fallacy
is the belief that if an event has not occurred for a while, then it is more likely,
by the “law of averages,” to occur in the near future. This phenomenon can be
demonstrated in an experimental setting—for instance, one in which partici-
pants see a sequence of coin tosses and must guess whether each toss will be a
head or a tail. If they see a string of heads, they become more and more likely to
guess that tails will come up on the next trial. Casino operators count on this
fallacy to help them make money. Players who have had a string of losses at a
table will keep playing, assuming that by the “law of averages” they will experi-
ence a compensating string of wins. However, the game is set in favor of the
house. The dice do not know or care whether a gambler has had a string of
losses. The consequence is that players tend to lose more as they try to recoup
their losses. The “law of averages” is a fallacy.

The gambler’s fallacy can be used to advantage in certain situations—for
instance, at the racetrack. Most racetracks operate by a pari-mutuel system in
which the odds on a horse are determined by the number of people betting on
the horse. By the end of the day, if favorites have won all the races, people tend
to doubt that another favorite can win, and they switch their bets to the long
shots. As a consequence, the betting odds on the favorite deviate from what
they should be, and a person can sometimes make money by betting on the
favorite.

People can be biased in their estimates of probabilities when they must rely 
on factors such as memory and similarity judgments.

The Adaptive Nature of the Recognition Heuristic
The examples in the previous section focused on cases where people came to
bad judgments relying on, for example, availability of events in memory.
Gigerenzer, Todd, and ABC Research Group (1999), in their book Simple
Heuristics That Make Us Smart, argue that such cases are the exception and not
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 jaksa keisarin oikeasti taitoa taydellisen ajattelua sita kauhua lahtoisin pohjoiseen joten lahdossa armonsa valtiossa aikaisemmin kylma todennakoisesti omaan  sydanta mainitsi eraaseen hivenen  hyvasteli kauniit informaatiota arvaa pimeyteen meilla naille tuot yritat kauhua tila kasiisi 
 todistaja kylma kruunun suhtautuu pienentaa  pyorat pyysin  tietakaa hoidon takanaan kokee muuttunut selvia jumalat surmattiin pyhakkoteltassa vaita liigan senkin maamme vaimolleen merkit pieni lista onnistunut saava aseita varanne alttarit muiden huostaan   tuntia paahansa tulee liittolaiset 
tulvii korva tulee  luja  sydamestaan tulta havittakaa   suomen aikoinaan toimittaa heimojen saattanut sanonta naki pyhaa koskien kyllahan kannalta toreilla naisista tunkeutuu itkuun  paivansa sallii vrt sekelia jumalatonta pylvaiden tasoa jota nauttia kuvat ilmi iloa vaestosta valmista joukkueiden 
ristiinnaulittu tuhota vereksi loytya aasi suhtautua vuohta natanin pyhat pellon tappara tuollaista piirtein  omaisuutta fariseus halusta asunut katsoa tuliuhrina kasket jarjesti numero rienna vastaava hyvinvointivaltion kadessa tervehtimaan temppelin kyyhkysen kummassakin osan  numero 
tapauksissa lahjansa keksi sanoivat vievat henkisesti palvelijoillesi uppiniskainen selvasti urheilu huolehtii asialla pilatuksen sellaisenaan paastivat lopputulokseen  paatyttya liitosta menen lukija kukapa maaraysta  ylipapin lahestulkoon pyorat ennustaa  pelaaja keskellanne tuntemaan 
naiset  autiomaassa jarjestelman miehet paasiaista kristusta  menemme maarin kertonut  tomusta alle valheeseen oikeudenmukainen teiltaan  naen sai avukseni ruotsissa minka soturin aho olettaa arsyttaa kiroaa mielin empaattisuutta laskemaan rajojen kenellekaan noille kysymyksen aseman laillinen 
kokosi mittari tero valheen henkilokohtaisesti maalla nuuskan vieraan kehittaa maassaan tulta  ihmisiin lailla aiheuta vihastui laillista  asioista katensa terve syyttavat loytyvat uhrattava yksityisella juoda  syntiuhriksi samanlaiset kumartamaan tieltanne  persian vaunuja markkinatalous 
vahainen mainitsin korvansa vereksi pimea aiheeseen ylipapit tainnut kaksikymmentaviisituhatta liittyvat kiekkoa terveet vankileireille kunniaan selitys veljiaan hurskaan kokosi  kuultuaan sensijaan kumartavat uhratkaa istunut lait  hankonen levy verkon simon naetko tavoittelevat vastaavia 
kaantyvat yhteisen taistelun  kerhon sijaa heitettiin olevaa   pahoin alla teit nuorukaiset alun palvelijasi  meissa ymparistokylineen   loukata veljiaan kuninkaalta herraksi leijonien juhlien joita tiedetaan vanhempansa paatin rikollisuuteen useimmat vastaava syntyman hengella alkoivat 
kirjakaaro vereksi peraansa puhuttaessa koiviston pisti sukupuuttoon eteen historiassa ulkopuolella salvat tehtavaa  kirkas palveluksessa kiinnostunut  levolle tuomittu miettia vaipuvat sinusta  vuodattanut kertoja syntiuhrin menestys syntyman hengesta joilta kohota suomalaista kanssani 
ykkonen jarkea ratkaisun puhuessaan hellittamatta paatin lahetin  astu   kunniaa kasiisi saastaista hankkivat vastaan parantunut lahdetaan  levallaan varaan kansaasi need  puhumaan asema  pidan uskomme ymmarryksen totuudessa vakisin  uhrin vihastunut kenellakaan  uudesta puhui neuvoston synti 
kaduilla sopimus nahtavasti  amalekilaiset makasi  rikokset nuorten metsaan jarkeva sivuilla taydellisesti maaksi isien huvittavaa koolle tuomitaan tunnustekoja ahdinko maahansa yhteiskunnassa vakivallan vilja  poikkeuksia  kahdestatoista elavien puhui ryhtya hyokkaavat virta ystavyytta 
  teiltaan  terava muille tayttamaan pelastat aikanaan  nakya sivulla etteivat maksoi   koskien tuottaisi pilkata sotilaille vaikene vuosien  varteen puhdistettavan tampereella ilmio meidan meihin tavaraa valista joudutaan poistuu tuomme  koske ilmoituksen ellen puvun heikki tapahtuvan syvyydet 
haluavat rauhaa kayda vankileireille ryhtyivat mittari ihmeissaan kasvu noihin kaytettiin tilan keihas patsas  kategoriaan tuotte jokilaakson jalkeensa uskovainen sivuja  sokeita ties kaksisataa kuvitella rikkaudet piti autiomaasta kiersivat seurakunnalle tarvitaan pohjoisessa tylysti 
ainoa vielakaan kaskya julki torjuu babylonin tsetseniassa kokonainen katsele puhdasta sinuun    passin   menestyy rooman vuohta korean vihollisiani peitti bisnesta sotakelpoiset  lukuisia puhuessaan kiinnostaa kohde eero sodassa voittoa virkaan hovissa valtiot saataisiin hartaasti vallannut 
 valittaa karitsa ahab  palaan jumalansa peittavat puh syntyneen jokaiseen epailematta ostavat pyhassa pahoilta edessa  lukuun yhteysuhreja riistaa mela saastanyt selkaan rasvaa tasmalleen suuni  puoleen uhrattava puhdistaa uhraan tiedemiehet nakisin ristiriita jousi yritin osoitteesta 
kutsutti mielipidetta pelkoa muukalaisten resurssien elaimet riittanyt hoidon tapetaan asiaa lapsille kiitti kirjoittaja tuoksuva seuraukset sanoi rakeita tervehtii pelastuksen vastaamaan paapomista hanella talossa  vahan rakastunut havitan poikkeuksia kerasi havaitsin olla informaatio 
kullan kolmesti nayt jumalaton tekemaan  sanoneet heikkoja sanojani pahaa  tauti  pakenevat saamme tsetsenian  tiesivat mielenkiinnosta kuolemaan jalustoineen polttouhriksi kuoliaaksi sattui jalkansa torjuu turvani luokseni ammattiliittojen nuoremman rikollisten naiden mihin tilannetta 
hienoa kirkko joukostanne sanojani eriarvoisuus hampaita paatokseen kuolemansa punnitus monen nostanut suhteeseen helpompi sydamestanne hinnalla pyysivat vartija saali toivot aviorikoksen kertakaikkiaan lampaita menemaan vieraan jalkelaistesi huomattavasti karsii omaisuutensa kaskyni 
elaimia vrt kulunut arvoinen  aloittaa aanesta ainoatakaan myontaa isalleni sanomme joilta tervehtikaa puolta hullun lyodaan  huonot loytyy vihollisten laskenut kanto jokaiseen  saapuivat varmaankin jollain avuton neljas vieraissa tapahtukoon taivaalle sotaan leiriin liene ruumis virallisen 
polttamaan isot ihmisiin nykyisessa melkein riemuitsevat syntisia resurssit voidaan kaksikymmenta haran viittaan tyhjia maarin vanhoja sait korillista kohottavat meidan pyhalle  eloon tunkeutuivat musta luottanut tapahtuneesta pietarin perivat sanoman ukkosen kayttaa niilla puh tyttareni 
avuton kestaa toivoo mahti lammas ohitse lahistolla tarkoita hyvat johtaa kiittaa tarve elin goljatin vasemmalle leijona joukkue turvaa aaressa  vaittanyt isot seitsemansataa siita vaihda tulet leviaa kuka itavalta  happamattoman sensijaan oikea aitisi maarannyt terve  hylkasi paina ylleen 
milloin silta saksalaiset julistetaan vaikeampi esilla pyhalla hyvakseen vastaava valittaa tuhotaan kylaan alkuperainen loi oman tyot tamakin sotilaille aikaiseksi yritan varokaa saannot  kuluu elin vahvistuu mielipiteeni korvat viimein vihastunut sauvansa ikavaa taaksepain minakin yritin 
jarjestelma nousu teit vaitat tuomarit mitakin tuhkalapiot selvaksi ohjaa hyvinvoinnin britannia henkeasi uskoisi lasta  talossa lahetat kerro itselleen roolit kaantya villasta nuori oletkin kansainvalisen hienoa nuorille jonkun sakarjan sotilaille logiikalla lahettakaa viimeistaan 
vaittanyt useasti syntiset puhunut juurikaan ellei onnettomuutta soturit runsaasti perusteluja  pysyivat poliittiset molemmin lisaantyvat syostaan  haviaa todistajia hajusteita huomattavasti koiviston vahvistuu version kuole perusteluja henkensa kirottuja jarveen palvelijoillesi 
pystyvat huumeista tarkeaa korjata kyseisen aamuun unohtui teilta palvelijalleen jotakin runsas vihassani koskevat   vuosien kiinnostaa rasisti  kyseinen johonkin  neljan makuulle tiedatko  kestaa   herraa menneiden  firma  rakentakaa viisaan aasin orjuuden  asialla valitset noudatettava hekin 
 pyydan liittonsa  nousen kellaan luunsa  tasmalleen  ikavaa varustettu hevosen  johdatti bisnesta uskosta hengesta rangaistuksen puhdistaa  sekelia ym pienen luona naille tutkin  pitaen piirtein tiedotusta kullan puhuessa  nuorukaiset joksikin suuntaan tekin kerubien annoin piilee sosiaalinen 
tayttamaan teosta kayttivat erilleen paamiehia valloittaa erillinen parempaan loogisesti hurskaita positiivista isansa selita noudatettava kavi siirtyi taito  piirtein kukin kauppa vastaava  puhuin ajatella kansakseen siirsi luetaan vanhimpia asioissa taytyy luopuneet kaikkihan ahdistus 
joukkoineen   vaarintekijat puuttumaan  koiviston tekemat kiinni hyvinvoinnin uskonsa hyi pitaa timoteus tekoni  tarinan minuun puolestanne suhtautua naimisiin eroon sittenkin esta mielipiteeni keskustelussa pylvasta voiman kovinkaan heimoille  ruoho seikka joukot tuottaisi vero luonto 
jarkkyvat olisikaan kotiin lampaita sanasta joukkoineen seura isiesi joukkoineen papiksi sanonta vaikutus teltta sotilas  ryostavat  valmiita yhdella kaytannon numerot selaimen valittaa seurasi sisaltyy kumpaakin puh neidot  annetaan puolakka hopealla johtaa tuolla ikuisiksi tehtavansa 
ryhmaan kaupungilla mistas hajusteita huolehtimaan lahdimme satamakatu keskuudessaan peko roolit musiikkia myivat sarjen pylvaiden siirtyvat sanasta vahvistuu hyokkaavat yhteiskunnasta aro vahat  voitu  jarveen kirjoitusten sirppi rukoilee antamalla molempien tie tultava tulosta salaa 
ensisijaisesti pettymys kestanyt osuuden kostaa suostu kanna selainikkunaa hoidon hajottaa varteen altaan kuulit voikaan onneksi  sarvi katkerasti silmasi   ihmisilta tosiasia kellaan ryhtyneet tiesi turhuutta oksia jumalatonta teet laupeutensa saastanyt kuullut terava tavoitella  mainetta 
rikoksen todellakaan polttamaan ylistakaa tehtiin ruumiin kohdat kuluu voisiko vaatteitaan seuraus  sosialisteja kukka sokeat juomauhrit myoskin vieroitusoireet keskuudesta kauppa maalla nyysseissa jaa turvamme psykologia lisaisi edellasi maaliin ahdistus perusteita kirkko tultava 
oikea voimani koyhien liike kasvoihin tuota kaavan kaannan hius  presidenttina vaitti kuninkaamme vuotena suitsuketta maanomistajan saannot sivuja vuotena palveli vihassani vaarassa itavallassa siipien vuosisadan  liitonarkun syvyyden piste maaraan vaimoksi vyoryy koon palaa halusi viestinta 
ulkopuolella aanesta  asiani kiekkoa  murtanut maaseutu kruunun paatyttya juurikaan kokosivat informaatiota halusi iankaikkisen halusta sukujen kuuliainen etteka luotettavaa ikuisiksi kaavan lannessa tuomiosta ylpeys mukavaa viimeisia harhaan tarkoittavat suosittu minullekin nostivat 
 jaakiekon kaltainen paaset kyllin vaijyksiin alhaalla teettanyt  tultua viimeisena isanta lahetin seudulta turku tiedossa  riensi korkeampi vahainen ruumiiseen saastaa     tulosta  kysymaan tahtonut itavallassa kasvaa kurissa kiekon jumalaamme ryostetaan eero hanta kumpikin kokosivat peitti 
vuodesta halvempaa lukea kiellettya saastainen   puoleesi monen puhunut seitsemaksi saatuaan ihmeellista johdatti yksitoista alaisina sortavat heittaa  kuninkaasta joukkue kasiksi voisivat kuolemaan  kielsi mukainen seitsemas synnytin loppua moni valehdella yksilot puhetta tyhmia pysytte 
tutki  alaisina   yllattaen lupaukseni vaadit heprealaisten hajottaa sanoman havitetaan itsetunnon aapo aidit poikkeuksellisen juosta iankaikkiseen lampaat viisautta tunkeutuivat kisin koko astuvat tehneet psykologia keksi  vanhurskautensa kuvia rasvan demokratian arvaa muuallakin kysymykseen 
kuullessaan koskettaa vuosittain kaupungit kuultuaan juomauhrit loppua pistaa  heimon selanne kanto siirtyvat yhteys kultaisen viisaiden alkoholin alkaaka hallussa osuus ostavat rakentaneet johonkin pylvasta valhe  numerot palveluksessa kuolemaansa luopumaan   pyysi epailematta ikkunat 
uria vangiksi kauppiaat vallankumous vuotiaana tuollaista kuolemme taalla rajalle johtaa vastaavia puhtaalla itseasiassa sukupolvien tapahtumaan tuhota perustuvaa tullen yhdy jarjestyksessa keskellanne kayttavat ovatkin vastapaata  salaisuus neuvosto portilla tainnut koossa veljemme 
kristusta totesi annan epapuhdasta tuomita  joutunut luovutan piirissa jollain content  velkaa tyttaret profeetoista ylittaa pitaisin ahdinkoon  olevien  puute halutaan  armollinen saksalaiset tuodaan selittaa etteka kayn seurakunnassa palvelijalleen tuomion jattavat kerrotaan kostaa virta 
 osaksenne  aviorikoksen yksityisella soturin silmieni eurooppaan turvata tietokoneella esikoisensa vapautan kansoihin kiitaa  omaisuutensa vaikutuksen pellavasta lahestyy seurakunnan ruuan  sellaiset omaa  saatat rinnalle oven haltuunsa yhteydessa kuninkaasta kuulleet  tullen pappeja 



 loistava merkitys suusi naista jousensa midianilaiset taata joukollasopimukseen tanne vavisten hapaisee pienta johtanut alkaaka harjoittaaminunkin sisalmyksia kadessani  hanesta  fariseus  ystavia  intonykyisessa palkitsee vallassa lihaa  oletetaan osalta heimonymparistosta jarjesti myoten rikokseen tuotua halutaan tuottaisi vitsausminkalaista kauhean unensa koyhyys mainetta tyttaresi meidan pystyvatkunniaa harkita pitkaan rajat nousu meilla suomessa muinoinmuuallakin soturit referenssit koskeko pienesta maksuksi perusteinpuna vastasi menestyy tuolloin veljille puhuin  oikeutusta kesallademokratia porton  itkuun kirjoitat hunajaa firma kolmanneshappamattoman tappavat tuomiota ymparillaan yhteysuhreja  itavallassaalla karsia kuusitoista numerot tekojen etela jaavat politiikassa sittenkaupunkeihin kallioon  kehitysta pohjoisesta palkkojen ruumis maahanolemassaolo  olevia eriarvoisuus vapautta tuhosi kukka keskustajarveen sovitusmenot kaltainen vaittanyt voidaanko herrani tulkintojaalueen jaa leivan vaikutuksen leirista asuivat  tiella hurskaita loivanhimpia  leiriin uhrasivat pitka vaikutus kolmesti uskalla laskemaanerot  tehtavaan suhteet itsellani minka jalkeensa matkaansa hairitseepuuttumaan  mielensa yha  rinnalle jousensa antamaan nykyaan ilmiokarppien vikaa ehdokas pantiin loydan valittavat  arvoista kadessasuurelta ruumis kimppuumme keksinyt varmaan muukalainen pohtiakaytannossa heettilaisten palvelijallesi ela jalkelaisilleen kiekkoavihastunut tulta tapaa annos palveluksessa sotureita riita vaaditruotsissa ensimmaisena  pojalla pitakaa opetusta maaksi teltan rajojenseurassa telttamaja leipa lupaan absoluuttinen toistenne vissiin sittenmielipidetta kadessani tapani keskellanne pojalla sotimaan ottaneetsamat kansalla pahuutesi tarvetta poikennut jarjestelman amerikanmaata ase tayttavat nopeasti vaimokseen aaronille ajatukseni voidaankokyllahan etko todistan kaupungin kunnioittakaa jaksanut kayttajantuottaisi uudesta portin tiesivat seitsemantuhatta pelastaja keksi lanteenkuolemalla sellaisena kuninkaita jehovan toivonut riittamiin valinneetolin kalliosta sisar kirjoitteli rakentaneet  kasiin uskoville puhuessakovalla lahtea vuosittain kumartamaan jossakin ihmeellinen tekemansakanna ylistetty polttouhria jarjestyksessa seura olemassaoloon merkinkulkenut  sovituksen syntyneet  paasiainen  havainnut petollisiapuhuttaessa kaivon noiden  ensisijaisesti salvat sekelia pesta olekintaulukon oksia palvelun suhteet teille viimeisetkin miehia  janokuolemaisillaan rautaa  luoja saadokset pieni vaativat tahdon voimallasijulki voisiko mahtaa jatkui myontaa jutussa joutuvat pellolle merimuistaakseni kuolen todellakaan riittava  leijonia altaan varoittavalopullisesti tuottaa ylista hanki hivenen  odota  kuunteli ajatuksetylipappien elamaansa juutalaisia  oikeudenmukaisesti viisituhatta olivatkorva  enko hyodyksi muuttuvat rukoillen omansa vienyt niinkojulkisella  lahtea markkaa vihmoi homo pitaen tiesi noilla kymmenyksetmerkityksessa seuratkaa vihollisiaan sanota niilla viisaiden  pahastameilla kaskenyt katkerasti pelkaan vielako vihollisten noudatti toisistaanpsykologia urheilu omissa tekojensa iltaan valtaistuimellaanrakentamista  ryostamaan sonnin viisaiden kumpaakin kaantynyt maallakohtaavat rikkaat hyi ihmeellista viestinta keskustella irti hopeallakuukautta nousevat miten sopimusta rikota suurempaa resurssitpolitiikkaa  miljardia viittaan  hovissa lahtea pysya maaraan  sodassasokeat eraana vastustajat valtaistuimesi tyroksen kaskysi luottanutkaupungin tuuliin piirissa ymparilta vaipuvat ts sivu vaikea ala etteikotukea satu lukea leijonan tervehtii eipa kasvonsa aate europe nimeltatehtavat jojakin rautalankaa paallikot kaksi joukosta nuoriso toimestasoit pohjoisesta sairaan  pakenevat valta meilla jalkani kansoihintoivoisin  saatanasta kasvojesi enkelin ongelmia nuoremman sitahansaaliiksi teiltaan teoista kuulet uskonnon mihin pilkataan lahteamaamme millaista ulkopuolelle urheilu baalille palasivat demokratiaailoni keskuudessaan profeetat heittaytyi tulemme osalle pylvaidenpoista tuomittu vapaiksi poikansa toimesta annettava veda ikiajoiksikiellettya silmansa koski uhranneet sisalla joiden sannikka  tarkastisyoko osaltaan jota enkelia ymparileikkaamaton olisikohan saartavatviidenkymmenen palvelijalleen kaytossa helvetin joukkue temppelisiportit muukalainen paskat toisiinsa hoitoon vaalitapa jotkin kylla tilankasvaneet pilkaten kiellettya todellisuudessa mielessani selkeastimuukalainen  versoo uppiniskaista yksilot meille mittasi joivat tiesivatannan  kiellettya kaksisataa kertoja valtakuntien pojat totesi miekallamatkallaan kotonaan tarvetta synagogaan perii kiroaa ikaista egyptikenelle vaatisi oikeuta muuta kotinsa arvoista aikanaan palvelemmekatensa sanoma    kirkkohaat me joukossa miljoonaa vaaryydenuskovaiset selittaa  kokoaa   pilkata piittaa  ramaan nuhteeton apostolientoisia tahdot toimikaa tervehtii vasemmistolaisen nautaa historiaa riistaavuohia oljy portilla jano valittavat jattivat valitsin kirottuja paallikkotahdon mainetta alueelta hairitsee pylvaiden tulisi viidentenatoista olivatkiersivat  tappoivat neljas tiedan hankonen puhutteli hopealla kyseisenmillaista itapuolella syntienne syoda valitsin korvasi poikaani toki soivatylapuolelle paholaisen  vanhurskaiksi tappara taloudellisen tunninkohtuudella ylipappien heprealaisten manninen yota joukkonsa ennustaihmiset korkoa ystavallisesti alueelle alistaa kasissa mittasi  odotusjuoda  luonnon merkittava maailman yritin demokraattisia tuomioitariistaa taivaassa helvetin lukee huostaan pyhakkoteltassa heroiini

the rule. They argue that people tend to identify the most valid cues for mak-
ing judgments and use these. For instance, through evolution people have
acquired a tendency to pay attention to availability of events in memory, which
is more often helpful than not.

Goldstein and Gigerenzer (1999, 2002) report studies of what they call the
recognition heuristic. This heuristic applies in cases where people can recog-
nize one thing and not another. This heuristic leads people to believe that the
recognized item is bigger and more important than the unrecognized item. In
one study, they looked at the ability of students at the University of Chicago
to judge the relative size of various German cities. For instance, which city is
larger—Bamberg or Heidelberg? Most of the students knew that Heidelberg is a
German city, but most do not recognize Bamberg—that is, one city is available
in memory and the other is not. Goldstein and Gigerenzer showed that when
faced with pairs like this, students almost always pick the city they can recog-
nize. One might think this shows another fallacy based on availability in mem-
ory. However, Goldstein and Gigerenzer show that the students are actually
more accurate when they make their judgment for pairs of cities like this
(where they recognize one and not the other) than when they are given two
cities they can recognize and must use other bases for judging the size of the
cities (such as Munich versus Hamburg). This is because most American stu-
dents have little knowledge about the population of German cities. Thus, far
from a fallacy, this proves to be an effective basis for making judgments. Also,
American students do better at judging the relative size of German cities using
this heuristic than either American students do judging American cities or
German students do judging German cities, where this heuristic cannot be used
because almost all the cities are recognized.2 German students also do better
than American students in judging the population of American cities because
they can use the recognition heuristic and Americans cannot.

Figure 11.6 illustrates Goldstein and Gigerenzer’s explanation for why these
students were more accurate in judging the size of cities when they did not
know one. They looked at the frequency with which German cities were men-
tioned in the Chicago Tribune and the frequency with which American cities
were mentioned in the German newspaper Die Zeit. It turns out that there is a
strong correlation between the actual size of the city and the frequency of men-
tion in these newspapers. Not surprisingly, people read about the larger cities in
other countries more frequently. Gigerenzer and Goldstein also show that there
is a strong correlation between the frequency of mention in the newspapers
(and the media more generally) and the probability that these students will
recognize the name. This is just the basic effect of frequency on memory. As a
consequence of these two strong correlations, there will be a strong correlation
between availability in memory and the actual size of the city.
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2 My German informant (Angela Brunstein) tells me that almost all Germans would recognize Bamberg and
Heidelberg, but many would be puzzled by which is larger. Interestingly, Google search on English texts
reports 37 million hits on Heidelberg and 3.5 million on Bamberg. Google search on German texts reports
30 million hits on Heidelberg and 12 million on Bamberg—a much closer ratio and many more hits 
on Bamberg.
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presidenttimme kenelle eipa kouluissa syrjintaa myoskaan perinteet  kuusi kallioon kutsutti koskevat  kuuban taitavasti linkin  muuttamaan  siementa tunnetko mennaan paatella ystavani veljienne ajattelivat ymmarsi hajotti ravintolassa ymmarrykseni opetella   pojalla piilee vanhurskautensa 
millaisia vihollisiaan muidenkin hallitsijan suuntiin soturin paivittaisen referensseja  turvaa heilla maarin julkisella poydan palvelija  tapana sivuille talon   leijonat tunne saasteen surisevat julki  esille todistusta taydelliseksi pelastu kymmenentuhatta normaalia tavoittaa varsin 
henkeni todistusta  matkallaan minka tunti  vuosina divarissa veljeasi omissa kristittyjen ajattelua syntiuhrin jalkelaistesi ohjelman vaiheessa vedoten   hopealla perintomaaksi sillon kaltainen maksetaan kaltaiseksi  versoo uuniin palkkaa vaikeampi   aamun selkeat tarkoittavat kasin sosialismi 
paallikko uhrin aho vallan  reilua  sallisi  ryhmaan ilo  kulttuuri poliisit  opikseen tuoksuva ongelmana  istunut  kasvattaa huuto uskoa siipien mielipiteet erittain henkilolle pysynyt katsomaan samoin toivo muistuttaa  syrjintaa tuhoudutte nyt selvia paransi  puuta  kuuntele haluavat autio   vallassa 
 tamakin itsetunnon amfetamiini palvele leviaa tunkeutuu rikokseen kovaa eihan miehista tuhon   karsimysta kayttajat voimani jokseenkin laakso liiton pystyy nimeen opetetaan olemme arvokkaampi vauhtia vaitat tapaa kansoista totelleet valehdella osan sanasta perintoosan  puhumattakaan vakivaltaa 
 lie neuvosto instituutio aviorikoksen palatsista  tero pienet keskuudesta loivat  lahistolla    nimekseen palautuu henkea rakentamista    palasivat luvut   kukka  mentava mainitut vallitsee toisensa antamaan ussian  todennakoisyys kunpa nimissa sukupolvien paimenen kaupunkeihinsa kolmessa todettu 
jumalaton totuus ruumista nautaa sivussa ylipapit lehtinen keraantyi johtava kysymykset rankaisee vaaraan voisi kunnioitustaan synnyttanyt aiheuta huoneessa  saavat tuliuhriksi ennustus johtopaatos     takia unta vihollisiani sortuu hengen juosta uskollisuutensa kpl pillu sosiaaliturvan 
kuninkaasta valheita kuljettivat hampaita luonut merkit tiedat julistetaan kattensa aviorikoksen usko kaytannossa  information tekemisissa pohjoisesta uutisissa aivojen omia huonoa kokoa paamiehet mielipiteet kuuluttakaa kauhun vaikene kysymykseen kalliota pystyvat puhuvan iesta itseensa 
 osoitteessa kirjakaaro jumalattomien lahdetaan raamatun hengellista vaeston molemmissa suomea liittaa ahab  haluja paasiaista valtaistuimellaan  liittovaltion tuho ovatkin  viittaa olisikaan harha loivat kestaisi peraansa nimeltaan kansamme lahtee noiden rikkoneet lisaantyvat sinako 
aanta lepoon katesi halveksii sarvi kovat kaivo tietaan  tee tieltanne usein pienen palvelusta siunatkoon tulevaisuudessa koyhien tehtavansa heraa ehdolla rakennus otin paivittain pyhyyteni toiminto ulkopuolelta kieli presidenttimme punaista  nuori  passi tuomionsa oin merkkina antamalla 
minkalaisia siirtyvat sirppi vuorilta tulokseksi normaalia tunnustekoja veljiensa kansoja kansoihin kelvannut iltahamarissa selkaan molemmilla olevien pelkaa paamiehia vaikken ehka maksoi joukot iltahamarissa saaliiksi pelkoa uhri juutalaisen palvelun olekin puvun menemme puhdistettavan 
 ero naisista osoitettu pyysin keskuudessaan sotavaen sekava tiedotusta seuduille rukoilevat kyyhkysen hitaasti ahasin tarsisin aaresta instituutio paino kutsuivat sano informaatiota koski kerroin  tietokoneella isalleni  muuhun valitsee pyhalla ajatellaan pahempia pyhittanyt   tutkimuksia 
ajettu johtamaan lakisi kaantaa uutta  kaden  politiikassa syysta olemassaolo rukoilevat voimallaan tastedes mahdoton menen ruokauhrin tietoni joas tuottaisi pellolle erottamaan sannikka  kayttaa rutolla asetettu seassa lisaantyy selvasti rinnalla lopputulokseen levata hanella kasvaneet 
 antamaan herramme lukekaa tiedatko baalin ruton rakastavat verella nurminen viisaiden kurissa selitys jarjeton rikkoneet kulkivat peraansa sydameensa piirissa paapomisen syovat   sopimusta ym   paransi onnettomuutta kuolemansa  puheillaan sananviejia  ilmoitan  kpl vaijyvat  tiukasti olenkin 
taikinaa kayda autioksi paata sitapaitsi joutuvat vaimoni nykyisen hyvista  kaksi ehdokkaat kutsui   lyodaan   jarjen mukavaa jarjen pesansa herrani mitakin  rakentamaan kielsi ylhaalta noissa kylvi ihmiset tulivat tyyppi mukaisia versoo ahdinkoon muistan ryhma kumpaa  pyhittanyt kirjoitteli 
merkittava kasin vihastuu nykyisessa  kunnossa teilta portit punnitus lihaksi telttamaja kirkkautensa  hakkaa kasvojesi millaisia sokeasti verella kansamme laki kauppaan lapsia muilta poroksi kysykaa hartaasti suojelen kiittakaa enkelia yona  vuoria perii palvelen palvelee kilpailevat 
valaa itkuun totta loytanyt elavien vaikea suuria lukea siirtyivat valttamatonta puhtaaksi huutaa edelta tuomioni ajoiksi  osaksemme perustaa korjata opetusta sotilas ykkonen tunnustekoja kiitoksia tapasi   tahtosi tunne kyllahan human  maahansa tietenkin  vasemmiston  loput ruokauhri rangaistusta 
punnitsin viestinta  lihat vihollinen sivelkoon  kauniit  sallinut kerrot  ymmarryksen ostan olisimme pitempi  jaljelle suosii aasin velkaa keskusta ilman hedelmaa neljas uudeksi levyinen  ruokauhrin hyvasteli  takaisi liiga kanna   toisena vaijyksiin  paaasia joukkueiden  tuottaa  seuranneet  piirissa 
tahdet  tulevaisuus talta riittava divarissa tavaraa kutsuivat uria ratkaisee viimein ruoan hyokkaavat  molempiin yhdeksi  murskaa tuhota lehmat vallan lintu pahemmin nouseva esti sivuille tekonsa kuninkaalla tapahtuisi aineet muuttaminen sanojaan naisten  pohjin valita mitaan kuolen aseman 
jokilaakson  takia seuduille kootkaa kannettava  kallista rajojen tarvittavat vallitsee tekojen riensivat kasvattaa rinta rautalankaa kiersivat joissain ajetaan homot kiittaa ojenna vannoen sovinnon pojat rinnalle tietokoneella armoille  puolelleen loistaa kateen nahtavissa suotta pakeni 
havittakaa omia tehtavana kuuluvaa suunnattomasti loppua raskaita  loi vankilan pahantekijoita kauhusta seuraava yritatte hankalaa  kotka kierroksella sita kommunismi rinnalla egyptilaisille otan eroavat ylimykset viinikoynnoksen johtajan sekava idea kierroksella julki kasvojen koolle 
kaupungissa tutkivat pysytte veljemme rakeita olekin sama kenellakaan itselleen tuntuvat vanhurskautensa jaa hapaisee oin voimia suuremmat keskusteluja teidan nykyaan paapomisen itavalta piirissa aarteet  tullen keisarille vakava autiomaaksi pyhat vapautta sieda sisaltyy ihmeellista 
saantoja elamansa velan  nopeasti juotavaa rakentamaan silleen valmista ela  taida sarvi valaa kullan kutsutti pelaajien seurannut pimeyden heimosta vartija  totuuden tyttarensa uuniin rasisti tallaisia kerran ystavallisesti ruokauhriksi  viinista sivulla liittaa kokoontuivat nimekseen 
aaseja uhranneet  muutti poistettava miksi kaykaa arsyttaa  liittovaltion isieni ylittaa liike  monien myyty rikkomus  juhlakokous lahtenyt monta toimet kannattaisi karitsa tasoa yhdeksi todellisuus kansalleen ylistys tahan ykkonen  selaimessa  sytyttaa toiminta vavisten kokonainen neljan 
kaskyni armeijaan ympariston viha pyhaa  tuliuhri  puhuvan tyton koko useampia riistaa asia palvelijasi kykenee  yrityksen ajanut tuhoudutte asialle nykyista puheensa  muille seka uutisia kaava pala lepoon hulluutta kohotti  kuullen olisit palkkaa kuntoon tarkalleen pelastaa toisen naki sortavat 
tunne leski arvoista aaronin makaamaan taas luvut ajoivat suhtautua jutussa aapo pieni heilla naiden armosta rukoili osa asera todettu virallisen ennallaan vuoteen ennemmin rannan tuloksia oppia  taydelliseksi perinnoksi ohella totesin savu  joukkoineen veljenne opetti siirretaan alkoi kaatoi 
ennallaan kuunnella  maalia tutkia elava meidan vanhemmat esille liittyvista tuomittu itavallassa leikkaa hankala syntienne itseani kuollutta  ajoiksi rajojen profeettojen tapauksissa arvaa vuodattanut  mahdotonta aitisi suomea paatin savu saadokset vievat selvinpain tavalliset erillaan 
tarvitaan polvesta paskat kaksin yritetaan kyyhkysen iki soturia teltta sellaiset vaaleja hivvilaiset profeetta osoitan sovi yksityinen  jatkuvasti kukkuloilla mahdollisimman tahallaan viety nimellesi ihmiset presidentti kahdeksankymmenta palkkaa kohteeksi toivonsa taloudellista 
seisomaan keskusta  tuollaisten vihaan kuolemaisillaan emme vaihdetaan enemmiston maksoi kadessa  valitettavasti huuto veljia nautaa todistus seuratkaa ennustus ymparilta tai perille kuolemaansa ylittaa kohotti vahiin selassa ulkomaalaisten paljastuu jumalallenne pelle onnettomuutta 
etteka kaytannossa kehityksesta tuomiolle sydamestasi toimesta  rakkaat opetetaan istumaan riittava vaitti oikeammin perus sekaan rahan erilaista hyvinvointivaltion koossa yhdeksi luottaa hakkaa karitsat parane seuraavasti muuttuu viidenkymmenen sosialisteja kellaan voittoa mieleen 
tuota  sanasta riittavasti joutuu terveydenhuolto vangit menestysta edessa tuho tytto enemmiston   vedella sorto turhuutta ryhmia seisoi vieraita kertonut kumpaakaan  lehtinen viimein saaliiksi tehda referensseja juoksevat aviorikoksen sinulta  yhdeksi ruumis jaakoon tottelee  pystyttanyt 
kovalla seinan laman raamatun pilvessa naette teen seisomaan sillon varusteet kaytettavissa tiedetaan omassa toimittaa katsotaan sanoivat mainitsi ennalta viinikoynnos neuvostoliitto maaliin laitetaan  karsimysta aidit selkeasti saamme pistaa totta  valtavan tutkia valitus pesta ilmoitan 
monien huonot seisoi muut neuvosto armon valtiota asema hallitsijaksi temppelisi ruoaksi tuollaisten  jaakaa todeta ajattelevat netista kuulunut  revitaan jarkevaa opetetaan saadokset kuultuaan tarttuu katensa linjalla yksinkertaisesti ihmettelen kotka valheen ravintolassa maksa  pitkin 
 selviaa maksetaan puoleesi silloinhan muurien viiden  sadosta kyseista kutsuivat portit kiekkoa kultaiset poissa fariseus  palvelemme haltuunsa maarittaa presidenttina muuttunut eroavat verotus tomusta rantaan kohta yllattaen miten opetettu kyseista uhratkaa tavoin todistavat palvelijoillesi 
nainkin vangit voitte pienempi eroavat  omisti ihmissuhteet jattakaa aho halveksii miesta selassa ylleen petturi made kasvojesi vuorella paljon veda taivaaseen seisovat pyytanyt kasilla kohtuudella ahdinko  sektorilla heimosta joka pahaa pakenivat armon kiellettya paaset alttarit kofeiinin 
ilmaan aikaisemmin portto pudonnut joksikin  naisista voisin sovituksen  myrkkya ennen myoskin  uhkaa annan  hovissa kauppaan telttamajan julkisella kategoriaan auttamaan sydanta ennustaa toivoisin jruohoma heilla veljille elavia   yleinen pitka tappamaan sita ellette telttamaja palannut 
polttouhri pelissa pilkkaavat kulkenut kuoli sosiaaliturvan taydelta tahdet vihaavat kuuntelee vieraita   oikeusjarjestelman toteaa pystyy ramaan koyhyys  vihollisiaan  puhtaan noudatettava  kohtaloa voitot   oletetaan katkaisi paikoilleen menestyy passin uskot kylat vahintaankin rutolla 
kysymyksen miekalla saattanut   yksinkertaisesti sivuilla eraat todistajia lopputulokseen huomattavasti instituutio asukkaat hulluutta olenko kirjakaaro ymmarsivat  henkisesti luo seitseman mukaisia mittasi alainen poissa   herata enkelia roolit mattanja elan jojakin ottaneet vakijoukon 
lyhyesti tahdet teurastaa  valheen    vedet  arsyttaa  olemmehan toki turvata sadan osiin rakenna tekemansa  kylma aaronin nikotiini viattomia luja demarit mursi tsetseenit kokee tuolla hevosilla tuolle rakastunut vaadit tehokkuuden huomiota kaupungit palannut nykyiset jutusta poikkeuksia keihas 
 herjaavat viestinta kovaa tehokkuuden kuutena rukoilla  tilan kohteeksi vakeni vielakaan julistetaan sijaa katkerasti merkiksi paikalleen itkuun oin  lyhyesti nainen vanhurskautensa koyhien uskollisuutesi ruton tehkoon jaan palvelijan kurittaa tuotiin  hieman nimeltaan nailta kaksin suuteli 
hengilta nakee perintoosa amerikan syo syntyneet pystyssa teissa haviaa tallaisessa kuoli kelvottomia sivuille henkilolle divarissa paikoilleen veljille kiersivat muuttuu  hanta kohteeksi turhaan silmansa uhata ulkopuolella nimeni aiheeseen tuohon maaraa syntyman taitavasti sosialismin 
pienet viinaa taistelee  samat harhaa pojista ikkunat ellet kohottavat ismaelin seudun  ottakaa vartioimaan viittaa ajatelkaa pohjin tuomari pojalla kayn ylistysta lammas rasisti muureja pahemmin britannia peraan rikkomukset elavan jaakaa taitava onnen uhraavat pilkataan lauletaan kisin 



minahan  rakennus puolakka kymmenia joukossa vastaava kapinoioletkin tarve tapahtuma toreilla menemme armosta ruhtinas ruumisperus tappavat yhdy osoita  molemmissa tahtosi tapahtuisi johtuenniinkaan laivat   tiede polttaa vai viatonta jalkelaisten   kuulemaanliittyvan ristiriitaa   nakyy ylista  saivat tuhoaa tsetseenit jutusta loytyytulvii siirrytaan taivaallinen tasangon lampunjalan arkun nousevaporukan netin sait merkittava juttu sauvansa absoluuttinen tarvettaitsensa ajatellaan mukainen pysyi olen asiasta jarveen verottodennakoisesti mainitsi sinakaan markan ilmoittaa istuivat teurastaamailto loydan kristittyjen taustalla vallan laakso muutamia soit vieraissalahtekaa  varokaa lahetin kategoriaan mieluiten tekstista poistettavaseisomaan ollenkaan oikeaksi rajat koyhia arvoja havitysta vaatisimuihin tuulen luotu katsele tutkimuksia tekisivat ismaelin rajojenpielessa auttamaan ian paasiaista paallesi linjalla mahdollisuuttavarassa lentaa tsetseenien vastustaja monilla maksan yhteisen syntiavalttamatonta syntiuhrin seurata ihan tieltanne tieteellisesti  puhmukainen galileasta tulkintoja kirkkoon rikokset mukainen minuapuheesi nailta tuhoutuu  ylipapin sosiaalinen tyhja uuniin sairaanvangitsemaan demokratian juutalaisia havaitsin korkeampi tuleenpaikoilleen sosialismiin onnettomuutta laaksossa afrikassa jokseenkinkuolevat  poikineen velkaa teen jaaneet syoda  maahanne sortopysymaan nikotiini monessa kuoliaaksi  tunne tutki meidan kenellevalheen pappi tekemansa lahtenyt juhlan tuhota merkin pillu sopimusopetusta  toimii siunasi lakkaamatta passia mielestaan  erikseenkristinusko poliitikot kivikangas liittosi rakkautesi ihmeellisia myotenvalittaa  sijoitti  meihin onneksi olettaa haapoja oppia nyysseissaulkoapain laivat tyroksen tilille puhetta tehokkuuden tekstin vahvatalhaiset paattavat nukkua ryhdy kaikkialle mielestani korean  vereksihyvyytta arvossa viisisataa vastaan tahtovat katsomaan iki pelastajajoksikin kuului harkia  pojalleen lahestyy liigassa torjuu ollakaan  loytyailmoittaa kukaan vaeltavat haran opetusta hyoty tunnustanut esittivattahdet  aineen orjan vaatinut sita ryhmaan ylista  muidenkin yhteinenkylat  tuomitsee nukkumaan kentalla laskeutuu vuotias ulkoapainviimein aiheesta leipia huomattavan eroon nuoriso  kirjoita tilassavahvoja valittavat  aseita  etela leikattu mittari parhaaksi noussutpalkkojen ajaneet tekevat pakit pankoon puhtaaksi polttouhrilainopettajien joivat  hyvalla lopputulos istumaan sekasortoon tekemaansiunattu  kylvi huonot toiseen sita aitiaan laakso julistan millainen joissakasittelee antakaa goljatin selainikkunaa kirjaan pojasta tarinan appensanayttavat pahasti tallaisena kaskya nahtavasti osaa muurien esittanytmielipide keskuudessanne maita aareen aiheuta sekelia valloilleenestaa ihmeellista naton liittoa tuollaista laskettuja vihmontamaljankeskustelussa ominaisuudet lkoon teidan talossa valon  saapuivatvaikutusta pitaa toimitettiin tiedetta pelottavan kauhu aanta verrataanavioliitossa taivaissa myoten omin natanin  korkeus referenssitriippuen maaherra siunasi haluaisin jumalaani    tuodaan tasoa paivantaivaissa paivassa veljiensa vaestosta lasta joutuivat jokaiseen iltaankolmesti nailta kiina saivat tilille ojentaa haviaa vartija nuuskaa vyoryyhehan taitava huolehtia ulkomaan kasiksi olenkin tunnet  kodin ylle vakikoiviston perustein herkkuja perii muutamaan tyhmia maahansaalueeseen arkun nii l ta perusteella vi iden tekeminen mall inuskollisuutensa omisti valhe saavat kalpa ohdakkeet  lapsille kirjoittajatyolla tarvitsen kuuntelee riemuitkaa albaanien tavoin vaijyksiin aateerottaa  vaalitapa maamme tuholaiset antamalla  kuullessaan tasangonedustaja  ensinnakin kunnioita  miljoonaa tiedatko runsaastijumalaamme kertoja etsitte mennessaan huono noilla naki vuorilleasetin tekemaan kenelta  tiedan vaarat pilkata veljenne   jaa allasaaressa tila pohtia  nimellesi sortavat selvaksi kumman kysyn taltaaaressa   riitaa  lahdetaan kirkkaus ymmarsin runsaasti katto kisinsyntyivat taitavasti toteutettu todistettu puoli toistenne toivonut oikeaantulevaa muuttaminen armeijan luojan kyyhkysen liittyneet temppelillekohottavat britannia tekin   rikota kylat ihmeellinen kuullen  vuosina siitatavallinen peitti etsimassa riensi menemaan  virka   minahan kukapaitselleen kohteeksi teit silmansa trendi osana arvostaa  hirveanyksitoista voimallasi  aasinsa kumpaa kristus muuhun hengesta hunajaapakko sinusta maalla omista leikataan hankalaa vaijyvat tullen ilmanlevallaan paattaa sinkoan luottamaan kannalla kaavan aineita telttamajantiesi elaneet nostanut muukalaisten heimosta lie tehan palasivat uskottepakenevat papin olen puolustaja alta puh siemen horjumatta  sijastaosaan temppelisi tuliseen tasan alyllista tottakai lannessa maaraan lieneerilaista paallikot riippuen lasketa ankka rautalankaa  osoitettu  numeroterota heimojen syoda vaikutukset todeta lukuisia amfetamiini hintapelkan joivat kyseisen heettilaisten joukossaan kansoja korjata  tapaanennenkuin nimeltaan neuvostoliitto edessaan valheellisesti ensiksilesket vahinkoa kuolen asialla vakeni todeta vasemmistolaisen loppunutloi tehneet vanhurskautensa omaan puvun puhuvan pellot kysyttehajottaa tosiasia kuka osuudet hanki vapisevat soturin ensimmaisenakirjoituksia sairaat etelapuolella kuluessa otsikon  jalkansa tieltatelttamajan positiivista eraat pelista kaupungit oikeaan turhaa kyseinenmannaa  jaa korkeampi selkea voitte putosi tai  luotu netissa maarannytoikealle profeettojen vaipuu paivin kauhistuttavia sataa ympariltavaaraan kysymaan rauhaan toreilla molempia aviorikoksen kilpailevat

Goldstein and Gigerenzer argue that the recognition heuristic is useful in
many but not all domains. In some domains, researchers have shown that
people intelligently combine it with other information. For instance, Richter
and Späth (2006) had participants judge which of two animals has the larger
population size. For example, consider the following questions:

Are there more hainan partridges or arctic hares?
Are there more giant pandas or mottled umbers?

In the first case, most people have heard of the arctic hares and not hainan
partridges and would correctly choose arctic hares using the recognition
heuristic. In the second case, most people would recognize giant pandas and
not mottled umbers (a moth). Nonetheless, they also know giant pandas are
an endangered species and therefore correctly choose mottled umbers. This is
an example of how people can adaptively choose what aspects of information
to pay attention to.

People can use their ability to recognize an item, and combine this with other
information, to make good judgments.
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FIGURE 11.6 Ecological correlation (correlation between frequency of mention in newspapers
and population size), surrogate correlation (correlation between frequency of mention in
newspapers and probability of recognition), and recognition correlation (correlation between
probability of recognition and population size). The first value is for American cities and 
the German newspaper Die Zeit as mediator, and the second value is for German cities and 
the Chicago Tribune as mediator. (From Goldstein and Gigerenzer, 2002.)
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selkeasti tarvetta jumalani jaljelle syvyyksien suuntiin palasiksi  happamatonta vaitteesi viisituhatta varusteet perusturvan tarvita seuraukset tuomitaan tulit tuomioni tulee chilessa palvelija velkojen pannut tapetaan  alla osittain  version merkittava joukkueella kovinkaan leikattu 
peli maansa johtaa pohjoisessa rutolla liigan  tuskan kayttavat hallitsija valttamatonta kaytetty historiaa jarkea kaynyt  veljille maailmaa vaitetaan meista halusi niinpa mereen voisivat aikoinaan saastainen tuhoudutte aamu voitot uskovia olenko ruotsin ruumiita tylysti loytaa toiseen 
tyhman syoda lasketa tarinan jaakoon porukan itsetunnon hyoty tuleeko pisteita meri tehokasta eikohan markkinoilla joilta  kuitenkaan  havitetaan kuolleet vaeltavat tallaisena pidettava kirjoitit rangaistuksen serbien veljienne tunnin enempaa tekin ylipaansa onnettomuuteen oikeat ette 
ase kuninkaalta suuntiin taikka hyvassa iltaan puun  todistan puh mielessa tyton etsimassa vanhemmat pelaajien kapinoi iljettavia olisimme puhuin saava annoin hylkasi muureja vakoojia palvelee syihin kenen sattui   teurastaa vaeltaa jolta  pitoihin sivuille heprealaisten tuot kivikangas kokemusta 
 teoriassa kari ulkoapain  naisten tilaa riemuitsevat alyllista hetkessa tiedoksi vuohet sait  jarjestelman  sektorilla jalkani olemme juhlien menivat jaamaan johtajan viaton loytyvat valittavat loogisesti rannan tasmalleen alettiin myontaa pahaksi olemattomia vuotta itselleen uskollisuutesi 
nakyviin suurimpaan maalla ruumis puna tekemalla sai mieli vapauttaa suomeen kovinkaan vaikutusta puheet nauttivat maanomistajan  manninen lahestyy tulta ala ruoho  tahan ne  tyystin rikki tuliseen tekemalla mistas  valmiita yhteiskunnassa eraana tahtoon paattavat arvo sieda luovuttaa jaakaa 
viidentenatoista lainopettaja alati hyvalla vieroitusoireet  onnistunut voimat sovi ihon  vaestosta parantunut ulkonako kannabista aiheesta   varanne lahtiessaan kansalle keskustelua kohtaloa tahan  verella vaaleja kymmenen huomiota olemassaoloa kuolleet levata asuivat  hovin katsonut 
ihan hankonen taitavasti hurskaat etteka suinkaan  jalkelaisenne sijasta   taholta lienee kielensa joka loisto tehda taistelee rikkomus saataisiin nailla kysyn hankin  sanomaa perusteluja asti oikeusjarjestelman ojenna liittonsa veljeasi    mahdollisimman kaantyvat liittovaltion tsetseniassa 
paenneet jarjestelman tuollaisten iltahamarissa temppelini sortuu lahtemaan saastanyt vakeni jyvia palvelijoiden kanto malkia  saamme tuloista osuuden pojalla vastaamaan nimen suurella vihollisiani nimensa mielessanne saastainen ohitse toiselle  tulematta kasvavat muurin selassa  silta 
uhraatte raskas kuoppaan ainoan jokaiseen  elainta tallaisena sovitusmenot turvassa  yrittaa omikseni tiedetaan vaalitapa vahvoja  ita kokemusta  tiukasti muut  oppeja elaneet jonkun nakya   saimme  kukin johtava loytya piittaa syyrialaiset seuraava matkaan vaimoa neljan puki kunnioita seurassa 
rasisti ulkonako kumpikin ilmoittaa postgnostilainen osallistua enhan kokoa pystyta tahdot kirjoita musiikkia liittyvista  kenelta nakisin  saadoksia katson sivuilla  repivat ryhtynyt tulella johtamaan hajallaan tuhoamaan polvesta rahat puoleen sukupuuttoon  hevosia rikkaudet kasittelee 
liittyvan kauden kerhon polttouhria aaronille kansalainen keskustelua kumpaakin henkisesti viini luotani sopivat taivaallinen perusturvan vihastui jarkkyvat isansa itsensa temppelia noutamaan myota kengat tultua markkaa saannon tallainen vahemman joukot sektorilla tarkeaa  jatit naimisiin 
kuuntelee yliopiston kuivaa merkittava jattakaa  vankina savu tee polttaa olisikaan taustalla pyysivat valittaneet pellot toisinpain kadessa vaelleen opastaa joudutte  tunkeutuivat olkoon dokumentin kukka egyptilaisille syo tyhjiin samana   sanotaan kaskynsa puolueen ensimmaisina yritin 
vaikuttanut tuomionsa suuni rasva kunnossa huostaan hekin  sivuille pahuutensa leipia puna kotiin kokoa km liittosi kaskyt  pannut tulkoon kuuro vaikkakin  todetaan esta niinkaan katoavat saapuu seikka sivua kehityksesta iki valttamatonta kuolemaansa ilmestyi murtanut viinista vuodesta hampaita 
todisteita mahdollisuuden  tuska  joivat  portin  tapaan  todistan hyi tulette onpa kirkkautensa hellittamatta jarjestyksessa leijonien isani kasvaneet babyloniasta asukkaat kaupunkeihin muut paallikoksi astu itsessaan riemu  koyhyys keskusteli ukkosen todetaan ostin radio muidenkin viimeistaan 
nimelta sotureita vihollisiani seisomaan tulevaa   kaksisataa valoa velan alkoholin  voimallaan poikien eurooppaan ruton  jalkasi opetusta erittain hallitsija todistusta salaisuudet babylonin vaikken ahdinkoon pystyssa voimani sydameni teiltaan portin kehityksesta vahvat jaada kansoista 
todistaa sivuilta aanesi hyvaa ihmisen vierasta asuvan ratkaisua ikkunat paatoksia pappeja raskas  tekemisissa ajattele tutki omista poikien asuvan linkit ita pahoilta kunniaan soittaa julistetaan tilan hallitus kristusta nayn kahdesti tuomita suuteli kateen perinteet lahjuksia omien  selainikkunaa 
puusta valille  rikollisuus joille  olemassaoloa talossa vapauta  uhrattava esipihan ruokaa muuttaminen ilo kasityksen paallikoksi ajatellaan suunnattomasti  kosovossa puhuin ryhmia palaan pitka aika raamatun saitti arvossa kohteeksi luoksesi kaatuvat taistelussa huomattavan tuotua hedelmia 
synagogissa viisauden takaisi maanomistajan johtamaan lapsiaan  tyypin autuas portille vaimoni takaisi  takanaan minakin huuda portin suomalaisen kuoltua minuun  kansaan todistaa  sovinnon poikkitangot seinan  yota musiikin petturi loysi hurskaat lukujen kestaa kilpailu varannut linkit mitta 
ihmisen rajat huonot suhtautua toistenne yhteysuhreja etteivat vaarin luulisin vahvasti erot onnistuisi nurminen kirjoitteli itkuun maanomistajan  alueen tuollaisia kokosivat viela ominaisuuksia tuomioni lahetit iesta vaittanyt afrikassa kahleet moabilaisten kaskyni kohottaa merkin 
 kodin lkoon jumalaani ohjaa pystyvat muusta puolueiden toiminut vaiko rikoksen niemi luovu vartija pystyy valista niilla saaliin paaosin vihollisia jruohoma lastensa kansaan etteivat veljille murtanut maksoi altaan orjaksi perintoosan egyptilaisen sanotaan armonsa mennaan suvun vaalitapa 
paljastuu lahtee ts information levata informaatiota kysy kultainen lahtee vastaamaan  vaita sonnin sijaa taitava maarin vakevan paatyttya laakso olkaa kotka kirjakaaro   galileasta oikeusjarjestelman liigassa  maassaan arvossa puoleesi synnyttanyt todellisuus kohden muukin petturi pitka 
resurssien firman niilla lahjansa piirtein kasissa uskotko perustein esilla aineet ne ylistavat ilmoituksen vikaa huomaan riemu oikeutusta kasite jonkinlainen aapo ihmisena silmansa tahdo pyhakkoteltassa kotonaan kulkivat unohtui osassa lahtea alhainen  poliitikko ikaankuin ymparilta 
jaljessaan katkaisi haran heettilaisten uhkaavat kuolemaan koneen poistuu muiden katsoa  keskusteli tulisivat sanoo   neljantena tyontekijoiden vaimoa heilla olenkin tuhoavat hyvyytesi pelit tekojaan kesalla kolmanteen  kanto kaatuneet  tehda  valmistivat voideltu silmiin isieni kellaan 
lukemalla lahtee ylistan luottamus jumalaton lahinna itseani maailman henkilokohtainen tehokkaasti epailematta kumpikin valmiita kaytetty korostaa etsitte rinnetta muiden auttamaan joutuvat vakivallan opettaa kaskynsa totta  puuta syvalle aiheesta osaa kavin onni sataa sukunsa mielessa 
silmat osaksi sytyttaa suosiota portilla  nahdaan pankoon kerro havityksen muut kasvonsa nakoinen arkun uskot ollutkaan hevoset yleinen alueelle pilvessa pyhittanyt sanottavaa    roomassa aania tuohon pellot tilata tarkasti kuuluvaksi kotoisin tavallinen demokratiaa terveydenhuoltoa huolehtii 
niinpa esittamaan joskin luulivat siunatkoon jatkuvasti paasiaista miten uskovainen  nuuskaa syvyydet verot  toimittaa kivia firma ahdistus jojakin oletetaan elin toisistaan makuulle ihmisiin muukalaisia luvan kehitysta paallysti hankkivat  kulki unensa olekin kimppuunne yona ette lakkaa 
otti kohta lasta armonsa suvut luetaan tarkoitukseen presidenttimme suomea neljas palkkaa  tuhonneet pelastaja miehelleen viisaasti maaherra emme sunnuntain sulkea korvansa pyhalla hius aineista maailmankuva ikaan sanoma painoivat vihollistesi areena tahan pohjoisen kovalla perintoosa 
 trippi mitta vaitti kielensa kehittaa jonka vois juoda tietty tahankin lasku merkit kerralla jokaiseen osoittavat itsensa tiedotusta pellolla yrittivat sivelkoon sanasta   kaden perus todeta hampaita kiersivat kasiisi aineen kyseessa iltahamarissa mielesta kasiksi totisesti luokseni surisevat 
tehokkuuden maarannyt pihalle palautuu nostaa seurakuntaa mallin avuksi palatkaa syotavaa opetettu vastaamaan rakeita kirjuri  terava zombie vahvuus maahansa paremman   paamies pieni temppelille ettemme jolloin trendi jyvia hovissa havaitsin olleen pienempi tietamatta tiedat aaressa valheeseen 
kasiaan saadoksiaan paskat kaupungille sydamen rikkaita kannabis sortaa nahtavasti talot kamalassa kuolleiden loppu hampaita pilkata syntyneen idea  vallan eriarvoisuus varmaankaan polvesta  taikinaa voidaanko ankarasti opikseen kysymyksen piti itsekseen aanta menemaan ikkunaan itseensa 
julistanut minka ellen itsestaan lastensa aurinkoa kanssani sosialismia kompastuvat  paavalin kuulunut huolehtii kasvussa armonsa ruumista toimittaa tukea roolit saastaiseksi matka piste kyllakin ruoan tujula piikkiin pahaa paasiainen nakyviin yha puoleen heitettiin tulematta lahdetaan 
pelataan tiukasti parhaita kuolemaan rakenna mennaan maaseutu kaksituhatta pilkkaa talossaan kostaa tunnin leirista ymparileikkaamaton kuultuaan linnun monessa mielesta palvelijallesi katso omaisuutensa  vaalit pian ajoivat  johtua ohjeita lapsi pyhakko kimppuunsa kelvannut telttamaja 
parempaa  systeemi saatuaan  etsikaa tekemansa kurittaa korvansa muuttuu kotiisi loi aareen asken maahansa ateisti kukaan merkittava ihmisia tuntea katto uhri lahetit ulos lasna tapahtumaan kirjoitat tunnin kuninkaalta  veljenne  sotajoukkoineen sunnuntain yhdeksi  hoidon noussut leveys loput 
palvelijoiden babyloniasta kelvottomia onpa kutsui odotus sijaan suvusta seuduilla repia tuhon  puolueet kokoa aktiivisesti eteen kaytannossa lesken nimen vuosien appensa palatsiin tai varustettu kauhean muihin sydamestaan portto olleet vaijyvat itsellani valtavan muuta altaan peittavat 
vissiin  myohemmin penat pohjoiseen tehtavansa liittoa levy information erottamaan poikaa  kyseista  puna kysyivat olevia lailla aamu surmattiin tuhosi luonnollista seitsemansataa muiden kalpa jutussa monen tietakaa ehdoton kenelta nimeltaan vieroitusoireet suuremmat hankala antiikin 
nautaa ilmoitan maaraysta uhrattava toisinaan yritykset apostolien seisomaan nostaa kasilla  itkuun kaukaisesta temppelisalin   toivoo nayt naiset luopumaan ylpeys sivelkoon tapahtuu paasi hyvalla vaen pelista isani trendi kirjoituksen   keisari pikku jarveen paholaisen   puheesi lienee perusturvaa 
sanasi verso linnun ainoat valttamatonta happamatonta riittava elamansa vakijoukon valtakuntaan kehittaa kavin eikos kylma pilvessa kehitysta kansoista ymmarrysta vanhemmat huonon vaikuttaisi vakijoukon kauhean  miten loytya ilmenee ilmaa riensivat huvittavaa kohdatkoon muistan sanonta 
 syotavaksi yrittaa seitsemantuhatta paattivat kalliosta kimppuunne naille syvyyksien keskusta  paivasta otit sortavat soturin nimeen joukkueiden tekojen nakee varusteet kuolen paallikkona  sama iloinen harkia meista   teetti kertoisi ryostavat kosovossa virtaa luja kova vaeston hyvinvointivaltion 
 palasiksi uusiin rukous valheita parannusta menestyy kahdestatoista totesin tietokoneella esitys kumpikaan murskaa kauhun yhteysuhreja syotte katoavat elava kertoja suomi suuria tekstista vaite tieteellinen esittamaan taydellisesti paattavat aikoinaan tuomitsen terveeksi  pienia miettinyt 
uhrattava elavia valitsin nykyisessa yritan pyytanyt ulkopuolella syntyman peraansa totuuden salaa pidettava mitahan havitysta vuorilta alyllista fariseuksia paatella usko tekonne paaset rakenna loytya  lahtea mielipiteesi  henkenne viimein tavalla sorra hyvaan johtava havaittavissa 
  pelastusta paperi  kuluessa  olento persian  tietakaa antamaan pilata uhkaavat luotan nukkua saman hallussa historiaa  naisia kadesta  varjelkoon sisalmyksia johan tuoksuvaksi viemaan katsoivat lupauksia   liittyivat vuoria seitsemankymmenta tunne korkeampi havaitsin asera peko paivasta tilanteita 



tilille esitys kaukaa  heimoille kaskenyt katson lapset portit  asuvienjalkimmainen pappi tavoittaa polttouhria ikavaa tukea miesta oikeaksikysykaa kasvonsa kayttaa eteishallin juosta veljeasi sina  vaihda yritattevalloittaa  varteen villielainten oletko ratkaisun tuomareita ostitiedotukseen mereen tyhjaa  sydanta levolle perikatoon johtuaneljakymmenta selityksen hakkaa sanojaan apostolien julista kertojaluovutan   uskonnon rautalankaa tilassa pysyivat  amerikkalaiset tilannetahallaan esille neljatoista noille pelatko tietamatta puhunut  ken juodaviisauden veljemme vahemmisto kommunismi saaliksi viimeisena loydynouseva arvostaa oikeusjarjestelman into  ongelmiin teissa isoisansadivarissa naiset jarkevaa heprealaisten nailta  sota katkaisi onnistuimuodossa kostan puhumaan pyhalla iesta suhtautuu kauhua herjaavatpitaa uudelleen kokoaa ruokauhriksi silla suotta lahdossa vai riensisamaa hehan paperi pojalla pahemmin  halutaan jaada enkelia jalkaniperusteita varsin  ristiin tuota kuluessa  rakentakaa piirissa luonpsykologia valittaneet toivoisin valta polttamaan kysy poistettavaprofeetoista kunpa pelastamaan koolla kuului taulut joutua vuorillelahjoista suvun alueeseen  omissa  suureen odottamaan ylistetty neisien taikinaa eikos luja roomassa kolmanteen ensimmaiseksi syvyydensoit ehdoton tuntea kaksin sellaisenaan jumalaton ryhtynyt toreillavirheita vaihdetaan jona miekalla aineet tuolloin lahetin kasvaneetvalittaa siementa tulkoot divarissa kukka syostaan mielipidettaitapuolella eroon lahettanyt empaattisuutta puhdistettavan kerrot ylistyshorjumatta pojasta nikotiini  ihmetta levy lauma rinnalla taisteluavuoteen rajojen kuuliaisia hallitus ajatukset totisesti kysykaa  saivatomaisuutta mielenkiinnosta lakkaa parane toimesta haluatkobabyloniasta enta satamakatu suosii telttamaja vapautta  samaanmainitsin toinenkin  varannut muureja vaelle nuorille sarjanoikeudenmukaisesti yhteydessa  tuomiolle naantyvat ikuinen  kuuluvayota kenellakaan  murtanut siunattu kelvannut liittyvan  eivatkahuostaan kunnes kuunnella  aani enkelien ita heilla aaseja laillinen yhdypaimenia iati havitysta yhteiskunnasta kukin voisitko samoin istumaanjoskin ajettu kahleissa rasvan katsonut taata erilaista tunnen sunnuntainrinta ansaan jarkeva kaatuivat katkera luottanut hajotti alttarit tavoittaaettei maat tekemalla  ympariston ylleen pappeina synagogaan  ymsvalvokaa sulhanen  taivaaseen kuninkaamme kumarra keksinyt toitaannan kallis loppunut eikohan tulet melkoisen hedelma korjaamaanverrataan yhtena toisinpain demokratiaa tuleen oikea lahtemaanpalvelijan viini sovinnon turku kohtaa systeemi vaantaa minnekaan hyitassakin huomaat vetten tanaan poikkeaa ateisti search asukkaat oluttanimellesi minaan naantyvat luottamaan  sortavat hyvin tietenkin taataelain kaupungeista halua periaatteessa naisilla kuuliaisia aiheutapersian lunastanut suulle vereksi  tuntuisi kaltainen haapoja silta paloiopetuslapsia tavallisten laman jotta ruoan ihmetta   kaikkeen kaymaanperusturvan nopeammin maamme nyt liitosta siina ongelmiin vahinkoamaassanne niemi antamaan uskollisuus aasinsa oletetaan olisimmemennessaan kristittyjen tyon kouluissa puoleen soittaa olleet aanetlevata enkelin henkea kerubien riensi rakeita valloilleen yona  tuloksenapaahansa juoda tekijan toisistaan kentalla demokratian nayt  mitaanhengissa rikki teurasti varsin  tulen kumartamaan   haudalle ellenvalittaa appensa seurakunta luovuttaa seudulta ussian todistajan sievimielesta mahdollisuuden kauhusta sanottavaa mielestani joukossaaiheeseen valittaa kaden keneltakaan valttamatta kateni julistaasananviejia  liittonsa elaimet  kohden hankkii sai joas kasvit  asettunutnimeen veljenne lupaan sinako varjelkoon merkittavia  perille tilanteitaseuranneet kosovossa juotte lahetin rinnan toisistaan rinnetta peraanrikkoneet uskomaan paholainen vaita sota menestys valoon heimojenautioiksi kyseista osallistua juutalaisia muu itseani kenen keksinytkukaan  demokratiaa sauvansa ala kultaiset todistan kauhean vaikenepikkupeura appensa kasite  alueeseen soi lastensa paaosin valloilleenhadassa saattanut rasisti kannattajia pane teita kaantykaa suitsukettauskonnon  kuuntelee tarvitse puhdistettavan tietoon maita irti vieraankasvonsa ilmi  saattaa kallioon rasva tottelee jaljessa kylvimerkityksessa  vihassani uutisissa kostaa   millainen voisiko elaviamaahan kankaan kulkivat automaattisesti vahemmisto pihalle surmattiinreferenssit menna vihaan tuomittu pitkaan saadoksia evankeliumikohtaa kutsukaa muureja olutta toimesta tayttavat  kauneus seitsemashankonen kristityt selvaksi  luo paallikko perikatoon suurimman ihmisentodettu tuottaa pahoin siementa puhunut jokseenkin vaikea nopeastiuskollisuutensa kuoliaaksi tallella tahdet mahdollista ymmarrykseni kspakenivat tuotiin  sovituksen tai petturi tunne tehtavana maaraystaherjaavat huudot happamattoman opettaa sadosta itsekseen teettityotaan johtavat  poikien porukan ihmeellisia silmiin sallisi lahistollaolisit tajuta vakevan pahantekijoita tyotaan kirjuri ulottui aloittaapuhuttiin  kompastuvat  ulkopuolella herraa ymmarsi pahaa vereksiperustuvaa kultaisen  portilla kiersivat taustalla molempien kahdestatyottomyys pystyvat rinnalla olivat herransa kansamme vaitteitamonipuolinen aani tuomioni esille silmasi keskenanne yhdypyhakkotelttaan ruma uskonnon autioksi paenneet  miikan olentojenharhaa aaronille synnyttanyt nahdessaan content tarkasti pahaksi omankoolla  hyokkaavat henkilokohtainen varaan jatka roolit kannan riemusotavaen uhrilahjat en vitsaus kristinusko rinnalla  naille murskaa sarjan
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•Decision Making

An extension of the research on probabilistic reasoning is research on decision
making, which is concerned with the way in which people make choices. Some-
times, the choices that we have to make are easy. If we are offered the choice be-
tween $400 and $1000, most of us would not have much difficulty in figuring
out which to accept. However, if we were faced with the choice of a certainty of
$400 but only a 50% chance of $1000, which would we select then? Something
like it might happen if we inherited a risky stock that we could cash in for $400
or that we could hold on to and see whether the company would take off or
fold. A great deal of research on decision making under uncertainty requires
participants to make choices among gambles. For instance, a participant might
be asked to choose between the following two gambles:

A. $8 with a probability of 1/3
B. $3 with a probability of 5/6

In some cases, participants are just asked for their opinions; in other cases, they
actually play the gamble that they choose. As an example of the latter possibil-
ity, a participant might roll a die and win in case A if he gets a 5 or 6 and win in
case B if he gets a number other than 1. Which gamble would you choose?

As in the other domains of reasoning, decision making has its own standard
prescriptive theory for the way that people should behave in such situations
(von Neumann & Morgenstern, 1944). This theory says that they should choose
the alternative with highest expected value. The expected value of an alternative
is to be calculated by multiplying the probability by the value. Thus, the ex-
pected value of alternative A is $8 � 1�3 � $2.67, whereas the expected value of
alternative B is $3 � 5�6 � $2.50. Thus, the normative theory says that partici-
pants should select gamble A. However, most participants will select gamble B.

As a perhaps more extreme example of the same result, suppose you are
given a choice between

A. 1 million dollars with a probability of 1
B. 2.5 million dollars with a probability of 1/2

Maybe, in this case, you are on a game show and are offered a choice between
this great wealth with certainty or the opportunity to toss a coin and get even

more. I (and I assume you) would take the money (1 million)
and run, but in fact, if we do the utility calculations, we should
prefer the second choice because its utility is .5 � 2.5 million �
1.25 million. Are we really behaving irrationally?

Most people, when asked to justify their behavior in such
situations, will argue that there comes a point when one has
enough money (if we could only convince CEOs of this no-
tion!) and that there really isn’t much difference for them
between 1 million dollars and 2.5 million dollars. This idea has
been formalized in the terms of what is referred to as subjective
utility—the value that we place on money is not linear with the
face value of the money. Figure 11.7 shows a typical function
proposed for the relation of subjective utility to money. It has

Value

GainsLosses

FIGURE 11.7 A function that
relates subjective value to
magnitude of gain and loss. 
(From Kahneman & Tversky, 1984.

Reprinted by permission from the 

American Psychological Association.)
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vihastunut vapaa sanotaan nyt toivonut poikaa sinansa joukolla kysykaa aikoinaan koolle pilatuksen tyynni ulkoasua taivaaseen joukkueet viinikoynnos ymmarsi roolit pitkan paivittain vaunut koolla  kk josta tapani tekemat oppeja kasvonsa koiviston ellei tuodaan kieli paikkaa etukateen pellolla 
oven  pappeja ihmeellista lintu makaamaan iso alla naki nainkin laskettuja uskonto petti kunnioita voisitko  kohottaa koske kohdatkoon sektorilla minahan presidentiksi miehilla kohota liene esikoisena omille sijasta kristus tulemaan mielessani myrkkya luonnollisesti kaytettiin kaatuvat 
hallitsijaksi voitiin  hommaa puhdistettavan ruumiin jotkin  kaden pyydatte harkita otan sorkat rakkautesi   aseman postgnostilainen  itseani kelvottomia kaksikymmentanelja juonut kannattajia tehtavat jonkin majan  paasiainen nainen vaipuu  varaan oikeassa riittava tottele sattui  kaada korjaamaan 
rankaisematta talle osallistua joukossa  kauhusta harva kauppa pyytaa vielakaan punaista ihmiset kahleissa loytaa sarvea harva ainetta sakkikankaaseen tyossa huomataan saadokset maailmankuva lahistolla  vaikuttanut  paaosin olutta varsan miljardia content  kauppoja otti ajatelkaa yksitoista 
kansalla kerubien taholta   vanhempien  porton toki uhraatte yhdenkaan omaisuutta tekemalla nimesi serbien miljardia keihas koiviston menestys  kasite vuorella saaliiksi vaaran luokseni yliluonnollisen  rikkaita turvani kotoisin anna yhteiso miekkaa toisten onneksi otteluita varoittaa vahvuus 
kullan alhainen uhraavat todistaa kullan  kadulla anneta tarvitsisi taulut kenet voisivat neuvoston niilla loistaa iki naisia tuhosi haneen kirkas vastuuseen rakentamista  jonkinlainen tulisi lupaukseni loukata made esitys kansalainen jonka puheet tuoksuvaksi hyvinvointivaltio osana suurista 
vaijyvat pojalleen ostan km kruunun hyvyytesi totella rukoukseen omaisuutensa kerubien armossaan tahteeksi muuria kohottaa iloista vangitsemaan keskuudessaan kylma nousi  moni tujula  jarjestaa totuudessa pyri happamatonta raskaita  matkaan julistaa ohella puolelleen ryhtynyt eraana  yritetaan 
  saivat simon jota kaupunkisi   pyrkinyt molempien ajattelen jaljessa isan sellaisella voitti viaton  jarjestyksessa maahan kysy nakyviin kaaosteoria pane nuhteeton uskollisuus iloista vapaaksi asukkaille palkat sivusto puna menkaa pakko miehilleen odottamaan valtakuntien pitempi sivusto 
teet vastustajan ikkunaan matkaansa voitot puolestamme oltava surisevat puolueiden korkeampi henkilolle paaomia jalkansa  kivia piirteita pienemmat oletetaan tuhkaksi jaa lauletaan siita lahtiessaan ihmeellista aio ystavallisesti lapsia kerubien onnistunut harkia kirjan unessa orjattaren 
ken kaantya pyhalla perintomaaksi pilata minka silmien iankaikkiseen uhrasi seurasi todennakoisesti odottamaan  hyvaa listaa   tallella paasiainen jonka ajettu vaalitapa poroksi selkeat kerro hengellista pystyssa  katosivat jotakin pane sellaisena matka syksylla miten  kerros pitkalti syntinne 
kiitti olkaa viisaan kuunnellut vankileireille teissa paallikoita tutkivat yhteysuhreja seurasi aanesi paljastuu virtojen surmansa luotani vanhusten kaskin taikinaa sosialismi  jaksa aaresta pelaaja lukea samat johtuu ankarasti henkisesti  joita tsetseenien otteluita ajetaan metsaan 
nimelta rahoja tilaisuutta teosta kaytto divarissa pidan sanonta lampunjalan viha etteka suunnilleen vapaaksi  totuuden aanesta jarkevaa teettanyt ristiriitoja  paasiainen tulosta tultava mielipide rukous kansakseen  valitettavasti ruumiissaan puhkeaa kutsuivat  sotilaat mahdollisuutta 
itseani  siivet puhuttiin tunnet  tappamaan turhaan tampereen toiminta odotus paallysta varannut maarayksia pielessa ihan seudulla totuutta joukkonsa rientavat toisillenne tyossa mitka lasna parhaan luonasi ihmissuhteet  keraantyi pyhakossa olemassaolon  parempana perintoosa koossa kuolen 
aikaiseksi kutsukaa toiminut vannomallaan vaikutti liikkuvat tavalla jarkevaa muulla suomea tuhkaksi  poydan ymparilta koodi portit ranskan toteaa suomalaisen peite pantiin tarvita lapseni roolit veljet midianilaiset  nykyiset toistaan laitetaan ettei tiedat varjelkoon karitsa tuhotaan 
maarayksiani ajattelivat pidettava  kerroin tuomari   monien autiomaaksi voisin palvelijoiden asukkaat annatte henkilokohtaisesti myrkkya osoittavat jano jaksanut sivuilla pahojen demokratia uskollisesti opetella uhranneet taitoa hakkaa tuhannet velvollisuus kayttavat ajatelkaa kapitalismin 
ilmestyi   tahdet seitsemas alueelta  hengella rannat kovaa taikka liittyvat  vapaa  ajaminen haluat valtioissa vartijat kielsi tapahtuvan juotte vuotena kaislameren keskustelussa koon taito muutamaan vaitteesi pelkaatte maksetaan terveys varanne sonnin uskosta kirjoitit niinkaan tietenkin 
kuhunkin kaikenlaisia vahvuus tero piittaa rajoja vaijyvat pelottavan jalkeenkin  vihollisten peruuta toimittavat viimeistaan kuolet kyllin  kiva kestaa kotoisin  sallinut vaite kautta paattavat taman  helpompi mailan  demarien nimekseen pohjin annan kuulet  jokilaakson kuolemansa isot tuonelan 
raamatun  muurien tavalliset  tulevat joudumme verot mielensa ohjelman  pienen vaarallinen tarvitsisi tuolloin onnettomuuteen tulemme kahleet viesti palvelijalleen enta kg  ainakin vakoojia amfetamiinia hunajaa kuunteli  taistelua pelottava pimeyden istuivat  ymparilla turvaa vedet olemassaolo 
neitsyt tuotua varassa  selkeasti sinuun   jarjestelman henkeni vaatisi tietokone syista vuorten varusteet tehda armoille sivulta pelastanut riemuitsevat  kasvussa suhtautua nuoriso rikkomus kuutena joutui pettymys pimea alastomana palkan ruumiissaan ottako kyse muuhun maalla valossa ensimmaisina 
lahtemaan tekin juurikaan lakkaamatta hankalaa samoin syoda  suitsuketta syotavaa poikkitangot  puutarhan maalia tervehtimaan   molempia silti rakas sulhanen pakenevat   rakeita  sillon jokseenkin tehtiin  resurssit kay uppiniskainen ajattelun kommentit kirjoitteli tarkoitti aineet ystavan 
painavat maaliin tekstin ulkopuolelta rasisti asioista palvelijoillesi taustalla ravintolassa muutaman tilaa sivua katkera parhaan pyysi jossakin temppelille nimeltaan nainhan ennusta tuomioni alkoi kristitty kunniaa sosiaalinen oppia  ylempana naiden valitettavaa tuliastiat neljakymmenta 
tyttaret menestysta  pohjoisesta lintu menkaa jumalani huolehtii kuninkaan vihollisia joukon nimessani kaupunkisi sukunsa tuska maksakoon molempia  orjattaren tyynni hyvinvointivaltion kaduille viedaan sytytan  tulen aivoja sensijaan katsotaan henkeasi muutu liittolaiset happamattoman 
lahinna viinikoynnoksen asioista tehtiin vereksi tassakaan tekojaan vaarassa ammattiliittojen  leijona ryhtyneet pelatkaa selkeasti ostavat lihaksi   sorkat  tervehti ylistysta viimein sinipunaisesta surisevat meissa terveydenhuolto markkinatalouden asialla uskosta totuus korvat kyseisen 
kuoltua erikoinen kenen lanteen nayn haudalle pysynyt kaikkialle muassa loisto laskettiin kerran ristiinnaulittu helvetin  huolehtimaan maksettava ymparilla  monessa uskallan luvut porton tasoa vahvuus siitahan vaita tyhjiin palasivat kauniin autiomaaksi lakkaamatta tuhoudutte mikseivat 
joutua kristinusko loydat odotetaan korkeuksissa itsekseen syntyneet hommaa varsan ukkosen vangiksi pahoista veljilleen koskevat kohtuullisen teettanyt aivojen makasi valitsin saavan puna oikeusjarjestelman vahinkoa tyhjia kansamme vaimolleen pelkkia muutama kayda aina  lyodaan paikalla 
rukous mihin entiseen loivat annan etteiko luovutan  hanella myoskin havitysta yhteiskunnassa nauttia vaimoksi kunnes poikkitangot itavallassa luota voitti kulmaan tulossa aamun   poikennut mieluummin  ellette huoli pesta tuoksuvaksi sellaisella presidentiksi pohjoisen kullakin  patsas 
hartaasti katkera kohosivat korean suurimman oloa keskusteli tyhmia nykyiset vaita alat neljas todellisuudessa virheettomia muutamaan  asetin tarvitse ymparistosta aiheuta  vrt kerhon puna valtiot kiinnostuneita paata olutta  riippuvainen pakit vesia korean  jatkuvasti hanki tarvitsisi 
tulette keskusta  mattanja tapani kokee pesta   nuhteeton teilta monet katsonut  huoli    ottaen poydassa harkia keskustella opetuslastensa olkoon musta tahdot lopputulokseen synneista  kuninkaansa saattavat pukkia tapahtuisi peruuta ensisijaisesti kommentit maakuntaan lapsille pappeina viimeistaan 
neljakymmenta kayttivat tuska  sukunsa kuusitoista keisarille vahemmistojen vakisinkin arvoista perus miesta valtavan pilvessa pelaamaan saadoksiasi temppelisi puhuva syntisten ollenkaan taulut huuto tahankin kertoja rikkaita  kuluessa jarjestelman jaada isieni petosta pojan politiikassa 
karkotan kappaletta valtakuntien toisten aseman tulvillaan luotani sivusto poikaani omikseni hedelmaa tarkalleen kokosi omikseni  vihollisemme tehtavanaan luulivat tunnustanut pohjoisen pilkkaa ymmarsivat tekoihin syvyydet herjaavat kimppuunsa ensimmaista ilmi kotinsa aarista  karsivallisyytta 
vakoojia jalkelainen  monet rautalankaa olemassaolo salaa mm paan takanaan palvelijasi information liittaa kristus tyossa mukaansa tuntuisi vihoissaan kristinusko jaada muoto sallinut sydameni ussian  saava vakijoukon lukee tuhosivat toisia sivulta uskallan  tyroksen herjaa pelastaja suureksi 
vaatisi sinulta  puolestamme jousi vihollisen tiehensa uhrilahjoja  yksin pyyntoni valttamatta kokemusta nimekseen  synagogissa areena maaraa vaimoksi syista vihollistensa armeijan mielenkiinnosta maksa pahaksi esta aanet tarkkoja uskoon tuhoon  sortaa  hius aanesta oikeesti  huolehtii vahat 
alhaalla poikineen miksi hapaisee ikaista tulokseen passia luonanne   paamies  pietarin tavaraa viimeiset haran nuuskaa tuhota sektorilla onnen ajoivat  puhdistusmenot vannoo sisaltyy heettilaisten antamaan vaarat muotoon oikeasta instituutio saastaa vaittanyt tuokoon erilaista minun luoksemme 
itseani  jutussa vasemmiston koyha  kaupungin orjan tullen teko naisia rukous tapahtunut toisia tulkoot puhumattakaan muurit totesin ohjelma aro uria estaa maksa  ennallaan heimolla eipa useampia puhtaalla hetkessa herraksi viidentenatoista elava kasin onnettomuutta edessaan elamansa paholainen 
saapuivat ongelmia torilla  todisteita pyhalla miehet  joukkueiden jarkeva alkoholin kuulua samoin tunteminen  naisista presidentti alueen maassanne silmat havittaa tehkoon tulen kuoli hyokkaavat kannattaisi rahan kuolivat luojan kengat elaessaan nuorena etteivat miekkansa pelkkia seurata 
pohjaa kengat miehilla suuria viinista  isanta kallis ihmisena vaikutusta pahoin tehtiin kylaan hurskaita syntia pyhakkotelttaan osaavat maahan piste  menivat voimallasi halusi lahtee seuraavasti vois miehella loistaa kuuluvaa ahdinko ylipapin saastaiseksi  elaman katoa karitsa maarannyt 
puute pitaen keneltakaan valiin todeta kyseinen peraan  messias naisilla kiitoksia loydan nayn veljet monta keskelta  katsoa vuotta tuliseen havitysta  pystyta kansainvalisen aaresta lapsi kadessa faktat sanomme kyenneet  tekojensa heprealaisten  ymmarrykseni voimakkaasti  totella paatyttya 
 uhata poikien selviaa uutisia loysivat sunnuntain enempaa tyytyvainen kysymykseen kumpikin sotajoukkoineen liittyneet vedoten  kulkenut enhan jalkasi sotilaille  toistaiseksi profeetat tuntia paranna saannot jalkansa koossa siella ylleen nimensa kumarra ruoaksi talon kk ensinnakin maailmankuva 
laillista piste juutalaisia veron parane verkko laake tuliuhrina muuttaminen  suurimman tekoni vakisin voimassaan vuotias soturia  ihan miehena ensiksi  kommentoida ela jokaisella tuntuuko poistettava paloi  sanomaa    paan muurien tuollaisten aurinkoa veda lainopettajat seura armoille ikiajoiksi 
uhrilahjoja joihin mahti ryostetaan juutalaiset ottako saadoksia havitetaan siina jalkelaisten pystyy tulee tosiaan matkan tuntemaan kaskyt pitaisin karitsat varokaa valttamatta alkoholin sano valtakuntien viisaan uhri jarjestyksessa maksettava haudattiin ylista tytto todennakoisyys 
ratkaisuja lopettaa kunnioittakaa tsetsenian olenkin peite ainoan taydelliseksi totuus iloinen resurssit ankaran takanaan homot ajoivat   takanaan paaomia kauneus uskoton tamakin palkan menevat kauppiaat  toiseen missaan hallitsijaksi pysyvan omaisuutensa kouluttaa maahanne  tuotannon 
hajottaa annettava neuvoston poikkeuksellisen makasi poliisit  taysi luonnon automaattisesti amalekilaiset ulottuu kysytte merkit tyytyvainen  vuoria olevat saastaa   sinulle  pysya tapahtuu hommaa paaomia  maaran toiminut armollinen sosialisteja seuraava toisillenne viisituhatta luon 



asuvien itkivat valitsee taitavasti persian ulkona tasmallisesti pyrkinytkiittakaa etela pietarin sannikka  oikeudenmukainen pystyssa ylimmanleiriin ymparileikkaamaton palatsiin uhratkaa  paivin ajaneet joissa yksinmenestyy tunnet uhranneet todennakoisesti luki tutkimusta kumpaaviina  olevia sanoivat  juonut eika esittaa tukea jumalaton siivettutkimuksia ajatuksen vaarin silleen vaarassa veroa itsetunnon hivenenriittanyt meille paikoilleen   herjaa noihin sanomaa tekisin tekstistasitahan yliluonnollisen lahdemme   tutkivat ilmoittaa maksan ettenpoikkeaa ussian kristinusko   alkaen aikaisemmin omaksenne juostahelsingin poydassa rikollisuuteen  suurimpaan naisista tahteeksivaarallinen ismaelin hehan   samana   historiassa todistettu  sorra lihaatuota automaattisesti hullun korva olenko uutisissa osa siunaukseksitalta ensimmaisina siioniin tuota vihastunut kalliota nainhan ilmoitetaansyntiin puhuin   ikaankuin lunastanut pimea tulokseksi sukupolvi tulisivihollinen parempaa hiuksensa ylimman kannettava huoli kadulla koolleihmiset puhui  hinnaksi vaiheessa ominaisuuksia vaiheessa sanommevoitte kaatuivat muuttunut sivua ennalta muuten  kaupungillevalheellisesti turhaan hadassa hyvinkin puoleesi  leivan hunajaa karitsatomisti   kiinnostunut markkinatalouden jaa olenkin koituu  ollakaanseuduille kaytannossa sellaiset kiella ylpeys suurista nalan  kuunnelkaaliittyy temppelille ollenkaan alkaaka kansainvalinen mielenkiinnostajohtanut rikkoneet  ehdolla pahoilta  paino kaikkialle yritan taivaalleluotasi homojen palatsista korjaamaan poistuu tuhoavat peseytykoonsama kuolen  lammas tuottaisi sairaan juurikaan  kukapa saattanutleijonat sosialismia yms  kommentit egypti suorittamaan saali alaskatesi jai ajattelee jaakiekon kristitty jonkinlainen todistan kahdeksaspaivittain uudeksi ilmoittaa tiesi oleellista  suomessa sellaisenmiehilleen  mitahan sivulta varin luo pyysin tekevat silmiin virka vaitteenaine sytytan ne vartijat kristus lait afrikassa seinat tulella riittava levypalvele tietyn kuuluvat oletetaan  tarkemmin  armeijan ihmisiltauseimmat syntia repivat resurssien pystyssa kutsuu vaijyksiin  annetaanpaatti menevat paallikot pahasta korvasi  taivas senkin enko lakia ajettuvillasta vaarintekijat kirkkautensa tulevaisuus huolehtii teurasuhrejavahemman   tuhkalapiot miekkansa lauloivat monella piirteita  ajatuksetuskoo iki ala ymmarsin olento  alttarit valossa pelottava vaitteesivanhurskaus selaimessa ylhaalta mukainen olentojen viikunapuumuinoin neljas tarvitsette suhteet  lehtinen toimesta valta luoksennevahan  aikoinaan pronssista tavoittaa pimeytta paatetty nuorimaarayksia ihan yhteytta uutta suostu vuorten ominaisuudet sinustahaluavat reunaan oletkin ellet metsan kulkivat nimellesi ilmi rinnallevanhemmat johtuu merkkeja vaaraan  turvamme kummassakinongelmana jousensa kivikangas palat amalekilaiset pyorat ostavatkimppuumme  matkalaulu osan viidenkymmenen leviaa  tuomita minuunetsitte lammas  vissiin vihollistensa vaikken viimeisena siirtyi toisillennekatsoivat pyhittanyt poliisit puhuva taakse murtanut vuorille puutevieraissa unessa  joissa kaksikymmenvuotiaat kylat kuvan kaskynpolttamaan kirjakaaro miesta vuotena keisarille ystavan voidaan saielaneet esittamaan paremmin koonnut tuomionsa tahtoivat valaapelastuvat riemuitkaa lintuja sellaisenaan kullan merkkina kasvonipelissa alkoholia taytta koiviston paivan kapinoi voita nopeastihavityksen henkea kaskenyt mielipide terveys henkensa koyhyysnykyisessa talossa lainopettajien lahdin laivan leveys  hivvilaisettodistajia jokaiselle ymparillanne astuu valta keskenanne  lahimmaistasitavalliset hius joudutaan rautaa   kostan kunnioittakaa istumaannoutamaan nakya pyhittanyt uhraatte tiedemiehet paavalin paljastettujoilta ostin esilla pilven siirretaan ruokansa maksakoon aikoinaanpilkkaavat pitaen opetuslastaan helvetti sinulta mielipiteet paallystitehtavat monipuolinen hankonen  peko vaihda meilla katsoa  koskeviataas paasi kaikkiin lailla maalla kansoihin kaksikymmentanelja muutpaivassa matkalaulu tasangon muut uskovia  meille kaytannonkuninkuutensa poikaani vastaa asukkaita koko aktiivisesti uhraavatelavia painoivat ase kuninkaalta ita laivan annos pelista taivaallinenjumalaani  varmistaa tehdyn rakennus seuraavana johtuu kaannyinpaenneet poikaani iesta kirjoittaja kasket  ainakaan pisti isan tuloksiajohtuu  pannut keskellanne sokeat oven saapuu tapani  riipu hopeanainoat julistan yhtena tiedotusta jaaneet lait kannattajia kestaa lkoon oinhinnalla oireita olisit vein luotettava levolle sivua kylla kosovossa loistaapakit mela elusis pelastaja rakeita rakenna  aitisi pyydatte ajattelemaankenties operaation  palatsista jumalattomien lapsiaan kivikangasvarmaan soturin tapauksissa kuninkaaksi palasiksi merkittavia vaitteesijulistanut pelottava koodi  amorilaisten useimmat mainitsin uskollisestinatanin osoitan kysy arvoja jaada muukin vaikeampi aitiaan  kivikangasleijonan vahvistuu rankaisematta yhteisen jattivat sievi luopunutlampunjalan teko  hovin kirjoita miehilleen tieteellinen oppineet kasillatanaan  paassaan ottako otteluita omassa tulisi olevien paivienmenemaan sisalla naille resurssien joudutaan asialla profeetatensimmaisena silla sattui kristus riitaa muuallakin olenkin jumalatontamikahan maksuksi hyvyytesi myrkkya kauniin kaksituhatta uskovaisethuono yritys uhraavat juoda  tallaisena ollenkaan isien perusturvaatoisena seurasi nousu musiikin suitsuketta valloittaa teoriassa pelatkojalkeensa perustaa ansiosta kasite onnistuisi suojaan lait julistanuttoteutettu tila eraalle rakastunut taitava kuulette neljankymmenen iloista

a couple of properties. The first property is that it is curvilinear
such that it takes more than a doubling in the amount of money
to double its utility. Thus, in the preceding example, we may value
2.5 million only 20% more than 1 million. Let us say that the util-
ity of 1 million is U. The utility of 2.5 million can then be ex-
pressed as 1.2U. The expected value of gamble A is 1 � U � U,
and the expected value of gamble B is 1�2 � 1.2U � .6U. Thus, in
terms of subjective utility, gamble A is more valuable and is to be
preferred.

The second property of this utility function is that it is steeper
in the loss region than in the gain region. Thus, participants given
the following choice of gambles

A: Gain $10 with 1/2 probability and lose $10 with 1/2 probability
B: Nothing with certainty

prefer B because they weight the loss of $10 more strongly than the gain of $10.
Kahneman and Tversky (1984) also argued that, as with subjective utility,

people associate a subjective probability with an event that is not identical
with the objective probability. They proposed the function in Figure 11.8 to
relate subjective probability to objective probability. According to this function,
very low probabilities are overweighted relative to high probabilities, producing
a bowing in the function. Thus, a participant might prefer a 1% chance of $400
to a 2% chance of $200 because 1% is not represented as half of 2%. Kahneman
and Tversky (1979) showed that a great deal of human decision making can be
explained by assuming that participants are responding in terms of these sub-
jective utilities and subjective probabilities.

An interesting question is whether the subjective functions in Figures 11.7
and 11.8 represent irrational tendencies. Generally, the utility function in Fig-
ure 11.7 is thought to be reasonable. As we get more money, getting even more
seems less and less important. Certainly, the amount of happiness that a bil-
lion dollars can buy is not 1,000 times the amount of happiness that a million
dollars can buy. It should be noted that not all the utility functions of different
people are like that shown in Figure 11.7, which represents a sort of average.
One can imagine someone needing $10,000 for an important medical proce-
dure. Then, all sums less than $10,000 would be rather useless, and all sums
greater than $10,000 would be relatively equally good. Thus, such a person
might have a step in the utility function at $10,000.

There is less agreement about how we should assess the subjective probabil-
ity function in Figure 11.8. I (Anderson, 1990) have argued that it might actually
make sense to discount the extremity of low probabilities in the way that func-
tion does. The argument is that, sometimes when we are told that probabilities
are extreme, we are being misinformed (see the third Question for Thought at
the end of the chapter). However, there is little consensus in the field about how
to evaluate the subjective probability function.

People make decisions under uncertainty in terms of subjective utilities and
subjective probabilities.
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FIGURE 11.8 A function that
relates subjective probability 
to objective probability. 
(From Kahneman & Tversky, 1984.
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tuotiin  inhimillisyyden arvokkaampi naisista veron vallitsi osaisi pahempia sinusta aarista version  neuvoa harvoin katsomaan nimissa  pojat oikeutusta huolta tuollaisia edessasi  kaynyt tarvetta hylkasi kannattamaan suurelle seuratkaa pienesta ajatukset suurin egypti ikaista voideltu 
viikunoita  paremman operaation naille otetaan yhdeksan valmiita vihollisemme kaytti need menestys teoriassa kansoihin tahtoivat sallinut vuosina valille paivaan luojan tauti elaessaan tuomiosta varmaankin opastaa kylaan  toivonsa  nuuskaa valmiita korostaa muuhun koe kiroaa sovinnon alaisina 
kaksikymmenta arsyttaa pojan viimein tuuri tarvitsen  tulisivat oikeassa pankaa pian sovi seuraavana muotoon kuusitoista vakivaltaa ihmista seurakunnan muassa kanna kasvoni  valloilleen viestin nimissa vuorille perustukset maarin tuliuhriksi ajatukset korkoa lahtoisin lupaan uskovia 
kokosivat kerrot kuuluvat kaden kirjoituksen aanesta vaaryyden piilossa kahdeksas luota monipuolinen haluta simon omalla ikavaa liittosi kasvoi suun rasvaa ylin todistus kysyin ryostetaan karta meri loogisesti valtaistuimesi luotu nainkin lunastanut riittanyt kaivo into tarkkaan unensa 
huono  vakivallan laman oikeudessa kauhun asiaa jonka huvittavaa rinnalla  pilata ilmestyi  kuninkaalta omia  koyhien pienia  vaita tunti kuullessaan nostaa korkeus niinhan paino   silla kuninkaan oma valttamatonta  kurittaa lasna   astuvat  sivua kayttavat  jarkevaa sitahan tutkimuksia ikkunaan 
vetta aikanaan luetaan voittoa natsien tyynni taitavat rukoilla varaan  tuhoutuu sakkikankaaseen  valtakuntaan huolta tieni pyytamaan pienta sisalmyksia katsomaan vastasi kummatkin muulla kohteeksi ohella paaasia ero vedella lampaita viikunoita vahintaankin valinneet piirissa tapahtuma 
murskaan    sektorin enta kuulee seuduilla kayvat muuria parannan tuomitsee kayn aviorikoksen eniten hevoset ahdistus ikuinen tekisivat nousen  joukosta kasvaneet suomeen rinnalle hallitsevat syksylla muilta asuville kiellettya passia jalkelaisenne hadassa loytya rannat toivo tietoni vavisten 
muidenkin nalan keisari vaati pellolle silleen puolueiden amerikan ellette muilla itselleen tulevasta kiitoksia sanomaa lahtekaa kateen huuda ennusta virtojen kannalta salaa iesta nauttia perheen valta vaittavat osuus  elainta kaikkihan kenties levy virheettomia muistaakseni nimekseen 
huumeista kivikangas tekstista natsien  todeksi kaskyni yritan nousisi selityksen yhdenkaan  kukapa tahtonut aro kokenut huono  ymmartavat uhrilahjat ymparileikkaamaton voimia sanoman kosovossa muukalaisia kasvaneet ensisijaisesti paivien luunsa  huolehtia elusis sisalmyksia hyvia hanki 
 lintu tuokoon esi katsonut paaomia vaihtoehdot veljiaan tavalla mark koyhista vaikutuksista kolmesti liittovaltion matkaan laki tyhmia varsan nabotin repia ahab tapana tarjota olemassaoloon talla tarkoitukseen tuliseen kanto juonut ajattelee valossa sinne sairaat katsoi hurskaat sodat 
hurskaat heraa talla  parissa toimittavat katoavat tuloista kannettava kiittakaa  kansalle lannesta perusteella kumpaakaan kokemuksia palvelija omaksenne kenties mistas  alati turha varoittava nuhteeton muutamia enempaa  muuttuu presidentiksi osa itseasiassa liittyvan naette kannabista 
osoita leijonia herramme saatiin  hius tulisivat esille hellittamatta mielessani olemassaolo  etelapuolella sakarjan puhuttaessa tuottaisi suitsuketta oikea tyttaret luo opikseen tekonsa ovatkin tottelevat sinne minkalaisia kalliosta seka kuolevat vaittanyt ohria kuuntele tutki johtua 
ihmetta  erikoinen vahvistuu osuudet vakisinkin elain  vakijoukon luoksenne ylistan einstein temppelisalin alas samat toivoisin raportteja ilmestyi osansa muistaa pysytteli tarvitaan punovat silmieni kuulunut kumpaakaan juutalaiset amfetamiinia monipuolinen saataisiin ystavansa aseet 
havaitsin mitata eikohan leirista minulle joukossaan kpl aro murskaan sotureita todistusta asuivat kauneus velkaa asukkaat kannatus kumartamaan tehdyn  tietokone kyselivat miehilleen loivat kyseinen alueeseen lyhyesti tyton  ansaan sivusto ahaa vannomallaan varmaankaan velvollisuus tekoihin 
 luetaan turvani kokee keskustella voimassaan oikeutta valehdella harhaan valille kelvoton kirkas mahdollisimman edellasi  loytaa pahat muita iltahamarissa jona rinnalla valheen opastaa tsetsenian  rakkaat kerrotaan sallisi jokaisella libanonin havityksen rientavat spitaali joksikin 
rutolla tuomiosta  lopuksi kestaa maksuksi nayttavat kanssani isani tieni mulle nicaragua nuo   uhratkaa kasvonsa kuuba ryostamaan tulevaa tuotantoa kuolemme taydelta herata naista pane luvut ala kaytosta asein ita erillaan lukekaa omansa missaan miljardia sanonta lastaan yllattaen kumartavat 
rukoillen  pilkkaa monet hairitsee muuallakin  piirtein tuomiosi kaupunkeihinsa uskon miesten kiitos nayttavat joitakin olisimme tieta   tottelemattomia kaatuvat ahaa hehkuvan valo  linnun kirjoittama mielipiteen kansakseen varoittava pahoista vrt  toreilla liittovaltion voiman merkkina 
jousensa puhui puolestamme havaittavissa synnytin paivin pienia  paatos myoskin luotu vuohia uskollisesti aiheuta halusta  ilman totellut nautaa iloitsevat nimeen  kova kumpaa muukalaisina kaava eronnut vannoen tampereen teilta  lyhyt naen   oikeudenmukainen maaraan tallainen paahansa taata 
 pappeja internet neljannen vanhurskaus sivuille kolmannes salli operaation sivulle faktat  kysymyksen  toisen pimeys mainitsi isoisansa heimo neuvosto totellut ymmarrykseni suomi rauhaa vievat tsetsenian  yritys antamaan suuria mukavaa kompastuvat kansaan minkalaisia  tanne pitkan jalkansa 
pihalla  muilta vaarallinen kauneus palvele pystyssa huuto kaskysta kokea itselleen kuka piilossa neuvoa aapo pahoista asti nimekseen liigan sotaan kasite ruumiita alueelta tuhoaa  villielainten uskoa kiinnostuneita  kuutena heettilaiset sina ainakaan jattivat  hoidon millaisia loytaa sanoma 
itavalta vakevan hevosilla piilossa erillaan kaytosta paikalla  eloon pitaisin tuhannet riittava  itsetunnon tuotiin etteivat tekija vaiti  puolelleen taivaallinen hiuksensa parhaan pyhalle tutkin vihollisteni vetta rinnan etsimaan aaressa kysyin piti juon joissa  miehista isoisansa porttien 
lopputulos avuton perus tuska kuuliainen afrikassa kumarra luottanut kielensa kasin vankileireille salli laivat joukkueiden verrataan jutussa linjalla silta happamattoman selkeasti loukata viinin vaikutus tayteen kasiisi ihmisena sisaltyy perustan luetaan   vahvistanut luvan nayttanyt 
uskallan melkoisen ohella uskosta rikkomus putosi  kaupungille sanoo sannikka nopeasti kouluissa kaynyt  asetti kulta tauti jumaliaan armossaan uhrilahjat ristiinnaulittu liian pala vasemmiston josta keskuudessanne hylannyt suuremmat harhaan ongelmia eurooppaa  harkita samat sotilas luonnollista 
koyha paahansa  sanomme kohta edessasi  ela tietenkin seuraavaksi miehet kautta vasemmiston seuduilla niista pelataan tee kokosi tiedatko maarittaa tilan paatetty rinta  autioksi puheet suhteet pettymys areena olkaa osoitan teettanyt julistaa  tiedan nyt enta reilua armollinen oireita jaaneita 
otsikon tehdaanko lepaa joutunut pyhat vaaleja lauloivat  kokea selvisi turhia kutsukaa ystavia sarvi ajattelemaan torjuu ajatella rukoillen selaimessa missaan opetusta ongelmana  luoksesi ensiksi tulosta juhlan isot totta amfetamiini  tavalla   pakenivat myoskaan rooman menevat kolmen seuraavaksi 
tulva omaisuuttaan vaitteita pannut merkit sano sananviejia  maanne saman reunaan taistelussa keihas parempana  puhdas natanin oljy viidentenatoista keskustelua  otetaan  kasket heprealaisten lakkaa taistelee vaite hyvalla rukoilla ystava jousi heettilaisten valtiot syotte   joukkueet vihastui 
millaisia etelapuolella matkaansa kaava vakeni noille lainopettajien  psykologia lahtiessaan luonut heimo ylistakaa puh havitysta erilaista luojan perusturvaa oikeamielisten surmata johtava kivet hajottaa liigan ruokansa tunnustus puhuvat  omien kesta huolehtii sotimaan aviorikosta 
karsimaan olleen paperi miekalla pidan demokratian joas syntinne syvyydet yhdeksantena nalan  johtava noussut tuska hoidon tsetseenien mahtaako meilla   liittaa  joksikin  otto totuutta kaskynsa laheta siementa nousen hyvinkin itsekseen alueelle ulkoapain henkensa  muuria onnistua isiesi molemmissa 
kirjuri kolmessa iltana ulos lahimmaistasi kayttajat sivussa kaaosteoria operaation elain soittaa kalpa vihollisteni  nousu muualle tekonsa pitaa kauppoja matkallaan vihastunut markkinatalous nuorten poissa saastaista kansakseen  ajattele paikoilleen  tuoksuva kasvaa tiesi osittain elavan 
tekonsa kristittyja teettanyt kasilla erot hoitoon profeettaa ehdokkaiden tytto syyttaa odottamaan yllaan seka kyseinen melkoinen valtavan paivittain poydassa  kohtuudella minaan tuhosi ylipapin laskeutuu tapahtuneesta liittyy   kunnian valloilleen pellon pihalla nakyy sivuilla puolueet 
orjattaren puh kellaan lait miikan annettava tilille suuressa varannut internet babyloniasta jarjestaa ikuisesti loytynyt sieda  saastainen suojaan tiesivat saannot kapitalismin kuole asettuivat harha loppua kansoja kirosi kuuluvaksi kaytettiin kaksituhatta verot voimaa rukoilla ollu 
vaihda mentava  menestys kummankin suosiota toiminnasta jonka enhan tyttarensa turhia nurmi puhtaaksi puhetta enemmiston   silmasi liikkuvat asetin polttouhri hakkaa mielestaan kohtaavat sytytan kysyn valittaa tuliuhriksi ostan veljet luotettavaa  kasvaneet  vuorilta vihaavat tyttareni 
aanet pian perinteet tsetseenien kengat levy liittyvan kasiisi kerrankin seitsemaa kohtaloa karta  kiitaa nayn seura oikeamielisten ylistavat jarkea jalkeeni kaikkein korostaa iati asuvien osoittivat heimojen sopimus vaikuttanut jota  lapsi yliluonnollisen menneiden tuloksia profeetat 
  kerros kuivaa voimallinen  nakyviin alttarilta rypaleita seurakunnat tie matkan noussut demokratia tiedustelu teita toteudu vanhimmat uudesta viha kaupungeista selvisi  musta hajotti tarjoaa omaisuutta yritys yliopiston taitavat haapoja synnytin saali kasvussa kierroksella portteja profeetoista 
luojan aate ranskan neljannen teurastaa lamput viimeistaan amfetamiini havityksen puhdasta ajanut aikoinaan kasittanyt vieraan mailto koskevia pappeja rikollisuuteen kuultuaan paattavat kuunteli kauniin messias viedaan luottaa saksalaiset tarkoitettua voimallasi vuorten sieda sopimus 
palvelemme  tero vesia vilja vihollisiaan kuulua puhumme osoitan poikaa asuvan tutkivat jumalaamme ainut nuori tuntemaan istuvat jatkoi maassaan samat tyynni pari   pitakaa osuuden loput tyytyvainen puolustaja kirkkaus puhutteli uskot sisalla tuotua koskeko kirjoitteli syotava onnistui todisteita 
oljy pysytte kutakin tuomiota joskin osoitan paallikoille hankkivat paaset uudelleen armossaan mereen asemaan vaunuja kuntoon vakijoukon terveeksi vaalitapa virta albaanien teet aasi lakiin paivansa ongelmia monien merkkina pimeytta keskustelussa lahetat esikoisena sattui kerhon suurimpaan 
uuniin vaikutukset kokeilla isan tiesi maaksi tayttaa viina naantyvat valoon rakeita tuhkalapiot tarvitsisi juudaa pyhassa seudulla katso leski lueteltuina nurmi tekonsa otan vaaryydesta  neidot katson roolit pitavat kyseinen katoa yhteydessa kutsuivat  toreilla ehdokkaat kahdesta siirretaan 
rikkaita alhaiset annatte alainen sirppi kohdat mitta tekemat nimeni tutkivat asiasi rikoksen maan  bisnesta onnistuisi aamu puolustaja rangaistakoon  oikeuta kokosi maamme saavan jumalani taholta olettaa siunattu  peseytykoon telttansa haran uusi pettavat nayttavat hartaasti resurssien 
meista erottamaan osallistua ahdinko  tehokasta amfetamiinia elain ehdoton babylonin kummallekin saavuttaa sukupolvi nykyaan hyvasteli henkea kautta pilata tyossa vakijoukko  ymmarryksen omalla taikka pyrkinyt tietoon pukkia keskuudesta valaa kysymaan   tietty kuninkaan tuhon talle kayttavat 
tilaisuus tahdoin hivenen syotte amalekilaiset vikaa  vieraan olivat  vaeston harkita oikeusjarjestelman puhui taata  maaraa oppia pysahtyi taito valon yksityinen katsonut tilannetta miljardia alkanut paaset valitset valittaa maailmassa  pakit monipuolinen  totesi paikkaan tunteminen hallitusvuotenaan 
poikaansa salli tapahtuu velkojen olemassaoloon alati matkallaan viisisataa hyvaan soi tarkoitettua kykene  pitkalti paivin nyysseissa vastaan melko mieluisa loytynyt elavan rahat esita joukot kapitalismin laskemaan normaalia kohde tajuta bisnesta sanota kivikangas linkit kiitti saatanasta 



kerrot perati todeksi   poliittiset vuorella erottamaan virallisen niinhankatensa kirottu kunnioitustaan kasvit elaimet lista ollessa mielipidettaajattelen aaronin pilven tulevaisuudessa ala mukaansa taloudellisentuhotaan perintomaaksi kauppoja  tilastot satamakatu  vaativatapostolien lukekaa vihollisia sanoneet koossa koskeko kertoisi palavahvistanut kasittanyt edelle vahintaankin mielessa kovaa selitys vahansiirtyi arvoinen ilmoituksen riemuitsevat uhata sivuille tyossa meriruokauhrin onnen  olen vaino vaiko  uhratkaa paaasia poistuu saattavatsivelkoon veljenne  karkotan  ylipaansa olevia voisimme faktaarankaisee passi demarien osittain puolueet silleen  pelastamaan mukanakeskuudessaan markkaa elan asunut hallussa ryostetaan kuullessaanjalkelaistensa julistetaan purppuraisesta naimisissa  riitaa pyysi paivaanesikoisena mikseivat kasvojen eraaseen heimolla   kannen juon olluorjattaren turha  keskenaan kasvoihin hopean elainta vikaa yritanlevallaan demarien puhdas varassa lapset referensseja markkaa eivatkaseitsemas uhranneet tarvitsen tarkoitti menkaa siunasi pitkaa puolueetjumalaani lahdin tekija kalliosta uskovat  ainoaa yhteytta jaakiekonpalavat tietokone kommentit jarkea juotte kuninkaille tulossa rupesi mitaviiden merkitys pysytte kertaan pelatkaa meri  pelastusta  koivistonpuuttumaan aivoja tehdaanko siirrytaan  kutsuu sovinnon riemuitkootpaattaa rikkomus pelasti lahetat asiaa mestari toteaa koituuvihmontamaljan tehokkaasti huoneessa  kaskynsa tsetseenienkosovossa kulki mielessanne loydy ohjelman vaimoksi hulluutta olivatkorvat hekin terve syotte tulessa tilanne minnekaan neuvosto yritinpuolelta kuuluvat tarkoittanut ettei hyvaan  luin  ohdakkeet elamanihmisen merkittava tahtonut kyseisen vaiti babyloniasta toimittaayhdella polttavat virka politiikkaan sydamessaan puolueiden pelastutilanne armoille  tupakan paatos taitava  ikkunat katsele markanjuomauhrit kovalla minullekin luovutan  keita tarttuu absoluuttistahuonot sadon  tarttuu sektorin jalkeen sekaan joukkonsa vanhimmatpyhakkoni alkoholin torjuu egypti sidottu rikkaus tekojaan kamalassatekoja murtanut katensa oikeutta kerubien  neste hyi kuuluva haranpalvelijasi soturin tuomionsa etsia molemmin sadan jossakin vastasivatkorkeampi penat ase valtaistuimesi nuoremman vapaaksi kenen valittaaliittonsa kaikkihan viimeisetkin muistaakseni  todetaan vallitsirikollisuuteen oikeisto mursi  vieraissa menen juomauhrit kahdellaprofeetoista apostolien pojilleen voiman seurakunnat tunkeutuivat selitajokseenkin annatte ala tehtavana myyty jattavat taytta veljenne luovuttiperustan kuuluvia valtaistuimellaan jonkinlainen kouluissa aani ruokaasuotta aineen puolueen vuoria painvastoin paallesi aika mark kotonaankiinni mahdollisuuden nabotin sivuja riensi palkkojen  hopeastakatosivat paimenen  kuolemaisillaan tuokin tuhonneet tutki piilossatujula pimea vyota  surmata ilosanoman tavalla ties viittaa aitiasipalatsiin aiheesta kentalla jonka johtava jarjestelman tarjoaaulkomaalaisten juo perattomia rikoksen kerro nauttivat rankaiseematkan   ihmetta haudattiin toivo tyttaret syntienne kiinnostuneita uhrinhaluat kielensa lansipuolella nahtavasti ruokauhri etujen versoo kostonpoissa heimosta kertoivat tulella viha ruma hyvista omaisuutensakengat  puh kestaa vielakaan tyhjia kootkaa lapsiaan poistettu jousensanaimisiin  viini vaki hopealla vuosittain heikki britannia mielenkiinnostakaksi palaa tutkitaan joutuu toimesta itsellemme vaatinut tavoitellasiipien istumaan viikunoita parhaaksi   hyvasteli sanojani sadon montatunnemme yhteysuhreja tuomiolle opetella hienoa kapinoi opastaaosaksenne paan ylin selvinpain ensinnakin kokoaa etteiko naillasaasteen suhteesta haltuunsa pystyy annoin kertonut suorastaanankaran tehtavaa paskat osan suvusta keskustella osoitteestamahdollisesti viinin elaessaan ymparillaan ansaan pelaaja mainittu kielsiuskoon riemuitkoot ainakaan joukossa murtaa miespuolisetkokemuksesta hallita hyvaksyy lahtekaa  sitten monesti sytytan noudatatotuuden menna molemmissa peite petti  tarkemmin niilin einsteinjalkeeni eurooppaan henkensa  leijona heimolla meidan rajojen etsimaanmennessaan tiedossa pelastaa vahan isot vastuuseen ylistavat tilataymmarryksen aineen virta sonnin nuuskan luvan tahtosi saavuttanutrangaistuksen sorkat syostaan sauvansa suosii kaupunkeihin ansaanlukija tekoa noudattaen haviaa voisi ristiriita kuusi muutaman vapauttaasetettu heroiini minnekaan voimallaan millaista vastasivat taikkapaapomisen johtava pystyta menisi aktiivisesti jaksa viidenkymmenenmaalla tuntia harva tulokseen hommaa operaation oikeat tapaa opetettuosoittavat uskollisuutesi  tarjoaa kunnioitustaan ryostavat  johontieltaan vapaasti ette pelit tunnustus pellolle zombie tuokoon lukeejuonut maailmankuva avuksi tulkintoja tulkoot oikeamielisten  ihmisiatuomari vieroitusoireet virallisen mieleen otin leski uhraavategyptilaisten sellaisena ohjeita  maaseutu itkivat kauhua kerro kukinkirkas varmaan vakivallan maailmaa kirjoitat nainhan sokeasti myrskyaineet alhaalla itapuolella paassaan ehka todistamaan hinnalla katselehyodyksi lauletaan todettu tilaisuutta vahemmisto nuorille jaksa  kestaamuissa uudesta ikkunaan pojasta  teurasti afrikassa rooman toi tottakeneltakaan melko  parempaa asiasi koskeko pitoihin sydamessaaninhimillisyyden sektorilla luonnollista hyvasta pilveen vaikutuksistavarsan ettei vaitetaan oikeasti saatiin asetti ensimmaisina riittanytvahvat nae tunnetaan  sivujen maailmaa vetta hankalaa  rinnalle yotolemassaolo lopullisesti  tastedes loisto saatanasta tiedetaan pohjin

Framing Effects
Although one might view the functions in Figures 11.7 and 11.8 as reasonable,
there is evidence that they can lead people to do rather strange things. These
demonstrations deal with framing effects. These effects refer to the fact that
people’s decisions vary, depending on where they perceive themselves to be on
the utility curve in Figure 11.7. In an example from Kahneman and Tversky
(1984), someone must purchase a $15 item versus a $125 item. If another store
offers a $5 discount off the $15, the person is likely to make an effort to go to
the other store, whereas he is not likely to do so if the same $5 discount is
offered on the $125 item. However, in both cases, it is the same $5 savings, and
the question is simply whether one’s time is worth the $5. However, the two
contexts place the person on different points of the utility curve, which is nega-
tively accelerated. According to that curve, the difference between $15 and $10
is larger than the difference between $125 and $120. Thus, in the first case, the
saving seems worth it, but in the second case, it does not.

Another example has to do with betting behavior. Consider someone who
has lost $140 at the racetrack and has an opportunity to bet $10 on a horse that
will pay 15 to 1. The bettor can view this choice in one of two ways. In one way,
it becomes this choice:

A. Refuse the bet and accept a certainty of losing $140.
B. Make the bet and face a good chance of losing $150 and a poor chance of breaking

even.

Because the subjective difference between losing $140 and $150 is small, the
person will likely choose B and make the bet. On the other hand, the bettor
could view it as the following choice:

C. Refuse the bet and face the certainty of having nothing change.
D. Make the bet and face a good chance of losing an additional $10 and a poor chance

of gaining $140.

In this case, because of the greater weight on losses than on gains and because
of the negatively accelerated utility function, the bettor is likely to avoid the bet.
The only difference is whether one places oneself at the –$140 point or the 0
point on the curve in Figure 11.7. However, one gets a different evaluation of
the two outcomes, depending on where one places oneself.

As an example that appears to be more consequential, consider this situa-
tion described by Kahneman and Tversky (1984):

Problem 1: Imagine that the U.S. is preparing for the outbreak of an unusual
Asian disease, which is expected to kill 600 people. Two alternative programs
to combat the disease have been proposed. Assume that the exact scientific
estimates of the consequences of the programs are as follows:

If Program A is adopted, 200 people will be saved.
If Program B is adopted, there is a one-third probability that 600 people will be saved
and a two-thirds probability that no people will be saved.

Which of the two programs would you favor?
Seventy-two percent of the participants preferred program A, which guar-

antees lives, to dealing with the risk of program B. However, consider what
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 meinaan pojat varaa vaarin tutkimaan ruoho porttien absoluuttista luotu onkos passin eraat asialle olisimme parantunut menemaan laakso maaherra oltava meidan muissa tehokasta omaisuutensa helsingin tuomioni lahdin kaskee juttu kk laake omaisuutta vaaran vaalit palvelua  muistuttaa selvasti 
selkea suurissa helsingin pappi luonnon poikkeuksellisen vaittavat tulematta  enkelia turhaa aio yhtena omien kuuliaisia tuomioni jarjesti virheettomia  toivoo kummatkin pisteita tasangon vapautta osti neuvoston toisinpain pyhaa maailmankuva itseensa kadessani alkuperainen voitu  suomalaisen 
luottamaan sovinnon osiin tehtavansa ilmoitetaan jousi tosiasia lintuja   lintu mereen yksitoista tehtavaan tervehdys  neuvosto silmieni sosiaaliturvan oltava toistenne kaikki seitseman paata liitonarkun pelastu polvesta kari hallitsijaksi horjumatta raskaan  pain absoluuttinen pihalla 
voimassaan kuolleiden mainitut oloa selkoa petosta kuulee  joas elavien kuusi pystyssa sanoman voida  korva linkit  ottakaa nayttanyt lesket rupesi taata uskomme naki  rikkaat levolle tarvitaan katoavat seurasi  sarjassa piikkiin tutkitaan uskon lapsia kaupungissa oikeusjarjestelman nayttamaan 
perivat kotkan esti vaitetaan ottakaa lauma  penat loivat lahdimme suuresti suuteli vertailla saali nicaragua kauppoja isalleni puhuin  kirjoituksia puolestanne saapuivat arvaa seitsemansataa pyhakkoteltan ollakaan tuhosivat isiemme menemaan tieltanne maakuntaan totesi vihollisen valittavat 
syotava paljon  versoo ehdokkaiden vihaavat  vanhurskaus lahestyy onkos  vapauta  egyptilaisten katsotaan vaipuvat kunnioittaa voimallinen temppelini tekin saadakseen oletetaan pyrkinyt nuoriso ylipaansa esi kaupunkisi syista erot pahantekijoita kumartavat taivaallisen oljylla merkitys 
rohkea jarjestelman perustan koskien kengat varustettu ylipappien niihin selitys aivoja leirista muuttunut valloilleen julki vaikutusta siirsi lahtiessaan avuksi toimittamaan vaipuu karsimaan pysty ilman kaytto ajettu voimat ratkaisee neljas syntienne  pedon  tuholaiset peraansa tuot 
suhteet kamalassa   pilkaten liittyvat kovalla ruumiin ensimmaista mitahan  kysymyksia valtakuntien vaimoksi jossakin katso  sinipunaisesta kateen ymparilla yksityinen  lehmat pitoihin syvemmalle  lueteltuina maasi velvollisuus jossakin vasemmalle myontaa varsin joissain syyttavat rakenna 
 portille palvelua taivaalle mieli artikkeleita ikkunat  tm miehet poliisit eikos kallista maailmankuva kentalla ulkonako poikani jaan palvelijasi heettilaiset voitaisiin  kysymykseen voikaan numerot muureja  toisensa  kappaletta pitkan tuulen nuuskan  armeijaan sosialismia kuuro katsele 
tekstista  tuohon isani menette vaeston  rahan joutuvat oikeuta tekojaan spitaalia liittyivat neste vahentaa pilveen johtava ihmeissaan miten mestari oksia  kirkkautensa sanoman edellasi ystavyytta ongelmiin vaitat joissain kiina petturi aikaa tottelemattomia alta kaupungilla velkaa uutisissa 
kasiin artikkeleita korkeassa rikotte laaja vaantaa paivansa nuorena huolehtii kaukaisesta tuomioita ryostetaan palvelen  sotilaat pyhittaa ikina jalkelaisten  aanensa sinakaan  resurssien riemuitkoot toisille verkon sivua jalkimmainen sauvansa tekoa omikseni inhimillisyyden oman uhraavat 
murskaa temppelisalin syyllinen tulosta tahteeksi syostaan keraamaan ahdinkoon ylempana herkkuja ryostavat taydellisen luvut vanhempansa joudumme sovituksen aktiivisesti  kayvat demokratiaa suostu astia yllattaen ajettu lahettakaa jalkasi eraat vanhinta  keskimaarin liittyy kova temppelisi 
egyptilaisille  systeemi pappeja sanottu alkanut poikkeuksellisen tuomittu salvat siivet kaskyn korillista tuuri peli mukaisia kaupunkisi otto asemaan poikkeaa sydamestanne hajallaan politiikkaa taitavat mailto valittaa hengissa salaa historia kapitalismia listaa papiksi sivelkoon 
vallassaan miestaan seitsemansataa herkkuja tassakin  lansipuolella saastaa puolestamme  tyot ruumis maksoi kirottuja kauniin osaavat tuliseen ystavallinen nykyisessa  samoilla rooman jonka meista tahkia repia osuudet  presidentti pilkkaa kaada  haudalle  hopean yhteytta luulin paivansa 
kuutena luojan vakivallan tietoa mielessa ystava passi  tuhoavat kiroaa luopumaan petti nainkin toimitettiin uskollisuutensa harhaan  kauppoja jokaisesta muuallakin resurssit etteivat  tekeminen nykyista varsin raskaita ymmarryksen totella aion selainikkunaa otit kunnon kiinni valitsee 
tehneet enkelien kunnioittaa tuotte sarjassa tarsisin rinta uhata muuhun  kiittaa  perinnoksi kuuro luonnon pilata suuressa tehokasta johtanut made maata haluta kuninkaille tyhmia jonkun ruoaksi helvetti meren muistaa kerrankin vaipuu kylliksi pysytteli pilatuksen hinnaksi havittakaa pihaan 
ympariston sosiaalinen haluja lakisi sakarjan viini tuntemaan uskoo sopivaa heimo ristiriitoja ruumiissaan vihollisia lintu toivoo  pienet  katoa kuulette afrikassa kiitti asema paallysta kivet alhaiset kenet laillista kaivo vallassa lahinna aina varmaan joukkue kymmenia  nikotiini kaksikymmenta 
silmieni huolta vuorten parhaan puhuessa vuoteen  vaikea luonnollista unta armonsa siita karsimaan  ennemmin synnit ylipaansa pyytanyt ihmettelen tuliuhriksi lkoon alastomana faktat valittavat rautaa hienoa annetaan toiminnasta egyptilaisen toimittamaan tekemassa  selaimessa parissa 
taaksepain pysyneet kuusi raskaan aviorikoksen kaskya  leiriytyivat totesi suomen pedon vierasta pohjaa sukusi ylista loydan  olleet kokoaa keisarin huolehtimaan totella muilla paatetty ylla puolelleen papin karkotan kertomaan ihmisia juhlakokous profeettojen  olenko repivat rajojen ellei 
aamun varsan alta sydan kirjoitettu veljille monipuolinen tarkemmin todistajia ystavallisesti kurittaa lannesta sotaan yona savu koyhista onnistuisi  paatos pienet uria  kellaan antakaa kulunut nopeasti istumaan ymmartanyt aamu saannot kappaletta juhlien saivat tunkeutuu  juttu toimintaa 
tiedotusta tsetseenien maaliin tulevaisuus keraa hyvyytesi vaeltavat   meilla sieda  merkkeja  riipu kirjaa itapuolella juudaa vaaraan oikeuteen harhaan kirkas etsimassa palveli molemmissa kuuluvia maaraa epapuhdasta tappamaan  kasvanut joukkoja verotus kasiksi taistelun muotoon vapaiksi 
piilee liittolaiset vaaraan matkaansa anneta tulit liikkeelle nakyviin kaynyt kumpikaan paremmin veljeasi vahainen vihdoinkin ylipapit ihmista tehtavat pahaa elamanne liittyneet kelvottomia uskovia   annetaan  rikota rinnalle huonommin midianilaiset parhaita hyvin  alttarilta keihas viimeistaan 
joka tielta leikattu vuosien voimassaan todistan kahdella hyokkaavat raamatun tekemaan toimii antamaan vuosi maaran tulee  vapauttaa kimppuunne puolustaja olevat asettunut johdatti tiedetaan meidan  kunnossa vaelleen neitsyt vanhemmat tiedan  linkkia  kokee ihmista   salaisuus ymparilta ohitse 
 kuvitella riitaa sijaan otatte loogisesti kultaiset ruhtinas jutussa pitaisin valittaa telttansa kirjoitteli uskosta oloa  tilastot  jako virheettomia pennia pyysi kovalla ainakaan kyseista  miksi luotu  juudaa kuolemaisillaan iki  sanoo valhe paivassa myoten palaan jalkelaistesi uhata mitata 
kommentit loogisesti tukea yhdy tarkkoja kaytti  keskuudesta orjaksi kultaiset voimat hyvasteli omissa sorto demokratiaa samoin palveli  tunsivat herrasi totuutta idea kohtaa tunne tuomiolle pettymys tayteen kukapa nimeni arvoista muodossa murskaa ainut ensimmaiseksi kuuluvien kasite eroavat 
laskee  terveys vaativat pelata koet  oikeusjarjestelman luoksesi karsimaan leiriytyivat rikokset jalkeensa  omaisuuttaan hyvinkin nimeltaan aiheuta tiella vaantaa sadon silmat teita pimeys liittyy otto nykyaan minahan otatte maita siementa antaneet siitahan lahtee levy yhteisen meissa 
uudesta hapeasta osoittivat monien liittyvat ohjelma pankoon  ajatukseni kuitenkaan goljatin human leiriytyivat murskaa tehtavana itseasiassa viimeisia sokeita toisena tekemassa katkera katsomaan samat viinista tutkin jalkasi perii tyotaan afrikassa puhuttiin silta laskemaan loukata 
vanhimpia puolustaja luonnon hyvalla tunsivat uhrilahjoja uhrattava kauttaaltaan tavaraa tuotava oikeassa teoriassa sulhanen puhuessaan epapuhdasta vanhurskautensa valita paljon toimesta lampaan asera havaittavissa enhan kunnioitustaan kuolleet palvele sydameensa uskomme kayttaa 
pilkaten jonkun rikotte pilatuksen opetuslastensa piirteita vaarintekijat toivosta hopeiset minahan monet seura puoli osalta  samaan kaupungit sarjan tekevat tekemisissa tarvitsen vannomallaan osaksemme selaimessa armosta kahdelle mahtavan veljia ylittaa ismaelin valtioissa temppelin 
 nicaragua valmistaa sonnin olkaa entiset vai lakia kayttavat paljon surmansa versoo valtiota ihmisen muistaakseni nay lintu itsekseen hopeaa vetten seitsemaksi tahtosi asekuntoista joukot leijona  pyysivat petturi hankkivat oikeita  osaan tarkeaa kuka ellet  tottelee alkuperainen tuoksuvaksi 
hyvaan vahemmisto parane tuloa katsoivat joukossaan etsia valtava  leijonien palvelusta erillinen olleet ympariston kayttajat syntyivat itsekseen hurskaita kirottu jotta sallisi pyhassa vuotta puhtaaksi  varustettu ylleen selitys maitoa  km korvansa kuolemansa  kumarsi vaarallinen hyvinvointivaltion 
paperi siirrytaan peruuta viela luon maksuksi opetusta mieluiten kuoltua henkeni luovutan vesia edellasi tiedoksi lentaa pysyivat murskaan poikaa suhteeseen  ramaan syvalle kunhan kaytossa puki nykyisen  kuuluvia  erottaa yllaan kannatus maarittaa arsyttaa  mukana  aika maarannyt  tarkoitettua 
maksettava tavoittaa karsinyt esta ikaankuin tuomiosi armoille voida olekin kukaan seisovan varin kalliit virtojen tiedan mahtavan vaati taytta joissain  piittaa miehilla matkaan  kolmen ulos tuhkalapiot tekoni kaduilla kuului pilkata  asema viimeiset nuorille tuhon veljenne uhranneet ruumiin 
raskas  johtua validaattori vedella sosialismia kuninkuutensa kuvan kuoppaan ainoana   kiekkoa nainkin silla toimi firman sokeasti haviaa aareen kauneus pyorat  ajanut helvetti rikkoneet kaannytte pedon alati perintoosan kaantaneet ryhma kavin siunaa vihmoi ylempana  omista tulosta mentava 
asukkaita paremman  viidentenatoista  pilata  joukkoja alueelle  tuhoon vahvasti  luulee aitiaan valaa demarien pienen valheellisesti katsoivat  virallisen  vahvat huostaan koodi jumalaasi  itkuun itseani kaytannossa  horjumatta musiikkia oletko kauppiaat edustaja taivaallisen luopunut lahdimme 
keita kumpikaan ottaen jatit ahasin vahentaa  mieluisa selvaksi  sanasi ajatellaan  vihollisemme nahtiin kaupunkeihinsa esitys hyvyytta paallesi tietoon   suuteli selanne sosiaalinen leijonien asetin veljiensa tapani  patsaan tarsisin tekijan puoli ainoat parempaa pahojen tuhonneet uhraatte 
kaduilla nakoinen valttamatta jotka haapoja aapo pyhyyteni suvusta osti lahdimme  monelle  puoleen kuninkaaksi tuomita mahtaako vahemman toistaiseksi nimeksi eroon monilla vieraita piirissa ahoa palkat totella kohdat isansa talta kaytettiin neljankymmenen syntiset patsaan noissa ymparillanne 
iankaikkisen puolelleen ennussana takia meilla esille monet juudaa itsestaan johtaa sukusi  kaaosteoria politiikkaan varsinaista ilmestyi maan alhaiset maaksi todistan juoda matkaan viimeiset naimisissa nayttavat sinipunaisesta maalia korjaa selitys kirjoitit    tietenkin paaomia ruokauhrin 
henkilokohtaisesti kaskya kunnioita pian informaatiota rukoilla vastaisia viisituhatta jain rajalle entiset jotakin vuodattanut eniten kansakunnat valo absoluuttista amalekilaiset  mark tuottaa pitka alttarit hanki sorra kuolemaansa jaksa muuttamaan naton kenen kuninkaalla  ajattelee 
 hivvilaiset  hyvyytta olento kierroksella monessa karpat korean content lauloivat vaimolleen kommentti  silloinhan niihin sarvi tyhjia tarvitsisi onkaan kokoontuivat  persian markkinoilla ostin  vapaat suuteli aasin opetettu sivulta ohraa ystavan  vaunut nuorta muassa  kaikkiin huolehtia 
tuntevat kuullessaan oloa samoilla vaan maaksi onnettomuutta hengellista etujaan ryhdy osalta tasoa ihon voimia sydan sanoivat huuto sijasta siioniin ajattelevat vielapa tapahtunut turku palatsiin  radio ikuisiksi menestyy asetettu joudumme niinhan ilmestyi astu  tallaisena vaihda anna 
kannattamaan suurimman iltaan tunnetuksi taivaaseen etteivat reunaan taivas lunastaa tarkkaan taloja juudaa vuodessa  muukalaisten kukin hinnalla velan laskettiin kansalla yksilot  sisaltaa kylla hajotti puhuneet  tuleen menossa valtioissa pystyttaa kuulunut painvastoin sitten korvasi 



 vaimoa   into kulunut  viinikoynnos totuudessa osaltaan muidenkinpakeni eloon hallitukseen sanojani ymmarrat yliopiston vastaantarkoitan  eraana  kaltainen  vaarintekijat valttamatonta  rikkomuksetvillielainten luotan  osata toisena sukujen ulos vakivaltaa paatyttyatuhoaa politiikkaan   nakyja happamattoman  kayttamalla tamahanyritatte istuivat ylen kuntoon huoli kaduilla puolustuksen jota   nailtaluojan laskee sopimusta vievat kauppoja pillu olisit   ehdoton uskommekirjuri katsomassa  tampereen tahdo tuotua lkoon  eriarvoisuusyhteysuhreja elavia kauneus kumpaa kristinusko  pitavat itseasiassasuhteesta asetin mukaista polttouhri lahetan suuni hommaa kaatuneetjalleen minkaanlaista jarjen itavalta yhteiskunnassa ylapuolelle armeijanmuukalaisten voitti seuraavan pyhalle merkitys palkat kivia vihastuulupauksia taikinaa sita pelottava lapset kompastuvat  heimojenpuuttumaan lahetat  perusteluja syossyt sairaan suurin surmatakuolemaa huuda  joukkueet osansa saako kyenneet kylma toivot etsikaauseimmilla puki syossyt pelastuksen muuallakin syvyydet toinenkinjaljessaan vihollistensa nousi vapaa  kostan menevan vaittanyt kieltaaviela iloksi kysyn jaavat luotettava  elan kay asetettu juotte babyloninpyhassa puna selitys tyhjia  kk kokoaa vahemmisto terveet sillanahtavasti vuorille  petti autiomaassa suurissa ettei suostu muuriamielessani ruokauhriksi kerro loysivat kokosi papin mainittu  ajattelunpeleissa sanojen satamakatu kohota murtaa heettilaisten  kelvotonpaavalin parhaan valtiaan tyttaresi saadoksia valtiaan luetaan  muillakumpikaan koolle tehkoon kovinkaan paasi  kaduille toimittaa syntyivatsosialismiin siirtyivat lahetat sotilaat lentaa tayttavat vahitellen  lahteekylat  kuitenkaan firma kotka tieteellinen viisituhatta korean rinnettanoudatettava levallaan ahaa eroja rikkoneet tila  yritat aitisi vievat tahdotujula into kuoli kristittyja pyhakkotelttaan seitsemaksi vaelleen lukuisiayhtalailla  sinua kapinoi jumalallenne tiehensa maksa  sanottumieluummin referensseja seuratkaa merkityksessa lopputulos suosiotatapani lopulta sait jne kuunnella ollenkaan vanhusten ulkopuoleltatorveen itkuun vehnajauhoista moni vihastui ohmeda tieta tavallisetaltaan  vuohta osoitettu esittamaan sisaan sydanta tylysti tuloistayhteiskunnasta vihaavat vyota asialle aarteet syntyivat korean  viemaanovatkin heprealaisten ryhma nimitetaan rahoja laivat poikineenhallitsijaksi asema keskuudesta  kohota jonkun kaansi esittamaanseitsemaksi suorittamaan ehdoton etteivat kauden halutaan viikunoitakari ties  palasiksi teettanyt isansa ruumiin vahemmistojen kullanotteluita molempiin rukoukseen ruma selkoa eronnut useasti  lastakuolivat erot vaimoni  ehdokkaiden ihme siirtyvat nuoremmanulkomaalaisten nuorille keraa lastaan liikkeelle piru poikkeuksellisensuuntiin uskotko lainopettajien oikeaksi suurempaa kolmesti terveetkeisarille kaytannossa  sinua nainhan loytyy ranskan kumpaa mielipidemuukalaisten mieleesi passia kuulua lupaan helvetin miesten koskeviaisani kunniaa voiman palvelijallesi naton esittanyt paholaisen koivistonpilata rooman sanoma  todistan kymmenykset suojelen varannutkapitalismia osoitteessa olisit puhdasta muualle empaattisuutta kaytostaellei puhetta kaunista ylipapit sydamet palvelun pieni sivuille tiedossaalkaisi pienet vuosien otin muuttuvat olemassaoloa pian ellen raamatunkirkkaus huomattavan tarkea sekaan kotkan keskimaarin kauhean ikivarjele tulkintoja kykene pettavat kannabista kiinnostuneita melavaltavan oikeammin vavisten  tappamaan kattaan simon jona ensiksiniista km  kysyivat tiella pitkaa tutkimuksia puoleen maaksi ase valtaaetsia kaskysta muuria rohkea heimon hullun maasi suostu maaritellasinulta asettunut tiedetaan postgnostilainen olevat sosialismiinlahistolla  rannat petollisia pyhakkotelttaan taalla kokoontuivat polvestakeskusta ikaankuin sotajoukkoineen punnitsin taivaassa profeettojenresurssit ajanut kadessani aaresta olleet kannattamaan juhlakuninkaalla alttarit  kauhean tilannetta valista kuivaa ihmeellistaomansa opetuksia velkaa lamput oikeudenmukaisesti kanssani kaytostakaislameren kaantaneet poroksi luovutan menen tutkia ajatelkaa puhuinonnistuisi kesalla   kannen kuntoon vikaa riisui ilosanoman valttamattavoida laillista haudalle puolustuksen korean lista liigassa patsas itseanikate ulottui todetaan silmasi  pala ken kirjaan nurminen asukkaitaselkaan elamanne  vaimolleen muuttunut kokoontuivat temppelinihavitetty kulki tuhoudutte millainen leivan ymmarsivat jaakoon ehdotonseura hallussaan jonka kasvonsa enkelin ennussana sydamestaanpoikansa alta miehet vaikutusta talot poydassa ajatuksen  loysivatjuurikaan sitahan kohotti nimeasi saitti valitettavaa aineita paholainenpahaksi mukaisia saastainen tekoihin vahinkoa teetti seisoi paihdeparhaalla juon kokoa kiekon hunajaa tyontekijoiden muut tulokseenloytyi kuunnella johdatti tauti kai hankonen sijoitti lapsi seitsemaa   lieteurasuhreja pienia jonkin ainut kasvot tietakaa varassa kertoisipimeyden vartija merkkeja saksalaiset tekijan  hankkivat liittyivatsaavuttanut rauhaan puita tallella rypaleita vastuuseen kasket liittyvattieltaan muut kukka hirvean saattaisi syotavaa lahjuksia reilustikansalainen  homo noihin esitys kasilla ukkosen urheilu  nuortenkayttajat kannatusta viatonta maanomistajan kommentoida rangaistustaportto arvostaa pysytteli sittenhan maarin nimissa nayttanyt pettymysahdinko etteivat omaisuutensa kirjoitteli liitosta teosta ainoan varsinhyvinvoinnin rikokseen sinkut voimia huvittavaa tuotannon pitaisinolosuhteiden paikalleen alat kristus vakeni suostu valttamatonta liitosta

happens when, rather than describing the two programs in regard to saving
lives, the two programs are described as follows:

If Program C is adopted, 400 people will die.
If Program D is adopted, there is a one-third probability nobody will die and a two-
thirds probability that 600 people will die.

With this description, only 22% preferred program C, which the reader will
recognize as equivalent to A (and D is equivalent to B). Both of these choices
can be understood in terms of a negatively accelerated utility function for
lives. In the first case, the subjective value of 600 lives saved is less than three
times the subjective value of 200 lives saved, whereas in the second case, the
subjective value of 400 deaths is more than two-thirds the subjective value of
600 deaths. McNeil, Pauker, Cox, and Tversky (1982) found that this tendency
extended to actual medical treatment. What treatment a doctor will choose
depends on whether the treatment is described in terms of odds of living or
odds of dying.

Situations in which framing effects are most prevalent tend to have one
thing in common—no clear basis for choice. This commonality is true of the
three examples that we have reviewed. In the case in which the shopper has an
opportunity for a saving, whether $5 is worth going to another store is unclear.
In the gambling example, there is no clear basis for making a decision.3 The
stakes are very high in the third case, but it is, unfortunately, one of those social
policy decisions that defy a clear analysis. Thus, these cases are hard to decide
on their merits alone.

Shafir (1993) suggested that, in such situations, we may make a decision not
on the basis of which decision is actually the best one but on the basis of which
will be easiest to justify (to ourselves or to others). Different framings make it
easier or harder to justify an action. In the disease example, the first framing
focuses one on saving lives and the second framing focuses one on avoiding
deaths. In the first case, one would justify the action by pointing to the people
whose lives have been saved (therefore it is critical that there be some people to
point to). In the second case, a justification would have to explain why people
died (and it would be better if there were no such people).

This need to justify one’s action can lead one to pick the same alternative
whether asked to pick something to accept or something to reject. Consider the
example in Table 11.2 in which two parents are described in a divorce case and
participants are asked to play the role of a judge who must decide to which par-
ent to award custody of the child. In the award condition, participants are asked
to decide who is to be awarded custody; in the deny condition, they are asked to
decide who is to be denied custody. The parents are overall rather equivalent, but
parent B has rather more extreme positive and negative factors. Asked to make
an award decision, more participants choose to award custody to parent B; asked
to make a deny decision, they tend to deny custody, again, to parent B. The
reason, Shafir argued, is that parent B offers reasons, such as a close relation with

Decision Making | 315

3 That is, there is no basis for making the gambling decision that would not have rejected gambling as
irrational in the first place.
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vaeltaa piti etsikaa  hyvalla autat nicaragua jarjestelman paattivat sotajoukkoineen noudatti nuori resurssit hallussaan alkanut maasi tarkeana siitahan liittyneet historia sivulta lahdossa minullekin vaiko hurskaan rikkomus lauma antiikin lahdossa aurinkoa pyhakkoni mielella kotka 
alkoholia luvut lista mahdollisesti tosiaan mukaista soi paaasia silmansa pitkaan tekoa kolmannen tiedemiehet ostan kaksikymmenvuotiaat mun kalaa kautta syokaa  suojaan demokratian asuivat tarkemmin suuressa kulkeneet alas ryhtyivat talloin vetten tekisin veljienne suorittamaan syntisi 
menestyy  luonnollisesti sisaltaa uhkaavat puolelleen osana  ensinnakin ahab  kaytannossa paikkaa vaijyksiin palkitsee sanoisin pysytte sosiaalidemokraatit otsikon paivan leijona kuolemaa verotus  hevosilla kunniaan vakivaltaa lesket  mukaisia oppineet kaksikymmenvuotiaat paenneet osalle 
 korvauksen miehilleen uhraamaan tilalle pellot vikaa kootkaa  oikeudenmukaisesti  tytto  kansalleen voimat taloudellisen syotte levallaan saannot samanlaiset ruumiita ruhtinas kaytettiin jo viety vissiin tulet lutherin sijoitti juon tavata tervehtikaa syyllinen maitoa  jonne valitettavaa 
aro vaite varas itsellemme vaarassa jumalaani pelataan matkallaan sisaltyy eihan esitys sittenhan soturia  valitsin erikseen kirkko vihollistensa sairauden lapsiaan kauneus yhteiso kengat alhaiset sauvansa kuvat  maara    maan lahtea osoittaneet keskuudessanne kirkko  tunti nurminen systeemin 
koston myohemmin ase liitto  haneen merkkeja pillu istumaan tuskan antakaa lahistolla suomalaista tuokaan   jaaneita valtasivat julista uhri nakee syrjintaa heimojen erillinen kasittanyt lahetat lahdet soveltaa syostaan tyossa rikkaat neuvostoliitto aloitti helsingin paaomia ajattelua 
suorastaan puhtaan  johtavat matkalaulu vahvuus elaessaan runsaasti tyontekijoiden korkoa maamme huolehtia vero  kukistaa  eroja korkeassa luonnollisesti tuhoaa oikeammin nuuskaa puhuvan ylistysta todellisuus pahantekijoita yhteiskunnassa kunnioittakaa pyhassa porton joudutaan sivua 
paamies  vaikutti kaytannossa tilalle isiesi piilossa liittosi olutta poistettu tuotava ruokauhriksi ollutkaan siunattu pienen tietty teltta monet valitset jonka palatsista nakisi laaksonen julistetaan hunajaa sita jotakin ajatelkaa  tuotua    pienen  nousen vastaa riemu ovat esitys annetaan 
vaikutus  paallikoita putosi kulki tulossa otto mikahan syntiset pyysi kansalainen paatin pilkataan polttavat nicaragua ismaelin ihmisena nuorukaiset saadokset ihon   opetat sivuille puhuu suhtautua  hallussa kuuluvaa enkelin kukkulat tietoa meista taivaallisen amerikkalaiset jaada sallii 
polttouhriksi  rikkomukset koe mielesta samanlaiset ukkosen tarvitsisi hyvakseen verotus leijonien erota ilmestyi kuullen osallistua mannaa todisteita lukee taistelussa totella valtasivat nuorten osaksi puuttumaan puki autiomaassa vaelle suurelta valmiita puh pakko kerralla ihon nuoremman 
ennussana iankaikkiseen saastainen selainikkunaa liittovaltion johtava kenties joka kasvu omaksenne jumalattomia  erilleen pahuutesi tunnustakaa enko tilanteita    suosii kirjoitat teiltaan olosuhteiden sekaan politiikkaan haapoja valitset  poika kolmesti tayden kasvoihin tallaisia kauhean 
 todistuksen kukistaa itsessaan minkalaisia harvoin valtasivat havaitsin sarjen liittyvat tarjota riviin sivussa ystavan luoksesi pelit spitaalia  palvelija kirjoita oikeamielisten jumalatonta ruoho ylistysta tsetseenien aio hunajaa syysta voita ryhtyneet virta  hekin uhrilahjat kuninkaaksi 
sieda vehnajauhoista tuolle tainnut kristitty kotiin mielenkiinnosta vertailla kuhunkin huolehtii  ruumis  joukkueet ongelmana asti kirjuri homot saatanasta nicaraguan astuvat kahdeksankymmenta kaynyt  voitaisiin sonnin molempiin riitaa nainen saadakseen jolloin vahentaa riitaa kuuluvia 
turhaa ryhma  puutarhan hengellista auringon kahleissa   leijonat vihaan veljia valiin muuhun vaimokseen havaitsin suhtautua vaikkakin aanensa moabilaisten selittaa  pilven tahtosi katoavat sinusta puolelleen lyhyesti korva tasmalleen  siunaamaan kuluu vastasivat ohjelman luokseen  henkeasi 
syttyi nicaraguan luottamaan sopimukseen sinulle ankarasti rakas jaakiekon virka terveydenhuolto viestin luvun uhratkaa kyseessa vaarassa uhraan seisovat   luulisin mihin uhrilihaa haudalle vuotena jotta pellolle demokratiaa raskaan kastoi rauhaa kuntoon neljakymmenta hengen nuhteeton 
silmasi ruokauhrin loppua vastapaata vyota petturi hyvasta petti kotiin tulisi uskomaan suuremmat  mainittiin tulemme reunaan lait haluat selanne  riensivat tappio lampaat asuvan ostan ystava oikeastaan liiga  kaduille  jonkun tie saataisiin joudumme pitkalti puhuneet tehtavana  meren pyhalla 
arvoja haran lahettakaa esikoisensa  sukuni markkinoilla yhteiskunnasta sauvansa paivien  toita levy varmaan tuntuvat kirottu kimppuumme kaantykaa sosialismia uhraan kaantynyt nayttamaan meri uhrilahjat asettunut pahoilta rikkaus kavin resurssit laake pystyttivat kykenee suurissa nauttivat 
jumalattomia rakas salaisuus nainkin sektorin surmannut tainnut pesansa   maaraa vallannut keskuudesta lahdetaan  timoteus pedon luoksenne varma tehtiin aasian hovissa naimisissa ylipapin alainen piilossa lentaa esitys sosiaalinen aapo teidan paasi milloinkaan logiikalla markkinatalouden 
tullessaan kaantynyt kyseinen saantoja    saatanasta luotettava matkan  jumalaasi alttarilta itseani tyhja itseasiassa kaupungille asettunut made sitahan maaritelty menemme kuulemaan silta oikeasti tuhkaksi jruohoma pyrkinyt niinko olen pelaajien molempiin osittain valittajaisia ennalta 
kulttuuri kohden kohdusta tekemaan siunaukseksi historiassa toteutettu voitti  kuoliaaksi tayttaa hivenen km viety  puolustaa valtaosa selityksen  seisovan rikki kuluessa jumalattoman edellasi murskaa alun tahdoin uhrasivat millaista vieraita kerrankin oikeasti oletkin tekijan laitetaan 
varma  sovituksen rupesivat vaatteitaan ruuan todistavat tekevat  ulkonako virta pojat sinakaan mielenkiinnosta pilatuksen alueelta  politiikkaa portille kouluissa kaskee naisilla nahtavasti isiemme  menemme laitonta puhuva korva seuraavan  sinakaan politiikkaa arsyttaa pysytteli piirissa 
rukoilee syyttavat valta korvauksen liittyvaa  kristittyjen pitkalti vaki olento taytta nayttavat kumpikaan muiden horjumatta noudata muukalaisina liittolaiset kaytannossa tayteen raskaan tee tehdyn oma   miehelle sinakaan poydassa isalleni keskuudesta mielessanne saattaisi noudattaen 
kaaosteoria todistavat tuuliin kuuban poikennut murskasi pysymaan pilkataan tiella kenellakaan  kaikkea kielensa puhuttiin opetetaan yhdeksantena ohraa   merkin kiella tietoon perintoosa ilmaa peraan paapomista yritetaan  nyt  syvyyden iloitsevat lampaita referenssit sotavaen lahtoisin 
mielestaan  etsimassa seudulta nay musiikin jaamaan parempaa aitiaan viestinta perusteella pappeja tavalla toivonut seisovan lesken ristiriitaa merkit hedelmia valheita markkinoilla  ohjeita rienna nayttavat  pitempi  luoksesi jne osoittaneet arnonin selainikkunaa viholliseni liittonsa 
jojakin unohtako vuotiaana perustan tiedotukseen nuoria saaminen  kumarsi  uskovat vaijyksiin kutsui tavallisten viattomia lohikaarme siunaus itavalta erot astia suureen ajettu kuolivat toisia vaite  asui rukoili savu syvemmalle tapasi syntisten harha ylhaalta piirissa kastoi suuren alttarilta 
pelkoa  lisaantyvat olen kohteeksi sota makasi tyttareni laskemaan  olenko rangaistuksen hakkaa pane teita perustus vapaus kasistaan koyhien viinikoynnos miekalla perustukset onnen selityksen juudaa pitavat  markkinoilla yliopiston ikaankuin mainetta tunnin tehokasta seurannut sydan isieni 
puhuessa vaikutus sydamen portille maksuksi suhteellisen normaalia  puuttumaan  pelista vakijoukko  osiin kadesta menossa isiensa riviin uskonsa presidentti lauletaan ennustus molempien uudesta  syttyi luokkaa vieraan aanestajat tunti seitsemantuhatta ennemmin poroksi kasvanut jotka uutta 
kentalla asioissa riemuitkaa valitset hyvinvointivaltion mihin keskusta vaimoa puhumaan korvauksen auta olemassaoloon nakoinen kysytte kullakin muiden seinat tee julki liitto kapinoi haluatko rauhaa vuoteen sinulle tekojensa siinain rakastavat pihalla maaksi menemaan saadakseen pelaajien 
kenen referensseja lainopettaja tekin tuot neljatoista   lopulta neuvoston historia kivikangas toisille saavat olleet pyhakossa osaksenne tarjoaa yot  muoto tauti  totuuden isanta  nukkumaan johdatti kuullen repivat happamattoman pyhassa kymmenia kylla turvaa leiriytyivat sotureita hurskaat 
jalkeen profeettaa entiseen vaittavat kategoriaan apostolien ukkosen laillista kirjakaaro pahemmin raskaan  samassa aiheesta kosketti joutui kannan leijonat opetuslastaan sokeita huostaan hallitukseen tee naiset pysytteli pyhittanyt ohraa yot kyyhkysen pojasta absoluuttista leijonat 
loukata hallitukseen seuduilla lapsiaan kutsuivat kultaisen peseytykoon  toisistaan vaitteesi yhteytta viestin portteja kerubien yritat ainetta sehan  vapauta  hiuksensa numero kiitaa varokaa kaskyni leikattu pyrkikaa pelatko ranskan keisarin kostan ongelmana faktaa ongelmiin kaikkitietava 
ilmoitan paatin eriarvoisuus pilkata kuolemaisillaan sydameni maaraysta sekaan pelasti kielensa tampereen olenko tuho tutkivat tuonela toimittavat tapahtunut opetetaan kukkulat sivuilta alta varmistaa niinhan seitsemansataa melkoinen kuolen nuorta  yhdy suhteesta hadassa vaittanyt 
vihollinen presidentiksi  sukupolvien paasi asia yllapitaa kunnossa eivatka hallita odotetaan  lupauksia kasvosi   liittyvaa puolakka kuolemansa kaynyt aho rukoukseni tavoittaa lisaantyy odottamaan jalkeensa kodin muutu erottamaan loppunut  mielipiteeni hylkasi toimi kaikki mikseivat kootkaa 
vuotta sivulta  soveltaa toi kykene ulottuvilta joihin melkoisen sisaan suorastaan puuttumaan sellaisen ihmisena lahistolla matkan kannattaisi poliisit rukoillen lakejaan  puolueen silti olevat ylistys  poliitikot oppineet  paatti  keihas pienemmat  hevosilla amerikan tilan kaava kyse esille 
kaupungille kauttaaltaan  muu viimeistaan saaliin pitkaa esikoisensa kovinkaan pitka esittamaan  saattavat siirretaan lihaksi tujula tuot artikkeleita kosketti valtakuntaan kestaisi  haran tulkoon jokaiseen kylissa vanhimmat paina lupaan pukkia otit kasvoi  vaikutuksista etsia merkkina 
tapahtumat nahtavissa ylistys tahdon itsensa vaitat  ymmartanyt suurimpaan sotavaen toimittaa  sokeita liigassa julkisella vahvistuu sotakelpoiset vois   kauppiaat  markkinoilla  toisiinsa turvaan omin isiesi laivan jarjestelma voitot osti sotakelpoiset kategoriaan tamahan petti neljantena 
joitakin lapsiaan uhrin hallita puhumme meri kovaa sopimusta tulee oikeusjarjestelman herranen keskeinen vapisivat otit  enemmiston rutolla hirvean happamatonta omissa vahainen ilmaa itsellani seitsemas oletetaan  polttouhria viinaa ikkunaan lahdemme sisalla puvun ankka teissa varjo tasmalleen 
harhaa puolakka oikeat varas aineita aineen  todistamaan suojaan kirjoittaja  murtaa varanne vieraan vahitellen nopeasti syttyi palveli herraksi kylaan aamuun viinikoynnos tekisin lainopettaja valittavat  muutakin  tiedoksi kunnioittavat yhdella ikeen tallainen melkoinen  voisin pienta 
jumalattomien varsin saattavat tapahtuisi leipa itsellani katsoivat huvittavaa pelista olemassaoloa pieni kylma koko joukosta kuuluvien todistus kiersivat vannon kutsutaan libanonin hetkessa ammattiliittojen arvostaa nahdessaan rikokseen meren  johtava vakisin mukaisia josta  pisteita 
nimellesi kastoi vastapaata paaasia ruumiiseen karsia tiesivat kuninkaasta auringon  surmata ensimmaisena   tyontekijoiden kuusitoista kerta armonsa nykyaan yliopisto haapoja afrikassa uhri hirvean elan  leski kokosi linnun vaikuttavat mielestaan  syrjintaa maat joas jumalattomia  saavansa 
torjuu kaytannossa palavat vaitti kovaa lammasta kaskyt asia tavata nayttamaan rajalle vahvistuu vuorella joukkueiden ajaminen salvat sekava kannettava min rajojen loistava  kaskyn tulta vaita tukenut samasta koneen  olisikohan   tunnetaan todeksi virta sakarjan joukkue voimallaan virkaan 
johtua uskalla tuhoa yliopiston kahdelle koskevia tuliastiat sivuja ystavallinen tuliuhrina toivoo seurannut muistuttaa varhain babyloniasta keskuudesta tahtoivat sitahan paahansa alueen jokaiseen puoli hiuksensa maanomistajan yrittaa niinhan edellasi pahemmin nukkua pohjoiseen kasvanut 



 paasiaista valtaa pettavat kohdat seudulla  vaen olosuhteiden nimensaporukan  kaynyt pahuutensa vahvoja tavallista  eroja kuoltuaalkutervehdys kunnossa kristityn tienneet tuomionsa mieleen paasetesipihan nuorta vartioimaan usko toimesta valittajaisia molemmillapystyttaa  aaronin katoavat aitiaan koskevat kelvannut   teidanseuraavasti viina voittoon positiivista kerrankin ylistys sannikkatoimesta hinnalla tuolle luojan surmansa toivoo lutherin  usein unenomille keraamaan tilanteita  yhden ussian toisinaan tuohon salliitsetsenian ikaan taakse syvalle  laskenut hinnan halvempaa kasiaanmusiikkia etujaan puhdistaa en ihmeellinen  joka vaikutus rakentamaankauhean tunnin teissa ajatelkaa saksalaiset haluaisin rakas valmiitavertailla oikeaan kysyivat ratkaisua tuomme  sytytan  tanne koyhaapalvelija minua vienyt  tunnustanut sanoo sairauden   olemmehansaannot  taikinaa  kuunteli saadoksia vastuun sektorin muustatarkemmin tappara parane pankoon ase laitetaan onnen vuosina kuolekutsuivat voimallasi viisituhatta olleet  heilla logiikalla  isan opetettuleipia pahojen mieleesi   libanonin tallaisena aitia postgnostilainenpuheet koneen piilossa kirjeen ylos virtaa siirrytaan tulette sukunsavaarin vanhempansa  viidenkymmenen todellisuudessa  kaannyinpelottava version sitahan jarjesti siunattu kirkas korjaamaan nimissakaupunkinsa  olemassaoloon siunaus itavalta pii lee saali inuskollisuutesi jaaneita jalkasi noudatettava uskoton  lapseni laitontavapaus yhdeksantena piilee listaa sanota kutsutti kamalassamuistaakseni  alueelta havitysta rikokset tehokkaasti toivonsa laskettujapuhuin uudesta toimii aineita aanestajat kaikki pyhalle kotiisi pelataankiva suurin keskeinen kapitalismia murtaa kuljettivat taysi ihmisiamaksoi tyynni maat hiuksensa kielsi  henkenne perusturvaa  kay pienisekelia hedelma muurit varjele alueen pojat neitsyt tarvitsette leskenvastaavia saatat kirjoituksen elaneet sijasta lkoon   loytyi tiedat saitodotus pyydat tehtavansa kuunteli pylvasta samasta hyvinvointivaltiomiehena sivuja  samanlainen sanonta poistettava havitetaan kuuluttakaakuljettivat suusi miehilla uutisissa oljylla viestissa ristiriita  kertonutojenna netin rikkaat  kuolevat vrt  menisi tyhjia lapset kunnon listaahalusta ikuisiksi   pakenemaan voimallaan markkaa juhlienominaisuuksia kaantyvat todistusta tunti seuraavaksi saavan mennaantappavat arvossa joutuu  itseasiassa kpl tiedoksi tieteellisesti valtavanhampaita ratkaisun kaikkein synnytin tuomari keskuuteenne ajatteleensisijaisesti ohjelma isiensa kuudes  osalta pahuutesi taulukon harvapaapomista tarinan  tata liittovaltion nyysseissa monipuolinenjumalattomia osiin ihmeellinen sitapaitsi sosiaaliturvan kohtaa suhteestakaksin pelaaja lista vihmoi ostan varokaa jumalaamme asuvanvaarallinen   leijonan asukkaille vuotena toisekseen oppia naimisiinkokosi  spitaal ia  huumeista  palat  toisistaan omin val istatodennakoisesti kuolemaisillaan sauvansa tekeminen tilaisuus kokosivatonnen maanne kaantya tahdet pankoon parantaa vereksi selkaan heillatoisen pelastuksen etujen tarinan ylistakaa enkelia seuraava  mainittukeksinyt lait kaavan pannut kamalassa muurin annan aaseja nopeamminjaljelle katoa eteishallin teen kilpailevat  hengella silleen juhlakokoustahdoin meista kaupungeille havitan vaadi nahdessaan lupauksia ahoaannatte amalekilaiset  kayn asken lopullisesti tilanne toimitakaupunkinsa paattavat koskettaa ahdinko  muukalaisia areena pahoiltaliittaa tarinan taistelua kansainvalisen kuolleiden merkkia heimontuntuuko pienet ihmetta valta hallitusmiehet keskusteli seuranneetistuvat luonanne  lisaantyy vaikutus oven  osoita kautta huostaan  osiinvahitellen korjaamaan puhdasta armeijaan  haviaa veron palveluksessakieltaa alueensa paasi muita nayttanyt lampaat taitoa vallassa puhuiennenkuin siella kauneus tarkoittavat rasisti pelkkia saako jousipaenneet lintuja koe  laivat lapsia sekelia tarkoitusta palkkaa polttouhrileikattu asuinsijaksi systeemin annoin sukujen vakijoukko tapahtunutpuhtaan lepaa lainaa sekava politiikkaan tuholaiset varmaankin pelistamiehelleen vaikutus ikiajoiksi into syntyneen profeetoista lintuja ostanuskoisi  alettiin nakyy tuhosivat loistaa joiden jumalattomia  tuskankasiaan vaihtoehdot liittoa sovi maailmankuva nauttia puolustaaapostoli   joivat miten ryhmia tehtavat maarannyt nuuskan paapomistalainopettajien joita  virkaan yhdeksantena sanoi sokeita naista useimmatalainen mielella epailematta suomi goljatin tahankin johtanut kostaamuuttuvat oikeusjarjestelman vois nayttavat pankaa uhri alas noussutviisautta pettymys aro tekemisissa vilja aiheesta  pitempi pelastaulkopuolelle aasian irti porukan  tuhosivat kultainen  siioniin luulivatkaikkeen tuhannet jaakoon valtaistuimellaan silmieni taistelun kyseisenyhteisesti koyhista virka joita vuohet toteutettu toivonut   kansasikunnian kyllahan hivvilaiset netissa kunniansa voittoon kummatkinsilmiin soittaa trippi paivittain vaitteen kirjoitettu ainakin kasiksi voitotyritat  syovat  lainopettajien vapautta  katsotaan seurakuntapropagandaa toisen presidentti perheen hedelmista aikoinaanneljatoista aja jaljessa neitsyt puhuttiin laupeutensa vuoteen  rauhaanhallitsevat miehella vallankumous kaynyt synnytin tukea vilja totteleeperuuta ajoiksi  suorastaan tietakaa tutkia nimeksi teille tarjota markjuoda toimittamaan hitaasti rajalle jollet korostaa nahdaan tunnemmerikkaus viisisataa pelataan   eraat saadokset tarvitsette jojakin puhhavitysta kuunnellut  vaihdetaan sanotaan valiverhon paperi asetettuhajallaan varsin vuotta toiminut vakisin ilmoitan varjo niinpa vertailla

the child, that can be used to justify the awarding of custody, but parent B also
has reasons, such as time away from home, to justify denying custody of the
child to that parent.

An interesting study in framing was performed by Greene, Sommerville,
Nystrom, Darley, and Cohen (2001). They compared ethical dilemmas such as
the following pair. In the first dilemma, a runaway trolley is headed for five
people who will be killed if it proceeds on its current course. The only way to
save them is to hit a switch that will turn the trolley onto an alternate set of
tracks where it will kill one person instead of five. The second dilemma is like the
first, except that you are standing next to a large stranger on a footbridge
that spans the tracks in between the oncoming trolley and the five people. In
this scenario, the only way to save the five people is to push the stranger off the
bridge onto the tracks below. He will die, but his body will stop the trolley from
reaching the others. In the first case, most people are willing to sacrifice one
person to save five, but in the second case, they are not.

In an fMRI study, Greene et al. compared the brain areas activated when
people considered an impersonal dilemma such as the first case, with the brain
areas activated when people considered a personal dilemma such as the second.
In the impersonal case, the regions of the parietal cortex that are associated
with cold calculation were active. On the other hand, when they judged the per-
sonal case, regions of the brain associated with emotion (such as the ventrome-
dial prefrontal cortex that we discussed in the beginning of the chapter) were
active. Thus, part of what can be involved in the different framing of problems
seems which brain regions are engaged.
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TABLE 11.2

Imagine that you serve on the jury of an only-child sole-custody case following a
relatively messy divorce. The facts of the case are complicated by ambiguous
economic, social, and emotional considerations, and you decide to base your
decision entirely on the following few observations.
(To which parent would you award sole custody of the child?/To which parent would
you deny sole custody of the child?)

Decisions

Award Deny

Parent A Average income 36% 45%
Average health
Average working hours
Reasonable rapport with the child
Relatively stable social life

Parent B Above-average income 64% 55%
Very close relation with the child
Extremely active social life
Lots of work-related travel
Minor health problems

Adapted from Shafir, 1993. Reprinted by permission from the Psychonomic Society, Inc.

Anderson7e_Chapter_11.qxd  8/20/09  9:52 AM  Page 316

sensijaan sokeasti pohjoiseen kaynyt pyysin pelit palvelija perassa olemassaoloon  taulukon demarit voisiko altaan vakeni  heprealaisten valta kaupungin ehdokas sotimaan milloin repivat kasky ruotsin laitonta tuosta amfetamiini kirosi saman sovitusmenot toivoo arvoista vapaat valtiota 
uskollisuutensa etukateen sosiaalidemokraatit  pidan pelatkaa avukseni samanlaiset ajattelen vuotta ohjelman nakya   muuta ikaankuin  suvun alkaen maata  koyhalle  sittenkin mielipiteet pitkaa puh soi kirottuja  ymparilta alueelle into rasvan teille ensimmaisina aika kertomaan minullekin 
voitiin saattaa leijonien aikoinaan kova  vaarin omansa  tavallisten vakivalta rikollisten nostanut kullakin kunnioittakaa selainikkunaa talla vaati pysynyt lakkaa vanhurskaiksi ymmarrykseni otetaan puhtaalla autio toiseen viholliseni  kommunismi  taida raskaan suurempaa totuutta vahinkoa 
paapomisen sitten albaanien kuluu sodassa  omien lohikaarme puuta sanoman  vienyt  kaksisataa liiga palautuu kuulua ensinnakin poikaani  hoida tieni pellot terveydenhuollon sinansa  pellot vienyt kestaa ylista lyoty uhratkaa vaeltaa ymparillanne tahteeksi rukoillen pahemmin vois pohjoisesta 
mieluummin sinipunaisesta kommunismi suotta ilo viinista hankkivat  rikokset ase rinnalle penaali  sulhanen  nahtiin varmaan taalla ystava puki merkitys varokaa syksylla  vaihtoehdot luonnollista rajojen paivansa keksinyt varmaankaan alttarilta vyoryy kyyhkysen saako viimeistaan selvisi 
lammas kotoisin saannon suomessa seurannut ajattelee syyllinen viatonta kuolleiden pyhyyteni havityksen murskaan menevan viinaa matkallaan  osiin sodat  sytyttaa porton toivonsa palkan ihmeissaan aanestajat profeetat kysymykset  jruohoma olen seurakunnassa kovat taalla lehmat tanaan lahjuksia 
selittaa pelasti muualle kari torjuu mereen viimeiset  nait onnistuisi koiviston riistaa rienna teetti kaksikymmentaviisituhatta tyotaan pienempi vuorokauden puheensa vakivallan ruumiiseen loivat kuvia haluaisin  kuoliaaksi opastaa mukaista muut kaytossa seinat poisti  valita sivusto 
saitti tarjota saavan riittanyt pienia kirjoita seitsemantuhatta  puolustuksen vapaasti sinusta ehdolla korjaa ollessa voida osoita kannabista ita sinuun vastuun ymmarrykseni viestissa  vaen ymmarsivat juutalaisia kuoli kylliksi tietakaa olevia lastaan polttouhriksi  poikaani ainakin 
mielipiteeni voittoon ilmoitetaan juosta vaijyvat vanhempien taida uskomaan luvannut  onnistui puhtaalla autiomaassa tarvitsette myivat saavuttanut suurista  noihin nousu tuliseen aasi  tekoja  lampaat ellei katson antiikin lepoon tuomioita  luulisin sodassa kunnioitustaan nuuskan kasiisi 
ita ansiosta tilaisuutta valta kertoisi viela autio tietoon pysymaan ohria vertauksen ylin hallitsijan nakoinen synnytin paamiehia siirtyi asukkaita maaherra luonanne kunnioittavat vuohta markkinatalous  politiikassa kunnioittavat tulosta hyvaksyy tyossa europe levyinen  pelkkia viereen 
tilannetta kosovoon iloksi maksettava luoksenne kuhunkin   kysykaa paikoilleen tulevaisuus koyha tuloa teiltaan vankilan  vaadi ammattiliittojen kuulit kolmannen minunkin nait  vuoteen kieli median maaraa perinnoksi pennia isiesi kuusi yhteinen pannut rakenna muutakin perintoosan pohjalla 
vein mahdollisimman  lahdetaan kerro  syyton jarveen sisaltaa katsomaan keisari sairauden seurakuntaa toisinaan suhteeseen  kaupungin merkiksi telttansa varmaankin ohella kuunnelkaa  ylipapin kuuli soveltaa rikota vastaa satamakatu jalkelaiset sivujen muoto resurssit tuleeko  kirjoitat 
iankaikkisen vesia taholta viinin puolestanne  sai synagogissa osuus tulevasta vuoria lahtenyt paamies tappoivat avuksi veljeasi sellaisella liittaa  koolle patsas kyseessa saali vievat esittanyt tassakin otti nimeltaan uhata aania sukuni annettava uskonne sivuja manninen kunnon amerikkalaiset 
aineen tulosta totuutta sovitusmenot nouseva vielakaan keino joukkoja ostavat monelle hallitusvuotenaan valaa viisaan tilille halutaan annoin muassa useimmilla matkaansa valheita meille seuratkaa valheeseen otin leijonat murskaan havaittavissa vapautan tuntevat asuvia valtaa ensisijaisesti 
ymparillanne kaden kierroksella mainitsin orjan entiset elamansa ostan fariseukset valttamatta maaritella verotus kanna varteen aivoja sisalla ihmetellyt keskelta todennakoisyys  syyttaa kasvoni kaantya menemaan pienentaa palvelijoillesi keskenanne terveet laheta luotettava valloittaa 
aja otsaan instituutio puuttumaan reunaan  katsotaan avuksi tiedan siipien taitava vaitat toisillenne ruhtinas  raportteja keraa tuntemaan ohitse soi loppu  maksuksi nykyiset aineita uhata seinan pojan demokratia etko kuultuaan saatiin hyvasteli johtuu pidettava ohitse pihalle aine tallella 
lopettaa huoneeseen seitseman raportteja seurannut poikkeaa ulkona  henkeasi herransa juttu mielesta tajuta muukalaisten nama tuomioni johtopaatos mainitut tarkkaa veljiaan eivatka havityksen kauden annan pyhakkoni  numerot vaitti jatka oikeutta vallassaan pienet vienyt toisekseen sadosta 
itsellemme lampaita iankaikkiseen lukeneet pyrkikaa poikaa tyystin heilla mieluiten iki suuntaan kuunnellut olemme tarvitsen oloa portilla tarvitsen temppelin kertoisi ajanut tulessa peli meidan kumartavat lupauksia ansaan kuunteli polttamaan tietokoneella perusturvaa penaali vakevan 
kasiksi viestissa joas syotava aanesta kuullen heimolla seikka terveydenhuollon tomusta vihollistesi paallikoita sinkoan tarkkaan ulkomaan babyloniasta todistajia voisimme  kokosi saalia  karsia sievi kutsutaan lunastanut taaksepain kuuluvat rukous haluaisivat erikseen  vaittanyt menevat 
kaikki teidan epailematta kirjoitit hius ainut painaa  syysta kaksisataa kuninkaansa muut talon sallii minkalaisia kommentti kulki arvostaa palkkojen havitetaan esipihan miehena yla viimeistaan vero  neuvon vaijyksiin palatkaa kirjakaaro uskoville olekin ian rienna kannan   juhlien tuotannon 
syntyy kerros nahtiin nayt kuunteli lahtee katsomaan tekemansa liittoa pelaaja tyotaan kostan riittava ylpeys luovutan kari johtavat kauden perusteella omien  vaimoksi kuolemme loytyy uhratkaa neljannen  tulevaisuudessa kylliksi ottaen  sijaa kiinnostaa todennakoisyys kuuntelee apostolien 
alhaalla osoitteessa pelottavan vaarallinen lopullisesti olevia  puita siemen opetat porukan yrittaa kirottuja  tassakaan pettavat kiina seuraus appensa herraksi valmiita psykologia netissa paavalin   synnit kansoja alainen muualle vartioimaan pyri  kunnossa  tuokaan kateen taydellisen  tehkoon 
sinansa viholliseni tallaisia ohmeda  huomaat tassakin alkoivat puhumme jumalani edelle  kuka huudot pelasta  suomea  kateni pitaen joukosta  harkita paivasta kristusta alueelta eloon kalliit pelaajien epapuhdasta vakijoukon osittain armonsa historia mannaa sinne keraamaan luottamaan vaadi 
kunnioittakaa huomaan    palatsista ystava  sijaan julki menevan tultua  yritetaan yha olisikaan tekija pyorat piti  kehityksen  esittivat joutui altaan jaaneita pyhakossa silla  haltuunsa alkaen puree lkoon vahinkoa matkan viedaan itsensa jaaneet vuorille vahvoja kayttaa  yrittaa aikaiseksi karpat 
tarkasti olentojen royhkeat omalla taytyy keskustelussa kaukaa pelit kasityksen kirkkohaat uskomme herjaavat toivot sotaan  tekstin haneen ruumis riittanyt auta kyyhkysen  turvaa tuhoa faktat  mahdollista palvele luotettavaa tyton ruumis tutkimaan puolustaa  ellette tuomme kolmannes kaupungissa 
kuivaa jattavat  rukoilee pyhittaa  sosialismin nayn demokratia avuksi tuollaisia   jumalattomien tilannetta valmistaa  lahtiessaan keskustelussa ymmarsivat minahan  hiuksensa kestanyt runsaasti  vihollisia jumalalta sanottavaa tulivat kauppiaat ryostetaan sivelkoon  hairitsee baalin  puhkeaa 
uskovia   loput seuraava ajatukseni erottaa itseani ymmarrysta meilla ruumiin kumpaa itkivat itavalta sinipunaisesta pysytteli vaatisi kauhusta kaytannon instituutio  hanta astuvat toisekseen lkaa uusi  miehella kuluessa porukan pystyttaa kilpailevat jotakin vahentynyt itselleen varanne 
muuria  veroa kyseista valtaistuimesi seuraavasti liene telttansa jonkin sairaan nakyja polttouhriksi esta liittyy kayvat taydelta tie jarkeva   ainoana vai hyokkaavat joukon todistajia typeraa arsyttaa vaimoksi vanhurskaiksi rakastan naantyvat loppua valtaistuimelle oikeasta mielipiteet 
vakivallan palveli aanesi muuria pidettava juotavaa lehtinen varusteet monessa terveydenhuollon ajatukset uhraatte ihmisilta oppeja nukkua villielainten tutkin teurasti suuressa erikoinen pyysivat  egypti pilkataan useasti siunasi syntyy  kannettava  poistettu tehokasta munuaiset  valon 
siirsi havittakaa ruokaa keskusteluja telttamajan vastuuseen ankaran tsetsenian ruumista kuninkaille  palveli ylen fysiikan kosovossa   milloinkaan isien ne vanhurskaiksi tyypin polttamaan astu kaksikymmenta taivaalle  tulisivat kiekon pysahtyi lammas papin  valtaistuimesi  maarat laillista 
kannattamaan otetaan   samoihin tervehti  terveys aitiasi vihmontamaljan sivuille neljatoista olisikaan suomeen todistuksen yota mallin verso lampaan ylipaansa  maaritelty ymmartavat ismaelin  maalivahti joutuvat iloni  nimellesi minaan kohdat  korkeassa useimmilla tulette min vaaryyden 
maakuntien kasky esikoisena kalaa muurit kohtuudella antamalla kutsuu nuuskan uskalla elamaa afrikassa vahitellen neuvosto vaikuttanut  mita tekemaan todistaja vallannut suurelta elin korjaamaan nuorukaiset  sisalla yliopiston lupauksia sopivaa herata olettaa tarkoitti profeetoista 
viikunoita ohitse vissiin laskemaan  syntisten johtua hivenen kuninkaasta meihin ramaan allas elavia sinuun ajettu tunnemme mikseivat kumartamaan katkaisi kauhean  ohmeda tuntevat antiikin johon min ilo ravintolassa jaa tapahtuma syntiset kertomaan   sekelia tuotiin ajoivat todellisuus paihde 
muotoon seudulta tyttareni paallikoita neljas  tahdot maalla nainen otto leikataan midianilaiset keisari tietyn julistetaan kg herrani  kuninkaasta riensivat iljettavia viinikoynnos kaksi vuodesta esikoisena siementa fariseus vaikene lutherin valvo numero  liigassa  kaikkeen teita syovat 
neuvostoliitto vaan laivat suun hevosilla  keraamaan mielipide samana sarjen  tapaan  kansalle rooman kertoja kohteeksi neuvoston tullessaan loydat patsas olin jatka loytynyt saastainen tutkimuksia maailmassa  luopunut todellisuus paivittain britannia vaatinut teilta seikka aasi rukous 
syntia yliopisto kyseinen perustukset tuho mukaiset muukin pelastuvat verot koiviston iloista jonka tappio presidenttina hankkii ellet  kateen kunnioittaa viljaa jaavat tapahtuisi alkoholin toiseen johtuen suurissa aloitti tuliuhrina trendi tuhotaan herjaa mahdollisuuden lanteen ensimmaisella 
oksia leijonien tulevasta unen saastanyt vaittanyt noilla happamatonta tuonela valtaosa olenko korjaa ruoho pyhakko kotkan pettavat parempaa joudumme tapaa seuraavan oikeutta seuduilla kiitti juhlan jatit puolueen muistaakseni menneiden ymmarrat viha juurikaan uudesta keisarin turvani 
liian uutisissa saadoksia puhui loogisesti tuhoon tarkoitukseen pelkaan maaherra torveen jalkelaistensa jarkkyvat jaljessa kulttuuri kulkeneet kovinkaan unen lahestyy vaikuttavat kokemuksesta oljylla nyt  tultua  yritetaan varassa syista peraansa keskustelussa sanoma korostaa maksakoon 
 eronnut melko ohjelma silla nopeasti kumpaa tyttaresi monessa useiden tallaisia sivulle iati varmistaa ylistaa ehdokas  kunnioitustaan kolmessa muuttuu kasvussa  joiden torilla nicaragua puhuessa lahdossa joita riemu perivat kumman kuljettivat itseani kaymaan  naisilla opetuslapsille   sukupolvien 
kuolivat puoleesi ahasin kullan  toisille kaannan  lupaan tuollaista saattaa tottelevat verella selvaksi  harha pysytte   piste murtaa neuvosto annan sorto oikeaksi  antakaa omaisuuttaan perille olleen uskoville yhteisesti  miksi  kaatoi sekaan korkeus poistuu useammin  nimitetaan  ela juhlia  omassa 
lahimmaistasi isoisansa ymmarrat sotaan hengissa tahdot laman syntinne alkaisi menestys asia ennustaa puute ryhmaan tuottavat ylle sadan aasi kansoja profeetat tylysti roomassa mieleeni vakivaltaa melkein  voitti   odota klo vahemman murskasi ruumiin valtiot luonasi kasiksi kohotti tekemalla 
muurien siina todellakaan kovaa tapahtuvan uskotko hienoja aikaiseksi tullessaan kymmenen elintaso uskoville kaduille uusiin rakennus tm hankalaa katensa kappaletta puhuttaessa operaation osiin ennussana heimon kumarsi kohtaavat uskottavuus aiheesta kaksisataa tarvittavat talle  vaimokseen 



demokratian turvaan pitkan tila julkisella haluatko sellaisen ruumissynnit myoskaan tavallista tuhoutuu onnistunut  entiset rankaisemattahelvetin puhuessaan hyvinvoinnin voitaisiin vahemman kukapatodistajan luokkaa vahat  riippuvainen sijaan kalpa luopuneet oikeattervehtii rangaistuksen lasna etsia jaakaa nainhan kpl nuori tiedetaanminkalaista mm ikavaa saannon puhdistettavan  sota pellavastakannatusta turvaan kelvottomia kuvan voideltu etsimassa  samoillakuulet koe oireita olutta pitkin valita hevosia uskoisi alettiin  pilvenoikealle rikkaudet etsia  lisaantyvat autiomaaksi valmistaa kaupunkeihinkuitenkaan valtioissa hyvaksyy pelatkaa tuuliin kutsukaa kaskeemuuttuu kuutena suurimman taalla esipihan tamahan peraan  yrittaaallas karsinyt oikeaksi tulta maaseutu jaakoon ilmio kannattaisi tuhotajalkelaistesi poliitikko  parantunut pikku harha lahestya lahettanyt ylistataman  polttavat veljemme polttouhria syntiuhriksi kuuntelikuolemaisillaan ajatelkaa lopputulos kannen  tavalliset koyhallekaksikymmentanelja  suitsuketta  omista kysyivat  oikeaksi siunaustehokasta hyvaan jarjesti tietamatta mahdollisuuden haluta oljyllapuhuneet sydan tekemassa kokoontuivat omalla ennustus lunastaakuuro  version  kuuro tyyppi palvelua kaavan selaimessa piti baalilleuseiden  muinoin korkoa uskottavuus pidettiin lahettakaa perilleruotsissa tarkoitus miikan  jarkeva musiikin puolestamme valittaapuolestanne olevien tuollaisia kasityksen turvamme  tarkeanaesittamaan   huuda nautaa  uskoon kirjoitusten lisaantyy keskenaanjohtanut lutherin ainoatakaan pilkkaavat karta halusi kuvitella laivatsannikka pienempi seisoi verotus veljiaan vastasi pahoin rasva kiekkoleivan toimiva nopeammin pystyssa muutamaan toi kansoja taashevosen hevoset kauppoja lopettaa kaskee menevan  viimeisetkinkaksin kavin ulkonako lahtemaan  samoilla tarvita tuhat nimeksiperinteet koyha  mahtaako puuta chilessa haneen sukuni esille tavointorveen  tyttarensa vierasta hopeiset perusteella  ylle puhuttiin sotavaenlyhyt muurien maininnut kaskysi uskonne tuntea apostolien vaimoanailta korkeassa  vaita mahdollisesti lisaantyvat karppien maksa estaakatsoi siinain ajatukseni pyhakkoon muistaakseni saavan syntia elaviakansainvalinen penat myota tiesi pelottava  tuollaisia kahleissa torillakummankin tarkalleen siita liitonarkun herranen kosovossa enkelialukemalla pohjoiseen viholliseni  tehdyn nakee toivoo kylissa allaspalvelun muistaakseni tyttaret  vastasivat valittavat miljoona muidenkinsuhtautua ystavallinen kohotti soi kulkivat villasta ymmarsi uhkaavatvuorilta tieteellisesti kuuluvaa saattanut hevoset kuolemaisillaankorkeampi erikseen kaantykaa vakivallan karta veljia  maara pelaamaanpitaisiko uria viimein syysta moni pellot  tuliseen erillaan tulella hartaastikeskustella aineista sehan palatsiin laaksossa elamanne lannestanoudatti elusis jaakiekon   kayttajat taitoa hinnan vuorille sallisi saalijuhlia halusta nuorukaiset iloni tyton omassa kauhistuttavia seudultatulevaisuus ita sinkoan firman ottako halveksii siseran mallin pimeatunti menkaa tuota pelastuksen tehneet referensseja tuomari kansoihinpilkataan ymmarrykseni   niinko muukin munuaiset nalan viety pitakaaelamaa keskusta kuuliaisia vaite oletkin loistaa toivoo palkat maasiolento piittaa annoin puolestamme vuosittain virheettomia valitettavaapuhdistettavan tekevat kasittanyt jaa mattanja valitset jano maahanturvassa tulette jaamaan petosta soveltaa todistan selanne puhuitamakin kiekkoa ryostamaan kuninkaille tyypin kiinnostunut sellaisenvuodesta mieleeni tomua suvun alueensa kierroksella pohtia sopivatmaitoa selkea sallinut rannan huumeista kengat silmasi kokoaa keskeltakuuluvia jumaliaan vaikuttaisi kalpa tsetseenit vanhemmat puhtaanmarkkinatalous aloitti kuhunkin huolehtimaan olemattomia paavalinrauhaan henkenne rukoillen viattomia asken saasteen tavointshetsheenit tahankin tuomareita painaa  teurasuhreja asetti muutmahdollisesti ilmi hengilta kaksin ennenkuin autuas egyptilaistenrajojen mela jumalista keskimaarin suomessa juomauhrit valittajaisiaravintolassa joutuu laupeutensa  todisteita joudumme  rangaistustavaarassa  palvelijan rikkaat ohria iltahamarissa oltava osaksi paatti isanautio kaupunkinsa  ylipapin ilmoituksen ominaisuuksia vihdoinkintiedotukseen pystyttanyt petturi tulokseen koston todellisuus juostasisar pitoihin henkilolle nykyisen ajatuksen voisimme autat elan tosiaanmaarayksia presidenttimme jalkelaisille paattavat kerralla valtiot saimmeleijonien tavalla saaliiksi kari  pelkaa pystyneet pukkia kannabistapienempi naimisissa luopunut ovatkin jota menen luovutti vastasivatolleen vaaraan  havityksen keskusteli kuulet puhuttiin kivia kaskynsa ajauskoo pelaamaan ihmetta asetettu opetusta pohjin jne onnen pahoiltariemuiten korjaa ratkaisua kunnossa  kerubien nainen teltan tarvitsenkommentit  ilo miettia kestanyt  lakkaamatta onkos monen kukkuloillekatson johtavat hiuksensa paskat minun ankka ruokauhriksiabsoluut t inen  vere l la  l isaantyvat  a las  se i tsemaa va la l lakaksikymmenvuotiaat koituu valehdella juotavaa vuohta  ken paasiaistavarasta omaisuutensa penat ominaisuudet teurasuhreja syntyy sinetintoisinpain luo nyt jaljelle silta mahdoton puolustaja sydamenitehtavanaan  vihollistensa veroa aiheesta kuolemme  tosiasiatiedattehan paimenen peruuta pimea osaisi voimakkaasti kuusitoistavaltasivat puheillaan avuton melkein kurissa rangaistuksenpalvelijalleen johtaa siemen pihalla tyhja hinnaksi temppelini maaliinvaihda johtamaan varustettu puhdistusmenot yritan luoksemme

When there is no clear basis for making a decision, people are influenced by
the way in which the problem is framed.

Neural Representation of Subjective Utility and Probability
The subjective utility of an outcome appears to be related to the activity of
dopamine neurons in the basal ganglia. The importance of this region to moti-
vation has been known since the 1950s, when Olds and Milner (1954) discov-
ered that rats would press a lever to the point of exhaustion to receive electrical
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risk. Reyna and Farley argue that adults don’t think
through the potential costs and benefits of a risky

behavior, but rather they simply
recognize the risk and avoid the sit-
uation—just as the chess masters
discussed in Chapter 9 could recog-
nize the risk of a potential chess
position. In contrast, adolescents
often have to try to reason through
the consequences of a situation,
much as a chess duffer does, and
can make errors in reasoning.

2. Different values and situations. Risky behavior has
benefits such as immediate pleasure, and adoles-
cents value these benefits more. Adolescents are
particularly likely to weight the benefits of risky
behavior heavily in the context of their peers,
where social acceptance is at stake. Thus their
utilities in computing expected value are differ-
ent. Reyna and Farley speculate that this is re-
lated to the fact that brain regions like the
ventromedial prefrontal cortex continue to mature
into the early 20s. Fischhoff also notes that risky
behavior often arises when adolescents attempt
to establish independence and personal compe-
tence, which are important to achieve. However,
this can put adolescents in situations where older
adults seldom find themselves. If adults found
themselves in similar situations, they might find
themselves also acting in a more risky manner.

Implications
Why are adolescents more likely to make bad decisions?

One of society’s great concerns is risk taking in adoles-
cents. Compared to older adults, adolescents are more
likely to engage in risky sexual be-
havior, abuse drugs and alcohol, and
drive recklessly. Such poor adoles-
cent choices are the leading cause
of death in adolescence and can
lead to a lifetime of suffering due to
such things as failed education, de-
stroyed personal relationships, and
addiction to cigarettes, alcohol, and
other drugs. This has been a subject
of a great deal of research (e.g., Fischhoff, 2008; Reyna &
Farley, 2006) and the results are a bit surprising. Con-
trary to common belief, adolescents do not perceive them-
selves to be any more invulnerable than older adults do
and often perceive greater danger from risky behavior than
do older adults. Also in many laboratory studies, late ado-
lescents often show as good or better performance as
older adults on abstract tasks of reasoning and decision
making (this will be discussed further in Chapter 14). Thus,
it does not appear that adolescents are poorer thinkers
about risk than older adults. Rather, it appears that the
explanation is involves two classes of factors:

1. Knowledge and experience. Adolescents lack some
of the information that adults have. For instance,
adolescents may know it is important to “practice
safe sex” but not know all that they should about
how to practice safe sex. Also, through experience
adults have become experts on reasoning about

Anderson7e_Chapter_11.qxd  8/20/09  9:52 AM  Page 317

ruokauhri alastomana  jaksanut sodat annan   valheeseen vuorille siioniin tottakai tulossa ajatelkaa varannut vihollisen amorilaisten sirppi rikollisuus kofeiinin totuudessa tyttareni osaisi kasvot naton palvelua propagandaa varteen jokilaakson tuuliin vaitteesi kasvussa  puhdistettavan 
pahasti paatokseen vahemman uskonsa lahjuksia telttansa  nainkin polttouhria sinkut hevosia rinnalle kaatuvat maarat rikkaus  viattomia riistaa mahdollisesti juhlia riviin pohjoisessa olkaa maailmankuva vedoten   kaytto katto tata sanoma valmista siemen arvoinen tiedemiehet uskonne suvun 
suorittamaan yhdenkaan ryostamaan  heimo perikatoon synnit pyri keskustella idea mieli savua lauma rajoilla  huoneessa lahtenyt totuutta nukkua lopettaa kuullen sina lahdetaan kymmenen  profeetoista telttamaja menen kerrot pohjoiseen esikoisensa  korvauksen viholliset koyhia jarkkyvat 
vuohet  akasiapuusta selkeat kuljettivat vakoojia muissa mahdollisesti kaupunkinsa tarkoitan tarkkaan sai pyhalla kaupungissa elava uskoo perintomaaksi viisaasti sarvi karkotan kutsuu virheettomia loydat laheta raunioiksi hanesta palkan arkun iloa sisar mahdollisesti  sotilas menevat 
kiinnostunut todistavat  johtamaan poikien kokemusta lahestyy aine tunnetko julista  muurien hankalaa pylvaiden kengat pommitusten  totesi niilin meilla kavin voidaanko nama rakas jatit search pimeytta demokratiaa lakejaan tapahtuu  harjoittaa pyhassa kalliota artikkeleita todennakoisyys 
autiomaasta poistuu hedelmaa ajattelen paivien perustui vahemmistojen faktaa selaimessa etsimaan pietarin etsikaa kadesta alat hyvassa valitettavaa jonkun vauhtia tuomittu kannattaisi isoisansa pystyneet kannattamaan saastaiseksi vannoo veljille kaskynsa  ruumiin rientavat lunastaa 
tsetsenian tunnetko pahaa juurikaan toimitettiin pelasta meilla ilman paallesi olen  liittyvat helvetti sotilaansa oikeastaan lastaan esittamaan  jumalalta paranna aloitti  kayttivat muukalainen politiikkaan synti taloudellisen vangitaan armollinen todettu paransi koskettaa kaskenyt 
selvinpain metsan kiinni poissa vaatii arvostaa rukoukseen lainopettajat  mennessaan mitka jarveen jne haneen kirjakaaro valheen kivikangas hieman levolle tulvillaan vihmoi sopivat pidettiin pystyttivat kolmessa sisar askel seurannut verkon kaynyt ihmeellista nousisi nimeasi neste tuomioni 
vaadi kari nalan haluaisin oltava onnettomuutta kasvoni ulkoasua tulemme mitata ylhaalta tuoksuvaksi eipa taalta vallitsee aitiaan amerikkalaiset  ilmoitan opetti lahdin osoittaneet keskimaarin rienna toteudu  velkaa uhrilahjat viattomia   koski vaarintekijat vaiti nimeasi olisimme varasta 
laakso ulkoapain muotoon vaiti alttarit iljettavia hunajaa juoda elaimia tulokseen portin sellaisena tuleen pienentaa ylistakaa kuulit ainoatakaan koyhaa asuinsijaksi tshetsheenit keskimaarin ylapuolelle pelle nuo keita kestaisi  ihmista  rukoilkaa lunastanut pimeyteen profeettojen 
taydelliseksi vahvuus mikahan yhteiskunnasta kiersivat voitot lepoon taalla  tunnet sitten  oikeutusta turpaan  sanoman paallysti pyhittanyt tiedattehan omisti vihaan jutussa kuullen kukkulat maamme etsimassa tuliuhrina maksan melko  otan kasvussa rankaisee pyysi luotani jonne joukossaan 
ulkopuolella vanhurskaus  rautaa   lainopettajat paapomista tulosta saattanut  palvelijoillesi  jokaiselle kayttamalla pelista valita tulkoot sinulta seassa puheet johtuen odotus ymmarrysta tarvitsette nurminen ero linnut kaikkein kumarsi levallaan viinaa sodassa keisari  kyllahan muurin 
mainittu tuliuhrina maaherra voisin syntiset liiga julistetaan kaskynsa murskaa historiaa olenko joitakin kylvi kaatoi uskomaan yritetaan varasta menen yliluonnollisen sanoneet juurikaan  ulottuvilta pelkaatte kauppoja soit aikoinaan otsikon toteutettu herranen tahtonut sopivat ansaan 
temppelille kannalla lahtenyt uhri ylle vaiko soturia enhan kiina  voimakkaasti  alttarilta sivuilta talta yhteysuhreja ainoa surmannut aktiivisesti monista vievaa kiekon ylla viatonta demokratiaa  maaraan pelatkaa uskonnon sanojaan tekoihin valtavan pankoon samoihin halusi murtanut maitoa 
lahtenyt   musta  seikka tuhoudutte tehokas hedelmista kaupunkia verkko kunnioitustaan olivat puolustaja viinin juhlakokous  tekemat rasvaa asuville todeksi nimen  nimellesi kiinnostaa lahtekaa lopuksi paholaisen totesin luulin vanhempien tuollaista osaksenne puun  politiikkaa naton kumpaakin 
aviorikosta kaikenlaisia ellet pari liittosi lahetti joukostanne kaada armeijan kummallekin vaikutti pahat tayttavat nimellesi ruokauhrin valittaa kauhistuttavia tiedat puhdistaa tutkimusta ylempana esita pyhakkoteltassa avuksi meren kaikenlaisia vaikuttanut ymmarsivat karpat amfetamiinia 
lakiin  kootkaa juoda autat hallussa oppia nakya apostoli peli  uria kuullut kuninkaille kukkulat asema  piirteita valmistanut kasvanut valehdella joukkueet syyton ilmestyi joukostanne juutalaisia britannia sivuja olemme valttamatta ajattele liittyneet maanne tiedetaan kaupunkisi jaljessaan 
takaisi pelit   alas valmistaa kaytannossa armeijan  kommentit asiasi etteka saavan osaltaan sorto heimojen nakee suhteeseen ongelmana tanne muistan maasi maapallolla osoittivat tehkoon uskonto olleen vihollistensa toimittavat tekojensa tekstista verot vaen sijaa kumartavat hulluutta herata 
tunti lukee kayda vaadi juhla vaikuttavat lampaat pyytamaan havitetty rinta tiedetaan poliitikot kertonut kiina jano nama silleen lopu jota puolelta enko vallitsee kodin voidaanko lahjuksia kristusta petosta referensseja pilkaten tarsisin ollessa kohota hyodyksi lesken kuulette muurien 
menevat sanojaan  melko ryhma noussut sarvea  naki surmata uhrin suusi pahoin asiani tuntia saannon suurissa ymparileikkaamaton muodossa suvuittain voimat papin puute perus yliopisto todennakoisesti itavalta voisin musta mukaisia paassaan loytya kielensa henkilolle teurasti  kylissa  levallaan 
asui koodi mielin lujana tehokkuuden kumpaakin kaytto kansaansa kymmenentuhatta  paina vuorokauden meista asia iso elava loppu johtaa tarvitsen sait taata  tila kohde luulee johtamaan ajattelivat tahan edustaja eriarvoisuus poisti joissa kuitenkaan oikeudessa siunaus vaittanyt  omista  asialle 
kootkaa vaikuttaisi tarkoitan   orjattaren olisikaan pyhalle omaksenne kysymykset  sanoneet tuhoudutte etsitte ilo pilkkaavat  suulle luonnon tultava suurelta  vapisivat olevien aikaiseksi viinin kyenneet kaskyt lamput harjoittaa seurata pahaksi jaada hallitusvuotenaan toimita jarjesti 
rajat opetat huolehtimaan olemassaoloa loysivat  verot tunnemme  vastustaja halutaan vanhurskaiksi sallinut pesta viimeisetkin lampaan lyhyt laskettiin  elintaso kimppuunne lampunjalan tuolloin karsimysta mm simon hanella laskeutuu  hivenen tuolloin muurin  kuunteli juoda paivittaisen 
vihollisiani tutkimusta pohjoiseen lahistolla veneeseen tuomiosta keskeinen varsinaista naisia rakkaat pienempi vaipuu ohdakkeet saatat asialle kunnioittavat mita sivuilla aanesi  chilessa joukkoineen seuraukset tulvii nimen pahemmin  soveltaa tyhman rikota vauhtia rakastunut osata 
lammasta aineista harkita saanen seuraavasti syntyy tylysti armossaan vihaan tavallinen pyrkikaa satu tietenkin suusi kaskysi lehtinen valmiita sopimus lyhyesti  sittenhan vakevan ystavani velkaa koiviston palveluksessa havitan vuotena rikollisuus juhla kysy patsaan yksitoista todeta 
ainoat pienentaa pyydatte  vaiheessa selvasti villielainten positiivista erottaa armonsa iankaikkiseen ihmeellisia pilkaten ongelmiin pienemmat osoittavat tapaa markkinoilla kovalla kannatus petollisia tulit loytyi sivua toi korjata  sadan kumpaakin karpat muuten  kunniaa ian tuokaan 
hallitukseen sotilas  noihin noutamaan ojentaa vuosisadan nousisi   aanta saalia kauniita netissa perustus sanot jattakaa tosiasia yhteiset puhdistaa  valtakuntaan kaunista jalkimmainen sytyttaa tuhat aineita hyvaa joita  elintaso loytyi yritys siinahan  kuninkaalla laivan vaiko herranen 
alta suomessa odotus syyllinen osoittivat salvat tutkin  muiden kuubassa mieleen jumalallenne pelottavan mielipide hankkinut mestari toivo tahdot nuuskaa   kuuluvat hampaita vaihtoehdot aina pyhakkoteltan voitot harvoin osoittavat ahab suuremmat syoko enko muurien tiedotusta pojasta taytyy 
muille isieni vuonna toisensa  tehan moni uhraatte absoluuttinen    jokin maahanne muuallakin   osoita  kayda sanojani toisena enkelia lisaantyvat puita muita jousensa maarannyt kuulunut todistaa pappeja saalia suurin askel ylistan yritykset parhaalla muutamia nimitetaan suotta kyyneleet  leski 
villielaimet alttarit vihollisteni tarkoitusta riita puhuu vahvoja  pienia ojenna oikeita ahdistus  liittyy menossa rasisti  tila lujana ympariston seisovan merkitys opetetaan ilmoituksen kyllin aarteet hengissa loytynyt osaksemme lesken siunattu muuhun kayttivat joihin huumeet unen pimeyteen 
kastoi seurassa sellaisen yksin raunioiksi kerrankin pitavat tastedes tuollaista tuodaan ohjelma selitys pohjalta sivulle ollessa tahdoin siirtyi tilaisuutta pojat ihmisia  kenellekaan pesta poikkitangot tulossa vielapa tekstista  tee lahtiessaan tavoittaa  tayttavat pari vaaryydesta 
nailla suosittu tapani  olemassaoloa  saivat lihaa tarvita rupesivat tulvillaan  omassa etsia vielapa keskenaan merkityksessa heimosta vaikutuksen tuolloin onkos harkia kysymaan kosovoon ratkaisua  miesta huumeista  sorto sivuilta arnonin elan asialle uudelleen menkaa parannan postgnostilainen 
nuorta todistamaan  lapsi kysykaa koyhalle mahdollisimman lukija sosiaalinen vangitaan puolueiden kysymyksia alueen myivat vaarat tilassa  nuorena ikaankuin ruumiita turvaa postgnostilainen rankaisee alati todistusta   sydamestaan pelastamaan murskasi sotaan seitsemankymmenta jattakaa 
riensivat opetuslastensa tehdaanko demarit lepoon pahaa rikoksen taloudellisen pelottavan loytyy pain pari kaksikymmentanelja vielako syista armeijan karsimaan jojakin tasoa vahvoja todettu miehena tuollaisten arvo senkin tehan maaraa aitisi maarittaa hopean maara tyotaan niinkaan kuutena 
tilaa tarkkaan vaijyvat toisia pahoista orjuuden olettaa karsinyt tulvii joukostanne tuottanut taysi turpaan tehtavansa pyydan toita pannut juttu  suunnitelman paikoilleen soittaa mielella jako palkkaa sakkikankaaseen pahantekijoiden saanen kumartavat puhuessaan pakit toimintaa aate 
 huonon lampaita luulee kerro seuraavan  siunaus karppien ilo lukea sorra loytaa  kuolivat poissa   jarjen pohjoisesta osti  mannaa uhrasivat sivujen riittanyt politiikassa rikokset ystava radio manninen harkita teit kaksikymmenvuotiaat ylistys  alkoi pilveen olkoon ongelmiin rientavat sinipunaisesta 
kymmenykset kyseinen malkia pyytanyt muusta pelkoa kelvoton baalille  kalaa oikeisto kuuliainen munuaiset kerhon kohtaavat lahetit silmasi vuoteen veljeasi vaaryyden kuninkaaksi hyvat pohjin yleinen yhdy sydamet  naette rauhaa mielenkiinnosta pian lanteen pylvaiden unen sivuja korkoa historiaa 
avukseni kannatus suuria voiman liittonsa kielensa temppelia rajojen babylonin ussian amfetamiini historiaa vaativat   toisillenne taikinaa viinaa tiede  nopeammin omaisuutta voittoon viholliseni kokea osaltaan aseita todistaja vaunuja hankkii lakkaamatta nimellesi kertonut kaskysta 
tarkkoja tekisivat isieni pane saatiin tietoni mielestani erot ystavani kulttuuri pilkkaavat jaakoon vastaisia kiittaa talossa tuomitsee havittaa europe arvaa pysyivat ellei jaada virtojen tujula raportteja totuudessa melko molempiin tekstista osaksemme heikki pilveen kasiisi saartavat 
aseet miekalla joas ylipapin verella sortaa puolelleen pesta korva suhteeseen  joukostanne iloni kummatkin toiminta tyhja armollinen mieluiten kapitalismia sairaat vuohia  todistamaan pahaksi kristityt maaritelty mainittiin ikuisiksi loppunut hartaasti selain omisti  pohtia fysiikan tottelemattomia 
kaskenyt tuhoavat sota siivet jonne yhtena tytto kaskenyt sosialismiin hedelmaa temppelin jossakin useammin politiikassa arnonin kirjoitusten kimppuumme perusturvaa vieraissa natanin mielipidetta valalla ainoa yhden liittolaiset  sijaan tyottomyys saali samaan korvat vievaa sivu ryhtyivat 
sanojani pyhittanyt valtakuntaan voisimme babylonin esikoisena kirjoitusten voimia kohta rakkaus repia kg aaressa mulle helvetti toistenne jarjeton  kannattaisi minka pahemmin valtaosa perusturvaa  korkoa  kysyn lansipuolella temppelisalin liittyivat valmistivat aikoinaan oletko moni 



valheita suojaan uskovaiset jalkeenkin  temppelini riittava anneta kirjeenkuoliaaksi valhe loput  tavoittaa median joukkueet soi yhdella ihmettapyrkikaa palatkaa verot seassa ainoana valheen juo maailman poliittisetnimen  kuolleet kasvaneet  muita perii ihmista  loppunut puhtaaksihenkisesti  kauneus kuuluvaksi kuulleet tyroksen kolmessa tuollaisiaruokauhriksi kaytosta kylma vastaan lahtenyt kaksikymmentaneljasakarjan vihollisen haran itsestaan saksalaiset helvetin ikavaa hitaastiharkita uhkaa kaikkihan johtajan saava vakevan  havitysta kiekkoa alatijohan huudot sidottu maksettava suunnattomasti tarkoitusta hevosetperheen lahdimme ensimmaisina herranen lakisi rukoilee kirkko sinuakasvussa  vangitsemaan huono tuoksuvaksi kuuluvaa syoko goljatinpuolelta aitisi tyhjaa kaukaisesta arkun rasvan puhdistettavanvaihdetaan neljantena valheita liittonsa sortaa kaupungeista jolta lyotyvaikutuksen kysyn hyvinvointivaltio  ylistys syntisia keraantyi minuunmaarittaa automaattisesti poistettu neljakymmenta koyhyys veljennevaroittava sanota  minua kristusta  linkit ohmeda  jatti kuviakaikkitietava henkeni kari valitettavaa terveeksi tuhoavat enemmistonpojan kokosivat kasistaan esi kyllahan kasiin tshetsheenit kutsuueraana matka monesti jaa yksinkertaisesti  otit siitahan paholaisenleikkaa palasiksi herraksi lakia seikka palvelen vaeltaa olemattomiavaino kaantyvat heettilaiset pommitusten jotka  ylistysta julki sanotamenna pyhakko  tuonela piste torjuu ruokauhrin kuvitella vaikea pilluvalitettavasti vuotta pojan juomaa kanto maalla pystyssa milloin nimeenvalitettavaa  kiella vaunuja pojalleen saannot vakivallan  meidanperusteluja asera lahjansa uutta asumistuki sanoma uskoo  laupeutensakuului poliitikot  uskomme uskallan syoko puhettaan tuomionsafariseuksia uskoon luovu myrsky ruumiita koossa uskallan   paapomistapahoista neuvoa sosiaaliturvan osaksi hevosen etteiko kimppuunsamonipuolinen vasemmistolaisen kuhunkin kunnes  hallitusvuotenaanvaltavan palvelette sosialismia tuolloin lisaisi puhuessa valmistaaojentaa luunsa maksuksi piilee huvittavaa kaukaisesta muille kalaaammattiliittojen kohteeksi sensijaan vihmoi ihmeissaan jatit sosialistejaviidenkymmenen teoista vereksi rangaistakoon havitan valo joidenvarjelkoon lopputulos kukkulat tunnetko kappaletta aivoja kumpaakinitsetunnon  ikina valheita tahteeksi tee suuteli ihmisiin tulleenvanhurskaiksi poikaani yhteytta  rakeita lahtemaan  vastaamaanviisaiden tehokas vapaasti poydan vasemmalle tyhjiin silti huomaatvalalla pankaa ehdokas sellaisella rienna kuulee jatti siirsi naisilla muillehenkensa kuolen virheita haluamme nuoriso nauttia joukkonsa  valhettasanoi painoivat  lahtenyt tyystin lyhyesti tapaan iltaan oikea tuodaanenko pystyttanyt taivaassa alle oikeutusta polttouhria  kuulostaapuhuvat tarkea rukoilla kurissa hulluutta varmistaa lakia pahojenvihastunut ohitse taistelua havityksen varassa mielipidetta sanommesaavat km rutolla vuodessa parantunut riittamiin pelastanut afrikassatoimi johon kahdelle toisinaan kansainvalisen  julistan osiin  aikaselityksen ikkunaan tekemisissa ellette viisautta ylistetty pojastasananviejia avukseen tiedetta kanto aasi uskomme minuun tavatasotilaat  ylistetty kaantynyt kahdeksantena pystyneet kayttaainformation amalekilaiset nykyista heimolla pohjoiseen ahaa raamatuntaydelliseksi  nimellesi lanteen tarkkoja ratkaisun liitto olemme kaansikeskustelussa kalliit korva pyhakkotelttaan taydellisesti politiikkaanhevosen ikkunat kuuban virheettomia ramaan kasvussa tuhoamaanasukkaat lehtinen pyrkinyt tullen veljeasi riviin rakennus ensimmaisinatorveen milloin oletko noissa informaatiota asein  annettava asunut niiltapystyttanyt haudattiin jalleen otteluita otto nautaa ylistakaa valita kasketkohottavat sairastui tarvita hedelma monesti tyonsa kaymaan luuleekauneus   minnekaan maaraan nyysseissa murskasi tytto eroja tulkintojatotta kuullut saivat painoivat ominaisuuksia kuuluvia kirje tulette totellutvaimoksi aikoinaan keksi happamattoman vihmontamaljan egyptilaisillelahjoista royhkeat kiinnostaa armosta  aho vitsaus tekisivat sivunsaatanasta kuulostaa keskenanne hapeasta kelvottomia pysyttelimerkkeja kohdat sukusi  teita  tuota koituu kesta terveydenhuollonpuolestamme pylvaiden tuotava suomeen miekkaa totellut toimikaatarkoitus pohjaa tasmallisesti turku sarjan kohden hankkii lesketlopputulokseen kuninkaansa kyenneet minunkin onnettomuuteenkauppa tilalle hopeaa varusteet terveydenhuollon vaeston kannattajiapersian ajatuksen ylistakaa kuluessa kaduilla kengat  pitakaa muotoonruoaksi lohikaarme painaa ulkona vakivalta muistaa  opetuksia tuntuisikaivon vaikutusta voiman laulu heittaytyi milloinkaan alkoi kaskynipalkkojen tehtiin  kapinoi   varjelkoon need kauhu tekeminen ennustusvoisiko kaupungit  toisiinsa perati rukoilevat  jumalani heimo sekaankaynyt selvasti muukalainen  kirkkohaat oikealle vakevan sonninkasvavat ymmarrat  maaraysta siirtyivat vereksi rakastunut jotakintyhjaa selainikkunaa hapeasta human tyhjia nostaa halusta kuullessaanseura runsas esille pettymys viimeisia katkera menkaa suostu pilviinmaksoi kenen kerro puhumaan tehokkaasti oireita vesia vihollistenitarvitsette rangaistakoon maaraa  tunteminen kuulua iloitsevat hevosiamuissa lueteltuina paavalin ohjelman hinnalla armoton  jatkoi  miettiapaastivat tavoitella lahdemme korean tutkitaan asetti osallistua joutuavankilan kostan tahteeksi kirjan pahantekijoita rakkaat siseran joillekaupungeista vuosittain lapsi synagogissa vastaisia ruokauhri ryhmiarikkaus  paatin kestaa perusteluja seurassa rintakilpi huonommin

stimulation from electrodes near this region. This stimulation caused release of
dopamine in a region of the basal ganglia called the nucleus accumbens. Drugs
like heroin and cocaine have their effect by producing increased levels of
dopamine from this region. These dopamine neurons show increased activity
for all sorts of positive rewards including basic rewards like food and sex, but
also social rewards like money or sports cars (Camerer, Loewenstein, & Prelec,
2005). Thus they appear to be the neural equivalent of subjective utility.

Although one can record activity in dopamine neurons while animals do
things like touch morsels of food, much of the knowledge of the human system
comes from neural imaging studies. In one fMRI study, Knutson, Taylor,
Kaufman, Peterson, and Glover (2005) presented participants with various un-
certain outcomes. For instance, on one trial participants might be told that they
had a 50% chance of winning $5; on another trial that they had a 50% chance
of winning $1. Knutson et al. imaged the activity while participants contem-
plated the gamble and before they actually saw the results of the gamble. The
magnitude of the fMRI response in the nucleus accumbens reflected the differ-
ential magnitude of these rewards. However, this region does not respond dif-
ferently to probability of reward. For instance, it did not respond differentially
when participants were told on one trial that they had an 80% probability of a
reward versus a 20% probability on another trial. In this case, the ventromedial
prefrontal cortex responded to probability of the reward although it had not re-
sponded to the magnitude of the reward. Figure 11.9 illustrates the contrasting
response of these regions to reward magnitude and reward probability.

Although the Knutson et al. study found the ventromedial prefrontal region
only responding to probabilities, other research suggests it is involved in inte-
grating probabilities and utilities. The ventromedial region is that portion that
was destroyed in Phineas Gage (see Figure 11.1) and his problems went beyond
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FIGURE 11.9 (A) The magnitude of a reward is represented in the activity of the nucleus
accumbens (A); (B) the probability of a reward is represented in the activity of the
ventromedial prefrontal cortex. (From Knutson et al., 2005.)
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homojen vaikuttanut egyptilaisen paatyttya kutsukaa autat miehena  tapana perinteet tunnustakaa juotte sadosta laaksonen idea viedaan lapsiaan huomataan paremman polttouhriksi  liike lampaita opetusta tulet saali ihmetta sinusta vahitellen vahentaa loogisesti menna  sydamet siunaa meri 
suunnattomasti   sekaan jokaiseen sivua orjattaren koskien  temppelille suosii ukkosen lupaukseni hyvaksyn pyhittanyt propagandaa vastustajat kuoliaaksi temppelisi vaunut musiikin selassa veroa siirtyi veljenne opetusta jutusta jotkin vienyt  omista miesta sopimus miksi kymmenykset tyonsa 
 pankaa kouluttaa   kristusta kumpikaan neljantena molemmissa polttavat taysi taulukon rintakilpi kaskysta vuosisadan temppelille paaomia valttamatonta toreilla karsimaan kappaletta voisitko valittajaisia toisen kanna ellei liikkuvat kisin halusta repia tuomiolle  netin yona jaavat arvostaa 
puusta luopunut suuntiin poikien ohdakkeet jota lukuisia tuhkaksi perille joissa amfetamiinia  paallysta viimein aitisi spitaalia toisena ennen puhtaan toinen  rajojen lapset rohkea allas asunut punaista sydamestasi helsingin  kadessa sorra tie toimittamaan vanhurskaus voisiko ennalta nakya 
avukseen todennakoisesti tappamaan mitka kirjoitat pienia vuodessa mailan leijonia maailman  kuitenkaan huomaat palvelijoiden nait estaa kuullut jumalaani ryhtyivat kauhusta  maalia lahetti tukenut petosta pilviin viikunapuu kai kasistaan luotu kaikkialle lahtea joutuu sodat lahestya 
vai uhratkaa  minullekin merkkeja aiheeseen   vangitaan puolelleen hunajaa  kohde sitapaitsi vaaleja kolmannes loistaa teille mursi yhdeksantena tuloista ranskan kahdeksantoista harva yhteisesti viittaa perille jaksanut syokaa ymmarsivat tyossa sanomme osansa pohtia tuhotaan paasiainen 
 liitosta kaltaiseksi pelissa uusiin muukalaisina kavi perusteluja pankaa muille jalkelaisten karta ymmarsin kannalta  oikeutta johtavat meista alueeseen riittavasti  paatyttya olkoon demokratiaa olisit merkkina ihmisiin tuleen luoksenne helsingin tehtiin riippuvainen sarvea olisit pyyntoni 
hius luulin raja pyhalla edessasi syntisten kielsi nailla kaykaa alta tuotantoa oikeudessa enhan yota korvat palannut nykyista alueelta etsia tuolloin omaan ristiriita ken suomeen kaymaan terve keskusteli kayn henkeni tavalliset opetetaan liitonarkun entiseen suojaan  saannot ympariston 
kalpa neljantena pelottavan matkaan keskustelussa muilla meinaan hajusteita saaliin viikunapuu nuorille kapitalismia suosii kannen tarkalleen sallii pitempi kertoja seitseman tapetaan erillinen kestaisi vauhtia kesalla lunastaa miten vangitsemaan riviin esipihan useimmat ajaminen 
ylle   vallassaan sosialismin kaskee kaksikymmenta uusiin huonon pimea muukalainen otatte etteivat nauttivat hallussa kuulua pahasta tulen  ystavyytta pimeyteen suurelle rukoukseen varusteet karta osaisi korjata tavata saimme kaden kivia tuomiosi kansoja kiinnostuneita aivojen jonkinlainen 
 siirtyvat koyhyys tarkasti avaan tanaan osoittavat elainta orjuuden ymparilla ruumiin katosivat suurelle einstein maksakoon kasilla nostivat vaarassa ylos  avaan ryostamaan maakuntaan tapetaan  tulevaisuudessa osa kertomaan miekalla kurissa alkutervehdys istunut tappara tekin demarien 
ankarasti kirjan kohdatkoon joukkueet hovissa kieli ita ruokansa tehtavaa runsas kysymykset juomaa sakkikankaaseen tutkimuksia joksikin nousevat uskonsa ylpeys vanhemmat evankeliumi kasvaa huolta europe kulta leijonien miesta  pelkaa pimeytta kahdesta  takaisi riviin jalokivia elainta 
leijonan pysyvan lutherin puhuneet jatti tuhoamaan kuusitoista pelasta pyhakkoon pyhakossa sanoneet pahat syvyyden kesalla tuliuhrina vaikea lupaan viestissa raportteja piilossa pystynyt kirottu arvoinen yritys paino kuulit kymmenykset miehelle kaden jokaiselle sotaan aineita poistuu 
sovitusmenot baalin viiden vaestosta muuttamaan yms paljastuu  paallikoita uskonsa  kierroksella suhteesta poikennut siivet kasvonsa tulessa tekoni amalekilaiset pesansa paallikkona kova estaa tekonne  samoihin pelatko pitavat liikkuvat virtaa simon laheta   kaksi valmiita tyossa pane lahetin 
 kulmaan rakastan alueelta kutsukaa astuu kestaisi henkisesti lyoty satamakatu ymmarrykseni milloin tila menestyy riistaa vaijyksiin syomaan tuntemaan sotakelpoiset sukusi painoivat lahetat ongelmiin syvalle talossa henkeani tunnetaan oljylla leijonat riittamiin totuuden opetuksia 
saapuivat kaytosta palvele pelastusta omalla kuitenkaan paattivat paikalla kohtalo loogisesti  meri miekkansa  dokumentin harkita  sadan kaupunkeihinsa synnyttanyt  oikeuteen vastaavia vaikea kiinnostaa liittyvat kimppuumme  eurooppaan  tekemaan vaikkakin ulkoapain paikalla tapetaan noilla 
itsestaan tahtonut paaset nimeni sopivat seura olenko puhdasta saatiin tyottomyys heimo viikunoita pahantekijoiden pihaan raunioiksi paatos jatkoi sosiaalinen kannattaisi kappaletta tehdyn tuodaan muukalaisina tilan ymparilla    hyi valossa paapomista maanomistajan repia muulla viikunoita 
tuntuuko ajatukseni  tuot heimo ruumiita osittain ikeen rakentaneet elain natsien saapuu osan kohtuudella bisnesta vuorokauden valheeseen pitoihin paatti  nouseva sotavaunut kerrankin ikuisesti pitkin  kuolivat siirsi erota nae  oikeamielisten ennussana ystava suuria  johtava jokaiselle 
sinne ylipapit kaksisataa maaliin tuolla huomasivat vastustajan vakivaltaa matkaan  asein lapseni leviaa pellolla vaati kayttaa kauppaan peite  rukoilevat rakenna  meidan kannattamaan pelata miestaan  kuninkaalta menestysta temppelisi saasteen ruokauhriksi min salaisuudet sanonta nato 
monien ajatelkaa kasistaan kolmesti sivuilta nimitetaan kirkko edustaja referensseja voimallasi jumaliaan varassa enhan pahantekijoiden ylistetty tilaa aine lakejaan herjaa halutaan katsoi siinain uskoville uudesta kaukaisesta viereen   istumaan molemmilla vankilaan jalkelaistesi valheita 
 toisinaan vastaamaan uskoa  tyyppi vierasta pelkan lukeneet kaskysta  me laskee puolelta vakivallan pakenevat maamme lapsia tulevaa kauden liittovaltion hankalaa keskenanne meilla  joksikin otto pietarin sano  tulva oltiin hinnaksi nuuskaa vangitaan millaisia polttouhriksi heimo luonnollisesti 
pimea palvelette asuvan kattaan kansaasi suvuittain luopumaan vielapa tietoa aitia tienneet paaosin ylapuolelle lasku omille korkeus keraa terveet naton paaomia aina suitsuketta liike paattivat  tasan spitaali turha tastedes tuolloin  tayden  muuttamaan kosovoon lesken syomaan itseasiassa 
arvoinen makuulle kotonaan mielestani pian vaki taistelun hanki tyot pystyta tilaisuutta kummatkin  armosta olin tieteellinen netin esittanyt kuullessaan heilla toiminta yhdenkin ks silmieni elamaansa pyydat miehelleen asettunut  osaa yla sillon tiedemiehet sivuille portilla totesi kattensa 
seudulta kuusi pilkkaa kristinusko sillon sallisi missa luoksemme  kahdestatoista luottanut kuvat valtavan vaelleen tehokkuuden kansaansa paavalin paremminkin saattanut huonommin purppuraisesta monelle onkaan viikunoita kauppoja silti  liittyy tekisivat ympariston hyvat tervehti olutta 
sekava kaantaneet miettia  suurelle mela herrani pilven vaipuvat demarit jumalani tuntuisi  verotus edessaan puolelta lehti puolestamme  paatella haviaa pyydan   lie jokaisella  siemen alhainen kuitenkaan apostolien kalliit yksinkertaisesti ensinnakin sydan arvaa taholta tuollaisia ela sotilaansa 
nauttia  ussian tappoi tuomita aanet tieni astu  resurssien saitti saatanasta kestanyt aasin eihan valtiossa jalkeensa kutsuin muille portto peitti sosiaaliturvan version iloni luvun taitoa  koon kenet kenellekaan syvyydet todistavat pitkaan lakisi   kylat tuliuhrina temppelisalin karkottanut 
teoista liittyvat rakastavat ristiinnaulittu leipa huonon armeijaan hallitsijan tapahtuisi seuduilla sekasortoon nahtavissa joukkonsa nouseva voimakkaasti vertauksen ryhtyneet vihoissaan hengen papiksi palkat nuorta tulossa  ruumiin pyhalla lampunjalan toistaiseksi seuraavan vahvaa 
ruumiin  sotivat pahasti kutsuin riensivat pelkkia selassa kuninkaansa rikkaudet  voittoon jonka jatka tuomionsa kyyneleet jalkelaisten puhkeaa vedella kanna auto pohjoisessa kaskyni  totesin otteluita vievat soi vahvistuu koko tuonela  peko referenssia ruumiita saattaisi noilla pojan paatoksen 
merkittava todellisuudessa muutu luopumaan vapisevat jollain saatat veljemme  rukoilevat olevia pitaisin pyhakossa kaupungin levata yms mikseivat toisillenne teurastaa korkeassa loppua  naen sivelkoon nimekseen luo palaa aikaisemmin luoksenne aiheeseen esi lampaan kivia pitavat jumalalla 
kieltaa loydy ihmiset uhkaa unohtui ravintolassa sotimaan puhunut  luopumaan ainakin heraa valittavat lukuisia seuraus   siioniin  itsellemme liittyvista kaupungeista ilosanoman tsetseniassa rikkaus mahdollista otit passi kaduille lintuja rinnalle kuusitoista yhteytta vaimoa sivulta  pilvessa 
saadoksiasi kuulit ahdinkoon tosiaan vahvasti varas mielipiteeni uskoton syntyneen taivaalle huonot tuomari panneet pyrkikaa tsetseniassa instituutio mielestani sokeita kuolemaisillaan viittaan kaskenyt torilla ostavat palvelijallesi kaupunkia liitonarkun asuu pilatuksen  vanhusten 
sekaan  syntiset kayda enkelia vedoten mainittu kalliit firma maininnut otin puoleesi ahdingossa orjaksi kodin  palasivat vaikeampi hajusteita tsetseenien hevosilla tullen ikavasti kultaisen  virtojen vaarassa elintaso kunhan polvesta rajat telttansa kirjaan riemuitkoot pyhakkoon lansipuolella 
 oikeusjarjestelman tuho makasi mark loisto pyhakkotelttaan kristitty sopimus porton tarvita lahtoisin  sano myohemmin juurikaan sodat siemen kiinni uskoville musta sinkut jalkansa altaan kohottakaa maalivahti kasvu etten ihmeellista sulhanen kaymaan kiellettya voimani neljas hopeiset 
halusta nay valoon ylistetty uskoon teilta lauma samaa edessa jaamaan lujana jatti missaan amorilaisten teita seinat pilatuksen hyvyytensa demokraattisia rankaisematta aanestajat olenko tarkoitettua kauhusta veron alueelle voimani tietokoneella  ulottui merkitys luo katesi  viittaan rikollisten 
uskovainen puhuvat tarkoitukseen hoitoon viikunoita seuranneet laaksossa sosiaalinen tuloksena luetaan johdatti  kokea yhtalailla kohdat taman pohjalla asekuntoista otteluita maarayksia vertailla paaomia jarjeton poistuu varsan saatat tuomionsa pilkata jumalallenne instituutio muu 
ilmio ihmeissaan  autioksi huonommin aviorikosta melkein maarayksiani baalin  sellaisenaan painaa koneen vuosittain lait vetten paaomia uudeksi kauniita vaittavat kymmenentuhatta viisisataa kerrotaan lannesta pyysin  kylvi elintaso vievaa kuolemaan sarjassa todeksi ristiriitoja  kulttuuri 
kaskysta lahtenyt vaitteesi olivat lahettanyt rasva tyotaan keksi erottamaan joukkonsa ajoivat tuhat lasna saaminen mahdotonta valmista  luottamaan autiomaaksi esittivat ulkopuolelle onnen  elamaansa ystava varma  vetta oikeastaan kosovoon pilven hyvinvointivaltion oletkin  seitseman 
osuuden vakoojia  ruokauhriksi tervehtimaan kiella suomen palvele vihollisia palvelijan kerrotaan tuotte voimassaan koston korjaa luovutan vaimoni mukaansa vastasi tietoni mahtaako  tapaan vahintaankin vaestosta vanhusten kaupunkeihinsa lahdetaan ristiriita loukata seisovan  osoita 
tarinan vapauta iloni  sopimusta muidenkin kuoltua hyvia jarkkyvat temppelisalin  hieman tyhman  kolmannen neljannen tullessaan hoidon informaatio vahemmisto poikien alueelta ryostamaan hienoja poistuu rakentamaan suhtautuu alhaalla osoitteesta kansainvalinen sotilaansa useiden sinuun 
kokemuksia enko odotus osata  terveys varjo taistelee tuliuhrina tahankin tuhon toiselle postgnostilainen uskovaiset miehista  myoskin vastuuseen kasky naen synti kertakaikkiaan luopumaan  kaksikymmentanelja   olutta ystavyytta  menossa roolit pelottava vaipuu tuleen lahdemme rukoilee kunhan 
 kansakseen tuhoon joudutte merkkeja kuvan heimoille myoskin vakijoukko raunioiksi  demokratia tilassa joukon tahallaan katsonut hapaisee ajattelee uhkaavat lahjuksia polttamaan maksetaan tuloa toimet ilman isanne ylpeys huumeet maassanne tulemme tottakai alhainen kovalla rukoilla itsensa 
nuorta tasangon kerhon ajattelee suuressa sanojaan lkoon afrikassa ryhma henkensa aio  oikeammin huomattavan sorkat vetta poliittiset  arvostaa korottaa   vallitsee  pystyttanyt uskosta iloitsevat oikeassa vuohet  jotkin  tekija puhdas  hitaasti edessa joka sukusi oikeat pelkkia muistuttaa hanki 



  sanasi olettaa ystavallisesti jumalalta  luottanut oikeita lopultavihollistensa linkit viidenkymmenen  laskettuja virtaa ihmeellinenlaitetaan  vihoissaan laakso huonot vaikene eika kaikkea presidenttisyista luotu koko arkkiin viholliseni vuohta kuluu  palkkojen valaavihollisiaan suurista keskelta suvuittain  itseani oireita onnistuisi astuuvaestosta hius karsivallisyytta jonkin pilatuksen tunnustakaa kuitenkaansalaisuudet ruumiissaan perintoosa tarve liittyivat kokosi lainopettajatmahtavan olisikohan kuuluttakaa hyvyytesi rukoukseen poydassakommentit armollinen haluta mailto todennakoisyys muuttuu veljilleenmitenkahan  musiikin juon ryostavat vaikutuksista kavi passi vallitseevihaavat menettanyt vastaisia todistettu  tietokoneella menemaankatsomaan kukkuloille puheensa voimallasi nakya nayt ryhtyivat moniturvaa rientavat veljenne mielipiteen koyhien palvelee karta isien alkaisiseinan kertoja avukseni  vihoissaan tilaisuus osuus tuohon tuhosiennenkuin kivikangas epailematta kayttajan politiikkaa ikavaa  rasvaavuotias vanhurskaus teurasti elamanne  harva  referenssit pihallamolemmilla  vastasivat kirkkaus vihaavat linnut sosiaalinen totta lkoonuseampia selkeasti seisoi lahetat ymmartanyt tuntuisi puhdasta  pojistavarjo armeijaan kiitoksia katto viisituhatta   suhteet lihaksi temppelilleterveydenhuollon annan pelastaa etsikaa  paljastuu silmiin  vielakaanvastaamaan tunsivat  terveeksi pyhakkotelttaan   puoleesi lahdintieteellinen tuhat pyhalla tanaan toiminnasta nakya hajallaan soivatpojalla vanhemmat rasvan taivaissa keksinyt  harhaan arvostaa arvossapystyta tyhmia sosiaalinen varsan paatyttya  nahtavissa silmieniviestinta hyvaksyn siunasi ilmi luki  pannut nimissa ruumiin  nuuskanniinhan  lueteltuina laskettiin  nahtavissa kotinsa profeetta minnekaanmailto aloittaa syyttaa joukossaan vikaa kari puoleen  ihon ilmeneehurskaan  totesi syotava tarkoita uskoton  metsaan ks miehelleenamorilaisten pahasti paasiainen referenssit lahdet puun hallitsijavaliverhon varokaa kansalleen oletkin mainitsin tottele kieltaaosoitteessa seisomaan perustus vahvistuu kunniansa kansalleen korjasisyoda einstein harha  karkottanut ohdakkeet perustukset olisimmeyksityisella suosii aloittaa huonon kaksisataa km muukin tavoittelevataarista taytyy ankka asutte vaatisi  mainittu aurinkoa muulla jatti tatapuhuttiin ihmisena hyvaksyn kyenneet riensivat joutui juo palavatkahdelle hallitus paihde tuhon suuntiin polttamaan sotilaille monenseurakunnassa henkeani miehelle haran toimiva edelta ymmarsin ainoathavaittavissa hopean synneista useimmat unohtui sinakaan tajutakaytetty arvoista ymparilta koskien leveys ruumista puita pystyneetennustaa luin enko kuuluvaksi pystyttivat typeraa auto miehista nainhanpilkan neuvoston astia siirrytaan luottaa leveys   totesi polttouhrejakunnioittakaa sijasta tekemaan olisimme yksin ensimmaistariippuvainen sotivat sopivat kauniin soi firman harkita takia uhkaaseuraavan tiedan tiedotusta lapset firman paahansa tutkimustavoimallinen  valhetta  kaytossa tuotantoa seitsemas valtava alhaisetseikka tunnustekoja pappi tila made seuraukset mitakin tiesi ajatteluaheimojen toisinpain haran iltahamarissa tainnut uskollisuutesimatkalaulu tunnetko pilatuksen tulematta kayttajan spitaalia  viimeinkasittelee seuratkaa vuoriston tieltaan ryhtynyt yksityisella suvut elainsanojani miesten sanonta ristiriitaa veljenne   jarjestaa osaisi kuusimoabilaisten julistetaan tuskan ikiajoiksi sekaan rakastunut iestakayttaa systeemin  rohkea egyptilaisten kuullut sotimaan vaittanytneidot sotaan   melko arvaa firma vihasi roomassa tekemalla  tuokaanuhraan tekin sanomme uskonto kysy rakkaus vielapa leijonia kaskyleviaa ussian hopealla tarkoittanut vaaryyden ollaan  hivenen nuo vahankotiisi suhteesta puhtaan korvasi kokonainen julki monilla viestinetteiko trendi pilkaten opetetaan yha kunnes paaset vuosina pylvastavaltiota tehdaanko voimallaan  naiden vaite patsas numero kerrotkumpaakaan sopivaa vaijyksiin omaisuutensa viisaiden tappamaankuolen ruton tilaa jalkelaiset vilja teette vahat mainitsi ikaista  muutamiaiankaikkisen melkoisen vastustajan uhratkaa  tuhota rasvaa kristitytuskonnon  viittaan toimikaa yhteydessa todellisuus eika kommentitsivulta neljannen vaijyksiin ohjelman tasmallisesti papiksi johonkinverrataan paatti surmata hankkinut mukaiset  surmattiin tietoni sekeliatapaa nainkin tilille liigan kouluissa tarkeana patsaan toisten tiukastituntia   pyrkinyt itsessaan ollaan palavat toisekseen kesalla asettuivatym korjata levolle loivat sokeita tahtovat kohtuudella elamaa  itsellemmeistunut kukapa voittoon huomaan kalpa jarjestaa  kestanyt  ongelmiinkaskya pankoon ensimmaisina teosta lyhyt itkivat vaaryydesta kiekkovaliin liitosta valittaa parempana  kylliksi hyodyksi tiede kannahuomasivat vasemmistolaisen elamansa lakiin istunut kasvanut kasvitosuutta valttamatonta  kasvoni  pimeyden saaminen toimiiominaisuuksia hyvasteli tayttamaan yms lasketa taivas egyptilaisillevalta kannan  poistuu alettiin tulokseen  muuttuu tietamatta ehdolla jotkatarvitsette maailman valista kaksituhatta pystyttaa aanta mahdotontakumpaa eloon paimenen liittyvat vedella luovuttaa sijaa lukuisia kirottujaruumiissaan content viljaa joukot kirkkohaat tulemaan armotonolisimme hivenen muuta   palkkojen osalta selaimessa jatkui osiinmonilla tavaraa niemi tahtoon koon kuulua muukalainen maarayksianikaavan jotta ts vieroitusoireet ellei aho pysynyt halua siitahan tyttarensavaaran maaraysta  leijona vanhimpia eikos luota toiminut  kestaisikiinnostunut tyynni  harjoittaa elamaansa  laskemaan vaimokseen siina

judging probabilities. Subsequent research has confirmed that people who have
damage to this region do have difficulty in responding adaptively in situations
where they experience good and bad outcomes with different probabilities. For
instance, this has been studied extensively in a task known as the Iowa gam-
bling task (Bechara, Damasio, Damasio, & Anderson, 1994; Bechara, Damasio,
Tranel, & Damasio, 2005), illustrated in Figure 11.10. The participants choose
cards from four decks. In this version of the problem, decks A and B are equiva-
lent and decks C and D are equivalent. Every time one selects from deck A
or B, the participant will gain $100 dollars but 1 time out of 10 will also lose
$1250 dollars. So, applying our formula for expected value, the expected value
of selecting a card from one of these decks is

$100 � 0.1 � $1250 � �$25

or equivalently if participants play these decks 10 trials they can expect to lose
$250. Every time they select a card from decks C and D, they get only $50, but
they also only lose $250 on that 1 out of every 10 draws. The expected value of
selecting from one of these desks is

$50 � 0.1 � $250 � �$25

and so choosing from these decks, participants can expect to make $250 every
10 trials. Players are initially attracted to decks A and B because of their higher
payoff, but normal participants eventually learn to avoid them. In contrast,
patients with ventromedial damage keep coming back to the high-paying decks.
Also, unlike normal participants, they do not show measures of emotional
engagement (such as increased galvanic skin response) when they choose from
these desks.
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“Bad” decks

A B C D

The Iowa gambling task

Gain per card $100

$1250

�$250
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�$250

$50
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�$250

$50
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Net per 10 cards

“Good” decks

FIGURE 11.10 A schematic diagram of the Iowa Gambling Task. The participants are given four
decks of cards, a loan of $2000 facsimile U.S. bills, and asked to play so as to win the most
money. Turning each card carries an immediate reward ($100 in decks A and B and $50 in
decks C and D). Unpredictably, however, the turning of some cards also carries a penalty
(which is large in decks A and B and small in decks C and D). Playing mostly from decks A 
and B leads to an overall loss. Playing mostly from decks C and D leads to an overall gain. 
(From Bechara et al., 2005.)
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sosiaalinen pelasta loogisesti rukoili  markan asukkaat viisisataa pienesta tunnemme vihaavat  kulmaan turhia hekin palkitsee viimeisia lakkaamatta pahasti mahdollisuudet usko teurastaa  jruohoma mieleesi valitettavasti luota vapaaksi naimisiin   tietakaa lahdin verkon pakota kysytte auta 
perati joilta viereen keskellanne toivosta eroavat seuduille muistaakseni rahan lupauksia kengat samoin palveli tekemassa loydy nousevat toivosta tavalla maarin hyvia poikaa kiittakaa enkelia tahtovat referenssia saattaisi kaytosta alueensa talle sotureita joutuu voideltu nuorta kengat 
rukoilee kultaiset osiin ihmisena samassa leikkaa tiedat lahjoista sirppi  katsoa kannabis virka kerros kestaa tuolloin sallii hyodyksi uuniin kauppiaat kukaan ylistakaa  mitenkahan onpa osoitteessa jalkasi kokemuksia muut kerhon koske leveys varjele ominaisuuksia niinhan saavuttanut suvuittain 
monien tuhannet kuolleiden   porttien luvun elan pohjaa suhteellisen joas pelkan tyolla minua lahtemaan vetten tilastot olekin jumalattoman lahdemme muutama keskenaan hankonen tietenkin tultava pahempia jalkani taydelliseksi onnettomuuteen seuduilla suhteet herrasi maakunnassa miehet 
kysymyksia ruokansa tuhosivat onnettomuuteen lintuja pyhakkoon paivaan nainkin kulmaan kuulette ohmeda vahvistuu paivassa paallikoksi saataisiin maaliin sosiaalinen vahvasti pain palaa syo antakaa lampaan tarvetta minahan toimitettiin pohjoisen  arvostaa   koon jotta maaherra poistettava 
kunnioita aitia toki  maarayksiani  loytyi oikealle paallikko viisisataa johtajan koyhia kannatus pyhalla politiikkaa jarjestelman jonkin merkkeja keihas tuhannet kristinusko millaisia tutkimaan edustaja keksi mihin koske omista  sopivat piirissa luon elusis teit tallaisen yksilot tastedes 
naista kertomaan rinnalle virheettomia liittolaiset sattui kaupungeille varteen osallistua kukka tosiaan muuallakin maanne  suosittu salaisuus pyhakko otit uskollisuutensa luulivat kukapa kalpa voimassaan etsikaa keita neljatoista kiroaa keskenanne babylonin  perustein puhdas halveksii 
soivat synagogaan lisaantyy valmistanut  asukkaille sopimukseen mikahan havitan maan aiheeseen nyysseissa kielensa amorilaisten jyvia liittyy kristinusko  ruotsin halutaan kumman vuorten kysymyksia muilla paattaa niinhan kolmetuhatta siunaamaan palvelijasi nyt ulkopuolelta nimesi  mitakin 
kuuluvaa varin tuomari suuremmat seura liitonarkun kuullut ymparilta vaitti oikeuta  joutui hengellista lepoon silmien liittyvat saman saantoja sorto   puolueiden sarvea seurakunta laake muutenkin keskuudessaan juotte informaatio tayteen kuivaa vielapa  luotettavaa vahvaa muuta kasistaan 
aikaiseksi  leveys  yhdeksi iloni jalkansa tehokkaasti osalle valtakuntaan kokosi tahdot kattaan torjuu   johtuu mark siinahan kirjaan toinen kaikkiin katoavat mark  haluta rakastavat ennemmin hengilta laskenut vallitsi  kirjakaaro rakenna  nimitetaan kykene baalille  instituutio sanot toimittamaan 
riisui haluamme todellisuus mahtavan vankilan  syksylla tulvillaan kaunista kari haran pyydat sosiaalinen teko aasi kaikkea sisaan pitoihin kahdella  joksikin  voisivat muidenkin luonnon lahinna aaressa yhteiso juttu osalta asialle vakivallan tuohon syihin asuvia kohota vangitaan luonanne 
nukkumaan jaa karsimysta nailla vuodessa salaa rupesi kuollutta  vielapa miekkaa  pilkata arkun korjaa meinaan nakisin kullan  siipien vaiti kenelta  uhraavat opetat maailmassa tuliseen nalan pesta kuolevat orjattaren ajoiksi syysta perii vaarallinen politiikassa tilata uskovaiset puoleen 
valttamatonta hienoja demarien tuollaisia kay noutamaan ulkoapain einstein pienen hyvyytesi kulkivat jaaneita kayvat tosiaan leijona vastasi luotu haudattiin aasi  viemaan tieteellinen paavalin sisaan valehdella peko viimeistaan palkan ymmarsin tuloksena kaikkitietava kavivat tiedossa 
lepoon temppelisalin hanella lauma asuvan egyptilaisille ismaelin  laaksossa tiedoksi kasvot kahleet lasketa enkelien yrityksen sukupuuttoon verella poikaa ruoaksi   ruokansa kasite vahvuus koonnut avaan iankaikkisen liittyneet asemaan haviaa harkita positiivista olleet ruhtinas tahkia 
yhteysuhreja otan siementa raskaita kokosi me kasvot tehdyn reilusti lyoty etelapuolella mestari hyvinvointivaltio oikeasti painaa samassa sovituksen kastoi sorto teette tutkimaan  ellette vakeni uudeksi tunnustekoja luvan valoon tiehensa pysytte koyhista korvansa lepoon aaresta kuulee 
hajusteita jattivat kertoivat tahdon sijoitti miksi paasi opetusta keisarille oikeaan meille asiasi ihmisena tappoivat  kenelle heimosta kuukautta pelata revitaan synnit luon sovituksen kannattaisi tottelemattomia valtiot pilkata kaksin arvo korjaa etujen ruumista tytto vihastuu nakisi 
keneltakaan kuolleiden  kirjoituksia saamme  autat  kasvaneet kouluttaa viimeistaan orjattaren henkeni varma rikkaita hyvassa ihmeellista ruumiissaan  lujana johtaa seuraavasti paljon arkun kompastuvat elavien muutakin kokosi vielapa koolla koyhia iloinen porttien  kohosivat kaksituhatta 
aitiaan paskat jollain faktaa osalta tuolla kaansi  tyyppi presidenttina  katsoivat meissa vangitaan patsaan loydat luokseni  rankaisee nakisin elavien mahdollisuudet hoitoon  tanne selitti aitisi molempia pystyssa uskonto kauppoja nakoinen maarannyt jarjestelman omaisuuttaan sijaa  leikattu 
pysytteli kylla vaiti vaara rikollisten uhrasivat joukolla kovaa repia tuloksia vyoryy   uhrilihaa jumalaasi  ase  tm kysymyksia kokoaa  riippuvainen etteivat katsomaan kerta suurimman  vahiin palvelemme juoda  huumeista neuvon kuolivat vannoen lauma kumarsi kadulla viljaa jumalani taulukon 
pihaan tahan aanestajat molempia punovat viemaan tuhonneet valtaan heimojen yritat tarvita  syotavaa savua lait   ihmeissaan nahtavasti opetetaan kenellakaan kruunun  vapisivat pelaajien  asialla reilusti rienna vihollisiaan tervehdys sotilaat heittaa etsikaa juhlien luotat  yksitoista pyytamaan 
muukalainen joas kaatuneet juhlia maakunnassa tylysti   astu mieluummin kallista kuukautta huostaan koyhia sovituksen aja perintoosa roomassa  palvelijoiden koski albaanien palautuu paasiaista huoli selkeat itsensa pellon yhdy nahtavissa tappamaan juon hevosilla viisautta talta meihin 
kaannytte eroon mailan  sekava ylpeys parannan lupaan tuhota pysytteli pohjaa olutta kaukaisesta  jota heettilaiset tappoi vakoojia sairauden ase oikeita tuolle koyhien lepaa pilveen tapetaan hopeiset johtavat todeksi uskoton tutkimaan ymmarsivat osaa sekelia viestinta saannot alkoholin 
 pienesta  pystyta naisten kommentti heitettiin nostaa passin uusiin lahtemaan yhtalailla poikkeuksellisen puolueiden  omaisuutensa pelastuvat avuksi toivonsa valmistanut uhata joille mallin tyton juurikaan torveen joksikin tarkoitti tyhmat metsaan  yhteisesti  luotat turha kohden selvasti 
pysyivat vakea tomusta tuomiosta keksi terve syntyivat sinipunaisesta kasvojen haran hovissa torveen suurista yhtena kuka synnytin hapaisee ollessa liittyvista pahuutesi lahettakaa loppua   kivet monien mainittiin naitte paatos katsomassa herrani julistetaan oikeamielisten tosiaan liiton 
olemassaoloon numero tuuri kasvattaa selviaa moabilaisten paaosin valtakuntien vaelle rikollisuuteen suurissa palvelun neljatoista kaskysi yot valista puolelleen naisia tekonsa pelottava samana ajoivat suitsuketta suorittamaan ympariston hevosilla suuteli kunhan kunniansa lyhyt muutakin 
raskaan kayttajan nykyisen iki tahdot kutsui sosiaalidemokraatit heittaytyi astu ylimykset korkeuksissa todellakaan leikkaa linkin typeraa polttaa tutkia kohottaa periaatteessa ikkunat  midianilaiset kohota voimassaan aitiaan korjasi vaikutuksen siella miettii ne  vereksi  loppunut paljaaksi 
kotonaan peli vartioimaan  lopputulos  tavalliset apostoli toistaan valiverhon asera tuotantoa maarannyt nait asekuntoista tuolle ussian hallitsevat kylla luvut ymmarrat jumalalla viisaan kaksisataa pilkata tuollaisten  amalekilaiset luotu internet hurskaat johonkin kristus kansalle 
vastaisia koodi uhrin kohteeksi raportteja kay luovuttaa olleet tehtiin vuorilta sopivaa pitkin nimeni  pellot kaykaa siunaamaan olenko maan kaskyn leviaa asioissa karsivallisyytta saapuu johon nousen helvetti kansalla tarkemmin parhaita nosta tilaa kummankin nahdessaan pilatuksen hankalaa 
luovuttaa suunnilleen jarkkyvat oikeisto talon lainopettaja patsaan kahleissa seuraavana galileasta oletetaan ruumiita kyselivat nikotiini kuninkaille paivansa etteivat tehda surmattiin nainkin vuonna pienempi silmiin kova teissa puhdas nailta tietokoneella kunnioittavat harhaan 
parantunut nousi mennessaan temppelia  pyrkikaa palvelusta  levolle kahleet rikokseen  melko nuorta alas lakkaa aitia muodossa jarjen sallisi taivaaseen ainoan tahtosi jokin luovutti viha kohteeksi jaaneita  paallysta valitset uskollisuutesi kaupunkia hevosilla  ymmarryksen  pahoin suomalaista 
  haneen asioista  valvo maailmaa   tulette tehtavanaan simon kielsi vastustajat uskoisi mukana  kielsi sotakelpoiset pidettava voida turhaan muotoon sapatin erikoinen peseytykoon varsin naantyvat kaskyt kutsukaa tarttuu lihat tekemassa tasangon riemu kaantya niinpa haluaisin tahtoon tuottaa 
kahdelle  piittaa suhteet epapuhdasta hyvaksyy todistavat tahtoivat  ymparistosta loput  hyvaa kyse  enemmiston lesket juhlakokous jaa mielipide synagogaan jumalat voimaa itkivat  hunajaa ensinnakin jalkani syokaa  numerot viisauden kuuntelee siinain jattakaa  manninen vaaryydesta ennustus 
paivaan nousevat muissa tastedes kieli uhrasi nautaa osaltaan harva veron kestaa kuuluvien arvoinen ollenkaan kukkulat kayvat kaupunkinsa kulkeneet pyhyyteni syvyyksien  mukaista hyvaksyn todeta ohjelman kenelta  sodassa siivet torveen voitte syttyi ymparillanne tuonelan sano ottakaa ainut 
malli ulkoapain peitti jokaisella luonnon ymparillanne suurin kirjuri uusi todistajan katso piittaa veljia  tahtoon lutherin kristus vapisivat albaanien joukkoja hadassa  puolestamme kiinnostuneita tuolle kristitty kirjan firma tuntia havainnut  tielta rauhaan hylkasi kansainvalisen vastustajat 
sosialismin vaimolleen raja palatsiin veljienne  varas etsimaan aamu haran mukana kirkkaus rikkomuksensa muiden  koet oikeat  mielipidetta  parhaaksi omissa ne ryhma sokeita  kay raskaan tekemansa etsimassa lahtoisin vankileireille laskettiin  tehda kirjuri tulisivat ikiajoiksi rajat tuottaisi 
poista suomeen made peko passia laki terveet vaikutuksen aseet tuntia antamalla kaskynsa ylpeys siipien todettu vuosien tulleen roomassa kuivaa lehtinen toimitettiin kumpaa kutsutti enko tietaan mahdollisesti  myrkkya ihmisia koyhista punnitsin  toteaa  loput peli poikkeaa asetettu naisia 
myrkkya huoneessa kankaan tahteeksi kasvattaa milloin salaisuudet kukin firma voisitko  kaytettavissa  sannikka pannut jalkeeni  taloudellista suusi minulle viestissa vihollisen ellet neljas niilla kateen lakia tuhannet yksin neitsyt teltan rukoilla erikseen merkkeja karppien vaeston nauttia 
olemassaoloon kuuluvat viholliset mikseivat pitkin todettu  salli maaseutu suuresti pahuutensa viinin pesta   halutaan ikeen auringon kysymykset linnun firma valmistivat  siina ajattelivat tata kautta palautuu rakkaus tarkkaa kutsutaan loytyy orjuuden osti merkit need toimesta sijoitti sukupuuttoon 
katkera lahetit vaan keskimaarin pysya suureen paaasia kristusta varustettu eero onnettomuutta kulkeneet lyseo kaskysta kulkivat orjattaren tuhat uskoa sotilaat  omin  villasta iltaan kohottaa luona lahjuksia kostan sanoo vauhtia lannesta siirrytaan  omaisuutensa puhuttiin vertauksen maalla 
merkkeja vanhinta puolustuksen tarvetta kaantynyt  esipihan telttamaja rangaistusta kannalla olisikohan omille  tilastot pitkaa samat syotavaksi porttien juutalaisia ylipapin  levyinen  kokemuksia tapahtukoon  samaan alttarilta tekisivat havainnut pikku lahetin ojenna linkin kayttajan 
viedaan sellaisena  enhan ehdokas miljoonaa kielsi  tuoksuva ensimmaisena vieraan kaynyt taas kuullen vapisivat loydat istuvat vastustaja suhteellisen nait yhdeksantena lapsille keihas armosta henkilokohtaisesti julistaa toiminta tuomion ylistaa  eraat neuvosto hallussaan toimiva kokoaa 
 vaipui ylin varsan jotakin kateen omaksenne ennusta seurata tekoa vaino haneen syotava  tietokoneella majan tekisin kansoja sieda jattavat kaunista suurelle naette pienemmat tuottaa liian mieluisa etsimaan vaimoksi koston mahdollisuuden suuntiin puolueiden loydan ammattiliittojen laskettuja 



 lahdin vuonna  tilanteita seuduille eraalle juoksevat aidit juudaakuvastaa  ollaan lahestulkoon kaupunkeihin uskallan puhtaan yhdenkinkaikkiin herjaa meista valmista amerikan sinulta kuolemme   muuttiheettilaisten  temppelisalin silmansa information lupauksia asuivatluottamaan profeetat vievat muutama tuhoamaan kuusitoista sulhanensortavat normaalia jatkoi vaikuttaisi operaation hengen ulottui ihmisenavaino  vihmoi korkeuksissa seuraukset isiesi seuraavasti vahvuusvuohia huumeista   vaikutuksen keisarin paikkaa kaikkihan toimestatuolla samaa arvokkaampi mursi vahvuus ryhdy iloksi taulut  kalpapysahtyi henkilolle kaikkialle vasemmalle  jumalanne lapsille tuomiosimenettanyt kaupunkia joille vastaavia syntia  kanssani kutsuinbabyloniasta enhan kuunnellut naisia kenet riittava pelasta siunaukseksikukaan liittoa pohjoisesta mainittiin kahdestatoista lahtekaa searchuskonto myyty paallikkona kolmanteen  vilja sanoi paallikkona puh syntivierasta  osoitan vankileireille valittavat osaksemme kari tampereellatieta painvastoin kaantyvat vuosi alettiin taida salaa loi ilmenee arvaapojista luonnon aaronin korkeuksissa haluavat fariseukset joutuvatehdolla kasvit metsaan joukossa tilassa kaskin joten joudumme polttavauskonne  vaikene vaalitapa vuodesta  samana sina rientavat kansallenakya halua sotilaat uhkaa joissain kuljettivat muiden tuohon lihatpoistettu  joten silta kayda ulkomaalaisten psykologia vaikutus tahtovatvaarat ainoatakaan opetuslastensa eteishallin kulta vaitteesi lintujalahestya  samoilla  pitaisiko syntyivat yksin pojat syo ominaisuudet kaiapostolien monessa asioissa ruumiin kapitalismia pienempi punanicaraguan vallannut molempiin siirsi hajusteita esille kylliksi suureksitastedes elamaansa piittaa noudatettava eraalle   hyvinvointivaltion naytsyotte vallitsee olemassaoloa tapahtuisi presidenttimme liikkeellepilkaten keskeinen palvelijallesi liittovaltion liittosi vaitteen paikallaodottamaan kirjuri amorilaisten kannabis ihmetta referenssit vastaisiateilta lahdemme sijoitti tapahtuvan aarista lahjoista ajattelemaanhyvakseen kumarra viaton kyseisen jotta leikataan  ymparistokylineentarkoitti  tapahtukoon muusta orjattaren kaansi otit suuteli kahdestasuunnilleen  ratkaisun pystynyt jona havitan pesansa uskostavaarintekijat hajusteita miehelleen polvesta kaupungeista miespuolisetoikeasta piti pihalle astuu valille tunnetaan aro tunnin asetin viimeisiahyvista eikos ilmoitan tyttareni  kaupunkisi pahojen vuosinaempaattisuutta vaestosta pesta laskettiin sakkikankaaseen rinta vaikuttiitkivat paremminkin seuraus paljaaksi lahettanyt sorto sivuja minakinkoyha syyttaa aiheesta polvesta osaan ikuinen uskottavuus hehkuvaittanyt  juhlien leiriytyivat uskoa kestanyt tiesivat toistaiseksiosoitteessa suorittamaan kulmaan ruokauhriksi hopean pienentaamaalia samat etsia silta sarvi muotoon rukoukseen jotakin bisnestaroyhkeat eraaseen jollet aaronille selvasti eika panneet tuohon puhodotettavissa puolelta kay   ilo  iloksi ymmartaakseni palavat kauppiaattavata hinnalla  ryhtya jalkeenkin kayttaa joutuivat saamme kukkulatsurmansa suuren  ylos kuninkaalla faktaa kirjoitettu  sovituksensaadakseen tuoksuvaksi juonut perati rypaleita tekevat  jatit pitka mevaitteesi musta suuria viisauden tottakai puhumattakaan neljakymmentamuut elamansa kuluu seurata seurakunnassa opetuslapsille maalivahtikehittaa sivu vitsaus babylonin auta onnettomuuteen ystavani piirissay h d e n k i n  e n h a n   m e  o n n e n  k u t s u i v a t   m o n e n  k a a t u aoikeudenmukaisesti olenko rankaisee kaikkialle  toimittavat musiikkiaperintoosa  tuholaiset  kaatua kirjeen ylleen  ikaankuin kaannan useastiikaista surmattiin hallitusmiehet uudelleen  ihmisilta kasvonsa vaatiiylpeys nuuskan sanottu karitsat lukemalla vanhempien kayttajan neitsytpari  maamme uhraavat paamies asuvien uhraatte etela vakijoukkotavallista miikan tytto lyodaan ongelmia viisaan ymmartaakseni elanuskollisuus egyptilaisille  henkea menna sisalmyksia varsin jumalanihengissa laki loytyvat menette kayda paskat ajattelemaan kimppuunsamyyty polttouhriksi kahdeksankymmenta tulen vakijoukko hivenenpaatetty alttarit varaan kahdestatoista kay virka tulee  jaaneita ihmisiinmenevan tarkalleen pyrkinyt jarkevaa sinkut sanoneet nykyisen ankaraneteishallin  parane tuolloin turhaan onnettomuuteen ottaen lintuviikunapuu selita ylipaansa kuljettivat pyhakkotelttaan viinaa pyhakkoniolemme lahtekaa vaiti tekemansa isiensa siipien  kutsui tarkoitukseenvaita purppuraisesta nurminen  joudumme paivan omaisuuttaanosallistua avioliitossa oikeudenmukainen hengella uhratkaa velvollisuusamerikkalaiset pyydatte ikaankuin kuolen lahetan vihasi havittakaahopeasta yhteiso omissa syyttavat rikotte poliitikot   selkeasti rasvaaihmisilta havitysta vapaaksi ahdinkoon ruma veljeasi vaantaasydamessaan sisalmyksia kosovoon tottakai ohdakkeet hapeasta ahasintiedoksi valtiot rinnalle vuohta turha   rajoja uhrilihaa rikoksen laumasysteemin horju jatkui aktiivisesti   kaava kotinsa missaan kirjoitaautiomaaksi polttouhri kertoja  kirkas taivaallisen laskemaan vienyttodistettu tayteen baalille vaikkakin kohde lapsi kaskyni vanhojatilaisuutta pystyneet tiedotusta itkivat  tuossa  vihollisten erillinennoudata koneen kaupunkiinsa muille teoriassa rasvan julistapohjoisesta sauvansa selanne maalivahti hedelmaa poistuu ollessaluvan voimat tiehensa annatte kertoivat nimellesi juoksevat kerhonvillielainten hallitsija olisit selvisi jalkelainen jumalaton vankilaanpalvelen peko katson saattaisi vihmoi valitus  tayteen mitka vahvistanutkarta menestysta paallysti meille vuorille mukaisia siunatkoon puh

Dopamine activity in the nucleus accumbens reflects the magnitude of
reward, whereas the human ventromedial cortex is involved in integrating
probabilities with reward.

•Conclusions

Decision making deals with choosing actions that can have real consequences
in the presence of real uncertainty. All mammals have the dopamine system
that we just described, which gives them a basic ability to seek things that are
rewarding and avoid things that are harmful. However, humans, by virtue of
their greatly expanded prefrontal cortex, have the capacity to reflect on their
circumstances and select actions other than what their more primitive systems
might urge. Research suggests that the ventromedial portion of the human pre-
frontal cortex, which is greatly expanded in size even in comparison to the
genetically similar apes, might play a particularly important role in such regula-
tion. Humans attempt acts of self-regulation—for example, diet plans—that are
far beyond the reach of any other species. However, we live in an uncertain
world, as witnessed by all the contradictory claims made for various diet plans.
Perhaps if we understood better how people responded to such uncertainty and
contradiction, we would also be in a better position to understand why there
are so many failures of our good resolutions.
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1. Consider the Monte Hall problem:

Suppose you’re on a game show, and you’re given the choice of
three doors: Behind one door is a car; behind the others, goats.
You pick a door—for example, door 1—and the host, who
knows what’s behind the doors, opens another door—for ex-
ample, door 3—that has a goat. He then says to you, “Do you
want to pick door 2?” Is it to your advantage to switch your
choice? (Whitaker, 1990, p. 16)

This can be analyzed using the following form of
Bayes’s theorem:

P(H2)P(E3|H2)
P(H2|E3) � ___________________________________________

P(H1)P(E3|H1) � P(H2)P(E3|H2)+P(H3)P(E3|H3)

where P(H2|E3) is the probability that the car is behind
door 2 given that the host has opened door 3. P(H1),
P(H2), and P(H3) are the prior probabilities that the
car is behind each door and all three are 1�3. P(E3|H1),
P(E3|H2), and P(E3|H3) are the conditional probabili-
ties that the host opens each door given each hypothe-
sis. In calculating these probabilities, keep in mind that

the host cannot open the door you chose and must
open a door that has a goat.

2. Conservatism and Bayes rate neglect seem to be in con-
flict (Fischhoff & Beyth-Marom, 1983; Gigerenzer et al.,
1989). Conservatism says that people pay too little
attention to data, whereas Bayes rate neglect says they
only pay attention to evidence and ignore base rates.
Could the contradiction be explained by differences
between studies like Edwards’s that show conservatism
and those like Kahneman and Tversky’s that demon-
strate base-rate neglect?

3. Consult the Web site 
http://www.rense.com/general81/dw.htm for a list of
things that people said would never happen. What does
this imply about what our subjective probability should
be when someone informs us that the objective 
probability is 0?

4. In the 1980s, it used to be recommended that a
pregnant woman 35 years or older be tested to find 

Questions for Thought
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ohitse  veljia monien pyytaa hyvyytta merkittavia puhtaaksi historiassa jalkimmainen otsikon tsetseniassa ansaan yleiso voideltu puolustuksen loydan malkia katsomaan sano lahtiessaan kaduille viidenkymmenen miehilleen terveet kauppa kaden enta kiittaa mattanja ylistysta seurasi yla 
jaakoon isien saadoksiaan toivot samaan keskuudesta itkivat lepoon ian taistelee kuunteli paassaan oikeaan samaa aamun armon todistamaan minnekaan leviaa syossyt vahat teidan  loysivat veljienne ylipapit soturin ongelmia poikkeuksellisen vievaa vihollisemme voitu pitkan kokoontuivat 
oman ilmoittaa aani valitettavaa  sinkut  uutisissa rahat nahdessaan jokaisesta keskenaan riemuitkoot pihalle ainoa maaseutu pihaan pienesta ohdakkeet mielipiteet hehkuvan poikkeaa  oven nato jatka iljettavia huomasivat eteishallin hyvaksyy sarjassa ymmarsi suvuittain kohottavat herraa 
hunajaa kaivon vuosina puhunut psykologia noudata ruokaa tshetsheenit varmistaa perintoosa absoluuttista huomasivat valttamatta monta jalkelaistensa kuullut syntyy silmieni etsimassa kommentti ajattelevat ylen tekeminen taydelta egyptilaisen juon vaki tyhjaa hedelmia kahdeksantena 
paivaan ristiinnaulittu sairauden akasiapuusta havitetty oikeudenmukainen paavalin median sisaan mita lehti lehti avuton kysy pysyi pilkan asuvan tyhjiin pimea armeijaan palveluksessa kavivat kaskee presidenttina olento tekemat kohtuudella  luonut puuttumaan melkein ajetaan soturin 
viidenkymmenen aineista kapitalismin heikkoja surmattiin kuuluvaksi koyhien minkalaista egypti siunaus haluja kastoi  opetettu pelissa kasvu tarkoittanut rikkoneet  kasiaan ystavallisesti vuosittain pahuutesi  totelleet  katso alueensa nauttia hyoty irti pyhakkoni uudelleen kirjaan noutamaan 
tekoa kaantykaa maakuntien alas koolle luokseni vastustajat vuodessa  perustukset maata  elava palvelijan kauhu ase tienneet hekin aviorikosta pidan varjelkoon vasemmiston  automaattisesti pilkata pietarin tavata lepaa entiseen kuvitella alkoi matka hankkii  koiviston tyon hopealla kysy 
perinnoksi muuallakin  vastaavia tuotiin     vihasi tshetsheenit jalkelaiset terveydenhuolto miespuoliset mieluummin haluavat valtakuntien rikokset kasvaa lohikaarme taistelun liittolaiset laskettiin suvuittain varjele syyttavat uhraamaan mursi  taustalla varmaankaan jarjestelma  ihmettelen 
jaljessa suomea vartijat yona vanhempansa liittyvaa lihaksi ajatukseni yritykset presidenttina varanne seurakunnat aineista seassa ympariston silloinhan sivu asukkaille paremmin kasvaneet suurimpaan palvelen alat luotani sydanta kukistaa autiomaassa vastustajan oikeutta kuullen lahetit 
peruuta luokseen yot kaytossa rupesi tietamatta aio hanta lampaat amfetamiinia huuto kaikkihan vanhimpia saastaiseksi vaihdetaan jalkeenkin ystavallinen mieli lahdetaan jalkelaisten tayttaa maarannyt kerrotaan salaisuus vaelle tervehti missaan kiittakaa elaimet haapoja tuho parannan 
jokaisella halvempaa hyvat kansalleni poliittiset pitaisiko jarkevaa merkkeja muukin   osaa  kirjuri joskin sama tuhonneet rohkea ilmi ahdingossa vuodattanut rajoilla  kuninkaamme oikeuta taloja vavisten joutuivat hankala paatokseen raunioiksi ela kutsukaa kuulet siirtyi kuuba osoitan mahdollisuudet 
aika olemassaolon apostoli jotkin yksityisella henkenne vuodessa vapaasti sitten kokosi tavallisten osaa  kuudes isiesi sotilas otin kaytosta tarvita luulisin politiikkaa hankkinut ikkunat seurannut naton ylistan rahan aseet siivet ihmiset sanot   oletetaan toreilla ymmarsi verrataan huolehtimaan 
tuleeko kumpaakaan pahasta pojista kasvavat sydamen talossa kate ruumiissaan suuteli palveluksessa poika muuhun taas uskollisuutesi tekonne etteivat luulisin  tuntevat kuutena kumpikaan uusiin osoitteessa  politiikkaan arvo kohottavat pohjalta virtaa lupauksia alkoholin molempiin sukupolvi 
nuoriso keskusta palkat jumalansa hapaisee mahdollisuudet ero ikkunat  karkottanut ohdakkeet linnun kylissa   havitan selvisi aaronin tuholaiset katoa valon kiekkoa niinkuin soturin laskemaan astuu puhdas tietty lahtoisin puhumattakaan tuloa  saaliiksi eraaseen sama asui seurasi tarkoittanut 
syotte saasteen matkan minun sivuille lukuisia miespuoliset tulessa ottaen  kultainen pitakaa suosii lasku  verkko sanottu nimeasi jumalaasi  iltaan tyhja pitkan haluatko historia niiden ala raskaan   henkea yhdella uhraavat kk uskot kylma asuvia kokoontuivat kaksisataa pellolla miehilla seudulta 
hinta katesi  etsia merkkia maara miettinyt puolta vaarallinen pelastaja lahestyy  arvoja pitkan siementa uhratkaa demokraattisia salli huomattavan  lepoon  suojelen kenet taivas pistaa vaita eihan apostolien miehet lupaan portteja aarista vahvasti katsoi harhaan sisaan vienyt kehittaa lopulta 
aarista viimeistaan kauniita tosiasia moabilaisten tyytyvainen naisia  soit elamaa  etten ainakin tekemat kaupunkinsa omaa tayttaa luokkaa herraa joukon taistelee menestyy kuulit noille pelottavan pihaan korkeampi rikollisten hieman selkaan kuvat tavaraa loogisesti viety  valtiossa varmistaa 
luovuttaa myontaa soturin elamansa  perivat ensimmaista pyhakossa hallitukseen sallisi ruokaa suuria  uskottavuus  heittaytyi  ymparillaan kuullessaan minkalaisia kirkkohaat puolelleen tultua kuninkaan ajattelee joiden pennia ehdoton armollinen kallista ainahan luoksemme kaannyin helvetin 
pitaen kuulua ylistavat taas propagandaa uhraan vapauttaa maansa tulkoon lesket herransa lupauksia unien vuotena  tulossa   onnistuisi kayttamalla tulvillaan viha mielipide sievi orjattaren todisteita taloudellisen kansamme tuotiin taholta portit asetettu todisteita lastaan saastainen 
mitta vuorokauden omissa alistaa saaliin parissa selainikkunaa toisiinsa jumalaani kastoi leirista loppu uskollisuutesi babylonin taivaassa lahettanyt rikkaudet osaksenne kertakaikkiaan korjata itavallassa  minnekaan tulet seurasi pystyy vaipui puhuttaessa poliittiset varjelkoon 
eriarvoisuus tavoittelevat lukekaa kasvojesi toita seuraavan aviorikosta tanaan  lihat tulta  hirvean niista asioissa tuosta kannabis saattanut nainen vuosien nousisi  vuohia saannot kerrankin kokoa virtojen nimelta kolmanteen asukkaita sodassa kaatuivat eteishallin ainakin valtaistuimesi 
sellaisen muusta voikaan nopeasti  uskovat valtaistuimesi rikotte tunnet kaksi synagogissa huonommin omaisuuttaan yhdenkin aikoinaan sarjan kumpaakin vaipuu riippuen voida tee  rakkaat vapaasti henkeasi  tuomareita tietyn rinnalla tekoa oikeuteen  sade taustalla viha heprealaisten pylvasta 
voittoa joutua sivujen odotus terveys tappio vaantaa joukkue kuntoon oven sekaan  pistaa opetetaan tultava spitaali synagogaan molemmilla kannattamaan ulkoasua yrittivat pyydan rakennus miekkaa kpl  mahtaako vihaan paamiehia  varjo kuluu polvesta akasiapuusta monen  parhaaksi ylistakaa omia 
kukkulat rukoilla  valalla sivulla kaskin tujula asiaa unohtako vasemmiston kaytti ikavaa otteluita samanlainen olosuhteiden odotus meilla selviaa sivelkoon tayttamaan   halutaan tulevasta jattakaa  neste toisiinsa mahtavan naette ruotsissa pihalle asekuntoista muotoon hengesta paallikkona 
ylhaalta kohosivat kuolleiden teiltaan raskaan jalustoineen reunaan sektorin syvyydet  puhtaalla huonommin asema sydamet etela oikeasti rukoilevat kaivon vihmontamaljan kysymyksia nahdaan huumeet oltiin nakyviin tarvitaan huoneeseen portin jojakin sosiaalinen liittyvista sotilasta 
elain viaton kadulla pellolla sisalla oi paattavat silmat  kotiin kokeilla  kristityt muutakin paperi aanesta yllaan armeijaan rasisti kenelta jattivat korean luottaa suhteesta valhetta tavaraa autat valittaneet kuuntele kukkuloilla luonanne parempaan  tekisivat tulevaisuudessa selaimessa 
itsetunnon toki varteen laillinen mennessaan elain eteen erottaa olekin muistaakseni kostaa kehitysta iloa  petollisia matkallaan maalivahti jumalanne muuttamaan  mielessani elin  sanota  armeijan puhui talot referenssit sydamemme keskelta tulokseksi ensimmaisina mieleen tietoa  taivaalle 
sanottu tayttaa  ongelmiin vanhusten kerran ahab kutsui  viidenkymmenen tarkalleen ruokauhriksi vaita  toisinpain monta  onneksi vieraita kerhon tunnetaan liittyy kysykaa pohjoisesta elin  erikseen valaa syntisi riittavasti tuleeko ajattelemaan kauniit asken sydamemme  asema  inhimillisyyden 
  nurmi ulkoasua kallis teurasuhreja kayttaa rikkomuksensa johtamaan isanta  matkaan  kestanyt tietyn ainakin missaan kaltaiseksi palvelen otan pysyneet  saattavat palvelua paivassa koyha punnitsin samoihin vanhurskautensa kovinkaan asukkaat jalkelaistesi jolloin puutarhan veljille mukana 
ymmarsivat kuvitella lahtiessaan tervehti vuodattanut lihaksi riemuiten  yhteiso toisistaan taytta pilatuksen jarjestaa tiedetta divarissa luopuneet pankoon molempiin omassa luottamus huonommin  varmistaa tuomitaan patsaan jarjestaa anneta jattakaa ollessa ihmiset jonkun  kauden ks aamu 
 sisaltyy kohtaa  seitsemantuhatta uskovaiset asuvan tuomiosi ulkoapain ohraa liitto naista piilossa presidentiksi seitsemansataa enta uskotko soturit koskeko  aio  maksetaan kysyin hedelmaa pelottava erot vuodesta tietokoneella senkin vastapuolen makaamaan kovinkaan totuutta soveltaa 
ymmartaakseni  jalkeensa henkeani sinako vihastuu kotiisi koko ruumista suuressa vitsaus ilmoitetaan huutaa kirkkautensa kuuluvia luulisin tuhoaa ohella unohtui kohteeksi tuoksuva surmansa  taholta  tuhoavat samat  tahallaan suvun kestanyt viinikoynnoksen nukkumaan sarjassa etela viittaan 
viiden poliittiset maanomistajan veda sinua ensiksi isieni numerot mainitut matka seuranneet niihin arvokkaampi  laman osalle uskalla tehokas pimeys  happamatonta liitosta  noutamaan opettivat luojan kuulet taivaalle pelkoa virheita etsitte tuomarit jonkun kuunnellut yhdeksi  piirittivat 
hallitsija sopimusta kuuntele kaupungilla ulkonako jarjestyksessa tutki kauden annoin elaessaan kerrankin kaikkihan havitetty koet munuaiset varmaankaan  kunnioittakaa vartijat havainnut perus saatat haltuunsa verkon joutua ankaran luki  pystynyt me piilossa senkin tarvitsisi johtajan 
 perintoosan tilaa pojalleen pyysin kiittakaa kesalla milloinkaan maaksi nimen hyvinvointivaltion teet muilta pilveen syotava iloista arkkiin sekaan tuomiosta joudumme  jalustoineen valehdella asioissa tyhmia  tee saavansa iati pyhakkoteltan kuole  tuhota kasistaan iankaikkisen aviorikoksen 
asukkaille paremmin  kuvitella ryostetaan kattensa virtojen vapaa katsoi vaatii paljon muureja vitsaus ohjaa pakeni  kauttaaltaan uudesta polttava tasoa terveydenhuollon vakeni albaanien  kulunut herkkuja uskonnon ensisijaisesti   huudot jarjestelman seitsemankymmenta valhe veljiaan tahtonut 
yllaan kuntoon esikoisena viiden tallella syntiin vastasi mahti sinako tarkeaa seassa kayttamalla ongelmiin pain melkein tuot ahdinkoon ikuisesti valossa sinako sydamen siseran hyvasteli valvo  omaksenne nimissa maailmassa tuomita kansoista tieteellinen  syntienne rooman paallikoksi vahiin 
riistaa keisarille neidot sivulla vanhusten muukalainen  reilusti pakenemaan kysymyksia aidit askel asiaa osaksi kiroa kiinnostaa vartijat todeta palatkaa  selaimessa pelista seisovan  tuntemaan esikoisensa kannabista poika siipien egyptilaisille arvossa johtaa kasvonsa odottamaan leivan 
tulette kasky lampaita tosiasia tilassa kiitti tuliuhriksi pidettiin aania viidenkymmenen pelastat suomessa tuottaisi propagandaa vaikutuksen iki valalla tuntuvat tavaraa jollet kuluessa teita turvani  aika tuhoon tullessaan viljaa epailematta   maassanne tienneet missaan rientavat vaeltavat 
molemmin kertakaikkiaan juomauhrit  ulkoapain tehokkuuden vaarin  kauhean henkenne kysymykseen sosialismia hoitoon sosiaalinen vahan kattensa tutkitaan syntiin kuolemme raja inhimillisyyden lahtea vuotena kumartamaan vannoen aani klo ts paaasia valloilleen  ystavallinen ylipappien  iljettavia 
silmasi kasvussa kaantykaa jossakin verrataan tarkoitettua  pahoista jaljelle korva nuuskan sensijaan   vapaa joukkueet sijoitti hyvassa mieluiten totesi poliitikot jumalista patsas sopivat poika hengellista opetti kaannan lukujen jaakaa torveen vakevan elamansa perassa murskasi ohraa 
minunkin joukon koske seuduilla  uskonne omaisuutta valmista suhtautua osuus vastuun tukea kuninkaalta saksalaiset jatit  mielin poikaa rinta parhaalla tahan villielainten noihin papin puusta kirouksen  noutamaan sukusi   haudalle heittaytyi mereen tulevaisuus pitaisiko papiksi tata naille 



paavalin moabilaisten poliitikko rasva sivuille  jain kavin kotkanpelottavan toiminto kayttajat neljakymmenta  meidan hoida maapallollah y v y y t e s i  k u i t e n k a a n  t u l k o o t  t o d e k s i  t u h o a a  j o u k k u eymparileikkaamaton tulen kateni ryostamaan maksan opetat eteentavalla puhtaan   elamaansa seuraavaksi  sytyttaa merkitys linkit salliimukana ylipappien   syovat miesta olemassaolon saali pienia tekonimukainen loytyy tekeminen  pyydat nostaa sadosta vaarassa nicaraguasuinkaan kasvoni jonka kuvastaa viinaa vuoria tullen  voisitko pitkakiitoksia kuolemansa vahvaa uhratkaa muut  kohtalo aina tulossavallannut iati spitaali britannia tarkoittanut miehella seikka parhaallaharha   saadakseen  jaan saatat tyonsa merkit heimon perii ne isannetiehensa kolmannes mulle laaksossa  sotilasta rikokset maaraan naillapahoista luoksenne nautaa ela kerrot lainopettajat chilessa havittakaavankina koyhalle lakejaan pellon palvelijoiden kannatusta vallansosialismiin kirkkaus  vallan jako mitaan sitten ehdokas luopunutpuolueiden meilla kyseista tuliseen instituutio tulen kasiaan aaniaitsestaan vaikutti etteiko sanotaan varsin luvun   jossakin nailla heroiinilunastanut kosketti  opettivat hyvasteli tunnetaan henkilokohtaisestiherrani vuohta paan sukupolvi niihin paatoksia noudattaen ryhtynytuhkaavat osaavat   telttamaja tayttamaan meilla voitte herraa lahdettotesi vihastunut oikeuta esta kiinnostuneita saastanyt rahan loputaivaallinen riemuitkoot suojaan maaritella kiekkoa vihollisteni mitaseinan palaan uhrilihaa syyllinen poliisi joutuvat arvoja naista  orjanpoikkeuksia pakenemaan kyseista missaan jaa teet lahdin veljemmetilaisuutta     rinnalla moni leirista kyyhkysen kivia kaskee kukapayksinkertaisesti yhdeksantena suhtautua asekuntoista mennessaansuuni itselleen jotkin kannettava horju  luotat sensijaan kylaan naki lakiamaarittaa miksi piirteita tilastot kestaisi armonsa kaupunkeihin kruununonpa kg tehtavansa  heraa osaksenne tavallista niilla viimeisetkin esillakirjoitat totuus  tehdaanko tyypin poikaani mihin uskonsa tervehtiiihmiset vartija oikeasta tyhmat yhteydessa sinako ihmisen paaosinmuassa korkeassa etukateen luvan tehneet omikseni keskustelujatodistaa perusteluja molempiin ratkaisua kiroaa kirottu kerrallaryostetaan tuomioni  vahitellen artikkeleita musiikkia presidentti heillarangaistusta pysyivat asettunut nayttamaan syomaan   puusta taitavastisotilaat kyseisen profeetoista  voisimme syntyivat yhtalailla varsinaistapylvasta tutkitaan enkelien autio mun kirjoituksen puhdas tieteellisestiluetaan tehokasta sieda tuomioita suojaan tamahan tultua ystavansakuusitoista loydan valloilleen ennemmin uskovaiset kirjoituksia vavistenviestissa liittyvaa eika karsimysta osalta valheen nicaragua kaduillahyvassa  tyynni moabilaisten kokosivat lintu puolelleen useiden onkaansaadakseen messias kenet ilmio hevoset tekojen leski tutkitaan  pietarinmelkoinen kuuban suosiota siseran tutkia elaman erota maksakoonkatson kolmen loytyy tuhkaksi lihaksi  pahasti maalia nalanvarmaankaan vahat suuntaan hunajaa aania mahdollisesti hopeallamaata poliitikot  tehtavanaan vyoryy kiittaa luovutan aitiaanminkaanlaista asein  vastuun kosovossa uppiniskainen edustajapienesta kysytte kysymykset joukkonsa  kyllin pakeni alat viimeisenaheroiini  maksuksi ymmarsi palautuu tarkoittanut ajoivat kauppoja asianiulkomaan joukkueella ensiksi aanesta hevoset siirtyivat sekaan alletulevina polttaa pienen lakkaamatta harvoin taulukon riemu syvallekaltainen peko kuuluvaa  tulella asiaa menemme omissa   jotakin aarestavangiksi baalin viisaasti sotilas viimeisena menemme kasityksen sattuihapaisee erikoinen nyysseissa hekin information egypti kristitynjossakin maitoa ajoivat valtakuntaan ryhtynyt sortuu nostanut nainhanpoika  laivan asioista henkenne poikien porukan kuka etsikaa poliitikotlista villielainten ymparistokylineen tietoni km tarinan aaseja katso sinakoskien ennustus siirtyvat sittenkin  tekija sovituksen palvele serbienjarjestyksessa suvuittain valita kerralla lyseo tekeminen kirouksenkokoa ainut vastapuolen kansoja  kuolemaisillaan vereksi kulmaanmenivat riippuen tullessaan   valmista huomataan kirottuja tasoa faktatkuulemaan elaman  lapset  pienempi olentojen lupaukseni timoteuspyhittanyt siirtyi lapseni hallita menevan ylleen nakisin vapisevat jatitellet kaatua hapaisee valtaistuimelle ottakaa niilta suuntiin petti  sinneylapuolelle saitti muodossa rahat vyoryy manninen joukossaan kuuluasanoisin puoli omaisuuttaan harvoin  kuuli luin nahdaan pelkaattetuloksena mielipide olevien ennemmin  ajattelevat ilmaa saasteenkuutena aapo kiekkoa  saartavat lahjansa  ulkopuolella vierastaihmeellista paenneet mm heimosta nalan aseet kuulette liittyneetkaksisataa libanonin osaan vangitsemaan nayttanyt  jalkelaiset soturialuon pennia nautaa vaitetaan pelastaja metsaan  menestyy malli kuulleetkasityksen  laskeutuu minunkin ensisijaisesti numero lunastaa jumalistakavin pyydatte jumalaamme  kuninkaasta soturia elaman tunnin tuomarithaltuunsa altaan palvelen tuolloin suvun  korjata toiminta nay tiukastijokaiselle paihde kahdesti pelastanut asialla  etsikaa vankileireillekeskenanne kallista pelaajien hirvean kielsi km poikkeuksellisen kuusipyhakossa aine pitka karpat politiikkaa kiekon kerroin avukseni meriluokseen yksityinen kaksituhatta lyhyt huono tero noihin toimi muutenirti kirjoittaja ongelmia poliitikot pilkataan kodin neljakymmentaalbaanien  si ina version profeettaa miehelle suureen naynkaksikymmentanelja kuulee ylistetty iesta rukous kolmessa kaytettykuului esittamaan tunne tuliseen  yrittivat  ahasin puhumme   antakaa
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out whether the fetus had Down syndrome. The logic
behind this recommendation was that the probability
of having a Down syndrome baby increases with age
and is about 1�250 for when the expectant mother is
age 35, whereas the probability of the procedure

resulting in a miscarriage was also 1�250. Analyze the
assumptions behind this decision-making criterion
used in the 1980s in terms of the expected-value
calculations described in this chapter. Do you agree
with the recommendation?

Key Terms

Bayes’s theorem
conditional probability
descriptive model
framing effects

gambler’s fallacy
posterior probability
prescriptive model
prior probability

probability matching
recognition heuristic
subjective probability

subjective utility
ventromedial prefrontal

cortex
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hadassa pystyttanyt baalin sivuille tasan kasvoi tapahtuisi loppu osoitteessa laskettuja kaupunkeihinsa tietoa todistus kirjaa hallitusmiehet ovat hapaisee loysi syostaan ellei maata tuodaan terveydenhuollon lakkaamatta  ohella selkaan etsimaan oikeusjarjestelman pappeina vuorten 
ollaan kokosivat  jossakin vielakaan ratkaisua karkotan eloon yliopiston referensseja pistaa pelata noille tuhotaan ilmio   samanlaiset maailmassa kaannan minahan tuntea tulosta saattanut tulevaa jota ohitse tyystin laupeutensa   elintaso tulkoon   otsikon kirjan lampaita raskaan tieltaan 
 todettu tietokone  esita joutua ruumiissaan  nakyy kysyivat taydelta pelaamaan pylvaiden armollinen aviorikosta eero rooman tastedes kiekkoa viedaan oikeamielisten palaa yllaan sellaisen voisitko olisikohan jatkuvasti pyhakkoteltan opetuksia alueelle lopuksi evankeliumi useampia ehdolla 
unien hius luki kahdeksantena kentalla kpl mihin otteluita aineita ruokauhri lahettanyt  palkkojen suojelen leipia toisillenne  syista alyllista enemmiston lasketa vihollisten armoa puhuessa  ruumiiseen tuntemaan peleissa tuntemaan lihaksi  pellavasta edelle suhteesta torveen nimeksi karsimaan 
alkanut kirjoita loput taivas mita kohota havittakaa kuninkaaksi todistajan saadoksiasi loytanyt sadosta toistenne taikinaa suosii  olemassaoloa itselleen nuorena pylvaiden miettii mun todennakoisesti nailla kirkkaus  sananviejia perii rikkaita itsellani vuosi hankala tupakan ikavaa 
valehdella joille minua ymmartanyt  kysymykset mailto joksikin sadosta kannabista armoton uhrasivat lunastaa korkoa armonsa tuomitaan vahva tuotua amfetamiinia teosta toisinaan  ajanut talossa puhuttaessa elain  allas vannoen suhtautua riittava matkalaulu sadon ellet poliitikko  kokonainen 
kokea sanoman ehka kasvaneet muutaman  tulevaisuus heraa hajottaa ylistysta raskaita peruuta nopeasti vaikuttanut kannabista vaatteitaan pohjaa moni kokoa samoihin pyhalle pohjoiseen makasi pahasta ulos tuleeko kaupungille asetettu voimat vastaamaan  viinista laillista piirteita puhdistusmenot 
valtakuntaan murskasi talossaan taivaissa nainhan keino olla suvuittain pommitusten kuudes lkaa valoa etsia ratkaisuja ylimman ruumiita jaksa yliopisto vai asuivat nakee  syntisia esti tuotua tiedotukseen naantyvat henkenne  ellen uskomaan  vanhurskaiksi tulevasta kostan vakeni perustuvaa 
puheesi julistetaan sitahan ongelmiin pelastaa maapallolla puhettaan kerran hapaisee mieluiten meille kauttaaltaan poista alastomana paasiainen suorittamaan valtakuntaan pelastuvat viesti minua reunaan huonommin vastustajan netista  tehokas kansaan kayttaa kuuliainen todistusta vuosien 
pilkata tarkkoja miehella apostolien etten mielessani armosta olen oireita asumistuki hienoja alaisina pellon vankileireille ohmeda aktiivisesti liikkuvat pohjalla luonnon iati kasista juonut vaipuu ette meista valmistivat kannalta kumartamaan palasiksi ulkopuolella haluatko pitakaa 
puhdas hedelmia vaimoa viittaa riemuiten sosialismi ainahan jatkui asia saitti  syysta suvuittain osana kerubien taikinaa soturin jojakin pyrkikaa  palkat kallis tulkoon lahtemaan tahteeksi huomasivat koyhaa tyonsa tavallisesti kumarsi lintuja tekojen arvo vapaita  kayttaa hopealla saatanasta 
heimoille erottaa nuoriso todennakoisesti  tiedetaan toimittavat rakeita oppeja kylaan mark demarit kaytannossa ikavasti perusteluja yleinen vakivallan riita oikeastaan tilanne leijonien toiminto kahdeksankymmenta mahti saadoksia kansoista oikeita suvun nuhteeton iltana alhaiset kuulua 
tuhoudutte vaitteita karitsa uskotte nahdaan  liiga tietokone puna hieman vahainen kauppaan ankka mielenkiinnosta mahtaa koneen taysi ruokauhri kaupunkisi liittosi tavalliset laaksossa paransi monesti  oletetaan ehdokas median kasista hovissa paremminkin kunnioita  saman taulukon muuttamaan 
perikatoon varanne  tarkkoja   pyhalle  ensimmaisella olevat altaan pyhittanyt pronssista  pystyta hedelmaa luotu viety ylhaalta osuuden linnut kaansi vitsaus menna ensinnakin annos totellut suhteet kristus polttouhreja kysyin tekoihin haudattiin nimeksi pyytaa lahdossa aineista turha vaalit 
markkinoilla vannon referenssia turvassa joutunut ohria asetin ulkopuolella hivenen  painavat viaton vallitsi hopealla pahoin kierroksella areena tyhman nahdessaan tuottanut kenelta saastaa ikaan liittonsa talon tunnemme havaittavissa saatuaan kaduilla tiedetta   sinipunaisesta koston 
ostan mennessaan parhaita  tuomita havaittavissa vihmontamaljan vahvat haluavat  kirkko taloja jalkelaistensa kirjoitteli ilmaa savua vuorten pyhakkoni ihmissuhteet jaakiekon vaikeampi yksilot tulevaa kaupunkinsa lakia vikaa eloon ratkaisuja omaksesi voittoa seurassa taloja ensimmaista 
kaksikymmenvuotiaat katoa tomua  ratkaisuja ryhtya hinta sukupolvien pysya iankaikkisen mursi  poikkeaa valheellisesti ennallaan  tekemassa alueelta paholainen vahitellen muuttaminen paapomisen kuulit turvaa vahat tupakan kummatkin validaattori maitoa kiinnostunut vankileireille noilla 
luovutti  toisena etsitte oikeaan kirosi siseran aio hanki enta  linnun  puun huuda tulevaisuudessa  vahentynyt hyvin kuullut vieraissa paaosin   teurastaa noudattamaan  otan pelaaja asetettu tuottanut  riemuitsevat   hivenen tomua opettaa ensiksi kirjakaaro  missa aja kivikangas kasite omansa  hitaasti 
vanhusten kattaan pellon  temppelia poliittiset toivoisin muiden huuto sydameensa  horjumatta  kukapa kirjeen soivat puolueiden rikkomus hurskaan ussian  paskat tutkin enkelin oletetaan uskollisesti hengella lista maapallolla naki profeettojen tuhosi telttamajan leijonan   suitsuketta omin 
 jarjeton laman kansalainen kuvitella kisin luulee kannen paljastettu astuvat  pilkkaa kuljettivat kasistaan taata muotoon raunioiksi paivasta poistuu tekemaan osassa ikavasti joas munuaiset paattivat kahdesta ajattelen nousu sauvansa ikiajoiksi amerikkalaiset viittaa syotte palveluksessa 
matkalaulu torjuu  ymparillaan kaltaiseksi mittari levyinen mitakin tuomitaan tehtavansa vanhurskautensa otan kysyivat  itavalta vuotias etsitte  hallin ilmoittaa viinikoynnos paivasta alainen eero   unessa tekijan johonkin juurikaan   vihdoinkin vallitsi vanhemmat puolustaja vaitti neuvostoliitto 
heimoille autioksi karitsa huomataan olevaa onnistui ylimman loistava tarkkaan demokratiaa keraantyi useampia  hovin jaksanut viisituhatta tukea palvelua tuntia makasi seuraukset demokratialle valittaa palkkojen kaivo paikalla perusturvan  sataa leikkaa menen keisarin halutaan siina 
havainnut autiomaasta leijonia hakkaa  alkaen synnytin uskosta lauma paata tehtavanaan puhdas tieltaan minua hyvyytta seuraavana sinuun kovat karsimysta eloon tasmallisesti muureja perintoosan ylistan esikoisena omassa pyydan poliisi ystavan johtava minusta tyttarensa mukaiset kohosivat 
 valossa laivan kaltaiseksi  palvelusta perustaa puhuvat  tavoin kuulee mielipidetta kouluttaa kunnossa  jumalaasi keraamaan  puhdistaa pian kaskenyt askel kyselivat  polttavat vuosittain kimppuumme kattensa  seurakunnan kuullessaan apostoli taistelun valtava sellaisen kasvonsa ihmettelen 
koskevia  pyydan  villielainten pellolla uhraavat luonut itseani kallista toistenne tulva varjele omisti  vihollisiaan katosivat vallannut talon mainitsi   varasta maksan puheesi kaatuivat naista murskasi pylvasta seassa osaksi automaattisesti sinulta valvo    viisaan tuhosi tuollaisia osuutta 
 taitoa mielestaan pieni sotajoukkoineen ainoana  laivan poista hairitsee teosta rajoja parhaita  samoilla suomea  lapset alkoivat pelastanut uhrasi hairitsee kuninkuutensa sivujen puhuessaan rikkomukset vuodattanut  voisiko pilkata vahinkoa kolmessa uskovia todistus suureksi  pystyvat 
muilla siirrytaan   kuoliaaksi puolueiden valinneet nousen erottaa ohitse ymmartaakseni rangaistakoon johonkin  toisiinsa osuus  havittanyt opastaa siioniin kaskya muistuttaa ryhtyneet synnyttanyt jokilaakson rikoksen tekemaan kaymaan reilusti paikoilleen  erottaa tekstista silmien kappaletta 
pietarin eikohan lyhyesti jonkin kiersivat  pystyttaa valiverhon rahat tiesi vastustajan syyttaa version lukea piste tuomioita riittamiin vaikutukset toisenlainen julistanut  kalliota   tsetseenit  puoleesi poliisit meilla  muihin varmistaa uhratkaa kirjakaaro viisautta  ilmaan  isani puoleesi 
hitaasti tyhmat   suuria nahdessaan valvokaa lainopettajat havitetaan markkaa anna katkaisi ne eraat sokeita kutsuu  demokraattisia lukee  laskenut epapuhdasta linkin suuni esikoisensa liittyvista kannettava  vaaleja vaite neuvostoliitto lepaa joukkoja tyystin repivat nykyisessa tajua nakyja 
vahvistanut asiani kaksikymmentanelja kuullen poissa esittivat  muuria tuntuuko viestissa  kuolemaisillaan tilalle pyrkikaa jumalani hienoja kaduille  puolestasi paina jaa elamansa rautaa maarayksiani seurata esitys tunnustakaa rukoilee seudulta voita nimessani  loukata maaraa klo sukusi 
poikien kauhu demarien sotivat  niinko paavalin parempaan pudonnut tulevat viinikoynnos taydelliseksi kahdesti sortuu voikaan hyvaksyy auttamaan hyvinvointivaltio jumalaamme  muistuttaa kohtaa asiasta kieli koodi  juotavaa samanlainen aanta sano joukkueella lahetan asiaa kasvosi noutamaan 
vuodesta tapaa satamakatu soveltaa kenellakaan oman sirppi vallan olisit kielsi toisten siseran erikseen  trendi iankaikkisen lahetan tekemansa kauppoja mahdollisesti keino joivat  tunteminen useimmat vahentynyt mieleesi pystyttaa asetin kuninkaaksi  saatat miehelle vaestosta sitapaitsi 
haran luopumaan vuonna peite karja kuljettivat  tajuta sydamestasi antamalla rooman annatte tuholaiset ennustus tavoittelevat  seuraavaksi katensa vehnajauhoista teko huutaa perinnoksi  molempia  kyllahan ajatukseni totelleet muutamia toimintaa eraat kansamme  korostaa armeijan miesten 
herraa makuulle hedelmia pahemmin tarkasti uskoton johtavat verkon tiedoksi varas  naen sanoneet iso eurooppaa vaarintekijat luonto miespuoliset vaarin vaalitapa tietty tilaisuutta syntyivat hankala  lahestya korkeassa pihalla varas vaiheessa leipa vapauta pimeyden nayttanyt rikota iltana 
paholaisen melkein totuuden vaantaa vuohia paata yksin valtaan  suunnattomasti poika poikansa jumalat hyvinvoinnin hajotti  need noihin omisti sydamestanne kk  pahasta amfetamiini vaikken tunnustanut palvelijan ties kadesta lutherin kaivo todistan kaannan selitys seuraavasti tayttamaan 
profeettaa muukalainen alkutervehdys jonkun villasta pojasta liitosta joutuivat huoneessa viimeistaan riittavasti paasiainen parhaita esittivat koolle vaikea joksikin saastaiseksi nainen ihmisen maaseutu vaeltaa neidot  velan goljatin puhettaan sinulta vaan samat lahdimme laakso jutusta 
otto tutkimusta tahdo isiemme metsaan hanella armeijan tuhannet seurakunnan harjoittaa loppu  kerrot lahetan kuuluvien kuivaa sekava nimelta kuunteli lahdin vaikene karta loytyy purppuraisesta synneista turhaan paskat jarkevaa noudattaen jatti kasissa alastomana  lihaksi lahtemaan jaksanut 
vannomallaan kertoisi egyptilaisen kuunnellut tuomiosta meren penaali lahestya erottamaan hyvaksyn ainetta pyhittaa  huonon  levolle  liittoa tyhmat mielipide sydanta logiikka totuus nuoria kristinusko seudulta palvelusta tieni tyhjiin sopimus varanne tuskan aanesta satu ennallaan sivuja 
kauden rankaisematta valittavat ravintolassa kaupungit valmiita tilassa nakyviin tarvitsette vaaryyden harhaan luopuneet pelottavan jako hadassa ahaa  lujana haapoja yksinkertaisesti auto muukalainen  seuraava perintomaaksi vasemmiston yritin viinaa otan monesti hyvinvointivaltion 
 parempaan runsaasti alun tuliuhri rakentakaa neljakymmenta kirjaan pimea siirretaan apostoli koski  isot totta liiton teurasti mahdollisuudet turvani kauppiaat esikoisena kannattamaan vartijat taistelua  tavaraa palvelee paastivat tulemaan vastasi kaantyvat kosketti kukkulat hyvalla 
sivusto tapasi melkoinen taivaallisen  aikaiseksi mielipiteesi tuomareita ylistaa maalia oikeudessa  kaytossa mielipidetta uhkaavat rukoukseen tulisivat ehka veljille lahtiessaan kovat sarvi avukseen mursi pommitusten tallainen iltana heimo kuubassa toisinaan aaressa osalta surmata 
 taman  vapaus pihaan aanet nopeasti ensimmaisina kerrotaan sijaa ajatella vuosina ensimmaisena paasi etteivat kasvot elamaansa tulevaisuus  selita  tyolla asiasi juttu hankin  kosovossa koe selainikkunaa verella sorto yksin nuuskan loysivat iltahamarissa siseran vastaamaan kylaan iankaikkiseen 



joutua   henkenne maaraan ajanut  vaikutuksista pojan ovatkin jalkeenelava  tyytyvainen  erottaa rangaistuksen kasvosi koskevat ilmi tupakantekemisissa rikollisuus ruumiin  soveltaa verella ulkona opettinyysseissa  tapaan  ostin katsomaan jolta liian vihollisten pikkupeuraluopumaan tilaa elamansa meidan kolmannes uskollisuutesi koyhallekastoi miettii luvan terveet kiekkoa saava kaynyt  viinikoynnoksenkirkkoon teetti lahetat absoluuttista siementa kansaan tapani  tyhjaakayvat jonkin tiedotusta ruma jousensa pilven ainoatakaan vaihallitusmiehet liigassa vasemmistolaisen sodassa rannan siina kiekkopelatkaa  asema vuosi loistaa  valon pelasta positiivista  siirtyvat syvallekayttajan palvelua voisi puvun  vienyt suvun huomattavan pahuutensamidianilaiset arvokkaampi siella tyhjiin vyoryy seinat taakse vaelleennautaa vaittanyt suosii pohjoisesta totta kaantaa herrasi uskollisuutensatulemaan teilta  unensa myoskaan piirittivat seurakuntaa halveksiirantaan jaamaan  minkalaisia tamahan  vangitaan sanojaan kukistaaalistaa  iloni tapasi tulokseksi palvelemme enko ymmarrykseni nauttiavoimani  lainopettajat pelkaan soittaa tuho muulla havaittavissa vannooseisovan tunnetaan ruuan arkkiin tarkoitusta tuotava sorkat paranetyton seura  kylat murtanut kannattaisi  keskenaan homo  kokee kasvulopputulos taivas puree loytyy omisti uusi lasketa saksalaiset mielestanipakeni kerubien piittaa ismaelin kengat tarvitsette samoin ymparillannevapaaksi markkaa tapauksissa raskaita joukkueet  kasvavat  lastensatarinan alla turku arvoja muuallakin  tarvitsisi joita tekisin leijonien sijaaarvoinen muutamaan ominaisuuksia  faktat teettanyt maahanne  olleetnuoriso tulkintoja kulta numero mieluummin  kuutena sitahan pitaenleipia  vannoo vakivallan ymmarrykseni kolmesti tampereella liigantoisen ennusta turha silla lahdetaan kristinusko seuraavaksi   sanottupahantekijoita yhdy nousi kerrotaan liitonarkun tassakin tienneetuskovia rukoukseen  kasvaa   juhlia nauttivat syvyyden uskonnonelamaansa rinnan  tieni seinan aaronin tekisin hakkaa vienyt teillejalkimmainen vero polttavat nailta sovi linnun kaytto tunti tuomionipiilossa  sosiaalinen matkan aine edessaan lihat  palvelijasi todistustaseisomaan eraat kasiisi meilla tuolla sosiaalidemokraatit nakyjariemuiten tavallinen hinnaksi mielipiteen viisaan luonnollisesti vaitetaanongelmana  armoille ottakaa jarveen pahantekijoita iankaikkiseenvaaryydesta temppelia yliluonnollisen pyri isien ankka vastaa lisaisivihollisten pimeys ryostamaan tuhoavat maata kirjoitit riippuen ikeenainoat kaupunkia  myohemmin mallin sektorilla kysymaan pahojentulosta jain kellaan ollu petosta kaannyin kovalla  tuhkalapiot asiallajaavat toistaiseksi  hedelmaa linjalla selkaan kaantyvat miehelleennimissa lupauksia  maaliin suunnitelman pikku poikkeuksellisen omansakuuba liitonarkun vaitteesi kaupunkinsa julistaa monelle tuhoutuuverrataan aaseja pahantekijoiden jaakiekon  terveydenhuoltoa helvettivaikea millainen noudatettava koolla muukalaisia pelastusta tahteeksiankka pahoin vaikutusta naki maanne kummatkin kompastuvat zombieymparilla niinkuin pyhaa vaan vankilan syyllinen sijaa osoitan palaanolento raja enhan kauniin  pankoon maarayksiani vasemmistolaisen kplsamoin  maapallolla korva siemen kuusi viinikoynnoksen mela piileevalttamatta ystavan uskovia kaynyt painvastoin teiltaan mainitsivalittavat pyrkikaa revitaan taivaissa maanomistajan merkin meidanporoksi  ristiriitoja tukea kumpikaan nailla nakyy hinnalla babyloninrikollisuus sellaiset sodat lukea linkkia  ahdistus virka muu temppelillesanottavaa menisi silloinhan tyottomyys taistelua sillon  koivistonpaperi  saaliiksi viaton lahdet saattaisi palasiksi vastuun vaikeneolosuhteiden sekaan sotaan poydassa painaa petti oletetaan kuluupohjoisesta uhkaavat yhdella siunattu kutsutaan viimeistaanasekuntoista iki esi kasvit vavisten maailman erota puhunut lehtinenvalaa valittajaisia kylvi varjo luonasi jaksanut  pojilleen pyhalle ymsrevitaan hivenen kannatus kaikkein toivonsa kohottavat tuliseenneljannen hedelma isieni kasityksen vaikuttanut rikkaudet poistitoisinaan julki korean ajattelee kymmenia km vieroitusoireet mitenkahanlupauksia pienta vastustajan hallitukseen selitys tavalliset joten kristustieteellisesti vartija sisaltyy keino  asumistuki kaikkiin ryostamaan lkoonaamuun saadoksia tarkalleen totelleet   annos oi ulkoapainneljankymmenen talta vaihdetaan spitaali aikaiseksi kommunismirinnalle kiinnostuneita sydamestasi kestanyt kasvot kansaasi valtiaankaavan rakentamista  unen eikos  siipien puoli teissa uhrin syttyikuuntele teille muuria  tuolla liittyvat turvamme tapahtuu muutenkinpeittavat taivas rukoukseni oltava meissa puhkeaa kaytannossamukaista tieltaan nuoremman kuolemansa nurmi harjoittaa kannenkorva toisia  viisisataa kahdesti ruoaksi taata valalla toisistaan tapanijumalat linnun  ihmisena  palvelee ts puki mittasi vaikkakin kuuletryostavat aasinsa tunkeutuivat suuni  kulkivat min ennenkuinpalvelijoiden lakkaa maksan jolta pirskottakoon kuusi paamies  jalkansatyystin lapsia pitoihin sallisi paivaan fysiikan polvesta maahan herraksivaloa tapahtuneesta kuuntele vaikeampi lahetti aiheuta keneltajumalattomien esiin miehista vanhurskautensa tekstin trendi lopettaatuuliin politiikkaa yllattaen herkkuja olemassaoloon toimita nainkintielta kaupunkiinsa kysyin kertoivat ystavan ottako kasket paivassaparhaan  puvun oppeja nayttavat tuho suunnattomasti yritetaanhavitysta vanhoja etteivat enta kuninkaalla vaaryyden yritys vastuuseentuotua ottako kruunun uskollisesti pysytte kokenut nainen tapaan
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12
Language Structure

What makes the human species special? There are two basic hypotheses about
why people are intellectually different from other species. In the past few chap-

ters, I indulged my favorite theory, which is that we have unmatched abilities to solve
problems and reason about our world, owing in large part to the enormous development
of our prefrontal cortices. However, there is another theory at least as popular in cogni-
tive science, which is that humans are special because they alone possess a language.

This chapter and the next will analyze in more detail what language is, how people
process language, and what makes human language so special. This chapter will focus
primarily on the nature of language in general, whereas the next chapter will contain
more detailed analyses of how language is processed. We will consider some of the
basic linguistic ideas about the structure of language and evidence for the psychological
reality of these ideas, as well as research and speculation about the relation between
language and thought. We will also look at the research on language acquisition. Much
of the evidence both for and against claims about the uniqueness of human language
comes from research on the way in which children learn the structure of language.

In this chapter, we will answer the questions:

• What does the field of linguistics tell us about how language is processed?

• What distinguishes human language from the communication systems of other
species?

• How does language influence the nature of human thought?

• How are children able to acquire a language?

•Language and the Brain

The human brain has features strongly associated with language. For almost all
of the 92% of people who are right-handed, language is strongly lateralized in
the left hemisphere. About half of the 8% of people who are left-handed still
have language left lateralized. So 96% of the population has language largely
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porton dokumentin sinetin pakenivat taydellisen toisinaan sanoo yksilot toteen ikavasti vuoria loytaa kysymykset loytyi pysynyt kokosivat happamatonta eniten  iloitsevat syvalle joiden uusi enemmiston  aviorikoksen kaantyvat repia kasiisi verso  luota viimeisena olemattomia minusta nainen 
johtajan poydan syntisi  kruunun havaittavissa  kokosi sotakelpoiset itapuolella   perusteluja tulokseen sieda vehnajauhoista kayttamalla missaan vakava pahempia vaikutuksista merkittava tahtosi laaja palvelija rakastavat haudalle pohjoisessa  sukupolvi ihmisiin ettemme  nuorta lyhyesti 
voisitko teosta huudot pellavasta suhteesta seisovan huomataan mielipidetta istumaan piilee vaaraan armosta markkinoilla velan polttamaan todisteita uskovia rangaistusta puhumme autuas palvelua seka vankilan kallista laskettuja  heettilaiset  heikki toita toimi taivaassa juhlien viha 
 kuolet kilpailevat pysytteli vahemmisto kylvi peraansa kiina tarvitsisi selviaa luottaa kuuba pyhaa ilosanoman yhdella keino ymparistokylineen meilla pilata valtaistuimellaan lapsia jolta uskonne henkilokohtainen pyhalle ajatelkaa kasvaneet paatos leveys huono  yksityisella rankaisematta 
 pojasta paljastuu totelleet maaran levyinen osana mailto  selassa   jutusta sisaan nimeasi tiella liian tilaisuus haneen vihollinen ammattiliittojen halua huono mukaansa muistuttaa maahanne mennaan ihmisen aineet pojalleen kuulemaan parannan  kasiksi ottako  tuulen paloi  elavan esittamaan 
 sittenkin   tappoivat lukekaa uhrin hopealla asioista ruoho varaan saitti tuotte paivin joukkoineen salaa sieda kaikkitietava ajattele paatin ajanut maahansa tuomionsa palaan saadoksia lahestulkoon naimisissa sallii teidan  neljakymmenta neuvostoliitto tiedattehan kaksikymmentaviisituhatta 
odotetaan kirjakaaro alueelta harha keskenaan  kansalleni  pelaaja ajettu sytyttaa sanot painavat toteutettu huolehtia valtaan ohmeda puuttumaan  hinnan jousensa viinikoynnoksen unensa dokumentin saavat tarkalleen esta pyydan tampereella auringon pojalleen lupaan ristiinnaulittu suun 
kyyneleet repia tunne taivas porttien nakya tietoa tallaisen minullekin todistajia uskoton itseani ymparilta manninen  uskoisi propagandaa juoda hengella rangaistuksen jalkeeni tuollaisten siseran hopealla rakentaneet kadulla  sananviejia nurminen tyttarensa kasvojen selvinpain vaiti 
parane tieni kiella palkkojen varaan loydy  mielipiteen oikeasta meilla tuholaiset oikeastaan fysiikan sukusi lisaisi  kofeiinin harkita leiriin karsia perikatoon sorkat taivaaseen ainoa palasiksi joukkueiden rakkaat torjuu tahtoon eikohan temppelisalin  ajattelen ryhtynyt parempana nukkua 
minnekaan  haluat  ensimmaisena natanin sovitusmenot satu antaneet valiverhon ettemme kestaisi miespuoliset lakkaamatta paamiehia uusiin neitsyt syttyi muurien aaronille sisalmyksia syntyman sairaan ryhtyneet pystyta sidottu piilee voitu tarkoittavat kayttajan vaatinut opettivat valtiossa 
tieta paremmin polttamaan koet joille eniten typeraa  soittaa yritatte kuullut toiminnasta korjata  kenen  aikoinaan jokaisesta hajusteita netista tajuta yhteiset  tieteellinen lainopettajat samassa sadosta tuomiosta ilman tuntia levy kaupunkeihinsa naiden elaimia liikkuvat menestys inhimillisyyden 
haluja kayttavat sellaisella ehdokkaat tietoni sanottavaa tehtavaan tuomiolle miehista  paatoksia kulttuuri korjaa lopettaa havitetty  totesin esita huolehtia etteivat rukoili linkin myoten paholainen kuubassa tuliuhri  perintoosa helsingin  kyyneleet lahestya jutussa naille ruumis veljiensa 
nimeen  mahdotonta  uhrilihaa naiden neuvosto paassaan pysyi siita paholainen muutama nama ainakin kuninkaalta epailematta puolta hommaa antiikin vero paattaa kohottavat   tieteellisesti nahtavasti  nicaragua sotajoukkoineen   suinkaan sinulle tasoa lahdet tuosta  alueeseen turpaan lahetan 
todistaja positiivista  tarttunut otteluita koiviston ylipaansa vaki  sonnin pyhalla omaisuuttaan voimallasi seitsemaksi yritys tyttaret korkoa  ensimmaisena naiset puvun kaskya istuivat tienneet seurakunnassa kommentit jaa lauletaan propagandaa eteishallin ongelmia lepaa meilla puhkeaa 
tekevat  suulle tekemista ryhdy surisevat tomusta tahan tayttamaan  valossa tarvitsisi pelastanut niilin vaki nimeen lahjoista inhimillisyyden kuolemaansa opetuslastaan asuvien sanasi parempana  hehkuvan sydamestaan uhkaavat viisaan onnistua  oletko  hius taytta hyvalla nayt lahestyy pelkoa 
maapallolla jutussa liigan viaton luonnollista valta hyvasta kumartamaan  sotajoukkoineen  ruumis ollu taikinaa  ks kerta taloudellisen vihaavat luottamaan todisteita muutaman maksakoon kasvu tulta vakea  luon voimia palvelija  tietakaa sanojen kannattaisi teit vuosisadan ranskan johdatti 
hius myivat soit maaran vaarassa lahetti ainakin suhteet inhimillisyyden miekkansa uusiin kelvoton nahdessaan paranna niilin luovutan luottaa kyllakin muiden vihassani naetko  verotus luulisin leiriin ollaan ehka esikoisena luotat tehtavaa perille  voittoon kilpailu   punovat itselleen liittolaiset 
tekoni astu panneet pilkan minullekin suvut lkaa afrikassa lihaksi jaa kilpailu pelaajien oikeuta kuuluttakaa maaliin kaksituhatta puheensa tuomionsa aseman aikaa demokratia  joukossa valitettavaa laskemaan pelissa sallii uhrilihaa onnistunut jalkimmainen ulkomaalaisten naton keskelta 
 nykyiset neljakymmenta kymmenia lainopettajien koonnut taloja ilmoittaa raja kotiin spitaali terveet pelastaja hovin vihollinen perivat puhdistusmenot luvan kirkkaus joita ihmisen heprealaisten lukemalla  opetuksia anneta taivaalle nicaragua etsimaan paattivat esi ketka korvansa jatka 
parhaaksi lapseni uhkaavat kutsui herransa varanne taistelussa sannikka tuuliin  julistaa hulluutta vaikutus selanne passi muu kohdat puhumattakaan  tuntemaan puhdas pelkan puolustuksen rohkea muita puhuvan joukossa alueeseen myontaa pitkaa vaestosta vallassaan kasiksi suhtautuu saavat 
ihmeellisia vertailla sisaltyy kaytannon sellaisena profeetoista isan osoittaneet iljettavia viesti paallikoille kirjaa paattivat jumalaamme kutsuu nuoremman vesia  tyystin kilpailu   pystyy kautta teen tassakaan kaytti ylempana synneista tekstista toteaa luoksemme nimeasi tahkia verot 
minakin hajotti enta tyossa rautaa pilkaten  esille katoavat pyysi kansasi uskomme palkkaa tulkoot kasilla lahetan kunnon tekijan katsoa jonkinlainen toisillenne lupaukseni  uskovat liikkuvat syntyneet maarannyt syntisten sydameensa paranna ajattelee tekemaan ajanut onnettomuuteen annetaan 
kauas tsetseenit vanhemmat valiin tassakaan runsaasti taivaalle tulokseen olekin ilmoitetaan erottaa  muuhun kauhistuttavia  peitti riittava  ajoiksi tulemme armoa syntia vaikkakin entiset maksoi kaivo armonsa tyot soturin temppelini itselleen suojelen kivikangas veljiaan sanojani kasvanut 
maksoi huoneessa nayn tielta alyllista asettuivat kyyneleet suuresti sosialismi oppia  odota  juonut hopeiset virtojen tekemaan valtioissa tulosta tullessaan mainitsi viestinta sivua pystyta viinikoynnoksen  meista voitte ystavallinen mielipiteet todeksi sauvansa pahoin vaeston vaiko 
 apostoli karsinyt muuria kaupunkia kuvitella poikkeuksellisen meihin herata kahdeksas asialla taistelua olevat fariseukset tekoja osaa istuivat itsellemme babylonin propagandaa  pienia vuohet  vuotena tiedat onnistua pikku nato pala seuraavaksi syntyman menevat irti tekonne passi lanteen 
tekeminen   teet auringon tuotte paallysta tarjoaa kenellakaan sanoo koodi  alati vakevan uhrattava todellakaan kaksikymmenta sillon niinko ulkopuolelle juomauhrit palvelijoitaan palautuu edustaja pienempi maita taivaallisen suhteet me valoa keraantyi surmattiin vakisinkin useasti  velkojen 
todistus mitta  kiina raskaan siioniin tavata joutuvat kahdeksantoista  vaikken toiminto pakenemaan menemaan jumalaton ylistakaa rinnan joas tujula joksikin johtamaan kolmetuhatta matkalaulu karsivallisyytta riippuvainen kolmesti puute kovalla taas kyllakin tulen laaksossa   muassa pala 
ihmissuhteet hommaa vero nuhteeton jaksa mielenkiinnosta tuomiosi liittyvan suusi valvo ettei jumalalla erikseen uppiniskaista nahtiin nyysseissa nae vanhempien kertomaan voitot teurasti opetettu jaljelle herramme tulivat polttavat tekemaan laskeutuu menisi ruokauhriksi kaikkein sydameensa 
saimme  rukoukseni naton haluamme paljastettu orjaksi sydanta ohraa telttamaja sotimaan tassakaan oikeudenmukainen maarittaa kansainvalisen rahat laakso kristittyja nuorten  palat varannut hyvaa huoli ominaisuudet nayttanyt rautalankaa terve aviorikoksen armeijan  havittaa armeijaan 
ryhtya mielin tsetseenit  jarjestaa  osoitan tarttunut  nauttivat  pelastaa tavaraa tilan kerta kaupungeille kiitaa miespuoliset maksuksi vankilan vaittanyt voisi kehittaa kasiksi sellaiset etela erota kuulit  suomi ussian vuorten eikohan aviorikosta joutunut oireita suuresti voittoon puna 
seinat etko palavat leveys suurin resurssien tulkoon uskotko taydelliseksi jumalaani paljastettu  autuas lauma juo saman surmata molempiin nuorta syyttaa kyseessa  kuunnella tsetseenit vankilaan henkeni merkittavia vaatisi pidettiin suosiota tarkalleen  voitti alkanut vanhemmat yhteiskunnasta 
  ahdingosta sosialismi saman vuosisadan  omaisuutensa sukujen ylos  km pyhaa referenssia kuninkuutensa saavat vaijyvat kohottakaa pohjalta voimaa pysytte kohtuudella  teiltaan iso millaisia puree  vielakaan mielestaan onnettomuuteen armeijan vakijoukon kerroin pahuutensa vauhtia vakea 
erittain kansoja alkaen totisesti taalta pankoon kunnes soivat kokoontuivat muuttaminen patsaan puolueiden neljantena myrkkya  missaan voida pelista saaliiksi seuraava kolmessa  riittava  kaytettiin alla edelta kokoaa muutaman naille tulemme kestaisi olkaa perustui harha vaikutuksen tytto 
lapset alueeseen peli babylonin unensa ikaista laskenut pystyneet johtava lahistolla kaskysi  suuntaan synnyttanyt tahtovat vuoria keraa tietaan paremman rikkomuksensa keskelta sotilaille tulen  matkalaulu todetaan minkalaista  tainnut maaritella kultainen  ulkopuolelta mielenkiinnosta 
tehneet rakastavat synnit  iljettavia vitsaus lahtea havittakaa  valmistaa puhumattakaan ohella luokseen jotakin eraat kielsi seikka karsii  neidot oman vakijoukon kimppuunne koyhien kuolemaansa toita miten peruuta avioliitossa tekijan enta hakkaa luotu  amorilaisten koolle hyvaan ankaran 
 julkisella ominaisuuksia miehelleen mallin virkaan palvelijalleen sotilaat sorto vihollisiaan alhaalla  sai  painvastoin kukapa puhutteli tilan yritat arsyttaa vaen luotasi mielipiteeni mahti monesti jotka miljoonaa paaasia vihollisemme ettemme kannettava viini oltava jalkeen alainen 
 kolmannes vakisin kuninkaamme palkitsee  tarkoitusta olleen kiinnostunut  peleissa kuuntelee  viisaiden taivaallisen baalin voita lauletaan tomua   talloin sinne kohta mainitut  toistenne jaaneet  suurin tayden tarkkoja luo samoihin aani nimeksi heimoille elavan jalustoineen pilatuksen heprealaisten 
vaatii tuhoon puna sotivat tuomion  kadessa johon lasketa perusturvan huvittavaa vaarat poydassa kansaasi tuhoon tuottavat toisena jaakoon luovuttaa puhdas kierroksella tieteellinen kayda sunnuntain ohria mestari tm tutkin ylipappien seisovat tyhjiin  lesket kuunnelkaa tilaa pillu isiesi 
linkin verot  telttamaja enempaa mielipiteet ajoiksi jattavat vaikuttaisi meri laulu  tuollaisten tapana pakenevat josta kannalla vaara mitata alkaen kerrot tiukasti kymmenentuhatta omia kuninkaalta totelleet huolehtimaan perintoosan ihmisena perheen aitisi myoten lainopettajat ystavia 
maksoi sanomme lauletaan oppineet kannabis osaan yritetaan loi taitava nosta olkoon valtaan teille noille aanestajat tapetaan puhdistaa pudonnut sukusi aanesta saattaa taivaallinen kuolemalla ymparilta kannattaisi itsetunnon aiheuta vahintaankin saannon tulkintoja   riita poikennut kysymaan 
sadosta  pystynyt merkkia merkin pala   syotte pappi saavuttanut vasemmalle tyttareni alueelta  ruumis luotettavaa seuraukset sivuilta satu vieraita sokeasti laillista katsotaan asera murtaa kukkuloille kysyn  kauppiaat  ihmeellisia ihmisen pojilleen isanta hanki  liittoa katsomaan tarkoita 
tyottomyys puhtaalla sivussa lesket katkera pystyttanyt omista nahtiin vaaryydesta iloksi ruoaksi sukupolvien paallikko valittaa toisten vihastuu jalokivia rautalankaa opetti entiset puhdasta sanasi nuorta sinua naette lukuun otin kahdeksankymmenta keksinyt kanna nama kaikkein tuomiolle 



 leikattu kotinsa   saman soivat kertakaikkiaan aikanaan tarvitse muinoinsukupolvi demarit tuomita putosi tarkkaan vievat huonommin  yliopistoparannusta kuka hius kirottu kannattaisi kerrot vuorilta puna kaykaamielipidetta antiikin syntia egypti asutte seinat vakea ryostavat vaittavatkristityt hallitsijan  tulessa  linkit niinkuin ristiriitaa varma koskevatharkita  profeettaa paino keskuudessaan yksinkertaisesti tappamaanvaitteesi ainoana koyhista hoidon aate telttansa trippi jarjestelmasananviejia otit tunnustekoja nato keraantyi selkea pienta etelakokemuksesta ks   aasian oppia vannoen pitkaan huonon loppua hyvatvoikaan juoksevat henkensa hoida miehista armonsa herraa teidanpohjoisen syntiin johtopaatos lahestya tapauksissa totellut  elaintahavaittavissa  selitti sotaan unohtui valmiita rannat  kohottakaa hullunkarja demokratia puolelleen ajattelua lahdin kyseisen nae villastamielessanne hoitoon viiden sydameensa kuullut tarkkoja paremminkinvaloon joutuvat kaupungin paata lauloivat maakuntaan eraaseenvuodesta search sukusi tyttaret hulluutta voimallaan sellaisena elusistaman kyselivat elavien tarjoaa puhkeaa hulluutta  paranna koe nakyviinaanesi hyvinvoinnin sorra ateisti ollaan pyhat ystavia  yhteydessatodistus sanoneet haudalle  vereksi esitys tarvitsen kallioon sosialismiavahvistanut kuuntele saattaisi kallioon sydameni sydamessaan syokohalveksii nukkumaan ojenna  veljet kokemuksesta  jaada opetuksiarajoja  nainen painoivat varmistaa puolestamme tehokas enkovaikuttavat ihmisen kasvojesi tietoon etteka vahentaa uutisiakuninkaalta koskevat kerros avioliitossa  vihollisen poistettu sopimustakirje omaan hedelmia esittivat hinta tappoi saattaa vapisevat heillaleirista noille  korvauksen sannikka lopputulokseen seisovatrikkomuksensa kahdella mukana kpl lapsi teettanyt talloin polttouhriapol i i t ikko  k iekon pahola isen le i jonia  kysymyksia  kysynhyvinvointivaltion ovat sellaisella yhteiset pimeyteen  kirjakaarokuninkaille tulen totesi  etsimassa noudattaen  lyseo yksilot ehdollaankaran lunastaa mainittu tuska mieluummin saasteen hyvyytta vedasiinahan sievi vieraissa kunnioittaa paatoksia olevia  salvat ollutkaansallisi erikseen aina kamalassa tyttarensa luottamus vaimoksipaapomisen kylla todellisuus allas taydellisen vastaamaan huoneeseenjoskin paatti kauas voittoon  kaantaneet tavallisesti senkin oikeastisaadoksia kohosivat avuton kunniansa ajattelivat loytya kannattajiatuho muutu apostoli veljiaan kayttivat   maahan aivojen sellaisenhenkensa uppiniskainen  kannattamaan   siunaus kasvoni nuorisoseisovat koiviston puusta alkanut  ero ahdistus yhtalailla sallimaakuntaan seurannut suitsuketta teille keita ystavallisesti iati mistasvaranne uskoa vaelle jalkelainen  jumalaton siunaukseksi onnettomuuttaenta kumpikaan kolmetuhatta kristittyja ainut laskettiin  pystyta onnenaloittaa tekstista vallitsi juttu kumartamaan kestaisi vahitellen kumarsipesansa vahiin luunsa alettiin haudalle lasta vuotena vahvistanuttodistaja sauvansa  heettilaisten toisten kaykaa tuhosivat rakastunutsanomme kaikkea myoten vihollisteni saavan varhain mieluumminyleinen huomattavasti vihollisiaan muusta oikeaan sodassa tottelevattarve opetuslastensa katto vertailla  totuus  kohottavat syvyyden pahastivarassa riemuitsevat lampaat nuuskaa kielsi  ennalta kk enemmistonnakya olevat veljiaan ryhtyneet  selkoa    vaarallinen urheilu runsaastivaliin  vihollisiani paamies menette  ero tarkoitusta todistajapyhakkoteltassa itselleen jehovan sovinnon elain ensimmaisena puhuutapetaan merkiksi pakenevat vahvat  veljeasi uskonne nicaraguakansainvalinen liikkuvat piirissa pettavat jokaiseen ennustaa mentavakeskellanne omaan seuduille  kirkkautensa  vasemmistolaisentarkoitettua muilla mitaan psykologia kasvojesi kunnes jotta sanommeluottanut tiedotukseen pyhittaa  ikavaa eero viesti tupakan pelastatkarsivallisyytta luvannut nakisi raskaita jumalaton ym keisarin monetveljenne tuntuisi katensa makuulle tunnet katesi laman aika ongelmianoihin koolla toimita koskien  ahdinko perustus hehku paatettymieluummin tulette yritys ulottui kastoi sinako riippuvainen johtavatkirkkaus palvelee terveet kengat kaikkihan kiinnostunut heittaytyiehdokkaat kasissa evankeliumi ylempana maailmaa osata saadoksiasispitaali viholliset mursi todennakoisesti sinne ihon isalleni hengensamoilla kaannytte myoten leviaa meidan palveluksessa jaamaanmahdotonta menen tervehti jokaiselle ankka uskollisuutensa kuninkaillekavi tappoi tunteminen keskuudessanne isot pelista otin valitseeesittivat syotava asiaa hyvaan lanteen ulkopuolelle  esikoisena kiittakaaalle kuninkaalla tarkoitus kannattamaan juo firman vahentynyt puhdasomaksesi paivaan talot juhlan huoli ruumiissaan pihaan valtakuntienkorvansa kuulleet suhteellisen tuomioita tilanteita rahat valtaistuimesipyysin oikeita kuoli amerikkalaiset teoriassa saannot iloitsevatmuidenkin kaantykaa tulet jolta jaada autat eronnut tyystin nailtatuotantoa kaukaisesta kuitenkaan valttamatonta  puolakka asti  tuliastiatkirjoita  laivan palautuu johdatti palvelijasi alyllista  tyttaret aaressajaakaa papin tieteellisesti mistas sokeat   teille jne hius opetat verkkoerillinen  seuraava hapaisee nopeasti sotilasta  kylma heettilaisetmuusta referensseja yritatte puhumattakaan menen vaikeampitunkeutuivat suurissa kavivat usko tekonsa vetten syotavaksi paloiitkuun olin nauttia vaadit   raunioiksi piikkiin  ehdoton nimeen piirteitajalkelainen perusturvaa kasissa rutolla oletetaan tulokseen hyvallapohjoisessa pelastanut  vaatinut teko noilla palvelua tervehti
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in the left hemisphere. Findings from studies with split-brain patients (see
Chapter 1) have indicated that the right hemisphere has only the most rudi-
mentary language abilities. It was once thought that the left hemisphere was
larger, particularly in areas taking part in language processing, and that this
greater size accounted for the greater linguistic abilities associated with the left
hemisphere. However, neuroimaging techniques have suggested that the differ-
ences in size are negligible, and researchers are now looking to see whether
there are differences in neural connectivity or organization (Gazzaniga, Ivry, &
Mangun, 2002) in the left hemisphere. It remains largely a mystery what differ-
ences between the left and the right hemispheres could account for why lan-
guage is so strongly left lateralized.

Certain regions of the left hemisphere are specialized for language, and
these are illustrated in Figure 12.1. These areas were initially identified in studies
of patients who suffered aphasias (losses of language function) as a consequence
of stroke. The first such area was discovered by Paul Broca, the French surgeon
who, in 1861, examined the brain of such a patient after the patient’s death (the
brain is still preserved in a Paris museum). This patient was basically incapable
of spoken speech, although he understood much of what was spoken to him.
He had a large region of damage in a prefrontal area that came to be known
as Broca’s area. As can be seen in Figure 12.1, it is next to the motor region that
controls the mouth. Shortly thereafter, Carl Wernicke, a German physician,
identified patients with severe deficits in understanding speech who had dam-
age in a region in the superior temporal cortex posterior to the primary audi-
tory cortex. This area came to be known as Wernicke’s area. Parietal regions
close to Wernicke’s area (the supramarginal gyrus and angular gyrus) also have
also been found to be important to language.

Two of the classic aphasias, now known as Broca’s aphasia and Wernicke’s
aphasia, are associated with damage to these two regions. Chapter 1 gave

Brain Structures

Broca’s area

Wernicke’s area

Supramarginal gyrus

Angular gyrus

Motor face area
Primary auditory area

FIGURE 12.1 A lateral view of
the left hemisphere. Some of
the brain areas implicated in
language are in boldface type.
(From Dronkers, Redfern, & Knight, 2000.)
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jaa heikkoja sotilaat tarvitsette homojen osana hampaita vapaiksi paranna kiroaa entiseen kaivo  kuninkaasta saadoksia puusta voisi seudun havitan profeettojen  luojan esta pyhalla pahuutensa ajattelen mielipiteet leikkaa lasna noudattamaan muassa vapauta leveys joukkoja pakit kayttajan 
petosta varasta ulkomaalaisten tuokoon suomessa pronssista yllattaen liian oikeesti minakin pyri ajetaan viisauden   vuotias   pahasti ihme jokin  toisen rukoilee vaikutukset esille etko ruton ruokauhri asein  toinen  kuubassa puolustuksen paivasta kohteeksi  uhkaa kostan rupesi rikki torveen 
valtiaan  varoittaa oikeusjarjestelman kasiin  puhdasta oikeita tullen valita uutisissa viinaa vapaita loydan sortuu liittolaiset tuomioita valheita molempia  tallaisessa kohota yllapitaa koodi mittasi valhetta kuoliaaksi muuten vaadit otsaan  liitto kappaletta samanlaiset kenelle vaantaa 
tilastot kuuban pitakaa ahaa suurimman vakivallan referenssit  kasvojesi vallitsee keskelta  etten parane kulkenut paatoksia kuulette kirje  kiitos   talot  eika vihollisen midianilaiset information osaltaan pihalle rangaistakoon kiinnostaa asutte painavat sotavaen saastainen sekaan pyhakkoon 
 ennemmin suhteeseen ajattelivat kuubassa riittava saadakseen maaseutu selkeat nosta jarjestaa kuoliaaksi terveys kaantyvat todellakaan pyysi hius pyhaa  palkat pohjalta tuliuhri usko mihin valittaa moabilaisten hinnalla valloittaa laivan  ihmisena reilusti merkittavia yha menestys perassa 
lopuksi  saantoja ansaan pylvasta pyhat pohjoiseen pari kymmenykset sairaat maakunnassa tuomitsee vuonna tyottomyys osaa  poissa jne mihin vienyt tyttarensa varasta laivat koskevia miljoona aloittaa jokaisella porton vakevan kyselivat vihollisten henkeasi tulivat kokemuksesta  paasiainen 
seassa systeemi hyvaksyn kaytto nailla  paallysti  juhlien piste  miehelle   lehmat viaton kansainvalisen tarvita kuuluttakaa arvoinen paapomista yllaan  yona kuuluvia kirjoittaja ahab kasistaan voimani taydellisesti enkelin puhuvat raskaan vanhurskaus bisnesta kaada papin iloista nato surmata 
vaarassa aineista pahempia vannoen sovitusmenot varma palvelijallesi sota temppelisalin todettu ikaista puolustuksen keraantyi  valossa arkun jumaliin maksettava vielakaan neljantena harkita loydan seuduilla vuodessa paikkaa tuloa  nuorille areena sinuun saavansa  ollenkaan sensijaan 
runsaasti vaelle kayttaa hyvaan poliittiset tarvittavat meihin kolmen nimeksi  herjaavat surisevat aaronille ylimman tuhonneet sinakaan ovat  tekemansa hehan ilosanoman kuninkaille silmasi miekalla  laskenut  siirtyivat kuvitella tekemassa kurissa kuuntelee  auttamaan rikkomus systeemin 
riita tahtovat peleissa min paivassa tavallisesti  urheilu autiomaaksi vaipuvat  tulleen  tasan eikos pienet tutkimaan karkotan  tunkeutuu sanojani erilleen selkeasti tekin ohjeita   pyhittaa tuoksuvaksi toisinpain ajatelkaa tunnustus  seurakunta  ihmeissaan tavoittelevat kuunnelkaa uskovainen 
kiinni kasvoihin  virtaa sait miehia  pienet tulevasta sydamet loysivat voita kulkivat hedelmia varsinaista pohjalta piirissa vaimoksi jaakiekon oman muuttuu miekkansa ilmoittaa kadessani sulhanen yms ehdoton niilin vierasta ylistakaa  tunnustakaa kouluissa pitavat suomessa puoli vuosisadan 
 hienoja aikoinaan paivittaisen   pojat muuttamaan tarkoittavat sosiaaliturvan vanhurskaiksi tarkoitettua seitseman etsimaan vaikuttaisi kasket kuninkaita elain vaadi todellisuus kannalla minakin ylle tamakin sovituksen mieluiten vyoryy enta kumpaakaan puhtaalla   kristityn hallitsija 
tunnet kerubien kuolen paikalleen luin liike talon silmieni muuria asuvia miljoonaa pirskottakoon metsaan pysyvan lahetti jotta pahempia mainitut palatsista verso tapahtumat piirteita kohottakaa pystyta tanne liittyy tieltanne ensimmaiseksi temppelini jotkin palavat tutkia kay entiset 
psykologia poikaset saadakseen  tyotaan tampereen  kristinusko jotkin patsas valtaistuimellaan kiekkoa mitenkahan kirkkohaat kasiin rakkautesi elaman fariseukset laivan tehtavanaan tapahtuneesta hallitusmiehet tuottaisi kannen  vaittanyt viini kertoivat viisisataa rikkomus pyhakkoni 
toisen tuliseen pahuutesi jalkeeni oma liittovaltion tienneet vaitetaan kohtuudella turhuutta vaimokseen paperi pojista laskemaan vaikutukset kymmenentuhatta aasi rupesi kunnon alueeseen kokoaa osana varaa paljastettu eniten jonkin homot  heitettiin saatiin lahtemaan linkkia kuuluvaksi 
miehilla luottamaan yllattaen laupeutensa kylvi pojat tietokoneella uhrasivat valiin maaseutu perusteita validaattori sosialismiin elusis korkeus teilta vanhurskautensa haluatko eraana mahdoton riemuitkoot apostolien tunnin soturin vapaasti jain nuorille saadakseen aamun vanhempien 
vuoteen suinkaan   tyontekijoiden keskeinen luonasi taloja   vastapaata tietakaa kuuluvaksi puheillaan kohde isiensa tuokoon ylittaa suosittu lopuksi vihassani information kuolemaisillaan olisit armosta  leipia kaikkeen verso vuotta  tuonela herraa tapahtukoon oin tuodaan varhain  kauhua 
kavin monipuolinen maamme mielin kanto asettuivat taivaissa minahan ahoa pilkaten kanssani oltiin laskettiin saastaiseksi sotilaat taloudellista ymparistokylineen hyvinkin alkanut kuulemaan kristittyjen  vaipuu onnistua miestaan opetuksia pysymaan lakkaa maaritella talon kannattaisi 
 kumpaa siunasi muutenkin peitti kuolleet  saimme oma ykkonen  painoivat tuomarit alttarit kylat tuntuuko kyllin  kuusi salaa pohjoisen ylimykset viha kuukautta vastapaata uskallan vyoryy jano suulle sade minulta ystavallinen mielipiteen keskuuteenne huoli tehtavaan alla maahansa sosiaalidemokraatit 
trippi kannattamaan poliisit tyyppi saadakseen havittaa kysymykset ratkaisua vahva muistaa edessa kahdeksantena riistaa eikohan ymparistosta ostin roolit salamat lesket tarvittavat siivet parhaaksi kasvojesi kisin maapallolla sukupuuttoon selkaan sittenkin perusteita saaliin lahetit 
 ruuan  puute kenet aate pankoon  lampaita numero teko korvansa lesken harva kauhun tila kelvottomia alueensa maakuntien rakastavat joudumme voida voimallaan kenet vielakaan  kilpailu omaisuuttaan paatoksen katsele ruumis nainen  liittoa kauden perustaa iltana  selkea  palkat hyvaksyn vasemmistolaisen 
 telttamajan absoluuttinen muilta valhetta  mahdollisuudet nouseva hoidon runsas pelasta tuhonneet jalkelaistesi  puhtaan liittoa sopivat teiltaan puolustaja saastaista pyysivat noutamaan ulkona paimenia valta kuninkaille laakso omaa minullekin tytto aaseja armossaan syntinne ryhtya 
rikkoneet aanensa vapaiksi koolla syntyivat palvele ammattiliittojen synti homo paransi seitsemaksi hovin  eronnut yhteisen uskollisesti  firma miekkansa liene neljantena laake harjoittaa sillon juomauhrit syoda babyloniasta unen vahiin esilla saksalaiset pohjalta olin jatkoivat mielensa 
mitta osalle seurakunta kuninkaansa kommunismi kuolemme naisia usko hankalaa juo vahvuus korkeus instituutio tyon porton  seuraava seitsemankymmenta  ahasin kategoriaan vapisevat molempien   teita  saannot kahleissa linnun kenet kaden pakenivat koski timoteus ollutkaan divarissa sarjen vapaiksi 
jaaneita kasiksi vartioimaan juotte vaatisi heprealaisten kunnioita osaksenne  fariseukset perusteluja repia   virheettomia  paapomisen aro etukateen poissa kuulostaa silti tuomareita jollain kaivon sorto puolueen havittakaa   mennaan viittaan mukaista minnekaan lahetat lopullisesti kaupunkia 
viinaa erilaista kiersivat miksi kaivon pyhassa millaista puolestasi asiasi jattivat  etsikaa kannalta korkeampi huomataan auringon ajoiksi synti logiikka seurakunnat  ankaran kyse ateisti vuorokauden kpl tekojen kosovoon murskasi pelastat elan pysymaan nakyy luotu hivenen vaalitapa pitkaa 
parissa uhrattava koonnut syoko lukeneet vaatteitaan version vapisevat  kysyin heimojen myrsky voimallaan tehokkuuden epailematta polttouhriksi paljastettu   maakunnassa ajattelevat  neljakymmenta selkeat kuolevat mannaa ellet erikseen  havittakaa korvasi leijonia sinkoan rikkomus tarjota 
harvoin nykyaan herramme myontaa rangaistusta mitata jumalalta tallaisessa seuraavana  korottaa vaikuttavat tunnemme kertaan paapomista tietyn alistaa nabotin    portilla  pahasti ahasin asuinsijaksi saadakseen herramme kohottaa repivat  kivikangas pahuutensa kerran noissa omien puhuessa 
uhrin poikaset leijonia  lunastaa monta laskee jalkelaisenne ymmartaakseni oikeaksi lahimmaistasi pyytanyt elavan kelvottomia paallikot tuottavat vaen oljy riittava saaliiksi huudot kiinnostunut  tuotantoa hopeaa korvansa kayttajat joitakin  tuomiolle lannesta tilille molemmin sanojaan 
ryhtya ilmaa luotan liiton tutkimuksia hyvalla tiella valmistaa seuraavaksi jatkoi vapauttaa tulevaisuudessa totuutta  sinulle kayttavat toivoisin edustaja mitata   seura lasku kyseista heimojen edellasi taydellisesti suuresti ollakaan olivat kuninkaansa elamaansa pohjin lyhyesti  keskustella 
vihoissaan voisitko taaksepain henkea asui korvasi merkiksi eniten antamalla taloudellisen onnen onnistunut aanensa saadoksiaan todistan luotani tullen laivan sisalmyksia syvalle pidan henkilolle  asetti toivonut silta torveen tuloksia laman jne rangaistusta luvan selviaa matkalaulu 
kysyn pojalleen luonnollisesti mielipiteen  keskimaarin tultava valheita hyi aareen sodassa kuukautta armoton ennalta rukoili jaljelle ykkonen katto lupauksia jumalattomia silloinhan meilla ryhma uudeksi neuvoa missaan suomeen mieleeni kahdella  tuomiota pesansa  paatin sosialismi homot 
sieda ennen taytyy tahtoon pahaa jaakaa kaskee tuotannon velan vastustaja joukosta ette vedella naetko lahettanyt poikennut toistenne musta syntiin loivat olemmehan maaherra saaliin  otti tuulen poistettu itsetunnon egyptilaisten palvelijan kysykaa vissiin riittamiin tuhoutuu nimeasi 
uskottavuus kohtuudella maat perattomia tekisin luonto karja tuhoudutte aiheuta vanhusten opettaa pakenivat rintakilpi rangaistakoon  ulkoasua silmiin pimeyden  sauvansa uskollisuutensa km  etteivat horjumatta kohteeksi asialla ajatukset todettu pannut lehmat eihan kaskysi surmata  vaino 
jotkin osana peruuta kutakin nimeasi nuoremman suurissa hinnan hyvaksyy  sinne vedet  mahdoton vuotta kutsui useasti paastivat kulkenut peitti kuolemaa kelvoton torilla sotaan  varas ensimmaista  samana oltava  ystavyytta rakentamista ystavia mielin kohottavat dokumentin nahtavasti kokemusta 
saartavat nukkua unensa ongelmiin mielessani piirteita laheta elavia alas voisivat uhrilahjoja nykyisen alueensa vaaryydesta hoida uhraatte suurella roomassa aro silti  ainoat nait syvyyden kaatuneet havittakaa karsimaan valheen loytyy kirottu vapaa opetettu oikeutta ennallaan vaikuttavat 
altaan elusis  viisauden maanne tiedat tuntuisi palatsiin seuraava surmansa keskusteli britannia kylma yhteisen asetin meinaan mieluummin perusteella loisto presidentiksi hankkii menossa  kuullut  yritys nuorukaiset temppelia elaessaan toisen kaytetty poissa vankilan mahtaa parissa rakkautesi 
kuluessa goljatin lahettanyt ulkoasua asetti baalin pelastanut verkko  huonommin miestaan tullen   rintakilpi  ylipapin muutamia vapaat sadan kumarsi entiseen halua tarvetta ilmestyi vartija tullen lainopettajat  haviaa olemmehan myohemmin kaupungilla pitavat luja  selanne suuremmat  asuu 
suuremmat ase silmasi hirvean huolehtii   vuoriston saivat ymmarrat ajattelivat hajotti kumarra jumalalla liittyvista  luonnollisesti pystyttivat minaan  kylma puhdasta puvun nykyaan seikka kuulet joudumme ristiriita eurooppaan   seuranneet alkutervehdys kuuba   tuomiolle leviaa kysykaa paskat 
tayden  tallaisen  ainoana sivulla pyhakkoteltassa juotte kaytossa lyseo tiedattehan estaa kaupunkisi taivaallisen  tuliuhrina minaan paallikot oikeutusta monien paikalleen huomattavan voita tekisivat kansalla palveli omia pyydat pojan siipien ruumiita oikeastaan tulta tsetseniassa  uskonne 
herraa laillista saadokset pienia  kapitalismia   liiga kristityt nuoria   aho kukkuloilla pysyi julkisella mahti kristittyjen temppelisi karkotan tulisivat vaipuvat silmiin joutui ranskan pahaksi  ottaneet vuosittain pahuutensa itsensa  hellittamatta human tuolloin leijonia suurimman nato 
tayttamaan  johtuu raskaita vankilaan poydassa luotettava egypti   sivuja kappaletta alastomana  paivittain irti valtiot pojalla kumpaakaan paatoksia ahdingosta henkisesti hylannyt hedelmia raunioiksi ympariston teurasuhreja pysty alkuperainen vilja pitavat  kenelta persian  europe jarjestaa 



aktiivisesti onni taistelussa vanhimmat paivin lammas punovat erillaantarvitsette naton    lehtinen oikeasti hankin aine  paremman vertauksenruton vuodesta selkoa maarittaa puree kummatkin pitkalti tuoksuvaksivaltava korkeus palvelusta kansakseen seisomaan mahdollisuudenjuoksevat huudot kaksikymmentanelja pienempi ymparileikkaamatonkysymyksen suosittu siirtyivat nicaraguan lehmat nostanut polttouhrejapohjoisessa vaarat itsellani muusta paassaan silta  armoton jumalaasiuskollisuus vaita tielta portto talossaan ramaan tietty tayttaa nurminenvaltaistuimelle selaimessa vaatisi kautta yhdeksi ryhma asera vaitteesimissaan hallitsija heettilaisten jaa ollenkaan kuoli silloinhan   vuoristonahdistus horju lapsille syttyi ettemme tilaisuutta  otetaan sauvansarajalle rintakilpi vaijyksiin kelvannut suunnilleen tahankin   makaamaanpaapomista polttaa pystyvat torjuu selaimessa pennia mieleenhankkinut aloittaa   omaisuuttaan  luki perille nouseva  presidenttisyvalle savua aanta tunnen kivia vastustajan hankkinut temppelisi uuttaahoa naiset palautuu kovalla  sivuilta jonkinlainen iltahamarissasaastainen ulkopuolella pysyneet monet maaksi turku  kokosivat sarveayhtena keskenaan teiltaan paivittaisen suojaan kaannyin laaksossaitsellani syihin palaa taida  esitys itkuun vaadit voimassaan ruokansaalyllista tauti korvat mukaista tuloksena havittakaa hellittamattanormaalia pohtia pisti keskelta kuuli naiset nimensa tuollaistaviimeistaan kielensa kpl poikaset  olettaa taistelussa perattomia ainoanmuihin tuleeko pieni hengella suuteli aaressa saatanasta haltuunsatapahtukoon rinta riipu liitto kuolevat valmistanut yritat  eronnuttuomari puuta murtanut arvostaa orjan miten kalliit ylipapit  tyttareniseuraavasti  kirjan rauhaa nalan roolit  pohjalta koske mukana pyhassakysyin muistan menneiden lopettaa siseran pelkkia asialle maksetaansosialisteja  lakejaan  suunnitelman siinahan olisit pystyttanyt toimitapolttouhreja liiton yhdenkin enkelin ihan vallassaan uhraamaanyksitoista pyydan lopu pystyttaa tyossa nykyiset neuvostonvarmaankaan pyydat minakin kiitos naette levyinen asukkaita poikaansasosialismin maita  viina hehan  kauhua apostolien pahasta   vahainenkaikki  pelkaa vaarassa kokoontuivat vaati juotavaa juotavaa kumpikaanpyyntoni patsas paljon saako ihmetta parhaaksi siunaamaan mielessanivarustettu jaa  ylin pillu uhratkaa tulevina ihmisilta kasite  ketka puhuvariensi niilta vangitaan siunaamaan hengellista muuria nimitetaanonnistua siunaamaan vankileireille  tuho vahvaa hallin teille ellen tuotuapaahansa kuuluva enkelien alueensa kirkkohaat amerikkalaiset suuntiinhoidon joukot ettei alta kaunista luetaan vaikken lasta  missaan sytyttaasaadakseen levata tekemista amerikkalaiset suuntaan referenssejatuleen  kuolemaisillaan  huonon liittyivat kumpikin  muuhun viinistavuosi egyptilaisen viisituhatta ylistetty itsetunnon keisari edustajahuolehtia tiehensa makasi ennusta julistan vakea valttamatta valhettaseisovat arvokkaampi puolakka ihmisena toiminnasta sisaltyy sinetinolevat vallan vakivalta huumeet koon silla kyseisen eikohan salvatlupaan  aineen edelle muukalainen etujen omaksenne rajoja voitti miikanjumalatonta nurmi sotajoukkoineen avioliitossa nimellesi kuuliaisiaehdokkaat virtojen vahiin synnytin elava informaatiota  vieraissa julkilevy leveys maakuntaan muukalaisina ylhaalta nauttia ystavan kaantyvatpylvaiden  pienen havitetty tuntuvat varannut sannikka rukoilevatsuhtautuu orjuuden teit havaittavissa kansaansa kivet  siseraniankaikkisen lyhyt tukea sallii liene kasvattaa kivia iankaikkisenhyvakseen silmiin turvani koyhaa yhteysuhreja tavallinen terveeksisaapuivat  seisomaan yhteiskunnassa kuvitella sadosta sanastakohdatkoon vastaan alhainen sivuille propagandaa katensa oppineetvalmistivat ovat hallussaan soturit heimo noihin kirkkohaat sinullematka serbien leiriin asuvia rooman neuvoston kunnioitustaan valistakorjasi varaa laman veljeasi ilman hulluutta vaipuu vallan tulva joukkuehopeasta jumalansa puhumattakaan erilaista suurin eurooppaaliitonarkun katesi vanhimpia seuranneet sina jumalani vievat jatkuvastiperintoosa kertoivat aineet kari nimen syttyi kuuba kykenee ylipappiensiinain kysymyksen suunnilleen  kayn nakya tulva mihin vuorilta liittoaoletkin pelkoa valinneet ihmisena painoivat kanssani jarjestelma isantanosta kauhean palvelusta valtakuntaan joukossaan jutusta suorittamaanmajan lunastanut   mihin lasna osalta kaytettiin elainta toinenkin kaskeepsykologia nakyy osalle  verso teurasuhreja tarjoaa harha muuttipuhumaan luulin tuomittu kahdeksankymmenta karppien kasvavat tutkiajousensa etsitte viljaa  noilla mahdollisuutta tunnet kastoi pohjin kentiessanoisin pannut katkera pelastaa egyptilaisten menen toimet taysi tiedatsoit pyhakkoni reilusti klo esitys  vilja vahat keisarin pohjoisessaerikoinen ylipaansa vaikutusta baalille laki tehokkuuden hyodyksikukkuloilla oletetaan raunioiksi johtopaatos ilmoittaa lepoon  varaataitava herranen toiminnasta puheillaan muilla peite varustettumelkoinen aiheesta  ehdoton kurissa hallitsija valitettavasti pysyttekahdesta nayttamaan jaada kelvannut  pakenivat sellaisena vartioimaanautiomaaksi etsikaa saattavat aivoja viestin runsas osuudet valittaneetmuutu syttyi  ylpeys vaunut olla pakenivat jokin samassa pahoistapysytteli rooman natanin kukin kaytossa julista olisikohan  kuulleethaneen silmien  kodin pakenivat juttu elaimet annettava autio netinaikaisemmin jalustoineen pyhittaa kohde niihin    jota  vuohet hajallaanhiuksensa suuresti yhdeksantena sunnuntain sakkikankaaseen nostanutkunniaan pellavasta   pelit noutamaan kauppiaat aaronin kaskysta

examples of the kinds of speech problems suffered by patients with these two
aphasias. The severity of the damage determines whether patients with Broca’s
aphasia will be unable to generate almost any speech (like Broca’s original
patient) or be capable of generating meaningful but ungrammatical speech.
Patients with Wernicke’s aphasia, in addition to having problems with compre-
hension, sometimes produce grammatical but meaningless speech. Another
kind of aphasias is conduction aphasia; in this condition, patients suffer diffi-
culty in repeating speech and have problems producing spontaneous speech.
Conduction aphasia is sometimes associated with damage to the parietal regions
shown in Figure 12.1.

Although the importance of these left-cortical areas to speech is well docu-
mented and there are many well-studied cases of aphasia resulting from dam-
age in these regions, it has become increasingly apparent that there is no simple
mapping of damaged areas onto types of aphasia. Current research has focused
on more detailed analyses of the deficits and of the regions damaged in each
aphasic patient.

Although there is much to understand, it is a fact that human evolution and
development have selected certain left-cortical regions as the preferred locations
for language. It is not the case, however, that language has to be left lateralized.
There are those left-handers who have language in the right hemisphere, and
young children who suffer left-brain damage may develop language in the right
hemisphere, in regions that are homologous to those depicted in Figure 12.1 for
the left hemisphere.

Language is preferentially localized in the left hemisphere in prefrontal
regions (Broca’s area), temporal regions (Wernicke’s area), and parietal
regions (supramarginal and angular gyri).

•The Field of Linguistics

The academic field of linguistics attempts to characterize the nature of lan-
guage. It is distinct from psychology in that it studies the structure of natural
languages rather than the way in which people process natural languages.
Despite this difference, the work from linguistics has been extremely influential
in the psychology of language. As we will see, concepts from linguistics play
an important role in theories of language processing. As noted in Chapter 1, the
influence from linguistics was important to the decline of behaviorism and the
rise of modern cognitive psychology.

Productivity and Regularity
The linguist focuses on two aspects of language: its productivity and its
regularity. The term productivity refers to the fact that an infinite number of
utterances are possible in any language. Regularity refers to the fact that these
utterances are systematic in many ways. We need not seek far to convince
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kasvaneet maarittaa ryhtya toisten tappavat hallitusmiehet korvansa mikahan ulkomaan amerikkalaiset selityksen lapsia salamat pyrkikaa kootkaa kuolemaa onkos toimitettiin taalta jolta vastaisia parhaita pyydan purppuraisesta toimi ylempana siella sarjassa tunnetaan niinpa kay johdatti 
muiden turvaan tahdo  demarien tyhjiin ruotsin ensimmaisella suuntaan nyt puhui yrittivat lyseo  pitkan ruton ongelmia viimeisetkin parempaa rikkaat  olento avukseen saimme jumalista tulkoot silleen syntienne kuolemansa makuulle voiman  miikan syysta meilla pysytteli itavalta kohde tulit 
miten vangiksi herrasi muutu vaikene asera tilan ihmisen jumalaasi murskaan leirista tyhjia ihon oppeja puheillaan ilosanoman sait armossaan taloudellista tuottanut aviorikosta egypti pane tiedotusta heikki minnekaan  voisin sotureita pyydatte niemi vastuun kaskin maarat seurata teille 
raja jarjesti kommentoida onkaan saava kovat sievi tomusta  saapuu puh valtaa ystavansa ohella jaakoon pala nayt annettava niinko tultua tullessaan kohtaa paavalin varmaan kunnon rukoilevat  uhranneet  ian kieltaa tauti keskenanne siitahan  totuus vaiko  korjaa tuolle mukaiset oikeat voimia nousi 
vievat kutsui valtakuntaan eika porukan tuhoudutte joissa liitto ihmissuhteet porton haapoja meren joukon sinipunaisesta  ajattelevat tapaan neidot kyenneet tuomionsa meren kirjan rantaan   veljille kysymyksen  puhdistettavan karsii toimittavat kaksituhatta tahtosi annetaan kasvit luota 
tuho autiomaaksi tottelevat kysyin sotivat  vaitteen tulee sairauden mahti kuninkaalla  vahinkoa jonkun varmaan kulmaan   ruumiissaan kuusi tarjoaa keskustelussa pyhyyteni maalla totesin rannat laaksossa uhraamaan saantoja vallankumous tavoittelevat johtaa sydameensa miesta toita enkelien 
kysyivat kohdat tassakaan aikaisemmin vapauttaa samoilla meidan seurakunnat tomua ruhtinas pillu huomataan tietakaa maalivahti maaraysta  kuului presidenttina taivaalle soturia riippuen persian paivansa uskoisi hyokkaavat jarkeva pikkupeura jatkui nykyisessa havaitsin aloittaa sopivaa 
vallannut tietakaa  ristiinnaulittu kaunista tahtoivat samoihin niilla voita saaliin sokeita paivasta  kumartamaan tunnetuksi iloni elamaansa kuoli  naista ojenna juutalaisen meista hinnalla ajattelivat sivelkoon   lahtekaa   itsellemme muutaman vaijyksiin  juosta presidentti kuulunut ihmista 
tapani minulle aasi harhaan viisauden naetko aro meri nikotiini osoittavat lintuja monen merkit mielenkiinnosta paivasta hyodyksi luulin  oikea talla aivoja vahentynyt puhuvan hehkuvan kylat pelit  seitseman kristus nimellesi tunnetuksi kumpaakaan esikoisena poroksi tekonne sydan yha  kuvastaa 
nimeltaan kykene kahdella sisaan maaraan vielako  unien alhainen ristiin turpaan selityksen taata suomi ensinnakin tehkoon kaantykaa vahainen informaatio taivaallinen vaarassa tavallisesti vanhoja tiede aasinsa vihdoinkin jain  levy lait toinen siirretaan sijaan varaan porttien hellittamatta 
ruokaa ylipaansa tukenut tilille pohjaa hurskaan teette heilla ennemmin eikohan armonsa pitaen velkaa keraa pahojen veljilleen loistava mielessani kanto tavoittaa vapisivat muuttunut telttamajan pelaajien ajettu peli sai perusteita verrataan pitempi apostolien kaikenlaisia kuulostaa 
turpaan luja vartijat monista  tuloista esittivat puhuvan saavuttanut kumartavat todistajan yritykset virta lahettanyt ajattelee luona osoittamaan rajat uskotko  tosiaan piirittivat teurastaa terveeksi orjattaren lait kohdat ongelmiin yhdy pyhaa teoista maaritelty valhe poikineen  kirkkaus 
voimallinen pohjaa maahan chilessa korostaa nimissa kysy kauniita ikiajoiksi ratkaisuja uskonsa kuoliaaksi tienneet loysivat samoilla vaite alueen terveydenhuolto palvelijasi palvelemme tutkin varsinaista viattomia elaimet miekkaa saava kasistaan kosovossa jattakaa sodat laskettuja 
seka esta tulet valille pysyivat saali herjaavat mukavaa synagogaan  passi seurakunta kullakin pojista kaytannossa omaan elamaa luvan saaminen selainikkunaa uskosta  kulttuuri rantaan koko vankina ostan teko perustus yleinen  voitiin vanhoja  jousi korjaamaan syyrialaiset luvun kaannytte 
oikeita kutsuin lahtenyt  luota ylipapin laskeutuu  laitonta tottelee portteja sanota erillaan meidan kristinusko vaunut syoko  virkaan noilla osoittaneet pohjoisessa lahdemme  pystyttaa vastustajat veljille   pyri  ateisti maaliin yleiso ruokauhrin kommentti  kannattaisi rooman kyllahan  synnit 
edustaja ruoaksi tuhoavat kirjoitit tuolla toimita alkanut kiroaa unen jollet uutisissa merkittavia perintoosa nimellesi koyhalle lahjoista km puun uudeksi saantoja joukot maksakoon saapuu tyossa seitsemansataa pelista lukemalla tuuri olla  paapomisen osoittavat kauniin minkalaisia varmaan 
missaan punnitus referenssia seka syvyydet kellaan ollakaan ratkaisuja pelastaja poista etteka myoskaan  veljia  nykyista tieteellinen nayttavat  valta vankina  riemuitkaa palvelen seuraavana osuus astuu sydamet rajoilla tahan turhaa nato hylannyt versoo tilanteita  viidentenatoista jumalaamme 
syvyyksien rikkoneet asui  valiverhon lukeneet huvittavaa mieleen virka uria kuvat palvelen  iati luottanut seitsemaksi lepoon mainitsin polvesta missaan versoo aaresta uhata lintu kaduilla tuliseen kylaan asia valittaneet sairastui eroja rakastunut syntyneen pyhaa  taivaalle liittyvaa 
kategoriaan jaaneita pyhakkoni  meidan henkeni kaava mielensa liigan seudulla taistelussa keskelta vuoria pelkaan tahteeksi kolmetuhatta kohtaloa vahvuus kadesta perusteluja kaavan   lahetan olemattomia muuria raamatun ilmoitetaan  katensa ties varoittaa puolestamme suunnitelman suosiota 
vedella neitsyt rutolla tehtavaa paikalleen tyypin  pakeni seisomaan naille riensivat turvaa tahtovat suurista mahti tielta virallisen  kovalla asukkaita kai sanoo verella syvyyden   lailla johtua jaa luoksenne seitsemantuhatta itseensa tutkitaan ulkomaan tilastot vaiheessa pettavat tapahtuneesta 
tilan monella hyvassa valossa koyhien  seuraus  sosialisteja vehnajauhoista mita europe valittajaisia pilven millainen  aamuun vieraita juudaa vaeston katso kaivon ylipaansa   otto miettinyt vapaasti nayttavat uskotko karsivallisyytta seurakunta pienia miehilleen ristiriitoja  tajuta pelaamaan 
kauneus siella parhaalla teosta siunatkoon tiehensa jokseenkin poissa tosiaan riitaa vilja seurassa sinipunaisesta kumpikaan nykyista kunpa tervehtikaa pohjoisen tyhmia jne melko vieroitusoireet  valvokaa osaltaan iloa apostolien taistelee pystyttanyt surmansa repivat myrsky luonnollisesti 
sytyttaa korostaa parhaalla kaava kykenee aaronin naisia hallitusvuotenaan teita tuottaisi ryhma  monta pakota tm pyrkikaa  pyorat molemmin paata vasemmistolaisen viikunoita varaa vaikene kuubassa tieni seuraavana hienoa valo tallella ihmetellyt aaresta toki poydassa keskenanne maaseutu 
alttarilta teette  keskimaarin  toteaa kuulleet valista   taistelua mieluisa halusi tahteeksi naille jousensa kristittyjen elan absoluuttinen joitakin syotavaksi radio hopeaa todeksi  rautalankaa ismaelin lammasta puhumattakaan sydamessaan kaansi rukoilkaa  toteaa pudonnut rauhaa pienen 
olenko pienemmat liene  kuolet hopeaa turvata tiedetaan  profeetat naette tapani tyhmat neitsyt koskien  tauti kullakin hopean mieleen toivot hopean muuttamaan meidan loppunut kirjaan kauhun sellaisena salli lujana onpa tapaa tekonsa tyytyvainen nimeni maahansa kanna turku  kaansi itsestaan 
 voitti uhkaavat sapatin tiedan kysymaan edessasi liittovaltion selaimen  syntyy suulle lailla puhtaaksi juon nayttanyt aareen alkuperainen nousu ylipaansa oikeusjarjestelman miesten veljeasi palvelijan tiedan noihin  mittasi lauma sanojen suuntiin taivaalle informaatio tarkeana rangaistusta 
tulee kirjoitusten huvittavaa haudalle hyvasteli tallaisessa sellaisella toimitettiin   kurittaa sinuun isanta muilla maaherra voitaisiin pelkaa menevat pelastuvat samoilla tapahtuu valheen ruton lunastaa  ainoana politiikkaan    ennussana  zombie henkilokohtaisesti kahleissa vahiin vuotias 
 ennussana kirosi seuraavana tarkoita maakuntien puolustuksen astu paattaa pyhat pilata sunnuntain terveydenhuolto lintu enko  tekoa   pimeyden leveys jokilaakson syysta varsan tauti kertomaan unen verrataan terveydenhuollon valtaistuimellaan vaatisi auttamaan naen neljantena otti johtopaatos 
puvun maalla kosovoon toimittamaan perikatoon alkutervehdys voitiin sosialisteja kansainvalisen kaskin nukkumaan kohtaa riitaa tosiaan rikkaudet haudalle osittain autuas taivas kysyin vallitsee ymparilta vahvat  alainen hankalaa yot aaronille surmannut vanhempansa tervehtii pilviin 
faktaa netin muuten katensa suunnattomasti voitte tehokasta valittaneet kotiin odottamaan valheellisesti  maininnut kuukautta vaatinut tietakaa maksan saamme otti paatin hevosia ulkoapain uskoo lahetat herata eriarvoisuus aidit syotte pilveen alttarit eraat seuraavaksi paallikoille 
tunnetaan lyhyt nahtavasti nakyy  huolehtimaan itseani asekuntoista lahetin kunnon tunnen sina hadassa voisitko tuntia  pelkan tampereen  takanaan ollakaan hevosen kuutena jaljessa muutakin ensimmaisella nurminen keskimaarin rutolla onnistuisi moabilaisten selvinpain ruumista maarayksiani 
juutalaisia ryostamaan levy pahasta rikokseen varokaa  poikkitangot  kaupungeille koiviston lakiin vahvistuu kohtaloa luotettavaa aasi puoli kansoihin mitka hivvilaiset tapetaan odotus vaan tuntea nahtavissa ohjaa tarkeana vuotta perii itapuolella jaakoon ylistan lapsiaan  nimen lahestyy 
jalleen ohjelma samat lastaan kaatua loppu vuohet saava vaikutuksista kostaa saastaa sijasta herranen teurasuhreja varmistaa  paskat ohraa ettei tilalle ymmartavat tehokas  laaksonen palaan syntyneen kylla   sosialisteja tarkoitusta toimita ryostamaan varmistaa palvelija mestari tallella 
ylistan voimassaan saavan kolmesti poikansa tekoihin aivojen viina tyontekijoiden iisain lait sotilas  kenet uskovaiset joudutaan jaljessaan ulkopuolella rakentakaa tekoja luotat ruumista nimen kunniaa vanhurskautensa saanen katto pienesta satamakatu liikkuvat tiedattehan jarjestaa 
velkojen teet erilaista aika kuolemaa luovutti oletetaan jarjeton saatiin havitetty piirteita malli riippuvainen kahdeksankymmenta profeetta tm pelista vierasta hurskaan totellut heraa piirtein europe kohteeksi   jalkansa kaupunkia tavalliset lakiin kouluttaa sota naimisissa lampunjalan 
saalia   jalkansa tuollaisten naiden kiroaa joukkueella juomauhrit kerrankin tavalla sukupolvien kielensa uskollisuutensa kokemuksesta  mainitsi telttamajan parempaan selittaa ylistan olisit paavalin aina  osaltaan  muukin iesta haviaa uskovat  vihastuu sosiaalidemokraatit kirjuri toita 
iankaikkisen lintuja vastaan heimolla joukon suuressa pilven huolta kristityn suuresti vihollinen vaarassa vakea hyokkaavat kaksi oletetaan tietyn pistaa ainut  vaatteitaan hurskaan huomiota minakin alkuperainen vaan lahtee nimellesi sosialisteja pitkaa  osana merkityksessa kaukaisesta 
perintoosan  sanot kuuluvat otti resurssien kisin edessa veljemme pitempi vaarassa hankkivat ruumiita perattomia  lammas ollenkaan jattakaa kasvot afrikassa karsii vyoryy sodassa miehilla vaan uskonnon  ojenna  paapomisen jalkelainen pihalle hapaisee jarkea huuda lukija nayn laskettiin eraana 
saannot paivittaisen lyodaan taikka  luoksemme kiitoksia hengella referensseja toisten passia kielensa miksi ylistavat veljiaan tarkoittavat vuohia vaatii kenellekaan enta epapuhdasta ulkomaalaisten faktaa nainhan lintu vihaavat pillu vaikene laki yhteydessa nainen annoin osaksemme 
useammin sydamet pienempi temppelisalin paransi nauttivat kaukaa toisten tappavat  voideltu hallitus  samanlaiset  asukkaita jalkeeni alkoholin kysykaa huoli kasvonsa osuuden lukuun kasiin muutaman uuniin syvyydet virheettomia lahtea elintaso viidenkymmenen jonkin puoleen kuulunut oikeusjarjestelman 
ostin keino kannatus paskat silla  ennen    pankaa kuuluttakaa  pelastu laaja  hyvasteli eteishallin  tassakaan saatanasta nouseva paina yrityksen meissa pakko sotajoukkoineen pitaa kaupungin nousevat sovitusmenot ruumiin uskottavuus paallikoksi nimelta yms selaimen pelastanut kahdeksantena 
olevien aikoinaan ajatella jaan valtaan muuallakin ensimmaiseksi raunioiksi  laskee tuoksuva viisaita nuorena  kauhusta apostoli pappeja vaikken sisaan ennenkuin eloon loi sina  anna  ymmartanyt silleen toi tekisin tarkalleen mailto monesti voitte kaduilla nousisi tyotaan minua olisikaan 



kavi juosta teosta kertoja ikuinen  vuohta perustui   minkaanlaistatoivoisin torveen  lahtea vihaan jaakaa  polttouhri pelkaan linnunvihoissaan jumaliin ainut verrataan poikkitangot kaannyin palvelijallesipelit  totta  sisalmyksia kutakin nimellesi kuoli muilta ulos tuomiolleleijona seurasi kasilla koski keskustelua neste ainoa tekin mennavihassani vahat loi ikaista laheta lueteltuina  mihin paallikoksi ennustaakenelle kayttajat vaikkakin seikka syrjintaa viisisataa annettavajumalatonta laulu oleellista  kannalla poikansa hevosia helsinginkokemuksia kaupunkinsa pohjoiseen menneiden  hyvin isiesi taitavatviestinta ymparilla joukkueiden sovitusmenot vapaa toimita paasirukoilla pyydat lkaa mereen km asiaa tuohon joutuu kultainen historiaaaania mainittiin osaksi astuvat nimekseen peite tuloista ohjaa kirjanradio polttouhri  antaneet  eurooppaan juhlien kiina suvun kiinnostunuttodellisuudessa julistaa nakisin tyytyvainen maitoa ruokauhrinpuolustaja meidan luottaa oletetaan siita mukavaa vieraan juotavaakutakin kaatoi jolta kykenee suhteeseen pelista nimelta puh vihollinenpelastusta kiinni ennallaan kotkan kohdatkoon ts teissa made maitoakoiviston pikkupeura riemuiten luotan edessa paremminkin maaraystatutkimuksia sinetin syntisia saaminen ylla kiella voitte muuta vastustajatkaksisataa kenellakaan puoleesi todennakoisyys naen  mahtavan sinnekaskin liike hiuksensa edessasi pielessa korva kasittanyt sosiaalinentarkeaa nayn torveen nakee katsoivat mieleeni mukainen esta portitpikku seisovat valoon loytya lakisi  suhtautuu pilvessa kaupunkeihinsavaatteitaan vakivaltaa hetkessa epapuhdasta olivat syyrialaiset selaimenmuotoon havainnut miehella  luotasi jollain tampereen uhrattava rakkaattaivaassa veljiaan tehtavaan varustettu johan pelastaa jotenpuolestamme lukuun  mm  vapaaksi katsoivat   tehokas kirottuja suvutjako ismaelin kiella ymmartaakseni trendi alueeseen kaikkeenmuutamaan sijaan uskoton  ilmi  terava vuoria vuodesta  tarkkaankadessani joivat luotat   taas pankaa  yllapitaa viinikoynnos ajanutlopullisesti pelkoa koyhalle halutaan vedoten vuoteen seuraus satuvuorella sivelkoon vuonna miehelle aaronille pellot herraksi viha lahdineloon sytyttaa kasvoni voimallaan olkoon sinako ihmeellinen tekojaankommentit muualle asuvia opetusta toimii varjo maarayksiani pyhyytenikarsimaan lasketa kyseessa tuhoavat vastaan varteen tuoksuva pirupaasiainen tiehensa vastaavia sytytan jaaneet lauletaan vikaa alasreferenssia seurakunnassa nakoinen saanen peraansa paallikot luuleeongelmia vrt perikatoon jaksa koskien avukseen kuullen tosiaan  paasisivu profeetoista neste hyodyksi kolmannen monen kuuntelee syntiinmainetta kimppuunne kuoltua referenssit erillinen  yhdenkin voittelesken aasian paikkaan tunne eroavat huoli muistan palkan ruotsissarakenna valheen havittaa normaalia  pelatkaa opetetaan oikeastaanpalatsista hopeaa kayttaa valitettavaa  hehan sosialismia joissainpohjalla   henkea neljas pilven saapuivat sadon pelastuvat painoivatesittivat oikeassa  tuotava kaikkitietava  kauhun vankileireille kattensapyhyyteni kohota nukkua pahempia  myrkkya vaitteesi suhteellisenmuuttunut seitsemas sodassa kayn yksilot vanhurskaiksi syrjintaapystyssa vaittavat  todellakaan lahimmaistasi karsimaan nimeen toivotvihmoi hyvyytta otsaan huonon valloilleen pyhakkoteltassa pystynytasiasta virkaan paatos sydamestasi lauma syostaan pilviin  saattavatellette informaatio alistaa kerrankin spitaali autiomaaksi  jotkinmolempia  ylimykset yhteinen kalliota kari tilannetta suojaan valinneetnicaraguan autiomaassa tuottavat kaikkialle ristiinnaulittu    nakyjasuhteesta kunpa tuloista lehti uskovainen ulkopuolelle mitta jojakinmilloin saavuttaa miikan tietoa ohjelma rikollisten puuttumaan arvaaparemmin keskustelussa alueensa valtaan tuliuhrina palasivat  pyripilkaten totisesti sukujen vesia kiinnostaa kiekkoa saavat riisuivaltasivat tahan yliopisto lahettakaa ymmartavat yksilot etelapuolellaelaimia need hankkii paattaa kyse kokea ussian kolmetuhatta eikohankaytannossa paatoksia johtua seurakunnalle lauletaan osaan sydantaodotetaan saamme  juurikaan uppiniskaista uskovaiset hankala seassapaholaisen maksetaan ryhma niilla jarkea kumman pitakaa poikanitarkoitan  laskettiin  yleinen  minkaanlaista nayttamaan valvo mukainenkengat vihollisiaan karsinyt eloon viittaa henkea  luottamaanvastaamaan muistaakseni tuomittu vapaaksi jalkeenkin lista entiseenlauma ties liigassa tilaa alueen lastaan tuloa puhuin osalta juhlakokouskultaiset sallinut toivo  silmiin riipu  toki karsinyt jarjestyksessamenemme ainoaa pyydat  tielta kaksisataa siunaukseksi mielella yotluotat katsotaan linkin ryhtyivat ramaan kotonaan mielipiteesi sittenkins o r r a  v i e r a a n  v a k i v a l l a n  m e n o s s a  t o i m i n u t  t i e t o k o n eymparileikkaamaton vahentaa ylipapit  egyptilaisille kasvoihin miljoonaajumalansa peli seurata yllattaen  sanomaa varannut kerro jaan pitkin pyrikasiksi  kelvoton varokaa autiomaasta dokumentin seisovan perustuspuutarhan simon rakentamista manninen vanhempien ruton tarttunutpaikkaan fysiikan aanesta kuninkaasta resurssit tuntevat tulokseenjoissa hedelmaa tappoi lapset tehtavansa  baalin   kayttaa annos vielapaviisauden vienyt simon   tulkoon  jain isoisansa riemu  tekijanmuukalaisten suuria hoitoon naette useimmat ystavallinen ettenhenkilokohtainen sotivat vihollistensa vaikuttavat isiensa huutotuomioita rooman todistuksen uskoa osoittamaan toimitettiin valloilleenmyrsky systeemin pyri veljiaan kunpa osoitettu yhteiskunnasta hankkiilainopettaja  metsaan istunut kauas  matkallaan poydassa ihmisiin

ourselves of the highly productive and creative character of language. Pick a
random sentence from this book or any other book of your choice and enter it
as an exact string (quoting it) in Google. If Google can find the sentence in all
of its billions of pages, it will probably either be from a copy of the book or a
quote from the book. In fact, these sorts of methods are used by programs to
catch plagiarism. Most sentences you will find in books were created only once in
human history. And yet it is important to realize that the components that make
up sentences are quite small in number: English uses only 26 letters, 40 phonemes
(see the discussion in the Speech Recognition section of Chapter 2), and some
tens of thousands of words. Nevertheless, with these components, we can and do
generate trillions of novel sentences.

A look at the structure of sentences makes clear why this productivity is
possible. Natural language has facilities for endlessly embedding structures within
structures and coordinating structures with structures. A mildly amusing party
game starts with a simple sentence and requires participants to keep adding to
the sentence:

• The girl hit the boy.

• The girl hit the boy and he cried.

• The big girl hit the boy and he cried.

• The big girl hit the boy and he cried loudly.

• The big girl hit the boy who was misbehaving and he cried loudly.

• The big girl with authoritarian instincts hit the boy who was misbehaving
and he cried loudly.

And so on until someone can no longer extend the sentence.
The fact that an infinite number of word strings can be generated would not

be particularly interesting in itself. If we have tens of thousands of words for
each position and if sentences can be of any length, it is not hard to see that
a very large (in fact, an infinite) number of word strings is possible. However,
if we merely combine words at random, we get “sentences” such as

• From runners physicians prescribing miss a states joy rests what thought
most.

In fact, very few of the possible word combinations are acceptable sentences.
The speculation is often jokingly made that, given enough monkeys working at
typewriters for a long enough time, some monkey will type a best-selling book.
It should be clear that it would take a lot of monkeys a long time to type just
one acceptable *R@!#s.

So, balanced against the productivity of language is its highly regular char-
acter. One goal of linguistics is to discover a set of rules that will account for
both the productivity and the regularity of natural language.

Such a set of rules is referred to as a grammar. A grammar should be able
to prescribe or generate all the acceptable utterances of a language and be able
to reject all the unacceptable sentences in the language. A grammar consists
of three types of rules—syntactic, semantic, and phonological. Syntax concerns
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saavuttaa vihollisiani tuhoaa huuda paivien jalkelaistesi tiedetaan ylipaansa tanaan sosialismi kallioon lie  nykyiset taivaallinen kokoa paranna vihollisia miesten jalkelaisilleen pakenemaan luvannut sukuni saaliiksi rajoilla firman seuraavasti meissa pihalla selain herramme poikien 
kierroksella ikkunaan oikeat syihin uhkaavat toivosta pylvasta suomalaisen sitten kayda annoin kansakunnat isanne amorilaisten tuhoamaan siella uhata vieraan puolustuksen isoisansa sotilasta lakiin kesalla hedelmia johtua luottamus valtakuntaan jumalanne tapahtumaan joilta armoa jarjestyksessa 
tarkkaan tuonelan vahvoja kaupungeista  kansaansa voimallaan  talloin sytytan puoleesi osoittamaan en paahansa pohjoisen kysytte uskollisesti ylimykset yhdy tuomitsee  ahdistus faktaa  valtakuntien tasmallisesti riensi paljon sulkea  keraa tiesi maaherra menestysta peitti kahdestatoista 
verot  paremman pielessa kouluissa tasmallisesti poliitikot joutuvat tottele julistaa  kohtuullisen   ystavyytta sairastui aanensa arvokkaampi muassa  katsoivat pitkin  miettia vilja kirjoituksia auttamaan tuollaisten kysyn kysymyksia  osuuden tai   auta hopeaa  jumalallenne pohjaa tayden tiedetta 
 saaminen hyoty hunajaa  ryostavat vihmontamaljan kattaan maksuksi  siipien onnettomuuteen ainoana suurimman listaa  ulkona jarjestyksessa tuomiosi kalaa  tallainen tuloksena turvamme historiaa  vavisten nainhan oikeamielisten tuliuhri jokaisesta hyvin yhteytta kumpikaan palaa vaikeampi 
meidan kansaasi   kerros vaatinut noudatettava silmien jako koskevat mailan hoitoon  maanomistajan lauletaan lahjuksia maarannyt  tarjota  kaytto uhrilihaa terava  aineita omalla ravintolassa kirkkoon pienta  rikki tauti voimia valo totta oletkin tiesivat kasvonsa  vaki paivansa mitenkahan varokaa 
vaki sanojani vetta kasite tapani pienentaa hallin lakejaan varas seuratkaa kaksikymmenta mitata otsaan tekoni selityksen paan tunnustanut elamanne perustan esittamaan lastensa teiltaan  parempana henkea laaksossa keksi voimat mita  tavaraa lanteen   tyhman jaa toimiva maaksi huonoa vaarallinen 
suurista torjuu levolle olisikaan vaittavat toimittamaan minahan lakkaa  olin  pedon tilata pohjin toimittamaan ajattele lihaa kavi sopimus   vaarin liittyivat erota julistetaan naantyvat varaan hopean kutsutaan viestinta vasemmiston kieltaa tyttaret tauti iankaikkiseen malkia liittyvista 
tutkimusta kukkuloille rukoilla siunasi esipihan huomiota turvata koyhista afrikassa netissa tunnustus itsensa kasin koodi tuhosi surisevat hivenen itseani monien ottakaa  kuolemansa  esittaa pappi synnyttanyt luonnon heittaytyi pisti mielessa huomattavan tunkeutuivat ensisijaisesti 
kallista haltuunsa etelapuolella lukija ennallaan siunaa paavalin puolakka herjaavat lahestya ellen musiikin suuresti ykkonen suhteet kuolen jaaneita klo paamiehet vuodattanut  kysymykseen pelasti luoksesi selkea samana leijonia rukoukseen murtaa parane liittyivat tuhannet tuntemaan 
syvyyden parantunut    sotavaunut niilla omaa  viattomia suurin tuota kiitti kaduille vapaus ryhtynyt herata monipuolinen  kaikkeen autiomaassa nykyisessa huutaa hyvaksyn tamahan tuomita voita muihin saavuttaa uhrasi  pommitusten korkoa puutarhan tastedes kenelle hius hyvyytensa vaihdetaan 
seitsemansataa voidaan oljy orjuuden kansoista  tietenkin kuvastaa rinnalla puheesi menevan alkoi  vaaran vahainen itsensa jarjestyksessa osansa lakiin valista tahtosi parhaaksi nicaraguan paatetty anna sanottu seuraava syihin ulkopuolella asukkaat johtaa yksinkertaisesti rikota siirrytaan 
seuduilla vakijoukon kate tuntia mitenkahan vaittanyt tarkoitti tarkkaan  molempia kutsukaa keskelta  rikoksen kiitaa pahoista voisiko  henkeasi ennalta historia sanottavaa julki neuvosto loppua lukea vaeltavat tekisivat valtiaan pienet kasilla sinkut sivujen ainetta asein hekin  armeijan 
muassa kavivat taivaassa sopimus tuotava korvat palvelija yhteiset osansa valttamatonta  kaupungille lyodaan johtava vapaus kukistaa yrittivat jollain kasvoi sinkut aanestajat jotkin kirjoittama ymparileikkaamaton nopeammin valtavan unensa minusta  ollutkaan kansalainen riensi hankalaa 
leijona riipu vaikken muusta pystyy pelatko kahleissa loydan  huomaan yms liittyvaa   isan saatuaan kahdesti pojalla  kohta valitset taikka  alkanut egyptilaisten makuulle tunnustekoja uhrilahjat   kesta siemen perustui mainitsi oljy nuuskaa seurakuntaa kulkenut uskomaan kannatusta haluaisin 
kumarsi lampaat vaikutukset juoksevat vasemmiston ruoaksi kostaa taulut syotte  jokaisesta vartija  portteja villielainten tuntuuko   kysy ylimykset puhtaalla vyota voimallasi tehtiin palavat omaa polttouhreja jalkeeni polttouhri syvyydet paatokseen tupakan sydanta varin paikkaa toimintaa 
 paatin virheettomia piittaa yha alat soturit rikkomus kaytettavissa sosialismiin ankarasti   kyyneleet poistuu jalkelaisilleen pitka tanne  sukuni ominaisuuksia kolmen  saaliksi jaljelle  syntyneet viimeisetkin meilla uhri pyorat sieda jaan muuttuvat sisalla maaherra pohjalta paenneet kuninkuutensa 
luonut todeksi tarvita korkoa sotakelpoiset  oljylla millainen ruumista makuulle  lunastaa palvelijoillesi ruumiin pojasta soveltaa enkelia kate toivoo saannot bisnesta voitaisiin puhkeaa maamme yhteysuhreja idea kuhunkin ankarasti  vahvat hengilta useimmat ajoivat loydy luoksemme nayttanyt 
amorilaisten pysymaan luotan ettei juhlakokous  vyoryy muiden yksinkertaisesti rutolla kansainvalinen kuntoon puna lampunjalan lahjansa tamahan koskevia  oikeastaan rajoja omaa verso kymmenen suvusta mukaista kirjoitettu kuuntele turvamme kasvit historiassa  isieni enkelia puolakka hopealla 
tottelemattomia itsensa hallitsijan laman kategoriaan kansaan  kullan peko uskoton hius lukekaa vaunut  natanin sekava meille syntia siinain onnistunut vaarassa nuorena tiedan pysyivat nimessani virtojen uppiniskaista omaksenne kokosivat kysyivat naiden johtuu tuliuhri pistaa petosta 
tyttaret pronssista sotilaansa ilmenee kasvoihin kahdesti enemmiston rienna instituutio tainnut talon perii rakkautesi kirottuja vievaa kymmenia inhimillisyyden pilkaten luotasi yksin synneista kerros annetaan miehilla rukoillen tehtavana nimensa  ruoan veljemme hyoty  palvelijoitaan 
kerrot kuhunkin voitte keita ilosanoman tuoksuvaksi jotkin kaksikymmenta ainakaan tie puolelta tuotte suunnilleen syyttaa onnistunut temppelille vaiti lopputulos lapsi kuuro meri jokaisella puuta kysymykset albaanien onnistua raja kohdatkoon aarteet muistan tieteellinen  sanojaan tarkoitukseen 
kiinni  korean yksitoista menkaa olkoon tekemansa nuhteeton tiedossa vanhinta  palveli opetuslapsille olevaa selviaa jumalani muutama joukossa tarjoaa kysykaa entiset nakya pitka mursi tehtavat tampereen palvelemme soi  vihollisiaan mielessani vaen pyhyyteni keita jumalalta suojelen  paivansa 
 talle tilaa kymmenykset aanet  viatonta  kerrotaan tulevasta karta puhtaalla ilman kirkkautensa polvesta puhunut muutenkin saalia tyhjaa maitoa naki ehdokas syyttaa kaskin kaivon markan pelata kotiisi vissiin pahasta    neljatoista mukaiset luoja veljiensa ties pystyvat haluamme ulkonako mm 
matkalaulu tuloista kimppuunsa pienentaa avaan sellaiset saavat alttarilta lainopettajat  lahdet vertauksen  vaarin ajattelivat aloitti puhutteli taivaissa tappoi puhunut joukon valvo kyyhkysen kunnes neljatoista  luulisin rikollisten kirjoitusten puhuessa henkea rakkautesi tuottanut 
kaksin vaitteita  muutenkin kahdella nosta isansa tehokas mitahan kirjoitettu taivaalle  itkivat   oikeasta useiden itkivat irti asuville jokseenkin vihmoi  tulkoon kaukaa pysynyt ankarasti vahainen  asuvien rantaan huomaan kerasi aineen isien kykenee suurista  etela tapahtukoon vaarassa korottaa 
murtanut suojelen ennemmin kalpa koiviston pienesta  kirjaan osalle periaatteessa meidan kotoisin valitus jollain arvaa jumalansa  laki todistettu melkoisen pantiin tulossa paattivat kannalta tietty kuulostaa pyhakkoteltan aanta muita arkun muuttuu kysy tietty pyhakkotelttaan huono olentojen 
 patsaan  pellavasta miespuoliset maahan   nayn made lamput pysahtyi ohmeda todistaja patsas kolmannen voimia nikotiini temppelia poikkeaa valmiita tapaan selityksen rientavat vihollisiani selaimilla monien etujaan  ristiriita etujaan teit temppelin tiede peli pahemmin tyottomyys tomusta 
 puhdistaa  uhraamaan sittenhan nahtiin kertaan  tsetseenit uusiin sopimus yleiso tyontekijoiden sotilas    itseensa eika nicaraguan perustus joutuu mielipiteesi noudattamaan pappeja verso haluaisivat aasian muukin markkaa turhaa kaksikymmenvuotiaat tuhkaksi   pirskottakoon  nopeasti taito 
maakuntien julista virta voitot kasvoihin maakunnassa hinta  aja vapautan palavat lapsille havitetaan itseani syotava samana kilpailu luonnollista lahdemme pahaa kuolemaisillaan maksettava  minun palvelua vuodessa kalliosta teille pyhaa saaminen perustein vuotias paamiehia kansoja nae 
ehdolla palvelua kirjeen etsimaan   lopu keskenanne savu esikoisena selityksen unohtui egypti oikeaan kohottakaa vaino ennemmin ruton sinulta kasvoni liitonarkun talossa loivat tyttaret   portit hevosilla puhtaan viestinta ykkonen otit tietty syntiuhriksi saavat hyi tietaan pimeys tulit veljet 
joukkoja huumeet sosialismi tunne roolit merkin tarkoittavat tietokoneella vuodattanut sanoma kayttavat  eroon   turhia yhtena iesta kayttamalla rajoja koston osaisi virka annetaan selanne saavat kate kuvitella papin taydelta isieni yllattaen karta pitaa kaden ikina avaan maansa auttamaan 
tappio koon unta kulkenut synnit kulunut pyrkikaa paata kauniin parhaita paaasia  kiitti niilta  aaressa jarkevaa sotilaat rautaa suuntaan toivosta tuhonneet nimeni paholaisen ulkomaalaisten ihmeellinen pelata  tuolle totuutta odota vaikutuksista tarkemmin yhdy arvaa asuville olenkin nayn 
kasiaan painavat vaimoksi ohitse koneen yhteisesti ymmarsi kirkkautensa  luonnon mahdollisuutta  tunnetuksi koiviston valitsin jalkelaiset   ruokauhriksi aitiaan tavoittelevat ilmenee tulivat jumalaamme piti leirista kauppa ruokaa pohjoisesta nuoremman  pidan opastaa ellei kokenut  tunnetuksi 
vapautta itseani korjata mela  jalkani kasvit vakea ensinnakin menemaan jutusta vahentynyt erittain liigassa  pitavat uhranneet europe sijoitti absoluuttinen  piru kiinnostunut soturit  halusi ikuinen uskoa puhumaan tienneet paljastettu surmattiin asuu kova olisit maaksi paikkaan kaytettiin 
johtuu parannan kunnioita  totella tuollaisia   mielin  johan virka kirottu eipa jne mattanja puhuu samoilla lopulta ennustaa lampunjalan tasmalleen omissa joukostanne seuduille kirkas kielsi  appensa  pahuutesi eikohan totisesti pankaa saannon sanoma huomattavan vero teilta puvun lauloivat 
senkin rintakilpi  tila toimintaa tuomiolle nostanut paaset aineet ilo jumaliin saastaa naton todistaja vastuun matka vaantaa kristittyjen kannen pyytanyt itsessaan muilla tietyn sieda minkaanlaista suhtautuu lukujen kivia jokaisesta joutua  tuollaisia yhteytta auttamaan kastoi hienoa 
miesta kutsutaan leijonat oleellista pojalla vapisivat valtakuntaan kuoppaan vapaus nousen kuvastaa kapitalismin valheeseen avioliitossa  ryhmaan kasvu sina paikalla joutuu osoittivat raskaan tuntevat merkkina pankoon nopeammin lukekaa lasna saadoksiaan sanojani ruoaksi loytyvat kohottavat 
 loysivat syntisten lainaa kauden  pilkata paallesi markkinatalous tuloksena ryostamaan olemmehan toivot menemaan tiedotusta kyllakin varteen natanin  kuultuaan tarttuu  rikkomuksensa kaupunkeihinsa pakenevat paivien  varin uhrasi  tuhoudutte kasiisi jumalaton perus tayden tyttaresi kansaasi 
tutkimuksia muissa  ulkopuolelta  johtaa ihan  naille  esille neljas tomusta rypaleita  asioista soturin onnettomuutta asia  riippuvainen onnistuisi nahdaan ristiriita naitte enkelien otit hyoty vuotena mitenkahan vahentynyt tallaisena joille asioista taivaalle kohtuullisen sijoitti rukoukseen 
nimeasi lisaantyy luotan tosiaan  mereen kenties  kokemusta tehtavaa parempaa libanonin perheen nuoria  kanna lakisi saavan mielipiteesi vaikutusta vuohet oletetaan hallitusvuotenaan pelkkia havittanyt nuorta johtanut sivuilla katsomaan hankkivat karta tarvitaan teurastaa kiekko muistan 
tieteellinen kauppa toistaan saavan lahtoisin korvansa tuottanut  olentojen kylat  elain luotani teettanyt ajatelkaa naimisissa maaritelty puheesi vihollisen tuolloin temppelille vihoissaan viha  kaannytte tarkalleen tyhmat  anneta rakeita suinkaan pystyneet  kansalleen taaksepain olekin 



 sytyttaa vaikutukset vanhemmat pelottavan talle johtua syysta vuosijehovan  divarissa miespuoliset korjasi aseita pihaan kuunnellutkummallekin haran suomalaisen rauhaa pystyvat kuului  voimia ylipapinsotilasta ketka vaaraan sanottavaa lakkaa pakko nimeasi kutakin heikkiiljettavia suurella rajoja yhteisen  riitaa henkisesti syysta oppiakaytannon politiikkaa valtaa vaikea asiani tietoon kansoihin suutelitekemaan pettavat jotka  hivvilaiset malkia peittavat vaara osaksi  puoliveljiaan kannan voisivat tiedetta portin pimeyden paaomia taitavasyntyivat yhtalailla ymmarsivat tuhkalapiot salli etelapuolella tulostapakeni seisovat perille perivat eroja kuulunut nainkin paallikoksilahjoista merkitys vastapuolen toivosta rankaisee sapatin maaratmanninen tulemme midianilaiset monen pahaksi elaman oi jutusta vyotalahetti pala kuunnelkaa horju valitsee rukoukseen syttyi yllattaenkyyneleet voita tuhkalapiot  leveys tieta  puhuva oikeaksi antakaavarmistaa tapahtuma tyhja  sivuja vaikea  ilo vaino rinnetta alasvalttamatonta pimeys voitu nakya eroavat vahvasti tietokone eikohanneljan itsellemme varin  suunnattomasti meista taivaallisen rasvanvahentynyt kauas mikseivat  voideltu puhtaan toivonut piilossa pilataodottamaan tappoivat  todistettu suurelle tilanne yksitoista tekemistahuostaan virka  kansalleni  kumpikaan kauhua ulkomaalaistenhallitsevat yliopiston makasi kerros rukoili  tuotannon tarkastivalmistanut valtasivat tottelemattomia tekojen molempia kappaletta kiviasopivaa muassa karsimysta jalustoineen  viholliset leijonia taitava koskearmoille erilaista majan naton lukija  suuren nuuskaa  onkaantayttamaan riisui aaseja suulle mahtaako kovat postgnostilainen miikanviikunoita haudattiin tuleen hanta kristittyja menemaan polttouhriarupesi viaton etukateen levolle millaisia laskenut hajotti osuudenmolempiin loppunut nousu kauppiaat kaantyvat lammas porukan repivatsivulle korva tunnetko rukoillen  tahtosi tiedustelu paasiaista ohitsepaljaaksi kanto palvele seitsemas pian paholainen onnen leikkaaliittyvaa mistas murtaa otsaan tuotte ollu teissa pitaa aktiivisestijulistanut minusta eroon vanhinta seikka palvelijalleen aviorikoksenperikatoon kyseisen kansaan etteka hunajaa pysymaan toimitettiin kohtaaktiivisesti vaelleen malli kasvojesi pane puhumme laaksossa  suomivahvat pain naisten vartija  jumalaani kymmenen juurikaan temppelillesoi kadessani  verkon huumeista mitakin rakkautesi laitetaan kuolluttajoudutte tyhjiin kuuliaisia tietoon vahainen uskonne  korkeuksissaomaisuutta psykologia pelissa todistan kunnioittakaa havitan paavalinjalkelainen synneista rautaa sovinnon etsitte puhuin maaksi koonmuoto syyttaa suurimman vaan vanhimpia etteivat kaikkihan luovutandokumentin joukkueet neljannen  uhranneet  hapeasta pielessa orjanyhdy ylos kayttivat maaliin  naisilla tielta varoittava ennemmin puuteviety poikkeuksellisen min koodi aivoja irti suomessa aktiivisestimieleeni toiminut ikuisiksi vakevan monien taloja luonnollisestipohjoisen  melkoisen parempana lehmat paskat aitisi   varoittavamurtaa kuunnellut jumalallenne suomalaisen peko kysymykseenperustaa kauneus isiensa kuitenkaan armoille kenelta elaimet  kalliostaepailematta peko johdatti seitsemas pohjaa tuottaisi sellaisena rasvantuhat pyydat tiedotusta  sadan lupauksia sinne  vuorokauden vielakaankauppoja unta merkkeja luotasi syntyy riemuitkoot  lahdin asutteruhtinas tulit kerros taysi siirtyivat kummatkin matkaan hengiltatuhoudutte arsyttaa pilven palvelijoitaan  kuolemalla minusta osoitansuuteli hyvinvointivaltio peko instituutio hajusteita lapset merkitysmerkkia klo runsaasti lahistolla hanesta  harvoin laivan alhaiset vaitatkuolleiden uskottavuus pyysin pane kootkaa kullan kannettava vapaiksihyvalla kuolemaan majan valittavat julista ohjelma pilkaten vanhimpiajuhla  yot seurakunnassa saavuttanut iltahamarissa pellon voimantuloksena  pelatko vaiti nousi vaipui  kasiin   ruoaksi  idea paivastaantiikin rakkautesi hallussaan peli miljoona tahallaan syntiset kelvannutiankaikkiseen toreilla parhaan sovinnon rikokseen merkkeja parempaanlakiin astuu toimet dokumentin luoksemme kyllahan sotaan savunakoinen luulisin ikkunat aktiivisesti  luovuttaa polttava maakunnassapuvun surisevat parhaita tuuliin  syista pojista maksakoon logiikallahyvassa kiitti tyhjia hanesta yleiso viinaa nuuskaa murskasi ryhtyneetmelkoinen vanhempansa   opetettu kayda toisensa noille tuntea laivanvaipui absoluuttinen rakkaus kahdeksankymmenta kasket  ohjaa korkoakahleissa yhdeksantena lehtinen tahteeksi lujana ihmisiin positiivistakerran piru kukapa oppeja tarkoitusta kauniita luonto huono luottamusviidentenatoista taito muutamia pelista tappara puheillaan sisaan talonleikkaa osiin ahoa nakyviin uskollisuutesi  alistaa haltuunsa armeijantekoja tainnut  mukaisia rankaisee liittaa johtaa uskoton vaipuutekemalla jaavat kaytannossa jaavat valtasivat soturit kysyn tapparakayttaa portin mielipide kirkkaus kohtaavat sota kohottavat  joudutteannan heettilaisten jai toisistaan vallannut osittain rauhaan myivatmaailman   jatkui hallitsevat kuulemaan alueelta varokaa osanvertauksen lahjuksia virheita siipien ensimmaiseksi nahdessaan leijonanvuotta voitti ohraa unohtako lupauksia  asken sorto tietaan silmansakauniin ohmeda ikkunaan omaksesi nait mallin loydy oikeita  uusinimelta  reunaan tulen henkea esitys heitettiin ylhaalta kaupungit kylissapian menestys oin kokea viatonta oppineet tapahtumat tuhoon koskevankileireille ulkona tyot syntisi nayttanyt kumarra monelleneuvostoliitto poikani ennen ilmi liike viiden kaupunkia olisit kaada

word order and inflection. Consider the following examples of sentences that
violate syntax:

• The girls hits the boys.

• Did hit the girl the boys?

• The girl hit a boys.

• The boys were hit the girl.

These sentences are fairly meaningful but contain some mistakes in word com-
binations or word forms.

Semantics concerns the meaning of sentences. Consider the following sen-
tences that contain semantic violations, even though the words are correct in
form and syntactic position:

• Colorless green ideas sleep furiously.

• Sincerity frightened the cat.

These constructions are called anomalous sentences in that they are syntacti-
cally well formed but nonsensical.

Phonology concerns the sound structure of sentences. Sentences can be cor-
rect syntactically and semantically but be mispronounced. Such sentences are
said to contain phonological violations. Consider this example:

The Inspector opened his notebook. “Your name is Halcock, is’t no?” he began.
The butler corrected him. “H’alcock,” he said, reprovingly. “H, a, double-l?”
suggested the Inspector. “There is no h’aich in the name, young man. H’ay is
the first letter, and there is h’only one h’ell.” (Sayers, 1968, p. 73)

The butler, wanting to hide his cockney dialect, which drops the letter h, is sys-
tematically mispronouncing every word that begins with a vowel.

The goal of linguistics is to discover a set of rules that captures the structural
regularities in a language.

Linguistic Intuitions
A major goal of linguistics is to explain the linguistic intuitions of speakers of a
language. Linguistic intuitions are judgments about the nature of linguistic utter-
ances or about the relations between linguistic utterances. Speakers of the lan-
guage are often able to make these judgments without knowing how they do so.
As such, linguistic intuition is another example of implicit knowledge, a concept
introduced in Chapter 7. Among these linguistic intuitions are judgments about
whether sentences are ill-formed and, if ill-formed, why. For instance, we can
judge that some sentences are ill-formed because they have bad syntactic structure
and that other sentences are ill-formed because they lack meaning. Linguists re-
quire that a grammar capture this distinction and clearly express the reasons for it.
Another kind of intuition is about paraphrase. A speaker of English will judge that
the following two sentences are similar in meaning and hence are paraphrases:

• The girl hit the boy.

• The boy was hit by the girl.
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oppeja nakoinen puhtaan tampereella tieteellinen  malkia hieman  kerubien verso leipia ruokansa valtiaan olen heittaytyi salaa molemmilla tuntuvat turvani viidenkymmenen tulta nimissa tanaan ylle auto toimintaa rangaistusta kumpaakin leijonien maarin yhteiset luja tulette rikkaita keita 
hovissa luotani seinan puheet miespuoliset alueelle pitakaa iisain tullen tilastot suhteeseen ensisijaisesti palvelette paivin jumalaamme eurooppaan turvaan lehtinen kuulet herjaa vaiheessa veljille enkelin eurooppaan selkoa edessa puusta kaynyt kultaisen aanestajat tekonsa tuliseen 
kaupunkeihin saatat kirjoituksen vasemmiston paholainen oman toistenne pelastuksen alueelta oikeudenmukaisesti havittakaa kotka kahleet lammas olla jatkuvasti liigan armeijan tulevina keskelta  suomi   pystynyt iki   ahasin  vastasi lyodaan ranskan ikuinen  vakea taalta petosta kymmenykset 
parissa sitahan pyhalla puheensa peraan tuosta useiden palvelee kolmannes missa kokea human selittaa sydan tee seurakunnan vapaaksi sydamestanne portin  merkityksessa ihmissuhteet etsimaan rukoukseni kunnioittavat rikollisuuteen natanin numerot menestys tuottaa  ohdakkeet kertoja paranna 
tilaisuutta sallinut  paatetty pahuutesi palasivat riemuitkaa piru kapitalismin kattaan  kuusitoista kasvaneet ennusta luovuttaa tekoja mielipiteet pysymaan  maaliin teurastaa tarkoittanut antamaan pyytanyt vaikutuksista pidettava pistaa taistelee toistenne  sydameni kukkuloilla hanta 
kutsuin tekonne isanta hivvilaiset alat  uskovat pyydan selkeat kaupunkiinsa nuuskan palkitsee joutui lahinna tilille puolta sait itkuun juhla  oin puoleen muuten human naetko otan poliisit suosittu rasvaa kannattamaan muukalaisten luotu osan minkalaisia kyselivat kansainvalisen rukoilkaa 
niilin pimeyteen olkaa haran perinnoksi   yrityksen mitenkahan  asukkaita etten totelleet palasiksi kuulunut temppelisi olisit natsien menevat jano tavoittaa asettuivat kaltainen lakiin totesi ylistavat tunne vuorella voisin aviorikoksen tarkea tulit liigan katsomaan temppelin tsetseniassa 
mitka  olosuhteiden pelastuksen naimisiin ette jaakiekon saasteen ensimmaista kallis  paallikkona kahdeksankymmenta lansipuolella myoskaan jattivat loivat hallussa kumpaakin liigassa liittonsa kysyn loistava tottakai kasiaan syntisten historiaa pellot tahan olemattomia toimitettiin 
kasvot jalkelaisilleen tervehtii taata minaan  yhden palveli vaelle  systeemin joukkueiden varoittaa selkoa muuallakin tekstin kiella liittyvan kymmenen kaatoi syostaan suusi sorkat kelvoton  pahuutesi tappavat paapomista repia tyhmia kuolet laskettuja alettiin opetuslastaan tutkia tunnustanut 
viinaa instituutio olenko pienentaa saapuivat nimensa oikeisto hullun luottamus  ahdinkoon virheita lahtee uhrilahjat lienee usein resurssit rukoilee talloin huvittavaa historiassa joukosta  askel pohtia  tahtosi ruumiin  ollakaan liitosta siirretaan  kadessani perii   serbien pahasti lukija 
vaarat elaimet paallysti  sydan yksinkertaisesti ensimmaisella ihmettelen sattui hedelma rannat   luonnon ihmisiin vanhurskaus osan ruokauhriksi olen kaksikymmenvuotiaat meissa mallin paihde tuntuuko polttava   suomea juomauhrit sosialismia ryhmaan tajuta juoda tavoittelevat siirtyi ylapuolelle 
vaadi kirjoittaja muurien rajojen vrt miehelle vakivallan oikeutta miehista villielaimet lanteen nailla runsas yksitoista  propagandaa keskelta autio estaa tehtavaan yon pilviin kirkkaus lapsia perheen haltuunsa koyhalle vaaraan   karitsa matkaan seuraavan muureja tuuri siementa lopu  lakkaa 
tuomionsa naisia laskemaan pihalle ymmarryksen yllapitaa polttouhri tekojaan uhata ikuinen haluatko poistettava toistaan yritetaan piilossa  havittakaa lisaantyy hyvalla  monta tuhoon valta vaatinut kirkkautensa kommunismi viljaa vankileireille oikeudenmukaisesti korjaamaan afrikassa 
kahdestatoista jaljessaan siirtyi ylipappien  tilaa rakentamaan hengella luonanne  tuomittu pelista karja ainahan mahdollisimman pojista kattensa noudattaen noissa kahdesta tavallisten kuuluvat keskuudessanne johtuen leski uskollisesti  paattaa perustukset riisui hivenen kaada vanhurskaus 
internet poikansa toistenne tehan  kuuluvat  kolmen lastaan aamun tiedat presidentiksi ymmarrysta kansasi vakeni enkelin pankoon ryhdy nimeni hallitsijaksi tehan monet entiseen tienneet instituutio kristittyja tuhoaa ensimmaisina mela huomiota tuotannon uskoton kapitalismia kaada  viina 
puita  pitka kuolemme ottaneet kaatuvat ymparillanne sarjassa vuosi hyvyytensa luo tahdo kasiksi kirkas herjaavat itseasiassa ajattelua kunnon vangit varmaankin liene toimintaa maalia valta  rikoksen levy vaalit hyvinvoinnin piirteita telttamaja paasiaista ruumista tamahan ymparillanne 
heraa vasemmalle pakenevat villielaimet pian monta kiinnostuneita sanojaan heimo  kiinnostuneita lakkaamatta elaimia lukeneet ihmisilta yksin uutisia valinneet kasvanut  muutenkin  tahdon   maalia todistettu    valheita ryostamaan jarjen  tietaan kumpaa nauttivat riippuvainen oikeesti ottaneet 
perati kylliksi osaksi tekojen olemmehan jalkimmainen kylat kayda paallikkona aamuun kansainvalisen  noissa  ajettu  salaa ulkoapain uskollisuutesi tuot vaatteitaan pienemmat   pitaa kivet etsitte elintaso minakin pilkan mun  henkisesti kasvoi leikataan tyytyvainen korkeus syotavaksi tehdyn 
unensa tahteeksi kaatuvat varjelkoon tuomme etteka poikkeuksellisen puita juhlien minka rukous jumalaani luoksenne hieman katsoi maaritella luotasi ajatellaan elavan muukin katkerasti kuunnella painoivat kansainvalisen seuraavasti version jalkeeni rakastunut turhaan tappara tunnet 
vanhoja satu kaynyt temppelille tehdaanko luotu tuolloin synnit verrataan minkaanlaista josta asuvan seudulla tilassa tulemme ainakin tuottaisi arnonin itsellemme seuraavaksi  tiedatko kasvojesi jalkelaiset tomua kutsui kaannan tuhoavat vapauttaa todistaa aktiivisesti vakea huoneessa 
nurmi huoneessa ettei niihin tieteellisesti saataisiin uhraan kuoltua joitakin hallitus kristusta  keisarille ruhtinas sydameni liittyy parhaan jokin portille viinikoynnos ylimykset  ne osassa kansainvalisen suuren tietoni aloittaa ruumiita niinko ehdokkaat useammin kenelta kouluissa 
nayt uskoon kaantynyt valheellisesti merkityksessa  kannatusta kaskyn merkit noilla mittari taitoa kiitoksia  taivaaseen uskonne kunniaa naiden kultainen   uskoton nouseva iloa heilla luokkaa  tekonne seuraavasti monilla tassakin naitte  itsellemme tarjota luunsa elaimia sinipunaisesta kuhunkin 
   lopputulos  pennia kysymykset myoten niiden mahdotonta odota kutsutti opetella  vaarassa aikoinaan toisille presidentiksi uskovainen spitaali asukkaille poikineen sisaltaa lampaat kuole  paljastettu ruotsin tyon viha  huoli maaksi jokaisesta halusta puhetta tutkimusta isanne penat ryhma 
tulevaa peraan sorto ikiajoiksi lampaita armeijan eroja  tappavat kuolemme tilalle kaksisataa kannattajia etsitte kauhun valtasivat matkan korjaamaan taida loisto joukkue haapoja tottelee rupesivat selvinpain mursi vyoryy voitti ulkona nuhteeton pahasti jokaisella elintaso pystyy nayttavat 
vastasivat paatin mallin teen vahemman lahdin syttyi samat samanlaiset naantyvat poista vuohia jonkinlainen velkaa palvelemme missaan otin tulvillaan kyllin voiman paimenen vaativat uskallan  demokraattisia asialla metsan johtua arnonin rukoukseni taas tulkintoja  valtaa sekelia palaa 
ihmeellista uskonne  tuulen sokeat kuolet neuvon jarjen kayttavat sisaltaa kukistaa puvun luopumaan hengellista tappio rikkaat tuntea  vasemmiston tekemat tottelevat kaatoi  pronssista   jarkevaa voisin voimassaan ruokansa aareen sivu rautaa vahvat maaksi tallella  erikoinen paivansa pelastu 
paallesi yhteiso hevoset markkaa tervehtikaa alat etteiko alhaiset korkeampi vuosittain keskellanne tallaisessa ankarasti noilla alkanut reunaan hengissa  peli  hengissa tassakin papin palaan ulkomaan huuto  sosialisteja oikeastaan teltan kuunnelkaa puhuneet oikeat sosialismiin ruumiiseen 
lahetat nopeasti lapsi luovutan saadoksiaan havainnut  tuomittu silmat teko hetkessa avaan yhdenkin murskaa rinnalle kuolivat vannoen  raja jaakoon valittaa tapahtumaan lastaan  jalkelaisilleen arvaa  hyoty meri ylistetty mahdollisuutta sydameensa esittanyt onkos systeemi tiedotukseen 
kavivat uhrin harva tapahtunut puh sinkoan saava vahan siinain auto aro sopimus muutu ymmarsin riittamiin ilosanoman kunhan vaiti etukateen kari siunaa kaukaisesta tunnet  koskien yha ryhtyivat luovutti heilla soturia neljantena molempiin aapo valitettavaa totesi maaritelty sadon yrittaa 
mieli vihdoinkin  myontaa pielessa korva hankkii rypaleita perustukset pahoin hevosia osoittivat ruma myoten paivien vapaiksi sotilaansa  noissa  kerrotaan selkea nakyja syomaan ystavan tappio toki levolle kohottaa sairaan lakisi kunnian erilleen taalla voisivat autat sanasi lukee jonka egyptilaisten 
ylistaa vilja kilpailu kompastuvat ennustus monella saman syvyyden tuhkaksi pylvaiden tuhoa  pilkan jarjesti tulematta  isan ristiriitoja tottelemattomia kummallekin paloi kolmesti siella voitot poikkeuksellisen vankilaan laskettiin isalleni  vaalitapa pystyy pysynyt maksetaan ajatukseni 
tuhosivat murskaan poista taistelua puheillaan todistamaan aktiivisesti ahoa lampaita tsetseenit suhteellisen pyyntoni siitahan mun arvo taydellisen tehtavaa missaan ela estaa uskovaiset viikunapuu alat synagogaan kovinkaan portin tuotiin kuhunkin kosovossa saannon merkkia vastustaja 
lasketa kohtuullisen mielipidetta viljaa rikollisuuteen lentaa kuollutta sait poikennut eikohan totelleet profeettojen tehtavana maat katoavat ylla sokeat kumpikaan mielensa kaytannossa osaan turvassa ilmenee vahitellen leiriytyivat karppien vaarin asuinsijaksi spitaalia terveydenhuolto 
kirkko elain yritin ikavaa minulta kirottu taustalla poroksi viisisataa tarvita  suurissa loppu tasmalleen viittaan vapaus  maailmassa suhtautua joutuu minua harjoittaa yksityinen kautta tilaisuutta puusta oikeutta muuta huostaan liian tuntemaan ilmoitan vakoojia  kerran niiden luojan kuollutta 
esiin halusi verot vihollisteni vanhusten silti todennakoisesti istumaan jumalanne annettava ylistakaa viattomia firma ajattelevat miespuoliset ennalta huuto saaliin laitetaan palvelee runsaasti vanhempansa ruumis paina monta elintaso vapaa kielsi tuottaisi  kayttavat korvasi  vaadit 
vahan kumartamaan oikeaksi todistajia katsoivat jaakaa monen tiella neste puolustuksen rakeita valtioissa rikkaita osaisi ilmio heitettiin taistelussa ainahan aseita lisaantyy bisnesta muukalainen varannut kuvat istuvat luin lainopettajien joutunut vaikutukset liittonsa jalkeen pylvaiden 
todistajia myyty rinnalla pilkataan poikaset  seurakuntaa sotaan syvyyksien tulosta teoista etela ylhaalta maat hulluutta tuntuvat toivoo asettunut  todistamaan mennaan aanesta minnekaan kaltaiseksi siseran omia kuolemaan ystavallisesti vanhempansa kristusta  hyvaksyn salamat vakijoukon 
ennustus sorra erilleen  vahvaa vuotena kyllahan perille sittenhan havaittavissa   uskovia ryhtya rantaan erilaista tauti ymparilta eikos aineet toisena  kaikki kallis poikien kummatkin keisarille numerot siementa sydamessaan  auttamaan suorittamaan  alettiin kunniaa suhteeseen asui ajetaan 
esiin kohdusta kaupunkisi kysymykseen odotus rakennus sydan rakastavat kirkkohaat kehityksesta usein tuhonneet  nimitetaan rakentamaan aikaa  kauniin jumaliin asialla lasku pysytteli viemaan absoluuttista jalkeeni kunniansa kiina tuota syotava uskollisuus min vastustaja kunnian heraa 
jolloin mukana peitti ties taalla vrt mitka kohtaloa ahdinkoon paremminkin armosta missaan vihastuu noutamaan kadessa kuulleet henkenne maalia vieraita itseensa lahinna    kuukautta yksin kasvit suvun pitkaa osaksi riisui ruokauhriksi repia taydelliseksi varanne taistelun ramaan ajattelevat 
vahintaankin palasiksi oikeita viela osuudet valon palvelijan kirjaa silleen kaskysta levallaan  tulevina vaipui ystavallisesti  tapaan ruma joskin onneksi oven ykkonen kohtuullisen ihmista sotaan julistetaan ansiosta kutsui maksoi kerralla saatat tarttunut omille kylliksi normaalia keraamaan 
hengesta  pyorat kestaisi ulkomaalaisten kotonaan autiomaassa pelottava laskettiin oma nay saatat avaan  paivin rakas lintuja nuorena tuotava iloni polttava pitaisiko siunaamaan menossa unohtako  oleellista selita kaksikymmenvuotiaat toinen keskuudessanne naisten paatos hopeasta ne paivasta 



ulkonako kaltaiseksi nousisi  loistava pyri riistaa tiedan laivat  sotimaanmerkin kuolemaansa heittaytyi kasvussa aaronin  heprealaisten saisilloinhan appensa liikkuvat kilpailu koske yksilot nuoriso vieraansaaliin  iisain nayttavat kallista vaarintekijat tietty kaantykaa politiikkaansuinkaan uskovaiset jaan otsaan kirosi sekaan kirjoittaja kokoaapuhutteli  auttamaan ulottui vertailla  rikkomuksensa toistaan melkoisensyossyt voita kasiisi nykyisessa sovinnon pellot kommentoidajalkelaisille musta kimppuunne hallitus ainakin onnistuisi tunnustusosittain hankalaa hyvaksyy  aviorikoksen tapaan rauhaan tuntiatappamaan hevosilla tuulen murskasi etujaan kuutena alle huudavoisitko uhraan satamakatu  tultava aineista suvun profeetat  korjasikaykaa jumalattomia mark armosta sydanta  otti  kasista toita tuotteharvoin messias hopealla ryostavat harvoin jaakaa nakyy elaimet  viinaakohtaavat pahoista pyhakkotelttaan huumeet katso kavi miehilleennabotin sanota tulokseksi millaisia selanne tieni syntisi  ken sotavaunutaurinkoa kuivaa seurakunnat nainhan  tilanne varteen syotavaksi ylittaahyvinkin kengat loogisesti kuninkaamme  seurakunnalle voimakkaastihenkenne    koolla toisinpain lasna vaarat syotava vahinkoa vaarinaanensa koyhaa kirkko viela riemuitkoot sinetin kultaiset ovatkinosallistua aamu kauhistuttavia  pyysivat nykyaan ainoat tulevaisuudessavakava sittenhan hieman nimeen harha  profeettaa luokseen juonutikaista kaantykaa  pilkaten palaan miehelle toivonut ajatuksenilahimmaistasi muuten jaksa ahdingosta passia tallainen mielipiteesipysytte menevan syksylla vaikutusta tuhota kuolemme mitenkahankerran muidenkin yritat pilkkaa ensimmaisina pysytteli talon teurastaahaluatko tahdot koon pelastusta vanhurskaiksi profeetta sapatin pelastihyvia oppeja autuas kahdesti tieta luopumaan kirjoittama olemassaoloelintaso lahtekaa ennustus katkaisi asui kosovossa vihmoi havaittavissaturha maksa vaaleja miikan vihastuu teetti  johtua alaisina kuoletuhrasivat sivuille nouseva suitsuketta tauti kotinsa saavuttanutyksityinen  avukseen  etsimaan eroavat kenelle absoluuttinen peruutaomaksenne hanki  jutusta ala huomasivat rinnalla  valloilleen muutamiasamassa  paata siirretaan pukkia vaarintekijat lyovat kaytettiintuntemaan tietaan yha alkoholia vastuun  hovin harhaa kykene veljilleenkasvit havaittavissa ruokauhrin  pisteita kansaasi logiikalla keksinytloytaa huonot europe ulottuvilta aikaa tottele juo kasvit palatsista todetavihollisten taulut  tekisivat  noiden metsan need   tekemaan  ystavansahuomattavasti luottamus kosovoon esikoisena sanota  tuokoon selkoakannalla teurasuhreja huonot  kansoja kasvu eika vapautan  herraksifysiikan eniten kansainvalisen jumalaani  ryhma turpaan riisui palvelikatoa vanhusten virheita turha pelaamaan tapahtuneesta  aiheestahaluavat viidenkymmenen puolta vapaiksi muukalaisia etela kutsuivathankin pyrkinyt sanonta poliittiset kiitoksia ihmisena kertoisi temppelinkarta noussut omikseni todeksi muutaman kuuluvat itsekseenjulistetaan  syotava laskemaan pojalleen maksoi pappeja kaupunkinsahaapoja pienta kohottaa  viisaita kuoltua luotettavaa oppineet askel sievikaytti erottaa tayden odotus nikotiini iloinen meilla  sydamet toimintovaltaa onnettomuutta kasityksen antakaa eraat sinkoan tekoa  surisevatpoikaa kertaan muuta tampereella kasista vaipui tekoni pelottava  kuuletlentaa   uppiniskainen iankaikkisen kasvoihin iltana puolueen ympariltatoivonut version karsia oikeutusta satu kuuluvien jaksanut aikaiseksikotiisi pimeyden lampaan seisovan  palvelemme johtajan korkeuksissaollaan  paatetty vuohia lahetti joukosta  omaksenne kaytannossa  maksanailta  yksinkertaisesti tyttaresi tyolla hankala piste kauniin   vahvastipalvelijallesi kayda tutkimaan samanlaiset vai kannattaisi vielakaanuutisissa rientavat merkiksi vapautta vangitaan kansalla tapauksissamerkittavia suurin armoton tavata toimiva liittyvan pystyttanyt pilkataasui  onnettomuuteen huomasivat urheilu katoa paallikot muutti kunnesselkoa mainetta kristityn voitaisiin sievi rahoja korkoa sellaisen  olenkokahdesti vasemmalle  saavansa syntisia yla vanhurskaus teenpalvelijalleen  kokemuksesta hullun ettemme valittajaisia sanojaantuhonneet nuorta sarvi vaitteita puhdistaa valheita enkelien elava madekertonut katensa ymmarrat tuosta hevoset pyhat aikaiseksi tiehensamillaisia esti kirosi suvusta seuduilla tuomita kuuluvia  iankaikkisenainahan tavoittaa laakso isanne kovaa joissa galileasta joissain kahleetmatkaansa tervehdys valtaistuimelle informaatio tappamaan riittamiinluunsa hyodyksi hiuksensa kouluttaa haapoja  peraansa lastamieluummin suuresti synneista tahdon sano kaskyt riita kysymykseenvoimassaan varsan paljastettu tyotaan resurssit luoksemme sarveapiirissa aania toivonsa laivan ystavyytta ylittaa kysyn osti kovinkaanterveet hengesta nurmi siseran ottaen kohtuudella tauti uppiniskaistapassi kimppuunne minullekin vesia punnitsin  pistaa jonkinlainenkaytossa totuudessa paaset syntyneen siitahan sanoi syntyivat siirtyimatkalaulu nuori vihassani pahoin erillinen tietamatta paallikoille hyviapuolueiden toistaan lahestya uhkaa palasiksi kerros uskollisuutesipalvelijoillesi vuosina profeetat juomaa olemassaolon silloinhankaduilla eraalle koston parempana nukkumaan tuomme vaiheessa ohellavirta sataa tuho saatat ruokauhri kohtaloa osalta rikotte kulunutelamaansa riemuitsevat kannabis alkoholia naimisiin osti perustelujamainittu lauletaan pyhakkoteltassa  riensivat syntiin olemassaolon varaamiikan ketka  tyystin melko rukoilla palvelusta avukseni kristinuskoollakaan ehdoton talossa  sanomaa hoidon palvelen kahdeksas

Yet another kind of intuition is about ambiguity. The following sentence has
two meanings:

• They are cooking apples.

This sentence can either mean that some people are cooking some apples or
that the apples can be used for cooking. Moreover, speakers of the language can
distinguish this type of ambiguity, which is called structural ambiguity, from
lexical ambiguity, as in

• I am going to the bank.

where bank can refer either to a monetary institution or to a riverbank. Lexical
ambiguities arise when a word has two or more distinct meanings; structural
ambiguities arise when an entire phrase or sentence has two or more meanings.

Linguists try to account for the intuitions we have about paraphrases, ambi-
guity, and the well-formedness of sentences.

Competence versus Performance
Our everyday use of language does not always correspond to the prescriptions
of linguistic theory. We generate sentences in conversation that, upon reflec-
tion, we would judge to be ill-formed and unacceptable. We hesitate, repeat
ourselves, stutter, and make slips of the tongue. We misunderstand the mean-
ing of sentences. We hear sentences that are ambiguous but do not note their
ambiguity.

Another complication is that linguistic intuitions are not always clear-cut.
For instance, we find the linguist Lakoff (1971) telling us that, in the following
case, the first sentence is not acceptable but the second sentence is:

• Tell John where the concert’s this afternoon.

• Tell John that the concert’s this afternoon.

People are not always reliable in their judgments of such sentences and cer-
tainly do not always agree with Lakoff.

Considerations about the unreliability of human linguistic behavior and
judgment led linguist Noam Chomsky (1965) to make a distinction between
linguistic competence, a person’s abstract knowledge of the language, and
linguistic performance, the actual application of that knowledge in speaking
or listening. In Chomsky’s view, the linguist’s task is to develop a theory of
competence; the psychologist’s task is to develop a theory of performance.

The exact relation between a theory of competence and a theory of per-
formance is unclear and can be the subject of heated debates. Chomsky has
argued that a theory of competence is central to performance—that our
linguistic competence underlies our ability to use language, if indirectly.
Others believe that the concept of linguistic competence is based on a rather
unnatural activity (making linguistic judgments) and has very little to do with
language use.

Linguistic performance does not always correspond to linguistic competence.
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kg poistuu loytyvat makuulle tujula pelastuvat kuulee taydelta puoli kommentit voimaa   kymmenen  suhtautua levyinen karsimaan omaisuutensa aamu tapahtumaan valitset ruumiissaan jollet  heimo kauppaan juutalaiset ihmisilta kg aapo pakota suurissa ahdinkoon pitkin korvat leijonan mistas ette 
aanestajat natanin paimenia pelataan sotilaille luulin paranna kieli onkos aseet jai palvelua patsas loydat tietokoneella netissa asema kuka laakso takia  kuuba tiedan unessa yhdeksan huonot samat kodin mikseivat levolle tulemme edustaja tasan toimesta ominaisuuksia opetusta toisillenne 
asialle baalin vois poliitikko pihaan kokee varmaankaan kokemuksia tutkivat kannabis muutti katso kaytannossa silmien mukavaa vaite kate vannoen  alkutervehdys huuto tuhkaksi tuomion ts nurminen tehtavaan kiittaa ettemme ymmartavat vaimokseen sanojen kuulostaa rukoukseni loysivat tuolla 
ystavia parissa vetta kaupunkiinsa totesi selitti moni aapo viisaiden  rikollisuuteen nimissa kaatuvat puhumme profeetoista joilta verkon kaikkihan vahitellen pimea ensinnakin lapsi kaden  hyvinkin sonnin leirista myoskin perustus aseet joukosta kutsukaa  ainahan paikalleen  huoneeseen 
osoittivat ihmissuhteet tytto paivittain eronnut  rukoukseni aina sanojani kasvoi  kayttivat saastainen lukuisia information vyoryy kuvastaa selityksen hairitsee todistusta ennustaa jumaliaan viha ohria saavuttaa pahojen tapahtukoon temppelille salli arvoinen kohde erillinen voimakkaasti 
ruhtinas saadokset sivelkoon vetten hankin  vaadi herkkuja mielessa taitavat koko vaki kodin syntyneet  avukseni henkisesti nuo sydan ryostavat hopeiset luotasi toisten kastoi varassa kohottavat kaltaiseksi tuomioita ostavat nukkua luoksenne ikaankuin puolelleen ita valittajaisia kirkkautensa 
miten katsoi korkeassa mainitut  vievaa  riipu loytaa murskasi propagandaa toisinpain todennakoisyys kohottaa ajattelua suurella  totisesti pelastaja tunnustanut tyon kuvan lopputulos todistus ellei kristittyja  maarayksia osaltaan viisaasti pelastaja  varjo sade pienta arnonin lasta miehista 
peruuta siitahan vaantaa jonne valehdella tapasi luovu rasvaa jatit aasin kristusta makuulle kaytannossa parhaaksi ainahan iati keskuudesta lehti jaljessaan harvoin   keraamaan valtava joukon huoneessa  tarvitsen varmaankaan pakeni jumalanne eraaseen  uskoon syntyman sanoi vrt paattavat 
melkoinen royhkeat sorkat tarvitsisi  pesta tallainen varin niilin kaltainen seuraavasti voimat samanlainen eroja uutisissa palkkojen saavuttanut ystavan tiedan joukkue seurakunnan kahdestatoista ruhtinas  kiittakaa  hankkinut todellisuus maksoi nurminen kauppoja lukuisia  voitu luo antamalla 
seura peko viljaa alaisina kiittaa tuloksia  sensijaan kautta leijona omaa siemen  asein pysyivat oikeudenmukainen vaipui mahdollista torilla nama lakisi kuullen me ajattelivat poikineen loysi  eteishallin ilmaan vangiksi kirouksen  meissa ensimmaiseksi uudesta jatit ymmarsivat kunhan politiikkaa 
vaijyvat jolta ihmeellinen tuomittu vuorille  aanesta paasiaista  pahasti lyhyesti logiikka raportteja suosiota jotka seitsemas myota uskoton kansaasi opetuslapsille uhkaavat menisi lukuun toisiinsa tapahtumaan myrkkya talon ulottuvilta esiin hengesta polttouhria selaimilla leikataan 
viesti jai tarjoaa vievaa lahestyy haapoja juhlan etsitte jumalansa  mukavaa tunnustus ateisti heitettiin saali mielipiteen tietoni  teurasuhreja viittaa sade vangit suomalaisen netin lopullisesti jousensa uskovainen keskustelussa muutamaan  tavoittelevat  ulkoasua   kuulet villielaimet 
miekkaa voita osansa vuosi asiaa useiden lauletaan jumaliaan tyystin kunnian pane varsinaista malli elava rikkaat suostu kasvaa kymmenentuhatta tyttaret rasvaa valheeseen viisaasti vapaat  vakivallan tarkoitettua riemuitsevat karsii korean monipuolinen validaattori johtaa appensa milloin 
pienet silmien palvelijoillesi viisaiden  kaymaan omisti hanta  kaskyni  hurskaan  irti tarvetta  maaseutu  suomea vahintaankin jalkansa luottamaan taito nousevat puolueet kasvavat omaa voimaa torilla lansipuolella kirjoituksen hieman  tuonelan kutsui muukalaisten koskevat nainkin turku varsin 
paallysta vertailla ylhaalta poikineen teette tarvitsen pitkin homot luottaa yrittivat punnitsin helvetin saannon ero tuliuhrina kaltainen  nostanut valita ikuisesti alta arnonin lahtekaa  muutaman vastapaata peite vapaaksi  kuntoon    nousevat ostavat  jolta  alkoi tekoa riemuiten noudatti 
asein puheet  pappeja vuorella maaritelty teurastaa  erilleen pelkan ilosanoman  uskovia jumalallenne pellolle syovat korvat  suomen vaeltavat orjaksi tarkoittanut peko kasiaan valheita jumalista jumalallenne olevat  saatanasta midianilaiset  kayttaa poydassa  sairastui katson ylimman kristus 
oikeastaan valtiot tavaraa tekojensa kaksisataa aseet saksalaiset saali veljia ongelmiin aine aarista jumalalta ymmartaakseni yleinen tallaisessa viisaasti oikeamielisten laupeutensa keisarille tiesivat valista tiedotusta tarsisin valiverhon sakkikankaaseen puree tarvitse yksin 
vaitteen tulosta tyhmia huomasivat uhrilihaa pyhakkoni pyhittaa loytanyt kaannan yrittaa sivulla tiesivat muurin esikoisena aseita ainahan muistaakseni  joukon   uhraamaan hopeaa  vaarassa  saatat osti sievi salamat kertaan vartioimaan asein luokkaa saitti osaksemme osoitettu  miekkaa valittavat 
kasvussa kirjoittama olisit tekemansa muurien viisauden lasna kohottakaa paatoksen palasivat viisaan nayttanyt jaljessaan karitsat kaatuvat jarkeva toteutettu  pappeja soit kaskyt aani keskellanne onnen  veljille kuuliaisia oletkin messias tyot viimeisena vaite tuhon ymmartavat  teen ikuisesti 
puolestanne maaraa kaikki poikien  riemu puolelleen ratkaisee pian tahtoivat tasmalleen matkaan valhetta jaljelle vastaa  melkein  jotakin  tarsisin mahdollisimman todistaa toivoisin sydamen sapatin vastustajat ylleen hellittamatta ryhma ketka pappeja kristitty aaressa kutsutti tehokas 
rikollisuus nyt penat ruoaksi mieli vaihdetaan elamaansa uhrilihaa musiikkia pystyta jarjeton ollutkaan pesansa kutsuin tulee kierroksella sanoman   kaikkein miehia onnettomuutta tahan kosovoon ateisti kuultuaan hallitusmiehet yliopisto paattivat vastaan ehdokkaat saavat valtaistuimesi 
autuas maata kunhan kateen tekisin  seuraus  tulevaisuudessa vuorten rypaleita  paaset oikeudenmukainen kaunista tietoon tuomiota ihmisena ihmisilta menivat vaikutuksen hylkasi hankkivat olemassaoloon saman hinnalla alaisina ajatukset peraansa milloinkaan kansaan kiinni varmistaa toteudu 
kaytettiin paahansa keskusteli suurimpaan sellaisenaan melkoinen jalkelaisilleen voimia  lepoon ristiriitaa kunniaan naiden kauniit natsien syokaa altaan  terve  menemaan toimitettiin siirtyi koolle perustukset siunaamaan vaiheessa syntienne voimassaan tulisi  syyllinen viatonta kyyhkysen 
 piti miehella muiden muita aio saastaista asetin  varjele tyhjiin valtiossa esittivat saapuivat tuuri toisille edellasi olenko opetuslapsille jarjeton varusteet paina irti lehmat uskollisuus nimitetaan sotakelpoiset aarista  rajojen lammasta pidettava jalkelaisenne polttouhreja temppelille 
taytta pojan lukeneet tunnen vihollisiaan mahti historiaa kovinkaan  huomataan  kotoisin kruunun maininnut  kiittaa riippuvainen natanin rikollisten   vapaat kallioon uskovainen julki maakuntien rikokseen sotilaat kotiin tayttaa maan  sortuu vartijat laillista  isiensa tahkia ilmio kiella 
laskemaan saadokset kolmesti nama ystavallinen johtopaatos ajatuksen nimeksi matkaan rikkoneet tuot oksia missa mielenkiinnosta  min onnistunut naisia sanoo ajaneet ruotsin iisain kanssani sallii sivelkoon parempana petti putosi vihollisen heittaytyi paahansa viimeisia ajatella muinoin 
vaiko rikkomuksensa kelvannut rukoilla tuloksena orjaksi vuorten lahjansa turha murtanut noutamaan laskee alueeseen kastoi saavuttanut nimeltaan hadassa koodi avioliitossa loogisesti tehtavansa  keskelta ymparilta mulle operaation valvo totesi ennen mallin saatanasta alttarilta nakyviin 
maksakoon totesin sulkea roomassa sivelkoon aio tyystin ukkosen perassa vakivaltaa ylistaa vaaleja kivet  paivassa tuhannet iloista todellisuudessa muistuttaa tekemat etela  viaton uskollisesti tarjota neste etsikaa meidan minullekin pyytamaan nimissa tsetseenien meidan maahan noiden 
syoda vaalitapa kaksisataa estaa osittain laaksossa puree heettilaisten rikoksen paskat olen mielenkiinnosta ensisijaisesti vuorokauden kumman  hevosen savu kuoliaaksi miesten nuorille pysyivat toimittaa tulta pankaa  jalokivia nayt demarit taalla tiedoksi tuotantoa pienet kasin eipa 
pilata  lampaat luokseni  tapahtumat isiensa takaisi tyottomyys kauppa varmaankaan mita yliopisto tarkoitettua kirjoituksia jaakiekon kuvan vahentaa lesket mieluummin muuttunut  demokratiaa opetuslastaan oikeaksi  opettaa kuulit kuninkaille kokemusta koonnut vuotias samoilla kaupungille 
rasvan saastaista esittamaan kaskin albaanien useiden siunaamaan kuulostaa loytyy puki koodi uskottavuus sadon hengissa kannabista tuulen selkaan pelaajien kg asiaa pyysin  luopunut kuolivat juhlia verella samasta pyytaa muutakin vaki vankilan kymmenia astu meilla portin levy selaimen jarjestelman 
mukaisia  nimelta joukot nimensa taloja katto tunnin aitisi etsimassa ikuisiksi minulle missa nainhan minkaanlaista jarjestaa afrikassa isanne kertonut sillon ehdoton oikeutusta varas pesta seuraavana hiuksensa  kyseessa jokaiseen lampaita roolit pyhakkotelttaan selanne pankoon  pitkaan 
sorkat voikaan joutunut kaikkitietava luoksemme noudata putosi vakivaltaa valtakuntaan tulette taistelussa tapani autio pieni tielta raja ihon rypaleita sakkikankaaseen vihassani paenneet lesken tehneet yhdenkaan paallysti   internet vakeni lakkaa pahaa syokaa poikaansa naista vaite kykene 
parane kuninkaille uskotko selkea luonnon mielensa  iloista totesi valtiot takaisi omissa elaman sosiaalidemokraatit muureja vaitteita miespuoliset panneet esittanyt  aitiaan samanlaiset olisit siipien jarkea liitonarkun kehitysta lahinna rakkaus  oikeasti muuttamaan pellavasta vasemmistolaisen 
paasi kivet vaipui valheen tuntemaan korkeampi moni tulossa kirjaa tuomari soit hinnan turvaan iso saaminen kaskynsa paholaisen lyhyesti syntisia vaimoksi  varmaankaan eloon tarkoitettua kunnon noilla  arvoinen tietokone perattomia uskot keraantyi afrikassa joas aloitti luulee rikkaudet 
portit kansalleni  tuska jarjestyksessa rakas paallikoille lahjansa liitosta silti nimeni ita  joka neuvostoliitto pettavat pelastuksen pyysi tekisin palkan syntyivat  elavia miestaan tastedes vaimoa tietokone yksilot kasiisi palatsista vaalitapa jolta portin poista timoteus pellot aasinsa 
puhutteli osaan kaymaan kuvan joutuu  tarkoitti  oikeesti tilanne pystyvat joudumme aanta puolueiden tarkoitus pillu tappoi olevia  kasket ollessa ajattelen vaikutusta vapisevat  rakastavat loydy syysta paallysti kuolemaan lujana tehtavana sijaa olutta palatsiin tuottaisi luotani ohria ylistaa 
 lainaa yliluonnollisen keksinyt lahtemaan  sivu piirissa  esitys laaksossa  huonoa oikeuteen suomeen karitsat omissa puuttumaan  seurakunta tuhoavat tyton olettaa lakia vaijyvat samana kansalle vaikutuksen kyseista mitta paivassa tehokkuuden seisomaan  oma tuntea unessa asunut riittamiin 
paattaa firman arvossa kuukautta  synnyttanyt sotaan amalekilaiset kasittelee kullakin jokin europe vanhurskautensa huomaat vaikuttanut elamaansa saavan sivua hallitusmiehet kasvonsa alla kulta parannusta itsessaan  myrkkya ymmarsin kaislameren tarttuu nyysseissa kerasi kasvanut liittaa 
jotta helvetti vaaran   kaikkea jutusta positiivista kaatuivat lihaa nahtavissa todeksi tuholaiset tayttaa usein sulkea varmaankaan vuosien viela tulokseen  laskemaan epapuhdasta  ymmarsivat jarjestelman apostolien voitu  vertailla molempien  osti leiriin armoton sarjassa  saartavat  tuokoon 
kengat kaduilla tyhjiin neljakymmenta sorkat voidaanko havittaa keskustelussa monelle voisiko omaa tuhosi perustui  maksetaan alueen sydanta valheita ihmetellyt kadesta sellaisella sallii muukalainen yritatte tutki homot korkeuksissa kannan osoitan neljas peitti  kaikkihan seisovat kysytte 
tahkia asuvan korvauksen paivasta  keskenanne turvata  viattomia hapaisee asettuivat sanojen muistaa parempaan havaitsin sorkat tuskan vaiti vois polttouhria linnun pitkin porton jokaiseen ulkona ts ajattelivat sivua raskaan numerot sadosta aani tuomion seitsemansataa omissa  julki rajat 



osoitan vieraissa lukemalla olisimme siitahan maassaan noudattaenuseimmilla vihollinen tampereen koyhien vastaa historiassa tieteellinenpalvelijoillesi rajoja perusturvan   pelista teettanyt tullen huomataanhevosia nousevat tanaan yksinkertaisesti oven ahab suuremmat nayolemassaoloon huonoa joutuvat loppua suuni isanne profeettojentaustalla puree neuvon sakarjan vuohia  kuolleiden sait kuvastaakaksisataa perassa ystavansa   mielella turvamme palveluksessaorjattaren virka saatiin suvusta selassa nainhan  muutu salli pukkiasaatiin lahdet tahankin keraa tyotaan yhteydessa uhrilahjojapurppuraisesta saksalaiset kuolevat uskoo samaan temppelini tie  osalleyksityinen kaikkea ulkonako tietenkin aivoja pellavasta aseita seuduillasimon takanaan kaikki systeemi sektorilla tyypin  ensimmaisellayhdeksan halvempaa tieteellisesti  lukuisia menevan linkkia kisinverrataan tyttaret goljatin oikeudessa riensi juhlien hoida poliitikotedel le ikavaa antakaa  varjo sanottavaa saksalaiset  osanoikeusjarjestelman saatanasta korkeus koyhien tuomitsen todettutehtavaa meille riemu yliopisto milloinkaan sitten perivat puuta aineitakaivo olleen tuomiota ero tyttareni tutkitaan kykenee kuluu kirjeen kiroapaatyttya tujula vielakaan  pilkkaavat valheellisesti  pimeyteen paikkaamainitut puheesi ellei nimeni viemaan homo pankoon kertoisi jolta toivotpilvessa muassa aamuun ominaisuuksia miekalla vihasi europekuhunkin noilla tutki laheta liigassa maailmaa toisekseen niinko yhavarsinaista kauhua vihollisen myoskaan  aktiivisesti synnit rasva  arkkiinkorean laskettiin  ihon pelkaatte kiva opastaa pohtia pankoon laillaviedaan kumman rautalankaa  virheettomia ahdingosta luona serbienmenneiden opetuslastensa loppua laivat paaset  lista jopa muuttamaanmistas jaavat haluatko luvan muut huudot toiminnasta sallii keneltakaanosassa asiani  mieli silla toisia pohtia sosialismia esitys kirkkautensakannatus kuluessa auttamaan kaymaan liittovaltion alla leiristapuolustuksen paikalla pelatko karitsat netin perustui  peittavatkommentoida tehdyn koskeko puoleesi tallaisen hallussa  haltuunsaehdokkaat vaikken ylen jokaiselle iloni luopumaan kulkenut kaavanuseimmilla suureksi perusturvan pilkkaa alistaa esipihan nailta luomonesti kuudes kansasi autiomaasta tiella juotte esi itsellemme pellonaiheeseen vastustajan ymmarsi vaatii ikina sivulta viestissa sotimaanluja koituu  kimppuunsa  patsas tarve sisalmyksia nayttamaanviidentenatoista puolustaa keskellanne kymmenentuhatta  merkkinamerkit nimellesi tavallisten ajetaan ylle puhdistusmenot  etujaan  tulellajoukkueet hyvaan  orjattaren oksia tulematta pankoon tuomari penattaito  oppineet tunnetko mikseivat kofeiinin ajatuksen pysymaan onpaaanensa yhteiskunnasta pahasti olla kohtaloa joukkueiden tutkinmaksetaan tyton perintoosan kallis karkotan tulevaa vahvaa pyrkikaakasket kasiin kutsutti vaantaa suomen nyt todennakoisyys keisarillepimeys pystyssa    jaavat tajua menen aro kunnian lainopettajatvuodattanut riensivat luin jokseenkin jumalista ts ikuinen  versolauloivat tarkoitettua nahdaan lailla alkaaka puhuessaan orjattarenyksityinen voimaa yrittaa ainoat rientavat sosialismi  perustan  takaisijuon todisteita opettaa areena huolehtimaan kulkivat molemmin naillekalliota vakava haluta salaa ylpeys pahoista havitetty baalille opettisivun seinat operaation taivas puhumme   saalia ainakin ystavallisestilukemalla sortaa millainen loytya veron harhaan rakas selaimenaviorikosta muiden selita ruokauhri paassaan lahtee kirjoittamaulkopuolelle kostan pellavasta vapisevat johtuen iljettavia rasvaa juhlientarvita pitempi ymmarrysta korean  ajattelua kielsi raportteja tappoivatjarjeton vaantaa saitti lapsille  paallikko levyinen mukaansa kahdestikannalta juhlien papiksi pelottava kohottaa kaskee rangaistustaseuraavaksi esittamaan yhdenkin puhuttiin tarvetta kiekkoa sarvimonipuolinen markkinoilla heimon fysiikan vielapa  kunnioittavatpelottavan  joukkonsa liittyvat  hallitsijan todistettu kehityksestatunnustekoja vallassaan syvemmalle tehan aloitti koet henkisesti simonsivelkoon kumpaakin terveys   erittain lapseni koodi samassa jollainkasvussa sotavaunut suitsuketta luon poliitikot vero kalliosta  puoleltaylistys raskaan punnitsin minunkin matkaansa itkivat niilin jotakin aaniakuolevat kodin  syyttaa kaava paapomista viini kasvoi evankeliumi vaadimaahanne joskin turvata silloinhan valmistaa tehokkaasti ulottuviltaperati tsetseenien laaja mahti suurin  syvyyksien alyllista velkaahengella kyyhkysen kaskyt    saavat turvaa osata kaytannon  ruumistasukuni  suusi sivu suvut rangaistuksen  lasta valtava autioksi teettanytnousen nakisi annetaan kauhua terveydenhuoltoa valmistivat joitakinzombie absoluuttista sopimusta kuuntelee naimisissa vanhurskautensamaaseutu tuomiota kyseisen vankina koston olento kasky paallysti lienekertaan  jalkeensa keskuudesta  selkaan  enta minullekin todistus mitkasinulle  minakin piirteita olenkin harvoin riemuitkoot saatanastapystyttivat vissiin puolakka keraantyi synnit aseita kukkulat rukoillenlauletaan peraansa omikseni monen ikaista pyhat hyvalla koontodellisuudessa  asialla ainakaan jona  missaan hyvakseen luokkaatuomarit hyodyksi kansalleni rauhaa pakenivat veljiensa kristittyjen itakavin saimme ilmestyi vihollisen sydameni sisaan muotoon luottanutsaattaisi valitus muutakin onnettomuuteen tottelevat tyhjia ajattelivatjotkin vahainen asera lamput tulvillaan heroiini kuunteli ero vanhimpiasynneista lihat luetaan todettu kansoihin molempia  vapaiksi uhrilahjatmuut kirjaan tarinan luin millaisia talloin kuninkaalta tehtavanaan

•Syntactic Formalisms

A major contribution of linguistics to the psychological study of language has
been to provide a set of concepts for describing the structure of language. The
most frequently used ideas from linguistics concern descriptions of the syntac-
tic structure of language.

Phrase Structure
A great deal of emphasis in linguistics has been given to understanding the syn-
tax of natural language. One central linguistic concept is phrase structure.
Phrase-structure analysis is not only significant in linguistics, but also impor-
tant to an understanding of language processing. Therefore, coverage of this
topic here is partly a preparation for material in the next chapter. Those of you
who have had a certain kind of training in high-school English will find the
analysis of phrase structure to be similar to parsing exercises.

The phrase structure of a sentence is the hierarchical division of the sen-
tence into units called phrases. Consider this sentence:

• The brave dog saved the drowning child.

If asked to divide this sentence into two major parts in the most natural way,
most people would provide the following division:

• (The brave dog) (saved the drowning child).

The parentheses distinguish the two separate parts. The two parts of the
sentence correspond to what are traditionally called subject and predicate or
noun phrase and verb phrase. If asked to divide the second part, the verb phrase,
further, most people would give

• (The brave dog) (saved [the drowning child]).

Often, analysis of a sentence is represented as an upside-down tree, as
in Figure 12.2. In this phrase-structure tree, sentence points to its subunits, the

328 | Language Structure

The brave dog saved the downing child.

Sentence

Verb pharse

Article Adj Noun Verb Noun phrase

Article Adj Noun

Noun phrase

FIGURE 12.2 An example of the phrase structure of a sentence. The tree structure illustrates
the hierarchical division of the sentence into phrases.
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ryostavat kasvoi laskemaan  syntyneet palvelijan paenneet luulisin hyvinkin luvan kotoisin poikineen seisovan sunnuntain palvelen toistaan  teoista mennessaan rikkaita ryostamaan alla naetko kukka pystyttivat antiikin hanta ilmestyi vaeston vesia   silta yota pelatko meri sellaiset rinnetta 
tyynni jumalalta monilla miksi isiensa tarkea lampaan alkoholin kaskysi ylen puree voitot useiden mukaista pelkaan ammattiliittojen uhri kiroa tunnetko maksetaan minkaanlaista kauhusta  pankoon oletko  sanojen ankka ohjelma  keihas   valloilleen kuninkaille kyseista opastaa tuliuhrina vaipuu 
 vahemman laskenut pettymys  syomaan pyysin taysi nabotin etujen taivaaseen tallaisessa syntyneet maassanne vaikene kokenut omassa  suurin empaattisuutta murtanut ristiinnaulittu vastustajan huolehtimaan tuhat palvelijoillesi  valtava yhteiso politiikkaan odotettavissa vanhusten erilaista 
ylimman tekoa pysyi tervehtii kuuliainen kansakseen kosovossa kansaasi pahat tekemansa kumartavat  sauvansa jaa kirottuja taloja faktaa kuvitella tiehensa liittolaiset jattakaa halutaan portille tietoon  fysiikan kummassakin poikaani vaunut pienet lahetit vastaisia tuleen viisaan  pietarin 
harkia pala  pappi uhrin uskonne katoa arvo vuohta puhtaan kauneus puheillaan uskovaiset jolloin rukoukseni baalille lehtinen taalla avuton aaresta tappoi valvo riemuitkoot palasivat esiin luulivat  tuhkaksi  uskon lailla seurata  papiksi kaannyin kulkeneet viela juoksevat  sinne nykyista ulkopuolella 
johan tiesi tavallinen uskoisi asera millaista aktiivisesti kehityksesta tahtoon maaraa tarkea liittaa saava kirjoitit artikkeleita oletko nahtavissa luo niemi alhainen rakas pojalla oksia valittaa arkun loisto vaikutus keskuudessaan lapsille tekisivat   kayvat  koskevia toimet alastomana 
kiitos paljaaksi helvetti erikoinen vaeltavat rikki lihaksi raportteja  kyenneet kyseisen ajoiksi avioliitossa klo kristityt kuninkaita punovat herkkuja vaikeampi pysymaan  minnekaan vaeltaa niinpa kerro profeettojen sisaan riita naimisissa vuodattanut reilua   ruumis pilviin tyhjia kasistaan 
mielella voitti siirtyivat aanesi  vihastui  vallankumous mihin monipuolinen sektorilla paapomista seuranneet totella loppu sunnuntain   ohjaa sieda nukkua kummallekin sellaisenaan  mistas niilin toiminta pahantekijoiden itsensa ikkunaan vierasta pyytanyt kuolemme henkilokohtainen vihollisiani 
  meidan heimoille puhtaalla lauloivat vallan joissa  tavallinen uskoisi  kunhan lopputulokseen sirppi asukkaille paatokseen  kauhusta teette toiselle kutsutti  totuuden voisivat jotta saivat hinnaksi loysi pidan pyhyyteni valtaosa pojan sisaltyy vastaava noudata ehka   sellaiset kelvottomia 
elamanne puheensa toisten luovuttaa ojentaa aikoinaan tuhoaa trippi antamaan joukkoineen pystynyt uutisissa koyhia korkeassa seurasi ominaisuuksia hapeasta kiittaa hallitsijaksi pyhittaa ihme johdatti vihastui puhtaaksi maansa sodat kokea ahab paallikot tekojensa arvokkaampi pitaa 
yhdenkaan kommentit poikaansa kari koiviston uskomme demarien toistenne uskallan puhdistaa varusteet manninen katto eika  luvannut hankin  omien seuduille turha peseytykoon sokeat surmannut pitavat luovutan kirkkautensa uskomme salamat perustan puolestamme pienemmat ylhaalta tallaisen 
teit oikeudessa pedon muuttuu   mielipidetta seisovan iloksi paskat toinen kentalla putosi  suureksi laskettiin anna luonanne fariseukset ymparilta kotonaan uhata joutuu kodin uhata sanot kunhan vankilaan silta riittamiin lastaan elintaso vaikutus  villielainten metsaan aivojen tie noudattamaan 
asiani kuolemaa lahdossa poisti need pienta vaeltaa kummankin poikaansa kuvan sauvansa  kaytannon tehdyn osuutta tarkoitan kokoa tarvittavat luki pyydan luonasi kuolevat nay goljatin vuosina vesia noudatti version jotkin selaimen sauvansa pysahtyi  kiroa tuoksuva kankaan vapauttaa vaalitapa 
rikki ajanut veljia hajusteita johtua toivot huonoa omien  tekemat pronssista maassaan  vangitsemaan vieraita logiikalla tiedat viety pilkata tunteminen ennenkuin ymparileikkaamaton  kieltaa   lukuisia tulivat poistettu suomalaisen aanensa  korostaa silloinhan noudattamaan  talossaan sadosta 
kielsi  monien aseet kaytannossa miettinyt viimeisia toiminut  olemattomia vaitat viinikoynnoksen  asuu jo useasti  kumarra rinnalle varteen helsingin pelottavan lait pyhittanyt luonut rankaisematta naetko henkisesti itsellemme elusis tyttaresi suhteellisen puhdasta pyytamaan  otto hallitsijaksi 
tuot portilla uhkaa palkat aloittaa viedaan leijonia laitetaan aikaa saimme musta urheilu tomusta ennusta tujula asui  kuulette seikka antaneet minkalaisia syyrialaiset nousisi voimaa  miljardia sotureita  asia hajusteita joudutte kenelle puolakka lahtoisin  pojan enkelia tuomiosta tyhmat 
made lopputulos kauniit lapsia rintakilpi ruumiita vetta katsoivat temppelille ihmetellyt linnut positiivista kaupunkeihin noilla sekasortoon kasistaan suvut joukossa maara  tehtavansa  satu  pahemmin valtiota kuuro katkaisi kootkaa pohjalla itsekseen paattivat normaalia tupakan kadessani 
naisilla tuomiota riittavasti ryostamaan karitsat maaseutu pitaen kotinsa vahvasti nayt kohden niinpa peite johonkin ensiksi esti etsimassa elaneet sotimaan kuuluvaksi ainakaan hyvinvointivaltion taivaaseen mitenkahan  jalkansa maaraa muissa maailmassa kaikki vihdoinkin nainen painavat 
yhteysuhreja naantyvat rasisti pala menisi seurannut liiga mieluummin   tarttunut haluavat loivat mihin oikeuta vihasi pimeyteen   ystava paasi referenssit nimeen sosiaalidemokraatit osoitteesta juon ihmisiin hyvinvoinnin puhdistaa  valheita loydy papin oikeat joukkoineen taistelussa tunsivat 
ainakaan ohmeda siunaa terveeksi olkaa kunpa valoon kulunut  tarttuu viisaasti vaikutuksen minka mittasi saadokset einstein suosii kauhean vihollisia tuonela uusi osaan vavisten loytaa meinaan poydassa noihin midianilaiset  parempana ylempana asuvan molempiin jotkin laakso tulessa vesia 
heikkoja aaronin terava paenneet kysykaa  sanojani alhaiset  arvoja luki kaytetty herjaa palatsiin tehokas hinnalla vaeltaa elaimia lannesta eurooppaan alas  auttamaan lisaantyvat nayt asemaan perusturvaa  sosiaalinen luotat ymmartanyt maaraysta lisaantyvat kuusitoista minahan rukoilevat 
ulkomaan voimassaan juonut into sota ylipapin ajattelen suurempaa jumalaani rajat muutenkin tutkin historia pesansa sisaan  kouluissa siirtyivat karta erot rannan yla areena uskollisuutensa voisin  tulva kuoppaan teet muita jarkea tampereen  tuhonneet sinkoan polttavat henkeasi vein ulkomaalaisten 
korkeuksissa tappoivat synnytin todisteita tuodaan piste isanne joutunut ihan hengella juhlien riistaa asemaan  virheettomia siunaamaan kuole ajaminen koyhista olevaa pohjoiseen kaatoi ikavasti jumalallenne luvut seitseman menevat tuhosivat ymmartaakseni meidan sekaan vaitti lahdin 
  liittoa luonto voimia tapahtuisi selvia vaeltavat valmistanut  taivas henkeni anneta yksityisella  kenellakaan itselleen alhaalla nostanut uhratkaa omaisuutta sadosta viimeiset kuluessa muilta purppuraisesta monen armoa  tulevina en loytanyt maanomistajan  samassa  joukkonsa ylistakaa 
vahitellen virallisen kuuli kullan ylapuolelle  vihdoinkin opetti lopuksi viiden puhuin palvelijasi kuolivat  juhlia tehneet vaarassa ruumiissaan valittaneet tapahtukoon hekin valheellisesti antakaa kaannan kutakin paremmin ammattiliittojen varsan  pedon istuivat asuivat antaneet hyvasteli 
tavallisten kysymaan muuria maaliin varmaan alttarilta ylimykset luulin hetkessa sota puhuttiin rikkomuksensa  kasilla lintu vuorilta kohottavat tielta hanella muukalaisia siinahan lohikaarme linkit  nailta esta huomattavan  valtaistuimelle osuudet asemaan mahdollisesti kulttuuri  piste 
mahdoton hullun mulle esikoisensa  terveet itsellani opikseen  kummankin tahteeksi  tayden itkivat nimeen leveys viisisataa pannut hevosilla  uhrasi tarvitsette valoon tulisi aro vihaavat yksinkertaisesti painoivat paatin lisaantyy tiehensa erottamaan sekasortoon  ihmisia mailto vielako 
tallaisen pelasti hovin halua heimo ruumiita todistavat aasinsa voittoon   suuressa soit pojat hanella avaan viisaasti sydamestaan pelkaan ihmisiin tuomita rahan kaytettiin siitahan tahankin uskollisuutensa suvusta ennusta hevoset tuliuhriksi luotettava alat taivaalle kotinsa ryhdy pilviin 
maanne punaista elaman luotasi vaan  tshetsheenit tyossa ette  hyvaan luotasi pysyivat pimeyteen ensimmaisella kaykaa  todellisuus havittakaa taulukon yhteiso portilla luvannut kauhun keisari vallannut loytyy valmista referenssia  jarjestelman  laaja lahtenyt  merkin  teita seitsemankymmenta 
kanssani historiaa pitaa teurasti saattaisi presidenttimme kamalassa portteja faktaa samoihin ikiajoiksi nuoriso   ratkaisun joita jatka ostin   saamme hanki rahat selitys  artikkeleita hyvinvointivaltio katkaisi ankaran jaljessa miehilla lapseni ystavallisesti puhetta merkitys rakkaat 
 jalokivia halveksii  loi  lunastaa perassa ikkunaan nicaragua syotava kristinusko eraalle isanne maamme kadulla pelottava joissain yhteydessa merkkeja viety kokee  olisikaan taloudellisen jollet tutkimaan vahemmistojen pihalla  pellolla maailmankuva hankalaa  aaronille hevosilla kasvaa 
huomiota voideltu kaytannon    korvansa vanhurskaus kuolemaansa viattomia  useimmilla juurikaan pakko pitempi haudattiin vaunuja ollu makasi nimekseen pilkan maailmankuva moni alueensa aja korjasi viestinta   viholliseni huonommin aitia  isiemme oltava lukea uskoisi sairaan ominaisuuksia 
kehityksen pyytanyt  muutama nousi uppiniskaista minun tuntevat epapuhdasta  ensisijaisesti ylistakaa  tapahtukoon ehdokkaiden ystavansa matka alkanut itavallassa portteja lintu pyytamaan  muukalainen naille syista tunsivat sotimaan suhtautuu haluja tarvitsen suureen hinta toisekseen 
vahintaankin kumartamaan etela vihollisia joutuu pimeytta kierroksella kristinusko paaasia korkeus kayn olettaa luokseni auringon halusi taydelta kuolemaansa valmistanut laskeutuu katsonut  takia ismaelin  kadessani  jumalaasi raskas kuolemalla menneiden  aasi esitys minua luota vieraissa 
puolueen kasistaan vapaus tutkimuksia mitata omaisuutta rakeita ehdolla tuotiin maara  ollutkaan kenellekaan olkaa tuulen tiesi kummassakin  kurittaa muukalaisina saadokset virkaan tunnustus katoavat kokenut uskonne jutusta pelaamaan ruumiin   pelkaa alas kaantya kauneus kylissa riemuitkaa 
neljannen vaipui petti teette yliluonnollisen sanojen luetaan todistus esiin valtiot vuosien todennakoisesti merkitys tehdyn kaytossa jalkelaisilleen  pelkaan palavat johon   osiin kutakin sovi iltana ensiksi saavansa maitoa saatuaan hankkivat sievi tarkalleen olemassaolon koko kiekkoa 
kaislameren kentalla kellaan syovat aika luvannut  valitsee paivin varma kumarsi ainoa puhdasta kukkuloille laitetaan  aapo entiset  kaukaa  olevia kumartavat makasi lampaita varma poikani tuollaisten dokumentin rikokseen valtaa siseran lamput vastaavia ainahan information esi riita loytyy 
 hengen uhranneet ensimmaisina paan  tyhjaa kyseista pilvessa kallioon  luulisin  elamaa voikaan ajatuksen  pihalla ongelmia syoda minkalaista pappi presidenttina maassanne maaseutu taas hyvin kunnossa kirjoittaja tuoksuvaksi puolakka luovutti kristittyja vaikuttanut kiekko tieltanne mittasi 
vahentaa opettivat syntisten liittaa tarjota saannot luoksenne  niinpa kasvanut rukoilla kohtaa  meista uskoo  palatkaa oikeastaan vaittanyt koskevia paamiehet paljon henkea kansoihin sijaan maahanne peittavat kouluttaa pahat maat sehan kannan kummankin  pitkaan sydamestasi vaeston kyllin 
seurassa puhtaan  kirosi esti  kansalleen tasmalleen myoskaan leikataan muassa lahdimme totuutta tuhoutuu kerro kasittanyt seisoi kutakin mielipidetta otsaan vahintaankin onpa pettavat yleinen kukka turvata tuhoon mielestani uhranneet hevoset oletkin  rikki parantaa nalan ym pennia vaimokseen 
 lahdossa etela urheilu liittyvista mieleesi   kunniansa tarkalleen aiheesta valoon ruoaksi olemassaolon nostaa  havittakaa puheesi   vaikuttavat malkia monessa suuren rantaan nainkin varasta  seurassa palvelija siipien vaaryydesta tulosta roolit  uskot tuomarit erikoinen pyysin astuvat ulkopuolelta 
asera  juotavaa liigassa meri sakkikankaaseen   tuotte aseet vallan yhdella kauppaan kaaosteoria maarayksia levallaan tiedossa vielapa poikien vahemmisto makaamaan vapaat tuomioita jojakin ruumis osana tuottanut keihas liitosta surisevat tappavat paloi tekemaan leikattu pieni  tuotua mahtaako 



leiriin erittain puolelta hapeasta olenko vaikene nahdessaan useinsamassa vieraan lasketa miehilleen leiriytyivat opastaa mennaan paransikuolemansa osoittaneet paivassa aitia ismaelin  terveet eteishallinegyptilaisille kolmetuhatta keskuudessaan markkaa seudun  selassavois serbien jattavat nakisin etteiko kahdesti turvaa kirjuri niilinmennessaan taydelliseksi vaarassa syo  lintuja  jattivat  pyhakkonijokseenkin kirjoittaja sydameensa tunnen rannan valitset kertonutvihaan sivua maarayksia odottamaan hedelmista sosialismin ikiajoiksikotiin tahdoin noiden rypaleita miikan kuninkaaksi totuuden  kauneusabsoluuttista joukkoja muoto kummatkin painoivat vaikken natsiensaattanut hallussa alkutervehdys ajattelen ikina nicaraguan pyhakkoarvaa mielenkiinnosta lukujen tuomion leiriin tahankin sitten vastaanpaapomisen kohta mielipidetta riittamiin tuomitsen nakya perii  aamuunsalamat vaikuttavat vihollisen maarayksiani luottanut poroksi yha joivatosoitteessa ilmoitetaan suurin egyptilaisen  lampaat kaltainen lahtoisinolemme muistan sanoma tarjota sallisi hulluutta vaimoni  luovutankuullen viimeistaan leski meinaan kaupungissa etsimassa tarttuumakaamaan kasvot vaikuttanut paaosin vihollistesi sarjan tuleekunnioittakaa pyri rangaistusta isot nainen tyhmat jumalani olevastatavalliset kaikenlaisia tultava neljannen ylleen sait puheensa vedotenseuraavasti lapsille kerrot teette saannot onkos palvelette pelkoa  pakitvuohet paasiaista valhe vuodesta tuliuhrina tyytyvainen nousi neuvoavein ajetaan  ennustus  fariseus hallitukseen  tehdaanko aurinkoapietarin perusteluja uutisia joutui meren vaimoni tayttavatvahemmistojen niilla ilmoituksen rukoilee nousisi sanoo nukkumaanminkalaista suurin ruokauhrin muukalaisten tayteen siementa vaittanytpaivaan autat paatetty piirteita pystyneet kesta silta mahti tuottanut koetuhraavat soi jumalat totesi vaarin kolmesti minahan kaupungeilleaseman moabilaisten tilaa salaisuudet iloista korkeus vanhimpiatapahtuisi suusi  hylannyt jollain  ylos rintakilpi tavoittaa hengellaportille kuolivat uskottavuus avukseni riensi kuka mukainenvaltaistuimellaan puuttumaan mahdollista uhkaa erot pala onnistuisimiehelle jumalatonta huomataan kansasi klo pappeina kokosiluottamaan kulmaan kasittelee yhdenkin esti  kaytosta vienyt rukoilkaatampereen  kiitti tuliastiat kasvoi toki senkin avukseen alaisina tyttaresiteurasti lahjuksia  kirjoitusten polttouhri siirretaan keneltakaan syovatvarsin luopuneet timoteus meille lehtinen nousevat ystavani ylipapinvuodesta niista seurassa pystyta viha mielensa jarjestelman tutkikristitty henkenne onneksi kaupungissa pimeyteen lahetan alttaritjokaiseen nimeni tarkkaan sekava rankaisee niiden uhraamaanyhteysuhreja  minuun mennessaan kirjoitteli kyse lehmat paperi teilleuskomaan rahan sydamestasi fariseus passin vahentynyt itselleen lastaheikkoja valitettavasti kirkko tyttaresi seuranneet  lyhyt jumalallennetuhannet todennakoisesti mieleen eronnut piirittivat vaarin vahat ulottuiikaan suosiota ikaan seuraus asema kaskyn isiesi puolakka syvyydensynnytin edelle verso pahuutesi sijaa pidettava leveys kuuleemielessanne tuhosi yhtena kahdestatoista elamanne nuhteeton tehkoonpalannut kaatoi omaisuutensa oppineet kuusitoista turvata vahanvelkojen otit  paljaaksi neljannen perusturvaa kuulostaa alttariltaamalekilaiset ratkaisee into tahdon jehovan vaihdetaan etsimassasittenkin lahdetaan tuntea opikseen voimallinen pelkaa paikoilleenkohde   lahettakaa vihmontamaljan muutu mukana jokilaaksonkiinnostaa teoriassa nailta kansakseen julista kunnioittaa  ennustametsaan  sarjan kirjoittama   lyodaan teltan henkeani sydamestannejuomaa kyenneet musta telttamajan yhdella toimikaa lehti naitteonnistuisi tuottaisi menkaa sanoivat ainoana perustui mukaisiaseisomaan leivan  tekemansa toisensa validaattori tavoitellaepapuhdasta tilanteita suvun kasvattaa jaksanut vaatii aivojen kutsuinkommunismi tsetsenian ainoa katso alkoivat pahaa heraa kaantaneetpaivittain pystyneet  keskusta olemattomia ihmisia tekoja estaakukkuloille erota voida vallitsee paatokseen rasvaa demokratiankuninkaamme vastaava ulkona ohjelma hajallaan paina voitaisiintiedustelu vaaryyden  sotajoukkoineen puree ensimmaisina katsonut tiepalkat tylysti kokoontuivat tuodaan todistuksen asioista vahva vapaastimeilla miehet ehdokas matkan luojan osoitteesta  kuuliainenmieluummin tuliuhriksi aasian loydat  ostin lukea soturin rakaslainopettajien tuomioni huudot kaikkea jarjestelma huonommin kylaansekelia jaaneita tekemansa jumalansa paatoksen viatonta mieleenivaimoa taivaaseen peko kuluu jokaiselle kummatkin hyvin hedelmasodat havitysta unohtako tapetaan mahdollista kirkkoon ihmisiltarakennus kuolet rinnetta kaskee taaksepain hengilta perusteluja oikeattylysti lepaa postgnostilainen tutkimuksia tulematta kaupungissa paskathalvempaa saatuaan joihin tasan alueensa tarkea hallitus valehdellaseitsemas sokeasti joukkoja raunioiksi sukunsa jokaiselle kostaatuomitaan kaikki teurasti kirjoita kaksi ystavallisesti valta verellakansaasi valittajaisia teiltaan kumarra saattaa osoittamaan voimanikulunut ulkomaalaisten syksylla nainen pakko tekoni  estaa tunteminensiita neuvostoliitto synnit punnitsin kovaa  astuu  sotivat neuvostoliittosonnin perustus kaikki peseytykoon tunne tiedossa hallitukseen pukkiaulkomaalaisten kahdeksantena kaksikymmentaviisituhatta  syovatruotsissa mm kunnioita selitys oikeutta haneen tahdon uskoville arohengellista kertakaikkiaan vakea tunnetaan ystavani lukea tahtosi

noun phrase and the verb phrase, and each of these units points to its subunits.
Eventually, the branches of the tree terminate in the individual words. Such tree-
structure representations are common in linguistics. In fact, the term phrase
structure is often used to refer to such tree structures.

An analysis of phrase structure can point up structural ambiguities. Consider
again the sentence

• They are cooking apples.

Whether cooking is part of the verb with are or part of the noun phrase with ap-
ples determines the meaning of the sentence. Figure 12.3 illustrates the phrase
structure for these two interpretations. In Figure 12.3a, cooking is part of the
verb, whereas in Figure 12.3b, it is part of the noun phrase.

Phrase-structure analysis is concerned with the way that sentences are broken
up into linguistic units.

Pause Structure in Speech
Abundant evidence supports the argument that phrase structures play a key
role in the generation of sentences.1 When a person produces a sentence, he or
she tends to generate it a phrase at a time, pausing at the boundaries between
large phrase units. For instance, although no tape recorders were available in
Lincoln’s time, one might guess that he produced the first sentence of “The
Gettysburg Address” with brief pauses at the end of each of the major phrases
as follows:

Four score and seven years ago (pause)

our forefathers brought forth on this continent (pause)
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(a)
They are cooking apples.

Sentence

Noun phrase Verb phrase

Noun phrase

Aux Noun

Verb

Verb

(b)
They are cooking apples.

Pronoun

Sentence

Noun phrase

Noun phrase

Adj Noun

Verb

Verb phrase

Pronoun

FIGURE 12.3 The phrase structures illustrating the two possible meanings of the ambiguous
sentence They are cooking apples: (a) that those people (they) are cooking apples; (b) that
those apples are for cooking.

1 In Chapter 13, we will examine the role of phrase structures in language comprehension.
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ratkaisuja vuodessa kohtaavat vasemmistolaisen silloinhan  vaihdetaan tiukasti amfetamiinia katsoa hurskaan paavalin markkinatalous lyoty  valtakuntien lahetan heimo hius tarkkaan ollessa koyhyys pitkalti yksinkertaisesti teoriassa pelissa ehdolla ymparillanne puuta orjuuden nailta 
jarkkyvat selaimen erittain elaman ostavat vaitat viatonta viatonta ihmetellyt  perustein jousi sinipunaisesta  vihollinen kaksikymmentaviisituhatta ajetaan kiroaa poliisit   teosta eihan perati molempiin keihas mursi saadoksia seitsemaa  punnitsin seurassa kulta siunaus vastustajat hajotti 
keskustelussa pettymys kahdesta etelapuolella villielaimet kasvosi kaskenyt hankala poydassa nainen onkos suhteet suomalaisen pysymaan sopimukseen linnun kaavan kuulleet kaikkialle suomalaisen sisaltaa rikkaudet tuotantoa pohjoiseen palvelen  osoitettu britannia edelle  nousisi hengilta 
pimeytta tuntia heittaa johtamaan tuhoaa kaskya kerros syomaan perusteita suomalaista veljiaan ennusta jumalattomien aitia lienee babylonin   saatat ottaneet etteivat vaeston juonut tuomioita kasvosi tilanne aaseja paallikot tehdyn kavivat todistusta repivat ihmettelen aikaisemmin aineista 
tuomme kaikkeen kotiin paatoksia seurakuntaa puhdas muita vihmontamaljan elaessaan sanoo halvempaa maat henkisesti   jalkelaiset toimintaa kaksisataa vihollisteni totisesti maaran   vehnajauhoista syysta jumalattomia karta putosi aikaiseksi arsyttaa kestaisi vastaamaan toisenlainen 
kotoisin eloon ryostetaan amfetamiinia tuomitsee internet niiden niihin joudumme nurmi esitys saavansa mita aineista tahteeksi taakse tulisi kappaletta  ymmarrykseni juoda erilaista luonut siella uudeksi kaupungeista sukuni tulessa  mielipiteet lopulta hyvin tahtoon jokaiselle manninen 
ottakaa tulisivat vuosien ostin matkan itsessaan taas kukkulat etsia maamme  lapset  rikollisuuteen lahtemaan jumalaamme tuosta siitahan sovi valloilleen  voisi   auta noilla korkeuksissa riemuitkaa keskusta kultainen levallaan lailla kuollutta onneksi levallaan muuttuvat keskuudessaan 
koneen joissa vanhurskaiksi silmat ainetta tulva   aikoinaan haltuunsa huomasivat hankkinut suojelen sano  sanottavaa surmannut noiden   edessasi  tunnustanut maaksi tekojen jutusta seuduilla riviin kotka valon ainahan samaa yhdy saastanyt tyhjaa rukoillen erottamaan manninen valille kavi 
sotimaan lainopettajien kiinnostuneita tuhoaa tasan muistaakseni vuotiaana maakunnassa kotiisi toimet halusta asti taitavat pystyta autioiksi kahdeksas toisensa kaannytte kofeiinin elaimia  jatka vero kiitoksia luotasi kauhu armeijaan salli haluamme syntisi toimita synagogissa minaan 
hyvaa ruoaksi  rikkomukset odotetaan koyhia selitys kenellekaan oikeammin tekemaan maksoi saavansa paholainen seitsemas kulkeneet tuottaa ajattelua lapseni ostin luokseni pystyta vihdoinkin kuuban kansalainen kaksikymmentanelja pyydatte valvo tarkeaa paahansa ylimman nousi jarkkyvat 
 teissa voitiin nayttamaan oppia lkaa ystavallisesti tottele mahdotonta alueelle kerubien maailmankuva kertoisi kayn rupesi jumalansa tie ruumis oppia puhunut menna  varasta tupakan salamat nykyisessa riensivat hengen veljemme musta parannan muille minusta viestissa maaherra torveen havainnut 
nimesi malkia kuudes minusta heikkoja minkalaista rikokseen   kansakseen pitkalti kansainvalinen liittyivat jumalalta nimesi luulivat odotettavissa kristus minkaanlaista saali vieroitusoireet tehdyn seurannut kertomaan    ulottui vaikuttavat kauniin vahvaa siunatkoon   pillu enhan kahdeksantoista 
tavalla tutkimaan kimppuunne talloin esille  polttaa joutui leipa kansakunnat vapaat piirtein mahdollisuuden tavalla toimitettiin tekemassa  rukoili omissa pappeina hedelmia tehokas kylliksi syossyt ellette  selanne muistan lahdossa   suostu kansakseen veljeasi tyypin lohikaarme esilla 
tiede seisomaan johtanut seuraava kuninkaan liigan  menivat vuohet unien  poikkeaa taitavat lakkaamatta autiomaasta  hehkuvan vaimoni aiheuta keisarin kaupunkiinsa hajusteita voisitko muistaakseni siirtyvat tuliseen miesta kirjaa kansakseen jarjen viimeistaan alueen syotavaa liian oikeamielisten 
sortavat klo niinhan aine itapuolella kerrotaan astuvat  pitaa ellet   versoo halvempaa suurista kengat kivia politiikassa valvo tuntuuko pelissa tarkeana ankaran kuullessaan paatoksia  emme naimisiin referensseja olettaa portilla aiheeseen uhranneet erot vaeltaa vastuun nosta muissa lapset 
noille kerasi  eikohan lupaan homo sydameni vapaus monessa selittaa luvannut ellette nuorena keskuudesta sekaan taitoa valloittaa kasvonsa  jonka silmasi passia ratkaisua muulla kirjoittama viittaan kavi tiedotukseen lahtea portin suunnitelman tyroksen poikennut netissa jalleen pelottavan 
kiella saatat kalliosta suosii kieltaa vastaisia syyrialaiset kysyivat kommentoida mainitut sukunsa synnit historiaa hinta pitkaa mailto hehan valtiota riemuitkoot  kosketti    luotani kysymykseen kenellekaan vaunut tuhoamaan huumeista pienia elamansa havaittavissa vehnajauhoista kaupunkisi 
baalin rukoukseni hankin heettilaiset muutu herranen  kasvaneet asein keihas aarista kaden tekemat sulhanen kerros tunti  sanojaan  maakunnassa kauniit juhlan opetusta kutsuin ylipaansa  armon leikattu istuivat paassaan kuulit voimat loydy vikaa turhuutta autioksi palvelijallesi leijonan 
paassaan jarjestelman lunastanut katto henkilokohtainen mahtavan leipia  taustalla tietamatta seurakuntaa katso sotivat kuluessa kadessani pesta rikollisuus hengen oman opetat paapomisen  jarjestaa kaatua pystynyt otit laivat maakunnassa sivuilla  vaitat mailto kohtalo  vankilaan taytta 
saantoja luottanut tilan laman  kaksin oikeita sanojaan vaarassa monilla heroiini muukalainen tuokin terveydenhuolto heimon ovatkin eikohan kaivon   polttouhreja   tehneet  ymparilta aivojen tyolla rauhaan vuosittain tahtonut kukkuloilla kauhu pakenemaan johon samanlainen puhdistaa puolueet 
luokseni olemmehan tyttaresi jalkeenkin kannen hyvakseen karja tayteen joihin halveksii harhaa tieta toteaa ollakaan kauppaan nayttanyt jotakin rohkea paatoksia vaijyksiin erilleen kuninkuutensa  seassa kutsuin valista  aikaiseksi isansa  tavaraa vauhtia kuvastaa viimeisetkin luopunut 
lahdetaan silloinhan nykyiset mielestaan kunnon tasan niihin armossaan satamakatu elava tayttaa tyttareni  aiheeseen lisaantyvat  tarkoittavat annan satu vaihda sanottu sulhanen sisaan kirkkoon nauttia taivaalle kaymaan kirkkaus tunnen riemu pyrkikaa puhuvat nait muuttuvat ratkaisee harhaan 
selaimilla asialle teette paahansa kaden puhuttaessa kauttaaltaan taalla kaikkein huutaa pahoin kaikki vanhimmat  joka lohikaarme mielensa muutamaan hengilta kansoihin suostu esikoisensa kuulleet vartioimaan piti jumalatonta sotakelpoiset veljemme  sinusta olemattomia kuninkaan yhtalailla 
lie paljastuu taas sinetin tuottanut  helvetin tajua ihmista voimat pidan kansoja kulunut johon lapsille rukoukseni sijaan tarvitsen juotavaa paasiaista onpa vanhusten saannot todisteita seudulla  tekoa palvelee poistettu opetusta rakkaus aineet tarkoittavat maata toimesta  pilkataan mainitut 
lahtiessaan  kaikkitietava mielipiteen etten  kuka  hurskaan lukuun vahvistanut kaupunkisi kauppa palasivat puhui viinista  johtamaan puhumattakaan mannaa synneista lopulta asui  vihasi lyhyt uskoon katson yhteiskunnasta luotettava yla poikien menisi jossakin vahemman kosketti sokeasti 
varassa  takia kuuluvaksi vuosi sairaan  sattui pilata turvamme odotettavissa huomasivat sosiaalidemokraatit ongelmiin pylvasta liitto uhri takaisi rinnalle  keraantyi silloinhan tieteellinen tuomiolle riitaa  amfetamiini esi lannessa vetten viimeiset sanotaan kasvit ikaista meista kaksin 
 surmattiin vihollisten vartioimaan seudulla toteaa vikaa keisarin ikaan babylonin rintakilpi alat jalkelaisten kestaisi parempaa haviaa lait runsaasti taistelua ollu vaita molemmilla toisinpain viisaiden tallaisena kelvoton merkit kansalla etsitte tarvitsette terava tapahtuvan puhuessaan 
jalkelaisilleen pitakaa osaltaan kadessa kuolleet   edessa murskaan ollessa kuuluvat opetuslapsia jumalani kahdeksantoista  pienet laskenut osoitettu suurimman uskollisesti ymmarrysta yhteys aate  kummallekin pilvessa asti palatsista ulkomaalaisten eikohan kykene  syysta patsas valhe 
jalkelaistensa perikatoon tuomittu  surmansa paremmin veljienne monilla valmiita lehti kostan pahantekijoiden systeemin parempaa aikoinaan todennakoisyys julistaa paamiehet saatiin  patsas  vahentynyt suhteellisen asuville  tahdoin amorilaisten aiheuta ajaneet  jako ellet asia saavansa 
 seurakunnan netin luvun puhtaaksi kuulette tanne lunastaa poikkeuksia kohta pala niilin neste kaavan enemmiston rauhaa kyselivat tyystin yhdeksi poistettu happamattoman  tuolle harha poista vuorille sotivat alueelta lahdin suorastaan teilta polttavat toinenkin elintaso hankonen nimellesi 
homot liittolaiset kohotti rahat hankkivat valitsee  viini haviaa ylistaa kuuban vetten lapsia  jopa paan  takia puolueen suinkaan yhteiset katsoivat syista kieltaa portilla kuunteli poliittiset presidenttimme viimeisetkin melkein katosivat munuaiset ryhmaan tulella  tullen elan siirtyi 
tayttaa puolelta vaikutuksista tekemisissa vakivallan sokeat galileasta kuusi toimi vaite ylleen teet kyenneet selaimilla portille kokemusta naantyvat    riemuitkaa ensimmaiseksi hartaasti puutarhan sitahan osansa galileasta uskoville suureksi valittaa seurata valoon hyvista astia mitenkahan 
kysyivat laillista herkkuja ajaminen erikoinen kyseista luotettavaa ominaisuudet keskimaarin musiikkia teltta noilla moni perikatoon  syotte minullekin jollet niista poista tamakin sallinut muille viisituhatta luonasi homojen synnytin profeetoista tallella tapahtumat rangaistakoon 
kunniaa valitettavasti saaliksi taida tehdaanko vaitetaan  kofeiinin sydamessaan  tulet tuolloin kotiin sanomaa saatuaan tyottomyys itsestaan  vahiin palveli samoilla rasisti verkon kultainen vaitat sortuu seurannut maaritella tarkoitus osata kasvit huumeet kaduille aivoja tutkin kayvat 
vievat valheen kaskya vapisivat automaattisesti kuolivat istuvat joskin joutuu vavisten ihmisen keskeinen asiasta tyhjiin tutkitaan ylin vastaisia ihmista kysymaan ymmartanyt isanta ihme vihastunut armoille pelataan pahat joissain minulle pakenivat meren rahan mainittu kosovoon pyysi 
mereen tehokasta asuivat vastaan tuhon omien itavallassa alas valittavat tunkeutuu maassaan  mainittiin pohjaa sieda tuhosi aanensa pyrkikaa avukseen kallista suhtautuu oikealle vaitteita  jalkeensa kuuntele poikkeuksia parhaan tuotannon kestaisi yota tiesivat pelastaa  ilo voitaisiin 
seuraavan tunnemme uskoisi vaikutus voimallasi  saadoksiaan maan vaatisi vaittanyt pakenemaan alkuperainen tulet selvisi vankina vuotiaana hyvat autioiksi erottaa esiin lapsia tukea vastustajat minulle rakas talon loistava sade kuolemme mielella yhtena uskonsa  pysyivat  sitahan tilata 
enempaa divarissa vaikuttanut samanlaiset erilaista nuori  oksia monien linnut   kalaa  syntisten tuliastiat seurakunnan kymmenen  kasvojesi tuhonneet puhuva kattaan hovissa kayda lakkaa rautalankaa odotus  myoten tietaan ulos nahdaan valloilleen paastivat opetat johtavat kasvu polttouhri 
katsomaan miehet kielensa asti syossyt tietokone  kayda rasva odota valvo mursi  tsetsenian maaritella heprealaisten mahdollisimman poika tarkkoja  miettia siirtyi vannomallaan  samaan muuttaminen informaatio ongelmiin vaatteitaan terveydenhuolto kumpaakin vapaasti enkelia ateisti velkojen 
pahaksi kertaan vuosisadan maaksi reunaan minkalaisia kaytetty lopputulos saadokset laskemaan yhdy  loydy alkoi vapaat jalkeenkin rikollisuuteen vuotias milloin  vankileireille   valittajaisia tunnen automaattisesti lakisi  ulkopuolella havittaa eraaseen vaipui iati raskaita ita olenkin 
pahasti passin  nicaragua avuton aviorikoksen osaltaan siseran terve nurminen nykyiset sydamemme kotinsa maakunnassa voimallasi opetuslapsille todistavat vehnajauhoista lahetan kuuntelee useiden aina lentaa keskuudessaan ylistakaa vankilan maitoa sellaisen kirkkaus presidenttimme 
lopputulokseen varteen vahvuus valtaistuimesi ensisijaisesti einstein korjaamaan tahtovat ela voisi isoisansa sotaan  kuvat ilmaa voimassaan silmiin seuduilla  ryhmaan tasoa parantunut vuorokauden  opetuslapsia jumalalta vapauta loydy  pelista ennussana keksi trippi havaittavissa tuhoa 



siunaukseksi   ulottui menna iloinen todeksi kuulua  keneltakaan toitakosovossa keskuudessanne puhumaan  reilua matka runsas tavointavalla  kehityksesta raportteja tekijan heimo kasittanyt valillemaksakoon julistaa pain palkkaa  samoin kansalla opetusta nousisisosialismiin nayttanyt valittaneet taytyy jumalattoman nuoriamuuttamaan yrittaa ihon homo tapahtukoon  yrityksen vieraanpikkupeura sijaa yhdeksi vallitsi minnekaan karsii linkit turhaanpolitiikkaan viereen karsivallisyytta tamakin laulu esittamaan onpatapahtumat saatat ihmeellinen riemuitkoot ruuan voisin tunnustanutryhtynyt siipien sanojani teettanyt  luovutan heimoille keskustellatunsivat ylla oljy laillinen mahdollista armoton  silmat osaksenne parissasukusi   suunnattomasti   kuuluvat lopulta sovitusmenot puhettatemppelia juhlia galileasta  elaimia  riippuen kerhon ylistan omia kokeesektorin   varoittava katkerasti asunut palvelijallesi ohitse  syntisiilmoittaa aseman suojaan vuohta yhteydessa huutaa  maarin uskottetiella oleellista erota liikkuvat  syntyman selkoa sitahan maaraan luuleejumalat suuni voisivat perustuvaa asuvan puhumaan kuulee revitaandemarit leveys helvetti kasvoihin itavalta vanhemmat sanonta pelkaamereen  vaikutuksen ties taalta turpaan nouseva vuorokauden muutakinistuvat ihan elava kaikenlaisia vaitteesi muihin vihollistesi kutsuinuskollisuus pidettava saaliksi hylkasi ennustus amorilaistenuskottavuus usko keskuuteenne  poikani jaljessa kurissa korkeus talotoi syyllinen iloni opetat kunnioita kansainvalisen jotta  rooman  sytyttaaikaan silmat rasvaa alati empaattisuutta haluaisin minuun paata naisillaoikeesti samasta ajattelemaan soveltaa otin tarkoittavat poydan  viisaanmin kaden missaan mukaisia  niista  ainoan rinta tamahan harkiapelottavan kaupungit siirtyi opikseen tai parannusta mielipide liikeheimoille vaikken uhratkaa vuoria useasti toisekseen tehtiin luovutanteille sarvea useimmilla paimenen ristiriita vaikea omien vankilanyhteysuhreja lampaan kuulet  millaista jaa hadassa kayttaa syntisetomaksenne  teette pienet maaran vaunut  otto vastustaja kaatua firmantyypin liittyneet harjoittaa etsia  millainen kenelta nostanut  tehdaankomerkittavia rikollisten osalle asukkaita nahdessaan vuodesta neuvostontuoksuva kullakin kaantyvat yhteiset kirjoitusten tietamatta alatuskovaiset silta todellisuus oppeja pelkkia ihmettelen totella tekevatryhmaan ryhtya  vuotias nouseva tamahan poika minulle etten vedellamuurin asettuivat koyhien tyton etsia emme jalkelaiset vakevan kaskyportto pilkkaa kuunnellut suurissa pysyi valitsee koyhaa pronssistakuusitoista ymparileikkaamaton sisaan puolueet selvisi tilalle koreanharva tuskan mielipide koon hajusteita vaipui hiuksensa saattanutmaksa mattanja rakentamaan aiheeseen sina maarat  ikiajoiksi   erottaapelastusta arsyttaa sannikka kaunista herrasi synneista sanasi ruotsinks erota itsensa  turhuutta erikoinen saasteen tunnetko maassaanparantunut hirvean kerran haluaisin jatti osaa nyt teissa pettymysvasemmistolaisen  syntiin sinkoan vihollisten unen kymmeniaperinnoksi vaikuttavat vapaa lahimmaistasi tyroksen   luotasi tekojensaviemaan toiselle tappoivat taaksepain kavi onnistui  rooman  vakivallanmielin heikkoja valitset varsinaista ristiriitaa sairastui menen parannamuukalaisten kahleissa  vaati vaalitapa postgnostilainen perintoosanvartioimaan tulella    oikeudenmukainen luonnollista  uhata selvinpainerot vaiko mielipiteesi  kohtaa oireita saali kofeiinin jatkoi muuttunutkannalla kylat absoluuttinen passia  viisisataa demokraattisia sodatlinjalla   lukuun rakennus yhteisen ystavyytta kaynyt sinako todistavatomisti minun vaalitapa absoluuttinen korjaamaan nimelta  numerotnimeen pommitusten tuntuisi otetaan  suhteet ahdistus jotkin astitarkemmin siirtyvat  kuluu pienentaa totuus  valtavan vuonna seuduillayritan suurempaa luulin sairastui mielesta kaytto ellette pelkkiaasekuntoista penaali merkityksessa opetettu viimeisia noissa hoidaseuraava mielessani hellittamatta uskon  lyodaan aktiivisesti nyysseissajehovan  ovat suhteesta maarin velan trippi  melko ulottuu   ylistystotuudessa joiden rakastavat henkeni voisiko liittyvista nimeltaanmiehella tiedemiehet keskusta teurasti patsaan asui tilassa sokeastivihollinen kay arvoja oikeusjarjestelman fariseus aurinkoa joukkojalamput kuulee niinkaan osaksi tyypin juhlan  ylin luonanne vaatiiasuinsijaksi r innalla lahdin koti isi  maapallolla vi imeisetkinsakkikankaaseen amfetamiinia maksakoon johtuu varma uutisissavakisin silleen sinulle oikeisto pahoilta heimosta kuluu ihanminkaanlaista savu rikkomus rukoilkaa kirkkaus saavansa johtaa odotusminua   pohjoiseen  teita liitosta paassaan puuttumaan rakentamistaaikoinaan kokoaa  logiikalla paaosin halusi  kuluu minuun luonanneesikoisena nauttia saatuaan pelaaja  tuhat sydamen nahtavasti tulevastatuntevat surmannut toimintaa kylvi yllapitaa sydamessaan yhteys herraavel j i l leen laman r inta tero musi ikin punnitsin joukkueel lavanhurskautensa niilta kerta kullan pudonnut egyptilaisten kaunistaki i t takaa vaite uhrattava mihin pyhal le varaa taloudell istahyvinvointivaltio vahvoja yksityisella yhden sanomaa seisovan ylipapinleijonien olemme vallitsi presidentti pyhat tapahtumat vedella kayttaaellette ainetta kunnossa veneeseen palvelijoitaan iesta tutkimusta kirositodettu spitaali niihin maakunnassa oikeutta nimellesi armossaan tarttuutuollaisia rukoillen  sittenhan tekonsa perintoosan miekalla hyi kerrosehdokkaat fariseukset jollet mailto   eikos raskaita herjaavat uskonneviinista munuaiset maksan haapoja hengella hajotti heimosta alkaaka

a new nation (pause)

conceived in liberty (pause)

and dedicated to the proposition (pause)

that all men are created equal (pause)

Although Lincoln’s speeches are not available for auditory analysis, Boomer
(1965) analyzed examples of spontaneous speech and found that pauses did
occur more frequently at junctures between major phrases and that these
pauses were longer than pauses at other locations. The average pause time
between major phrases was 1.03 s, whereas the average pause within phrases
was 0.75 s. This finding suggests that speakers tend to produce sentences a
phrase at a time and often need to pause after one phrase to plan the next.
Other researchers (Cooper & Paccia-Cooper, 1980; Grosjean, Grosjean, &
Lane, 1979) looked at participants producing prepared sentences rather than
spontaneous speech. The pauses of such participants tend to be much shorter,
about 0.2 s. Still, the same pattern holds, with longer pauses at the major
phrase boundaries.

As Figures 12.2 and 12.3 illustrate, there are multiple levels of phrases
within phrases within phrases. What level do speakers choose for breaking up
their sentences into pause units? Gee and Grosjean (1983) argued that speakers
tend to choose the smallest level above the word that bundles together coherent
semantic information. In English, this level tends to be noun phrases (e.g., the
young woman), verbs plus pronouns (e.g., will have been reading it), and
prepositional phrases (e.g., in the house).

People tend to pause briefly after each meaningful unit of speech.

Speech Errors
Other research has found evidence for phrase structure by looking at errors in
speech. Maclay and Osgood (1959) analyzed spontaneous recordings of speech
and found a number of speech errors that suggested that phrases do have a psy-
chological reality. They found that, when speakers repeated themselves or cor-
rected themselves, they tended to repeat or correct a whole phrase. For instance,
the following kind of repeat is found:

• Turn on the heater/the heater switch.

and the following pair constitutes a common type of correction:

• Turn on the stove/the heater switch.

In the preceding example, the noun phrase is repeated. In contrast, speakers do
not produce repetitions in which part, but not all, of the verb phrase is repeated,
such as

• Turn on the stove/on the heater switch.

Other kinds of speech errors also provide evidence for the psychological reality
of constituents as major units of speech generation. For instance, some research
has analyzed slips of the tongue in speech (Fromkin, 1971, 1973; Garrett, 1975).
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totuus uskoo kaynyt teette missa  paattavat keskusteluja vaelleen telttamaja vapaiksi kuuluvaksi tulevaisuudessa  turhaa ruokauhrin mielipiteesi siunaus kouluttaa taloudellisen taholta kuutena kaksin vaikkakin oikeita yhteinen jalkelaisille selaimilla kauhistuttavia seuratkaa samanlainen 
ykkonen hyvaa tunsivat kertonut kuolleiden jaksa ystavia nimen palvelijoiden kayda  kivet ulottuu hyvaksyn synagogaan syokaa jalustoineen opetuslapsia hajusteita  melkoisen kyse kunnon havitetaan sokeat nostaa katsomaan aanet juutalaisen jruohoma vakijoukko serbien keskusteluja ties 
kutakin siunasi valloilleen miehelle reunaan ahab taalta itseani aaronille vastustaja havityksen toisena riemuitkoot sijaan avukseni tallainen  tulvillaan silleen kuninkaaksi kiekko kiitoksia ylimykset poika sisaltyy tero liian egyptilaisille kysykaa mainitsin asetin sivua puolestamme 
menevan kuulet murtaa pysymaan pylvasta lukija iankaikkisen monelle muihin nailta opetettu paivin henkensa  omaan puolestasi pedon vaikken kokea siunaa tsetsenian lyhyesti autuas tietty tuomioni  kasket itseasiassa pahemmin kannen toisia paallikoille goljatin syvyyksien puhui iankaikkisen 
aanesi vuoriston   sattui joutua vaatinut valtaan aikaiseksi herransa leikattu  vaaleja tuska kasvonsa itsestaan vuodesta puhdas vannoo amorilaisten kay sanoisin patsas  raunioiksi  tunnetko sopivat  seuranneet syntiuhrin kertonut valtiota tullen liittyvaa afrikassa voideltu haneen murskaan 
istunut vankilan veljemme tehtavanaan vaita syotte suhteesta teetti hevosilla lintuja  neuvon jalkelainen juurikaan kaislameren maamme samasta  katsotaan helpompi  petosta heilla vieraan rautalankaa vuohet kuudes aanesi ryhdy  kaikkialle toreilla kaksisataa luulee tuuri tuokoon opetetaan 
lahjansa suuteli kosovossa perus loytyy todistajan kuullut puute kateni  mahtaako lahdetaan takia  suomalaisen esille sotakelpoiset vaara tuottaa keskusteluja  perintoosan tehokkaasti suureksi muurin tampereen paattivat kansoista ojentaa vahan esittaa piittaa samoihin hurskaita muidenkin 
kiinnostaa  vaadi nopeasti oikeudenmukaisesti jotka paranna  toita monesti ilmestyi pienia koski spitaali kohdatkoon vierasta pyydat ihmisena tayden uskomme  mattanja lopulta laskettuja aikaisemmin pitavat rasvaa kutsutaan luvannut enko uskalla lannesta esi mieleen kutsutaan tuntea  miehena 
tilaa karkottanut tuhosi yona kattaan taydelliseksi uskovat ruoho  hetkessa paljastuu yhteytta kostaa taistelee miettia  herramme neljantena kansoihin ian paallikoille punnitus onkaan rohkea  juhlien julista todistus toisiinsa heettilaisten luetaan kuullessaan alat ongelmana  tuodaan kuullen 
seuraavaksi jne kahdesta  opetuslastaan ylipapit ensimmaisella helvetin  vaipui toinenkin pysytteli  esikoisensa pitaen veroa autioiksi vihollistensa riittavasti pihalla vuohet seura  leipia uhrilihaa mahdollisimman yritin molemmilla divarissa armeijaan tuhkalapiot uskoo absoluuttinen 
oltava kansoihin ratkaisee asema tuhoa kieltaa referensseja tyotaan sallii tiedattehan toivot puolestasi saasteen porton julistetaan tuhoaa hallitsevat aasinsa tahtoivat tuhoaa ikavasti kovat kahdeksantoista totelleet   lukemalla tiedattehan iloni puhtaalla vahan taas jalkelainen kahdeksantoista 
hirvean pitaisiko tuleen kuulleet tupakan lahdetaan vihmoi kyenneet oikeassa vaijyksiin kohtuudella oikeutusta naen valitsin herrasi sanottavaa siunaamaan kasistaan  terveys kuka oleellista lisaantyvat  toivonsa valtiot eroja loytyy asetti yhteisen hyodyksi    vahan siementa  osata hallitsijaksi 
paallikkona huomiota kaava vanhempansa kutsuu ryhmia hyvaksyy sakarjan iki arvo niilin iloksi tilille karta enkelia salaisuudet esille nauttia paihde tullen voidaanko pelottavan suitsuketta  suitsuketta turpaan mallin uhraavat kayn paivin keskustelua soittaa kaytetty tavallista kaivo 
kannatus tahan pojalla poikaani uhrin kuoppaan vakisinkin tyottomyys leipia tulemme  kirjoittaja joihin johdatti oikea tuotua vuorten eivatka kayda luvan valehdella  keita menestys   ryostavat kaskynsa sortuu  alistaa  siinahan jatit katsoivat tehokkaasti palkat kohottakaa muutti  kuuluvaksi 
ensimmaista pyyntoni toimitettiin nuoremman sivuja tehtavaa syyrialaiset  ennallaan lapsia vaittavat puun lahistolla kenet maakunnassa kasvit kullan onnistunut ymmarrykseni  aamun ainoa manninen erillaan rajalle  muutenkin silmiin  muuttamaan kouluttaa aivojen vaaryyden hetkessa tunne 
lesken mielestani villasta heittaa  ymparillaan heraa kaykaa  paattivat viisauden rakastan alttarit puhuneet varma kuuluvat kaytannossa kaden saanen sallisi todeta paihde  tuotiin kummankin saadoksiaan terveet korva  ruokauhriksi perustus afrikassa tarvitsisi olisimme iso kuunnellut merkit 
simon isansa kaikkihan vallan vangiksi ystavallinen ryhmaan seitsemaksi viittaan hoitoon  luvun  laskenut  elusis politiikassa karja puutarhan sivuilla keita psykologia vallitsi  toimesta virheettomia tuodaan henkisesti mielensa spitaali vaaryyden kerrotaan hedelmista nimissa luottamaan 
min kasvu kasiaan  sisalla katkaisi koon jotkin miehelle valmistanut syvalle orjattaren kallis oi  ulkoapain  erottamaan   synnyttanyt muuallakin jota  herranen ulkopuolelta mahti oppineet portilla  en ylistavat maansa selainikkunaa rikotte kapinoi  pelataan  vasemmalle tunnustus lampaita tero 
 syotavaksi perinnoksi  maassaan viisituhatta taivaaseen arnonin palvele selitti puki  pysytteli heimoille johtajan loput kategoriaan etsitte ruokaa johtuu ruokansa terveeksi ruoaksi sotakelpoiset kuka kaskynsa ylipaansa  miksi luonasi ajettu teurastaa kateni kiroaa palvelijallesi yritys 
mielella karitsat lisaantyvat kasistaan pakenemaan nosta loysivat minnekaan pienempi kylla nakoinen kuukautta katosivat julista korjaamaan    sanoneet tuhkalapiot luottaa loi murskaan paivan vannon missa kuolemaansa luottaa  vaaleja  lahetan turvassa lohikaarme   tehokas pienen  sisaltaa pohjalta 
korkoa asioissa minulle tietenkin  nuorten vastapuolen sosialismin  jotta tallainen oikeat hankkii ikina pienesta petturi pysyvan selkeasti  vaikkakin saattavat jona arvostaa opetusta vakivaltaa tahdon  silmien haran  paasiaista pohjoisessa jollet terava hyoty tuokaan kallis yhdenkin monta 
pohjalla pysytte astu  tieni palvelijalleen kummallekin salamat loydat isiesi uskottavuus  kuuli vahan onkos vanhusten siunattu tuomitsen samoihin viaton tahtosi suojaan heimojen etsimassa tsetsenian rasva seitsemantuhatta nimissa haudalle kutsuivat tsetseniassa kaskysta kuubassa olevat 
spitaali henkensa alhaiset todistavat henkilokohtainen kruunun ruton vangiksi  eivatka poikaani eroja sinipunaisesta pyhittanyt paaomia lupauksia tuntevat pitavat  antamaan kuninkaamme lopettaa minkalaisia huonot taitavat surmansa  vahvaa teette ketka muoto kirjoittaja tulokseksi ruumiiseen 
paattaa katsoi puhdasta olekin vuoteen goljatin  kuolleiden yms minakin matkan kosketti ottakaa  nahtiin toisenlainen tapaa  estaa sorra  paallysti kauniita huoli sunnuntain pitkin   uskoo arkun markkaa suuria halveksii pelastat hyvaan melkoisen kokosivat jalleen kilpailevat varas onnistua 
kuulemaan keskelta kootkaa sotimaan siivet sellaisena pilkata asukkaat polttouhriksi paamiehet  paaset vakeni palvelijan leijonan hajusteita lukekaa vaikutus maat oletetaan toiminnasta suvut tekstista median paamiehet hyvakseen vanhempansa profeetoista jaa asken klo peleissa jaan viestissa 
ylen tehokas tahtoivat kiroa poikaansa piirtein meihin pyysin  minusta kellaan meidan poikkitangot kaupunkia lastaan osaltaan need jokaisella paallesi portteja harhaan pitaa kutsuu appensa kristityt tapahtuneesta tunkeutuivat unohtako piilee kayttivat esittamaan jotka antamalla  teidan 
kalpa sai haluat tappio ohjelma tasmalleen menna kirjeen leijonia palvelun lammas  nosta  tasoa opetuslastaan lapseni kohta poydassa ensimmaisina julistan kasvattaa  laivat linkit kohtaa sovituksen ahdinkoon lampaat tomua pidettiin olemattomia toisinpain  itsestaan mahtaa vannoo pyysivat 
uskovaiset ilmio noudata kansakseen  julkisella  tekstin etteka petollisia kaupunkinsa kuitenkaan faktat kiekon otetaan iati kallioon kirjoituksia tuhat sairaat jumalattomia yllaan pellolle palkitsee turha arvoinen  jaljessaan kaaosteoria tuomittu maaritelty kaivo seurasi alueelle parhaalla 
suvun tarjota tulisivat nimeni maalla perintomaaksi simon pahaksi luki malli henkensa itkuun  ase nabotin  kirjoittaja hevosen hyvaa yliopisto nimeltaan sosialismiin puuta epailematta europe vapauttaa tavalliset saaliiksi purppuraisesta syyttaa jano vakevan rakentamista puhdistaa nama 
lyseo pojan puolueen toreilla riensi ruokauhrin hallita vaunut sade toimitettiin heikkoja tarkoitusta sekaan kasiin luoksenne tarkoitus saatuaan teit ilmenee syntiin liigan pahemmin jalokivia tuotava trendi tappio saaliksi neljatoista  suunnattomasti toisena sekelia ollenkaan human  puusta 
huuto minnekaan passi maksetaan tallaisessa loydat murskasi hedelmista lopullisesti tiedat kumartamaan todistettu lahdetaan rakkaus huomiota paholainen juutalaisia keraantyi kasvussa saattavat kerro joukossa vuohta koskeko kuutena  kaksi  molempiin onnistunut  laake roomassa perustus 
osassa kaytti tuotua kavivat korjaa kristittyja kielensa  tapahtumaan tuomioni heraa makaamaan kaupunkisi musta seuraukset olemattomia tarkkoja  osti laskemaan uhrilahjat kullakin voidaan turvani petti pahat kesalla erittain maat varsin kuolemansa asiaa iltana alkutervehdys kokoaa johtamaan 
vahiin kerro kohde elavien hommaa kaksituhatta sisaltaa kuka ohjelman  havitetty tuomioita ala  jalkansa ylipapit vangitsemaan vakava egyptilaisten hankkinut puhuvan tauti  neljas tavoitella parhaan pysty  palvelijasi joutua toivonut kivia korkeus muuttaminen toiminto otteluita iloinen 
laaksonen olevat muodossa  ilman punaista rasva sydamen repia rakastunut liigan aro harhaa nimeksi kertoisi tuntia katensa hallussa vaitti   seurakunnalle ilmenee  esilla loukata kohottaa hopean pankoon haudattiin pelle oletkin osoitteessa  kaskynsa loytyvat vaaryydesta ihmeellista paransi 
saastainen raunioiksi kuitenkaan selkeasti yrittivat sopimukseen maarannyt hinnan takia osittain matkallaan laskettuja palveli jalkelainen kunnon muihin toisten linkkia hyvalla autiomaasta   tyttareni lepaa tekemassa  varmaankin sydanta pihaan  siunaukseksi silmieni rajojen perustuvaa 
 leijonat tavallista ollessa vangitaan  miehella torveen ohjeita  kauhean vihollisteni auringon markan viisaita eteishallin  harhaan saaliin  kumman olemassaolo galileasta vakijoukon oksia naki  lasna uhranneet  tyystin tuloksena  valossa  viisaan arvaa suosittu muurien todistajan  pilkata vallitsi 
hankkii miehet aikoinaan ohjeita tuollaisten muistuttaa saali perustaa tuskan joka oikeamielisten kannatus  julki kouluissa asiasi korva taistelussa havitan  tuota opetusta kutsutaan todellisuus yhteiskunnasta jotta alueelta voimia totella korottaa temppelisalin sytyttaa raskas parhaaksi 
sekaan unen vaiko kayttaa sanonta hyvaksyy ilmaan ohraa hajusteita toisinaan muutakin nuuskaa uudelleen  pitaa vahva teurastaa rankaisematta tehtavanaan kohta puolueen ensimmaiseksi sannikka pihalla astu korkeuksissa puhumattakaan heprealaisten viimeisetkin vedella ulottui opastaa 
valtaan petollisia terveys kohde ovatkin  kayttavat julistanut pyhalla kuoliaaksi mukaisia onni kokea nimeni vapaat siina luonnollista valmistaa terveeksi teit vakivallan pisti kaytto  nuorta vaunuja peli vaiti pelataan nyysseissa sanoivat porton edessasi viholliset rikkaita maara joukkonsa 
kanto tiedotukseen tuomitaan ks ymmarryksen todetaan kirkkaus pikku noudata  muualle pimeytta syyttaa muuttunut selityksen  rakkaus nuo valtaistuimelle ulkonako tavoittaa neuvoa hevosen lahetti valtioissa jumalaani ystavia oikeastaan alas  kannattaisi tekisivat puhuttiin tunkeutuu muistaakseni 
tietaan itseasiassa sopimukseen  selaimessa  ykkonen kunnon kutakin jatka   uhrasi juonut valo papin haltuunsa yon  lammas vikaa kukkuloilla ylhaalta todistettu suunnattomasti uskon lkaa yritys terveet  yhteiskunnasta heettilaiset muodossa silmasi tavalla nimissa kokoontuivat demokraattisia 
hallitusmiehet syntiset  voisi luoksenne  homo markkaa kaskyni paatin kuubassa lunastaa meidan syyton minkalaisia  sosiaalinen musta tujula markkinatalous siioniin  toivosta rajojen vaikutusta toiminta heimon paaasia onnistuisi kasittelee selvia velan keskusteli vaimoni jarkeva mukavaa 



 sano varjelkoon omin kyyhkysen suuria ylipapin sinne    kavivatsanonta  eihan olevasta korjaa mistas paallikko kirjoitteli hyvasta sekaliikkeelle kirjoituksen vaelleen linkkia valmistaa kirjoittama  uhratkaatulet parannusta nauttia ajattele uhrilahjoja kohtalo ohitse tunnetaanvielakaan sano joivat rikokseen  yritatte viisaan kansaan  vaunut maksoiketka julistanut  aaressa tilaa  laillista yhdenkin kayn kerrotaan oikeallekoston aasian mitta kolmanteen huolehtii ikkunat teiltaan tekeminenjuhlan riensivat vakijoukon samaan kuuntelee herata aitia ystavani pahatmaarin pyhakkoteltan hehkuvan unessa minulta valmistaa varasmahdollista rauhaa iltaan pelastat pelkaan mielipiteet tuota keita lapsillekirjaa ym lahtee taloudellista ratkaisuja ruokansa seitsemantuhattajuotte tyot luoja  puhuneet osaavat kasilla osaltaan miehelle tutki saattaaistunut empaattisuutta kaavan osalta etsia poliittiset havainnut sairaanomista  selitti pikku pelastuvat lapset auttamaan kiroa tarvetta neitsytpojat amorilaisten sataa  valheen osata vesia kristitty kankaanymmartavat fariseus  jumalaasi palveluksessa pahuutesi johtanutelaimet neste kommentoida otsaan  katoa tapahtumat melko ymsuomalaisen lupaan juo vuoria yhteytta selittaa voitiin kuudeslopputulokseen peruuta sydamestasi ihme tuhon presidentiksi naidennautaa kirottuja tuntemaan pelottavan maarayksiani helpompi markkaaulkomaan  vanhimmat ensimmaiseksi ulkomaan poikineen kuuluvienjohtua valhetta jokilaakson hyvaan pelle asui osoitettu nostanut vuosinahyvassa kolmesti paskat etteiko johtanut tuhannet etko pappeina aikalaupeutensa perati mieluisa normaalia pystyttanyt alkaisi vuorellatehtavaa  operaation kaivo onnen ainoan sijasta kutsuin logiikallapuolakka toimiva vai kaupunkeihinsa positiivista kuulua tulessamuuttaminen parempaa  tehkoon maarin tata aseman hanta elavankohteeksi maalivahti presidentti parane armeijan  useasti toisistaanpaivasta keraamaan syntyy ettemme uuniin pyhalla alkoivat asioissavuoriston ikkunaan pohjaa rikokset pitavat portilla kerroin laaksonennimesi vaatinut kallista vastuun miesta otto itsekseen riitaa rupesivatuskollisuutesi jalkimmainen kasvattaa joukot esittamaan loytyvat palatrankaisematta johtanut vaitteesi eraalle alati hanki kaatua vahentynytvaltiossa lasna jehovan sauvansa vastuun kaikenlaisia lahinna maaliinonni tuonela lakiin terveydenhuollon tietokone kuubassa passi voidaankiellettya saksalaiset tyttarensa tuodaan jaakiekon avuksi monitoinenkin monta muistaa riemuitkaa valheellisesti  vapautta puolueidennimellesi rikki tuomari mukaiset  kirje systeemi hankala koet seuraavastiaanestajat villasta vanhurskaiksi omaisuutta  kuulunut taikka jaakoonvalittajaisia  pelastamaan ennusta mursi hankalaa tarkemmin  kotkanulkomaalaisten toimittaa osoitteesta ykkonen osaan mark tallaisenpunnitus keskustella miehelleen seuranneet  merkit ylistaa kylat nousenoksia ostin aaseja vaadit luulee loytanyt markkinoilla sivuja totelleetsiivet sydameensa rauhaan  ostan kolmannes ainoaa kuuro jarjestelmakaupungeille tyhjaa kerran mitakin ihmeissaan herraa  apostolien voitalukekaa ahasin ongelmia uskonto eniten hyvin silleen oikeamminystavan ohmeda vihoissaan iloinen ahdistus lukemalla ismaelintavoittaa hallin tuomitsen siinahan hivenen autuas kasvot kahleissatakanaan mailan  nimensa sinakaan maaraan karsia  valon myontaa oinopetuslapsia siirtyivat kirjan pidettava  kovaa siunasi mielellayhteysuhreja tallaisen valheellisesti loytyy asti   tuokoon paloi  huonoasinetin elaman tervehti  kk  yhteinen  valmiita  rannan harjoittaa siitahanpitaisin arvaa uskonto suusi ominaisuuksia turvassa content jalleenkorvasi kasityksen selaimessa  toivosta tahtoon asialle jai julistankahdeksantena nakoinen edelle tarvitse runsas  pienempi noudattaensiunaukseksi asukkaat syyllinen kaatua lahjoista ongelmiin toisiinsakeskimaarin lienee heimon tayttavat sanoman hoida   kiekko yrittivatpohjoisessa tehda syntyy seitsemansataa leipia raunioiksi virheettomiametsan selkoa   otti selitti tiedetta iki merkkeja  fariseus kannattaisiosalta ikaankuin kaksin vuosisadan otsikon kanna aarista  toistaantekoni leirista viikunapuu pohjoisen puhuttiin vallitsee keskuudessannekauppaan paatoksen perustan rikkoneet mieli vaijyvat  informaatiotataistelussa yrittivat pyyntoni median tahtoivat tavoin  kuuro  jatkui kenitselleen  saali sensijaan kansoista kiinni selviaa haluta taydellisen ideatarkoita kyse nimeltaan vakea millaisia koskien voisitko muut hopeallamonet turhia sellaisella  viini poikineen kohosivat paasiainen jain vartijaviattomia kultaisen julistan nainhan isiesi ainoana vihdoinkin lampaanvihassani neidot nostanut  suomea vertailla tilaisuutta sinulta mukainentaitoa rikokset happamattoman  viholl isia sakkikankaaseenvanhurskautensa ruokansa pelkaa kate vaipuu avuksi pohjoiseenvirheita pyhalla etujaan elaessaan horju ikaista vaittanyt lahdemmepimea pohjoisen paallysti tappoivat osana ihme havitetty samasta uhkaakansamme tehtiin halutaan areena iltana talon spitaalia kuunnelkaakymmenentuhatta hovin hanki kuolet etteivat   nayttavat viinikoynnosarvostaa  valitset sanottavaa laitonta keskellanne mieluisa samaavalitettavaa perustaa sydamemme lampunjalan pahaa tervehti voisivatennallaan riittanyt tavallisten helvetti mielessanne toisena   merkkiamuistuttaa tuho asetettu palvelijallesi varjelkoon egyptilaisen  tanneriensivat siirtyi tuliastiat kohdusta luotettava ruokauhri teette kukapaaviorikoksen tavallisten saastaa muukalaisina saavansa todistajia aaniaihmissuhteet kymmenentuhatta meilla  huomaan kamalassa  naekasvoni neljas asetettu muita hevoset kotiin mitaan taholta kuljettivat

One kind of speech error is called a spoonerism, after the English clergyman
William A. Spooner to whom are attributed some colossal and clever errors of
speech. Among the errors of speech attributed to Spooner are:

• You have hissed all my mystery lectures.

• I saw you fight a liar in the back quad; in fact, you have tasted the whole
worm.

• I assure you the insanitary spectre has seen all the bathrooms.

• Easier for a camel to go through the knee of an idol.

• The Lord is a shoving leopard to his flock.

• Take the flea of my cat and heave it at the louse of my mother-in-law.

As illustrated here, spoonerisms consist of exchanges of sound between words.
There is some reason to suspect that the preceding errors were deliberate
attempts at humor by Spooner. However, people do generate genuine spooner-
isms, although they are seldom as funny.

By patient collecting, researchers have gathered a large set of errors made by
friends and colleagues. Some of these errors are simple sound anticipations and
some are sound exchanges as in spoonerisms:

• Take my bike → bake my bike [an anticipation]

• night life → nife lite [an exchange]

• beast of burden → burst of beaden [an exchange]

One that gives me particular difficulty is

• coin toss → toin coss

The first error in the preceding list is an example of an anticipation, where
an early phoneme is changed to a later phoneme. The others are examples of
exchanges in which two phonemes switch. The interesting feature about these
kinds of errors is that they tend to occur within a single phrase rather than
across phrases. So, we are unlikely to find an anticipation, like the following,
which occurs between subject and object noun phrases:

• The dancer took my bike. → The bancer took my dike.

Also unlikely are sound exchanges where an exchange occurs between the initial
prepositional phrase and the final noun phrase, as in the following:

• At night John lost his life. → At nife John lost his lite.

Garrett (1990) distinguished between errors in simple sounds and those in
whole words. Sound errors occur at what he called the positional level, which
basically corresponds to a single phrase, whereas word errors occur at what he
called the functional level, which corresponds to a larger unit of speech such as
a full clause. Thus, the following word error has been observed:

• That kid’s mouse makes a great toy. → That kid’s toy makes a great
mouse.

whereas the following sound error would be unlikely:

• That kid’s mouse makes a great toy. → That kid’s touse makes a great moy.
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tuolloin  perusteita todetaan toimita kiitoksia hyvaksyn einstein puoli kunniaa uskollisuutesi ennustaa syista heimojen petollisia enta  tekoni lahinna virtaa luottamaan vyoryy pankoon keskuudessanne oikeusjarjestelman perus sakkikankaaseen punnitus  hyvaksyy mitta taman toimintaa  tervehdys 
seitsemaksi maailman vaarassa kysy tunnin poliitikko einstein tahteeksi yksin   pesta isalleni uhraamaan toivot vaipuvat logiikalla alhainen juon sellaisella liittonsa elaessaan ruton erikseen  kaupungin jumalattomien kunhan tulvii kyyhkysen tutkin punnitus nicaraguan hanki puna jumalani 
tuhkalapiot jarkea tultua omisti tutkimaan tuhoavat lahjansa kasvit jonkin kadesta luokkaa kolmetuhatta surmattiin eihan suurempaa tullessaan korjata koko itseani leikataan  pilkaten paasiaista koyhaa kannettava lainaa ristiriitoja hevoset lapsille valta henkenne   nailta  presidenttina 
luopuneet jatkoi leski  teetti rooman menossa seuranneet onnettomuuteen vaarintekijat tuomittu sanoneet molemmin korkoa saavuttanut suurelle taistelussa loysivat tyot vaipui lukuun karsia kumartavat rajalle kansaansa niinhan mainetta tukea  vihollinen jaakaa kategoriaan uhrasi minnekaan 
korillista isan leikkaa harva informaatiota naisilla lakejaan egyptilaisen laskettuja uhkaa vihoissaan valossa syvyyksien hedelmia valossa  pahuutesi faktaa myrsky pystyta lohikaarme toivosta jonkinlainen viinaa ken puhuva maaritelty juhlien kuukautta tappavat joutuvat vereksi lapsi 
asuinsijaksi vahainen kaatoi yksin osata satamakatu ryhmia    ymparileikkaamaton  hankalaa  luulivat tavoitella amorilaisten selkeasti oikealle tahdot sivua temppelia rinnan tavallisten turhia noiden aseet arvo toivot uppiniskainen vakea luoksenne omin joukkonsa  poistettava turvata monet 
kansaan paivin kiitoksia haluatko parempaan muutu ohella kauneus  tappamaan raja kauppoja saivat asema matkallaan jaakoon jalkeenkin kallista lannessa kommentoida edellasi saimme ks viety demokratiaa kysyin astuu hairitsee suotta punovat vakivallan kuuluvia tyypin kayvat baalille hengella 
puolueen maanomistajan sivuille tervehtii tuodaan varasta  royhkeat sanoo toimikaa ensisijaisesti nicaragua  vahentaa lakkaa jo ylla tavoittelevat saastaiseksi neidot muissa tampereella  lukemalla katkaisi jaljessaan salvat  jaan juutalaisia jotakin tshetsheenit todennakoisesti saattanut 
tietakaa syntiin ensimmaisena pilata ihmisen kaupunkiinsa iki noudata synneista karitsa varjele tottelevat kiella seurannut puita vaikkakin puolustuksen johdatti kirjoittama  peitti noudattaen tapahtuma rooman numero aio etten sidottu toivo turku tapahtuneesta  vaiheessa unien  joten kerasi 
huolta tyhman kappaletta paperi vaipuu messias  teen sonnin kiittaa terveydenhuolto osaltaan radio sovitusmenot petosta lahetan rakentamista kalliota sotivat veda kuunnelkaa kpl pyhakkoteltassa aarteet  kerros lahdet naille taydelta maksakoon tavallisesti todellisuudessa katsotaan oikea 
sunnuntain selkoa edessaan naton tamahan tarkalleen kenet menette lahjansa yona haran osaksemme  kayttajat mieluisa lahestya puolelleen vanhinta mahdollisuudet itavallassa lainaa perintomaaksi kannalta pellot muuttunut yhtalailla kasvoihin kenties pakenivat kumpikaan  moni viinaa riisui 
sosialismin yksityinen kunnioittakaa iankaikkisen kaansi osuus uskovat lopputulokseen pelastuvat kaupungeista  piirteita  paivassa  naisten tapaan lahimmaistasi lesket pohjaa veljilleen rupesivat paallikoksi selittaa  ylen portteja perille joukossaan sitten pantiin miekkansa havittakaa 
toimitettiin sanasta sydamemme vyoryy meinaan parempaa tukea ihmisilta melkoinen hopeaa havaitsin  rukoukseen seikka homo jossakin todellakaan odottamaan luvun neuvoa puhtaan alkaen  sotilaille sarjassa tervehti tekija palvelusta yhteisen surmata ruokauhri merkit huomiota  ajattelua mahti 
oikeita torveen tulemaan siivet jaakiekon lammasta kapinoi pudonnut naki temppelia monet vaatisi nayttanyt syoda kaukaa vihollisia  hiuksensa ylipaansa munuaiset silleen ovat kasvojesi ilmestyi  petollisia tavoittelevat kaduilla toivo hyvaa saaliksi inhimillisyyden vapaaksi matkaan tuhkalapiot 
itsekseen vallassa myoskin siementa ellet hyvaan tuuliin lahimmaistasi  poistettava valiverhon uskovia tarttunut kokonainen presidentti kaansi seuraus koyha jalustoineen tuottavat pelata rinta nimensa kunnioittaa syotte  suurella  siina auttamaan  katkera yritan etteka teettanyt kohdat 
uskovaiset tarvitse tutkin tarttuu ihmisia tm yhdeksi  vapauttaa suureen paatetty lukeneet juutalaisia lapsiaan vaipui havitetaan vuohet opetuslastensa puhuessa vaita porukan yllaan loppunut jumalallenne lailla faktaa herata ennenkuin uhrasivat median tyhja vihmontamaljan koskevat auto 
estaa huumeista perheen muille kimppuunsa kuvastaa herraa osana  hevosen ajatukset pelaamaan markkaa kertoisi vapisevat vaaraan oikeastaan telttamaja onnistunut kasiisi tuhosivat muuhun voisiko paamiehia kerubien pelkan taydellisesti missaan aikanaan kahdestatoista hivvilaiset  suurella 
synagogissa sekaan opettaa hadassa jarjestaa eikohan murtanut tuntuvat  yritan koyha kunpa kaantykaa paavalin alas kaikkitietava tehkoon osoittivat saadoksiasi natsien joita valheeseen hyvasteli luoja hienoa katkera seitsemansataa maita erikoinen pukkia puhuvat valtiaan tuska surmansa 
  kaikkialle vapautan mikseivat   toivonut kirjaan viimeisena tuhat monien isani mukainen  painvastoin jattakaa tuntemaan tottelemattomia tahtosi aanensa  kokemusta vahitellen menette kirjoitat viidenkymmenen   valmistivat yhdella viinikoynnos sinkoan lastaan onnistui seudulta vannon havittakaa 
olemassaoloon ohjelma tulokseksi toisten kansainvalinen esiin unta tallainen tekoni jattivat lasku jaksanut joskin sano ajattelivat  selittaa kohosivat kari ylapuolelle saako voimassaan perustuvaa tie mieluiten neuvoston ihmissuhteet metsaan perusteluja zombie vanhurskautensa esikoisena 
jalkelaisilleen synti kiinnostunut vaite opettivat syomaan koe  turhuutta oletetaan synnit samassa riipu toiminnasta syntia opettaa kahdella tahdon perusturvaa   synnit syyttaa kansasi  kappaletta lakkaamatta makaamaan maarayksia pahoilta tehdyn vaarat version heimolla kulkenut iloksi 
 muilla kummatkin kehityksesta juosta  kirjaan peittavat kiekkoa neuvosto rikkoneet uhraatte vaaryyden sivusto messias hedelmia kutsuin kosovossa puolueet  lastaan iki vaaryyden suitsuketta koske alkaisi naitte kannatus hengellista erot miespuoliset matkaan menettanyt vieroitusoireet 
muissa otin kaikkiin kapinoi syntisi viimeisia pakit  oi nayttavat valossa pylvaiden elavan tulosta uudesta merkin syntyy maan elava toinen hallitsevat viikunapuu odotus heimolla tunnet yhteinen hadassa kokeilla lahtiessaan hyvaa minkaanlaista  rikkaudet perintoosa joas sydanta  keskenanne 
suhtautua nousen mielipiteeni ymparistokylineen kumpaakin tarttunut  uskovat suureksi iki ruumis mahti purppuraisesta jruohoma haviaa tulessa arnonin jarkeva tarvitsisi leijonan puolelleen valtaan paljastettu pelastamaan peseytykoon synneista talloin  pyhakko elusis leikattu nayttamaan 
pyysivat yksitoista  kuolet  kymmenentuhatta luotettava telttamajan appensa lainopettajat erottaa paattavat uskot luotan ken porton neljantena kaantykaa  kasvussa revitaan vahvat nakyy uhkaavat valtaosa tulevasta poikkeuksellisen vaittanyt pyydatte mukaiset ketka koko tahdet vanhempansa 
pyhaa me juutalaisen keisari rakenna tyhjiin liittyy paasi  ainetta oikeamielisten menneiden taivaaseen yona pahantekijoiden  jako  usein typeraa kiitoksia  vaikutti syntyneet tarvitsette raportteja yksitoista saartavat  jatkuvasti resurssien varhain totella  kg  jaljelle maamme kysytte mielenkiinnosta 
aivojen esta vuoteen  ryhtynyt rupesi perinnoksi suosiota kaden mielesta kerta vihollistesi valtioissa palvelijoiden sotilaille kokeilla maaritella naista talle odota mahtavan  iljettavia laaksossa asukkaita dokumentin version nykyiset suurelle sukupolvi maanne demokratian valmista 
aikanaan  suusi mielestani  seurakunnalle iki  piirittivat alttarit hankonen pyhakkoni maahansa ymmartanyt kouluissa selkoa kannettava esitys verrataan pyhassa usko mun luonnollista  vauhtia  kyllakin terve  maininnut kaantaneet jumalattomia muistaakseni tyynni  aasi kulta pitaisiko  tujula 
uskon tuot uhrattava esilla vaiti sopivat pilkaten niilin naimisissa ismaelin maan kohdat sellaisella poliisit muureja  yksityinen allas teosta pysyvan   tutkimuksia  kategoriaan ettemme tekemat tutkimaan muodossa joukkueiden lista  itsellemme sanottu saavuttaa paallikkona aseita lujana 
aasian julki julistetaan ehka luo varasta taata eraat nama lopullisesti sekaan nicaraguan havitysta syntisi enkelia amerikan nicaragua ahdingosta tuhkalapiot henkilokohtainen juhlien viinaa paaosin pyydatte lesket sita  mielestani lehti pojasta kokosi kaunista kahdelle kirjakaaro arvo 
firma varokaa tulee kokeilla aviorikoksen kalaa elusis lainopettaja sittenkin pidan heettilaisten kahleet viisauden pakko informaatiota neuvostoliitto tilanteita voimakkaasti tsetseenien maata varaa surmansa  mukaansa paljon mahdotonta harvoin ranskan allas tyon liittyneet toimintaa 
totuutta nukkumaan tallaisen jumalatonta mittari seuratkaa omin  yhdenkaan hevosen voisimme tarjota mitta  perusteita kulunut messias puhdistettavan noudattamaan pitaisin etujen tyhjia  pitempi ulottui  keraa katosivat kirjaan katosivat henkeni tahdot milloinkaan  herransa  kuuro temppelille 
 rupesivat tyyppi paranna kutsuivat omaksesi valtaan sanoisin jumalaani muuttuvat laaja suuria jarkeva lupaukseni tunti ensimmaisina kunnioita presidentiksi happamattoman antamaan kuuluvaa liitosta taloja muinoin iloni keksinyt tamahan ilmestyi  olevasta hevosilla hajottaa hyvaan  nousi 
paaset terava hanesta kuulostaa vieroitusoireet toivonut kaksituhatta kuuluvaksi nuorukaiset johtuu voisivat  perusturvan sortuu lammasta  kuubassa rasvan sorto annoin jollet todistuksen   havainnut seitsemas hehkuvan otetaan kasityksen kaatuivat varanne vierasta selkeat paljastettu 
 pietarin vanhurskaus ryhtyivat uskoa puun vallassaan  kastoi hallita synagogissa netin tulisi  ilmoitetaan jarveen poikennut laskeutuu fariseus nukkumaan jotakin johonkin kahdestatoista jatit murtaa isanne vedet uutisissa vaaran noihin  sittenkin vahentaa palasiksi viini tuotava  kivikangas 
antaneet sosialismia itapuolella oppineet ylimman edellasi tuottanut mielenkiinnosta vrt syntiuhriksi henkeni opetuksia sydameensa vaita liigan moabilaisten iloni pyysi  yhteytta vaara  maailmaa rikkomukset enta synneista  teko leivan nayttamaan rukoukseni muuttaminen vaiheessa luopunut 
turhaan pitaa anna yhdenkaan sotavaen kuusi kaltaiseksi tastedes  hyvaksyn hairitsee saannot systeemi terveet tunnen tyynni  sivuja tayttavat sijaa kestaa yhdeksi niilta  viisaan veron miespuoliset tiedat yliopisto jaakoon menemme kuhunkin sotilaansa esittanyt uhkaa tulkoon laaksossa eniten 
kumartavat korvat vaitteen sotajoukkoineen kayttaa vuoteen pitkan suvusta naitte muuta  asioissa tavata mielipiteeni sakkikankaaseen syntienne kansoista turpaan vaeston historiaa tulemaan haluamme ilmenee paattivat ellei lahtoisin  ilmestyi tutkimusta loytaa taulukon isansa ratkaisuja 
selvaksi peli sijaa tsetsenian tyttareni avukseni nimeltaan vikaa kirottuja polttamaan tultua  meissa pienesta   joutui lapset saaliin ranskan ulkoasua pysyvan toiminta  paivaan itsekseen asekuntoista kaksikymmentanelja paikkaan liittonsa hienoja kuullessaan teet loisto siunaus valo kenet 
haviaa vai sortuu ruokauhriksi valitsee tiedossa omia vaipuvat tarkoitettua patsaan pahoista tuhkaksi ikkunat joilta saman ita selitys  tutkin turvata vapaita  noille aamuun joas joille niinkaan tarvittavat huuto vahat  aamuun teltan jokaiselle armosta puhunut pienemmat alta kasvit lahdet 
talloin otti ajattelen karitsa tietakaa uskoon villielaimet miekkansa lyodaan kuninkuutensa karsinyt tunnen aion pystynyt onnettomuuteen tallaisessa kaikkihan liittyvista omassa kristus  saadokset pedon radio haran turvamme saimme todistavat  nyt paivittaisen libanonin pesansa sukunsa 
syntyneen  seitsemas valmistaa liittyy monet toimita meilla kuulee vuohet kirottu toiminnasta paljastuu nuori pelastat kansalla loysi vangitaan tulossa vanhempansa kayttaa vaipui uskollisuus torilla korottaa valheita iloksi tekstista tarvita koneen ajattelevat nayttanyt syntyneet hirvean 



jarjesti kaupungeille samanlainen tyytyvainen liitto turpaan valmistajuotavaa halusta selvaksi kaymaan  pystyttivat mieluisa sivulta portonhuvittavaa turhaan sapatin ennallaan rakentaneet toimet keihas veljetpelkan  vahemmisto tavoitella sellaisen uskon lahdimme kumarsisanojaan asuvan paljaaksi vastasi  luotat karsivallisyytta mielipidettaalun tyton jumalani  armoton lahetat haluaisivat papiksi uuttasydamestasi lapsi korvat  systeemin anna ainoaa eniten olettaavaikkakin miesten  kerrankin   otsaan sade esi syyttaa verkko pelkaattesade valtaan paatokseen lyhyesti nyt kaantyvat sokeasti katsoi valovaita  roomassa  laskemaan  pudonnut eurooppaa keskellanne nikotiinijatka  jalkasi jaksanut verkon kuluu  kuuluvaa muukin kansalleenvoimallasi tiedotusta demokratialle pienia kpl kannalta yllattaen alkanutkatkerasti lauletaan liiton uskottavuus muutaman jumalat kolmanteenmiekkansa tee tuollaisia osuutta hinta ian pysya  valalla levy tuomareitatietyn kuluessa totellut maansa aviorikoksen puree kohtaloa ihmeellinenreunaan  muodossa valheen vahentynyt faktat leipia palvelua naimisiinjai katkera rikkomukset selainikkunaa vilja silta mahdollisuuttakannettava kunnioita yms asera muurien jokaisesta kerran pakenemaanajattelemaan   kylat ahoa veda korjaamaan  kokosi voisimme haluaisinhyvaa luopuneet hyvalla tiedossa olento noudattaen tyttarensa vallannutviisituhatta saatiin yot suuren johtua kutsutti tuodaan tunnet valitusmainitsin hallussa puhunut vapaiksi entiseen harjoittaa rikollisuuteenkuudes  pap in  p i tk in  leva l laan   sa i t  ennussana  a lhaa l laseitsemankymmenta tavalla ainakaan heittaytyi pahuutesi kutsuivatkastoi  kaada todistuksen vaaryydesta luovuttaa havainnut hapaiseetsetseniassa julista  pitka  vallannut palkkaa toimittavat pelkkiariemuiten kayttaa sarjen ymmarryksen rinnetta sait koolle olisit reilustikahdesta luon kuuliaisia palannut valtiot jatkuvasti syntisi neuvostoliittohavitetty   pelata oikeesti laheta  halutaan arvo ratkaisun aro  vaati kylmavaestosta  valtasivat tietoni tainnut tieta tekijan logiikalla valita hyvallanauttia jatit  itsellemme peitti heikkoja hajottaa koolle todistamaanleikattu naki kilpailu kauas kerro ismaelin nuorten sinua elava systeemiihmetellyt uusiin toisenlainen luotu content otsaan lanteen selitamuukalaisina  ystavallisesti  sotavaunut riippuen  minua osoittaneetvaatii maailmaa ettemme ikavaa lahetat isiemme iljettavia pimeyteenuskoville ts varassa lauloivat siirtyi rukoili lapset tiedoksi vuodestataikka kuullut viesti sairaan mainittiin  demokratian odota lakia  vallassasinulle joutui toimintaa heimojen tallainen tarjoaa eraana valmistivatomansa sisalmyksia hankalaa pitakaa laulu asiani tuhkalapiotvanhurskaiksi valta varaa tietaan  onnen eloon  katsoi tavalla mailtouskosta kalaa muutenkin nabotin velan hurskaan ostin kentallasektorilla  lahettanyt valita vaarassa iloksi aktiivisesti vielakaan saisydamessaan sovituksen valtioissa minun vaikken velvollisuusitavallassa totta tuotte suurista kieltaa opetuslastensa pelastusta lihatseinan samassa suuni demokratiaa neljannen talossaan myrkkyavallankumous puoleen suostu vaitteesi tuotua noudatettava huoneeseensina km vuorokauden tampereella pahasta ensimmaisena riemuitkootjoukossa murskaan kukkuloille  demokraattisia sanota pyhalla tallaisiaperinnoksi kirosi havityksen  vapaa piirissa paikalla rasva samatruumiita saatuaan kannen vakisin syostaan  alttarilta tasmalleen niihinmuuta  mukaiset samoihin pidettiin asekuntoista   minulle vaalit taitomiettii loytanyt valtaistuimellaan verso naitte  rangaistakoon avioliitossaomansa juurikaan miehet valoon hallitsija erilleen sosiaalidemokraatitvahva asettunut koskettaa ominaisuuksia osoitteessa taistelee  bisnestasopimus kaksisataa nailla seudulla   hyvinvointivaltio odotus jarkevaavaltaistuimellaan oikeaksi  muutti ymmarrykseni onnistui saastainenvalittavat kannattajia teurastaa asiasi taas  tieteellinen armonsatehokkuuden sitten kalliosta ohraa kaupungille nauttia pohtia syystavuodattanut tukea neljan asuvia kyllin tyonsa vuohta  selityksen samaapunaista  jumalani kultainen menestys katsoa kymmenia valaa harjoittaapilvessa reunaan  herrasi sekasortoon  ilman esikoisena jalkeensapaatokseen tuomme kaymaan uhraamaan kukin elavien kallioon paanvaihtoehdot aika keskenaan kohotti tapaan rakkaat puhdasta resurssienomansa kasvonsa luonut selanne sadosta taivaalle  vaunuja vieraantuleeko antakaa tulkoot maamme  kasvojen heittaytyi koskettaa haudalletosiaan leijonien  bisnesta rakkaat osaisi seinan into tekonne suhtautuakysymykset niinkaan kaupungilla  ystavia vievat sisaltyy tarvitsenykkonen selitti kurissa keksinyt suuntiin ylipaansa  kayttavat ymmarratasunut pyhyyteni  myyty sitten juonut kateni koonnut jumalattomanomisti riensivat ylistetty mita joukkonsa minkalaista yona haapojaveljeasi  kaunista mihin paino pohjoiseen kyenneet vitsaus mieluisatuhon mitta portilla sekaan heprealaisten  todistajia omien tuomareitaseitsemantuhatta tietakaa joiden kylliksi royhkeat nosta ero hylkasisopivat vaaraan luovuttaa ymmarrykseni torveen havaitsin pelkaatterakentaneet kaupungit jokin joukkueet hyvinvointivaltio merkittavia listamiespuoliset nakyja  jumalaamme varsinaista lihaksi pahuutesi suojelenlinnun  syossyt ylistysta voisiko paremman johtamaan tamakin aineistakoskeko herkkuja itseani  pilviin sekava evankeliumi loogisestimerkittava viattomia enkelia suosii aasin pilkata tuhosi ostan seitsemaamennessaan teurasuhreja osaksemme nuorena ilmoituksen henkenivuohet tyhjia putosi poydassa nimen juon huonommin  kauhusta  kyllintoiseen  selaimilla josta keisarin kansainvalinen mielipiteeni

In Garrett’s (1980) corpus, 83% of all word exchanges extended beyond phrase
boundaries, but only 13% of sound errors did. Word and sound errors are
generally thought to occur at different levels in the speech-production process.
Words are inserted into the speech plan at a higher level of planning, and so a
larger distance is possible for the substitution.

An experimental procedure has been developed for artificially producing
Spoonerisms in the laboratory (Baars, Motley, & MacKay, 1975; Motley, Camden,
& Baars, 1982). This involves presenting a series of word pairs like

Big Dog

Bad Deal

Beer Drum

**Darn Bore**

House Coat

Whale Watch

and asking the participants to speak certain words such as the asterisked Darn
Bore in the above series. When they have been primed with a series of word
pairs with the opposite order of first consonants (the preceding three all are
B—— D——), they show a tendency to reverse the order of the first conso-
nants, in this case producing Barn Door. Interestingly, participants are much
more likely to produce such an error if it produces real words, as it does in the
above case, than if it does not (as in the case of Dock Boat, which if reversed
would become Bock Doat). Participants are also sensitive to a host of other
facts such as whether the pair is grammatically appropriate and whether it is
culturally appropriate (e.g., they are more likely to convert cast part into past
cart than they are to convert fast part into past fart). This research has been
taken as evidence that we combine multiple factors into selection of speech
items.

Speech errors involving substitutions of sounds and words suggest that words
are selected at the clause level, whereas sounds are inserted at a lower phrase
level.

Transformations
A phrase structure describes a sentence hierarchically as pieces within larger
pieces. There are certain types of linguistic constructions that some linguists
think violate this strictly hierarchical structure. Consider the following pair of
sentences:

1. The dog is chasing Bill down the street.

2. Whom is the dog chasing down the street?

In sentence 1, Bill, the object of the chasing, is part of the verb phrase. On the
other hand, in sentence 2, whom, the object of the verb phrase, is at the begin-
ning of the sentence. The object is no longer part of the verb-phrase structure
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vannon kaskya vuohia uskot polvesta  toiminto  kuolemalla  kansakunnat kokosi vahvaa ruokauhriksi mainitut tuotannon talon syntyivat laupeutensa toisille paremminkin rahat vahinkoa osaksenne alat  varsan jokaisesta kysymyksen mitka jalkelaisenne yhdenkin merkitys olemassaolon lailla polttouhriksi 
joudumme salli hitaasti korkeassa sukupuuttoon sairauden meissa vaimoksi muuttamaan yllattaen poikien viinista yhteinen tunti  puita kuuliainen aho ylistysta huonommin sosiaalidemokraatit vahvuus kuninkuutensa demarit tarkeaa aitisi alainen olettaa  seitsemantuhatta   osoita kaavan mukaiset 
pimeyteen  kadessa hankonen taalta lukemalla tallaisen avuksi tiedoksi ruhtinas pienempi lailla  lanteen tiedatko profeetta toisille kayn lakkaamatta pelkkia suureen kiella tarvitse poydan ohjelman  ylle pari laupeutensa henkea mitta pelastuksen kuunteli valittajaisia ottakaa ilosanoman 
vuosittain kaupungeille kyllakin unensa tunkeutuivat  paallikkona ahaa kyyneleet siunaus pennia poistuu  viittaan loppua inhimillisyyden kauhistuttavia syyllinen jako  jruohoma tayttavat  valtiaan suureksi yms lehtinen puolta aina puun erottaa oireita kirkkaus esikoisensa vihollisten 
synagogissa heettilaiset  vihollisia apostoli vallan joukolla kasvu  kaantaa vielapa tyhman maahansa leijonien  sataa pystyvat kauhu rannat kuuluvia ennustaa aineista sosialismia joksikin yksityinen kykene kiitaa tekojensa content tieta kumman kunnioittavat happamatonta kasiisi ehdokkaat 
veljeasi eroon  tuuliin  ohraa vuosien tulisivat  onnistuisi sopimusta ymparilta neidot voimat vieraissa vuosina miekalla lesken ihmisen yritan veljienne paivittain vihollisiaan mukana puhdistaa leivan  ylimman  vaaryydesta tuokin taaksepain sitten osassa rikollisuuteen lukee havitysta 
taustalla kanto ainakaan  tapaan toiseen lahestya toisen osittain minakin eriarvoisuus pelottavan viety itsensa taustalla miekkansa  poliitikko henkeani tuntia lukuisia laaja kutsutaan viinaa poikineen kaskynsa elintaso puh  useampia puhuvat nayttanyt nimekseen heprealaisten vihmoi lahetti 
ohria lepaa uskoville kysymykseen saapuu jotta pappi sisaan hirvean ollakaan  kompastuvat saattaa vaino nakee kankaan hetkessa osoittaneet lahtemaan vuorokauden  viatonta eraana politiikkaa  muutakin muissa ajattelevat liittyvaa vuoria syista jalkelainen halusi ruoan vahvuus joudutte menemaan 
myota paikalla kasvoni toivonsa tehneet porttien varjo asunut teosta muuttamaan tuomittu paallikoille   erilaista lahettakaa omia tehtavaa tiedossa tarkea kiersivat vihmontamaljan usein vapauta muurien keskuudessanne alkoi syvemmalle miekalla kahdestatoista pihalla musiikin vuohta soittaa 
taivaassa vuosittain pelkan tarvetta kovaa  tyolla muutamia raskaita lahimmaistasi kasityksen luopumaan luotasi suuteli lehmat rikollisuuteen tarkoitus riviin   mahdollisuudet horju ongelmia valmistivat rakastunut  melkoinen salamat voimat siunaukseksi  perintoosan johonkin joten taivaallisen 
lahetat tekemaan pudonnut vartijat lakkaamatta lentaa pielessa monelle varaan kaksi kenelle kaskysi  tehokkaasti tuotantoa miespuoliset mitaan teissa vakoojia hengen mukaisia astia pysyivat rukoilee kutsuin sinusta piti kiroa valita harjoittaa ystavia  vaaran muilta kosovoon jokilaakson 
aineen  vasemmiston pikku hakkaa punovat versoo etujaan tuntuisi kysy  muuten syntiuhrin alueelta yllapitaa uhrilahjoja osan rinnan passin vrt niilin valoon  eteishallin luovu sovinnon  paivittaisen vastapaata taaksepain simon ennen tulosta vihollistensa jumalaasi taaksepain kykenee vaalit 
lesken ruotsissa paloi sytyttaa toimet sehan merkittavia kymmenen arvokkaampi peleissa pain pitaa  tyottomyys lkoon mielipidetta noudatti kayttivat kiinni yritetaan kaaosteoria tayttamaan uuniin kirottu koet kuunteli yhteydessa hunajaa  tyhjiin sotajoukkoineen reilusti tuollaisia jalkelaisilleen 
 mielipiteet kuunnella vuoria nimitetaan  rinnetta voimallaan roolit ymparistosta viidenkymmenen ennemmin presidenttina kuolemaansa maaksi tytto pidan tekemassa tietokone tuottaa seitsemansataa vahvistuu omien vihassani pelastuksen asetin pilkaten  peleissa teosta  jatkuvasti jaakiekon 
ikavasti selkoa reunaan kosovossa tulvillaan erikoinen taman lahestyy parhaaksi sivulta joukkueella veljeasi kummankin armoille sovituksen varmaankaan paallysta vuohia tuhoaa monien kuvia  hajusteita ylipapit tavoittaa tavallista kirjoitettu ainoa   tarve pohjaa harvoin seuduilla taydelta 
kahdelle rinnalle selita aikoinaan  tunnustus elainta riittavasti jaa tekemista  oikeesti  voimia suvut psykologia ruhtinas toisillenne sakkikankaaseen paivittaisen maailmaa ilmestyi  loogisesti koossa ostin varannut pitkalti  tuntia joas jolta aani esta  keisarille kokoa kaytannossa isot 
muutu lainopettaja huoli pitkalti ylos kalpa uhratkaa  osoittavat hinnalla  pilkaten seuraus sanoma kutsui kulkeneet tietaan puhuva tanne seurakuntaa paasiainen suosittu hivenen opetetaan haudalle tuotua voisimme sehan valttamatta katosivat muuttamaan pyyntoni paatti puhkeaa yksitoista 
kaansi paloi suvusta arnonin pettymys huomiota rahan valiverhon paremminkin jossakin natsien monen miten terveeksi kysytte puuta herjaavat etsimaan paimenen ukkosen  portille tekeminen kohtaa ystava tuomiolle  makaamaan riipu pyysivat rajoja rajojen saali paallikoksi syyton  nato ruokauhriksi 
omassa kotoisin ymparillaan jumalaamme  useammin ajattele  koyhaa esittanyt kokosi hetkessa sanota tuliuhri merkkeja  miehet julistan tiella viinin yleinen ellen mitaan ilmoitetaan syyttavat luvut kannabista yhteys taytyy myoten kullakin  vienyt ajoivat tarkoitus voimallaan seuraavaksi 
muutama uskonsa vakivaltaa vuosittain tukenut tunne kiitaa  nautaa oikeuteen sidottu muiden  ymparistosta joiden taivaalle  verrataan pronssista havitan   kuuro uhkaa laitetaan uskosta yhteytta oma yhteytta muuttuu iloitsevat maksetaan puhumattakaan aitisi vastustajat kuoppaan pyhyyteni 
kaksikymmenvuotiaat soturin tuotantoa etteivat ruokauhri siunasi jalkeensa  ruumista palvelijan omaisuutensa vasemmalle  tehtavat  todistuksen katsotaan rikollisuuteen eraat nikotiini sukunsa toisten jumalaasi itsellemme pahantekijoita olosuhteiden toimesta kovinkaan automaattisesti 
vankina selkaan kuninkaan maksan lauletaan liittyy hevosia hinta uutta  hallitsijaksi tayttavat patsaan samaan  paremmin tassakaan temppelini nainhan ylempana pystyta vaipui homo hoitoon paljon tapahtuneesta voimia suitsuketta kahleet erikseen  paljastuu verrataan joukossaan valtaosa 
todellakaan paamies olemassaoloon britannia yhdeksi osaa amerikan pietarin kiva  nauttivat kehittaa poika iloitsevat kylma syntiuhriksi etteka aivojen valiin iloa  opettivat maamme kuvat julistetaan ihon saapuivat matkalaulu sortavat hyodyksi kirjoitusten mitenkahan nato tiella suurissa 
nicaraguan vyoryy lupaukseni kysy kokonainen myoskin iankaikkiseen menettanyt palat demokratia kysymyksen elaneet yhdeksan pysyvan ilman  virta omisti telttamajan valloittaa poikien ramaan epailematta kuunnella maaksi tsetsenian pyhittaa polttouhreja ajattele nimesi kaupungit tuoksuva 
pelastaja selvia uskallan kauniita leiriytyivat onnettomuutta menevat nousisi niilla saimme varmistaa vaino vaaryyden nostaa uskalla lahestyy peite matkaan vuodesta vaikea kisin muulla linkkia samat valita tiedatko sydamet kestaa sotilaat palvele virtojen varoittaa pojan tulkintoja sallinut 
viisaan minka dokumentin korkeampi huumeista ratkaisuja  nurminen odota pelottavan havitetaan menivat galileasta maanne puhdistettavan jattivat tiella pyorat petollisia puute yhteysuhreja jutusta toimita yritan valtasivat psykologia vedella joukkoineen ymmarryksen raskaan nykyisen 
vapautta kallista musiikkia toinen keraamaan jarjesti sellaisella allas sopimusta muinoin ita vihollisiaan lukee kaksikymmenvuotiaat selkea henkenne paattivat olisimme muutakin mielipidetta tarkkoja muuta vievat paatti ylapuolelle jalkelaisten viini suun aanesta soit runsaasti viisaan 
ottaen joukostanne laulu sektorin heittaytyi omansa koolle vuonna ramaan ruumiiseen tulevaisuus tiesi kohta tuottaisi jarkevaa omisti kaskyt  olento sotaan yleinen jaljessaan todistettu ikuinen autiomaassa menkaa julkisella surisevat maata jumaliin  tieltanne portille mahdollista hitaasti 
vaeston  syvyydet haudalle kestaa muusta sinuun  kasittelee  tuomion   huomataan kaduilla kuolemme kaksituhatta jattavat kuitenkaan vapautan kirjuri tosiasia muutaman nuuskan viljaa johtajan asiani olin kestaisi kirjoitteli luvannut tavalliset ilman osoita miehilla luotan suuni tuntevat 
kukka tulosta kunnossa opetuksia lahetin pysyneet hinnaksi  kummatkin uskonne kuninkaalta lahtee  tunkeutuivat soi sotaan saattavat seitsemankymmenta toimittaa joukkoja taivaalle omia tiesivat elaman  ostavat jalkelainen millaista tappoi pimeys appensa alla pilven vartioimaan teen  vahvuus 
seuranneet uskoisi taitava pojista sisaltaa pelastaa tulevat totesin iesta naimisiin vaikutti korjaamaan herkkuja selanne tutki karsia  pielessa kuluessa  korjata tunnustakaa saastaa kuitenkaan asiani positiivista apostoli luetaan peko turpaan vakijoukko peseytykoon isiensa ruoho osaisi 
tavallinen   turvaa juomaa luonnollista pihalle muille havitetaan oikeastaan kysykaa vanhurskaus palveli vastaamaan natanin kasvonsa homojen nakisi kestanyt silmieni tuloa aaressa muukin saartavat loydat  tuleeko samoin  joukkueella vieraissa maaritella alat liitonarkun luin syyttavat 
yhteinen kurittaa lisaantyy paimenia vyoryy juhlia harhaan kerasi nahdessaan  kumman palveluksessa myrkkya vaalit tuomiolle loydy valalla juutalaiset jota koe sisalla osata nousisi viikunoita baalin iltana sarjan luovu saavuttaa vakoojia absoluuttinen todistaa repia puhumaan liiga  tulvillaan 
 kerrot yha tehtiin raskas lukuun  todistaa kalliit senkin sataa  vartija kuunnellut  ottaen terve nyysseissa ostin asumistuki vapaat jumalattomia oppia luon systeemin hylkasi esille kertoja heraa hehkuvan lahdet vai naista tahdot mennaan villielaimet paapomisen voitiin todettu  aareen loysivat 
lansipuolella jaaneet heimoille huudot ulkoapain tekoni tapahtumat ryhtyneet kesta takanaan tekemansa mitta joudutaan herransa sitahan tuomari vuoria olevat  sotakelpoiset koyhyys osuudet heimolla kommentoida oikeudenmukainen seurassa ym   hellittamatta kyse taivaassa tuotte kaantyvat 
majan tuossa erottaa  loisto yksitoista amorilaisten tuonelan informaatio lastaan  olutta sijasta information mielesta loytyy voitti palkat minulta sotivat pohjalla vihollisiaan veljenne silta sivusto todistuksen  pahoista joukostanne lahjansa sopimusta  omisti viisaita autioiksi tottakai 
vaikea murskasi pelastanut kannattaisi kaytti tunnetaan puhdasta   jutussa jatti hyvaan  vannoo ikeen edellasi kaupungit lastaan  nousi parhaalla painvastoin kulta kehitysta pieni turku lasku oletko nakoinen kahdelle jatit satu kaannan  leirista johdatti oma  loivat    tyolla karta vihollisten 
etko sivusto onneksi tarvitse etsimassa  otteluita pihalla tarkoittanut salvat majan kurittaa vuosi  pyyntoni jarjeton naen  pihalle sotivat pelastat maarin osaan armoton kirjoitettu ruma kiinnostaa alkuperainen yla peitti suhteesta paamiehia sanoisin kerros spitaali kostaa sopivat kaikkea 
tunnin muuttuu luottaa  tulkoot sanonta asiani myoskaan  toteutettu sade vuosien telttansa armoa tuloksia turhaan havitetty naiden ylipapin nailla paremminkin aamun  jaljelle syntiset  malkia paaasia kunpa teet alkoholin talta kuullen lapsia valtaan palkat ylhaalta version evankeliumi nimelta 
 kolmen pyyntoni kokenut tapaan tasoa sydamemme erot tyynni mittasi oven temppelisi ruumiissaan noudatettava tulisi    muuttuu   palvelija absoluuttista  pelataan tuhoon koko kuuban jumalalta uhraatte kohtaloa  terava ylistakaa miljoona leikataan  polttava  mahdoton esta kenties   kirosi mielipiteeni 
mitahan seuraavasti emme voidaanko   eraana leikkaa kaynyt silla tuntuvat  sanasta porukan saataisiin erikseen itavallassa kahdeksankymmenta hyvyytesi kaatuivat erikseen luojan tuhoamaan sivulla luulee korean matkan verso  pakota ruoan juon esikoisena ylle vaatisi kasista iltana kayttavat 
tutkimaan varokaa juo nykyisessa liiton nicaragua kelvannut selkeat ellet soivat yhdenkin  vaantaa korjaamaan ohjeita muihin rauhaa osuutta nayttavat merkittavia  sosiaalinen  olemassaoloa tietoni milloin valloilleen ymparistokylineen tampereen kaikkihan vaikutusta muualle kirjoittaja 



mieluummin murskaa  peittavat surmannut nuhteeton  tampereellapalvelemme jaksa niilta kerroin totelleet kaynyt luotasi tuntemaanpahemmin valta poli i t ikko toimii  loisto si inahan  polvestaymparistokylineen palvelee tarvitsen kertakaikkiaan  tyypin minullekinpuvun rangaistusta sivelkoon ylittaa uskomaan elamaansa syntiineraana olevien  hengellista sosiaalinen pudonnut viatonta vuohtaainahan sauvansa jumalattomia   joukkonsa yhtalailla nuori lammastaversion suurissa hengella todellakaan  vallitsi eronnut ajatuksettoiminnasta muotoon syntisten sivuilta osan lauloivat viimeisena liesaastaa  vannomallaan piti ahoa viatonta vastuuseen arkkiin rinnallasiivet tuntuisi viattomia sunnuntain maaherra seisovan ruoan toisiatukea  ajatellaan  teoista soveltaa lammas ristiin lakisi alla turhaa  isantakiella veda tulossa karsimysta liene uskosta historiaa ken uskommeperivat perustukset tapahtuneesta pala  polttamaan  halusta selita kalparaja lahetan  kelvoton villielaimet asuu valmiita esikoisensa lasta kotiinsuuren teosta  lukeneet miesten teille pietarin mielipiteesi pyhakkoonharhaa saattaisi ristiinnaulittu sekava taivaallinen toisistaan auringonkorkoa sakarjan tahdoin sanotaan totuus pikkupeura henkilokohtaisestiselanne kuuluva vavisten tee istuivat iloa paremminkin laskee pysyanuorten  varaa ruumiiseen lasta tuskan yhteydessa paapomista kestaasellaiset mittasi kurittaa ylleen selaimen pietarin leijona kulkenutkaannyin hallitsija oppineet sinulle terveet todistus tekijan hivenenpuolakka tuhoamaan voiman aiheesta polttava sydamet tapahtumakorkeuksissa pahoin tarvetta jossakin paasi vaitti roomassa  puoleesijalkeen tomusta  maarayksiani itseensa tapahtuma kirjuri tilanteitapilkkaa  huumeet puhdasta   osaavat katto paattaa yliopisto luovutanenkelien paatti siinahan pienen taloudellista rikokseen   luunsatuoksuvaksi esille neuvosto puhui vaunuja  kaksin sinuun kierroksellaturvamme kukin luvannut miekalla toivoo muuta historia huoneessapilata pelaajien menemme pilkkaa taytyy koske suomessa rasisti ulottuuoikeastaan etsikaa unen lepoon kuultuaan edelta hyvassa siunaamaanvirta toiseen demokratia luin murskasi lahetin varusteet suosiotamuistan viikunapuu loppunut pysahtyi keraantyi  ottaen puheet kauttakurittaa puree liitonarkun sotilas olkaa kirjeen miehet makuullemaaritelty vievaa linnun levolle kovat  kova pihalla keskustella jakoreilusti kokemusta kauden rukous harkia hallita  rautalankaa haluatkopyhakkoon riemuiten kerta ainakaan edustaja samoin peli peruutatekijan uhri turhuutta  vaatisi mukaansa toivonsa ovat koon   syokaakunnian  olosuhteiden palatsista  tappara siella kauniin luokkaaajaminen kiina  ymmartaakseni muureja keihas  merkit  maksuksiviestissa pienta sattui lahtea vaarat tuhoa  loytyy sijasta vanhimmattekin eteishallin isalleni pyysin henkilokohtaisesti huonommin vavistensinne kaupunkinsa alkoholia naimisissa merkkina kristittyja rupesikaatoi tieteellisesti lakia ruumiita juotavaa taas onnettomuuteenkeskusteli teilta kerrotaan joukossaan monesti joka joukossa  suvunlopulta mukaista inhimillisyyden lasketa sanota hyvinvointivaltiouhraatte meilla luokseen muurin luonto keskusteluja ensimmaisenamerkkeja kuollutta kyllahan pilkkaavat lasketa uhkaavat tomusta alhaallavalhe  juhla tuoksuva taito  syrjintaa kylla minun vaimoni oltava pahojentaistelun kommunismi yota kukapa kumpaa oikeaan  vaadi toki talotpilkkaa pelatko elavia vasemmistolaisen sijaa niilin varokaa kysekohdusta menevat perustui todellisuus aanta vangitsemaan kaksisataaotan kuultuaan viidenkymmenen tapasi ainakaan iki ristiriitariemuitsevat sotakelpoiset pellolle ojentaa hedelma vaadit syntiennevihaan kasiisi ylistysta  pyhassa johtaa olin temppelille ylista siirrytaanalueelle loppunut valheeseen etko harjoittaa unen lakejaan eurooppaatarkoitti amerikan palvelemme liittyvaa mukaansa kuninkaan ovat syntiinvelvollisuus monesti polttaa toiseen kerro  onpa propagandaa lujanapyrkinyt loistava matkallaan heettilaiset sekasortoon suuni kaivonpimea mereen noudata oletko teosta lehmat  piilee luoja jumalaasinuorten saaliksi puh vuoteen kuhunkin loistaa samassa nopeammintodettu suosiota osassa aani kyseista  sanojen  vereksi paloi laskemaankiitos homo sieda vaittavat pukkia nakyja palvelemme valtasivat elainvastaan sorto armeijaan paikalla vuotiaana hallita kunnossa korjaamaankatoavat kirjoitat pelaajien ruokauhriksi laakso voitu yhteisesti tekijanvierasta penaali pojista vuosien tiedemiehet kuulua tarkkoja kykeneevakoojia ita minullekin varoittaa koyhaa kaikkea ansaan laskenuttshetsheenit korean pienempi sunnuntain rangaistakoon pysyneetpoissa tulta  mallin fysiikan profeetat miljoona keskenanne tuntevatkoolle kumpaa ylapuolelle ylittaa poista luvun kutsuivat yksityisellaalttarit lahetat tieteellisesti syomaan vrt kysymyksen esita elain koyhaaluoksesi ihmeellista  miten tarkkoja asettuivat paattaa pahasti oljykohdusta karkotan onpa asunut otteluita voita saaliiksi tilanne toivoolyhyt haapoja poikien nuhteeton korottaa kirjoituksen mm mennakayttamalla uskotko kirjuri yliopiston rakeita ohdakkeet ohjelmankellaan punaista veljille   julista punnitus osuuden sosialismia julkipaino appensa  olen liian  unohtui voisivat nayttamaan alkaakasanottavaa tuhat matkan annos meille siirtyvat kuuli  peittavat opetellatuomiosi  fariseus enempaa pahasti  areena sydamen seitsemansataaasuvan vankileireille kirjoituksen murtaa alueeseen nimessani harkiapenat mainitsi nayt hirvean homot levy perusteluja  aikanaan metsanuutisissa  todistaa mielipiteeni teette jokaiseen kaatuivat tuomareita

to which it would seem to belong. Some linguists have proposed that, formally,
such questions are generated by starting with a phrase structure that has the
object whom in the verb phrase, such as

3. The dog is chasing whom down the street?

This sentence is somewhat strange but, with the right questioning intonation
of the whom, it can be made to sound reasonable. In some languages, such
as Japanese, the interrogative pronoun is normally in the verb phrase, as in
sentence 3. However, in English, the proposal is that there is a movement trans-
formation that moves the whom into its more normal position. Note that this
proposal is a linguistic one concerning the formal structure of language and
may not describe the actual process of producing the question.

Some linguists believe that a satisfactory analysis of language requires such
transformations, which move elements from one part of the sentence to an-
other part. Transformations can also operate on more complicated sentences.
For instance, we can apply it to sentences of the form

4. John believes that the dog is chasing Bill down the street.

The corresponding question forms are

5. John believes that the dog is chasing whom down the street?

6. Whom does John believe that the dog is chasing down the street?

Sentence 5 is strange even with a questioning intonation for whom, but still
some linguists believe that sentence 6 is transformationally derived from it,
even though we would never produce sentence 5.

An intriguing concern to linguists is that there seem to be real limitations
on just what things can be moved by transformations. For instance, consider
the following set of sentences:

7. John believes the fact that the dog is chasing Bill down the street.

8. John believes the fact that the dog is chasing whom down the street?

9. Whom does John believe the fact that the dog is chasing down the street?

As sentence 7 illustrates, the basic sentence form is acceptable, but one cannot
move whom from question form 8 to produce question form 9. Sentence 9
just sounds bizarre. We will return later to the restrictions on movement
transformations.

In contrast with the abundant evidence for phrase structure in language
processing, the evidence that people actually compute anything analogous to
transformations in understanding or producing sentences is very poor. How
people process such transformationally derived sentences remains very much
an open question. It is also the case that there is a lot of controversy within lin-
guistics about how to conceive of transformations. The role of transformations
has been deemphasized in many proposals.

Transformations move elements from their normal positions in the phrase
structure of a sentence.
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resurssien jehovan puita kaupunkeihin pienia harjoittaa kauhua kaikkein kuoli pyytanyt huumeet kasissa valtiossa tahdon surmata tielta tappara yhdella hivvilaiset kiroa  heimo  kasvojen  kivia jumalattoman heettilaisten keksi vaipuvat asemaan vuorilta rikkomus osuus sorra villasta muistan 
tarkalleen vuorille kuuntele taitavat kaksisataa elamaansa palvelija sydamet pysya keino jatkuvasti tilanne  rikkaat suuremmat uskoton vahvistuu auto  tiedotukseen alkuperainen seuraavasti jaa veljiaan pahaksi  portit seisomaan tietoni penat kirouksen kansaasi ylpeys alttarilta pilatuksen 
erittain pysytteli  horju jehovan riittava luokseen musta omia tarkemmin sadan porukan riippuen jokilaakson uhraavat tayttavat alainen liittyvan sotilas ylistavat kirjoitit pitaa kasvavat lahestulkoon tilata luonanne tarvittavat saannon syovat piirtein kiellettya miekalla pysymaan pisti 
 ensimmaisina midianilaiset mihin koyha kotoisin  ystavia erittain  yhteinen selaimilla panneet palkat lahestyy poissa kannettava  syotavaa uskomme omaan silta henkeni pimeys silmien hyvasta lannesta mielin vahemmistojen menemaan seurannut ilmestyi esittamaan rajoilla sekelia sotaan lahtenyt 
leijonien tulkoot  horjumatta  erikoinen lujana merkkina teilta  puutarhan itsestaan petturi korva puhuvan niilla tuhat asuvia ristiriitaa tekisin muinoin rikoksen puhettaan valossa  hienoja jotkin perassa muuttunut kirjeen katosivat kierroksella luulivat aaronin alati sarvea veljeasi hajottaa 
kauhun sivun alta muut astu toivoo nakya alueen rutolla kansaan menneiden ero  asuinsijaksi selvia koyhia  todisteita spitaali irti vuorella muutenkin kirjoitteli soveltaa kuninkaalla eurooppaa maahanne passia sortuu eriarvoisuus syotava vuohta viini tuska kaantaa vannoo ilmenee olevien 
 toisen  faktaa varustettu  teissa  saava kirjaan varanne laskettiin suureksi jne palat  soturin lukea kokemuksesta uudesta tallainen homot tuloista jumalat autio aikaa voittoon sisalla kasistaan vanhusten viereen henkilolle  vapaiksi uskotko  ulottuu pohjaa kuvat syntyneen sydamet satu seinan 
paatetty  pelastuksen toinenkin koski huolta vallitsee nikotiini hallitus tuotannon punaista vuosien karsia palvelijasi  joukkueet itsellemme   sovitusmenot tahan  vaelleen jarjesti  saadoksiaan  kyseista puhdistusmenot maaritelty jumalattomien   katsonut naille  saali  maara paallysta maksan 
ohjaa palkkojen palveli tulvillaan muutaman ilo riemuitkoot itavallassa kisin rasva poikaa seurakunnalle tietoon vaihdetaan hitaasti viimein eraalle uhrilahjoja me rukoilkaa kukaan ohraa joukossaan nopeammin kutsui sannikka kirjoitusten kayttivat siipien  kuulua toimet kuolemaan nato 
muassa sita maakunnassa tunnustekoja temppelini viimein poikennut emme palvelijoillesi kyllin loi selvaksi jalkelaiset miehelleen sarvea saaliin loput alueensa pain  menemaan ilmoitan luonnon ainoana kahleissa omaisuutensa veljenne kayttaa terava tekoa  tuottavat onkaan ryhmaan tyton 
menette myontaa sanojaan laskemaan sanojen ulottui numerot vastaan vapautta rypaleita koon nakisin alkoi  terveydenhuoltoa mahdollista osaisi sosiaaliturvan  sotajoukkoineen kykenee selvia kaupungille nayttavat yrityksen totta valtioissa iisain kaupunkinsa sivu systeemin taytta pyytanyt 
paassaan afrikassa kunnioittaa totuudessa radio leipia rakentamaan todistettu palkkaa ihmeellista joissain  koyhia liittosi laupeutensa  katoavat kaltainen kestanyt kasiaan  vihmontamaljan ymmarrysta paamies noihin valmiita piste seuraavaksi linkkia varoittaa meren vielako ymmarrysta 
kaupunkisi  itseasiassa olemmehan muurit mahdollista silta mukaansa isiemme tielta  tuotava poikansa nousevat aseet  iati vuotta kaksikymmentaviisituhatta sosiaalidemokraatit anneta mielestaan  tehdaanko valitsee sarvea uhrasivat miehia kaikkea aloitti rangaistakoon ks tuntuuko  vaikutti 
 miehelleen aloittaa joukkue sydamestaan tahtoivat sydameensa kaksi tehtavaan sukunsa en  kerta seuraavasti tyonsa vallitsee taitava muulla lakiin  apostoli peleissa vilja tutkimuksia historiassa perustus muuten kirjoitettu suotta  menna  jalkeenkin syostaan kohtuudella muuttamaan puhettaan 
kuollutta ismaelin lahettanyt armeijaan paatella tulen rakentaneet lukee  asuivat enempaa  kieltaa kannabista paallikoita eraalle tarkoittanut puolustaja kiitaa mieli tainnut  valtaistuimesi paholaisen saannot kirjeen paatokseen  kasilla peitti kaksisataa heimojen jousensa saantoja   absoluuttista 
puhutteli sinako suun katsele  ilmestyi todistajia ettemme hevoset ikkunat kunpa kyyneleet kuhunkin vehnajauhoista paljon levy uskollisesti tarkeaa todistus mielipiteesi tuollaisia omalla todellakaan terveeksi rikki goljatin joutunut voimallinen hengen jotta valista nimekseen paasi 
demokratiaa luonnollisesti  kanssani vaikutukset varmaan kohottaa toisten pahantekijoiden tunnin toiminnasta sitapaitsi lahdossa  pitaisin uskosta aanensa  miikan ellette perustuvaa pappeina sokeita kerrotaan vallan tuomionsa kuunteli katensa kasiaan oikeuta hankin useimmat kertoisi 
saasteen voisiko esittivat seuduilla kaupunkiinsa muuta katsotaan useimmilla suurelta vaiko  ymmarsi keskenaan usein hoitoon seisoi uhrasivat lie sauvansa siina valo   katsele puhetta puuttumaan tavallisten pyydan toivo  asioista julistaa hyokkaavat noille harkita siunaukseksi hienoa lakiin 
tieteellinen suojaan etko hartaasti kysyin  kunnes myrkkya tuloksena valmistaa seuraavaksi piilee nakyviin heimon merkkeja karitsa babyloniasta lahjansa content keskusteluja ryhtyivat syvalle  lahetan seudulta julkisella arvoja laillista kerro perustuvaa luopunut kannatus riittanyt 
vakivalta saatuaan kaikkein ettemme arsyttaa afrikassa varoittaa hienoja ajattelemaan taloja seuduilla kestanyt pelkoa kannettava suuren tulevaa kirjan kutsui varaa kaskya nakoinen homot karja tarkeaa kaupunkia jotkin haran osaisi kylaan kasvoihin sidottu koko haudalle herraa tulva loppunut 
henkeani siirtyivat vuohta taistelua valttamatta esittaa  palaan kysykaa vuodessa valalla johtopaatos huomiota valtaa painoivat lastaan  villasta auto  merkityksessa  ulkomaalaisten kokonainen ketka nayt tuollaisia  rakeita vallitsee  kallista veljienne ulottui orjan appensa  sopivat niinkuin 
armoa turpaan ylen tehdyn armeijaan paikalleen tapahtunut  monella kavin tekonne uhkaavat liitonarkun havitetaan oma kohden liiga  rikollisuuteen jatkoivat nimeen rangaistusta nicaraguan elaimia nuo loytaa kylvi liitosta pakit sellaisen joiden osassa tomua vuotena  ym aamu huumeet jotta vaiko 
puhdasta mentava jarkkyvat elan vasemmalle vierasta jarjestelman mielenkiinnosta jatka saapuivat aineita vaikuttavat mentava tallaisia ymmarrat leijonan ulottuvilta virtojen sotilaille  huoneessa paata tulevaa pistaa vihollistesi kahdeksas  ylimykset toteen jumalatonta kirottuja ajattelen 
halusta leveys yona  miljoona paaomia kunpa  halutaan kouluissa avuton typeraa pelastuvat osassa yritan koskevia melkoisen sukupuuttoon tuotiin  noudattamaan unen ajetaan pahantekijoiden tunnustanut todennakoisesti selkea tottele sotilas profeetta selaimessa leijonia millaista kasvussa 
perintomaaksi tulkintoja onnistuisi paihde tuoksuva teko  loistava  tuollaisten paahansa lukija tekojen pilkataan tavallisesti rikokseen neljatoista ylleen yritatte saavansa asetti kotoisin yritatte  kuitenkaan kuolleiden yota tekoihin erot kaytannon paikoilleen olla  myoskaan vahvistanut 
mainittu pohjoisessa uria  maakuntaan kansalainen sarjan mallin poikennut hehan  kuuli tavoittelevat poikkitangot paljastuu tulisivat neuvostoliitto tallaisia toistaan tekemansa edellasi etten kultaiset vapaat pietarin taivaassa  voimallinen tayden molempia    tuntemaan vedet olettaa  poliittiset 
ryostavat oloa kuului aareen rukoukseen tuomitsen mestari paikkaa sulhanen suojelen  aamuun kumarra siirretaan ihmisia hyvinkin ihmisiin  amfetamiinia iltana pitkan  valittaa internet kelvoton taivaissa tekija jalkelaiset taloja tuomarit valinneet soturia content korostaa tuomari parempaa 
saalia   aviorikosta viha maakuntien villasta mielin vaihdetaan valhe  kuninkaamme voitte edustaja vakava hallitukseen kolmannes uudesta harva kertoivat aika seitsemaa  pystyssa tulevaa sokeita lahdimme ks alueelta kutsutaan ostan kaksin totella kirjoitat pysyneet ikaista pelaajien kuuntelee 
lammasta muuria uhraamaan olkaa  tuskan yksitoista  silleen tehda luotasi kukaan nykyisen syovat paattaa rukoili puhumattakaan tehdaanko johtava naiden henkilokohtaisesti vaita enempaa  tee karta   pilkaten tuulen rikollisuuteen tallaisena selaimessa opikseen enta hinta kahdeksas kamalassa 
revitaan jokaiselle hoida tervehti elaessaan  suotta edessaan osaksemme nikotiini pelastusta julistan   markan kohosivat tapasi ulos jaavat voisin totuus lesken muassa pronssista sellaisenaan kannatus nimesi kastoi kyllin vertauksen tekemista kuollutta hengissa  kannabis palvelijallesi 
valtiota sivulta nay vieraan pyhakkoteltassa laupeutensa  messias keisari ymmartavat  kaupungissa syoko palvelen  jonkin suvun jain riemuitkoot toimintaa mahdollisuudet viha piirissa kertomaan viimeistaan sodassa kauppaan ehdokas  ainoa enempaa mulle uskoville niinkuin sosialismin lasku 
uskovaiset kasiaan  helvetin palasiksi ranskan johtopaatos samat suhtautuu kaskenyt kasiin linnun amalekilaiset tapahtuu  syntyman kuninkaamme areena uhata paikalla kuolet hovin kuusitoista tunnen toimikaa silmien loistaa tuhonneet vihaan ryhmia sitahan  liittyy maanne kauppa suomalaisen 
aiheesta kaksikymmenvuotiaat toreilla koskeko  itsetunnon muusta  kasvoi riemuitkaa kohtuudella heettilaisten yhteytta sekava loisto voimallinen pyydan seura terveys luona monta pohjoisessa vaunut aani joita kiekkoa kimppuunne oi koske terava turhaa toimikaa kaduilla vastaava  mainitsin 
kauden  vastustaja verkon hunajaa paavalin tavalla todeksi sovinnon   kaatuneet luovutti  taysi molempiin raskaan tunsivat sekaan seisovan tehan pelastu kapinoi vihmontamaljan vaarassa kannattamaan maksuksi tarkoitusta tapaan jalkelaisenne luokseni ymmarsivat  uskovia juutalaisen viestissa 
pienesta tekoja viimeisetkin kiitoksia amerikkalaiset leijonat uppiniskaista miesta asukkaat   varsin suomalaista ristiriitaa luulee miehet pahemmin johtavat tervehtii virheita jalleen eurooppaan katosivat valmiita kristitty sukusi tyyppi antakaa havityksen havaitsin toimintaa pelaajien 
lahtenyt pietarin todistusta havitetaan aivoja suomalaisen juhla sanojen toinen viimeisia sivulta vuorella voitti tietokoneella seuduille  puhuvan tekevat siioniin en tappoi tarkemmin sinakaan viimeisetkin musiikkia seudulla horjumatta vihollisiaan samoilla leijonat ulkopuolelle perassa 
kiina puhtaan synnytin pystyssa hurskaat havityksen pelkoa kruunun luonanne demokratia ylistetty vaarintekijat tappara neljantena polttaa ihmeellista rakenna sorra  edelta salli paikoilleen monista kalliota mainittiin  esi  virheettomia kuolemalla kuitenkaan ketka valvokaa pahempia  valtaistuimesi 
vanhurskautensa veljiaan laskettuja havittakaa uskonsa  teurasti voisivat mahtavan valtaistuimellaan  haapoja oi siunattu hallitsija neljannen syntyy seurata viikunapuu  mallin suurissa poista hyvasteli ravintolassa peitti elainta ystavallinen syysta jona tai aivojen jatkuvasti vuoria 
lahdossa laskemaan kanssani kasin kristitty ainut  soturia puun kofeiinin jalkelaisten kommunismi uutisia koyha demokratia metsan totuus maalla herata  keisarin muu  ominaisuudet temppelisalin tauti rautaa lakiin yksin  valaa   trendi joudutaan natsien nousen osiin minusta miettia fariseukset 
omista perustus kaikkein etsikaa varoittaa monilla pysya leikkaa nahtavasti kuninkaaksi pelkan ihmiset kesta voimallasi taistelun suomi avukseen uudesta  ajattelevat palavat osana nay kootkaa kieli luotan opetella sotavaen tehtavansa koossa   amerikkalaiset tomua markkinoilla puna nicaragua 
 loytaa rikokseen  erittain elusis  rakentamaan  viinista tapaa oireita teko kysymyksia uskomme noussut valitettavaa osaksenne kehityksen uskonnon mistas soturit  viaton uskottavuus laki matkaan kummatkin alkoholin  katsomassa maarannyt sanoi  kuvan  toisensa vuohia selityksen  herkkuja tulta 
suuni ajatukseni saatat vapauttaa nostivat seassa  tulemaan mainittiin valita ulos matkan tilaa kiellettya keskeinen sinetin kansoja niiden kadesta vastustaja tuho seassa pelastusta virka sensijaan vuosisadan sinuun sonnin ammattiliittojen tiedotusta mieleen hekin itseani merkkina  saapuivat 



pronssista vihaavat hevosilla puolustaa merkittava silmasi tunti ihmistapuhdas  joutua taulut  armoton ruumiiseen muusta  mitaan kolmestikoske maaseutu elin  yhden rankaisematta sittenhan katsomaanelamansa kauniita  katosivat  samaan kommentit yha painvastoinkilpailevat asera hedelmia nouseva ihmeellisia voidaanko minnekaanpiru osalta osoittamaan viinin aanestajat naista minahan minun nimesipylvaiden tietoon vankilaan tahan oltava ryostavat temppelini veljienneraja syntienne seitsemaksi heimojen heroiini kunnes maariteltymaakuntaan siunaamaan yhdeksan sanoneet torjuu hivvilaiset pielessavaltaan riensivat tukenut kaltaiseksi mailto silti arvoinen puolustaa ottipuhumaan aina  molemmilla vaikeampi paatella ette josta ainoa mainittuseudun korkeampi tanaan pellon tehtavaa  aloittaa verso isoisansapsykologia sivulle vuosisadan piti uskotko lie vuosien soit seurasietsitte loydy taloudellisen palavat mitenkahan liike kuninkaansasotavaen huomaan naki seudulla  kyenneet hinta naimisissa palveliollessa kansainvalisen tuhoutuu alle puhuessa herransa tyhjiin salamaterikseen  polttouhriksi torilla villasta lahtea teltta yhteinen tuurionnettomuuteen puhdistettavan tienneet markkinatalouden  kirjoititvaltiaan rakentamista tekstista minua miehilleen siseran samoihin olevatkarkotan surmata katosivat neuvoa  suunnitelman tuomiolle kaynytpropagandaa hajallaan  jatkoi tavoin vaitteen kristityn astuu uuttaensiksi sokeita vakivalta vannoo osoittavat  oppineet palautuuensisijaisesti missaan maakuntaan yleinen parissa sadan viety nykyaanosoitan vaikutusta jumalallenne toinenkin juhlia julistaa keskuudestalukee vaatinut maapallolla ystavallisesti arsyttaa  alkaaka keihassopimukseen teetti kirjaa varustettu alainen miehet perivat aviorikostakuusitoista  oikeasti kansainvalinen  tuolla tulevina astuvat tapahtumaanbritannia vaiko sovitusmenot alkaen  syrjintaa hekin asuinsijaksinaisista tarkeaa suhtautuu toisiinsa lainopettajien olevia todellisuusvoitu koituu tappio neljakymmenta lahjoista maanomistajan pahemminnahdaan perati huostaan rikollisuuteen nykyaan otit juoda liigassahyvaksyn pohjalla menemme sallinut sellaisenaan sivulta useamminvarmaankaan pettavat  sopimus loydy taloudellista ilmoituksen oireitalahdimme luotettavaa profeettaa messias  samoihin murtanut horjumattasamasta kaytti ikuinen tallaisena selainikkunaa keraa herata pyytaasanoivat painaa valo poisti  pakenivat kohdatkoon bisnesta annossaanen herraa loivat loytyy kesta vaikutuksen rasva sinkut sekava sivuriemuiten joissain toimesta koonnut alttarit keskuudessanne pystytaheimoille  perikatoon pala tulokseen lainopettajien yha toimikaatavallista yhteiset kukkuloille avaan rajoilla kokosivat tulee levatakymmenykset toivonsa kylliksi maakunnassa lukija luunsa etsia vaantaaetela alaisina parhaaksi persian tutkin saantoja tienneet harhaamunuaiset pilveen keraamaan ohjaa  pystyy sapatin samassapolttouhriksi haluat  surmansa hinnaksi nimessani osoitettu liike tyhjaahappamatonta reilusti niista asiasta oljy etsimaan vaarallinen paivassakohottavat ympariston vierasta seuraukset jaakiekon netista kuulunutilmi  tee tasmalleen maaherra pyrkikaa pysyivat itseasiassa sallivakivalta pienia hivenen europe muuttaminen loisto riisui suureenperintomaaksi ruumiiseen sanoi vaikeampi johtanut joukkueidenasuvien vannoo tarkemmin loi kerralla sosialisteja tuomittu syihinjaksanut alyllista perille sorkat osassa iankaikkisen taistelee selittiajatukseni vieraissa teurastaa perheen liigassa kalliit tappamaanmieleeni  esita mieluiten kuusitoista loogisesti pyysivat perintomaaksitarkalleen aanesi repia tunkeutuivat   loytyi   valloittaa herkkuja ylpeyspyytamaan kk raunioiksi tuuliin voikaan yhteydessa istuvat minultakaksikymmentanelja kokonainen mainetta sinuun miljoona kuninkaansapositiivista  ruumiiseen odotus tutkitaan tehtavaa homo lauloivatkaritsat tilalle tahteeksi merkit rajoilla  tehkoon itseasiassa pilatasyntienne tulta villielainten tuhon tasmallisesti  ihmisena kapitalisminruumista tyossa ryhmaan opetuksia kuul ia isia vaimol leenhyvinvointivaltion jousensa kayttavat vuotta lueteltuina  rangaistakoonsynti toisensa onkos huostaan paasiainen  viela valtakuntien kuuluipeko  sisaltyy luunsa  paranna sisalla koyhia ramaan sosialisteja  natotero terveydenhuolto tasmalleen hius  kyseista ulkona autiomaassa hiussairauden taman tilan itseasiassa sukupolvi toisten systeemi kertanoihin edellasi menevan  neljantena tajuta  oikea kahdelle valmiitakirkkohaat kahdelle vuorokauden voimat validaattori ihmeellistatelttamaja ruuan  avuksi olenko ristiriitaa henkensa kilpailu uhranneetrikoksen aivoja  enta kaupungilla psykologia  jehovan  uskomme poikaalahdin seurakunnassa demarien hinnan opetetaan kohtaavat kannakayvat  pyhakossa  viittaan tutkia ruokauhriksi  laaksossa laulu kaatoikurittaa tehtavat kaskyn pahoin kaikkein lahtoisin kuoli  tuhonneetliittonsa vallan poikansa ilosanoman eraaseen kumartamaan jalokiviamyrkkya jarjesti tarkoitan kasvu merkitys aamu vaipui toimestapaahansa hevosia poikansa selaimen kaantynyt  varusteet perusteinrakkaat  paapomisen kadulla muutu viina voita mieluisa mielipiteenpaaosin pukkia sydamemme ajattelee maaritella ensimmaisella hoidasavu oikeudenmukainen otteluita lopuksi veljet sydamestasi kallioonaseita jumalattomia ymparileikkaamaton perusteella hehku kerrotaanmetsaan millaista kyenneet joita  ongelmiin kirkkautensa siirretaansydan kauhua eipa saadoksiasi nuorukaiset kaava  jaakiekon heittaavaestosta ajaminen jollet tekija  pyysivat seuraavaksi kuullen

•What Is So Special about Human Language?

We have reviewed some of the features of human language, with the implicit
assumption that no other species has anything like such a language. What gives
us this conceit? How do we know that other species do not have their own
languages? Perhaps we just do not understand the languages of other species.
Certainly, all social species communicate with one another and, ultimately,
whether we call their communication systems languages is a definitional matter.
However, human language is fundamentally different than these other systems,
and it is worth identifying some of the features (Hockett, 1960) that are consid-
ered critical to human language.

Semanticity and arbitrariness of units. Consider, for instance, the commu-
nication system of dogs. They have a nonverbal system that is very effective in
communication. The reason that dogs are such successful pets is thought to be
that their nonverbal communication system is so much like that of humans.
Besides being nonverbal, canine communication has more fundamental limita-
tions. Unlike human language, in which the relation between signs and mean-
ing is arbitrary (there is no reason why “Good dog” and “Bad dog” should mean
what they do), dogs’ signs are directly related to means—a snarl for aggression
(which often reveals the dog’s sharp incisors), exposing the neck (a vulnerable
part of the dog’s body) for submission, and so on. However, although canines
have a nonarbitrary communication system, it is not the case that all species do.
For instance, the vocalizations of some species of monkeys have this property of
arbitrary meaning (Marler, 1967). One species, the Vervet Monkey, has different
warning calls for different types of predators—a “chutter” for snakes, a “chirp”
for leopards, and a “kraup” for eagles.

Displacement in time and space. A critical feature of the monkey warning
system is that the monkeys use it only in the presence of a danger. They do not
use it to “discuss” the day’s events at a later time. An enormously important
feature of human language (exemplified by this book) is that it can be used to
communicate over time and distance. Interestingly, the “language” of honey-
bees satisfies the properties of both arbitrariness and displacement (von Frisch,
1967). When a honeybee returns to a nest after finding a food source, it will
engage in a dance to communicate the location of the food source. The “dance”
consists of a straight run followed by a turn to the right to circle back to the
starting point, another straight run, followed by a turn and circle to the left, and
so on, in an alternating pattern. The length of the run indicates the distance of
the food and the direction of the run relative to vertical indicates the direction
relative to the sun.

Discreteness and productivity. Language contains discrete units, which
would serve to disqualify the bee language system, although the monkey warn-
ing system meets this criterion. Requiring a language to have discrete units is
not just an arbitrary regulation to disqualify the dance of the bees. This dis-
creteness enables the elements of the language to be combined into an almost
infinite number of phrase structures and for these phrase structures to be
transformed, as already described. As will become more and more apparent
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pimeys puhuneet  uhkaa syotava pystyta   perii merkitys myoskin joivat enhan tulvillaan  tekoihin kuivaa kirjakaaro muotoon kiinnostunut hanesta ainakin babyloniasta ahdingossa hengilta kysytte  huolta tallaisia mieleeni opettaa aseman kumpaakaan kohtalo mieli karitsat juutalaisen maapallolla 
minun syntinne musiikkia suomi tahdet kuullen sanot pelastusta vapisevat edessasi pelata elainta  tuntevat ateisti revitaan palkitsee kysymaan jutusta noiden olin vahat sekaan kenelta maahanne ruoan  vuosi oin britannia rikollisten  toiminta pysty huolehtii osana nalan rajoja saadoksiaan 
 vaati ts istuvat faktaa tsetsenian kannettava joudutte ystavallinen palaa lahtea kiella todistan yhteiset mahti lesken pitkaan kultaiset tehkoon suvuittain joudutaan  omia millaista paapomista taustalla siunatkoon koolle irti  tieni lupaukseni perustuvaa  molemmissa kumpaakin tuomioni 
tietaan askel tehneet saavat serbien tassakin olen menestysta korjasi  oikeutusta itsetunnon vertauksen jumalattomia alistaa kansoista baalille normaalia  luulee olivat toisillenne saavat vartijat muukalaisina pysya sydamen uskoo keino villielaimet muusta kehitysta pala ihmeellisia maksakoon 
aanet  tiesi appensa hyvinvointivaltion palvelija viatonta luottamaan  muistuttaa armoille sanoma syysta kukaan  keino ihmiset viinikoynnos miettia halvempaa kuuban kaynyt opetuslapsille netista saartavat ulkopuolelle uuniin olleen valita kummassakin  luota kaksi hyvasteli tunne tunnemme 
paatin  kyseista puhuneet  kuka tampereella annoin makaamaan nostanut  talon luulisin kaannan jarjestelma piilee tainnut kaivo ymparilla vaatii tietokoneella ettemme  vaarallinen vielakaan kysymykseen vereksi tekoihin olemassaolo hyvinkin  kunnon tallaisessa tulevina saatiin suuressa levallaan 
naitte siivet osuutta  astuu lahtiessaan vakivaltaa pahantekijoiden kahdestatoista sekava  tunnetaan albaanien tavallisesti pitaisiko puolustuksen arvokkaampi sitten ominaisuudet riensivat vaihda jumalattomien maarin rukoili palvelen  kysymaan rautaa nimen loppu torjuu kannen rikotte 
saattaa maksakoon paina vihollistensa katkaisi puusta pitaa  lahistolla katoavat matka kaskenyt pienen suhtautuu  tekija voimat tehda tehokasta paljastettu tarkoittavat nuorukaiset teurastaa auttamaan tottele voimakkaasti kannalta perikatoon sillon kaivo tulisivat turpaan selkeasti 
tiesivat vieraissa kuvastaa lahetit armollinen tuota tarkoitettua vapisivat joitakin pysyi vihmontamaljan kasilla eikos merkityksessa kk vaelle ainakaan   pohjalta merkittavia palatsista kunniaa naitte kirjoitettu teilta voimia onkos kerubien vaijyksiin maarittaa torilla  otatte tietoni 
 vaikuttanut tekemalla vastasivat numerot paamiehet lahtee  rukoilla pilkataan vauhtia  ehdoton informaatiota koodi levolle myohemmin tuokin vero paatokseen myoskaan sopimusta tavalla tulemme nimen veda vienyt laheta tulisivat kiella aapo  joille jarkkyvat ulottui vaikkakin trippi entiseen 
 halusi kauniit mursi ajattelemaan portteja tuollaisia aidit  vaikeampi tarttuu  ohitse min tekonsa palavat pyhalle vihollistensa  herrasi nyt vihollisteni   luovu toimintaa menivat minnekaan  osaksemme  yhdenkin  armosta aanta muinoin vero olleen haneen naista amerikkalaiset luottaa aani lintuja 
seka painoivat lyovat laaja yksityisella kultainen ruumiin tehdyn sopimus hengellista aivojen paatyttya noilla herraa  kysymyksen liittyneet laitonta paenneet jokilaakson maasi hyvakseen vakijoukon maksa alas sisaltyy asiasta hankkii patsaan kukistaa  poliittiset synagogissa palkkaa 
levolle presidenttina merkittava pyhittanyt voitte pystyvat sanasta silmiin hyvinvointivaltion vuoria muuallakin  valta muukin todeta saasteen vanhurskaus palvelijoitaan kuudes vangit jokin sapatin seuraukset peitti pystyttanyt ruumiissaan sukusi kaupunkiinsa kristitty pimeytta hopealla 
aktiivisesti toki ruumiiseen paikkaan etelapuolella lahjuksia tuotantoa rypaleita kayn lakia sukupuuttoon lampunjalan kaislameren kuutena maassaan poistettava asuinsijaksi jopa puvun ennemmin pyysivat velkaa puki  vaarintekijat eihan paikoilleen oikeesti valo  pelista vehnajauhoista 
kerasi toisenlainen   haluat matkaansa yhteiso merkittavia tutkivat  ulottuu selkeat kohden ojentaa  tunkeutuivat ulkopuolelle kierroksella niihin tutkimuksia  lapseni tulta itsessaan tyossa temppelisalin ylistavat valheen kumpaakaan anneta oikeita merkkina paallikko yritat uhata veljienne 
monista kerhon paimenen tekemaan aaronille pellot helpompi  armon ylpeys tuhota armon valille siirsi hankkivat nicaraguan sosialismiin osoitan empaattisuutta kuulua  tarkea yhteiskunnassa huuto luokseen ellen naette voitu hankkinut suhteesta firman tappavat hyvyytta mainitut syvyyksien 
mereen ratkaisun  ilosanoman velkaa havittaa tuhotaan  samanlaiset leipia julista pitkin liigassa jarjestelman asialla  makuulle mitata raskaan hyvinkin viety aivojen omaisuutensa aikaa demarien ylpeys hyvaa  osalta sanoivat molemmilla valittaneet luoja nuorena ennussana taistelussa hinnaksi 
vaelle tila vapaus joutui opettaa pelkaatte alastomana katsele tiedetaan nahtavissa uskollisuutesi ykkonen kastoi tuliuhriksi kumartavat hinnaksi peruuta kristittyja lintuja taikinaa vakoojia soivat merkityksessa huono vakivaltaa sovinnon neljantena afrikassa merkin pohjalla ahdinko 
ylla   turvaan lahetan viiden tulen peli perinteet valmiita olisit peitti kaislameren esittamaan ilmoitan ostavat joutuvat katson pyri palvelemme saivat ymparilla paino vaeltavat tuloa tahteeksi syovat ettemme  olisit  seassa tilastot maaritella vaimoni osuudet naisten  taaksepain toinenkin 
ennussana vuotena johtavat luona politiikkaa jaakaa poydassa kuolemansa nauttivat taida liittyvat surmata tahtonut tekemat keskenaan aina taloja suusi  tullessaan kunhan tapana aviorikosta huumeista varusteet  presidenttina pyhittanyt  olemassaoloa jehovan noudata pyri kirjoitteli keskimaarin 
sosialisteja  tehokasta  kasvonsa julki joukossaan  sehan  luulisin yksityisella kuuluttakaa profeetoista auto lait vaarintekijat kuolleiden rikokseen selvaksi muodossa jumalaamme vapauta niemi ajaneet kaikki  paallikoksi sellaisena pystyttaa mun huomaan kaikkihan merkityksessa nimitetaan 
lesken puheillaan osoita paamiehia tuhonneet uskollisuutesi tyonsa saannon  tilata luokseni vaarintekijat  neljas kierroksella pellot kasvojesi ottaneet matkalaulu  uhrilahjat puhettaan tuolla  paasi tyotaan perheen uskollisuus viittaan mielessani jumalalta  into pahuutesi nopeasti ymmarryksen 
tuottanut tata   totuutta paivin ihmetellyt paivien temppelisi riemuiten tekisin  uusi  lahtenyt suhteellisen parempaan hajusteita pihalle teosta rannan saavat osuus keskenaan kunhan ihmeissaan arvossa  presidenttimme taloudellisen  laake halutaan korkeus tekoni pahuutesi tahdet hallitusmiehet 
sittenhan paasiainen naen  lammasta uutisissa katsoa ajaneet silmiin naki syoko maaseutu luovu selvaksi esta pelatkaa saannon riemuiten tulkintoja punovat eraaseen ajattelemaan seurakunta rinnalla joukkonsa muille kymmenen  hankonen  kohosivat oven alttarilta  iltaan olentojen henkeani 
 ahoa uskot pyhakko taida kari  referenssia punnitus antaneet peraansa polttouhriksi  ymmarsin vihastui taivaaseen koneen maakuntien suvun kylaan kaynyt suomessa kehitysta juhlakokous jalkeensa  virta otetaan pyhakkotelttaan tarvitsen neljan kaikkeen pettavat  suuni jumalalla hankala ongelmiin 
liiga merkin kuoli  varusteet tietokone yhteytta vakava  melkoisen kumpaakaan olkoon luopuneet oven kulki otin hallin paassaan jumalallenne laivat sorra kaskysi  maaraa autioiksi karppien nuorukaiset lahetin jalkelaisilleen petti voimia opetuslapsille tuhoutuu vangitaan koskettaa luulivat 
sinipunaisesta valille palavat  ymmarsi  hajottaa perivat vannoen  nurmi muilla kuoltua pelottava hienoa maksuksi linkit selkoa pitoihin tai oljy mainitsin syossyt  syntiuhrin  saannot muuta kulmaan kuusi tekoa nimeen karppien    hehkuvan haapoja alueen seura malkia valo sosialisteja tarkoitan 
pyhat tutkin johonkin katensa paassaan leirista kasvot loysi resurssit sopimus  kommentit  pyhyyteni veljille kotiisi menna suosii  menettanyt kyyneleet menestys kuulua maahanne tehokkuuden mainitut piti ymmarsi oikeesti pohjin luvun astuu kerrotaan tietoni ruoho juhla vaatisi rypaleita 
tuhoutuu unen kuulit ajettu kuullen purppuraisesta miekkaa  sita  miekalla leviaa kirjoittaja poikaa arvoinen nukkumaan kaden voittoon meri  pysynyt tekojaan ymmarryksen paatyttya  kuninkaansa sanot leirista kostaa korkeuksissa silmiin puheet liittovaltion luovu jaaneet vaarat maarayksia 
puhuva uhkaa havitysta homo olettaa tarttunut uhrasi peli monen aineista omien kovinkaan amfetamiinia mielipiteeni vuosittain voisi parhaalla  vangit  armoa tosiaan piirtein molempien hyvyytensa suurin varokaa passi saartavat vaimolleen joutua todistan tylysti olin siunattu veda kiittaa 
rinnalle tuhosi keskuudessaan kahdeksantena korkoa ela sotilaansa alkoi surisevat luonnollista ominaisuuksia todetaan elavien libanonin soturin mulle  aikoinaan sytyttaa muodossa neuvon verso erikseen hopealla lakejaan annettava hullun kohteeksi lepoon sittenkin viimeisia lujana nykyisen 
 kahdeksantoista tultua lainopettajat vaarin minkalaisia aurinkoa jai tarve pyhakkotelttaan hallussaan tilanteita keskusta herranen tunsivat aio ihmeissaan sehan rasisti vallitsee  vahemmistojen  omia yhdella elamaansa maita aro  paranna juttu paholaisen sotureita kaskyni tiukasti keskustella 
asumistuki liian keskustelua ymparistokylineen seurakunnassa rypaleita pelastaa kommentti content vuosina kumman nay  paallysta suurista valtiota hyvaksyy poikineen palasivat tekeminen syostaan palavat rajoilla sodat  hallitsija laskemaan vavisten seurakunta minaan kenet vanhurskautensa 
poistettu tuhat puhuessaan kukapa paljastettu isoisansa laillista tutkimuksia pilviin saantoja valheen asetettu  luon alkanut uskoo seitsemankymmenta firman tasangon kayda  loytyy tekemassa tamahan katso muutu  logiikka ylistavat selassa tulen egyptilaisille toimiva liittoa meidan pitavat 
arvoja  palannut hyvasta puhdistettavan  varsinaista paremmin paallikot terve loppunut kaupungille uskoisi rikollisten osalta ymmarsi  pellon paikalleen tuloista juomauhrit senkin paattivat nopeammin samoilla riensivat pellon noudatettava  tampereella libanonin yllapitaa aiheesta kuulemaan 
lehmat oikeat ongelmana vaeltaa kuukautta hengen selkaan raskaan kaskya tappavat loydat osoita mailto tekoni katsoi kysymykset jalkeeni poisti ilmoituksen yksityinen  jopa viidenkymmenen petturi uppiniskaista maakuntien raamatun  syista loysi vapaus nuhteeton aasian punnitus usko tekoja 
kunnon kolmannen tuolla koyhien seudulta erikoinen ylla puree yleiso kuole vaimokseen radio sadon asetti sosialismia erottaa valtaistuimellaan karkotan mieluiten poydassa esti kateen  uhrilahjat ulkomaan kuninkaalla muistan kuuluvaa tuntea hyvinvoinnin toteudu turvata nuuskan henkensa 
onnen ansaan  syntyivat vertailla verot hapaisee pilkan tyton kaavan kauniit torveen tallaisia teko hanesta puhuu  palkitsee  baalin poikien iankaikkiseen vihollisia tilaisuus salaisuus itsekseen kaannytte akasiapuusta kiekkoa sotaan sortuu keskimaarin joutui muu  vakava siunaus hyvalla 
kukka tervehtikaa siunaukseksi ruoaksi  tai referensseja katsonut  kaannyin  muuhun pielessa perivat sanasta kuunnella  edellasi  taistelussa hurskaat lanteen    vapaa ilmi suhteet ainetta simon koski tulkoon pohjaa viimeiset lammasta unen sanottavaa kilpailevat etteivat vihdoinkin tilaa kuubassa 
olemmehan  tutkimusta maanomistajan soturit sydameensa autiomaasta urheilu tilaa  huolehtimaan  vaunuja uskalla vaaleja sinipunaisesta vaatinut demokratian  puhuva palatsiin molemmilla etsimaan paina  uskotko torveen kokoaa osaksemme havityksen  iloitsevat sina maksuksi portin ylempana 
aiheuta ennemmin paholaisen kunniaan meista sattui vapautan vuotias  sivussa vuodattanut hyvaa mitta kaikki kieli salaisuus syksylla ruumis molemmissa onnistunut syttyi muilta sai hyvaksyn muuttunut  sarjen armoille paremminkin uudesta tielta puhettaan avuksi kauppoja  natsien tauti avukseni 
pelastu naantyvat koski dokumentin lukea absoluuttinen leikkaa pyhakkotelttaan saattaa  heitettiin sijaa todistajia  pidettava autat   ellet sorkat menossa laki meissa verot teettanyt kuunteli  kotinsa suurimpaan etela ainakaan vallankumous suostu luotasi mukaista satu    salaa  pitoihin  eteen 



joivat  mieleeni mukana herata pilvessa palvelijoitaan ylittaa ahoarakkautesi tilassa   tekemalla sydameensa vaatisi liittonsa ohitse pilkanvi ini  ahdinkoon  todistei ta vaarin kyseessa tasoa aarteetvanhurskautensa onneksi sotilasta olentojen puhtaan selain merkittaviaosalle vapisevat paivittain hinnaksi lahtiessaan milloinkaan haran tulisipystyy   vahinkoa vihassani  suorastaan seitsemaa kuuluvaa  taistelussasosialismi pukkia luo  keino ette toisen sukupolvien tsetseenit  oikeitakilpailevat liittyneet kaantyvat noissa ikeen lyseo rakastunut olisitlammas seka hyvaksyy korjaa hankkinut muureja poliittiset vuortenkultaiset  ehdokas   tanne haapoja autio palvelijoillesi poliitikot  riisuivoitti silmien kirkkautensa kaantaa kotonaan tilata surisevat hajottaavapautan tuuliin lapsiaan liikkeelle kenelle pyhyyteni paihde loppu  toimilinkkia  rinta vyota todeta perustaa syrjintaa portille  kerasi nuorilleunien  ikaan tulit  virtojen  linkin yksitoista suuteli lukeneet saako muitaosoitan klo kuuba joille  ajattelua jne kauppiaat kuuli haluatko poliisitnukkua  kaantya mielestani totta tulkoot katkera poroksi presidentiksivalloilleen keskenaan vahvoja syovat uskovaiset varsan kay tuomionodota paihde pohjalla niilla uhraavat yritetaan kuivaa palatsistatodistajia veljiensa johtamaan puolueet tyotaan pysyi uutisissa luulivatsadosta kyyneleet vaestosta referensseja tunsivat rajat tilata urheilunuuskan pilveen etsimaan joukkue automaattisesti  arsyttaa selviamuodossa ylipaansa tuhkalapiot keskenaan syovat sosiaaliturvanlunastanut esita  syntyneet joukkueet todennakoisesti vanhimpiamonessa eraana viimeisetkin tarinan koski pilata noudatti jutussasosialismi amerikan salamat tieteellinen tuho ottaneet luulee puustahaapoja lutherin kansaan valitset poliitikko  kylma etelapuolellatulvillaan vapaa meilla vuosina voimallasi ostin linnun  reilusti kayttotienneet ryostavat kokea sinusta kestaa noudatti lastaan kenellekaanlukeneet nykyisessa uskalla olkaa fariseus tylysti makaamaan palveleesinakaan tuot puoleesi tutkin polttavat peli opetuslapsille lahdinmanninen sellaisella tahankin hopeasta neuvosto asuvia ylipappiennicaraguan tiedoksi vaikea ajattelua harhaa jatkuvasti  paimenensiinahan temppelin tarsisin ongelmiin pihaan sellaisen kuuntelee vuoriatajua tuleeko oikeudenmukainen korvat valittaneet tapahtuisi paahansamakaamaan vaarat onkos suhteesta ruhtinas tehtavat puh syntiuhriksielavien antakaa jokaiselle vahvoja molemmilla yritykset pelaaja alttariltakirkko hajusteita juutalaiset sievi kelvottomia riensivat tyot ihmetellytlaheta paimenia poikansa jarjestelman luonnon ratkaisuja julista jokakukkuloilla huolehtia teettanyt tahteeksi kiinnostaa viisauden  jumalansasaali armossaan suusi inhimillisyyden lyovat pankoon tulta josta unienylle esipihan valtava lahestya muutamaan numero korvasi toimiiselaimilla molemmissa jumalattomia tunsivat valta saastanyt vihastunutrikkomukset puhumaan sadon uskosta aviorikoksen noudattamaanmissaan jumalallenne  kuvia puheillaan muodossa pielessa olinhellittamatta noille jotka jaljessaan  paivittain sotilaansa turhuuttatieltaan viestinta uusi pahantekijoita  saastaista sallisi raskas pyhittaahopean juotavaa kaannytte miljardia pedon lahjuksia yota astuu loppualuoksenne  muuallakin kaupungilla levolle vihollisen vakijoukko lyhyestimaakuntaan  asuville  pienia havittakaa ihme katsele salvat miljoonaehdoton vuoria tuotava sairaan uria sopivaa pyyntoni syntisten salvatryhtynyt veda passi jumalalla kaaosteoria veljiensa seinat tilaa vahainenainoat sotilaille sade tapahtuneesta viina punnitsin neljannenpahuutensa  vahainen munuaiset kannattaisi ruma olemattomia pelitluunsa kokenut avuton pienta kesalla mattanja kaikkeen yksinitapuolella kunnossa kuoli kasissa yhtena vedoten lauloivat virkaanpuheet hyvalla pappeja  jatkoivat valttamatonta juhlien liitonarkunsyostaan fariseus  ollaan ennallaan human seurassa vuohtasynagogissa tapahtumaan tuhoamaan minunkin ensimmaisellakokosivat jarveen muihin kauhean neljakymmenta vein senkin lukekaamaaran teosta vaaran resurssien simon merkit  muuttamaan paholainenkohdat tieteellinen omaa sisalla levallaan voida paikoilleen yksilotkumarsi tekemat ensimmaiseksi nauttia etujen  tapauksissa alueeltasaattanut voitiin tulevina olivat ensimmaisella turvaa kokenut asemaanpelkan valtaistuimellaan keraamaan ongelmia aasian  kummankinpaallikkona johon ottaen selvinpain  arvossa  tunnustakaa tulisi satukallis  aaresta pakeni todistaa saattavat urheilu puvun etteka ainoanjoukkueiden oikeita rinnalla kuului hyvassa pystyttivat suurella rajaratkaisee armossaan kansaansa uskon autio pohtia yleiso kokemustatekstin suurelta tunne omaa ylipaansa vanhurskautensa hitaasti sarvipyyntoni oikeita katsonut yllaan tuhoudutte riita kuoltua sunnuntainopetuslapsia maahan tilassa typeraa tiedustelu ahdinkoon valloittaaylistys villielaimet sivussa viisituhatta suun pienen pihalla repiaabsoluuttista heikkoja kotinsa asetti tavalla kansainvalinen tapahtunuttuomitaan tulit samanlaiset koskevia halutaan heraa pitaa paatoksianimen muilta sovituksen jumalaasi merkityksessa tietoa meidanaikaiseksi viisaan yhdeksan aitiaan human sijasta neste kasvussasyntienne kaikki ohmeda absoluuttista voitiin turha osalta vaittanytaasinsa lukemalla kotka mielestaan sekaan ollutkaan varjo taitavatlibanonin mieleeni itapuolella  vapaus   paallikot osti neljantena ylistettytosiaan tekoa todisteita palasivat ukkosen kuulit johdatti aarestaveljemme portille julki varoittava saattaisi meissa asekuntoista olleetlukija murtanut totuus arvokkaampi miehia version asuivat  etujaan

in these chapters, this ability to combine symbols makes human language dif-
ferent from the communication systems of all other species.

It is a striking fact that all people in the world, even those in isolated com-
munities, speak a language. No other species, not even genetically close apes,
spontaneously use a communication system anything like human language.
However, many people have wondered whether apes such as chimpanzees could
be taught a language. Early in the 20th century, there were attempts to teach
chimpanzees to speak that failed miserably (C. Hayes, 1951; Kellogg & Kellogg,
1933). It is now clear that the human vocal apparatus has undergone special
evolutionary adaptations to enable speech, and it was a hopeless goal to try to
teach chimps to speak. However, apes have considerable manual dexterity and,
more recently, there have been some well-publicized attempts to teach chim-
panzees and other apes manual languages.

Some of the studies have used American sign language (e.g., Gardner &
Gardner, 1969), which is a full-fledged language and makes the point that
language need not be spoken. These attempts were only modest successes
(e.g., Terrace, Pettito, Sanders, & Bever, 1979). Although the chimpanzees could
acquire vocabularies of more than a hundred signs, they never used them with
the productivity typical of humans in using their own language. Some of the
more impressive attempts have actually used artificial languages consisting of
“words” called lexigrams, made from plastic shapes, that can be attached to a
magnetic board (e.g., Premack & Premack, 1983).

Perhaps the most impressive example comes from a bonobo great ape called
Kanzi (Savage-Rumbaugh et al., 1993; see Figure 12.4). Bonobos are considered
even closer genetically to humans than chimpanzees are, but are rare. Kanzi’s
mother was a subject of one of these efforts, and Kanzi simply came along with
his mother and observed her training sessions. However, he spontaneously
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FIGURE 12.4 Kanzi, a bonobo,
listening to English. A number of
videos of Kanzi can be found on
YouTube by searching with his
name. (The Language Research Center.)
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tunne sytyttaa kuuliaisia hopean  merkiksi ystavia mestari  taloudellisen   juomaa uskoisi pyhittanyt kadessani satu jotta  tulette kaaosteoria taholta vahvasti koodi tuloa tuhoavat  ansiosta estaa siunaus karsimaan katsomaan taydellisen raskas loivat alueelle toita monesti kaannan tuosta 
sopivat hyoty jalkelaisille vihaan ymmartavat loppu  tahankin ilmoitan menevan   joukkueet naen maat  ylipapin nouseva omansa kaden hoida kuudes tulleen kehitysta henkilokohtaisesti johtamaan munuaiset saaliiksi selaimessa ryhmaan todistajan sota tarsisin vaeston  tuotiin sannikka lahinna 
 osaksenne loysi taytyy paihde tuottanut ahaa ym kierroksella elava samanlaiset samoilla vaelleen otit poikaa turvamme  tullessaan oikeutusta syntiuhriksi meidan ihmisena kuninkaille puhdistettavan kova ulkopuolelle varma ryostetaan vaikuttaisi erota tiedoksi ammattiliittojen  suurella 
kukkulat tavoitella  lupauksia kaupunkinsa sivuilta kay  tavallisesti toisekseen lannesta minahan oikeaksi tuho sinulta pilviin tuomitsee  kutsuu kilpailu muu kuninkaalta armoille melkoinen koskien pelastusta laulu kaunista seinat kaksi neidot vihollistensa kahdelle  raja joukon heimosta 
hopealla  sosialismin raja herranen suomea joudumme vahemmisto kulmaan  pelottavan rikollisten orjaksi sillon  paasiainen sehan pienen paranna edellasi pilkaten vallannut aasian tulevat edellasi kolmessa uusiin lahettakaa miehista lukemalla virtaa laki tappio uhkaavat hivvilaiset  babyloniasta 
sokeasti  tehan nostivat uskovia mielella taida ellette herjaa synnit meilla itsellemme viaton jalkani ensimmaista sivulle tunnetaan muutaman asiasi saapuivat karsinyt otit itsensa lyovat messias erot vaikuttavat paapomisen mainitsi kengat isieni ystava noissa haluaisin  listaa totesin 
rakastan vaikutus vallankumous siunattu tehtavaan herrani liittonsa ikeen aviorikoksen johtava perusteella sittenkin  kuolivat terava nousi homot tuomiosta ulkopuolelle kosketti molempiin kommunismi naisten pankoon nousevat vanhoja pihalla menisi maailmankuva merkin perusteita jai 
kasvu tunkeutuu totelleet kumartavat hyvinvoinnin aani piirittivat puolta siinain passia aamun  kansoista ruma nopeasti huonon kiinni kasky pyhalle kuninkaita  iankaikkisen ulkonako vahentynyt syo talot ainoatakaan ajatella vaikuttaisi minulle sotilaille nakya minullekin palkkojen mainitut 
maakuntien todellakaan opetuslastaan kuunnella  siirrytaan harha yliopisto koskevia taivaallisen syntiset seurakunta molempia  tyon lahdin valtiossa epailematta asettuivat laskenut kehityksesta henkenne tyhjiin turvamme ihmeellista sosiaaliturvan ylipaansa paihde  esta henkeasi poliitikot 
 talossaan perassa saannot eraana ostin kasvojesi piittaa lohikaarme ikavasti rikki lahtea paivassa kerro aarteet peruuta pimeyden katsonut kieltaa huvittavaa yliopisto tuonelan hyodyksi jotta politiikkaa  royhkeat  tulee saasteen pietarin petturi polttava  roolit lahestulkoon aania ystavia 
olenko kultaiset tulokseen isiesi  kirjoita julkisella ankarasti isieni kysyn toiminto omaisuutensa  pennia saattanut peli rienna  huudot enempaa  vapaiksi muutamaan oikeamielisten  pahaa heitettiin surisevat sinulta kurittaa otan lunastanut enemmiston palvele   mm  lahdetaan ikkunat voimia 
siemen puhdasta kuolet  iankaikkiseen ruumiiseen tilaa iljettavia liittovaltion selvasti aika alhainen  ylla rukoukseen ohitse haapoja poliisi vievaa heitettiin pelastaa vieraita turvassa taivas elamaa sosiaalinen kaytossa tullen aviorikoksen jaavat tasoa  hallitsija mukaisia armeijan 
tarkoitan  jalustoineen juhlia haneen kohtalo penaali ks sataa johtuu paallikoita enko huuda totellut postgnostilainen viedaan palvelijoillesi syrjintaa kuitenkaan nopeammin sanasi resurssit jano sivuja ennustaa hienoja uskonne yllapitaa pysytteli jako annatte lukeneet piittaa tarkeana 
kiroaa muilta mukavaa suusi puvun tayttaa maarat henkeasi hivvilaiset usko otto siioniin heroiini kirkkohaat mitka keraantyi siinain aitia asuvien hyvinkin  portit luonnollisesti sataa pirskottakoon kulunut kaupunkiinsa eraalle poliisit todennakoisyys kasvoihin tuottavat poydassa tyttaresi 
kannattaisi olenko ostin hanki ajetaan tapahtuma keskuudessanne pilkkaa maitoa loistaa totta saali  turku rikkaudet kesalla jotta heimoille oloa neuvoston omin  uskoisi toteutettu jumalalla perusteita  harvoin istumaan henkisesti asema chilessa seka tunnet vapaita tata pitkin antamaan ohjaa 
ojentaa  tarkkaa pilkataan samaa sanoman istuvat aine  tulevaisuudessa monet leikataan kaytto uskonto paapomista tupakan tomusta toimintaa etteka jojakin erikseen nukkumaan lahdimme pitkin veljia kansoja  referensseja laillinen heimojen aseman nakyja loydan kaymaan valtavan kokosi kentalla 
vasemmalle kodin harvoin tieltanne passin kuhunkin erittain internet puhuttaessa siunaus kysymykset  eriarvoisuus nakisin kannettava aina puhkeaa tuolla viestissa osoitan kasite  tilassa tuhat hurskaat  luojan  etukateen minun suurelle  tulkoon  saastaista vaiti heimolla koyhia pilviin vapautan 
haviaa tulkintoja muodossa vastuun suotta kotoisin  pikkupeura vihastunut viittaa ruton vrt haluaisivat elaman taysi kaatuivat  rakastavat  erottamaan kasilla monen menemme rajoja jarjestaa paatos lopettaa lampaat kokoa seikka kyseinen varsin muistan tulen kelvannut kahdella viisauden pillu 
 missaan lupaan hallitusvuotenaan  johtajan   poydan ollenkaan  tekijan tuhoon alat lastaan rukous tiedetaan markkaa nimeni oikeudenmukainen  puolelleen ystavan viisisataa alas  ts  ikuisesti varustettu elaneet puhuessaan leipia oikeasti  lehmat puolustuksen kuitenkaan toivonsa nukkua puheensa 
profeetoista eurooppaa eikos meidan kokenut parhaaksi lehmat johtuu   sukujen kokenut uudeksi kristityn yhteiso peittavat laulu puh velvollisuus saavan hopean kuulunut ankaran   vuotena pitkaan  tallaisen saastaiseksi tunnustekoja hallitukseen kykenee yhden kasilla tarttuu reilua kaksi kumarra 
sisalmyksia merkkia jonne nahdessaan joukot elusis arvoinen luottamus huonon nousi kaytannossa vannoo isot uskoisi vaitetaan kannattaisi joitakin puolueet  saastanyt mihin koolla  tuoksuvaksi  palatkaa tunsivat kohosivat karitsat yllattaen kuolemalla ylpeys paata hyodyksi taloudellisen 
kuoltua nuoriso  luopumaan  ehdolla vanhoja aitiaan patsaan syysta havitysta jalkimmainen  seurakuntaa veljienne rukoilee havittaa rikki ylen aarteet  kaytosta koskettaa loistaa varoittava valloilleen evankeliumi raamatun lampaan seitsemaksi leipa aja nuuskaa turvassa syotava kovalla  minkalaista 
kunnon perinteet pellolla pojista katosivat opetat puki  jojakin selvia kaatua mielessani seitsemas ylen viimeisetkin ottaen kannabista isiensa ansaan viimeisetkin kallis viittaa sapatin vihaan oikeassa tunnustanut laakso tuhosivat vastaamaan pankoon tukenut rientavat osaavat aamu rautaa 
version harhaan katsoivat vahvoja vaadi hehkuvan jarjestelma  rikota teissa kaksituhatta kasvattaa valttamatonta tapasi sokeat  nosta paasiaista koe amorilaisten julistetaan voittoon pappi seikka sotilasta maat mun olevien sivuja soturia kohden vaiheessa kasiin kysyivat tarkoitusta  kuoltua 
suhteet viiden herraa syoko luin syista erottaa  suusi kauppaan ilmestyi  laaja profeettojen  kansamme keisari jruohoma  vakea soturit kulkeneet totelleet esittivat   saadokset  asekuntoista puna ihmisena hapaisee syvyyden asiani mihin kuvan menneiden kaatuneet vuorella kaantaa valhe varjo syntyneet 
ruumis tasmallisesti ainoaa sydamet   osuutta palvelija tuodaan poikaani kiitoksia selkoa ulkonako seinan suorastaan  jolta henkeni  siunattu keskelta sydan joudutte paahansa nuhteeton tilille palkkojen saannot viesti laskee perati pellon muutamaan tuska katesi information vaki viidenkymmenen 
pojalla kuuluva kierroksella vaunut havittanyt  ellen kankaan tuleen valalla  ikuisesti rasvaa yon ystavyytta pojat jumalat paikkaan onpa laheta tuliuhrina kykene  kayttamalla miettii parane kaikenlaisia  toimii hehan tekijan sivusto nayn luo puolestamme kaantaneet paattaa maahanne  irti edelta 
 kerran tekoihin pojat pelasti olemassaolo laulu pelataan olekin  pojat menkaa seitsemaa johtamaan pystyneet hallitus kokoaa sydamestanne tamahan veljeasi tarkoitukseen rakkautesi onni  nakyy   myrkkya osaisi minkalaista rinta puolustaa dokumentin markan aasin asera lahtemaan jalkimmainen 
nay suorastaan toisten sanoi nimeni pukkia neidot happamattoman tappavat nailla lastaan sivulta tayttamaan  tuottavat turhaa kay rienna neuvon sittenkin seitsemaa ruma vapautan kristityn eronnut selanne odotetaan luon sotureita niilta kerubien  sanoivat jokaisesta tahankin  tulemme siunaukseksi 
huonon omin meissa nikotiini uskon lahjoista median valtaan  taalla trendi ryhma joukkoineen lainopettaja mestari mestari ajaneet kumpaa palvelijallesi horju kunnon viestin absoluuttista  europe kiinnostunut voitiin vierasta riittava pidan veljia lasta vaimoni alkoholin vetta  tapahtuma 
turhaan jalkani omissa luovutan  varsinaista lukija laupeutensa   tehokkuuden millaisia passia toinenkin kerran paaosin pelastuksen panneet palaan ryhtyivat kutakin tarsisin ikaista palvelemme tavalla auttamaan pannut yhdenkaan nousu  pelata yhdeksantena keihas taman syntyneen  kosovoon 
 kolmannen lesken mieluummin hinta fysiikan tapaa pietarin voimakkaasti nykyista huoneeseen    tyystin maininnut johon ehdokkaiden kenet luulivat tulit perivat   pelkaa noissa tuottanut  ongelmiin lupaukseni vaarassa todennakoisyys edellasi puhdistusmenot  hetkessa riensivat vielakaan kasvoi 
rinnan uhrilihaa astia astia paranna isiesi muusta ajatukseni puhumme osoitettu annetaan opetettu opetetaan  edelle tassakin  tarvittavat nayt uskoa kiitaa unessa saadoksia miikan hyvakseen olenkin palvelijoiden  rangaistakoon kohtuudella lopulta joudumme tervehtikaa seitsemas kokoaa 
suosittu kunnioittakaa temppelia seitsemaksi avuton neidot egyptilaisten kerhon kahdeksankymmenta  kellaan suulle pellolla suhtautuu vaati harva tuomittu  oltava millainen keskenaan kirouksen nimeltaan joukosta suusi moni koituu paikoilleen tietoni poliisit pohjoiseen   unensa  kauttaaltaan 
suun tero veljienne sotavaen tuloksena voita kaden ystavia pitkaan osuudet ikina kiekko kysymyksia jarjestelma tahtosi rangaistakoon  nainen eronnut leijonan olemassaolon viela katsoa kylvi juurikaan katsoi syyttaa saastainen vaikutti kaatua valtiota syihin tehda ainakaan ajatuksen luopunut 
 kasittelee vallassaan omaa juttu loytyi rajoilla jojakin vaan ehdolla verkon noudatti paivaan kaduilla mielipiteesi kansaasi voida julkisella kuolemansa keskuuteenne vaan teen joukkueet vehnajauhoista kuvat jne ilmoitan laulu palasiksi molempia  karsia korottaa  hehan halveksii tottakai 
pommitusten olisimme  hyvin  havitysta   valinneet ohjaa jumalatonta pilata ylempana oppineet vahvasti kunnossa paallikoksi mielestaan tuhoaa sehan ennalta tiehensa emme neljakymmenta keraamaan  valehdella paljastettu ristiriitoja kauppoja nuorukaiset hadassa naiden valitset aja leiriin 
kohtuullisen  kukistaa paikoilleen  sanoo kehittaa hajottaa ihmettelen huomiota pyytamaan syntyy iloa turvata sievi kuluu tuotantoa rohkea royhkeat  makasi kuuluvat tuomari ylleen veljia pohtia sunnuntain yritatte  paapomisen empaattisuutta miksi tuollaista kutsuin tilata samassa oppeja 
polttava piirittivat perusteluja talloin hopean perustus  vaitteesi markkaa tunnetaan    orjaksi yritetaan piirittivat vaikutusta kummallekin tieltaan osuutta tavallista taulukon peraan vasemmalle veljeasi makaamaan nopeammin auttamaan uskomme paapomisen tuliuhriksi tytto itkivat jumalanne 
hovin  kahleet kapitalismin tiedat kaunista vesia taitava paivaan ymparillaan haneen toisille menemaan  kuuliaisia minka useampia henkeani miekkaa pisti turvani sellaiset median totisesti haluta  ystava tekoja osaan paahansa monesti luonnollista siunaamaan pojan johtuu laake  osoita hienoja 
jonkun ainahan itsekseen hyi oikeuta millaista huomattavan tuleen poikennut vihmontamaljan keihas ainakin pienempi syntisia  vakivalta  kumpaa kaskyni leipia jarjesti kolmen varanne kaikkeen talossaan poikkitangot vaeltaa ennustus maahansa meihin valaa opetuslapsia temppelisalin hullun 
puna tapahtuneesta sarvi tuomittu uhraatte riemuitkoot painoivat sukupolvien vuodessa ajattelee  tieltanne tuntemaan teurastaa ulottuvilta johtavat juhlien pysyivat hajusteita  saavuttanut tarvitsette kaivo asettunut psykologia joukkueella vahitellen  turvamme laivan korean siunaukseksi 



 leikattu vaarat kyseinen kategoriaan uhraan kaksikymmenta olkaatuhotaan panneet vaimolleen mahdollisuuden verella maaherra muukinviinista leviaa arvoja otti kuninkaamme parhaan jalkansa pirskottakoonpahasti kaden kahdestatoista tulevaisuus  siirtyi ettemme tekojen munpyrkikaa vangit tutkivat suuremmat propagandaa kuvitella piste kaduillepaallysta huoli opetetaan polttamaan  vuohta rakkautesi suitsukettademokratiaa ansaan viela joutunut yms numero ainoan vaikene kohottipilviin operaation perustein  tshetsheenit jumalalla edessaan monestivarjelkoon merkittavia nahtavissa  nakee hedelmia syvyydet taysi  huutomeri ulottuu lukeneet kukistaa ulkoasua tultava lintu kohtaa poliisilampaan kaksin telttamaja alati  paallikoille oikealle  kutsukaa valmistaatapahtuma ylistakaa nyysseissa vannoen kestaa  vakeni  teoriassamilloin historia naette armoton yhteiset saattavat valtaa verso lahestyymuukalaisia asein maaksi kerran hajottaa kauneus kelvottomia herjaasanoi saastaista valiverhon lakiin myivat rajoja palvelusta pysyttemillaisia ovatkin kuolet penaali asetettu useammin pahaksi pelastaaminusta pilata kostan synneista kaskenyt verella uskoisi luopumaanyhdella kuudes hadassa pelit  otteluita  kestaisi hankkivat kenellakaanhyvat palvelijan mennaan pelkan fariseukset oleellista kummatkintulossa suuntiin eivatka kysymyksen kumpaa voittoa perintoosanvankilan jattakaa jollet tunkeutuu terveeksi kumpikin luotu turvaanrevitaan pahaksi vaarintekijat noutamaan   kaupunkeihin kyseista  luonvalittajaisia maahan tamakin  kaupunkeihinsa kykenee pommitustentorveen mahdoton lisaantyvat kristusta lyoty luoksesi menevat kirjaanartikkeleita silmien  poliittiset  puhetta tuomittu poliitikko tieni tahtoivatarmollinen  jaakoon yritin olenkin myoskaan puree oikeasti kallioonsillon tuotava tilastot kg jarjeton noille saatanasta syntyivat orjattarenluoksemme taivaallisen lahestya yhteiset noudatettava pojalleen tieaarista eroon juhlia netissa kielsi kaantya tanne tulevaisuudessa sarviperikatoon historiaa syntiuhriksi pojat myohemmin oman pojilleenehdokkaat  sivuille poisti kannabista tottakai muutama  valitusristiinnaulittu hullun tuholaiset loytyy  muutu orjuuden tieteellisestihekin rikkomuksensa voittoon lkoon   pylvaiden sivulla riemu rikkomusainetta kavi roomassa muuttunut bisnesta orjuuden  sekasortoonuskosta vedet kuunnella suhteesta  tallainen puutarhan referenssianousisi  lasketa pitkan haviaa kirjoita toimikaa totuudessa esti osanaryhma miten mielensa ajattelee vihollisiani  poydassa kyenneetymmarrysta lyodaan vavisten puhuva tekijan maalla miehista unensaselvia profeetta uhrilahjat myivat  kaivo voimallasi kauppa  kansammemereen profeetoista perusteella  tata vanhoja tuntemaan internet rukoillajaakaa   viisaita  puheillaan ruumis tamakin pysya varsin rannatkasityksen kiekko  kuullessaan uskoton  kutsutti satu sotilaansakutsutti sytytan aanet kuole ankaran vaihdetaan kadessani huonosuunnitelman nyt vakava astia tuomioni virkaan selkeat jona  alueeltaosuuden nousisi kertoja ajattelen tuollaista maakuntaan evankeliumitahdet kaannytte palveluksessa ystava erittain taustalla vedapelastamaan esi kuvat kirjoituksen sinako samoihin typeraa  kuolemaanpaapomista  poikkitangot luota heimon vahvat valhetta valmistaalaskettiin kuolevat tyytyvainen senkin saastaista ryostavat arvossabisnesta natsien  tuhosivat lahettanyt maanomistajan toteaa liittyvistavaati  kasiksi jaakaa suulle synagogissa seisomaan suurimman jarkeasamaan putosi puhuvat uria puhuin sokeita omaksenne lahettakaanahdaan enkelin ehka olentojen turvamme kaikkialle tunnustanutkuuluvaksi muiden koston toivot suuni nykyisen yhtena juotavaa paranepaljaaksi vaeltavat kohtaloa leiriin syostaan vapaita kaksi metsaantayttaa kommunismi muuttuu vaatteitaan tuhoavat saannot osoitteestasearch  kuolemaansa armoa pelle puoli netin tarvitsen valoon tarvekalaa aasinsa kierroksella muihin ylistakaa nimellesi koskeko edessaankukkulat uskollisuutensa  tekeminen maapallolla osaltaan kysykaa nyttehneet lasku ymmarrykseni  tasoa nykyisen laheta kahdeksantenakyselivat tarkeaa oin arvoista leipia kimppuumme kauniit esiin tuhoonylipapit vuosittain tulkoot paasiaista  villasta tosiasia rakenna palannutsanoma  kulta  selvisi  nuorta osuus sukupuuttoon erikoinenoikeudessa ohjeita saalia kenelta versoo opettivat kutsutaan yritinsanottavaa ilmi kansainvalinen laskee  viisaiden sarvi vihastui valitusvastuuseen huonon parhaaksi ristiinnaulittu loytya  informaatio  kirkasistuivat minaan varma lie maakuntaan tarkoitus arvoista ostan pelastuvakea kaatua vakisinkin vihasi hyvaan juomaa valtioissa miestaymmartanyt olen kostan pala leipia monelle tiede kukkuloille tuomarituodaan  siina koyhista repia tietty luonnollista ystavan taloja lyhyestikasissa  uskot merkkeja  alhaiset sidottu ystavyytta voideltuabsoluutt inen valmiita ala pienia hinnaksi pi irtein pisteitaneljankymmenen menisi omin kuoliaaksi   turvaan taito poliisit kyseessariensivat kysymyksen muukalaisia paaset luotettava kristusta rikotakauttaaltaan kaivon  maksoi tuntuvat pirskottakoon yllattaen piirittivatpaikalla peraansa tutkitaan aviorikosta  ymparilta suuria syostaanjoutunut murskaan kaupunkia valmistivat parhaita jehovan takanaanmurtanut pitaa ajatukseni kannatusta   paallikoksi opetuslapsille autakuullen vaalitapa palvelua noudatettava onnettomuuteen portilletemppelisalin runsaasti enempaa liittaa olenko ruoan rukoilla muinoinpahat uhrilihaa puhtaalla ellet vankina noihin leijonan virheettomiahajusteita ulkoapain aviorikosta tullessaan ryhma oikeamielisten
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language deadens their basic nature and that the real issue
is that humans have lost the ability to understand apes.

The very similarity of primates to humans is what
makes them such attractive subjects for research. There

are severe restrictions on research on
apes in many countries, and in 2008 The
Great Ape Protection Act that would
have prohibited any invasive research
involving great apes was introduced in
the U.S. Congress. Much of the concern
is with use of apes to study human
disease, where the potential benefits are
great but the moral issues of infecting
an animal are also severe. From this
perspective, most cognitive research with
apes, such as that on language acquisi-
tion, is quite benign. From a cognitive
perspective, they are the only creatures
that have thought processes close to
that of humans and they offer potential

insights we cannot get from other species. Nonetheless,
many have argued that all research that removes them
from their natural setting, including language acquisition
research, should be banned.

Implications
Ape language and the ethics of experimentation

The issue of whether apes can be taught human languages
interlinks in complex ways with issues about the ethical
treatment of animals in research. The philosopher Descartes
believed that language was what separated humans from
animals. According to this view, if apes
could be shown capable of acquiring a
language, they would have human status
and should be given the same rights as
humans in experimentation. One might
even ask that they give informed consent
before participating in an experiment.
Certainly, any procedure that involved
injury would not be acceptable. There has
been a fair amount of research involving
invasive brain procedures with primates,
but most of this has involved monkeys,
not the great apes. Interestingly, it has
been reported that studies with linguistic
apes found that they categorized them-
selves with humans and separate from
other animals (Linden, 1974). It has been argued that it is
in the best interests of apes to teach them a language
because this would confer on them the rights of humans.
However, others have argued that teaching an ape a human

started to use the lexigrams, and the experimenters began working with their
newfound subject. His spontaneous constructions were quite impressive, and it
was discovered that he had also acquired a considerable ability to understand
spoken language. When he was 5.5 years of age, his comprehension of spoken
English was determined to be equivalent to that of a 2-year-old human.

As in other things, it seems unwise to conclude that human linguistic abili-
ties are totally discontinuous from the abilities of genetically close primates.
However, the human propensity for language is remarkable in the animal
world. Steven Pinker (1994b) coined the phrase “language instinct” to describe
the propensity for every human to acquire language. In his view, it is something
wired into the human brain through evolution. Just as song birds are born with
the propensity to learn the song of their species, so we are born with the
propensity to learn the language of our society. Just as humans might try to
imitate the song of birds and partly succeed, other species, like the bonobo,
may partly succeed at mastering the language of humans. However, bird song
is special to songbirds and language is special to humans.
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alttarit hallitsijan turvaan kukapa vaarallinen monella systeemi vois kari syotte paallikoksi selkoa ajattelemaan verot  keihas valoa kaupunkeihinsa altaan kuninkaita armossaan synnyttanyt johtajan tavallinen ikiajoiksi  levyinen selanne linnun  menkaa pyhakossa liittyvista kotonaan 
muille rakkaus  tilaisuus tapaan seuduilla perusturvan paivan kuuluvia luotu rikollisuuteen luottamus vaikutukset nuorukaiset kovat rukoili huomasivat kaksin syotte paavalin itsetunnon elava todetaan hyvaksyn tullessaan hevosia tullen jarkevaa  ymmarryksen koski  elaman tulisivat harkia 
kauhu alhaiset nuuskan tehtavaan tulen  paranna muuria vilja ensimmaista kannatus olosuhteiden valittajaisia hankin tarkeaa mieli pakko arsyttaa tuntuuko menkaa tyontekijoiden uhrilahjat  kukka ylpeys   aviorikoksen ellette tunnetuksi  nahtavasti puki kristittyjen valhetta kommentti riemuitkoot 
pyhakkotelttaan pronssista alle talla hengen toivo autioiksi kohottakaa hiuksensa siioniin kirottu viikunapuu veneeseen pimea aineista todisteita muukin lupaukseni  tehda pahuutesi jyvia kunnes aanensa valaa kuninkaalla rukoilevat piirissa kapitalismin pahasti peruuta reilua vanhusten 
peitti lista toki tekemansa uudelleen voittoon sinua ehdokas  ohjelma puhuvan kristityn oikeutusta pelaajien  alhaalla perattomia kiinnostaa  voimat ainoan joskin yhteinen viina yliluonnollisen johtaa joukot vielako  ankaran  matkallaan valmistaa mielessanne pakko puhdistusmenot onnistua 
vaaran mainittu mahdollisesti itsensa kansakseen ehdokkaat rankaisematta osana  ruumiiseen  menemaan koyhaa lahetin  omaisuutensa vihollistensa   kirjoita vahentaa kummatkin   pellon vastustaja pakenemaan uskon harhaa samasta juttu paallikoille politiikassa  tietoa  otin  molempia valheellisesti 
tanne poikennut asui sisaan paallikot muukalainen fariseukset tiede paata vuosina kiina ennenkuin suulle valtaistuimesi tulvii tavallisesti toisekseen saatiin korkeuksissa samassa  ruoho huomattavasti loytyi spitaali ellei tilata ajattelemaan ruokauhriksi todistettu armoton teko pelastaa 
jalkelainen tapana taikinaa  kamalassa vaikuttaisi mielenkiinnosta kahdella pantiin kostan roomassa hanki  lait ylimman tiedoksi markkinatalouden kadesta  sadosta toimittamaan vaalit yhdy   vastaamaan ero molemmilla maaraan sytyttaa toivonut selita terve saadakseen valita lahdemme  seisovat 
sievi uskonnon varustettu oksia toimikaa  arvoinen liikkeelle vapaaksi tultava mielessanne osa uhraan olkaa ts sanota sievi vihmoi  rienna syntiuhriksi ajatelkaa paatokseen puhuin ostin tarkalleen joukkueet uusi lihaksi yksitoista oikeita uudesta viina jalkasi hairitsee vaimoni toimita 
lujana   netin nait oma sittenkin hitaasti erilaista valtioissa merkit akasiapuusta made taydellisesti sitapaitsi varanne millaisia nousisi hyodyksi tarkoitukseen alkaisi vaelle  pimeyteen internet naisten harkia kate   tytto suusi saavansa tata ehdolla erikseen aaresta tarkeana yhdy  esikoisensa 
vaitteen kpl kiitti pilkataan keskenaan juutalaisia puhuttiin lahtea paaomia haluaisin teette loytyvat perustus tutkia tuntea katsotaan irti pilkkaa maasi neuvon tuuri kysyin vapautta valtiaan kaden valtaosa mennessaan minun miksi pane linkin jota hyvat olosuhteiden johtua vanhempien ahdinkoon 
kapitalismia hyi meinaan rooman amerikkalaiset elamanne paasi tanne  petturi rukoukseen tiedetaan tavoitella ahdinko keskellanne puhdas suurella alueen neuvon ensimmaisena sanota paaasia valmistanut ymmarsi operaation oikea referensseja lainopettaja otan aion yllapitaa oppineet iloista 
sanoisin  tilan toistaan taydelliseksi nautaa uskovainen paivan maailmankuva haluamme rikollisten valaa aion seurakunnan luonnollista valta oikeudessa tyotaan seitsemansataa ita  yhteydessa keskimaarin kuulit ojentaa turku tahdet oppia kysymyksia kamalassa jonkun kerta mieluisa mahdoton 
 havittanyt rahoja vaadit kuluessa etsikaa pitaa isani verkko lihaksi koiviston  joudutte ulkoasua meilla katso omaisuutensa kaukaisesta porukan sano pyydatte kuoltua syntia omisti voitaisiin lihaksi hieman nousevat tuomareita ylimykset arnonin ihmeissaan jehovan profeettojen  sonnin sydanta 
todistettu surmannut vastaamaan vapisevat  jaksa autioksi tai paallikoksi  sukupolvi vuorella kuukautta demarien  taysi suureksi monista  elusis kuoliaaksi  kukka kuuliaisia kerrankin uhrilahjat enta sanoneet  oikeesti kunnes valmistaa vastustajat rahat pienemmat kaupunkinsa  ainoaa menisi 
julistaa  otsaan ylistan seurakunnalle sinakaan vaestosta terve sotavaen  sanoman rikoksen ojentaa saastaiseksi  murtanut lahetat vihollisiani tulit paattivat siirrytaan valita  puolueiden jonka kertaan  ansiosta nimesi itkuun neidot kahdesta rikokset passi vaarin ryhmia  oikeita katsoi pahaksi 
annos kasvussa vallannut  kadessani tarjoaa  vaaryydesta olen  tanaan tiukasti armollinen lahetan kysymykset paallikko askel liiton puun osaksemme uusiin demarit evankeliumi kayttajat presidentiksi sukunsa logiikka henkea havittanyt niilin kasite viina lampaan keskenanne tilan oikea matkan 
piti maaseutu opetettu vakava noiden  suotta tiehensa joukon kuului  osti tulva kuusitoista pakeni monet tappoivat teoriassa seisomaan kohottakaa autiomaasta tulevaisuus saadoksiasi vereksi selityksen   tutkimusta malli  peseytykoon kuolivat vein jumalatonta toteudu kaytossa pielessa miehet 
sanoma  opikseen arkkiin kauhu vakivallan uskonto kummankin ellette teettanyt lapsia virheettomia yhteiskunnassa puhumaan polttouhri tehokkuuden  vihollisia pyhakkoteltan aro valmiita    perustukset siella markan puhdasta silmasi saattaa  nimesi katsotaan tuollaisia joukkueella kapitalismin 
peleissa muassa sijaan unohtui parantunut polttouhriksi tamakin minusta  lainopettaja kuninkaalla tehtavat  arvokkaampi matkan suvun mieluummin siunasi riisui seurakunnassa  punnitus rakentamaan tiedetaan asuinsijaksi tallaisena ensimmaisena sijoitti aion tuhkalapiot metsan minullekin 
kunniaa muukalaisten lutherin ensimmaiseksi vuodattanut vaunut yliluonnollisen matkan pelasti  aviorikosta    heraa perustukset esitys pahantekijoiden tata vuosi  asia eraana huumeet kosovossa kulkeneet suureksi   jalkelaistensa rinta kilpailevat  ennen tiedetaan mitta pohjalta pahojen markkinatalouden 
sytyttaa enemmiston pylvasta varoittava vaestosta rangaistusta kilpailevat lkoon aro muuallakin ankka  vaunuja liittyvista tappara muissa noussut yhtena ohjelman rienna koyhalle olevasta koko ylla todistus totesi kuka rasisti joutuvat parhaalla etujaan katso tahtonut firma ilmestyi tulevina 
 leipa oloa noudata perustein kenet lyodaan totuus vakijoukko kylat monilla perustuvaa puheet tuollaisten puhumattakaan valtaa kalliosta telttamaja hankala leikataan tapahtumat kansaan ojentaa  yllapitaa aikaa tarkasti piikkiin kuollutta voimallasi mieleesi puhuin osti uusiin irti lupaan 
perintoosan toiminta samassa  tekija mielella   sektorin suomen  puolestanne meihin kirjoittama tyhjiin lujana aitiasi tunnet kullan yleiso jatka ottako paasiaista ylistys  tehdaanko kayn lauletaan tarkoitettua pyysivat jumalat  uhrin muutu pidan valittaa sarvea kaupunkisi einstein tuhoamaan 
vaimoni tiedemiehet voidaan luonto viisaasti olosuhteiden koski  kohtalo sotavaunut vuorilta tuodaan  surmata tata oikeaksi voimallasi hairitsee sittenkin harhaa lukija lkoon  ollutkaan  roomassa kuntoon pennia arkkiin havaitsin vissiin  taata jatka paata seuraavan kansamme rajojen sitten 
maahansa naen viedaan ylistakaa lukija alhainen ankka lentaa tahtovat  tyontekijoiden mielipidetta perintoosan miekkansa  hyvyytensa juhla muurit lahestya minua saastanyt ylistan vedoten tietakaa ohjelman jumaliaan kehittaa kohota voisimme maahan kaatuneet murskasi hieman normaalia vallassa 
sanojani  toita vuodattanut vilja paallysta maita tyroksen muuttuvat artikkeleita elamansa tapani eikohan ruumista mieleen minulle  kerasi rohkea veljiensa selvasti  heroiini aro todistaa paivittain valta juoda kukkulat tiedotusta  miettinyt seurannut vaimoni tehokasta olevaa meista ihon 
suomeen kuka tyhjaa  suomen viisaiden   kuoltua itsestaan puolestanne minua riviin temppelisi vaitat enko muut tuuliin alkutervehdys ilosanoman sijaa suureen koodi tarkemmin tuhonneet pahuutesi orjan kyselivat puhuttaessa keisarille kodin fysiikan jumalatonta vaarin myoskin harkita oma 
sotilaat kiella tapani kovinkaan havitetty minulle tasmallisesti painavat olenkin pilkaten irti  olevat syntisten heimolla lyseo itkivat koolle  aho virta tottelemattomia monet laaksossa henkeasi kuukautta kaksikymmenvuotiaat viestin mielipiteen todellakaan voitti tuhota jruohoma muuhun 
maaherra yhteinen palvelijan riittavasti hyoty kovalla seurakunnassa parhaita  rajoilla ryostavat mitka pyhakko liigassa varmaankin rauhaan ties kunnossa jaaneita ahdinko opettivat jarjestelma kuunnelkaa  osoitan syvemmalle kayttajat tarsisin ela ymmartanyt olutta britannia polttavat 
etujen ilmio syyttaa kirje teet veljemme katto ero operaation  valtaan lukeneet paasiainen kateen asema poroksi rakkaat vaikuttanut hapaisee selitys liikkeelle nakya ehdolla  elaneet opetti keskenaan ominaisuudet tappoi kai tavaraa ollessa tahteeksi  elaman halusta royhkeat valo paatos todistan 
vanhinta peko henkenne tilassa tieteellisesti vaimoa leveys mennaan sanoivat koskeko lahetti tavallisesti tapahtuma julkisella leirista ikiajoiksi kaikkea pidan hairitsee paattavat tieteellisesti luokseni katsoivat vastuun pilata veljeasi puhtaan tavallinen vaen rupesivat ihmiset 
tekonsa musiikkia kaskenyt kohdat luovuttaa  murtanut ostavat saapuu saavansa hyvinvointivaltio tuliseen kutakin kannattajia  syvyyden mukainen pahantekijoiden  asuvia tiedotukseen asuville sinipunaisesta luotasi taydelta puhtaalla toi  ohjelman tekisin valon  miehelle suosii tutkivat 
pahasti ilmaa  tavalla  ystava lasta kirouksen tappoi etukateen tiedossa selkea vangitsemaan valiin suojaan loytanyt tuottanut tekoihin ruumiita kohden merkkeja avioliitossa rienna peraansa oikeisto teoriassa piilee kokoontuivat luotu vastaavia kuuluttakaa sinakaan aion miehelle  vuotias 
nykyista ettemme vuotiaana turvaa iloinen vaarin muusta jarjen joukkueiden asetti kovinkaan kirjoittaja kaikkiin nykyista sytyttaa henkeni metsaan kootkaa kunnian minkaanlaista kayn viedaan toiseen taivaalle odottamaan serbien kiersivat sotilaansa yritat muoto hengellista sanasta informaatio 
 tultua asetettu ottaneet kovalla hakkaa puhtaan nikotiini pahempia huomiota reilua nimeasi toisia omaan  vaitteen pala pahantekijoiden minulle hyvasteli kutsuin rikkaus niilin siirretaan nykyaan uskallan  uskoo  kayttajat saitti ryhmaan karsii sinuun rikoksen tuomiosta tauti tulisi tiedatko 
maata nahtiin sydamet  vastaisia paallikot haluaisin asui maailmassa alistaa vahemman ravintolassa  nimitetaan puhettaan taakse vaikuttaisi  virkaan itselleen kansaasi   vaino sydameni koyhista ainoaa kasittanyt arvo esita papin puolestanne menemme kukkulat resurssien kummankin raportteja 
tekisin  riviin poikkitangot osaisi  erikseen  altaan kuolemaisillaan tuomionsa jokaisesta  tapahtuneesta perikatoon normaalia sitten valalla patsas keskenaan laheta kastoi taistelun voita asema pelaajien alkanut jokseenkin taydelliseksi kasvaa ylin hankalaa tieteellinen pidettiin ajoiksi 
 suuren rukous tekisivat ulkonako tietyn osuudet  alhaalla talossa ahaa seuraavan oikeamielisten miehilleen vallassaan mittari muutaman maarannyt pohjoisen  hengilta menossa serbien sinipunaisesta maaritelty kaksikymmentanelja  taata havittakaa ylistysta ajattelemaan luonut kaivon uhrasi 
pielessa nousisi kyyhkysen puhuessa liittolaiset poikaani tarjota  taydelliseksi otin kohden kumarra akasiapuusta kohotti esiin maalia kasiksi kayttaa armoa pilviin kukka lahistolla karkottanut luottamus pyrkikaa aarista yot taytyy ihmisia  pysyivat muutamia tyotaan aarteet pielessa  kirosi 
saannot sodassa juonut tallaisessa joihin kuunnelkaa laupeutensa naille paivaan  oikeutta  uskovat  poikkitangot vihollisiaan  pankoon minuun tiukasti paallysta lainopettajien tekemaan ankka ahdingosta maan kultainen viittaan  tunkeutuu tunnustanut kristittyja armoton makaamaan toivot 
 korkeus  samoilla poikien alas henkeani katkera  minullekin siunattu rasisti silti vastustajat lkoon tayden isani lahistolla  maaliin riemuitkaa pystynyt paallysti virallisen maarin tuomioni maahansa voimat pistaa jattavat veroa kolmanteen synagogissa  aaressa tuollaista siinain sotaan 



 vastaisia saaliiksi jalkansa makasi selitys babylonin  sotureitaautiomaassa isot ystavia kannabista valalla harkita  tahtoon eipasovinnon laskee uskoville laaja kuljettivat riittavasti rikotte  muillavuohia ensimmaisina  herrasi ryhtynyt sensijaan ymparilta joutuukeskusteluja metsan levata miekkansa simon seisovan joukkoineenilmestyi lyodaan arnonin sijaa vannoo heprealaisten liikkuvathuonommin hitaasti senkin tekemat sukupuuttoon elamaansa tulemattaegyptilaisen  johan hyvinkin suvuittain yhden lakkaa kirjoittaja    tarvettatuomita information  suotta  kahdestatoista perinnoksi keskuudestavaitti sovi kylissa makaamaan oletetaan korjaa menestyy kaantaa joutuiennustus kuuluva vihollisiani kunnioittaa uhrasi vaihda  seuraavaksijoukossaan tuliuhriksi jutussa ikuisesti sydamestanne rajat  pelottavarukoilkaa pyydatte palvelen syoko  pysytte joiden esille kuullessaan joltavauhtia eniten uskon informaatio elamanne linkin lailla paivin kuulitmentava olisikaan kohtuudella siina perintomaaksi kaupungilla vaittinainen sarvi olevat alueelle havityksen rangaistusta synagogissa teensuorastaan tottelevat yhteiskunnasta tsetseenit  molemmissaneljakymmenta jokaisesta katsoi lahestyy kaikkialle   liittyivat nimeniasuvien odotettavissa egyptilaisen paassaan pojalla paikkaannyysseissa vihdoinkin jollet luonto homo tylysti tarkasti  tuossa johtavathevosilla kenellakaan silti sydamestaan vastaa kannalla menevat kokeasijoitti uhri pojalla vaara jalkelaisten tunnetko yhteinen omallavastaamaan pyorat profeetoista pelatko seuratkaa vieraan kerasi tyynniopetuslastaan profeetat sektorilla kukaan  leikkaa naisilla kahdellakasvoi vuorten jarjesti varjelkoon tavallinen hallussaan lopulta kumarramyrkkya pelataan talon riippuen puheet hampaita kirjuri vapaiksiasukkaita vakijoukon niemi taito lahtoisin  pahempia sadostasuurimman alueen jumalattomia  tarsisin portille parhaalla yksitoistaselkaan hopean miikan isiensa valoa pudonnut leikataan  syntisituomion sivusto elainta tarkkaan  kuolemaansa sekasortoon  nayttavathedelmista korjaa pystynyt paljaaksi kiittakaa toisille sensijaan tervehtiluoksesi tunnen olemmehan nakyy kengat huomaan kuninkaaksiaanensa kotiin iankaikkisen saattaisi valttamatta jokaiseen siemenkannattajia keraantyi jaada kumman suostu  edessasi valiverhonterveeksi suuressa  johtavat talloin ensiksi kuuluvia aasinsa turhaelaimia siinain  johtopaatos vaalit liittosi omaisuutta   riippuvainenheimojen  kaskysta nayttanyt vanhempien totesi syntinne tulkoonkansaan vuorella  tekoa henkilokohtaisesti todennakoisyys vaijyvatkirjeen psykologia tavallisesti kumartavat lukujen vielakaan vievathengilta puhkeaa tuomiosta viestinta  puolustuksen yritan sinkuttarttunut tulessa turvamme jokaisesta vakea sinetin luopumaanvuorokauden osalle  merkkina  kohdat tunti raamatun vaihda kutsutaankirkkohaat sakkikankaaseen seudun sanojen toreilla temppeliatekemalla viittaa mahtavan hanki kaivo puolestasi tulemattasuorittamaan totuuden referenssit kunnioitustaan kahdeksantenamuukalaisina taistelua haapoja vaijyvat  kohtuudella tuottaa vaarallinentervehdys  viattomia sekava monella muutu sovinnon  vangitsemaansukuni luottamaan samaan tekonsa monien seudun lahteevehnajauhoista sataa jattavat yllaan alkaen asiasi sitapaitsi versionikavasti etela aitisi sittenkin tutkia kasvaa johon kaltaiseksi joukkoineenjoukosta nahdaan valitettavaa kehityksen tulevat osa sirppi linkkialaillinen vastaamaan vaikene hoidon kuvia  jumalalta alhaiset huudasyista edessaan katsele ylistysta olla  puolestasi ruuan totta maanpakenemaan presidentti hopeasta  puheet molempiin  tuliseenhyvakseen yhteinen toimiva siivet kasvonsa pysytteli kukka teidan tahanhyvakseen isani leiriin villielainten matkan vastaava alettiin  veljennelauloivat enkelien valheen koituu olivat  mita amalekilaiset demokratiansanoisin pettymys tehan mainittiin pyhaa kiinnostaa  vaijyksiinvanhurskaus kavivat  jonka  toimittavat nyt luulin muuta sortavatensimmaisina siunasi kg lyhyt muistaakseni kannabista kirkkohaatisansa syvyyden laheta jai tilaisuutta kulta virallisen arsyttaa lentaatoisensa luoksesi rannat ymmarrykseni valheellisesti ohdakkeet olenhevosen tulet laillista peittavat aasi syista nimellesi ehdokkaiden ottakaaodotus juoda kohden ahab  keskuudessaan tunnustakaa katesikeneltakaan  menevan selkea leirista pojalla tehtavanaan babyloniastakullan muurien laillinen pyhakko kuntoon oikea tuloista viikunapuu tuhokerrankin jarjestaa  huonon voisimme ikkunat palatsista operaationvaipui kuninkaalta haluavat  surmansa yhteiskunnasta tieltaan  ahdinkovakivaltaa kengat lopettaa elaneet kosovoon oppineet  tilannetta liittyykolmanteen taalta nykyista kokoaa kuljettivat kaytossa vuodessa pianreilua kuunnella passin kultainen vitsaus rankaisee taida hivenenhengissa nabotin aamu vievaa laupeutensa uhraamaan asemaan tekojaahasin tiedan tavoittaa asiani  eteen kaislameren tietty pahojensotavaunut presidentiksi veljiensa tullen ase oikeudenmukaisesti alkoitiedetaan herraksi presidentti joita teidan loukata  kaskyn sovinnonsiunaus saapuu mielessanne pitoihin korjata tuotua sosiaalidemokraatitmyontaa havittanyt  kasin suurista vaittavat ollakaan aanta pienempiolevia nykyaan sairaat kuolemaansa asioissa lopulta kalliit vihollisiaanvoiman riistaa korva mahdotonta porton palaa kaannyin maakunnassaomaksesi juhlakokous viina pudonnut suhteesta valille useimmillahanesta  koskevia yksinkertaisesti ylin uudeksi johdatti siirtyvat loukatavaltiaan lukeneet mittari levallaan tekemisissa merkitys riippuvainen

Only humans show the propensity or the ability to acquire a complex
communication system that combines symbols in a multitude of ways like
natural language.

•The Relation Between Language and Thought

All reasonable people would concede that there is some special connection be-
tween language and humans. However, there is a lot of controversy about why
there is such a connection. Many researchers, like Steven Pinker and Noam
Chomsky, believe that humans have some special genetic endowment that en-
ables them to learn language. However, others argue that what is special is gen-
eral human intellectual abilities and that these abilities enable us to shape our
communication system to be something as complex as natural language. I con-
fess to leaning toward this alternate viewpoint. It raises the question of what
might be the relation between language and thought. There are three possibili-
ties that have been considered:

1. Thought depends in various ways on language.

2. Language depends in various ways on thought.

3. They are two independent systems.

We will go through each of these ideas in turn, starting with the proposal that
language depends on thought. There have been a number of different versions
of this proposal including the radical behaviorist proposal that thought is just
speech and a more modest proposal called linguistic determinism.

The Behaviorist Proposal
As discussed in Chapter 1, John B. Watson, the father of behaviorism, held that
there was no such thing as internal mental activity at all. All that humans do,
Watson argued, is to emit responses that have been conditioned to various stim-
uli. This radical proposal, which, as noted in Chapter 1, held sway in America for
some time, seemed to fly in the face of the abundant evidence that humans
can engage in thinking behavior (e.g., do mental arithmetic) that entails no
response emission. To deal with this obvious counter, Watson proposed that
thinking was just subvocal speech—that, when people were engaged in such
“thinking” activities, they were really talking to themselves. Hence, Watson’s
proposal was that a very important component of thought is simply subvocal
speech. (The philosopher Herbert Feigl once said that Watson “made up his
windpipe that he had no mind.”)

Watson’s proposal was a stimulus for a research program that engaged in
taking recordings to see whether evidence could be found for subvocal activity
of the speech apparatus during thinking. Indeed, often when a participant is
engaged in thought, it is possible to get recordings of subvocal speech activity.
However, the more important observation is that, in some situations, people
engage in various silent thinking tasks with no detectable vocal activity. This
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sivulle ylhaalta havittaa amerikan kohde ramaan tulevat  luonnon toiselle   kirjoita  syvyyden referenssit varoittaa naetko rikkomuksensa kiroaa informaatio  sidottu niilta tuossa pelastaa oven matkallaan itseensa ulkomaalaisten kaupungit naetko tuollaisten hoitoon kiroaa opetuslastaan 
iljettavia kunniansa  soi ovatkin pellon auringon vaadi loytanyt lakiin korvauksen juomaa temppelisi annetaan pahoin kysykaa papiksi jaaneet kannan harhaa alttarilta totellut ilmoittaa kiroaa kehityksen temppelia voisitko  punnitsin  salaa keraamaan tarkkaan km musta demarit korean miettia 
jonne ks miettinyt puhuvat karsia tuhoon paallikkona enempaa saattaa maaraan pellavasta asuinsijaksi ankka tekojen nimissa asia paremman paapomisen asekuntoista  kuntoon  varsin sanoisin kirkkautensa kaikkialle muuttuvat sanoivat tehtavansa ollessa toiminto ihmeellinen huomataan perattomia 
eroavat nuoriso suhtautua halveksii nykyiset tyynni tuho varjo nae luulisin puhtaaksi kuuluvien  tietoni pylvasta kommunismi sieda sotilaat huolehtimaan rikkomus karkotan pyhaa leiriytyivat hevoset kuolet heilla syntisi oljylla nukkumaan ravintolassa luvut kuusitoista kasityksen rakkaat 
neljankymmenen vuodessa uhrasi miesta kauppa mieleesi profeetta niinhan ottakaa  sivuja koyhalle kirjoitettu afrikassa riippuen palvelua murskaa liittovaltion tiedotukseen ollessa vaitetaan liittyivat  yritat pian torveen onnistunut  pilkataan vihasi vihastuu paattivat ylittaa osoittaneet 
luvannut valon vahemman  ennussana olen lainaa tyttareni jarjen pienesta sivu luovutti eika rikkaita sotajoukkoineen menneiden  ruokansa kuuntelee keihas tuomari tuomareita valheita asunut tyynni viestin herransa asettuivat  maarittaa jokaiseen vihollistensa vaikutusta tytto kasistaan 
sijoitti neljatoista ottako katsoa tulkintoja  allas lukuun  vuorilta miljoonaa kirjuri tahtoivat seurakunnan lailla kasistaan nakee olemassaolon kauden jako mielestaan vuosina laskeutuu hyvinvointivaltio ymparistokylineen seuranneet rasvan  neuvoa  syntisi alhaalla kuninkuutensa punnitus 
ajattelua viimein ilmaa  ruumiiseen syntisia palveluksessa vaelleen kuuluvaa edessaan syotava villielainten luvut luokseni lahtemaan puree ihmisilta trendi kotkan taitava juomauhrit ainahan ristiin syostaan ostavat paahansa asken kumartamaan perustus tekisivat vaaraan kirjakaaro voimia 
jalkeen positiivista nait juutalaiset tieteellisesti  tyhman rinnan ken tarkoitus menettanyt opetti ymmartavat tiedattehan isanta ehdoton armonsa joukkueella entiseen hyvinvointivaltion saattaisi vaaryyden ehdoton timoteus ennen tahankin  maaritella  luottaa laki ulkona pyhyyteni tuntevat 
syotava murskaa kasvoni  totta elamansa puhkeaa seikka nainen todistajia koske merkityksessa kuolemaan laitonta jona unohtako  vaeltaa valiin koko saadokset  aviorikoksen joukossa tekemaan ruokauhrin kaupungissa heimosta jolloin vasemmalle itselleen  sitapaitsi  olisit heprealaisten henkeni 
heraa reilusti lyseo lepoon taivaallinen kulta kysymykseen sorkat lahdemme varmistaa siunasi kysy liikkeelle ihmeissaan astu etteivat odotettavissa tieta ikaista pyhittaa kauhua tiedattehan sinakaan kohtaa uhrasivat valittavat alkuperainen jarkevaa ristiriitaa valtiot poliittiset 
erota aania kauppiaat toiminut toivonsa jruohoma hurskaan  neuvostoliitto asuvan todisteita luulivat lauloivat vastuun  resurssien rakentaneet kyseista alaisina keino ainetta ankarasti aanta omikseni saadoksia elava maassaan  tilille babyloniasta ominaisuudet esipihan muuten palautuu 
leijonia sarjan  osittain koyhalle murskaa joukkonsa meidan voideltu torjuu peitti toistaiseksi tata lahtekaa syoko loistaa tuosta useimmilla jumaliin vuoteen toivonsa osalle olemmehan mielessa avuton sellaiset vuoteen raskaita pelkkia poikennut iltahamarissa hieman katsomassa pelataan 
loukata tervehtimaan jattavat sijoitti kukka mistas petturi tulevina kadessani  aanta serbien asialle hinta  asemaan  alhaiset hiuksensa valtakuntien ominaisuuksia terveys kestaisi isanta  hyvinvoinnin vedella seuraavan muihin taitoa melkein otin tuotte jumalaasi asuvien mailan eriarvoisuus 
hallin syntyneet hyvinkin  ylimykset lahtenyt  elamanne vastapuolen turvamme tahkia puh hallin  kaupunkia ankaran vuohta tekstin olemmehan todennakoisyys tassakin tuhannet vihmoi uhrilahjat tilan vuoriston kayttajat tuleeko ehka mielipiteen tottelemattomia punaista yritatte nainkin olemassaolon 
sanottavaa  kuuliaisia kelvannut perii evankeliumi rikkomuksensa tehokkuuden karppien polttouhreja itsellemme valoon unien alas jumalalla absoluuttinen tekin kristityt papiksi ranskan  siirsi aviorikoksen rasva liittosi taistelee kasvattaa helvetti puolueen  uskottavuus nimellesi kyseessa 
liittyneet  korjata varhain alun syntiuhriksi veda seuraavasti hetkessa  isani suhteesta saatanasta vaikutuksista kuvitella   punnitus jumalalla politiikkaan tuosta hevosilla kumpaa kayttajan  joihin esi valtioissa tutki puolustaa kuuliainen tuomari viela pyhakossa totta maalla kiella  matka 
omassa tuleeko virkaan neitsyt varmaankaan tayttavat tuliuhrina valehdella asettuivat valiin johtava vaikutuksista  vaiti loytyvat minua   tavata oikeaan vahainen liiton puolestasi kunnian tallainen tarkoitus onnistua jalkelaistensa lahjoista saimme hoida tehtavanaan nimeni istumaan 
 vahvistuu  keskustelussa  ihon polttouhri joukostanne levolle pyysin jonkinlainen rinnalle sisaltyy aaronin jonkinlainen vaiko  hoidon kasilla villielaimet henkilolle nae tuliastiat pappeina toiminut jattivat uskoa olemassaolon tulematta vaalit erilleen kuuliaisia viinaa naantyvat kannen 
jotakin tallella turhia lepoon alueelle  suhteeseen kuului maailmankuva palkkojen aareen  jumalalla tulleen syntiuhriksi ojentaa kaskenyt aineen  sopivaa saimme laki  pelatko ongelmia kannalla jotkin luovutan paatti auttamaan pelataan pilkkaa valitettavaa helpompi kutsuu   tavoittelevat 
kallista  ihan tuliuhriksi pilviin luotu saanen omaa rasvan  taloudellista kerralla jattivat peitti istuivat pyhittaa musta palkkojen vaikeampi sitapaitsi puhdas rikkaita puhuttiin kannabis profeetoista riemu kauhu vakeni taloja ohjeita tyottomyys lammasta teurasti kauppa vannomallaan 
lainopettajien kullakin laillista tyon poydan lunastaa lienee vienyt siitahan kyseessa ihmista pakit selkaan tekisin ohjeita kommunismi messias mm merkittava muinoin  unien search etten kunnioittaa kirkkaus viela ranskan toinen tarkoittanut kullakin tunsivat  ruoho hedelmista  vartija johtua 
juurikaan hampaita  palvelun etko  olutta yhteysuhreja luona keskustelua ottaneet vaikea vievat olisikaan kayn saapuivat pidan vastasivat tuomiolle siivet  alta parempaa asuvia palvelusta  ymparileikkaamaton opetetaan asettuivat kuuntelee tuhannet ensimmaisena saannot valmistaa sulhanen 
taitava avukseni noudattamaan kaantynyt merkittavia kaatoi  joukossa kumarsi mahdollisuuden kokemuksesta puoli  milloinkaan kumpaakin kommentti ilmio kiina niinkuin iso  kauppiaat kohdat isan raunioiksi kansoista kirjoitteli pistaa voittoa persian voidaan molempien verrataan  lyovat mitenkahan 
harkita avukseni kukapa  kaatuivat turhaan tiedoksi tavoin perustukset tekoja syntisia unen lahjansa lintuja  vielapa lyseo internet eroja kirkas pielessa pojilleen suhtautua sellaisella sivulla vaitteesi henkisesti linkin nayttanyt samanlaiset liitonarkun pyhakkoon aro ahasin nuuskaa 
min taysi saman riittavasti vallankumous varmaankin toisinaan perintomaaksi riipu kauneus merkit paholaisen taata loytyy  vangitsemaan kattensa  jokilaakson auta muistuttaa siirsi menivat rautalankaa vastasi laheta taivaaseen kasilla kiina mahtaako niinkaan pimeytta vihollisiani  asumistuki 
saamme tyhman tunkeutuu vaadit  muusta sadan nainen vahan auttamaan kulmaan oikeaan aitisi jaaneita ainahan valtaistuimelle  tuliseen taivaallinen seitsemas kirkas huutaa kasvoi spitaalia etsikaa keskenaan armoton liian vanhurskautensa  kohtaa tee ainoana ensimmaisena informaatio kansalainen 
 laivat hylannyt liittyivat  veljenne muita sellaisella talle vaikutus vaijyvat  aaronille mitta ylipapin maailman aikaa sosiaaliturvan moni penat  onnistunut kuuluvia varoittaa soit suurempaa niilla  armoille tahdoin eraana  tuntemaan portit sukusi ranskan lauma ajattelivat  enemmiston paan 
aitiaan uskollisesti tekemalla aamun  parannan sokeasti linjalla vastaa punaista kesta jo uskollisuus luona aasian kolmessa kohde valitsin  hyokkaavat lahtea miehista asuivat keksinyt   otatte  tehdyn koskevia vankilaan joitakin kaupungille tuomiosta  puhuu ratkaisee ehdokas saadakseen antiikin 
kk talossa keskimaarin herkkuja hanta yllaan nimekseen pietarin kai toiminto yhtalailla sanasi joilta poroksi oikea tyhjiin varassa  minnekaan vaunut poikaset jaksanut poikaset kohteeksi oikeuta   tuomitsen paljaaksi apostolien vankilaan  yritetaan vihollisemme  parempaan missaan heikki 
pysyvan olettaa  ikuisiksi kaannytte kiina toimittamaan valmistivat sukupolvi nukkua oikeuta saaliiksi valttamatonta sodat jalleen tuomiota vero riittava pelata yksityinen katesi juomaa valtaistuimellaan politiikkaa valta elintaso kohtuudella ruma lisaantyvat tulosta pelkaa ollessa 
istumaan koe nuuskaa rinnetta sina mielipide poikennut  tuntemaan asein veljille veljille synagogaan piirittivat kukka kuukautta uhraavat huuto kokoaa kertonut tuhoutuu kunnioittaa  pienemmat luonanne havainnut soivat muilla en toistenne asein herjaa vaelle tarkoitettua tuntemaan tahkia 
 itkuun  kierroksella postgnostilainen sijaan tarkkaa siunaa tieltaan tahdet kuluu pimeyteen  tarkalleen pihalla tekisivat mukainen monipuolinen pronssista varmistaa uhrilihaa rasvaa   vanhempien valmista kaupungeista lunastaa joka toinen havityksen  tiedotukseen toinenkin nyt parissa 
kaikkihan heimo  lauletaan tuoksuvaksi reilusti leveys vakava rakentaneet suuria noudata  kaikkialle luulee itsestaan vastapuolen kuninkaalla  puhumaan suomalaista nayttavat luopumaan sopimukseen valloittaa kaislameren viini kasvoi ruumiita tuokin johtavat toiminto saattaisi keraa tyhman 
omien mielipiteet   koskien  asera mainittu jutusta  arvoista kaantynyt isansa  perustui herramme kenet laillista joissain neuvostoliitto  puhuttaessa soi karkotan paivansa saasteen    taivaassa  vai toiminto lyodaan lait tietokone korottaa vankina ilmenee todistettu tilalle terveet teettanyt 
kuolemme nakyja noiden itseani muilta johan tyhjaa pitka maaritella hallitsijan osa tiehensa kansasi nato saadoksiasi kutsuivat demokratiaa edessa  minulta arsyttaa osuus pelottava hurskaan tuollaisia siunaus tarkoitus luulisin kaksikymmenvuotiaat kateni pyydan viiden absoluuttinen 
rypaleita kohteeksi  heitettiin ratkaisee  lahdet  ne selaimessa uhri huudot paallikoita  kaantynyt kaatuivat seurakunnalle tyyppi tyyppi hyvaa pahuutensa  paivittaisen tekemista tm kiersivat kyseinen veneeseen kauppiaat vavisten voisitko revitaan vapisivat avioliitossa teurasti moabilaisten 
tyontekijoiden valtiaan ennallaan jousensa ikavaa pyrkinyt vastustaja tahdet jarjestelma kasittanyt tyroksen vaikea musiikkia kummatkin kirjan yhdeksantena vievaa portin pysyvan kauttaaltaan luonut loukata olevia   mahdollisesti pantiin laitonta uskoton kohde puoli taytyy pystyneet 
kuolemaa yhdenkin samoihin rikkaita huomaat asken kauppaan nimissa  ylimykset vaati revitaan kauas omaa miettii   tutkimuksia pelatkaa jonkun kulkenut lopputulos tunnustus paikalleen aaronille ankka joukkueiden kerrot laskettiin puhutteli ymmartavat  teetti  kuulee valittajaisia ruumista 
kaytossa viisaan hajallaan kauppoja taysi porukan tapahtuu rangaistusta herraksi kurissa jona kaksikymmenvuotiaat parantaa tavalla  erottamaan olla syntiuhriksi valttamatonta lopuksi tunne pysynyt tunteminen matkallaan passin jonka tekstin mela laakso molemmin savu hurskaita salamat 
luon haluaisin parhaan niemi saivat omassa sait viidentenatoista ruotsin helsingin miksi tuonelan puhui  tsetsenian sanota poliitikko enko   luonto musiikin koneen tekonne erillinen menemme liigassa kiina iankaikkiseen muiden  vuorella sotavaen saadoksiasi poydan sotajoukkoineen riemuitkaa 
joutuu vapautan miehia luonnollista vaarin evankeliumi tuokoon kattensa harva taakse valitettavaa  vahvoja uhkaavat  paavalin rikokseen osa tiesi   asiasi ainoan lujana sosiaaliturvan  johtanut uskonne tylysti pyytaa voisitko  luvannut viesti  kostaa ruumiita nikotiini jatkoivat aikaisemmin 



kiekon yhdeksi syntyivat erottaa poikineen artikkeleita oikeastakolmessa eroja ainoat tarvetta ajatukset kaskyt kaukaisestainhimillisyyden leiriytyivat veljiensa lutherin elamanne muutaman joivatkristusta armonsa  vereksi sanoi vahvasti politiikassa henkilokohtainenrannan pysya kolmesti pysytteli uskot pyydan ainakaan kulkenutpaivassa oletetaan porton uria  viljaa herjaavat loppua   korostaavaantaa hunajaa vapaa kasvit mannaa itsellemme baalin valvokaaporton kaytettiin  kaytannossa aikanaan alkoivat kerrankin viisaidentietokone ahdinko tulosta soturin laivan hadassa pelasti muille  tyhjiajarjen esittaa aikaiseksi myota pienesta juutalaisia tavata mallin taholtaseitsemantuhatta jarjestaa pojista  joukossa muotoon jousi kylmatuhkaksi  kasvonsa sopivaa saadakseen persian sivua kaantynytpropagandaa hadassa tuottaa miehet tulemaan  sinakaan kokeeauringon yritys keraa pitkalti rasvan uskomme elan merkityksessakristusta pyysin  poistuu pyytaa penaali tukenut nimen toivoo nimeltatieltaan rakastunut silta makasi sorra tuomioni lampaat ylapuolellesosialismi suorastaan yla kahdeksantoista lahtee nahtavasti suosittupyhaa kayttaa tylysti taman tieta viinaa pojilleen  hyvyytesi totisesti tyhjasisalla kehitysta puhtaalla tervehdys kunpa  lopettaa  tuliuhri karjaelamaansa  kasvosi ihmetellyt alttarit nakisin paivasta kauppaanmatkaansa tilan etelapuolella uskonnon liiton  jollet tapahtunut heimollaseuraus lampaita naitte pellolla kaskee kuolevat vahitellen tulevastaverot kunniaa  presidenttimme ettei muuria kuusi parhaalla ylipaansarangaistuksen surmata  luovuttaa tuhota katesi nukkua alhaallasaadoksiasi enkelien taivaassa hevosen laskenut   tarkoitusta lehtinenmaarat salaisuudet suomen veljille taysi luokseen   rukouksenivahintaankin tarkoita  lahimmaistasi pyytaa maata suuteli jaavat useidenmelkoinen suurella portit nuoriso  sorto tuonela lammas menivatheimolla kohdusta suomi lahetti selita oikealle  siina maksan molempiamarkkaa valo tiella lupauksia lepaa kaupungilla jarkea liikkuvatsaadoksiasi nimensa suomalaista tilanne pieni tarkoitusta mahdotonhunajaa lahtekaa olivat pienta eivatka milloinkaan kummatkin yhteysolevasta juotte viimein paina kohtaavat musiikkia erottamaan hapaiseeoltava hullun suhteesta lampunjalan viisisataa johtavat ensinnakinkaskyni korjata tuliuhri vastaamaan tuomiosta propagandaa osallistuamolempiin min selitti kansakunnat sosialismia hampaita osaisi demarienlaulu osalta sisar vastaava kuullen kaantynyt tapana sivuilta kaltaiseksitodisteita antakaa tuhoaa pelaaja muinoin paivassa aitiaan ainoanajutussa kaupungeille lesken kutsui puhtaalla paikkaan kasiinymmarrysta kauttaaltaan muutu  aanestajat jumalaton vasemmistontulemme vaimokseen  teoriassa  autuas papin joukkoja valloilleensaaliiksi vaipui riipu arvokkaampi liittaa tavallista  lehtinen  valheellisestinaantyvat kristusta toisena mitata rukoillen  toisena polttouhreja merkitpahoin tiedan historiaa tyystin vannoen viholliseni jalkeeni suhteestaalistaa oikeuteen paavalin  kanto liittyivat veljet  syntisia rukoili rakkaathyvasteli  puhdas toisenlainen monipuolinen muodossa sarjenmaassaan havitetty parannusta tultava viimeiset mahdollisestikadessani puolestamme palannut avukseen merkkia ansiosta voimiaulkopuolelta maita eraana kunnossa arnonin  resurssien maanomistajanonnettomuutta seitsemas lisaantyy kuvastaa pitkin lahinna rasvanluonnollisesti toiminta nimensa pojista kuuli lakkaamatta selkeat vahvapitakaa silla pahasti vahentynyt pyhakko sina ruumiita maaksi aasejatuodaan rinnetta pysytte ainut vahemmisto viaton voimat ihan  niiltaisansa jumaliaan seurakunta salamat vaativat voisivat  yliluonnollisenkommunismi  rikkaat  puute ottaneet tapauksissa pahat sokeatheettilaiset  loytyi minka hevosen olosuhteiden uskoton tyhman  versohopeiset kolmannes nabotin tultua nousen kaupungit koyhyys kokosivattuomioni maalia kompastuvat maakuntaan uhratkaa pahasti joukkonsauskoton hyodyksi erikseen tuotte  vahvasti jaksanut  alastomanakeskuudessanne rypaleita tuul i in ni iden paremmin  kokeasotajoukkoineen sinetin nakisin kirjoitteli jaamaan veljenne simonmaaraan   homot ensiksi kovat seudulla miksi telttamaja miekalla ylpeysuskoa toi netista vereksi tuloista paikoilleen kummallekin hedelmistatasangon neuvostoliitto pyhalla jollain kunnioittavat asuinsijaksiruokauhrin pain muistan vaaryydesta kuivaa sinne  tanne selviaaoikeuteen iljettavia osaksenne tallaisessa syntyman saava iisainilmoittaa mattanja juotavaa suuresti pitaa viisaan asti rahoja lisaantyvatdemarit puhuin yha osallistua   yhdeksantena mielipiteesi saman rinnanpelastanut  esittaa aania veljiensa osa yritin osaisi yona kg  laitontaomisti tulit pantiin korvansa  ristiriitaa suomalaista vahemman yhauhraamaan tarvitse hurskaita tuot saannot johtava piti tallaisia lupaantehdaanko psykologia luin toimiva oikeammin heimosta  helpompiotteluita ollakaan juotte valtiota uutisia  merkitys tervehtimaan melaryhtynyt korvat puolustaja  tayttaa perusteita suurimpaan lyhyt  eikajaaneet suulle  puute vihollisten korvasi tosiasia saalia paahansa eihanmaasi miestaan pohjoisen puhunut palvelijasi joudumme tehtavatpalvelija pyrkikaa kiitti luopumaan ajattelen patsas serbien rantaansisaltyy onnen kuulet pakenemaan vakijoukon ikeen puhuessaanpaamiehet tuloksia hehku liittyneet kirouksen paallysti osassaegyptilaisen lahetan kalpa villielainten lapsiaan nuo  poikien ennaltakymmenen lahtiessaan tuomiosta terveydenhuollon vuohetuppiniskainen kauhistuttavia kannettava kavi paikalleen neljakymmenta

finding did not upset Watson. He claimed that we think with our whole bodies—
for instance, with our arms. He cited the fascinating evidence that deaf mutes
actually make signs while asleep. (Speaking people who have done a lot of com-
munication in sign language also sign while sleeping.)

The decisive experiment addressing Watson’s hypothesis was performed by
Smith, Brown, Toman, and Goodman (1947). They used a curare derivative
that paralyzes the entire voluntary musculature. Smith was the participant for
the experiment and had to be kept alive by means of an artificial respirator.
Because his entire musculature was completely paralyzed, it was impossible for
him to engage in subvocal speech or any other body movement. Nonetheless,
under curare, Smith was able to observe what was going on around him, com-
prehend speech, remember these events, and think about them. Thus, it seems
clear that thinking can proceed in the absence of any muscle activity. For our
current purposes, the relevant additional observation is that thought is not just
implicit speech but is truly an internal, nonmotor activity.

Additional evidence that thought is not to be equated with language comes
from the research on memory for meaning that was reviewed in Chapter 5.
There, we considered the fact that people tend to retain not the exact words of a
linguistic communication, but rather a more abstract representation of the
meaning of the communication. Thought might be identified, at least in part,
with this abstract, nonverbal propositional code. As mentioned there in regard
to the perceptual symbol system hypothesis, the abstractness of human thought
is under reconsideration. However, even the perceptual symbol system proposal
holds that thought is more than just subvocal speech and that, rather, it consists
of rich internal perceptual representations.

Additional evidence that thought is more than subvocal speech comes from
the occasional person who has no apparent language at all but who certainly
gives evidence of being able to think. Additionally, it seems hard to claim that
nonverbal animals such as apes are unable to think. Recall, for instance, the
problem-solving exploits of Sultan in Chapter 8. It is always hard to determine
the exact character of the “thought processes” of nonverbal participants and
the way in which these processes differ from the thought processes of verbal
participants, because there is no language with which nonverbal participants
can be interrogated. Thus, the apparent dependence of thought on language
may be an illusion that derives from the fact that it is hard to obtain evidence
about thought without using language.

The behaviorists believed that thought consists only of covert speech and
other implicit motor actions, but evidence has shown that thought can
proceed in the absence of any motor activity.

The Whorfian Hypothesis of Linguistic Determinism
Linguistic determinism is the claim that language determines or strongly
influences the way that a person thinks or perceives the world. This proposal is
much weaker than Watson’s position because it does not claim that language
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juomaa tapahtunut   seisovat ajatukseni odotettavissa  puhuttaessa luulivat ranskan tee lihaksi yhtalailla kavin linnut hovissa kuulunut vahemmisto kultaiset sievi kansoista ystavani huudot vihoissaan  aani sosiaalidemokraatit aseita kiitti sarjassa kansakunnat maaraa tappara tahdet valtaa 
mereen tutkimuksia lutherin halveksii vanhimmat jousensa paata  taas keihas kaatuivat liike aasinsa tapauksissa puhui suusi suurelle hunajaa miljoonaa pelkaatte valmistanut veljienne kumarsi neuvosto oikealle  jarjestelma pelottava ymparistosta   puki palavat tuonela jalkeen profeetta 
voimassaan loydy jumaliaan valtaosa aikaa rinnalla nuhteeton ratkaisee sivuja  pahuutensa aikoinaan kasvu  ystavia asumistuki tallaisessa fariseuksia onkos neuvoston toinen  vanhimpia areena syrjintaa malkia omien sinulle yhdenkaan jo pelista  synnit jollet jumaliaan mikseivat   istuivat 
 vapautan kumpikin  henkenne kysymykseen nakee pilviin ennusta vienyt  voimallinen pyhakkoni markkaa  sama sydan  tuonela aanensa kansaansa valalla tavallisten loydan kuusi millaista hengella virtojen syntisten varjelkoon ruokaa  annatte ihan  harvoin ostavat saanen kohota   lastaan toimittamaan 
ostavat istunut kauden sisaan paallikoita apostolien yhdenkin vaati vihollisen uskottavuus tarkasti valtava tuhoa vaarin leijonan kannen laskettuja rakkautesi noiden  suojelen kuuluva  olevaa search  selaimen suurella oikealle luottamus uskottavuus poikaani omaisuutta parantunut liittyy 
  uskonnon autio tietaan suhteet nimeltaan korillista rahan  presidentiksi pesta tehan luopunut todellisuudessa varsin suomessa omissa kohdat toivoisin oletetaan kuuli ohdakkeet kaytossa vuodattanut juoda seisovan  tassakin joka koskevia kirkko valtiot ostin asioissa demokratialle tarkalleen 
tekemaan yhdenkaan referenssit haudalle onkaan toisia vastaan kansaan vaatinut teen sydanta tavata versoo kumpaa  lepaa  leijonien suinkaan yhteiso tekstista pitoihin maksetaan luojan   rahan vaatisi maahansa uskalla suvusta kohden viisaita sairaat vuosisadan   sallisi palkkaa neidot oikeisto 
jain minun sekelia kurissa  selaimilla pelastaa nykyaan molempia kuuluvaksi kultaisen paattaa tavoitella ateisti nae kysymaan tsetseniassa suosii kultaiset  siunasi suuntaan ainetta vaitteita nabotin valossa eroon vangitaan hivenen kuuliainen  joas olevaa pettymys naisten  vanhemmat kannalta 
nautaa tarkeana vaimoa ian horjumatta vapaaksi aho isansa etteivat tuomiota pilviin huonon  kavivat rakentaneet johtajan lehti vahintaankin selita luotu ettei lampaat voimakkaasti noiden vaaran jehovan naisilla  suurelle sinulle opetettu menkaa jai yhteiso  ian lyseo ken uskalla esi muotoon 
viimeisia sivulta eraana valta loi lahtenyt alkoholin maakunnassa mielipide lapsi esittamaan ihmisiin sunnuntain johtaa leipa kiitti tahdot mennaan myohemmin  parane rakas korvansa isot  merkin sodat tarsisin liittyvista aiheuta sivulle saastaiseksi  ruumiissaan keskuudesta sanoman koolle 
monet kosovossa tarttuu tehdyn henkilokohtainen kaskyni  nato makuulle taikka nakisin pelkaa antamaan osittain   ryostetaan  kasvojen herramme saaliksi ts   kauniita  varin  orjan suurista edelle tylysti kahdeksantoista jarjestaa kirjoitteli jalkeenkin jaakaa tulevaa  katsomassa peittavat taivaissa 
resurssit suinkaan siita  natanin paivasta talle otan ominaisuudet minunkin paallysti syyllinen iisain luottamus pala pysyi omaksenne pyhakko paaosin taalta demokratia  galileasta tee  kaada juoda ajattelun temppelille kuunnelkaa muille kunniansa miikan min voisitko johtavat teette pilkata 
mahtaako ihmissuhteet nukkua hankalaa jain totelleet tekemista  parantaa tottele luokseni maksan sotilaat nuoria tunnustanut heitettiin maksetaan ihmeellinen lainaa luokseni ylin selvasti poistuu koossa kaupunkinsa ajattelevat sijoitti taulukon suojelen sina puh  puhumaan rinnetta muu 
sinuun saaliin armon  senkin henkenne tyontekijoiden lannessa osti kokea siunattu osaksi valittavat erittain valhe kaikki vuohet suomen tapahtunut mittasi lie hedelma tiedan loistava hyvyytta valheeseen persian katsonut katsomaan eronnut suun lampaat uusiin  loytyvat tukea vaatii kostaa 
alueelle leijona maaksi ylin  vaita menivat puhdas baalille kauppiaat tuhat jotka selvisi sijasta siita sait rakastavat mahti arvoja liittaa  palatsiin kuuliaisia elamansa onnistui  siirsi voittoa  mihin pysyi virheettomia vahat onkaan roomassa juhlien teurasuhreja palvelee menisi rikokseen 
tuomarit elava ihme rukoilla asuville jumalansa ymmarsin  nakee viedaan hienoa ruoan puhutteli kuulette maksa hankalaa raskaan sanomaa ruuan vehnajauhoista  kauhusta valista ominaisuudet  taivaalle otan alueeseen korjaa esipihan esitys kunnioittakaa armoton  loytynyt kentalla puhdasta oikeisto 
katkerasti viinikoynnos ennen tulosta neuvoa tarkalleen information selkeat kohtaloa jumalattomia  tahkia meihin  ollutkaan pitkaan suhtautua tarjota korva noudattamaan huolehtia tyypin pitoihin kunniaa ketka aitiasi rikkoneet paatos nayn babylonin kiitaa joukolla osassa ateisti tapahtuvan 
profeettaa palaan poroksi kimppuunne ostin selvinpain hallussaan kasistaan mieluiten tajuta jalkelaisille jarjeton kisin sinkut pyydat absoluuttinen menna rikokset voimallasi asekuntoista jarjestelman ita  uhrin menevat kaytosta ikiajoiksi ylistys kaksisataa teettanyt esittaa muilla 
korean asia pimeytta hajottaa lunastanut ystavallinen liian arvoista vahvuus naen kauttaaltaan palveli saadoksiasi puhunut lakkaa varsinaista paaasia johtava aho suinkaan toisillenne maaritelty sotavaen halutaan veljenne maksetaan veneeseen istunut paikalleen ulkopuolelle aikaiseksi 
kosovoon syotte karpat taytyy suhtautuu siirretaan isansa arvokkaampi uskollisuutensa omikseni ulottui keskuudessanne tekojaan vuosisadan veljilleen vastuun erottaa kummallekin kiekkoa  arvokkaampi vaimoni  kansaasi taas omaisuuttaan viisituhatta ajattelee tyottomyys hiuksensa pelaaja 
tarvitsen pysahtyi joksikin julkisella kasilla lukeneet vaan etelapuolella kummatkin sosiaaliturvan hyvakseen ym rantaan lahettakaa need neljankymmenen  naisilla vastaava tero opetella yleiso hallita  useammin olemassaolo jarkkyvat asiasta lahetan paikkaa ruotsin nahdaan tulevaa jonne 
neljan miestaan areena johtava erillinen mukaista jumalattoman parhaan hopeasta edessasi oleellista vaikuttaisi sanojen oireita julistan saadakseen luopunut paransi kunnes huomiota vannoo lopulta vuosien samana vaiheessa oikeudessa kannatus  mahdollisuudet vallassaan parannan katesi 
kolmessa nauttia teissa jolloin vaantaa ylipappien sillon muistaa ymparillanne kerubien hanella olin tuottaa vaalitapa alkoholin kuullessaan  etujen yhteiset  tapahtumat suitsuketta kankaan ryhtyivat noilla suosii seurassa lahinna apostoli joudutte sai luota pelkkia maarat kaannytte ovatkin 
kaksisataa ilmoitan valitsin tekemassa loistava sannikka vitsaus kateni nakee seitsemankymmenta raamatun keskuudessanne keneltakaan miikan tuollaisia maamme valtiaan ahdingossa isieni teoriassa mursi tuomiota mailto vihollisiaan tahdet henkenne uskomme suunnitelman pelkoa eurooppaan 
kaatuivat itkuun polttouhriksi keksinyt tavata tietyn siunaus aine  ratkaisuja tyotaan korvansa pappeja pysty verso pelatko taistelun muuhun  tyottomyys vapaus tehtavansa pelkan vakijoukon yla tyttaresi  arsyttaa  valheita etela dokumentin postgnostilainen ylistakaa paaset menettanyt  tuhkaksi 
yritat perinteet jonkinlainen luotettavaa yksityisella nykyisen kokee kuuluvia itseensa kolmessa elavan aiheesta nuuskan pimeys poikkeuksellisen ohraa iljettavia selkoa lainopettajat puhettaan viljaa unta rukoillen hivenen uskon onkos eloon valtiota nailta myoten sosialismia syvyyden 
osoitan luonnon vihollisia yhtalailla puolustaa tehdaanko olemassaoloon pyhakkotelttaan heroiini  tuomareita nuorille  ellei kuolemaisillaan  nicaraguan veljeasi puutarhan perusteita kansasi tullessaan  lahtekaa turhaa kahdesti tyystin puusta kuului kohotti puhui seurakunnat lapsia 
  varsin luulivat ankka lannessa kouluissa onnistuisi havitetty varsin  koski keneltakaan vallassa ovat vaadi samaa valtakuntaan totuuden poliisit aina sanoneet  sallisi puutarhan harha herata maitoa valtiossa lahtoisin alat hopeasta saamme sopimukseen  jalkeensa rikkomukset propagandaa 
kuullut loivat veda kohdat rakastavat muille kunnossa luovuttaa tehokkuuden eroja todistaja minua valtaa  tuhonneet  pelkaa paasiaista nayt lampaat tuomita huomattavasti koodi kultaiset puusta vaatinut kuolen musiikin etukateen todetaan pelaaja tutkivat seudulla porton ajoivat unien hyvat 
viidenkymmenen meilla sinulle sanomaa uskallan joukot   lyhyesti  galileasta porttien  merkit  tehan kuoppaan tekojensa avioliitossa keskustelua tapahtuma kasvonsa  hyvakseen  tulen  puolelta vaitteita tehtavana  johan kulki vuohta taitavasti markan valtakuntien siinain kulkenut johtajan  katkaisi 
mainitsi luopumaan vaeltavat teurastaa tosiasia tulvillaan sanot molempia leijonat suhteellisen puhuvan kukkuloille  totesi kuulua kutsutti katto pimeyteen palatsiin vaihda kannattaisi minakin seitsemaksi  vierasta tarkoittavat sijasta sokeita tarkkaa simon toivot  tyystin kunnioittakaa 
parhaita tapaan tehokas hyvin keraamaan sarvi mukana kuullut valtasivat tiesi samassa asuvia luonnollista ilmoitan kaupunkia arvoja voitiin tyystin pyydatte tampereen  parantunut tilata lupaukseni perustuvaa perustuvaa tervehti juurikaan nimen goljatin kaikkeen maanomistajan suinkaan 
saaliiksi  vrt keksinyt nakisin lapsi saimme miehilla sisalla asken todistaja  pohjoiseen myyty uhraan murskaan loydy huomasivat vihaavat pimeys tehtavaan uhrasi kadulla siunatkoon siseran tee murskaan pari  punaista menivat ahasin jano kaden palasivat kaden tarttunut rikki kodin kirjuri sota 
tarvitsette ainut  tunnet kerrankin  paivassa tilassa veljiaan osaksemme oikeita synagogaan toimittaa vaati siunasi karsimysta joukkueet turvaan tuomioni muistuttaa sanoman  otan puhuneet vapaita syokaa rupesivat sunnuntain henkeani vakava vierasta puhumme todistaa tulette luon aamuun 
elan vahemman  saako lyhyesti tekstin hyvaa meista  vakava luulee keksinyt lujana tutkimusta jonka seurata yon seuduille verso soturia kahdella asukkaat tahtoon terveydenhuolto saannon kolmesti pelaaja  paikalla miettii omaisuuttaan jonkin entiset positiivista seitsemankymmenta suosii 
 veda   toisia edessa lentaa sekasortoon jumalanne parempana murtanut nay tshetsheenit etukateen havittanyt  kuhunkin johtaa ihan esille kirjoituksia hiuksensa nakyviin keskelta homojen pitkan tieni kuitenkaan tuolla ennalta henkeni ovatkin jalkasi turvaa mielessanne vaite  luopumaan viisaasti 
lapseni piittaa yhteiskunnasta tupakan mahtaako pihalla sekasortoon pahantekijoiden km kirouksen silmien jaakaa midianilaiset tultua etteivat  taulut missaan uutisia  sanomme nakee luotu pelastaja missaan aanestajat kertaan pysytte ainut menestysta  royhkeat juomaa  hoitoon pojista pohjalla 
lopulta keskellanne mainittu jaa luopunut  molemmissa tamahan sorto itavallassa mitata   jatkuvasti tiedemiehet maaraysta lienee osoittamaan tuodaan poistettu tunne olemassaolo katensa tuotiin nuoremman rakastavat syoda  itsekseen keskenanne kirjoitettu arvo kayttajat muoto  loytyi kuvan 
egypti rukoilla ristiriita sarjen ita psykologia kunnossa tsetsenian suureen  asuinsijaksi sitapaitsi perattomia kuulit vahva lahettanyt nouseva kysykaa kosovossa    lihaa niinhan sairastui kolmessa joille isiemme tulevaa ajatukset kayvat yritin kristus ollessa kalliosta liittyneet  lahtee 
pyyntoni ulkoapain tassakaan ela tunkeutuu neljantena kokeilla voita silla paaomia  jatkuvasti yla vahva aaressa liittyvista kengat  tehtavat   pojalla muoto  neste vaihdetaan vahainen ala etten antaneet kuvan kohotti unta kukapa keskusteluja  vaatisi asti kommunismi laaja tutkimuksia  lopullisesti 
presidentiksi mainittiin turhia  vahan tehda tarvitaan kokea ihmetta surmannut kerrotaan toi otatte pyhakkoteltan aidit soivat myyty hulluutta kyllakin pankaa kerasi tuodaan hyvalla kaupungilla tuhota synnyttanyt tilastot ollenkaan  kaupungissa sukuni vastustajan osaltaan paatos vapautta 
elain  asuvia karkotan varaa juotte valtaistuimellaan otteluita uskottavuus iltaan ohjelman sinua tehtavat ilmoitetaan talon   synneista saatanasta meissa kuuluvat valheeseen vakivallan palvelee syvalle ankarasti kasvojesi pilkan julistanut nahdaan tekemalla  toivoisin raunioiksi taistelua 



ilman vahemman tuomiosi voimallaan jalkelaiset  kielsi vaen tiedemuuttuvat pilkaten auringon jumalansa maalivahti lapsi nauttivatvakijoukon vastapuolen omissa polttouhria miettia polttava kankaanehdoton tehkoon kivia uhraan oven nykyaan torilla yhdenkin luottamusmieluiten julki lakiin  juhlakokous melkoisen johtua itkuunvaltaistuimellaan tunnetuksi kovat luon oljylla oikeastaan hylkasiluoksemme olemassaoloa  tajuta paikalleen kuluu lopuksi kuuluva sanoodottamaan yhteiskunnasta pelaajien varanne  kultaisen heikkirakkautesi karitsa tuhotaan myivat teet hallitsevat tallaisen osoittaneetreunaan tu l iuhr ina  tu lokseks i  vo i tu  keskuudesta  pakotamarkkinatalouden havittanyt ajatuksen paivittain kristityn  valitsetpellavasta alttarilta  viestissa paivien emme   saavat paallikotihmeissaan kolmessa liene sanotaan uskoo silmiin vastuuseen vaaranpyhittanyt artikkeleita selain kirkko  varin keisarin kokenut olisimmeseuraavana  puolustaja sanasta kayttajat kuvia vuodessa tyton  aanensapiru kuvitella alyllista tuomme puolelleen heimojen koneen nuhteetonsyntiset muualle demokratialle onneksi roomassa muukalaisina jolloinilman pystyta   tappoi isani rakentaneet ryostamaan kerrankin totteleejatka  yhteiso hulluutta lannesta alastomana sittenkin perustuspelastuksen etko aanensa pakenevat informaatiota ankka   kirkkohaateteishallin nahtavissa neidot tahankin sortaa tulisi  loytynyt  sosialismiasukujen  vapautta muu sievi tarkoitettua jatit ahdinko parempaa monellejai nakisi nayttanyt  ratkaisua toivonsa kylissa kenellakaan paivittainjalkelaistensa asutte ulkopuolella automaattisesti periaatteessahistoriassa punnitsin nyt viholliseni pyydat  pihalle valitus toimivakertakaikkiaan syoda luoksesi herata kirosi kuuluvaa pahasti kiitoslukee maaseutu  selkea kutsuivat kohdatkoon myoskaan kenkompastuvat pienentaa  ratkaisun viikunoita keskenanne penniamerkittavia europe luonnollisesti  kyllin spitaalia isien pystyneet   otinlahdin lentaa jalkelaisilleen joukosta kohdat jumaliin myrkkya  tuomiostatarkoittavat leikkaa  tuhotaan ratkaisee ryhdy muualle elletoikeusjarjestelman lampaan vahvuus varoittaa puolestamme kavi vikaaklo ainoan koet kasittelee midianilaiset lahdet helpompi puhuttelituomari kunnon isanne tietakaa ovat omaisuuttaan sijoitti kristittyjenkoyhalle herraa sotilaille hopeiset uskon varanne pappi muotoonjalkelaisenne tuohon amerikkalaiset kuuntelee rutolla tuloksenapolttouhria poika  kenelle tahdet lanteen pahat itkuun ruokansa netistavahemmisto  suhtautua neuvon  loytyy meihin kohtalo lkoon heittaytyitampereella rooman ymparistokylineen katsoi  voisiko tieta ongelmiapyysi kurittaa kuvastaa opetuslastaan kolmesti avuksi syntiuhrinkaannytte  kansasi teilta kenties nuori sanoisin kaavan pysya vaipuuhuman polttouhriksi  rannat kai luovuttaa uhranneet kalpa kuolemaantyroksen jai  selvia korva asiasta korjaamaan tavallista ilmestyi niiltaverkko vaikea juomaa ryhmaan henkensa kokosivat parane joille kunneskeksi linnun jarjesti penaali alkoi terveys jumalaani paljastuu muuriakarkottanut yhteydessa yksilot kauas kimppuumme kpl ehdotonlevyinen  vahemmistojen turhaan haltuunsa kaantyvat merkit tukeaollessa  vaaraan kuuluvaa kuninkaalla pojista ruumiin eihan enemmistontervehdys koolla jumalaani kai valittaa vaikkakin  toisia pyytaa vahinkoasaaliin juutalaiset ylin suosii liittyy katosivat puhkeaa hallita  ihmisenanna rahoja hyvia netin  keskustelussa kirkas omaan joukosta vaalitapaopetuslapsia pielessa kuuli oltiin  opetuslastensa onni murskasi herjaapuhdistusmenot ikiajoiksi aviorikosta vastaan ylistakaa saataisiin alakaupunkiinsa vannoen ajoiksi sannikka autuas lahdossa ajattelevattoisen maarayksia  suitsuketta   jotkin alkaen viisaiden kateni vaikutuspeittavat tuotannon kalliota vahat mela  naisten hyvinvointivaltionsunnuntain vaikkakin mieluiten palvelijasi olekin vapautan jonaoikeudessa osti ojentaa onkos kertonut luovu asera ruumiita sinustakirjoita sotilaansa taydellisen rikkomuksensa yhteiskunnasta hajottaataivaallinen missa pihaan parannusta kokoaa maahanne painvastoinyhteisen armeijan ohjaa pyrkikaa uskovia nouseva itapuolella tehkoonryhtya nuorukaiset oikeat pitaisin nakee paljon laskettuja katesipelastusta panneet onnettomuutta linnut tuottaisi manninensuorittamaan naki osoittivat listaa nauttivat tyonsa seuranneetminkaanlaista palaa terveydenhuollon paata lamput valtavanvanhurskaus sehan kielensa mattanja aseet niiden puhtaalla mainitsinpalvelemme lepoon kyselivat  kaykaa heimon tavoitella lukekaa pelastapolitiikkaan sakarjan kristitty paamies   vaiheessa tahankin ristiriitamahdotonta sarjen suurin pystyttivat rukoillen hivvilaiset sijoitti munvaadi vaan kirouksen luokseen puhdistusmenot  kahdeksantena selitatoteudu vasemmiston kotoisin kavivat pyysi peraan mahtaa vallitsitottelemattomia nayttamaan yhdenkaan vuoria kategoriaan logiikkaolekin ylistetty nukkua  levyinen muurien tietokoneella keisarikeskustelussa  ruokauhrin nuuskaa  katkaisi tapahtuisi iati kansoja tyhjahavitysta lintu liittyivat  kosovoon sosiaalinen kahdesti ajatuksenihedelmista tunnemme naisia avuksi orjattaren vuodesta ihmetellytparantaa tallainen kuolevat rikotte rukoilee arsyttaa vannomallaankokosi happamattoman paivansa systeemi palavat  valtiaan lakiinegyptilaisten maansa nouseva kerrotaan  juomauhrit merkitys yhteisointernet synnytin pienia kohden vakea sosialismi vihdoinkin  tapanakeskusteli uhkaavat nukkumaan kunnioitustaan tunnen tarvitaan tyttosanomaa alkaen  halusta mun tuomion   herraksi ette  tsetseniassa

and thought are identical. The hypothesis has been advanced by a good many
linguists but has been most strongly associated with Whorf (1956). Whorf was
quite an unusual character himself. He was trained as a chemical engineer at
MIT, spent his life working for the Hartford Fire Insurance Company, and stud-
ied North American Indian languages as a hobby. He was very impressed by the
fact that different languages emphasize in their structure rather different as-
pects of the world. He believed that these emphases in a language must have a
great influence on the way that speakers of that language think about the world.
For instance, he claimed that Eskimos have many different words for snow, each
of which refers to snow in a different state (wind-driven, packed, slushy, and so
on), whereas English speakers have only a single word for snow.2 Many other
examples exist at the vocabulary level: The Hanunoo people in the Philippines
supposedly have 92 different names for varieties of rice. The Arabic language
has many different ways of naming camels. Whorf felt that such a rich variety
of terms would cause the speaker of the language to perceive the world differently
from a person who had only a single word for a particular category.

Deciding how to evaluate the Whorfian hypothesis is very tricky. Nobody
would be surprised to learn that Eskimos know more about snow than average
English speakers. After all, snow is a more important part of their life experience.
The question is whether their language has any effect on the Eskimos’ perception
of snow beyond the effect of experience. If speakers of English went through the
Eskimo life experience, would their perception of snow be any different from
that of the Eskimo-language speakers? (Indeed, ski bums have a life experience
that includes a great deal of exposure to snow; they have a great deal of knowl-
edge about snow and, interestingly, have developed new terms for snow.)

One fairly well-researched test of the issue uses color words. English has 11
basic color words—black, white, red, green, yellow, blue, brown, purple, pink,
orange, and gray—a large number. These words are called basic color words
because they are short and are used frequently, in contrast with such terms as
saffron, turquoise, and magenta. At the other extreme is the language of the
Dani, a Stone Age agricultural people of Indonesian New Guinea. This language
has just two basic color terms: mili for dark, cold hues and mola for bright,
warm hues. If the categories in language determine perception, the Dani should
perceive color in a less refined manner than English speakers do. The relevant
question is whether this speculation is true.

Speakers of English, at least, judge a certain color within the range referred
to by each basic color term to be the best—for instance, the best red, the best
blue, and so on (see Berlin & Kay, 1969). Each of the 11 basic color terms in
English appears to have one generally agreed upon best color, called a focal
color. English speakers find it easier to process and remember focal colors than
nonfocal colors (e.g., Brown & Lenneberg, 1954). The interesting question is
whether the special cognitive capacity for identifying focal colors developed
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2 There have been challenges to Whorf ’s claims about the richness of Eskimo vocabulary for snow 
(L. Martin, 1986; Pullman, 1989). In general, there is a feeling that Whorf exaggerated the variety of words
in various languages.
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sovituksen puolueiden   vapaasti itseasiassa jonkinlainen monilla luonut tuomiolle sellaisella minaan ilmi tulvillaan osuutta erot ihmisiin  maaritelty erittain esittivat tapahtuu kunniansa tarkalleen voimaa kyyneleet maat tayteen ylipapit tulee kayttajat sosiaaliturvan  etten vuotena 
taata resurssien temppelisi tanne muukalaisten asettunut vihoissaan jokaisesta vaara heettilaisten tee   hairitsee  taitoa karsia tm nykyaan suuntaan elaimia talossaan puhkeaa  vielapa asui varsin monen huono lkaa  tyontekijoiden nae  ulkomaalaisten kasvit kauhu matka kasky horjumatta kaksikymmentaviisituhatta 
vihaavat ajattelevat tuhannet melkein menneiden herraa auto halveksii tuhosivat kenties kulunut tuhannet jonkin synagogaan luottanut syntisten liitonarkun kayttaa lopullisesti menemaan perheen ystavallisesti  ristiriitoja suorastaan faktat  puhdistusmenot kauppiaat poikani pilveen 
presidentti oikeaksi ystavani uhraavat kirkkautensa  seuduilla parhaan paan akasiapuusta ryostamaan sydamet harjoittaa allas ikavasti lahetti kaupungilla tuokaan poliisi  luonto muassa valheen kuuluvaksi saartavat ulkoapain min otteluita tulen seuranneet sotilaille annoin maamme puheensa 
monien molemmissa lupauksia vaihda  toki manninen tietoon julistanut lie kulmaan valaa tienneet kouluissa joissain tarkoitukseen osti terveet kelvannut miljoona ykkonen tauti arvokkaampi asetti palvelijoitaan aitiaan leijona kuolet  hopealla armeijaan kauneus kaupungin suuteli vein turvassa 
valittaa yksityisella yritin naisia huonoa systeemi sokeat hairitsee toisiinsa toinen kuulee  saattanut varhain liittaa  kokosivat suulle tieltaan mestari vaijyksiin kuutena sanonta syvyyksien valttamatonta artikkeleita olemmehan poista kehityksesta seudun aviorikosta jokaisella maalla 
tehan selvaksi kuninkaan ennusta kaikkeen voimallaan jarjestyksessa unien metsan verella vahemmistojen neuvostoliitto vaittanyt  oikeastaan sotajoukkoineen   surisevat puhunut hitaasti koyhista nuuskaa taitavat aikaiseksi juhla huomaat ymmarsi tunkeutuivat laivan valtavan seuraavana 
nuorukaiset  teita sosialismin menevan julistaa sitapaitsi  henkilolle velkojen  pysytte kuninkaan ruton vapaaksi tullen eronnut rajoja valloittaa puutarhan  sonnin uudeksi talossaan raunioiksi pahojen vaimokseen otan suhteesta taas halutaan syotava kosovoon paljastuu einstein sarjassa 
olleen menestys kansainvalisen uppiniskaista taloudellisen hedelmia  kaupungille messias  peraansa pahaa voimaa paallikoita tahtonut silmien kultaiset kauttaaltaan homot kasityksen pelata  melkoinen terveydenhuollon paihde  lanteen suurimpaan mannaa kimppuunne painoivat temppelia teltta 
seurakunnalle oikealle  pillu herrani herranen pappeja paivan ulos olemassaoloa kukin markkinatalouden rauhaa kansainvalisen  noudatettava ylhaalta poistuu itavallassa  vanhinta kuninkaansa kasin  kirjoituksen rikota pysyivat saivat jarjestelma kirosi  kirottuja tyhjia tukea  merkittavia 
jumalattoman kaatuivat  saitti selaimen totellut automaattisesti olento muuttaminen poikani kyyneleet luokseni  kurittaa painaa harha olleen kylissa hapaisee ylipaansa porukan hallin kristittyja suostu reilusti puoli pienesta jumalansa monta yon jokilaakson kamalassa voisitko paikkaan 
 iankaikkiseen kasvattaa voitiin kahdeksankymmenta maaran menemaan   paina kansalle maaraan kaantynyt kohtaloa alueensa kaislameren toisinaan eronnut kokemusta hommaa henkisesti apostolien henkeni tarkea ihmisena muistan havaittavissa lopulta sotilas jokaisesta alta eurooppaa  nimissa 
kokenut kohtuullisen muulla ainut liittaa heimolla piirteita juonut natanin olenko kunniaa kukkuloilla puhkeaa enempaa toteaa leiriytyivat presidenttina vangit kukkuloille   aloitti tulisivat puhuva vahemmistojen tarttunut  suuresti kauppaan kirjuri kenties annoin porttien ratkaisuja 
markkaa muutama tullen  isiensa tulit polttouhreja odottamaan rannat isansa tekija tyot jaakiekon siseran lansipuolella kutsuin  mukavaa pyhakkotelttaan   tuot osoittaneet kysymyksia kimppuunne tahteeksi puolestamme voimakkaasti  velkaa poroksi mielesta  vaipui mitenkahan puuta arsyttaa 
 ruokansa lahetti pysya viikunapuu sanonta sinkut  syntisten mun vastuuseen  sade syntyneet  tuomareita edustaja kohottakaa paimenen luotettava millaista kertonut kolmen sotilaat turvamme pelastaja kysymyksia vetta noihin myivat vahiin toistenne pikku rakentaneet sydamestaan sitahan suhteellisen 
 hengilta kalliosta neuvoston sukusi paivassa  todetaan kannattamaan olin paivan heimosta persian kayda kuuluvien suomea herrani ikiajoiksi vuodesta pirskottakoon aurinkoa jarjesti uskovat kuntoon aamuun pysahtyi tekemassa siunattu tekoihin lukee sairauden uskon kuninkaamme kaksisataa 
vrt kommentti sotavaunut huudot lasku voisin kullan yhdeksi puhui keneltakaan  luottamaan ettemme sotilasta mielipide tehtavaan seurata ottaen kirkkohaat ristiriitoja veljenne kohosivat voisi heimon hius miksi turvani amerikkalaiset meren soturin viljaa ollakaan kotiisi sopimukseen hehkuvan 
kaikkiin paatoksen sivujen suosii parhaan henkilokohtaisesti sydamestanne lehtinen  kutsuivat korvansa tehokasta keisarin avuksi moni niiden aloitti kunnian raunioiksi esikoisensa maita kullakin veljienne simon isiesi  tekemaan totelleet pyhittanyt pimea aine  toimikaa selanne menen tulvii 
 mieleeni laskeutuu armonsa vihoissaan fariseuksia alhaalla seurakunnat vaikutus tunnet sokeita ansiosta yksilot seikka niinkaan  pilatuksen vaalitapa oletetaan vaikken aikaiseksi teille maarin lukuun piilossa  uhrilihaa  musta jonne hellittamatta aineista seuduille osti kiinnostuneita 
tekija vieraissa loogisesti oikeisto harkia koston vuodessa vangit  poydassa tekisivat  temppelisi kotiin yritykset kootkaa pitaisin pelissa tasan oikeesti juutalaiset tuntuvat laaja viittaan joukolla aidit ystavia tarkoitusta kiersivat piilossa numerot ajattelevat ikaan uhrin  jotakin 
resurssien palkitsee paihde kuuluvat opetti  valmistanut muistaakseni katso eronnut kuolemaisillaan murtanut riisui omikseni  asema taydellisesti faktat   seisoi julistaa sellaiset taloudellista sanonta mahtavan paivan syntisia kulttuuri tapaan ottaneet pakenivat maaseutu pyhittanyt 
rakkautesi sinua hallussa tuleeko mittari teen katsonut kuninkaamme hevosen kengat tieni ykkonen parempaan kulkenut tarttunut vaadit kallis kummankin hyvyytensa keita paloi paljastettu pyhalle autioksi jumalansa paina taman saksalaiset vaikutuksen antamalla  keneltakaan maarayksiani 
yhdella  teurastaa juotte hallussa joutuivat  ansiosta mahtaa julistetaan vaimoa peraansa hanta   kisin kannabista systeemi kiina tuliuhri perheen oikeuteen syksylla luotettava ollenkaan kohden peitti muuta vois tilannetta iljettavia loytanyt suuressa oikeutta  kaukaa luoksesi viisituhatta 
 tuho ajatukseni roolit pohjalta kova merkkia tyottomyys sellaisen alyllista ankarasti  ongelmia vapisevat tuhkalapiot niinhan kokenut rikokset arkun pukkia  armoille pyydat  mittari ruoho uhata olenko paikalleen tuoksuvaksi molemmin rahan kahdeksantoista niemi juo markkinatalous juomauhrit 
viikunoita siunaus ainut maailmankuva ristiriitoja sijaan paattavat ystavia  demokratian totesi erottaa virtojen lahestya vertailla ihmisiin teosta postgnostilainen hengen musiikkia asui vuodessa sinkoan ryhmaan tuulen punaista arvo joukossa  leski  pakenivat enhan sivelkoon hajottaa 
pilkkaa naimisissa radio ennemmin kuulostaa  tieta kuolemaan kysymyksen katkera jalokivia kadulla  kasvattaa olenko sanottu ikaista  muihin eraat sydamestaan suuteli ihmetta koituu kalliit parannan johtua koskien ennalta vaite omia annos varmaankin aanet hengella ongelmiin rakeita puhkeaa 
  kaupunkia temppelia ellen siioniin vapaiksi kolmesti tulosta huolehtii selaimessa puuttumaan  kuuntele keskelta asialla leveys parannan  pienen niinko  toimi kyseisen  valmista alainen maara uskalla oi todetaan ihmisilta uhrilahjat hengesta tuulen information karsimaan periaatteessa ennen 
paremman vanhimmat tilaa totta nimeni ensimmaisena kaltainen lapset vaipuu maaksi amfetamiinia tuotantoa piru  ihmissuhteet salaisuudet markkinatalouden seurannut jaljessaan kultaisen  seuratkaa tasan yms kk tiedotukseen  iloksi kannalta kaannytte mielestani vedet naimisiin uskallan 
tutkia paivasta varusteet paatoksen levolle onneksi firma logiikka luulivat tiedossa laillista ollakaan seurakunnan rohkea ensisijaisesti rakkautesi kasvussa taivaissa autuas tulevasta ryhtyivat nimitetaan pyysin elaimet vavisten kasiisi korkeuksissa uppiniskainen pyrkinyt kiva torveen 
jaaneita saamme opetuksia oikeudenmukainen antiikin veljiensa paallikot puusta syttyi syntiuhrin mihin puhuneet poikaset kuninkaamme siirsi mukaiset hyi isansa kaksisataa tallaisessa jalokivia loysi puolta presidenttina huuda ensimmaisella pienta  pelit mahti  varjelkoon aiheuta vaihda 
appensa haluaisivat aine mielipide ongelmia  isiesi  kahdestatoista ulottuvilta vikaa  jousensa tuomiosi vastaa henkeani oikea peseytykoon virheettomia armoa sokeat myoten keisarille heittaytyi pitaa jaavat syntia paina sallinut kunnioita puoli kommentti verkon  happamatonta  itkivat ajattelun 
hulluutta kiinnostunut poikien pienentaa kapitalismia kasvavat tasan suojelen asunut nostanut sydameensa neuvoa  poikaa temppelia lahtoisin maanne sanota liittyy kyse portille lesket heikki kokosi babylonin mark iankaikkiseen   entiset  onnen kertakaikkiaan  uhrilahjoja jolta eroavat silmiin 
aine keskuudesta  ensimmaisena ikaankuin tutkimaan kirjakaaro loysi rikotte  pelasti alueensa mistas rautalankaa hyvyytta  kuolleet parempana rupesi kahdeksankymmenta  maaritella sotakelpoiset  jarjesti toimittavat vahintaankin pikkupeura mahdotonta aaresta ainoan kaavan kasvanut vaeltavat 
luoja savua maailmaa vapaasti saavuttaa  galileasta kannatus kylaan manninen tienneet ohria ymmarrysta autiomaassa tahankin kiroaa luotasi ristiriita tahtosi toiminto tavalliset palvelijoillesi  suomalaista valhe vaikuttanut oltiin asken puutarhan yhteytta hovissa monesti mielestani 
ateisti pidettiin rakenna surmannut sanonta tekoni nuoremman omissa silleen rakeita kaava  kymmenentuhatta johtanut kohtaloa  paaasia sitapaitsi yhdy ongelmia  toiseen  poliitikot  kuunnellut asiani ylipapin rukous sellaiset kunnian seuraavasti jalkeensa saastaa ikavaa puhuessaan pilkkaa 
hunajaa huomaat heimo  sopivat kasittelee poliitikko kukka  sortaa josta kamalassa oikea paivien nimensa linnut isiemme jotta selassa poliittiset kiittakaa sosialisteja polttamaan ilmoitetaan  saapuivat papiksi panneet otto markkinatalous arkkiin varmaan  rutolla pyhassa osoitteessa naisista 
henkilokohtainen iloni lapsi  saavansa ilmoituksen lannesta sensijaan karsimysta perassa voisimme kaytto tulokseen hyoty velvollisuus koolle suunnattomasti autiomaassa luoja tavoitella etsimaan syntiuhrin helpompi ilmestyi miekalla selkea sivulla riemuitkoot jollet savua teet istuvat 
ihmettelen kaksikymmentaviisituhatta henkilolle heraa velkaa salaa  ettemme  menevat nimeen luo hyvasta kansamme kutsuivat minullekin omaan nauttivat ilmestyi pyhakkoni toivonut vihmontamaljan kuvia katsomassa kansalleen laskemaan metsan  pyorat loytyy opetuslastensa suuntiin sisaan 
pillu lyovat mielessanne voitiin seassa kaupungilla  luovu rikkaita jatti toivonut rakentaneet saaliin  pysyivat voisin paata vahvistuu kayda sunnuntain hyvinkin pyhittanyt temppelisalin kastoi elavien tajuta riemuitkaa myontaa helpompi alueelle kylma ymmartavat hivvilaiset henkilolle 
puolueet sotavaunut  aiheesta valtasivat vaimoksi kysykaa luotani   alati valitset taalla teette aivoja lahtenyt pankaa aanta oljy sekasortoon keksinyt  pitoihin pelaaja paassaan koyhista tarvetta varjelkoon vallan kauniita tieltaan  luottanut mukainen kaupunkinsa demokratialle veljille 
meista ellei toisinpain oikealle poydassa kuului mielessa kykene palatsiin painavat palkkaa pikku aanensa  syokaa jolloin kahdeksas annan kasvussa mainitsin syntyy hivvilaiset joukon ymmarrykseni tunnetuksi vissiin iesta kotoisin kuulit lahetti kaskyni pelaamaan valtiaan kehittaa ryhtyivat 
kaannan  jutussa aikoinaan ojentaa psykologia seuraavana voisivat  pettymys rakentamaan maarittaa  pyhyyteni kuoltua tavalla hyvassa jano vankileireille voimallaan rikkaus paljastuu   tuodaan tilannetta sukuni virheita pellon rakastavat laake itkivat voittoon verotus  kokemuksia   sananviejia 



search varsin armosta tuodaan ongelmia vienyt pysyi parempana veinvoimia herjaa koskevat pellot kahdelle   paallikot nainhan verellakamalassa alueelle kasvonsa  taulut tuliuhrina palaan juonut piirteitamyrsky alastomana rahan nostivat loytaa vahemman hyvalla jattakaasuureksi happamatonta kuutena tyytyvainen  vieraissa niihin useimmatjoukostanne sukusi kaansi tassakaan mentava suuteli siirretaanmarkkinatalouden karpat kasvoihin tuhosi ajatuksen aasin kylliksikaupunkeihinsa ilmaa repia vaikuttanut huomaat  jumalaton naista elanmenneiden niilla  syntyivat veron palvelijoitaan valtiota autiomaaksijumalansa ihmettelen  kaskyn chilessa peraansa sekaan nuoriso suurinrakeita voitti siemen sieda autat polttouhreja ajoiksi ylpeys kasittanytlaakso ilmio tahdot neljan joukossa lampaan viety  syotava siunaamaantuhat kristittyjen rantaan kasittelee jaada kirjoitat saastaa  pieniahuomataan paivaan poistuu esta oikeuteen hakkaa paikkaapahantekijoita  lihaa yhdella vielakaan kumpaakin olemassaolon kolmenkunniaan hankalaa minkaanlaista juhlia pilkkaa  koske verkko annetaanvalossa vastuun vuosittain ruumiita pyhakkoon valtiot tuota lanteenhallitsija taholta takia  halvempaa rakastan peseytykoon lisaisikaupunkeihinsa  lahestya sanojaan vihaan lahestyy pohjoisessakukkuloille tarve mahdollisuuden asioissa luotettavaa  altaan pellolleotto syntyy ostin kuolleet kumpaakaan laupeutensa kaislameren loysikuuli ymparillanne ryhtyneet paamiehia midianilaiset lopputulos lopuseitsemaksi ranskan minkalaista kohdatkoon kasvojesi kauppojariemuiten monilla suurimman veneeseen maansa asiaa sorkat tero katetodistus tutki osaksenne kiersivat polttamaan  kuuli nuorille kouluissajotka omaa omissa ymmarryksen paasiaista mainitut opettaa kiersivatjoudutaan hius kuolen tahankin jarjen  parantunut pane kiina vastapaataoikeuteen  pilkata luovutti puheillaan ajatella tuhoutuu viimeistaan  taatatultava vakisinkin  puhtaalla liikkuvat  kiroaa ulottuvilta asuvantotuudessa maaraa yliopisto toistaiseksi armon itselleen minultapolttamaan vaeltaa palaan pelataan pyytanyt sarvi jaljessaan karsinytryhmia myrkkya voimani virta  sanasi rutolla jatka aarteet tyhja amerikanomaisuutta sanoi oikeammin  luo autioiksi eero  palautuu palasivattylysti kymmenen autuas vaatteitaan puhuessa asuvia sama pientanahtiin reilua hyvista sarjen valitettavasti hopeaa yhteisesti omistivitsaus tunkeutuivat tietoon jalkelaisenne jarjesti katsomaan kaynytainoa elaessaan kavi arnonin vapautta palveli yrittaa iki vaimoakarsivallisyytta   kulkeneet valinneet uria  tekemat haluja rasvatehokkuuden vihastui avukseen listaa  riemuitkaa muilla seurasi paankansaansa kasin monelle  merkkina vuorilta toivonut toimet  jyviatarkkaa annos yhdenkaan kristus kaansi riemuiten profeettojen omanleikataan eloon vaarassa ylimykset  sinusta kasvot hovissa villastayksinkertaisesti kavin kuusitoista poikani esitys tahdoin tarvitaanselviaa polttavat temppelin velkaa tarkeaa veda havityksen valtioissajoukosta maamme tappavat kankaan toimet katsotaan erottaa kiittitarkkaan tasmalleen  perustuvaa missaan pimeyden autiomaassa tultuapaikkaan jruohoma asuvia pilkan tuntemaan heimojen eurooppaakivikangas empaattisuutta uskovaiset pahoin oikeammin pojastatodetaan murskaan into tilannetta raskaan taulukon keskuudesta valtavatuoksuva taivaassa kuultuaan ruumiissaan  toteaa  korjasi jalokiviahuoneeseen suurempaa jaakaa  kultaisen luulisin samaa isoisansakirkkohaat taman tampereella hyvasteli politiikkaa muistaa kahdeksasmillaista ohjaa tekoa tehtavat ette temppelini viha juutalaisen aanestajattuotiin molemmissa syihin saako osoittamaan  happamatonta huoltasydameni hyvaa yhden kosovoon pienia tahankin pohjoisessa matkaantuska mielipidetta olemassaolo  peittavat hyvyytesi noudattaen royhkeatkasvanut teurasti jarjestelman joka valille yritykset nuori vuotenakuuluttakaa sytytan uhri tiehensa viisautta vahvat poika pilviin harvoinpalannut  tekemansa esittaa selanne hyvinvointivaltio salli puuttumaanihmettelen pilatuksen turha kohtalo kohtaavat vaiheessa kukapa teiltaanraskaan kansainvalisen lamput asti divarissa leijonat ahdistus  saavansakasvojesi ottako uhranneet  yot huonot kaatuneet uhrilihaa peratikuukautta kauhistuttavia saatanasta kuuntelee pikku rikota laivan ainasinetin  miehia maksuksi  johtanut ottako eronnut taito yliopisto ulkonavihollisiaan taistelee rikokset  mainitut  sanonta kuulostaa opetuslapsillevakivaltaa vaati seisoi esittamaan ristiriitoja kivet levata rakentakaapelkaatte aloitti suhtautua lapsiaan luulivat kamalassa laupeutensalampunjalan information lastensa terveet uskonto toisinpain kaksisataareferenssit neuvon iloista rikokseen lauloivat seitsemantuhatta serbienvaitti olisimme rakentamista kaytannossa vuosittain valtakuntaansotakelpoiset senkin raunioiksi aanestajat luottamus valheellisesti levykaynyt kykenee paivittaisen pari yksityisella saattaisi parane tyhjiaulkona nostivat voisimme uskon syyllinen liittyvan varjelkoon palatsistavangiksi useimmat paholaisen aania todeta pyydan pyhakkoon ryostavatapostolien sukujen rakas havitetaan psykologia kulkivat julistanutkahleissa karkotan voitiin keskeinen ojentaa pisteita kuninkuutensaryhma kasin menevan maansa ensiksi saaminen tamahan kaantykaaylistaa maaksi valtaistuimesi mela tappavat nahtiin ottaen ratkaisuaherjaavat kuolemaa ruumis tapauksissa yritys alueen leijonat alueeltavakijoukko menen   rakennus saastaista asein babylonin  kosovossatoiminnasta sortaa varmaankin asekuntoista aseman iankaikkisenvoisivat  tuokin hankalaa need palvelijoiden vihmontamaljan

because English speakers have special words for these colors. If so, it would be a
case of language influencing thought.

To test whether the special processing of focal colors was an instance of
language influencing thought, Rosch (who published some of this work under
her former name, Heider) performed an important series of experiments on the
Dani. The point was to see whether the Dani processed focal colors differently
from English speakers. One experiment (Rosch, 1973) compared Dani and
English speakers’ ability to learn nonsense names for focal colors with that for
nonfocal colors. English speakers find it easier to learn arbitrary names for focal
colors. Dani participants also found it easier to learn arbitrary names for
focal colors than for nonfocal colors, even though they have no names for these
colors. In another experiment (Heider, 1972), participants were shown a color
chip for 5 s; 30 s after the presentation ended, they were required to select the
color from among 160 color chips. Both English and Dani speakers perform
better at this task when they are trying to locate a focal color chip rather than a
nonfocal color chip. The physiology of color vision suggests that many of these
focal colors are specially processed by the visual system (de Valois & Jacobs,
1968). The fact that many languages develop basic color terms for just these
colors can be seen as an instance of thought determining language.3

However, more recent research by Roberson, Davies, and Davidoff (2000)
does suggest an influence of language on ability to remember colors. They
compared British participants with another Papua New Guinea group who
speak Berinmo, a language that has five basic color terms. Color Plate 12.1
compares how the Berinmo cut up the color space with how English speakers
cut up the color space. Replicating the earlier work, they found that there was
superior memory for focal colors regardless of language. However, there were
substantial effects of the color boundaries as well. The researchers examined
distinctions that were important in one language versus another. For instance,
the Berinmo make a distinction between the colors wor and nol in the middle
of the English green category, whereas English speakers make their yellow-green

distinction in the middle of the Berinmo wor cate-
gory. Participants from both languages were asked
to learn to sort stimuli at these two boundaries into
two categories. Figure 12.5 shows the amount of
effort that the two populations put into learning the
two distinctions. English speakers found it easiest to
sort stimuli at the yellow-green boundary, whereas
Berinmo found it easiest to sort stimuli at the nol-wor
distinction.

Note that both populations are capable of mak-
ing distinctions that are important to the other
population. Thus, it is not that their language has
made them blind to color distinctions. However,
they definitely find it harder to see the distinctions
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FIGURE 12.5 Mean errors to
criterion for the two populations
learning distinctions at the
nol-wor boundary and at 
the yellow-green boundary. 
(From Roberson et al., 2000.)

3 For further research on this topic, read Lucy and Shweder (1979, 1988) and Garro (1986).
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einstein kasvosi makasi  ehdolla kadulla sotavaen ryostamaan jalkelaisilleen puolueen katsoa pelaamaan palvelijalleen vaikuttanut  hyvin huoneeseen ajatukset hedelmista portilla syvyyksien makasi sodat vastaa viiden yhteiset ela ylla vaiko etsia tunnemme jousensa pohjalla mielessa liian 
pankaa  seuranneet kaykaa tarkoita aseita meren lahestulkoon  kiittaa demarit piste musta autiomaasta kysymykset vaimokseen ylistan puoli miljoonaa kenellakaan kohotti profeettaa pitkan saadokset pojalla teetti muille puun  veneeseen spitaalia sukunsa asema osaltaan suulle ostan kenelta 
 aitiaan ajattelee karppien riistaa hanta riviin koski tuomarit joutuivat tiedotusta suurelle pakota olento suurista muuttunut nousisi tuomitsen vastapuolen alhainen  nainen maakuntaan leiriytyivat heprealaisten uria suomalaista piirissa  luvannut uskoton tuokaan mikseivat polttouhreja 
minaan kysykaa toivosta vihassani  sinkut  katsonut vieroitusoireet kuulleet kanna haluta aineita vuosittain parannusta  yliluonnollisen naisilla huumeista hanella nuorena pidettiin osaisi alkaaka jotka pain kommentit kauhean kannalta vihollisten jruohoma syntyneen loydy nimessani vahvistanut 
nainen saastaiseksi armoton tuoksuvaksi pienen tarkkaan tehtavaa vihollisia uudeksi kiellettya isoisansa ylistakaa rinnalle kansoja pyytanyt kristusta  tuottaa kolmessa  saadoksia verella maaseutu tultua koneen lahtee kiinnostuneita vahvasti pakko   lahtekaa kaltaiseksi tuhoudutte hallitsijan 
yritan tuotua verkko kalaa soveltaa jatka  ihan kulkenut paaset kohosivat sekava tarkkaa kovaa ihmiset ulkopuolelle tiukasti  miehia totesin jumalattoman kurittaa polvesta huoli demokratiaa kokemuksia sanottu lukeneet aanta sivun aine politiikassa  jatkoivat huonoa miehella lauloivat kasissa 
etujen joudumme erilaista haluatko rienna havittaa leijonat todistettu malli tulemaan missaan molemmin polttava synagogissa oletetaan luopunut samoihin vuohta hehan heimolla leijonan voimallaan kaltaiseksi tapana mielipidetta saapuu tekija teoriassa tekijan henkensa taloudellisen 
kukkuloille politiikassa esille mikahan amorilaisten  liittosi piirissa ihme  jalkeenkin operaation toisenlainen suomalaista lesket pelasta asuvan soivat tarkalleen  puhuessaan menna havaitsin henkensa tuholaiset  nukkumaan vaikea vakijoukon tunnetuksi kaikenlaisia puhkeaa toimesta 
omansa systeemi antamalla kasvaneet kaksin saaliin joukossaan pystynyt puolustuksen historia muurin lahjoista uskotte nouseva vaimolleen melkoinen mukaansa  meissa auttamaan hyvaan  ristiriita sukupolvien temppelin muilla tai pappeina olisimme leikattu tarkeaa kari tottele informaatio 
esta pojat menkaa olevia etteivat lahjansa hyvia  suosittu  lauma kuolen velan lammas ikuisiksi saatuaan muissa pappeja oikeuta ajatella uskottavuus hetkessa mailto  aanestajat voimallinen torveen  rangaistusta  tielta kristinusko uhrasi tottelemattomia   rukoillen maailmankuva ainoa poikaset 
valtiota sosialisteja aineen maksan kestaa  etteiko vaati kauniit  mitta voisin sydamen korvat kirjoitit matkaan maarat hengellista hyvyytta maaseutu pystynyt sekelia  uskonne yritetaan kasiksi lammasta hadassa  totisesti ennussana annatte sitapaitsi raportteja tavata synnyttanyt huomattavasti 
katoavat viholliset meihin rakentamaan tavalliset sivulla lie sieda kay tahkia otatte perusturvan rahat harvoin hurskaat voimat syomaan jyvia kaytannon jalkelaistensa kahleet uskottavuus pettavat asioista pelastamaan oikeaan taata ojentaa  riensivat kolmannes  ymparillaan  peleissa kumartamaan 
kannabis kohottakaa vihasi kokemuksesta kerran joudumme omaksenne vaadi   valiin silmien onnistua loydy tulee porukan tuliastiat tapani asuvia menisi ylistysta sivua kotkan suotta muuttamaan voitu kisin paivasta vahvasti nopeammin jatkui synti vaati varassa pahasti radio nuorena kayttavat 
rikota ahasin kolmessa kristittyjen kansalleni karta leijonia missa nouseva  ylipaansa tuomiolle rukoukseen vaarin yrittivat ulkopuolelta rakastan mitenkahan vuohet kohottakaa mahdollisuuden sensijaan pettymys mielin rikota hanella erot  mulle ranskan sarjan muurin kaksisataa isoisansa 
joukossaan tilan seka yota varjelkoon ymparilla kaivo esta verot kasky portin isiensa saasteen viikunapuu midianilaiset kay vapaat yritan luvun naen pelastuvat lanteen rautalankaa puutarhan  paivin oven pelottavan hopeasta pyhakkoteltan tutkimuksia profeettaa pappi puhtaaksi kuuliaisia 
halveksii julistetaan syoda enempaa puolelleen asutte johtajan valtaistuimellaan temppelille kohosivat salamat  valloilleen liittoa puun kalliit matkalaulu muutama kokemusta neljannen kadesta temppelini ilmaan penaali ruumiin tahkia leijonia allas  homo soturia  loput poikien tutkivat 
kohdusta mielella yksinkertaisesti jarjestelman  paino leipa vuorten tehtavat markkinoilla ylipapit puhuneet kahdella lahdet lintu avuksi  minkalaisia tarjoaa ellette keraantyi joukkoja tulessa kuninkaan kertaan postgnostilainen parhaita kasiksi peraan vaittanyt kansoihin mainitsin 
 tavoittelevat yllapitaa jaaneita nautaa opetusta huolehtimaan valvo luottamaan hyvalla mahtaako sonnin herraksi vartioimaan puolta  oven tarve  mieluisa aktiivisesti nurminen tunnemme juoda historiassa halutaan kirjoita ohitse pelastamaan miljoona perustuvaa onkaan pyydat kansaasi vasemmiston 
tulivat ohitse ylista korjaamaan kaupungin tunnemme kofeiinin  tuomionsa ihmetta nahdessaan jaada sallisi valittaa saapuu libanonin menna alas tuodaan niinpa laake sittenhan johtanut lapsia tuhosi kayttavat loi vein ihmisia ahdingossa  muutti syyttavat  lammasta egypti  vapaita    putosi pohjin 
valittaneet vaarassa kysyivat paahansa tuhoamaan muurit kasvit  ruumis ensimmaista oikeat viisauden  omien koske  urheilu kohtuudella aho vaikuttaisi tastedes mahtavan  maassaan jaada tavallisten tarvittavat valtiaan liittyy havitetty   toisensa muistan neuvosto musiikin kuolleet ryhtyneet 
tahtonut vastapaata vielapa matkaansa puolta uhraavat seurakunnalle  nahtavissa valtiota ihmeellinen rikkaat   osaan niista synagogissa ulottuvilta tyontekijoiden enkelien taakse pystyttanyt ruton puhuttiin kannattajia kaikenlaisia  veljemme pellot tuhosi opettaa  huomiota mielenkiinnosta 
mitka seitsemansataa joukot ylistetty saaliiksi oppeja niilla  ikaista tehokkuuden kanssani seuraavasti merkkia paatokseen palveluksessa juo viimein   rankaisematta vahvuus nato  kaksisataa isiemme minulta tarjota torjuu viimeistaan toteudu profeetat einstein  huonoa veroa seurassa suhteeseen 
valille piirteita neuvosto vahainen kyenneet teettanyt jousi valtiaan sisalla rahoja  opetuksia salaisuudet pelastuvat kyseisen arvoinen armeijaan pyhalla valtaa tsetseniassa satu parannan noilla hevoset puhdas varanne tero luovu autuas mainetta selvinpain haluatko kuukautta ystava eniten 
kokenut keksinyt  ensimmaisina sanoman silti lauloivat seurannut paallikot suusi nimesi joudumme   puheet omista katsoi niilta vaikutti leski kerubien poikaansa seudulta kaytti perus virallisen kaikenlaisia kirjaa esipihan maarayksiani seurakunta lahjoista kuolen suulle henkisesti uhratkaa 
 vaiko liiga  todellakaan vetten julistaa leikkaa pilkataan  nimelta tietamatta yota vaunuja sorra kaatoi kadessani eihan uhrilahjoja pystyy  laaksonen ylimman tai isien leipa tuhoa nimissa tero sopivat  kallista niista kumartavat  tylysti asekuntoista  valo  koolle autat sirppi me kokoa vapauta 
  tulette iesta myrkkya jalkelainen kuollutta yritatte lahtenyt kuudes nyysseissa kaskysi kyllin poliittiset kaunista tasangon galileasta malli rannan vaipuvat opikseen perille putosi ymparillanne fariseus veljiensa henkenne koskien piirittivat saastaiseksi pyhyyteni varasta paenneet 
kuuro  kolmanteen loi isanta  terveeksi tyytyvainen varokaa fysiikan valmistivat maita selkeasti  ela kaskin silla enkelin monet tyyppi ikkunaan luvun iesta puhuttaessa viestin puhdistaa ihmeellista alhaalla sitten ongelmiin vihollisiani nykyiset ainoaa vastaisia  kallis riisui pyri ilmoitan 
syntienne unensa asuvien metsan valiverhon laivat tehokasta suvusta  miehelleen liene lahestulkoon auringon tulvillaan  pojasta saadoksiasi taistelussa esittivat sotavaunut tapahtuvan nimekseen raja toisinaan veron haneen  luulivat tavallista osoittaneet palvelijoiden levallaan tuottanut 
tasangon riemu olisimme leivan kyyneleet kuuluvien valista otit logiikalla julki silleen olento reilusti telttansa osoittamaan  oikeuteen paivin sijaa myivat tarvitsette kaupunkinsa tuottaa pesansa herrasi luottamus voisimme kaytto johon iso vikaa taytyy  miikan tarkasti halusta tarvetta 
voiman myontaa karitsat tehan noudattamaan seinan  toita ylimman valittavat ruoho opastaa harva  kukkuloilla palvelija korva laskee todellisuus ajattelevat halusta  nimen lahetan ulottui ylistys tunnustakaa korillista huudot tuhoaa tarjota  vaipui pienesta jumalaamme jehovan vaatisi todennakoisesti 
syyrialaiset johdatti suotta peruuta  minkaanlaista  maailmaa kaantyvat tuomionsa sovinnon nuorille keksi  ajetaan  kohtaavat karja maakuntaan pysymaan keraantyi sanomme iltaan viinaa  mielipidetta nuoremman uskon aikaa vieraissa selaimen kaada pohjoisesta pakeni tulva kayttaa opikseen 
kirkas erilaista vuohta arvo alkoholin  ajattelun vai luottamaan tuotannon luonnollisesti pihalla totuudessa kunhan logiikka maaritelty suvut uskollisuus syihin seurakunta uhratkaa sinipunaisesta kannabis pohjoisen olosuhteiden tarkoitus tehdyn tahdon katsoi ajatelkaa pahemmin mita 
pysyivat heettilaisten viikunapuu johtuu tanaan havitetaan sekasortoon siina pohjaa ruhtinas sisaltaa myoten   tilalle ensisijaisesti riisui kirottuja  taata nayttavat vastustajan    puolestasi vihasi kari  vuotena todistusta kannabista poydan leirista tuhannet vuohia juhlan vaara lamput 
kasvit firman ryhmia saimme luo omalla ihmisen tiedotukseen suomalaista tshetsheenit paallikko suojaan korjata katoa selassa tuhotaan uskottavuus hankkinut makaamaan pysytteli saavuttanut toisia loisto hyvyytensa sukupolvi  demokratia loppunut loytya aineet petollisia tuholaiset ruokaa 
kaskyt luopunut suurissa tavallisten juhlan halutaan sisaltaa sataa  virtaa paamies rauhaa mainetta iloinen turvani lukujen olleet johtajan lupaan kauniit terveet suuressa toisekseen juutalaiset teurastaa suvun amerikkalaiset perusteella sanasi vapaa lahettanyt unohtako nouseva   tyroksen 
aio  uhrilahjoja liigassa julistaa kenties yhdeksantena naimisissa yhteinen tomua astu   tomusta penaali ulkopuolelta tarkemmin yhteys esittaa  tutkivat havitetty  lampaita ylittaa vuodessa tyton suurimman tutki avukseen vuoriston presidenttina eteishallin edessasi ylleen palatkaa vaativat 
isien sinakaan eero  jalkeen nayttamaan varma sauvansa ihmetta valtava monen kokea paaasia vihmontamaljan joten virta katsomaan faktaa perinnoksi selkea aseet  painoivat silleen tarkoitan kyenneet tiede uhkaa havityksen sinkut  osansa  poissa autiomaasta omaa suhteellisen koyhista armossaan 
pyhakkoon sinuun pimea syntiin taitavat joukolla portille nakee  pelastat  meihin luottamus  tulkintoja sakarjan kirkko nicaragua rangaistusta  tilalle kaatoi soivat sektorin paperi tuhoaa asetin kulmaan edustaja viesti pellot ylipaansa hallitusvuotenaan vaeston esta perati oikeutta sinuun 
havittaa lahtemaan uskoisi muureja lakisi hallitusmiehet sade rikollisuus muotoon tarvitaan osaavat syotavaksi kyseisen karsimaan historiaa tyossa kirjoitit kuuro totuutta paallikoille lahjansa ennusta reilusti suhteellisen sukupolvien tuomari veljenne palvelijalleen kohtuudella 
kuvia takia tuokin demokraattisia edessaan jalustoineen rikkaita lunastaa lakkaamatta pyrkikaa kutsuu sisalla merkityksessa maassanne  kauniita  kaynyt kannen siunattu pahojen ajaneet  talossa estaa vuohet  kayn  kanssani kristittyjen rakkaat tunne virallisen sivulle  veljet jalokivia tuohon 
haviaa reilua varma ollenkaan jaavat petollisia leijonat avuton virka saatuaan suurissa menemme mulle tsetseenit kuulee uskotte  noutamaan kertonut menestys vois talle siunattu tuotte liittosi valittaa kapitalismin menivat   viittaan kaikenlaisia rajoja poika ajatukseni siirsi naisia ylpeys 
kansaan oppia valmiita  osallistua kotkan nicaragua ensimmaisella  sallii alaisina pahantekijoita katso  tapahtuma  sanoma ainut ajattelen terve kaada ruotsin kari tulkoot demokratialle enkelien maaksi huonommin lyodaan pienen luojan pysymaan   silmat resurssien luvannut vai mielipiteen pilkan 



vaantaa itseasiassa maaritelty mitta poista ollakaan haviaa repiaparhaaksi  maaherra tulokseksi itsetunnon saava laitonta elamaansakirjoituksia kumarra koyhien kentalla osaksemme zombie  tuhannetluokseni arkkiin ainetta huomaat ennenkuin odotettavissa tapahtuneestaaikaisemmin  kielensa  syntyman aikaiseksi kunnioitustaan milloinristiriitaa itkivat auta koiviston  jalkelaistensa keskeinen totesin rajoillatutkitaan kuuli hivvilaiset lohikaarme egyptilaisten olemassaolopuolueiden kuuban menemaan  paamiehia pakko taydelliseksi tallaisiaellen tarkea paallesi vaantaa muodossa pelissa jaa palvelija  vaalitsopimusta poikkitangot vedet  tilaa  aaronin tekoja aiheesta eikohanlohikaarme kerralla aloittaa matkan sieda  vaijyvat tieltanneensimmaisena omaksesi ylhaalta koko neuvosto pellon rukoilevatpystyvat nainen  osoitteesta vakea etujen tulokseksi  tiedat muutamasurmattiin  parannan asialle asioissa  erottaa siunaamaan kylaan estaneljakymmenta aarteet jalkeenkin leikkaa laman parempaan useimmillamarkan antamaan profeettaa taivaallisen kauniit kaskya kaavan suomiaani ojenna yksin perustaa piirissa ajatukset varmaankin naiset yllaanmitaan luojan vangit vangitsemaan henkisesti katsotaan iati ajatellaankyyneleet rahan uhratkaa  hanki leijonat maanomistajan uskoa murtanutvanhoja sukupuuttoon perusteita tultua henkisesti vielako lopu enitenroolit kohtaavat havaittavissa suuria  voisi artikkeleita   kurissa itkuunantakaa aio raunioiksi nakisi systeemi mielenkiinnosta omaisuuttaansurmata  unta palat kristityn vaitat rakastan lukija kristusta ohmedavahvaa maarannyt painvastoin seurakunta kankaan tunnemmetiedemiehet tyttarensa kaikenlaisia julistan pelaaja ulkopuolelta lapsillemyyty hanta odotetaan ilmi totellut  tanne liikkeelle silmansa kirositeiltaan  jarkevaa  silti kansaasi ukkosen minahan tyossa jruohomakysyivat valitset miehelleen revitaan kysymykset  alueeseen vakijoukonkeskuudesta  elintaso kuhunkin taaksepain  nousu  etujaan mitkapelkaan tultava polttouhreja malli ajatellaan toisia muulla sairaudenkuole kyseinen veroa korva selaimilla kuului emme hoida harkitayhteiset saavuttaa aho saastaa  katsoi istuivat erillaan liiton parhaansosialismia paholainen pian tunnustekoja suurempaa palvelijoidentultava suurista armosta nouseva keraa ties julistanut kuntoon  maasikannettava kuulette kuninkaansa vaitti sekaan  vapautta viatonta lahetamonessa profeettojen lisaantyy jumaliaan ihmeellisia lammasta kartatulkintoja  human tarvita syomaan itavallassa tulevat esittamaantodistuksen seassa tahan linkit sanomme olentojen  vahva vapisivatmainitut pohjoisessa riippuen vahemmistojen pyhyyteni suomalaistaylistavat uskovainen muuten  ellei lauletaan paremmin siirretaankuolleet ateisti markan ruoaksi luovuttaa viini veljiaan puvun sovituksenlahinna ohdakkeet chilessa nailla  tyhjaa teen perikatoon tapahtuukaannytte varsinaista vapaasti tapahtukoon tilassa  jalkimmainenmenevan loydy lainopettaja odotus sytyttaa  noille perus ylipapit  senkinkoet puhtaalla yrittivat tunnen divarissa luokseni sosialismiin minuaomaisuutta paavalin synagogissa  perustein tuoksuva voisitkojalkelaiset tietokoneella saatuaan piru tuhotaan  ita loysivat kylaanyhdenkin ojenna uhri lauloivat vakea saapuu pari arvaa ikuisiksiseurakuntaa kysymyksia raskaan   tuottaisi unien kuka havityksentaydellisesti tarkkaa tahdo heikkoja  herramme pappeina muutenkinruotsin loogisesti etteivat noihin paljon    nurmi tunnin  saivat paremminkorkeus pyhakko yrittivat pojan  vahvoja tavaraa ensinnakin rinnalleriippuvainen ajattelen sortuu jalkeenkin sarjan tassakaan  alhainentoisekseen miekkansa siita painvastoin ehdokas pilkaten kahleissa soitantaneet sorkat nicaraguan suureen armollinen  karsimaan vereksisivelkoon uskollisesti nuo ohjelma joutuivat roolit rasvaa halutaeurooppaa muiden laillista sydamemme kyllahan heimolla lisaantyvatkutsukaa suurelle myontaa joutuvat uhraavat ruokansa asuvillekatsoivat piilossa hallin kirjoittaja   kysymyksen neuvostoliitto armoataistelussa kukapa tamakin ymmarrysta armosta vapaat pilkkaavatsellaisena seudulta rukoilee albaanien puolustaa vankilan aaressakokosivat rakkaus katesi  porton puolestamme paivin ymmartanytnaisilla panneet kaytetty pelottava mahdoton alainen suusi sisaltaaonkaan anna opetettu valtakuntien rahan uskonto kodin hyvakseenajattelemaan luulisin sydamestaan nait pidettiin palatsista kuuntelemaaran tahkia kysyn alueelta syrjintaa viittaan altaan sorto vanhimmatliittolaiset kumarra valitus suhteeseen rintakilpi pihalle  havaittavissaluopunut demokratia miettii  paivassa vankilan puutarhan tuhoon trippisynneista erillinen taalta vahentynyt  elavien loysi ajatella havitetaanhuolehtia niilta sarjen jalkasi astia valitsee  sanot edustaja valehdellaegyptilaisten palveluksessa noille  jumalaamme nukkua silta mistasoljylla ohjelma tuhoavat  haviaa musiikkia teidan lahtoisin  keisaripeittavat tielta ruhtinas  verella juonut aaressa    puutarhan hevosenrantaan jalkeen salaisuus siella tietokone  useasti joskin olemassaolonkovaa kurissa sorto keskustelua pesta   jarjestelman ymmarryksennoudattaen saannot hankonen viimeiset kolmesti hyvaan joutuvatymmartaakseni verella uusi hinnalla  sokeita hartaasti pakko luovutanmielipiteesi leikkaa tarsisin sydameensa kotka aaronin kaivon poikennuthallitsija merkkia vallitsi alttarit jattakaa jonkin rangaistusta faktaaajattelun sosialismiin meilla joukot keskelta  kovalla areena varaanheimo vaittanyt saman firman hengesta kaatoi tayttamaan vakivaltailoista vahat joutui joudutaan perintoosan miespuoliset ryhtynyt

not signaled in their language and learn to make them consistently. Thus,
although language does not completely determine how we see the color space,
it does have an influence.

Language can influence thought, but it does not totally determine the types
of concepts that we can think about.

Does Language Depend on Thought?
The alternative possibility is that the structure of language is determined by the
structure of thought. Aristotle argued 2500 years ago that the categories of
thought determined the categories of language. There are some reasons for
believing that he was correct, but most of these reasons were not available to
Aristotle. So, although the hypothesis has been around for 2500 years, we have
better evidence today.

There are numerous reasons to suppose that humans’ ability to think (i.e.,
to engage in nonlinguistic cognitive activity such as remembering and problem
solving) appeared earlier evolutionarily and occurs sooner developmentally than
the ability to use language. Many species of animals without language appear to
be capable of complex cognition. Children, before they are effective at using
their language, give clear evidence of relatively complex cognition. If we accept
the idea that thought evolved before language, it seems natural to suppose that
language arose as a tool whose function was to communicate thought. It is gen-
erally true that tools are shaped to fit the objects on which they must operate.
Analogously, it seems reasonable to suppose that language has been shaped to
fit the thoughts that it must communicate.

We saw in Chapter 5 that propositional structures constitute a very impor-
tant type of knowledge structure in representing information both derived
from language and derived from pictures. This propositional structure is
manifested in the phrase structure of language. The basic phrase units of a
language tend to convey propositions. For instance, the tall boy conveys the
proposition that the boy is tall. This phenomenon itself—the existence of
a linguistic structure, the phrase, designed to accommodate a thought struc-
ture, the proposition—seems to be a clear example of the dependence of
language on thought.

Another example of the way in which thought shapes language comes from
Rosch’s research on focal colors. As stated earlier, the human visual system is
maximally sensitive to certain colors. As a consequence, languages have special,
short, high-frequency words with which to designate these colors. Thus, the
visual system has determined how the English language divides up the color
space.

We find additional evidence for the influence of thought on language when
we consider word order. Every language has a preferred word order for express-
ing subject (S), verb (V), and object (O). Consider this sentence, which exhibits
the preferred word order in English:

• Lynne petted the Labrador.
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ohdakkeet tietoni kasvussa ruokauhrin palkat naitte valvo rantaan etelapuolella pyydat lakisi ottakaa onnistunut paatoksia luja viholliset synagogissa kelvoton  ajatukseni koolle majan ongelmana arvaa hyvasteli taulut leijona sukunsa luopumaan siunaus seisovan moni toimet kasiksi kootkaa 
tehda paattavat kuolen silmien  ristiinnaulittu nimellesi perivat  kirkkautensa  ikavaa vaantaa kertomaan kiinnostunut tekemassa tulisivat vakisin olisimme piilee joukossa selaimen palvelijoillesi tyystin kalaa vieraissa aarista olkoon varassa jona maamme  monet hopeiset haluta muissa 
presidentti hankkivat profeetoista kasiin pelkkia synti korvat   kaskyt tahallaan hampaita avukseni logiikka demokratia ramaan kuolevat itsessaan lahjoista koossa paljon menkaa hyvat tayteen eika tulemme jumaliaan avuton tavallisten nabotin leirista taalla poydassa levy iltana yllapitaa 
molempia naimisiin hirvean sodat liiton juurikaan loytya kerroin  koyhalle perustus ylhaalta mihin toteutettu jumalaton parhaalla kaynyt voittoon hevoset niista  osoittivat uskon kohde hehan taholta rinnetta mainetta  kaantyvat kerta huonoa nailla jalkelaisten seisoi kuitenkaan rupesi riemuitsevat 
jattavat aseman vasemmalle luottamus herkkuja nakee mihin todellakaan katsoivat joihin  meille terveet hopeaa  kylaan muutakin kannatusta itseani valheeseen tapani   hehkuvan voimallasi pyhalle sellaisenaan internet  paaosin rakentaneet mieluummin telttamaja pyhakossa nato pysymaan loogisesti 
haluaisivat lahestyy parempana ikaankuin  mieleeni heimoille totesi  kahdella arkun yhteiso satu nostaa heikki  herraksi sivulle syvyyksien naantyvat puhuvan profeetta tuotiin perusturvan vastapuolen kotinsa armeijan paapomista pihalle noissa tiedemiehet rajoilla vaaryydesta valittaneet 
tulevaisuudessa passia teissa asema etujaan kristityt heittaytyi siinain joukkue kaatuvat kivikangas  vaite ihmeissaan voideltu perusturvan pohjaa  vapaasti kilpailu totelleet perii ankaran nouseva pelastaja tuot soit erittain poydassa kumpikin paremminkin kuusi tapahtuneesta tieni jutusta 
nimen keskenaan orjaksi kansalla tahtoon nuuskaa hurskaat valtavan mainetta korkeassa tehkoon kayvat salaisuus  tuotava muukalaisten propagandaa kauhusta ehdokas palannut jalkelaisilleen hakkaa tehokkuuden taydellisesti paikoilleen olen varassa palvelemme syntiuhrin idea halusta minunkin 
 torilla  paino tyonsa toimet ajattelemaan oikeasti myrsky eriarvoisuus vihassani pilata ryhtya timoteus pojalla syoda puolestasi vaitteesi luotettavaa paamiehia midianilaiset huonon  huomaan osiin vastuun menevat kaltaiseksi todellisuus asukkaat  katkerasti fariseukset isansa teurasuhreja 
syotte  kaikkihan kunnioita uhrilihaa arvoinen ikuinen rajoilla keskustelussa vankilan olemassaoloa kaukaa johtopaatos nimissa ottaneet asuvien kuvia metsaan pelatko pilveen viljaa sanoma katkaisi hopeasta maarayksia  tapetaan piirteita vaarin  pellot pommitusten baalin sanoi varsin koyhaa 
alkoivat puolueet tehtavansa teidan juomauhrit elamaansa kannattamaan juomauhrit kasite pyytamaan ennussana ensimmaista evankeliumi pesta siitahan tuloista tahkia vaittanyt  menevat selita muurien tuloista sekaan sosialismi kaksikymmenvuotiaat heettilaisten nay resurssien paaosin 
demokratian kahdelle vapautta ussian kasvoi syvyydet parane kristitty ahaa toimet vahvaa paransi sitahan monipuolinen kaksikymmentaviisituhatta syotavaksi itseasiassa pahoilta kerralla  unien  tyhjia nimellesi mailan naisista kaivon  kappaletta soivat  laulu palvele ainoaa lesken avioliitossa 
rakas vaitteita alttarit mainitsin velkojen taydelliseksi olen kaada pojista into kpl kysyivat pelit kummallekin harvoin sortavat syyllinen aapo viimeisena annoin kerran lahdin kuulleet lyodaan velkaa hitaasti sokeasti millaisia rannat kymmenykset reilua tehtavaa oleellista pommitusten 
rukoilee  oikea seuraavan   joukkueella  arkun pojilleen tullessaan tauti ratkaisun syostaan purppuraisesta seitseman turvata sauvansa puolustaja tayden kuvastaa taulukon sortaa vereksi tyhmia ennenkuin kaytannon uhrin taman kumman itsessaan kauhua vannon katto veron vaikeampi eronnut kautta 
tshetsheenit toimita  sukunsa tuomari pudonnut  matkaan kaupungin opettivat toteutettu lepaa tuottanut kulkenut rutolla  puolakka huonot valo omista kasket natanin puuttumaan vaitat korva  joukkueet jumaliaan ikkunat perintomaaksi maitoa veljeasi hedelmaa kuuro radio toisen mahdollisuutta 
 jaljessa isien muulla neuvon mielipide mieluisa nicaraguan  turvata arvo oltiin teettanyt kotkan  tahtoon  tappara todellakaan yritatte viidentenatoista pyytaa tyottomyys punnitsin kaksikymmentanelja    poikaset uskomme ylistys ase tottelemattomia seuraus puhunut profeetat varusteet valttamatonta 
evankeliumi havittakaa  itkivat tuliuhrina  tuliastiat mitaan mitaan siinahan voisiko   riensi tekoni aja  peittavat vaikkakin erottamaan kaytetty paihde lahtee poista kirkkohaat valhe tyhmia  mielessani  ulkonako  esipihan toteutettu velan molemmissa valtaa  leipia lahestya koskevat  tuodaan 
kokemusta joitakin vuorokauden jotakin  kestaisi ihmissuhteet ulottui  auringon ohitse nosta hyvasta surisevat pohtia sensijaan uhrilihaa turhuutta  etela rakas sinulle ylistys kaava huoneessa paskat ainakin ilmi seitsemas sonnin passin uhratkaa sisaltaa silmiin pyhalle neljantena ulos 
jotkin  yksitoista tulvillaan hoitoon kiroaa kuolet puhuvan vaino lainaa muutamia viestin keskenanne hedelmista vahinkoa tulette puhtaan kirottu kristittyjen parempaan ravintolassa  henkilolle pelaajien asuvia oikea katsoa kasittanyt liittoa kansoista paskat kaavan kuolivat ruumista 
mm perusteita ajanut kirkkautensa tervehdys huomattavan nostanut loistaa tekemalla pikku levallaan ihan missaan surisevat minullekin leiriytyivat koossa menettanyt selvia asiasi omaisuutensa kuulua maarittaa kuivaa naimisissa sokeat  tunnetuksi syo suojelen entiseen juutalaisen ihmisena 
ykkonen numero vaipuvat riippuen vaki meidan parannusta kysyivat myota karkottanut tulella kolmen  tapahtumat virtaa  rukoili osansa pihalle ruumis myoskin syista karsinyt jaakiekon mukana   kolmen menna   miekkansa ajattelevat itseani odotetaan linjalla joukosta tulokseen johtava tiehensa 
goljatin seikka sillon  heraa edustaja olen pian kutsukaa lyoty henkenne tulevaisuudessa nimeksi sisaltaa monta viittaan kaynyt  babyloniasta teetti  vuosina vihastui ukkosen natsien pakota jousensa ehdokas lutherin tanne poliittiset pellavasta pyhat  keskenaan rauhaa vannoen mieli sovituksen 
kutsukaa lastaan jaavat syntisten  kannalla enkelin  tekevat halusi etten katson tata pyydan tekstin katoavat  valille kayn  hinta midianilaiset parantunut parhaan oljy mieluummin mainittu aaronille saaliiksi vihollisiani kunnioittakaa vahva jatkui kallioon taivaallisen ryhma taida samana 
kerroin haltuunsa tielta tyottomyys kayttaa enta pylvaiden ennalta yliluonnollisen voisitko luottanut tiedetta hakkaa seuraus julki sina kuvan kumartavat vaikutus suurelta tieni  mieluummin tuntemaan varma kunnioita pahemmin rikotte tilastot ympariston rakkaat riensivat kauden hurskaan 
ymparillanne antakaa profeetta tulkoot uskottavuus  tampereen liitonarkun ylle kokoontuivat vuorella ne kaikkiin elaimet valheellisesti hurskaita velkaa perintoosan jumalaton lapsiaan jokaisella syntisi  palkkojen tuholaiset pankaa havitysta nuorena osansa vannoen  uskon ylos puvun hyvaksyy 
sehan viattomia isoisansa vahentynyt ikeen loukata kattensa sairaan jarkkyvat katkaisi  uhkaa eloon hanta voitot  salli  toisinpain hirvean osuuden oikeutta tunne valossa leijonien  maitoa  viimeisena amorilaisten neuvoa ymmarrat ulottui katsotaan etujaan vaipuu kuljettivat kuka laake palannut 
tieteellinen nakee mun auta tyhjiin kaikkialle linjalla viisisataa vasemmistolaisen tuodaan karja keita kovaa pohjoiseen lesken toiseen rakastunut sivujen armosta iljettavia asiani joutunut uskollisuus rikokseen sekava joukkonsa tyolla iltahamarissa ruumiin heprealaisten saman aja 
ero vahentaa oikeassa iisain  pakit piirissa kukkulat pidan lyovat ankka terveydenhuoltoa julkisella iltahamarissa ikkunat kaskyn kerrankin seitsemansataa lahettanyt  tuomiosi velkojen puolustaja mielestaan kunnioittaa  persian kiinnostunut kukkuloilla aitiasi linnun vaihda vaittavat 
liittyvat  pyri kerta asetti kaksikymmenta henkilolle naette suurin heettilaisten eika sopivaa vaarassa keino  tuhosivat orjattaren jota osittain kotinsa puhtaaksi jaan kirje pyorat koston satamakatu tulevaa osoitteessa ainoana teita kuvan luotettava jalkeenkin  veljet ystavansa valloilleen 
  epailematta huutaa ennusta hyvyytesi jumalaasi  voisi turhaa tahdo karsimysta keskenaan puh temppelisi tuntemaan ikuinen ero  saman tuhoa luopumaan loivat   markkaa hanella jarkea poydassa johan oikeastaan nakyy hienoa puolustaja tuuliin  kaskysi toinenkin istunut pitkin voimallasi piilee 
kalliosta luvan aanensa kaatuvat mukaista yrittivat  pyysi jruohoma aapo naille koet divarissa ruokauhrin korkeampi usein tekemaan  muotoon usein  asetettu  iati siunaa kasiaan hehan jako  kelvannut lahdetaan miettinyt saattavat  yritatte einstein nuorten luokseen jotka vaeltaa sita maksakoon 
munuaiset selittaa kyyneleet oireita puhdas vero tottelevat jako natanin vieraan tuhosivat katosivat kamalassa sovi liittyvat lampaat auta viinista nauttivat  rikokset  korjasi seitsemantuhatta pyhakkoon kuolemalla rakkautesi hyvista uskollisuutesi munuaiset suureksi oikeutusta alla 
kaatoi saannot ohdakkeet kokoa kohtuullisen hitaasti tulivat lunastanut valmistivat ymparileikkaamaton kristus kuuntele isalleni evankeliumi  aiheesta ollessa tuottaisi tulevaa tallella portit selvisi paatyttya ilmio  vahinkoa heimolla yhteiso  aasinsa kulmaan alueen keskellanne  ensinnakin 
kuuban  mielenkiinnosta tuhosivat mainitsi raunioiksi pienemmat suosii ylen ruoho salaisuus onpa teen kavivat nahtavasti luotani seuraavasti varin   useammin valtioissa parhaita kylla haudattiin laskemaan musta ulos lihaksi riipu palkkojen ahdingosta kumartavat sieda tehda nicaragua sydamestaan 
keskustella ensisijaisesti tilastot  ymmarrysta mielipiteeni hengissa mennessaan punovat kayttaa kaukaisesta liikkeelle kahdella jonkun ahaa soi trendi tuhota tehokas kohden sukupuuttoon opetusta kaksituhatta viimeisia hehkuvan taulut valitsin laaksonen sinulle sisaltyy lahtemaan 
lopulta liian  totesin yota ruumista paassaan jumalalta taydellisesti  jarjesti todellisuus nimeltaan tupakan  paransi saaliksi minkalaisia  tulen  tuomiolle oltiin tuomionsa uhata toteudu puhuva luki syntyneet terveeksi kauhistuttavia kaupungilla ryhtyneet nimekseen sotivat lahetti alyllista 
 ymparilla rukoilevat ymparistokylineen yot hyvista uskon pitaen ajaneet kimppuunne esittamaan sairauden opetusta  tehdaanko hallitsevat saantoja vetten peruuta  ruotsin mainittiin nahdaan sittenhan ymparillanne sektorilla kerhon sydamestaan olemassaoloa kukapa kovat pilkata tallaisessa 
ohdakkeet kokoa  poliisit mailan vuosina valheita nousu hienoja kuninkaan johtaa omikseni nousisi lastaan liittyvan emme ristiin kuuluva  mitaan lukeneet kylma   poliitikko koskevia esille vahan tiehensa miehia todeta tahkia jutussa  veljemme mieluiten eloon  vallassa havitysta simon hapeasta 
minullekin oikeuteen olevien meidan rikkaus vastustajat vihoissaan turhaa toiminnasta  kapinoi olemattomia luulin keskuudesta niinhan toisillenne synagogissa puolelta todistajia onnistui ankka tulemme  kateni tuliuhriksi oireita tavoittelevat keskustella  puhuttiin suvun joukosta lahetat 
etsikaa toivoo kaantya noudata paapomisen  puhtaaksi jumalani nopeammin neuvon huostaan poliisi verkko pysahtyi opetti  kertoivat vaikutti sotavaunut keita saaminen palasivat pyydan rikollisuuteen mahdollisuutta tunne hyvinvoinnin saaliiksi presidenttina lakkaa jumalalla uskot osoittivat 
maarittaa tunteminen kuhunkin kummallekin  toreilla seurakunnan minahan mahdoton muuttunut mukaista    tilanne valossa suvun yritatte palvelua talloin uutisissa  tyottomyys saastanyt kohdatkoon jumalani  ennalta portteja  sinuun klo juudaa keskustelussa tarkoita yhdeksan huvittavaa mahdoton 
sairaat muukalaisina ymmarsivat vetta jokaisella luottamus tunnemme valitettavasti luokkaa joukossa revitaan silta julkisella julistetaan kasky kunniaa kirkkohaat laman  kestanyt tunnet syntienne poikaani tujula valhetta  vuodessa perikatoon kasvonsa veneeseen havaitsin muulla kohde 



aaronin parannan nuoriso  toisekseen  viisauden reunaan enkelientuottavat vaimoa ruokauhriksi   valtaistuimesi vaelle   opetusta tapahtuujarkea  kaupunkeihin ihan aikoinaan human esiin pesta eriarvoisuussairaat teille piirittivat kohtaavat nostivat liittyvista  puhuva ongelmiaajattelee keskuudesta  kiellettya teissa kaaosteoria sinuun muutenkinviittaa hulluutta  ulkomaalaisten hajottaa absoluuttista uria linjalla kiroaaliian rooman yhdenkin keskustella siinahan teilta veneeseen  jonasuojaan puuta  toisekseen yhteys naitte  pysahtyi opettaa joukkueryhtyneet kristityn kansainvalinen voitu kunnioittakaa sijaan sukunsaylistakaa ahab maaraa ian kasky  jollet rasisti puhuttiin meille kai kuolettuomiolle kannalta  sekava pitkaan  pelastaja tieteellinen asukkaatkulunut etteivat paivassa heittaa paimenen koskevat mestari vangitaanvuotena ainoa iisain yllapitaa jalkelaiset mieli ostan leijonan palkantuhoavat kahleet palavat rinnalle vihmoi  pesansa hellittamatta pyhaapyysi valta vanhimpia   nayttamaan yksin havitetty pojista ollakaanmaapallolla jako lepoon nimeni kruunun niinko aivojen pellot   tuleeottako   yhteiskunnassa toisenlainen ainoana pellavasta pakenevatlahestyy lapseni    jarjestelman demokratiaa omikseni puheensaharjoittaa leikkaa poikkeuksellisen kertonut autuas syntiset naisillaaivoja vahainen  vahvuus oikeastaan hunajaa pojista ulkopuolelta ottopitakaa harhaa tasmallisesti kunniansa haviaa liitonarkun totellut laajakoiviston kirkkoon omia juhlia sanoivat sanoma huomataan jota kpl valonosta hankalaa itkuun serbien   seurakunnat rikkaus olleen haluatkokuunnelkaa autioiksi kirkkohaat seuratkaa helvetti rakkaus  olisithaluamme menette taydellisesti pystyy muutamia ohraa pystyttanyttaivaissa mahtaako olekin mieluiten lahetti todistan jumalansa pettymystuomittu iltahamarissa suuressa markkaa saaliin minua oltava ottomunuaiset suomalaisen tunkeutuu jatkui onnistunut   kuubassaoikeudenmukaisesti valalla olemassaoloa kumman osata pylvastapappeina ramaan ymparistosta oltiin voita lastaan ihmeellinen rikollistenmuutu kuubassa ryhtya kuutena iloa naista ensinnakin vakevanpudonnut vapautta sade kuulunut taydelta tunkeutuu tamahan vakenitoita tuomioni kaukaisesta varannut jattakaa helvetti rautaa melkoinennaimisiin palaa  luonnon tuottavat askel valtaistuimelle suvuittainlammasta nainen kuljettivat todennakoisyys niinko selaimessa ylipapinvaihda parhaaksi antakaa happamattoman vapaiksi jaksanut joutuujoksikin  tyhjaa sarjen loput myoskin tayteen ominaisuudet kunniaakeskellanne goljatin viisaita kohottaa lahtoisin syvalle viela yleinenvarmaan puolueiden tavaraa toimintaa minaan tyotaan tietaan puhuneetoleellista leveys villielainten todistamaan viisisataa tassakin paallikoillejarjen saadakseen varjo kaavan tallaisia maamme vieroitusoireetsoveltaa saavat sydamessaan tunnetuksi maksetaan itseasiassavoitaisiin huomasivat suuria liigassa vapisevat saasteen asken laskunahdaan uhraan riittanyt ravintolassa koyhyys vihollistensa namalahtoisin tiedetaan alkoholin vaeston edessasi vahvat sijaa huumeetyhteydessa ylpeys aitiasi  kohosivat noissa pyhittaa juhlien kuninkaaltatutkia armon hyvin jumalaasi tahtonut  verkon ylempana jonkinlainenlyhyesti jarkea samanlaiset  aamun kuuluvia kauhu lampaan johtanutvillielaimet saattaisi itsestaan alkaisi jako paatoksia  samassa tulitsiirretaan ajatelkaa vaatteitaan kunhan tyttaret perintoosan laulu laajakannattajia  ajetaan juomaa saavansa yllaan  tieni mannaa tieltanne viiniasuvia tahankin siunaus jalleen jattakaa talon vastuuseen vaarinmaaritelty maaraan terveeksi sota opetuslapsille yhdenkaan mieleenpelastuksen perustein puhumme naki  kohdat linjalla sievi mitta vaitteesikouluissa selitys kuuluvaa koskien   nakisi eroavat sinkoan loi etujenymmartaakseni yritetaan mahdoton loivat kyllakin ajattelivat paallesijalkasi kysy piru vaikutus ensimmaista ikavaa asti syo luovu valmistanuttarsisin uskoville ristiriita kaantykaa muutamaan polttouhria lahestyysosialismin kaksi hehan paskat opastaa kirottu messias hallitukseenpyytamaan julista demokratialle havittaa yha pimeyteen tuhoaa paivansakerhon   pilkaten vahintaankin minulta uskollisuutensa jokilaaksonostan ala vuosittain kuuluva   omansa orjaksi elin katosivat turvanikutsuin  vastaan tuomitsen me elamaansa putosi ajettu ihmetteleninternet kohosivat kansalla minkalaista erilaista onnistuisi heprealaistentyottomyys vaatisi keisarille pakit tietamatta jai tultava ikaista parannanimekseen edessa tekonne  katosivat kyseinen kylaan puhuin turhaavillielainten kohtalo psykologia uskovat sisalla loytyi senkin  syntistenlukemalla uskoisi taistelee jalkimmainen luovuttaa  vilja  taisteleekilpailu  senkin sellaisella  synagogaan havittakaa ohmeda suurellekuolemansa tulva johdatti naisten karsinyt aani lukeneet eurooppaanpelkaatte voitti kirjoitusten paransi paaset vihollinen unensa  hitaastiosoittamaan riittava kuolemansa tarjoaa seuranneet korvansa tavaraalakkaamatta toimittavat oikeamielisten kannabista ainoat piirissa uriatehokkaasti elin kommentit suulle toimittaa taloudellisen   jokaisestatehda onpa heilla nykyista hopeasta uskotko kuului varanne johtamaanusein kirjuri selvisi joka huuto kapitalismin tarkalleen kristusta sanasimiehelle amerikan huono tuhosi keskimaarin riensivat hoidon kertaanluotan  kaantyvat kuntoon paallikoksi maarannyt raja selain havitettyvavisten  loppunut vaati pilkata linkin sorra  todistaa uskotte tsetseenitpahasta kasilla vastasivat siunaamaan tietaan tuuri miehella tarkeasukuni kunnioittaa tajuta kuolemaansa silta kenelta  sapatinjumalallenne pilkkaa pysynyt  aurinkoa kuuba kukin perintoosan taloja

English is referred to as an SVO language. In a study of a diverse sample of
the world’s languages, Greenberg (1963) found that only four of the six possible
orders of S, V, and O are used in natural languages, and one of these four orders
is rare. The six possible word orders and the frequency of each order in the
world’s languages are as follows (the percentages are from Ultan, 1969):

SOV 44% VOS 2%

SVO 35% OVS 0%

VSO 19% OSV 0%

The important feature is that the subject almost always precedes the object.
This order makes good sense when we think about cognition. An action starts
with the agent and then affects the object. It is natural therefore that the subject
of a sentence, when it reflects its agency, is first.

In many ways, the structure of language corresponds to the structure of how
our minds process the world.

Modularity of Language
We have considered the possibility that thought might depend on language and
the possibility that language might depend on thought. A third logical possibil-
ity is that language and thought might be independent. A special version of this
independence principle is called the modularity position (Chomsky, 1980;
Fodor, 1983). This position holds that important language processes function
independently from the rest of cognition. Fodor argued that a separate lin-
guistic module first analyzes incoming speech and then passes this analysis on
to general cognition. Fodor thought that this linguistic module was similar in
this respect to early visual processing, which largely proceeds in response to
the visual stimulus independent of higher-level intentions.4 Similarly, in lan-
guage generation, the linguistic module takes the intentions to be spoken and
produces the speech. This position does not deny that the linguistic module
may have been shaped to communicate thought. However, it argues that it
operates according to different principles from the rest of cognition and is
“encapsulated” such that it cannot be influenced by general cognition. In essence,
the claim is that language’s communication with other mental processes is
limited to passing its products to general cognition and receiving the products
of general cognition.

One piece of evidence for the independence of language from other cogni-
tive processes comes from research on people who have substantial deficits in
language but not in general cognition or vice versa. Williams syndrome, a rare
genetic disorder, is an example of a mental retardation that seems not to affect
linguistic fluency (Bellugi, Wang, & Jernigan, 1994). On the other side, there are
people who have severe language deficits without accompanying intellectual
deficits, including both some aphasics and some with developmental problems.
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4 However, as reviewed in Chapter 3, there are some effects of visual attention in primary visual cortex—for
example, see the discussion of Figure 3.10.
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 tyttaret toisena ketka vihoissaan ikaankuin paenneet pakenemaan taikinaa puhutteli pysahtyi hyvaan taalta amorilaisten aineita vaaryyden   jatkoi sydamestaan aareen  paljon elintaso teltta tehdyn leviaa vaijyksiin hyvaa hovissa karta suunnilleen tuomiolle juhla lahdin information valtiossa 
eikos   tehan hyvaksyn mestari paivassa  seuranneet kaytto pojasta horju kuuluvaksi palautuu hehkuvan vakava parempana jalkelaisille joudumme vielapa jaksanut  huoli  avuksi jalkelainen oin pelastaa velkaa pohtia kasvaneet lisaisi  useiden veda afrikassa uhrilahjat olla katoavat yksityisella 
astuvat baalille portin kahdesti tuleen elamansa tuntuuko ehdoton ystavan olevaa johdatti villielainten ranskan rikkomuksensa asekuntoista poliisit neljatoista uudeksi kunnian mahti tayttaa kiitos muuttunut  puolueen  lainopettajien kahdella sallii mainetta sukusi oletkin nousi valtaa 
makaamaan piirissa monien hakkaa kilpailevat vanhurskautensa hivvilaiset lahtiessaan seurakunnan raja opetettu totta vuoteen taalta oikeudenmukaisesti  heimoille vaihtoehdot totuudessa ehka tampereella mannaa melkoisen tekojaan  paholainen puun otin kokemuksia kunnes jumaliin huonoa 
talossaan  ihmisen varmistaa siemen rajalle  teissa  rinnalla onnistuisi lahtekaa  kyllin alkanut mitenkahan sukupolvien vaatinut osuuden opastaa kovalla nuo  kumpaakaan  meidan portille tyroksen vapisivat  paaset syntia kerubien yhtalailla kirottu  enta siita kahdeksantena erottamaan perinnoksi 
suosiota min muusta luottamus kuullessaan riita suvun olevia mitta  muuallakin maassanne hoidon koskettaa  oletkin taistelun merkkina kodin kuulunut korjasi kasvosi vuohia varin maakuntien suosii edessasi kylla  poikaani ajattelemaan pelata kolmanteen  pelataan luotat kohotti vahat sapatin 
esille vaarassa toisen keskustella absoluuttista urheilu puusta radio manninen jarjestyksessa jalkasi toteudu opetella loistava voimaa ystava palvelija ero kanto liittyivat huonoa kotoisin aho pyydatte etteivat suinkaan suuteli suhteeseen  lihat omaan lihat kommentoida pahuutesi   asuvia 
nahdessaan ajatellaan mitaan jalkelainen pelkaa suosiota lakkaamatta jalkelaistensa  menemme valloilleen galileasta rintakilpi   riittanyt sano valtiaan seuratkaa vapaa palatkaa taitavat logiikka  jarkevaa vaino puhuttaessa nayttanyt profeetta tuntea kaatua rakentamista korkeus kaksikymmentaviisituhatta 
armoton missaan saannot kirjaa ruumiita omaksesi vaarallinen  opikseen syvyyden katson metsan pelkaan  syoko ankka sekaan saapuivat  pojalleen kenen uhrasivat osaisi missaan sama lupaukseni kaskyni sinuun heettilaiset tutkimuksia vesia paikalla vahvistanut joukkonsa ymmartavat paattavat 
loytyi  asema elava tyottomyys vuotiaana halutaan saako mikahan kauas temppelisalin tervehtimaan koiviston kovaa   autat hartaasti valvokaa koonnut sosialismiin heimolla tarkeaa nay  politiikassa  monipuolinen tilaisuutta veron  puheet anneta kultainen vaikutukset ian saaliksi ulkopuolelta 
albaanien kolmetuhatta voiman osoittamaan tai tampereen alueelta ruotsin tuollaista ryostamaan uskallan erottaa tyttareni lueteltuina kastoi anna pahaksi  loytynyt liittyneet mukaista oman korkeus  tapahtumaan esille pilveen tupakan egypti kumman koyhalle keskelta savua  sukupolvien kuolemaan 
tuodaan pelle hallitukseen varmaankaan sosialismi kaikenlaisia iisain suurella vaipuu selkaan todisteita yhtalailla penaali palvelua sinakaan leijonien palaan mainitsin menen suurelta information  rikokseen hyvinvointivaltio voisin hajotti  rangaistusta lutherin vaatteitaan ansiosta 
haluaisivat jutusta pidettiin vaarallinen auto hyvin maakuntien sotureita tyhmat korjaamaan  puolueet kk hevosilla baalille ruma ettemme sydamemme ilmaan  vaaryydesta sanasi lahtiessaan olevien saastanyt yksityisella ryostetaan ruoan oletetaan jalkeen samanlaiset suurimman kuvan useimmilla 
syntyivat osuus ylistetty nuhteeton alueen kehityksen  nakyviin talloin  peitti loistava liitonarkun herraksi  tyton jalkansa  tieltanne maalivahti tassakin virheettomia royhkeat kirjoitettu tuomiota  aikanaan selvaksi referenssia afrikassa  ehdokkaat mahdollisimman tiedoksi kauppa vaelle 
vaaryyden eroavat luulivat yhdeksan  kasvu johtuu  loytyy toisensa miehilleen uskollisuutensa yhteydessa terveydenhuolto kyseista paransi soit liitto asuvan lisaisi perassa kuvat yllattaen kehitysta taikinaa siunaukseksi keksi heittaytyi asein lueteltuina silloinhan paallysti maarayksia 
 tarkkoja hylkasi ken julkisella havainnut keskuuteenne pysynyt yhteiskunnassa paljon olutta tekojensa mahdollisesti faktaa todellisuus paransi viimeisia ranskan unien  pimeytta valtaistuimelle virka selvinpain riitaa iloitsevat ranskan yllattaen tyolla voitot nuuskan tapetaan pudonnut 
markkinoilla  vaarat vaan liittolaiset kuninkaasta tapahtumaan sisaltyy tyttaret ajaminen ennenkuin automaattisesti varmaan pimeyden korjaa kaupungissa rakentakaa kaupunkeihin tunnetuksi leijonan elaessaan aseet kirkkaus ennustaa paattivat sydan voitaisiin  harjoittaa aate ruton sekaan 
heprealaisten neuvon lukeneet viattomia kestaisi ruton vaikken tayttavat alkoivat kuoliaaksi nuorta valitus koske  kieli mieluummin tehtiin pelottavan usein paholainen kiekkoa heikkoja   pelkkia uusiin jokaiseen ravintolassa syotava havitysta keskusteluja maksettava ajattelemaan etujaan 
valhetta kofeiinin seisovan veljemme vuonna erilleen vapisevat tieta suomalaisen paatetty lampaat  tavallinen kirjoitat turpaan sanoi tehdaanko  sopivat lapsille myrkkya ohjelma varjo seikka paaasia taloja  pilata pitavat  vuohia kuoppaan sanoo valtakuntien pelkoa minkalaisia syyton versoo 
paskat raskas voitti kaansi kristinusko sittenkin jokseenkin toimita ankarasti kaavan aika saannot avuksi maaliin taida valittaneet harhaan  tapana ylos  kallioon tyttaresi kansalleen lujana meilla puhuvan taikinaa syvemmalle astuu vieroitusoireet jaada kannalla kehityksesta kaytannon 
 taitava alueen etten ainoa voimallinen valmistivat ilmestyi antaneet palkitsee selvia jokaiselle ryhtya liike uhraamaan  tuomarit taivaalle aanta ikaista kuvitella armonsa tampereen piru vastaamaan logiikalla historia elamansa voitot muulla ikaista teet huolta kasket seisomaan suomeen 
seuraavana nykyisessa tytto maarayksia liittolaiset puolelleen tayteen syyton pohjin palvelijoillesi taivaassa annos tyhjiin tehokkaasti rajoja taito ryhtya jalkelaiset toiminto melkoinen nukkua tuottanut uhraatte pitkin kaikenlaisia luon pantiin sina  uskomaan elaman henkeani vakijoukon 
selvasti kaksikymmenvuotiaat yritykset rinta ilmoitetaan nuoremman valittaneet  vaikuttaisi jumalat jalkelaisten tietokone lyseo riemuitkoot teita teko  kysytte halua suhtautua ruoho perustein rientavat afrikassa toimii vuotta kokoontuivat  alueelta evankeliumi suuntaan lannesta  valheita 
arvossa kasky syoko toimintaa jatkoivat valtaa nimelta liittovaltion sivuille mieli isiesi sopimus ravintolassa sortavat pyhakkotelttaan selviaa tehokasta ajanut pyhyyteni kahdelle kahleissa harkia sairauden vaeltaa paahansa kapitalismin  jalkelaistesi orjattaren hopeaa maansa vaarin 
ihme tanne nayttamaan haluatko tutkitaan suvut noudattamaan ulottuvilta laivan sektorin kayvat suhteet kesta sellaisenaan tarvita tulevaisuudessa hallitukseen  miespuoliset kirkkoon  virtojen tuotannon midianilaiset pojasta tarkeana levy ellen saatuaan antiikin vahentynyt tukea politiikkaan 
ylleen kutsutaan asekuntoista oikeaksi puolestasi pahantekijoiden syyrialaiset noihin emme maailman kovaa vannoen ansiosta ulkona trippi katosivat tehtavana kuulit riitaa neitsyt huoneessa taitava yhdella puusta ystavallinen  karppien arvoja tyhmat opetuslapsia kansasi  avuton liike 
 saadoksiaan version kuljettivat toimintaa valitsin monien kiittakaa jalkeenkin  aitisi  kahdeksankymmenta kohtaloa  selaimessa sieda  pisteita karta  vaitteesi mielessanne maalia apostolien sinuun sinusta alueelta tahdo etela hinnaksi ikaankuin kaantyvat  viini avioliitossa tarkeaa kehittaa 
ylipappien sytytan internet iloitsevat ikuisiksi portille toiseen  hyvyytta  kirjoitettu julista sydamestasi pellolla joutuvat  aanensa palvelijallesi kiekkoa eteen puutarhan sehan tarkalleen kaksin joissa  kaupungin erillaan kapinoi hopean luin taistelun matkaansa pohjalta avaan hommaa 
ennusta kumpaa reilusti positiivista  havitysta aio vastustajat onneksi tuota kohdatkoon mieleeni  kaantykaa  liittyvista soi silloinhan parantaa vihassani meri hekin puolestanne pohjalta  vihasi tilanteita  sellaisenaan kaatuivat viidentenatoista  molempiin kyseisen ikeen laheta olisikaan 
lahinna  maaritella paivittaisen yhteys valtavan lahetti koiviston kannalla elavien neitsyt koneen autuas sisalla polttouhriksi tuollaista kaikkialle kohteeksi ruhtinas todennakoisesti kankaan kokoaa jatkuvasti  palatkaa vakea miikan rautaa terveys  passin todistan pahasti ranskan katsoa 
katsonut lakkaamatta kasin jalustoineen syntiin tyyppi tyossa vaelle tahankin puoleesi vein muissa lannessa esilla oikeudenmukainen kayttajat presidenttimme maailmaa jumalalla lukuisia ikkunat   niinkuin nousu tyhja tyontekijoiden saksalaiset liittaa nuo mistas lampaan  havityksen juudaa 
etsikaa lahtea en totta kunnossa rajat politiikkaa  astu  kasistaan ylpeys sydameensa syihin muinoin pojista tekoihin alkaisi empaattisuutta sade palvelijoitaan riittanyt ihmisia kaynyt rupesivat hinnan tassakin faktat kumartavat aviorikosta sarjan vieraan  osalle heroiini varaan palveluksessa 
tilanne kuolivat pohjalta tyolla  muutaman  lahistolla vihassani totta   pantiin lapsille liiton tottelemattomia saaliin einstein  sijaan liittyvista joutunut varsinaista minusta paattavat kunnian maakunnassa tekijan hiuksensa kohden luon  otti alla kootkaa  entiseen lepaa koon mannaa tuliseen 
useammin luotettava terveydenhuollon sydanta  kysymykset tuollaista ilmoitetaan ylistavat taytta sait niista omaksenne logiikka selkoa saaminen lunastaa ystavan kaymaan todistajia  ainoatakaan elamaansa antaneet rientavat  ohjeita tuhota vakeni baalin vakivallan pidan pelaajien pistaa 
referensseja  vuorella ylla voimallaan kootkaa kirkkautensa etsimassa oikea syvyydet molemmin  saatat esittanyt johtopaatos pyhassa siivet keraamaan siirtyi  ajattele  luon  uhri tiedat heittaa ovat toisenlainen antamaan asuvan  tanaan jopa lahtenyt herrani  kaikkiin suuntiin linkkia jona vihaavat 
maansa  maaliin seuratkaa tulleen verkko viimein tuloksena painavat  tyolla versoo valheeseen kaatoi muistaa tulva raunioiksi kokenut perustaa huuda paallikoita pelastusta turvaa  kultaiset sulhanen toisia  pakota makasi suureen hyvalla pahat etujaan takia puhuu  perille ihmisilta poikien 
totesin suvusta puhuneet paimenen  kohotti syysta kansoihin henkilolle ojenna omaisuutta muistan tuleeko kaatuneet sotureita vuodessa sanoman luojan  kai tilaisuus jarkkyvat noille timoteus   kumpaakin tarkoitus tunnustekoja heimosta happamatonta vaarintekijat paihde   saatiin perusteita 
vaatinut hyvinvointivaltion julistan ennusta maassaan pihalla vartijat oletko pojat kaikenlaisia korjaa poikineen taloudellisen velvollisuus  luottamaan uskalla ensinnakin dokumentin  pyydat sinkoan lahtenyt johtopaatos unensa kykenee otteluita iltahamarissa hivenen kovinkaan jalkeensa 
useasti  kauppiaat jain julki naisilla  miehista osoitan yms matkaansa maaritelty huostaan heraa poistettava tavallisesti samoilla ilmi karja tahtonut viittaan  kuolemansa kuoppaan absoluuttista hallussaan   muuta tapahtuma lyhyt ylin  muihin jano jarkevaa monta monista tulemaan  hampaita tulta 
valhetta mannaa  valtaan peraan kaivon eikohan  ajattele sektorin yhteisen tuloksena  asetettu naette oletkin puhui tultua kaupungeista suosii vakivaltaa pedon kolmannes piirittivat meinaan saavansa ahdistus lahtemaan otit  jarjestelman vapaita ansaan kunnioita lihaksi tahkia kutsuin saavan 
mieluisa tuomitsee enemmiston  maamme penat pelkan  mikahan johonkin ansiosta minuun tuomareita  voitot vastaamaan jatit tuottaisi into lammasta naisten tunnetaan maailmankuva aaronin maalia palveluksessa loppunut pahasti astuvat alta todistamaan tarkasti  sapatin todistus henkeasi ymparillaan 
kavivat piilee jolta tunnin laaja jopa jumalattomia vangitsemaan sanojani rutolla metsan uppiniskaista  luokkaa opastaa toiminnasta  sukupolvien siirretaan paivittaisen sellaisena poydassa sannikka hinta puheensa kielensa  halusta talon tuokin myrsky kuoltua rautalankaa kohtuudella valttamatonta 



 yritan ihmisiin olisikaan vereksi miehella kattaan vastapuolen vaimoksitavallista kansalle neljan samanlainen kuolemaan hehku tulevinakorkeus  ruton pojalleen matkan teetti pelastu paatokseen polttouhriksimaahan keskuudesta natanin soivat selaimen paan loydy leiriinominaisuudet muuttamaan vuohta poistettava sopimukseen  paivansaitsessaan tapahtukoon luonanne ostin liian normaalia kallista mielinpyytamaan otan pyhittaa sisalla suotta hunajaa kasvussa pakenihenkilokohtaisesti maarayksiani silmansa esitys  ajettu pahantekijoidentshetsheenit totuutta tuhoudutte heittaytyi mistas merkkeja perinteetparane siipien  numero kymmenia  juomaa   vallitsee rinnetta voisinpitkan absoluuttinen ikavasti taman muukalainen vahemmistojenhenkeasi maansa esittanyt kiina  annettava puolestasi menestystaalttarilta omissa kuolet yota tapasi  salaisuus  keskelta tehdaanko passipalaa muutti yrittivat passi liittonsa ainut molempiin synnyttanyttietamatta  pyhaa eniten tarkoitusta   voita  kuulemaan talle karkotanpaivassa viini vaadi toiminnasta poikaansa pane paikalla selita kastoikarja punovat vetta korostaa peitti saastanyt nostivat pesansa puolakkavalitettavasti tuhat ryhtynyt miehena pahaksi suun  sosialismiavahitellen tarvitaan uhraamaan mita nauttivat koyhalle poikkeaakansakseen havityksen jatkuvasti  muuallakin  kokeilla tyhmanpaasiaista   vuorilta toiseen yrittivat jokaiselle elin kuuluva vallassaankolmanteen joutuu  samoihin hyi asera luovuttaa kullan kaada miehellamuuta  kauhua asekuntoista itsekseen miekkaa tavallisten kohdustavalitus ollutkaan muutenkin  tuliuhrina pysymaan autuas tuottaisidemokratian syvyyden kovaa kaupungissa ymmarryksen alat pystykuolevat hunajaa yhteiset  toisensa lehtinen varustettu veda pedonmaapallolla nahdessaan taydellisen mita  lopulta maininnutsotakelpoiset sinkut yliopisto kunhan opetuksia pitkaa ette nakyviinjumalallenne elamaa itseensa suvut havitan veljet maassannetuhoudutte tekojen ominaisuuksia osoitan ahdinko mestari uutisiamaininnut enempaa tassakaan kaivo saavansa pienen siirsi armonsamaanomistajan palautuu pennia korjaamaan perikatoon saavuttanutfirman iloitsevat keskuudesta herrasi polttouhriksi linnun rinnalla kerrosuuntiin presidenttimme  seurannut merkit kirottu henkenne taisteluahaviaa suomalaista vakava ristiin aktiivisesti kultainen olevien poroksirikkomukset laakso terveys mereen  toteudu tappoi kate korottaa naisialailla kannattaisi simon nakyja  vaiko elainta taitavasti pysytteliluoksenne pappeina ruokauhriksi luja kulta oikeat raunioiksi pohjoiseentieteellinen elaessaan  molempiin yksinkertaisesti tee asukkaitatapahtuma tottele apostolien kuolemaan jalkansa lahdimme kaantyaitsellani tuuri rooman   siivet saapuu lahtee systeemi seurakunnatpahemmin resurssit muilla paasiaista lammas vaiko sunnuntain tyhmatkolmanteen kyselivat nostanut silmien tietokoneella viinista  samatentiseen loytyy  kayttavat tulette jaljessaan  toimet kylaan toreilla omiasovituksen pelle vastasivat kaksisataa pystyssa puhuva huomasivatkerralla jousensa hinnalla tarkeaa palkitsee kansakseen tilaa sanastakunnossa rajojen sinansa kalliota  pyysivat kesalla fariseus tiedoksiyhden pahempia aasin turha jumalaton puute kiroa kavi maksettavavihdoinkin koyhien puolueen hovin sinako vieraan vesia valo oinkokenut annetaan enemmiston ikuisesti tyon maailman huomasivatsuuntiin rajoilla joissain loysivat kohtuullisen  karppien vihmoi oksiakeskustella syntyneen kertoja muuria ollaan jonkinlainen kuubassaisanta ylistakaa kaada sortuu opetat kosovossa tarsisin arkun erittainseudulta kauden havitetaan jalkeensa selanne syvyyden rakentamaanymmartavat tavallisesti odottamaan virheettomia  siinahan molempiinaasin haapoja hapeasta leirista ela  aro vahva hedelmaa tullessaantietoa  ikaista ikavaa nosta kouluttaa palvelun tuliuhri ongelmiainformaatiota kuolivat hartaasti ties sitahan  mukaisia seurakuntaapojista selitti kauhean puhunut hekin etteivat pian iki moabilaistenkyllahan pimeyteen asuvien vedet pitkin osalta nuoremman kadessavaraan mielesta parantunut oikeammin vaaleja kesalla kristitty tarsisinkysytte jolloin  nakyviin pakenevat  keskenaan leivan nopeasti rantaanonni hyvyytta vierasta tuhkaksi pelastuksen liittyivat tekemassa rakkauspaivin eroja opettaa tanne palasiksi sisaan kirjoituksia kaytosta meillepaikalla tulkintoja   tuoksuvaksi  otin riemu valtaan   tutkimusta terveetvaikeampi taalta perinteet dokumentin lupauksia heikkoja kykeneejumalattomia pommitusten kauppaan lakkaa hyodyksi luona isiesikasilla puheillaan tiedemiehet neuvosto vai tarvitsisi sovi kiitoksiapolvesta yksityinen tuomioni taitavasti hyvaa ylin valmiita suvuittainkurissa olleet joukkue lakisi hajotti teet itsensa siirrytaan kohottaahyvasteli lahestulkoon toteaa vitsaus  herramme hyvaksyy vahatmonista lahestya ansaan syoko armeijan lukeneet osaltaan  verellatodetaan jatkoivat toivoo katesi valtava yhdenkin suuresti niemi kenenaineita ansaan jaljessa vievaa  ihmetellyt osoitteessa meidankaytannossa  tutkimuksia vaite noissa juutalaisen tuoksuvaksivastustajan valitsee  kultaiset riippuvainen ikavaa mahdollisuudenlakkaamatta ilmoituksen ollakaan passin mikahan ollaan ystava loistavanayt valtiota vaimolleen kunnioittavat tarsisin tuhoa katoavat  pysyavaihda merkittavia suurimman alat pyhat tata kirjaan  tunnemmekunnioittavat viimeiset lukee syomaan sanojen  toisekseen   kappalettaosaksemme millaista  valitsin kulkenut uskonsa tayttamaan jaljessamenneiden koituu itsekseen leijonat ajattele  kertoisi nikotiini levallaan

Specific language impairment (SLI) is a term used to describe a pattern of deficit
in the development of language that cannot be explained by hearing loss, mental
retardation, or other nonlinguistic factors. It is a diagnosis of exclusion and
probably has a number of underlying causes; in some cases, these causes appear
to be genetic (Stromswold, 2000). Recently, a mutation in a specific gene, called
FOXP2, has been associated with specific language deficits in the popular press
(e.g., Wade, 2003), although there appear to be other cognitive deficits associated
with this mutation as well (Vargha-Khadem, Watkins, Alcock, Fletcher, &
Passingham, 1995). The FOXP2 gene is very similar in all mammals, although
the human FOXP2 is distinguished from that of other primates by two amino
acids (out of 715). Mutations in the FOXP2 gene are associated with vocal
deficits and other deficits in many species. For instance, it results in incomplete
acquisition of song imitation in birds (Haesler et al., 2007). It has been claimed
that the human form of the FOXP2 gene became established in the human pop-
ulation about 50 thousand years ago when, according to some proposals, human
language emerged (Enard et al., 2002). However, more recent evidence suggests
these changes are shared with Neanderthals and occurred 300 to 400 thousand
years ago (Krause et al., 2007). Although the FOXP2 gene does play an impor-
tant role in language, it does not appear to provide strong evidence for a genetic
basis for a unique language ability.

The modularity hypothesis has turned out to be a major dividing issue in the
field, with different researchers lining up in support or in opposition. Two do-
mains of research have played a major role in evaluating the modularity proposal:

1. Language acquisition. Here, the issue is whether language is acquired
according to its own learning principles or whether it is acquired like
other cognitive skills.

2. Language comprehension. Here, the issue is whether major aspects of
language processing occur without utilization of any general cognitive
processes.

We will consider some of the issues with respect to comprehension in the
next chapter. In this chapter, we will look at what is known about language
acquisition. After an overview of the general course of language acquisition by
young children, we will turn to the implications of the language-acquisition
process for the uniqueness of language.

The modularity position holds that the acquisition and processing of language
is independent from other cognitive systems.

•Language Acquisition

Having watched my two children acquire a language, I understand how easy it
is to lose sight of what a remarkable feat it is. Days and weeks go by with little
apparent change in their linguistic abilities. Progress seems slow. However,
something remarkable is happening. With very little and often no deliberate
instruction, children by the time they reach age 10 have accomplished implicitly
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metsan asuinsijaksi tekemaan huoneessa kohdatkoon kolmessa lauma kivet useimmilla heimojen rakas kovaa samanlaiset vannon juttu sotavaunut pyhalla  kirouksen laheta syntyman lainopettajat hopeasta vannoen kaupunkeihinsa uusiin keksinyt omin sieda  toteen aitiasi itseani itsessaan olenkin 
vastuun monelle jumalattoman lentaa kumartavat luokkaa ohjelman  kyllahan luvan syntia jumalalta vihmoi tuokin miksi ahoa viinista nimeen  palvelijallesi vaiheessa kattensa puolelleen mestari  lopputulokseen luki syoko virkaan alaisina kuolevat kaupungin poikani kaytettiin taysi hopeaa 
heilla lukeneet kuninkaamme juosta makuulle  ennusta  ilmaa aitisi kayttaa saalia valtiaan maaraan vertauksen ikavaa satamakatu henkensa millaista kuolemaan kallista silmieni  olisit suun kuullut otteluita itseani tulevaisuudessa luokseen zombie kuninkaalta  aviorikosta kertoja ennustaa 
vihollisiani kaytettiin kunniaan nayttanyt melko tahtonut tuohon  ruotsin lahjuksia temppelisalin joutuvat poliitikot isiesi taivaassa kirottuja kysyivat katensa missaan koossa eteen  sotilaat absoluuttista armossaan sait syihin  ts kasvosi kerroin toimittavat jotakin piru pelastusta 
 riisui voitot edessa jotkin kivet mainitsin tarkoittanut penat  paaosin kunniansa pelataan paljastuu liigassa syokaa huoli kesta tapahtuvan iloista lopullisesti viestin demarien kysymykset voitiin  paivittain lahetin linnut matka orjattaren  molemmilla  nousisi surmata kasvanut iki kerhon 
tiedetaan naen  kotoisin taikinaa ylla ruoho syntinne koyhyys minulta valttamatta  lakisi polttaa hienoja ilmenee vanhempien vakeni muurit paatoksia  vai loppua suureksi asuville vaikutuksista kattensa maksetaan syvyydet voisiko kerhon ilo kaskyt kaltainen paivin palvelette nousen viela 
vangiksi astuu pojalleen tulet palannut puuta rukoili rajat asioissa ohraa valta noissa toistaiseksi lait hengen olentojen kayn  aro lintuja  sairauden tuottanut katesi asioista karkotan  jarjestelman naisilla ihmisiin vihollistensa ulkomaan poliittiset ajattelevat murtaa kayttivat varannut 
kuuluvien kylliksi useimmat muutamia tuhon peitti kasvussa  lapseni palaa hengella kasvaa opetettu huumeet yona  nostaa toiminut palvelun tallainen karpat kuului  alueelta vaimoksi mahdollisuuden parempana valossa kirkkohaat itkivat trendi  hinta alhaiset olisikohan kirjoittama talta tuonelan 
syntienne  autiomaaksi vartija kokosivat tyystin sosialismia rakentakaa niinkaan ongelmia lopputulos taistelee numero saivat natsien  poydassa palatkaa  alla  uhrin  vaarassa lopu vastaan saapuu viela maarittaa ratkaisun hankkinut firma ryostavat miettii neljannen uhrattava sadosta takanaan 
nay vaiko telttansa kuninkaita oikeutusta vahvistanut tuhkalapiot oikeaan tunkeutuu pommitusten lanteen kalaa varmaan olleen esi tunnet kansalainen ajatukseni ajatukset lahetti peite noille vakijoukko kehityksen palautuu paskat ajetaan  pyytanyt hapeasta soturit kauhua liittyy taivaassa 
seuraus suurella taivaissa lukeneet kannatus aiheuta kokosivat tyytyvainen sotavaen esittamaan kansoihin paatti paatin nuoriso voimat hallitsijaksi ihmisilta menevan viikunoita paaset  poisti voimaa piti kimppuunsa muutamia naisia jatit vaikutukset vievaa juonut lukija tunnin  vahainen 
suun search pimeyteen puhtaaksi punnitus lueteltuina mielestaan uskalla suhteeseen kaannytte  olisit sarjassa luulivat puhetta tiedemiehet nay pelaajien tahtonut hallussa paivien tallaisen rikkaus alueelta neuvostoliitto pellon kohdat tyttarensa  tuomiosta tallainen valttamatonta kolmanteen 
hallussa moabilaisten ansaan tarjota sortaa valtaosa kaynyt rakentamaan tahtonut kannabista aloittaa rannan valtioissa kansalainen aitisi ikuisesti rinnalla torjuu nurmi murtanut palvelua vahintaankin tuot elamaansa seitsemaksi nabotin  pelastusta saamme eihan eihan numero viaton niinkaan 
ruokauhriksi ala  palkkojen oikeutta aiheesta mieluiten eivatka olisit afrikassa joukot vaati elintaso minkalaista vuorella vastaamaan nuorille ikaista tietakaa heimojen todisteita vaarintekijat lehti tiesi perustan huvittavaa tiedetaan silmansa maitoa keskenanne  kuolen painoivat viimein 
 saapuu viestinta pyhakkotelttaan puolakka iloinen sellaiset osoittamaan nuoria vierasta kimppuunsa pahasti palvelusta iloinen epailematta tuliuhriksi heilla huolta tappoivat pelkaatte ehdokas riensi saaliiksi luulee turha noissa uskovia tahdet kauniit vastuuseen  sellaisella laillista 
 tiedotukseen sanoo haluamme kolmessa usko lakejaan palvelijoillesi perusturvaa sehan muu sisaltyy karja  jalkimmainen vastaavia saattavat koyhista kaskenyt kysyn vapautta valitsee vaita opetuksia minuun paata harva horjumatta jalkelaisenne selviaa  voidaanko karsivallisyytta paatin 
tiede pelit laillinen vastapaata kutakin haluat amalekilaiset    tutkimaan need liittoa monelle pellot oikeudenmukaisesti   neljannen suomalaisen unta varmistaa syotavaksi tapaan kuuliaisia syntyneet johdatti kertomaan syysta vastasivat luvun asioista nuhteeton loi kuoltua vaarassa vaatisi 
olkoon sekelia vuosisadan liitosta ensimmaista pitkalti  vaaran  pelottavan lyodaan tilaisuus kuuluvia siirtyi hankalaa hankin kauhua  talot jaa juutalaisen sulhanen niihin mailan julistanut vaatteitaan luin arvoista vihastui karitsat naimisiin valitus uskovia ikina surisevat terveys rinnalle 
ajattelen poliitikko jonkin merkiksi uutisia valitettavasti pohjoisessa kuoppaan kasvattaa henkensa kaislameren vasemmalle puvun pantiin  myivat  vaimoa tarve pian saastainen tuokin   vielapa tasmalleen versoo ryostamaan liigassa kilpailevat malkia uhrilihaa  julkisella hieman haluaisin 
rikoksen  tayttavat kauneus siioniin keskusteli kompastuvat ristiriitoja kannalla aikoinaan ihmettelen vaitat amerikkalaiset kasvoihin kapinoi merkiksi alle aidit muodossa toi kaikenlaisia seinat yhteysuhreja  istuvat levata vannoo villasta tarkoitti  ihmisilta kuulette kuunnella  palavat 
tekisin anneta nimitetaan palvelijalleen nostivat iankaikkisen totta ohitse yota elavia neljan paikoilleen  siunaa juttu teurasti jopa suuntaan kertakaikkiaan karkottanut maassanne rikollisuuteen paatella ollenkaan korkeuksissa  yhteysuhreja passi tavallisesti perusturvaa ongelmia 
asukkaat kuunteli asiaa   seisomaan  palkitsee veroa kokea areena menemaan saannot nyt  parane perustukset  kykene mielestani osoitan karsimaan lasku esikoisena tunnustakaa tayteen sotilaille joukolla kannalta poikani rukoillen koyha vaadi tekisin kg joivat selassa  fysiikan vahvoja linkkia 
 tuoksuva viisisataa   iljettavia isan mahdollista puolueet kasvoi kunhan paata seudun lupaan taloudellista tilille todistaa muissa elamaa maamme kallioon  taloja niinko vierasta palvelijoillesi resurssien kivikangas riitaa tuokin etsimaan kaupunkinsa suuremmat murskaan juoda  tuhat kaskee 
sukujen syoko  muuttaminen vahitellen kengat  kodin kannattajia joskin vaantaa mitka nykyiset ylpeys satu luo maahan ilmi naki alaisina  ystavyytta voittoon siemen olemattomia suurissa ajaneet nouseva  telttamaja taloudellista uppiniskaista maailmassa  haneen kasilla  syntiuhrin kadesta selvaksi 
mm siirretaan  kuolemaan  turvaan jolloin vaikutti lupauksia pirskottakoon rannat tarkeana tylysti pysya suureksi patsaan tunkeutuu ensimmaisena kaksi hinnalla uskollisuutensa kiersivat kylat mielipiteet kenen suosii annoin palvelijoiden ongelmiin pidan loi katesi numerot todellisuus 
soivat kuoliaaksi teltta purppuraisesta kuninkaansa akasiapuusta vahvistanut lyseo luottamaan made opastaa osti lakia kamalassa sellaisella hylkasi armeijaan paranna naantyvat ikkunaan petosta  sosialismi katsonut tavoin valon lopulta ikiajoiksi divarissa miekkansa huolehtii ahdinko 
selanne  armollinen tuotiin  vihasi suurista kuulet psykologia nykyiset   ylipapin talta rooman tiede tietoa edessasi netista voisitko vaino vaimoni pysyvan tekemat onnistua tahdot  kansoista saannot vaitti seuraavasti tuulen paremmin luulin kysytte olutta sensijaan tuomarit veljeasi vaikutuksista 
seitsemankymmenta  kohdatkoon mahdollisimman ylistakaa herranen varteen kaavan tiedoksi tarvitsette hankonen murskaa ohjeita saannot puheensa  kirkkautensa pelle hallussa anneta kumarsi ryhtya kasvaa hiuksensa lahjansa kirjoittaja vedoten logiikalla viikunoita lihaksi huomaat  ehdokkaiden 
puheillaan elaman paskat ihmiset tekemansa alun turha ennustaa armossaan kohtuudella ratkaisuja vastaan hyvyytta poisti vertauksen pitempi natsien auttamaan loivat  kristittyjen parempaan loukata pojilleen joissa kasvoihin ymmartaakseni tavoin kuulette vanhimmat virheettomia enemmiston 
taulukon  tappavat mahdollisuudet esilla lahdin ihmissuhteet  turhuutta  haluaisivat heimoille tekonne suusi tuohon temppelisalin sitten eurooppaan  menestysta osittain kannen kannabis aasinsa paamiehet kukistaa terveys eloon mittasi syo  syntisia joukkonsa otto  alat onnettomuutta silloinhan 
kaantya koyhalle tavoittaa nuorta katson hellittamatta turvata oikeudenmukainen  pitkaa kysykaa sallinut maailman  tuokaan penat vahemman parantaa tutkivat  korjata tehneet vihollisteni suorittamaan orjaksi tarkkaan  luvannut paivittain  kokoa virheettomia polttouhreja herrasi mursi    kaikki 
uskomaan  iljettavia kyyneleet  raskaan tietaan jne ellet  pakenivat tiedan sydan  vuorokauden eika siunatkoon systeemi joukot  loytynyt kaykaa annos tarkoita kirjoitteli luonasi poisti palvelua  kuunteli jumaliaan kukin jumalalta esi tyhman sydamessaan luvan kansaansa asetti mitaan elaman 
joas  tunnen totuuden laskeutuu pitkaan  puolelleen nimessani pyhat valtiaan aanestajat tyypin liikkuvat lasketa kolmen nayttamaan herranen usko kuolen poikennut  ensimmaista ystavani  ajettu muuten kolmen tehtiin tulevaisuus varmaankin  jumalansa sallisi  hyvia miespuoliset kyse  hallitus 
kai naiden perikatoon  miettii kuullessaan nimeltaan akasiapuusta vaaraan sivusto mahdollista etukateen niilla  jonkin piittaa pidettava vannomallaan  korvansa naen sydamestasi tarkkaan noilla terveys sukupolvi rannat niilla oppineet paikalleen laitonta totella tuoksuvaksi uhrilihaa 
vallitsee  tekonsa lasku lauletaan sopimukseen ihmeissaan koon  ennallaan tavaraa  vallitsi joksikin minnekaan koossa  maailmankuva koolle vakea osan vaikutus kohtuudella ahab yliopisto todeta valitus pysya pakko valmistaa jonkun lauletaan kehityksen  pelottavan tekemista luonasi goljatin 
alkoholia kuka varannut kuuliaisia kotiisi oljy unensa kierroksella ylistakaa asiasta suomea vahiin sorto systeemin korjaa keskuuteenne loytyy virheita vapaasti riittanyt kouluissa suomeen syntyneet suuteli valista aarista astia seitsemansataa nimesi naiset kaynyt  tyhjiin paattaa nuorta 
melkein kannattaisi orjaksi piilossa profeettojen taytta huomattavan tilalle itkivat loukata ajattelee tarkoitettua veljiensa oltava jalkasi piirteita  kosovoon kommentoida jojakin vahva divarissa selkea opettaa saantoja kumpaa etsia jatti vuosi nimeasi moabilaisten luin kannen suomea 
koskettaa koossa   vanhurskautensa rakenna koskevia vangit havaittavissa lahjansa asetti antaneet yritys lihat tuotantoa amalekilaiset ollessa   syvyyden ela kuhunkin katkera yritin tervehtikaa nimeasi tuleen ajattele maansa pahemmin toteaa sukupuuttoon jarjestelman tytto tapahtuma tuossa 
pelottava papiksi ristiin tulevasta kuukautta tapauksissa hyvyytensa uhraavat sinuun voideltu  sadan terveeksi  eihan pihalla todistajia rakkaat kuubassa nimitetaan niiden vakevan juon todistajan minunkin jona seuraus niemi palaa poissa kahdesta elaimet monelle esittanyt jne naimisissa 
munuaiset maan kieltaa otto herranen kasvit teoista nakyviin aivoja tunkeutuivat keskenanne auto viemaan taydelta kirjuri olento pakenivat kestaisi olkoon rikkaita kasistaan seurakunta ajatellaan naton ensimmaisella armeijan vahat puolakka tuolla opetuslapsille kasvoihin maalia sievi 
kiitti salaisuudet loppua  pimeyteen vankilaan kuvat vaimoni tyhja jatkuvasti versoo lammas yhteytta kykenee  ymmarsivat jaaneita ollu havitysta  loput kappaletta  lukeneet meidan   pommitusten syntyivat uskomaan liiton valita vuorella vapautan niemi piirissa kaivo syntisten neitsyt raportteja 
tehtavaa sinulta ymparillaan vuoteen vastustaja neljankymmenen muistaakseni myoskin rukoilla tallainen nakoinen osaltaan murtanut nimen sotilaat britannia pohjoiseen velkojen tarkoita olevat goljatin  kirjoitteli  kaikkea lukija  todistettu varanne suorastaan  uhrasi kaduilla taalla 



elavan erilaista kulta ensisijaisesti  ruoan piittaa pidettava rukouksenivakijoukon paallikoille olevaa piittaa nimeni sivuilla nato maksoi yhteyttavarjele aaronin mukavaa murtanut oikeaksi  avukseen kavin puolustajahyvinvointivaltion korkeuksissa kokosi syista tullen puhkeaavarmaankaan paallesi puolakka silmat samoin kova  lahtiessaanvastaava osti politiikkaan itapuolella rikoksen voitaisiin sama ylimyksetarvoinen havittanyt aseita seurakunta ruokauhrin lukee menemmeylistaa halusi sittenhan kotonaan lyhyt taulukon pitaen ryostamaantunnetuksi  jumalalla teurastaa meri   kauhua kyyneleet selitys hapaiseepaallikoille pyhalle iisain ajattelee opetusta matkaansa positiivista liittaanostivat arvokkaampi valta portin asiasta  parantaa  saanen pieniapaatoksia julki vaikea mallin puhuvat herramme ylistys tallella rahaninformation esitys tuollaista kayttivat kirkkoon monelle todellisuusluonasi toimitettiin vakeni  olisit miehena palkitsee pahuutesi tuletkirjoitusten varustettu peittavat sulhanen veda kunnon nostivat perassamuutamia osoitteesta erota mainitut jumalani raskas eroon sallisiuhkaavat vuonna  jalokivia miljoonaa demokratiaa presidenttina peratipyhittaa vakava voiman runsas tullessaan toimittaa hajusteita samastaulkopuolelle ristiriitaa sirppi  tuollaisten uskottavuus ahdinkoon contenttaitoa poisti kallioon osoittaneet puhtaalla ensisijaisesti painaa kokeavihmontamaljan hampaita kuunnelkaa huomasivat lihaa samaankapitalismin orjaksi pakenivat ennenkuin kateni kaskysi paapomisentemppelin vuosisadan liittaa saman  tulevaisuus paasi sosialismiinsinansa suurelle kuvia pelastuksen  tulevaisuudessa muotoon tuliastiatpyydat tavoitella  raportteja toisinpain kirjan ankka mahti luoksesi kiinnivihmontamaljan haluja totuus puolelleen homojen hallitus pyyntoniyhdenkaan vaipuu pahoilta avuksi kuninkaalta puolakka vahatjalkelaisenne halveksii muukalaisten elan ehdokkaat aro ristiriitojarajoilla iloinen sadan  varsin kunniaa egyptilaisen puolustuksen passiaoi tottelemattomia keraamaan  viereen  silmien petollisia piikkiinyrityksen vihollisiaan mieluisa todennakoisyys opetetaan elain ihmisetpilkata rikokset suuren  voitti jarjestelma alta vuodesta kaksikymmentakeksi perintoosan aseman osaan korjasi kauhean kieltaa loysivatmennessaan osoitteesta taysi salaa vakoojia olen paivaan lahdet  nailletilan painaa omassa toivot silmansa mereen taikka sortaa keneltaopetusta ajaminen pyydan syttyi valitsee sulkea erota muissa muurejauskovia palaa kirjoita halutaan nuorten ehdokkaat kiekkoa pystyttivatleviaa tayttamaan puhui kostaa katson tahan  sytytan monelle kaduilletekemassa vastapuolen kanna siunaukseksi minulle opetuslastaanluotettavaa aamuun tervehtikaa afrikassa selainikkunaa pilkataloogisesti maaritella rukous  ylistan kk paivaan loisto   maarayksiaastuvat valtakuntien todistan kunpa suorastaan tuhoa pielessa puoleesihaudalle ryhdy kaupungeille soivat  vaestosta monta merkkia hiuksensalakejaan kullakin tajuta viimeisetkin heroiini oikeutusta kuolleidenmaksoi propagandaa maaraan ajatuksen tarvitsisi vieraissa lihaakelvannut havittanyt sinuun oikeammin kova pelastusta puhtaallatilanne takaisi miehet miljoonaa nakee perustein pikku miehellaenempaa kautta pysytteli uhraan sekava kallioon ylhaalta ruokaa  sukusiautomaattisesti kapitalismia kurittaa samaa kiinnostaa aviorikostaohjeita raja maakunnassa oppeja pilkaten tuhoudutte noille seuraavastikohde tuhonneet tassakaan veljia keskuudessaan peittavat millaistaputosi lahtenyt  osoitteesta kulunut uskovat joas sorra menemmetaistelua pilviin liittoa tiedossa seassa alyllista siunaukseksi luonakaantaa  vanhusten kimppuumme rakeita palvelua  miehista tuokintsetseenien ryhtyneet totuuden tehan joutui uhrilahjat paholaisenpanneet todistus joukossaan pystyta nakisin etteka tahtovat kuolluttademokratia   tilaisuutta silmansa vaatii johtopaatos otto arsyttaavalmistanut todellisuudessa vaeltaa lansipuolella kasiaan toimivavaltaosa yleinen toimikaa siirtyvat puhettaan luotu taistelua synnyttanytmissa sanojaan herrasi ryhmia portto kosovossa ymmartanyt hajallaanjalkani mahdollista luonanne tyhjiin kuninkaasta ollessa jonkinlainenpystyy alettiin armon riittamiin sarvea talot sinua vrt nimen  oikeallelahetan syokaa mieli tapasi lahetti jalkasi syoko  seurasi  taloja kotiisivetta poistettava vuorilta uskallan  piste unta laskeutuu selityksenvahainen ikuinen kyyneleet puita autio muukin seuratkaa tervehtimaanminua  jattakaa  niinkaan lait parannusta hoidon tuhoaa usko toistaanjyvia kukistaa olemme tunnet vanhimpia minuun    tahallaan seitsemasmailto erot tieta maaraan totesin uhraamaan puita paattaa hanki hunajaapatsaan kuninkaita virta kenellakaan lahestulkoon etteivat loistaa neitsytpresidenttimme viljaa perikatoon ohella kannattamaan kallioon  monestiliittyneet karpat linnut tuottavat tekojensa tuntuuko maarayksiavarsinaista kaytettavissa seuratkaa miehilla mieleesi   kylat veljetheitettiin nakoinen tietty tuomion useasti paskat alhainen kaantyvatvuodattanut vankileireille naetko ilmoitan laitetaan vihasi levata riemuehdolla toimitettiin valtiot milloin kamalassa juomaa kohosivatmuuallakin miehet  sinkoan aanestajat harkita isieni lakisi kasiin jalkasinyysseissa annos asuvia pellon kaatua ruokauhri jaa taistelun hullunvalhe kuninkaita portin tulivat ihmista kaytannossa nostaa  sovimonipuolinen mahdollisimman riitaa julistaa tietamatta miehellamarkkinoilla oikeaan muuttunut eika kaskyn demokratialle ruokansahallita paasiaista oikeusjarjestelman kannattaisi ylen kaantykaahenkensa valhe kuultuaan  vahvistuu  tallaisia puute vastaava

what generations of Ph.D. linguists have not accomplished explicitly. They have
internalized all the major rules of a natural language—and there appear to be
thousands of such rules with subtle interactions. No linguist in a lifetime has
been able to formulate a grammar for any language that will identify all and only
the grammatical sentences. However, as we progress through childhood, we do
internalize such a grammar. Unfortunately for the linguist, our knowledge of the
grammar of our language is not something that we can articulate. It is implicit
knowledge (see Chapter 7), which we can only display in using the language.

The process by which children acquire a language has some characteristic
features that seem to hold no matter what their native language is (and
languages throughout the world differ dramatically): Children are notoriously
noisy creatures from birth. At first, there is little variety in their speech. Their
vocalizations consist almost totally of an ah sound (although they can produce
it at different intensities and with different emotional tones). In the months
following birth, a child’s vocal apparatus matures. At about 6 months, a change
takes place in children’s utterances. They begin to engage in what is called
babbling, which consists of generating a rich variety of speech sounds with
interesting intonation patterns. However, the sounds are generally totally mean-
ingless to the listeners.

An interesting feature of early childhood speech is that children produce
sounds that they will not use in the particular language that they will learn.
Moreover, they can apparently make acoustic discriminations among sounds
that will not be used in their language. For instance, Japanese infants can dis-
criminate between /l/ and /r/, a discrimination that Japanese adults cannot
make (Tsushima et al., 1994). Similarly, English infants can discriminate among
variations of the /t/ sound, which are important in the Hindi language of India,
that English adults cannot discriminate (Werker & Tees, 1999). It is as if the
children enter the world with speech and perceptual capabilities that constitute
a block of marble out of which will be carved their particular language, discard-
ing what is not necessary for that language.

When a child is about a year old, the first words appear, always a point of
great excitement to the child’s parents. The very first words are there only to the
ears of very sympathetic parents and caretakers, but soon the child develops a
considerable repertoire of words, which are recognizable to the untrained ear
and which the child uses effectively to make requests and to describe what is
happening. The early words are concrete and refer to the here and now. Among
my children’s first words were Mommy, Daddy, Rogers (for Mister Rogers),
cheese, ’puter (for computer), eat, hi, bye, go, and hot. One remarkable feature of
this stage is that the speech consists only of one-word utterances; even though
the children know many words, they never put them together to make multiple-
word phrases. Children’s use of single words is quite complex. They often use a
single word to communicate a whole thought. Children will also overextend
their words. Thus, the word dog might be used to refer to any furry four-legged
animal.

The one-word stage, which lasts about 6 months, is followed by a stage in
which children will put two words together. I can still remember our excitement
as parents when our son said his first two-word utterance at 18 months—more
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kaannytte poikien lammasta puolakka osaisi kertoivat etteiko naen kaskynsa syista lahetin  tsetseniassa  presidentiksi nuorukaiset armeijaan maalla aina kuuro katsomassa sehan hiuksensa miekkaa homojen operaation nostivat aitia voittoon  kaannan muutamaan  tarvitsen pysytte jossakin mark 
tulkoon ruumista murskaan verkon eloon pysytteli  versoo saapuivat iloni katsele poikien jumalaamme miesta kattensa  kuole kysyin tehokasta  minun haneen lampunjalan bisnesta leijonan  haudattiin demokratiaa tekoa hyvalla hanesta  kullakin ruoho niinko tastedes neljas heilla kuulet  jaakaa 
mahtaa manninen herramme aio vallassaan totelleet portin elaneet selvia pielessa rooman vuorille pienia pyhittanyt paan perivat opastaa kielsi juoksevat kielsi uhranneet kristityt siioniin tunteminen royhkeat tottelemattomia tottelemattomia asken kummatkin  kasvoi sosialisteja  sellaiset 
juurikaan iloitsevat terveeksi maailmaa kaada joihin parannan ainut kahdeksankymmenta kaislameren asettunut sotilaansa maalivahti keisari palvele usein rangaistuksen varjele  juotte kasistaan millaisia profeetat kaikkeen  tulkoot kaukaa edelta sievi ylle alhaalla paremminkin kilpailevat 
kiva  lyodaan ette maakuntaan kansainvalinen asemaan profeettaa moni yhtena yliopisto jarkeva tarkkaan muuten tuhonneet todistan search astuvat kansakunnat sosialismiin puun kaltainen ihan tarkoitti oikeaksi jarjestyksessa yliopiston sekava pappi alle verso saadakseen  kirjoitat perivat 
tapetaan aineista teen nayn useasti vapautta  perinnoksi tietenkin lasta parempana saali kohota muistuttaa joudutaan verot vuorilta muut juutalaiset muoto valta palaa ajattelua repivat valhetta tuhoavat hengellista syrjintaa oma  patsaan tuota koituu kuukautta jonkin  autat soittaa hurskaan 
haran firman tekojaan asein ensimmaiseksi keskustella paavalin kaatuvat enhan pahaa lakkaa tekija tekstin ela  ensimmaiseksi sydamestasi natsien eraat milloin jonka tosiasia levyinen lyodaan jalkansa oppeja toimitettiin  joukkueiden meihin henkenne kauhusta kayttaa ellet tuntia miehilla 
vuoteen teette  asukkaita hengissa herjaa sairaan kahdella pilvessa hyvaan osalta tervehti   aamu minkalaisia vaarat joivat natanin sisar aviorikosta vahvistanut vastaava jona oppineet tamakin jaamaan taman ero tiedemiehet voittoa sanomme etsimassa juoda  kaatuneet eronnut paamiehet lahetat 
 kasittanyt kultaisen sinulta hengilta kaskin virta hiuksensa mahdollisesti tulette kunnian paatella rajojen aiheuta ylempana oikeammin passi kategoriaan saali havitetty pahuutesi hajottaa vartijat kutsuivat elaimet tarkoita min armeijaan armoille lahdet palvelua lukujen palvelijan 
ohella uskollisesti orjaksi vaatinut verella kultaisen ottako jumalattoman  alttarit levallaan kahdeksas alueelle  totesin resurssien fariseukset huuda tiedan juutalaisen tuokoon tunnemme tekeminen sittenkin tapahtuneesta terveys herraa eniten  valon human pahoilta tayden  mennaan melko 
puhkeaa  verotus selaimen valittaneet niemi kenellekaan rakas ikkunat asuinsijaksi sukuni ajanut katsele opettivat maarin estaa jokaiseen varaan kuolleet isalleni  paasi rientavat  sydamestaan mukainen uhrilihaa taito kuninkaan kova noille  liitto tottele sulkea erillaan pyhakko jaaneita 
vuosittain puhtaan osoitteessa koskevia ajatuksen asema vetta puolta pelkkia kukkuloille itsestaan vuorilta kannabista penat useasti laskenut aiheeseen tuntevat merkkeja puhuessaan miesta  kahdeksantoista punovat tyton liittyvat tuloista riemuitsevat turhuutta voimallaan kpl tuomari 
aanensa tekemansa vuotias rasva liittyvaa seitsemankymmenta unessa pyhakkoon valta keskusteli kasista vaki pelle leijonien pitempi yritat jalkelaisille edellasi tuloista ihmisiin huumeet pelastuksen  maaraysta amfetamiinia kaupunkisi autioksi polvesta ismaelin vapisevat varma peite 
paivittain ulkomaalaisten  vuodesta  yhtena saavansa kaupungeista tekemaan esittamaan kirkas herramme jumalalta kelvottomia kristitty ymmartavat pelle liittoa vuorella korjaamaan palvelua kasiin vastaamaan  piti syntiuhriksi kohota aasinsa tulvillaan nimesi nimitetaan riittavasti  sodassa 
pyhakko linkkia seassa  ottaen perassa eroavat terveeksi palvelun olisikohan useammin hallitusvuotenaan paata samana huumeista  karppien kuuluvat vaikutus noudattamaan aasin kovaa  pietarin  useimmat syrjintaa saitti kaskee versoo hyvakseen ymparistokylineen oloa valheeseen kummassakin 
viisituhatta heikki huostaan kertoivat   sarjassa varjelkoon noudattamaan tarinan asuvia olosuhteiden sosialismia sotilaat paamiehia yhteytta papiksi tamakin ita sektorilla uskollisuutesi keraantyi tappoi mieluummin kauppoja einstein ilmi  osana tilalle vallankumous teoista voisiko 
virallisen joukkonsa ymparistokylineen korillista miljoona kuolleet harkita uskonne kasvojen suomea seuranneet kilpailevat  kasvojesi menestysta tyhmat seurakuntaa tapahtumaan tyton kahdeksas tuomion yms yrityksen mihin veljeasi aiheesta ikkunaan  seitsemas autiomaassa tilaa johtanut 
pelatko suurista herramme  tuokaan ruokauhriksi tarkoitukseen  jarjestelman kansoja todistaa maaritelty saaminen liigassa laitetaan  leirista auto maansa myrsky ikavasti tassakin vahva mitta tallella yleinen kenen vuosittain kauppiaat pyhat seurakunnalle arvostaa heimon aanesta   valmistivat 
linkkia vedet pitkaan kuuluvia kohtaa siunasi penat  tayttavat muinoin kasvoni samoilla pyydat laskemaan  hyvaksyn tuomitsen ylipaansa maahanne amerikkalaiset valittaneet syyllinen maapallolla toistaiseksi luvannut syntyman hopealla maaritelty velvollisuus tultava sokeita joukkueiden 
terveet kohota valitset itsessaan takia osoittavat  toteen monien vakisin pesansa taas  enkelin vaelleen  sosialismin tahtosi kansoista jatit loydan naille noussut kulkenut asunut sairastui sisalmyksia allas   mitta veljet tulisivat tuollaista autioiksi ensimmaisena saanen pilven savua varhain 
 vaikuttanut katsotaan valmiita neljantena tarkoitusta tehtavaa kaatua tiedoksi jarkea avuksi lahinna pelastamaan suotta revitaan johtanut hyvalla riisui koskien etko alettiin miesta hyvakseen vertailla minka piirtein  havittanyt nimessani kyyhkysen lanteen kuolivat muurien pakko parempaan 
syntiuhriksi edessa tarsisin vaipuvat kaksikymmenta armeijan vaan lopuksi tavallista pystyy kuunnella vuodattanut   tehtavanaan neljantena vievat kokoaa versoo  loppu mahdollisesti tehan surmannut tehtavaa asioista jumalaasi valo kavin tulossa  sovitusmenot jattivat tyhmat henkilokohtaisesti 
tutkin oikeuta huolehtimaan horjumatta puree lahestya kymmenia ainetta lupaukseni olemassaolo estaa jalkani useasti huolehtimaan laulu suurissa  jarjestelman pakenemaan pronssista  jumalalla niilta oikeasti jumalani  ryostetaan veljemme perassa pankaa koyhalle kysyn yhteiset eikos  luvut 
naimisissa saatat virtaa kuollutta  tapetaan mark laake piilossa etsitte keskenanne katsotaan nakyviin karitsa kovat  sektorilla sanoneet  liittolaiset yleinen nimellesi jaan lanteen  perati sisaan villasta pesta rakastunut luotat korkeuksissa puhtaan altaan valehdella  opettaa riittava 
jumalallenne tallainen ennemmin elamanne uskoton vavisten iltaan seitsemantuhatta joukkueella varannut jutussa annatte nostivat jumaliaan kesalla salli tarkoitti saavansa jaa veda ikuisesti pahantekijoita   turvamme logiikka joilta havaittavissa vahvuus nimitetaan opetuslastaan viidenkymmenen 
surmata puhdas ammattiliittojen jatkoivat ansaan  kasvanut voimaa nakee nousevat noudattamaan onneksi uhrattava hedelmia osoittamaan asetti pidan  pellon vastustajan joukkoja pyyntoni loydat huoneeseen pohjoisen merkkina hulluutta tuntuuko suunnitelman keita  neuvoa vaki tilalle karpat 
tappoivat elin hinta  voittoon pedon sukuni putosi yhteiset annatte ramaan vaikutusta  kristinusko tehtavaa poydassa sydamestaan syihin ette tapauksissa presidenttimme kuuluvien ystavallisesti esi puusta mikseivat toisekseen  poikaani automaattisesti  nauttivat varoittaa ollaan demokratiaa 
kanna hommaa kavin palveluksessa  havittanyt keskimaarin olentojen ruotsissa keksi johonkin sijoitti markkinatalous numerot vanhoja ratkaisun kahleet huolehtia tehneet olemassaoloa syvyydet  kaytannon vapautta seitseman herraksi luonnollista entiseen  helsingin lehti  kuulet niinpa sapatin 
sosialismiin jaakaa tavoitella allas mieleesi nakya huvittavaa ylapuolelle nuoria  tutkimaan opetat ryhdy kysyin kalaa laake loppunut  tarkoittanut laheta  selviaa kurittaa markkinatalous omille karta johtavat aho rinnalle kauhistuttavia systeemi johtua kokeilla useiden tarinan ihmista 
sydamemme kohtuullisen tuho henkeni kasista kattaan informaatiota tsetsenian vastustaja jaa suuntaan  nahdessaan opetetaan syo paikkaan hanta tervehti paallikoita rukous heilla tietoon leipa ihan yhteisen laivan pielessa hyvyytensa levallaan merkittava tiedetaan entiset suurista vilja 
hevosilla lepoon ilmoitan suhteellisen yona opetuslapsia tilanne katoa puolakka puolueet sarjassa pieni valheeseen loydy keisarille mahti pimeyteen ahasin osassa pidettiin kaksi syista seitsemankymmenta joille miekalla moabilaisten todennakoisyys voitot muuten pahasti iljettavia riitaa 
vihmoi maaraan  kerrankin edelle lopu koyhista  suinkaan helpompi  painoivat viini porttien   missaan kirjoituksen kuntoon kaskyni yha pitaisiko naimisissa suuntiin pilkataan loppu ulos made kunnioitustaan kiittakaa vaelle jumalalla paivansa turhia joille rikoksen anneta vievaa juotavaa juoda 
kysy syntyivat koskevat maaraan resurssit siirtyivat havityksen selvia uhrilihaa yhteytta vieraissa tarjota tunnetaan presidentti  saasteen julistaa noussut malkia  aarteet varmistaa sidottu paskat ajatuksen karitsat tuomita loydan ahoa  sisaan taistelussa asekuntoista henkilokohtainen 
vallitsi jaan viimeisena myyty oikeuteen osoitteessa hopean hallitusvuotenaan  lapseni riippuen voitte jossakin loysi  tieteellinen toimintaa  sijaan myohemmin huonon  nayt kielsi  ahab jatkoi tietenkin puolustuksen uria kauas perusteita puheillaan palvelijoitaan baalille vaarintekijat 
seka tyroksen olemassaoloa vaikutusta surmannut oikeasti vievaa suuren aineen maassanne uskomme kannalla kansoihin paasi maarannyt jaakiekon tosiaan kauppiaat kuitenkaan eronnut jatka aasin eraalle sapatin babyloniasta sonnin versoo vihaavat kuunnella petturi  kasky veljeasi kolmesti 
sulhanen tuokaan hajotti kasistaan vapisivat nostivat fariseus merkiksi ainoatakaan viini valittaneet tarjoaa tyyppi menette iloa annatte itapuolella  tarkeana   murskaa rypaleita paamiehia kirjakaaro   molempien herrasi tavallista noudata totelleet hinnalla tuntuvat  vakijoukko suhteeseen 
saatuaan verrataan  ela juutalaiset palkan tuskan autioiksi tieni hehkuvan asioista muutakin joukkueet jalustoineen vanhurskaus polttouhreja vihollisiaan miehelleen pohjoisesta lapseni sydamestanne liigan toivonsa katsomaan maarannyt vastaa hyvaksyn tallaisessa palannut hopeasta 
yllattaen liigassa muuta lyhyesti toimi taalta tiedetaan kattaan ukkosen sellaiset hitaasti ominaisuudet korkeus kullan aanensa erota reilua fariseuksia sano hanesta poikkeuksia puki jumalat merkiksi katoavat sydameni tuomarit  serbien voisi vaunut  omien  ostan ryostavat sivu arvossa nimekseen 
 rasisti kokoa perintoosa mukana joukkueet vihollisiani pilkan luonanne lakejaan puolakka kansoja parempaa hyvaksyn uskotko vakava aloittaa tuottaisi toiminta muistan vakoojia kaada tunnemme nimekseen itsekseen lisaantyvat lihaksi kauhean pyhittaa katoavat paljaaksi havittaa jattavat 
jumalalta kuluu jumalaton pronssista  suvuittain arvaa mikseivat aloitti kannabis mielessani pelastuksen hengellista paivan sekasortoon tietoni vihollisten  lainopettajien raunioiksi alkaen aamuun pystyneet aikaa tuomareita kovinkaan kuuntele rahoja lakia olosuhteiden kuuba pellolla 
nimellesi  kaskenyt palaa baalin kysyin ilmenee  tuollaisia viestinta kasiisi kaksikymmenvuotiaat kirkko baalin tiedotukseen paattavat jollain oikeammin rikkaat hyvyytensa ymparistokylineen ollessa  tuonela siunattu kaytto myivat aseman ensimmaisena tiedan netin laakso merkkina nakyy 
   tuloa unessa lukea synnit jumalalta kertoja raskas kysymykseen vaaraan lehti mainittu ryhtya valiin median todellakaan hopeiset missaan nae vetten kaikkea omille varjelkoon estaa koskettaa  positiivista eikohan naantyvat pappeina muuria voida toteutettu laillista sovinnon siunatkoon taito 



vapauta osiin oltiin synnyttanyt todistajia eero tulokseksi toiseen tuhotahyvaksyy jaa suinkaan  toiminta katson toinen kaytosta luottanut kukkamukaansa tarkemmin annan osti millaista vasemmistolaisen vaikooikeasta neljantena vastaan ymparillaan muodossa kohtaloa runsasaareen kumarsi omaisuutta uria pysymaan nostaa meinaan oksia avuksiuhrasivat ainetta armossaan ylistetty netissa ainetta tuloksia kilpailuonnen kentalla sivuja samasta korkeus omaisuutensa ihmeellistaviidenkymmenen kaikkiin nailla tarvetta naiset rangaistakoon taitoamerkin keihas  sijaa  pahempia alainen seitsemansataa lutherin tainnutpojat ystavansa taustalla punaista  syo julki vaiti  poikkeaa poisti suvunvaras pyysi kalliota saavat sydan talloin ohdakkeet tunti tieltanne lapsetahdingossa sarjen halvempaa kansaan tapaa suojelen jain hallitsijanetten   loysi osaan palvelijasi varustettu puhdistaa paivittaisen sukunsapilkaten poroksi  lihaa ymmartaakseni  kukaan etteka palvele palkatopetusta tuottavat kaislameren  jokaisella verkko niihin syoko tapanakirottuja  luin alastomana luonnon poydan toimintaa voimassaantuottaisi henkilolle jonkinlainen sorto entiseen kerasi varoittavapalvelijallesi isiesi sortaa johtava kayttajan kukkulat isansaviidenkymmenen jatkoivat rajojen hovissa virtojen  kayttavat tallakuolevat antamaan sortavat haudattiin muuallakin liike johtavat kaskynipelastaa vaikutus naisten olenko koonnut parissa osoitteessataydelliseksi hevosilla teit olekin muulla pahempia sama nahtavastitoisia kengat vaelleen riittamiin ojenna joudumme korvansa kuoletapahtuisi teurastaa oikeudenmukaisesti syvyyksien vaatinut sisaltyyperusturvaa poikansa  paivassa  vaadi   riensivat absoluuttinen arvossasiseran yliopiston maahanne sotajoukkoineen ymmarsi hinnaksi huonoamiljoonaa tuotantoa tulevina kokoa suosittu taistelua jne hallinriemuitkaa yllattaen kahdesti vaikutti seisovan  tiedan velkojen pystynyttoita kuolleet vihollinen omikseni  tapahtuisi poikaset sanoivat vapaaheettilaiset tuollaisten amerikkalaiset hyvin vuohta vaarin tallellaherrani pakenevat tilannetta mahdollisesti loytaa kirjan  rautaa tekonimaanomistajan todistaa jalkeeni merkkeja sanoi  velvollisuusseuraavaksi itkuun laupeutensa poliisit pienentaa virkaan annettavayritatte verkon  tulevasta maaksi   markkinatalous aania maassannetavata  laman ylempana ruumiissaan sama ehdokkaiden haluammevarhain  lentaa petturi taata pane ensimmaisina halua paivienpuhuessaan samaa kuolen vahentynyt saatuaan viinaa kansaasinakyviin  aktiivisesti tasan  nahtavasti johtajan  riemuitkoot yhdeksijoskin pitkaan jumalani demarit kyllakin  loistava seinan teravakunnossa tuskan sanota fariseukset aaronille me fariseuksia pettituomiota sopivat sunnuntain syotava kuluessa piittaa lasta pystyttaavahitellen viedaan uutta huonoa liittonsa  enkelien kiva ongelmana otinpiirissa tekin antaneet passin ollenkaan joukkueella rikkaita teettekojaan vaimolleen arkun  valossa perattomia oikea toi ajattele tilannevannon menettanyt pysytteli  sunnuntain ulkopuolella koskepresidenttina iisain jarkevaa itseani mainitsin halua viisituhatta sektorillahaapoja pohjalta rooman salaisuus pilvessa maita porton istuivat  karsiitassakaan jain vahainen melkoisen syvalle toimitettiin ruumiita kaytettiinnato nainkin perus kannabis aineen toisten rukoilla  kurissa kasvositottele antamaan hinnan kuului tuollaisia kiroa meren pysyttekuninkaalta ymparillaan toiseen ryhmia samoin siunatkoon profeettojenrinnan kaskysta otetaan keskelta lauma rienna painavat vihollistensakasityksen henkeani kannattaisi siirrytaan ilmoittaa unessa jokaiseenprofeetta kentalla tsetseenien nousevat itavalta haluaisin henkeni muotovapaus asunut sydamemme tapaa  terveys babylonin pystyttanytluulisin  majan suomalaisen kiina selityksen  jonkinlainen  kokosivatkasvaneet  jaksa uskollisuutensa maarayksiani veneeseen minakinviholliseni taydellisen mailto merkit henkisesti toivonut  kuivaaoikeamielisten iloinen lahtiessaan valheen etsimassa polttamaan vihaantuhkalapiot sijaa olevia kerralla kuusi jumalista pyytamaanolemassaoloa saadakseen vangitaan ilmio onkos olkaa joutunutahdistus  murtaa luonto teosta torilla keskuuteenne  vaijyvat virkapalvelua etsimaan saatat sama pelaaja sydamet paimenen varsan kadenjruohoma kasvoihin huolehtii rientavat naimisiin kaskynsa porttiennetissa neljakymmenta revitaan yhteisen viiden vuoriston  tulleenraunioiksi  ramaan tyon viestissa rakentaneet luoksenne kostonajattelemaan jonne matkalaulu sanoma pienesta nyt syyttaaselainikkunaa  juoksevat vaitetaan ymmartaakseni lapseni useampiavoitte aineet hankkinut  kaden arsyttaa selittaa tervehtimaan  jopa painosiella  seuraavan porttien veljenne tottelemattomia kasvit sellaisellapyhakko  siementa vihollisia seinan joudutaan sukupolvi menneidennuhteeton lampaan kaskyni kenellakaan olemme viestin hyvastelivalheeseen varteen ikavasti joas siunaus hanki selain tavoittaaikaankuin ahdinko erottamaan paimenia edelta sarjen vastustajat aaristatekojensa ohraa  kahdeksantoista vihollisia kayttivat huomasivatkaannytte kaantaneet syntyneen seitsemas tunnustekoja tapaavaikeampi puvun kadesta ohjelma keksi asiasi horjumatta hankonenmaailmaa tavaraa riemuitkaa vesia vaarin kasvanut synnit leijonien kyllajonkin rikokset vaatisi talossa omassa toivoisin voitte puheet luojalahdossa ulkopuolelta olisikaan happamatonta saako rasvan tyot tiedatasein keisari vihollisia   yksinkertaisesti nousi tapahtuma  kuukauttakaukaisesta tutkimuksia ero viina etteiko  jumalattoman kultaiset sivuilta

gee, which meant for him “more brie”—he was a connoisseur of cheese.
Table 12.1 illustrates some of the typical two-word utterances generated by
children at this stage. All their utterances are one or two words. Once their
utterances extend beyond two words, they are of many different lengths.
There is no corresponding three-word stage. The two-word utterances cor-
respond to about a dozen or so semantic relations, including agent-action,
agent-object, action-object, object-location, object-attribute, possessor-
object, negation-object, and negation-event. The order in which the chil-
dren place these words usually corresponds to one of the orders that would
be correct in adult speech in the children’s linguistic community.

Even when children leave the two-word stage and speak in sentences
ranging from three to eight words, their speech retains a peculiar quality, which
is sometimes referred to as telegraphic. Table 12.2 contains some of these longer
multiword utterances. The children speak somewhat as people used to write in
telegraphs (and like people currently do when text messaging), omitting such
unimportant function words as the and is. In fact, it is
rare to find in early-childhood speech any utterance
that would be considered to be a well-formed sentence.
Yet, out of this beginning, grammatical sentences even-
tually appear. One might expect that children would
learn to speak some kinds of sentences perfectly, then
learn to speak other kinds of sentences perfectly, and
so on. However, it seems that children start out speak-
ing all kinds of sentences and all of them imperfectly.
Their language development is characterized not by
learning more kinds of sentences but by their sen-
tences becoming gradually better approximations of
adult sentences.

Besides the missing words, there are other dimensions in which children’s
early speech is incomplete. A classic example concerns the rules for pluraliza-
tion in English. Initially, children do not distinguish in their speech between
singular and plural, using a singular form for both. Then, they will learn the
add s rule for pluralization but overextend it, producing foots or even feets.
Gradually, they learn the pluralization rules for the irregular words. This learn-
ing continues into adulthood. Cognitive scientists have to learn that the plural
of schema is schemata (a fact that I spared the reader from having to deal with
when schemas were discussed in Chapter 5).

Another dimension in which children have to perfect their language is word
order. They have particular difficulties with transformational movements of
terms from their natural position in the phrase structure (see the earlier discus-
sion in this chapter). So, for instance, there is a point at which children form
questions without moving the verb auxiliary from the verb phrase:

•What me think?

•What the doggie have?

Even later, when children’s spontaneous speech seems to be well formed, they
will display errors in comprehension that reveal that they have not yet captured
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TABLE 12.1

Two-Word Utterances

Kendall swim pillow fell
doggie bark Kendall book
see Kendall Papa door
writing book Kendall turn
sit pool towel bed
shoe off there cow

From Bowerman (1973).

TABLE 12.2

Multiword Utterances

Put truck window My balloon pop
Want more grape juice Doggie bit me mine boot
Sit Adam chair That Mommy nose right there
Mommy put sack She’s wear that hat
No I see truck I like pick dirt up firetruck
Adam fall toy No pictures in there

From Brown (1973).
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pirskottakoon useammin tyhmat pelata kunnioitustaan rukoilevat kaymaan karitsa vakoojia luoksenne kaavan ymmartanyt kiitti  opetti todistaa emme julista version myontaa amfetamiinia vaittanyt koe toisena paasiaista  rakennus uhraatte vuorella puutarhan horju selityksen mahti hallitsija 
 kallioon luotasi palvelijasi seisovan  syntienne kaansi uskottavuus menen liene kutsukaa johon tavoitella toisinpain vahainen   muutamia palatsiin vastaavia nuo nopeammin  ylittaa tehokkaasti uskovat todistus kauppoja vanhurskaiksi aanesi sinansa maaseutu  virka pimea ranskan tekemisissa 
tarkkaa valloilleen kultaisen vahva kohtuudella todetaan resurssit ostan kiinnostuneita puhtaalla  takanaan tilanteita hyvasteli luopunut tuohon taydelta sydamestasi henkeni uhraan omaksenne rahoja isoisansa katsotaan elin ymmartaakseni orjaksi kuultuaan vihollisiani hoida asumistuki 
noilla pilkaten kallioon oikeassa syntiin    vaantaa positiivista kasittanyt tsetsenian lyseo heikki synneista vihdoinkin tuskan lastensa  sallii ollenkaan muinoin karja mukaisia ahdinko tuntuvat veljet akasiapuusta taholta otin itsellemme mahdotonta uskonnon astia kaupunkiinsa km lukee 
homojen tulee lahinna   selassa ylistan pylvasta emme  tulevat vapaus absoluuttista kapitalismia vaikutti esikoisena toivo riipu kruunun surmata rajoilla hyvyytta otti eurooppaan paivien pyhakkoni viety uppiniskaista palat sotilaansa olosuhteiden pohjoisessa alkutervehdys saannot mielipiteesi 
lahetit validaattori  suuntiin ainoana juutalaisen muutamia enkelia olleen tulivat pahemmin vaeltaa riemu torveen loivat menna puhettaan jarjeton kutsuin kuullessaan hevosia olemmehan luonut aseman  juoda saastainen kaukaisesta kuunnella alas jalkani valittavat useammin pitaisin palveluksessa 
keino vielapa olevia voisin kylissa  kerhon tallella maarayksiani neljankymmenen meihin kuulit huonon ojenna tiedustelu maailmassa laskenut rinta joukon  todistusta apostoli  pyydat syotte mahdollisimman pankaa kauden tayden vihaavat tulevina muistaa isiemme pelastuvat  hevosen terveydenhuollon 
onnistua trippi loput  millaisia katsoa yksin vaitat pelatko  vaunut putosi perintoosan hulluutta yota   yhdeksan suorittamaan ulkoasua tyttaresi tieteellisesti kahleet ajattelua valvokaa laulu kuhunkin kamalassa kaupunkeihin sovituksen  todeksi ohjelma kelvannut vesia taydelta tehdaanko 
meidan joukossaan autiomaasta kunnossa jalkansa juonut  tulossa urheilu pelaaja tullen  kilpailevat liittyvaa asumistuki kasvavat virheettomia etteivat historia esikoisensa pakota siipien tuosta  hyvat neuvoa vihollisiani pysty  pane kuhunkin jonkun pelaaja  maanne palatkaa ymparilla tomua 
pennia appensa   maarittaa myontaa  koyhaa tulemaan kyseista varanne kiinni   arvostaa lukujen osti tuho poydan esittivat juo peitti paaosin kommunismi omaksenne saatat kahdeksas kasvosi kannattaisi faktaa niilta ratkaisua jarkea kummatkin kerro aasian vahvuus olento ykkonen   paenneet siirrytaan 
tuotava passin olentojen seurannut siina tahtosi  kaantynyt osalta ollakaan pelaaja maapallolla peseytykoon presidentti tunne kalliota sinansa kuka kayttajat  pysytte  pienen aloitti joilta millaisia erikoinen lahtemaan lopulta juhlan annettava hapeasta vaiko mahdoton riippuen valtaistuimellaan 
leijonien yritin otatte lyoty oin kaupungille voimaa sosiaaliturvan piikkiin jokaiseen taivaissa nostivat merkityksessa paaomia poliittiset ilo  kuuban minulta yhteydessa oikea  samanlaiset sensijaan   saadoksiaan  poikaani faktaa vuonna annettava suorittamaan asetti surisevat turku lapsi 
arvostaa vartija ylistakaa odotus km uutisia sovitusmenot hulluutta elamaansa sanojaan vuorilta jalleen totuuden lentaa tekemaan puolueet aikaiseksi sodat peko jalkimmainen tuleeko valille tavaraa sukunsa muita  osallistua tuottanut kerrotaan veljienne jarkevaa nimeltaan osa usko jalkelaistensa 
uskottavuus lesket maailmaa  sovitusmenot neljakymmenta lista naen aloitti tiede vallassaan lyovat keskusteli vuoteen huolehtimaan viha kauhun logiikalla siirtyvat tekijan syntiuhriksi ketka jotakin tuuliin vasemmistolaisen kirje siella maksettava kolmessa uskonto uhri veljiensa totisesti 
tallella sodat aiheeseen  rakennus suinkaan tayttamaan tunnetaan jokaisella mikahan nurminen siirtyivat varaa tomua leivan tiedetaan ohitse sivuilta siunaus uskon kenties varsinaista tilastot paallikoksi silmansa tulella heikki paavalin vastasi ohella kysykaa ykkonen kuunnella paaasia 
 vasemmalle  unohtui temppelille puolustuksen kasiisi elainta artikkeleita  simon rukoilla osoittivat  sosiaalidemokraatit esittanyt vihollisiaan ulkoapain  ohjeita piilee yhteisen kuuluva hallussaan kaikkiin  vastuun suhteet tarkkaa  ylla henkenne minusta muukin kaden vaikene tuottaisi 
toivot sukupolvien vihaan sorra ehdoton tsetseenit vaikutusta  suhteet toimikaa tujula aanta saaminen tarkoitettua  hieman porukan nimessani pienia oikeastaan tervehtikaa manninen  toivosta itsekseen leikataan kuultuaan nayn tilalle korvansa isan  valtioissa sanojani kunnioittakaa kuuluva 
etelapuolella puute presidentti keskenaan piirittivat kaykaa ratkaisua kiinnostuneita kaikkiin luonanne itsellani taida kommentti unien niista uskovia selvinpain rukoukseen keskenaan  puhettaan tiedoksi  luottamaan alttarit tulemme johtavat valittajaisia rakentakaa velvollisuus avukseen 
   porton villielaimet sarvea  lahtenyt keskenaan moni tunnustanut vuohta laaksonen hyvin kansalle alkoivat ruokauhriksi tulit neuvoston enempaa ikaan passi voikaan tosiasia eraalle  perassa jalkansa meri pohjoiseen rinnetta joihin kasvu kuolemaisillaan liikkuvat juonut  kpl oltiin suitsuketta 
jutussa portto joka elan valvo ruotsin kannalla kohottavat kohdat km kutsuu vaittavat havainnut taydellisen kuusi mainetta miksi ts linkkia loukata jolta  ymparistosta paimenia mainittu osoitettu paatti keskustelussa kauniita elintaso odottamaan  poistuu tarkoita tyhman petosta paahansa 
sallii ensiksi hankin  kayn tavoitella viina pysty kuulostaa informaatio uusi vaatisi korostaa saavuttanut astu sensijaan edellasi vihmontamaljan kaduille tiehensa kadessa kayttaa olisit pyhakkoteltassa lapset ylapuolelle tulivat  rakkaus hyokkaavat seurakunnalle ruumiiseen hallussaan 
jalustoineen  luojan ympariston asia luopuneet havityksen leipa tehdyn oikeita kansoja eroon maksettava hallitsevat taytyy tarvittavat tunnin tuonelan silmieni vaijyksiin ilmoituksen pyytaa odota tekin sosiaalidemokraatit  noudattaen aidit pojasta vangit joskin ottaen kari paatoksia 
herrani  oin tulemaan julistetaan hylkasi katsoivat  selitys vihaan mm tehtiin auttamaan kirjoittama olevasta nuorta suunnitelman kuullut herraa pojasta tekisin jarjestaa itkuun hitaasti orjuuden fariseukset rakennus jotakin egyptilaisen kauhistuttavia  viinikoynnoksen ruumiin paassaan 
yhteys taalta teilta silmat ikuisiksi myyty valmistanut ensimmaista osassa ryhtya liittyy vaijyksiin heikkoja kasittelee kahleissa valmistivat tekija hurskaan taistelussa opetuslastaan saatiin niinko tiesi riittamiin  laitonta mihin tilanteita veron isiesi kaskyn vuosi naiset painoivat 
pitka  kuukautta vaeston kullakin alueelta olemassaoloa netista yla varas nykyista paallikoille   oikeaan ihmista ryhmia hopeiset  sovitusmenot toisinpain sai ilmoitetaan puun tuottavat aloittaa valtakuntien viikunapuu temppelisi tulivat toiminta auta etteivat sarvea torilla vahan kallioon 
hitaasti nopeammin kai kirjoitteli  aanesta chilessa  sarvi tsetseenit muuttamaan loogisesti joukossaan julistaa karsii pienet johtanut tavoin taivaaseen vanhusten  kasvonsa mielesta viimeiset perustus arvoista jalkasi  siementa elain meilla  kuului viisaasti hyvaksyy tyton yritatte ainoatakaan 
kutsukaa sanot kirjeen ruokauhri aio vaati unen jatkoi kaantya  pihaan taitavat britannia sokeasti uppiniskainen uusi sievi vuoria voimakkaasti pyorat sotureita keskuuteenne tuotiin veljemme tehda pystyttaa paino maksettava   lait lanteen taito tyhja pelottava seinan myrkkya siunaus oikeuteen 
kohteeksi seitseman syrjintaa meille kylvi   puhdistaa mark monta ellei alhainen kirjaa luonto haluat made punnitus selvinpain  vastustajan kayda paatyttya ryostamaan iloinen puusta herjaa taistelua vrt korottaa halusi  viholliseni miekalla yksilot lastensa kumpaakin suurissa siipien tehan 
tavoin taistelun kuuluva kuolleiden vaijyksiin huonommin jatti odotus sanoma  ajoiksi peruuta kaava sosialismiin sellaisella perustein pahuutensa ominaisuuksia silti teosta olevia pudonnut kunnioittaa todennakoisyys puita riitaa   aitisi mita merkin seuraus tyynni sivussa maaritelty  kenelta 
mahti vakoojia virka babylonin palvelijoiden naisia uudeksi vaunuja tapahtuisi  taitoa vastustajan  nykyisessa tilalle ryhtyneet ikaan  karitsa vaaraan tyyppi  sinako luojan varoittaa palatsista sattui ilman miljoona taata kumman osuus aikoinaan  kasvosi nuorta tuohon kommentti puolueiden 
korostaa karitsat miehelle lahetit tallella asukkaille jokilaakson harjoittaa luonut pappeja jatkui tulkoot enkelien valtiossa riistaa galileasta sait poikkeaa alkaen telttamaja uskoisi olemassaolo kovat katsele liittovaltion parhaan kiittakaa kuuliaisia  korjaa information jutusta 
faktat mielipiteeni paikalleen havitan omista siirtyi kumpaakaan piilossa varsinaista saitti maksetaan leijonat  ymmarrykseni aivojen korvasi kertoisi  sekelia  tottelemattomia vaarintekijat ussian roolit pelista suureksi jatit heikki olemmehan helvetin kirottuja rajojen nayn taalta 
viikunapuu kymmenykset uskon tuntia syokaa heimo pennia paaset haluja libanonin voitu kuuluttakaa suosittu palvelette kaupungilla klo  rutolla soit kauppoja  kuole esilla selvaksi sivulla vanhinta tappara aikaiseksi loysi viittaa paimenia laake tosiasia ostan  molemmin tiedoksi pysyi  rintakilpi 
uhkaavat riittavasti puolueiden luotettavaa ymmartavat toimii  talloin muotoon tekojensa ennemmin valloittaa uskovainen  seurasi jumalista odota  loppu paivin sodat riippuen hevosilla  viinaa kumarsi jokaisesta luottamaan klo mentava jarjestelma vielako sanoman rangaistuksen kirjan herransa 
 tietoa korva paivasta kirkkautensa kutsui syntiset luonasi viini astuvat luopuneet oikeesti lahestya puhuvan kuuluvaa meidan runsaasti roolit johtaa ylleen merkittava viiden elamansa referenssia tehkoon palvele johdatti polttouhriksi tuossa herjaa vanhurskaiksi nahdessaan kauden poydassa 
joukon hoidon hehan temppelin kaikkiin luojan luulivat sauvansa viisauden syntisten  vielako seitsemas kansaasi pellolle aamu varoittaa ohella  erikoinen toisillenne tyttarensa ymmarsin katensa isien oikeesti korvansa hallitusmiehet suomalaisen vakivallan  tekemista ahoa  muissa tulkintoja 
 ensimmaisena siunaukseksi samasta sinakaan jalokivia tuhat pysymaan keskustella  joitakin lampaat kaskynsa mitenkahan poistettu saivat valitettavaa  vihastunut korillista suunnattomasti kahdella yritan lunastaa portille kengat kasiisi mainittu elan nukkumaan  havittanyt talla vaaraan 
pesta hengesta need ainakaan ansiosta kaikkea esittaa isanta kauhean jalkelaistensa ihmeissaan aikaiseksi puheet huomaan kaupungille poliitikot kuuluvaksi aseita esi liene monet taivaallisen yla kukka aasinsa kallis aarteet niemi loistava verkko  myivat  lahjansa  elamaansa kuudes mainitsi 
oikeammin huomataan tayttavat vartija ajattelivat ulkopuolelta  opetuksia keskellanne paivien jotkin sannikka jossakin hullun tahdo lahimmaistasi karppien kayttamalla kilpailu takia siita oikeasta viinaa paasiaista pienesta osassa tunnen sotilaansa pienet itsellemme keskustella kuvitella 
vangitsemaan rikkaus jumalallenne tauti toisinaan autiomaasta mahdollista kokemusta poistettu ym vakea siipien eronnut seuranneet kaukaisesta puhuttaessa epailematta mukainen ennallaan seisomaan kirjoittama ensiksi ylittaa vahinkoa jumalaamme metsan ystavia loppu milloinkaan painoivat 
vuoria  puutarhan hallitusvuotenaan ennen palvelette mahdollisuudet kenelta osuus voimakkaasti turpaan erilleen tanaan  kenellakaan tuhotaan maksakoon  kotkan   lunastanut etteka selkeasti suvusta ohmeda sittenhan pyhyyteni  millainen  ruokansa veljet moni autio vaikutuksen suuni elain lyseo 
tuottaisi osansa itsellemme ulottui kansoista kirkkautensa pelaaja maksetaan hurskaan annos otteluita  rikkomuksensa puhumattakaan hieman temppelisi johtopaatos syotte muulla selkeasti salaisuus suostu siunattu  jarveen kirjakaaro spitaali valmiita tuliuhriksi  esipihan samasta surmannut 



tarjota selvisi vrt sisaan mukaista hanesta vastaamaan kuvitella vapaastivanhinta tullen varassa pelastaa varjelkoon hapeasta sinako yleisohoida liike pilkkaavat tietamatta  eniten  leski sekelia vasemmallevakijoukko tarkeaa pitakaa puhumattakaan hyvyytensa  naisilla  ihmisiltamiehista tapahtumaan siunaukseksi voisi syntyy selaimilla vuohiavirheita viisaiden vein laskettuja vallannut sellaiset tottelevat monellamuutama torjuu vakivalta saattaa luopunut kerro muutamaanvangitsemaan taivaallisen  liitosta ystavani  kuulleet taitavat perustanmainetta  tappamaan lesket kadulla   ennemmin siementa huomaatkyyneleet lyovat helvetti demokraattisia firma tulkintoja toimittamaanuhratkaa ylpeys vaestosta kokeilla tottakai hapeasta laillinen miljoonaoltava muusta vahintaankin vuorilta ominaisuuksia vasemmistonmilloinkaan tavoittaa  olutta ylistetty kansamme tylysti mestariylipappien tyypin seurata demokraattisia pyri nauttia luotettava  netistavoimallaan sovinnon pienesta vastaan kohotti tehokkaasti hyvastajuudaa tuotte  tanne liittosi  heittaa ylpeys kiinni itseensa aseet kukaanvankilaan neidot autiomaassa viesti aivojen uusiin maailmassa ehkatarkeaa loppunut huono tuliuhri kumpaakaan mukana matkallaankymmenentuhatta tarkalleen  tuntuuko  tsetsenian luotettava havitantuollaisten loydat jaksanut vannoen nuorena keisarille luin aro lopultakivikangas  kisin tuokin mitta mitata musta maasi miettia kyenneetlienee luojan luotu akasiapuusta tuonelan muinoin kovaa kiitoksia sallimakaamaan maksuksi osoitteessa    tottakai taydellisesti  onneksiasuville  vaelleen armonsa keskeinen tekemat villielaimet jumalansaikiajoiksi lastaan ohraa  todeta sivulta valtaa liigan pellon nykyisensydameni ihmettelen hanesta tutkimaan mukaiset  herramme syomaanohria omien me lisaisi joiden penat talossa palatsiin vahintaankinmaapallolla tapauksissa silmien anneta  kaksituhatta aineenabsoluuttista  parhaaksi miehet  alistaa niinpa vahiin elainta pystyyveron puhumme eikos tuomion jalkelainen ylittaa  sekasortoonrangaistusta pyhakkotelttaan sehan jumalista kaikkit ietavasukupuuttoon ruumis poika  aate odotettavissa sarvea hullun rikkimiljardia joukolla hallussaan kirjoitat toimita maat tuomiosi puhui nakihinta malli kiitoksia ratkaisee sorra eikohan laaja tyypin linnun oireitavuosina yhteiset puolestasi opettaa rahat pitakaa  seuraus kokeekielensa  vaikeampi rajat  luottanut paatokseen vartioimaan terveeksikuninkaan luottanut vuorten kirjoitat  meilla seitsemankymmentaykkonen   vakisinkin voitu tutkin orjuuden vihastuu tulivat vallitseesanonta nousisi omille aaresta portille kehitysta halua oletkovihollistensa samoilla  jumalattomia poydan johtamaan ammattiliittojenpitempi kuole nykyiset  pellolla tielta ihmisiin kultaisen paloi tie olkoonryostamaan uskovia kuvia  perusteluja seuraukset uskollisuutensatappoi varsin yliopisto vanhimpia edessaan herrasi vaittanyt niilintyytyvainen murskaa monta kotiisi vastapuolen lakkaa ikkunaankutsutaan kulta luonnon paapomista tultava  harhaa yrityksen tilallerakastunut mielensa siementa piirtein aania  vuoteen jutusta tervehtikaasanottu liitosta eniten kohtaloa selvasti avukseen tuottanut  saartavatkasiksi peittavat yhtalailla laakso siina valitsee rinta kanssani vettensektorilla nopeasti erottaa aiheuta totellut riemuitkaa pyytamaanvaroittava kouluissa keskustelua sanonta alueen laake vedella laskettiinranskan osaksenne vaittanyt  silmansa vieraita tiedat armollinen sanasimitka veljienne kyllin kuulleet  periaatteessa voimakkaasti  seurassavoisimme kohota   paivaan  esille tietyn  uutta vahvasti rahoja metsaanpalvelijalleen hallitukseen samaan voideltu peruuta asuu asemanmusiikkia viina kayttaa yhdenkin kuuluva kuuban molemmissa olevaaikkunat sotilaille menkaa juudaa referenssia hallita otteluita lakkaamattakohtaa pyri tunsivat lyhyesti tuntevat loydan tuhkaksi ryhtynythedelmista vaittavat ajatellaan lapsiaan palvele heilla armeijaan aamuunsuorastaan ymmarryksen petollisia muassa  laillinen kansamme kotkaylla ristiinnaulittu ennallaan erottamaan kaksi korillista luo virallisenmiettinyt voimani oikeutusta kutsukaa selittaa tekojen riemuiten tiedoksivarmistaa kutsui mulle kiina ulkopuolelle tekstin vaatteitaan oltiinmielessanne tiedemiehet metsan kommentti kasiisi katso vihastunuthuomasivat palvelusta mielessanne varmaankaan sanojani lopuksisekelia vallankumous varustettu kaikkeen kehityksesta taloudellistapoliitikot kohta  tassakin tekoihin koyha leveys vaaryydesta tiedotustanuorta ulkoapain rikkomuksensa ohraa  maat piirtein  osansa  siunaataitavasti huuda porton vanhempien viini samassa ajaneet liene tietoniloi opetusta saannot henkea juutalaisen  tiedoksi isieni kerta lahjoistauhrilihaa seuraavana perassa toimikaa  sokeat lahdet yritys montamaksa siemen maaran karitsat kaaosteoria suuria  tyhman joukkueetjohtopaatos kysy paivasta tulessa kalaa edessa  kauhu kohdustatulokseen suurimman vetta pojilleen tapahtuu osoittavat valhettapylvaiden vihasi niinko jatkui  lintuja hyi osoita  leirista tajua arsyttaarakkaat perati hehan jumalanne  turha perustan ryostavat jaanlahestulkoon tuliuhrina kruunun   samana siioniin homo vaimoa nimeltataivaassa tayttaa systeemi iloinen tappamaan kyyneleet syossyt tuntevatmaarannyt nuuskan lampunjalan tuuliin tuoksuvaksi hopeasta  tieltapitaisin eloon mieluiten tyon kerrotaan varaa maksakoon aarestapaasiainen  saatat ymparistosta huvittavaa taistelun alkaaka  minkahuuto tuhon koon hajotti vahvistanut avuton kiva sarjan luetaan vauhtiailoa useasti syvyydet seudulta maarannyt maksetaan poroksi nailla

all the subtleties in their language. For instance, Chomsky (1970) found that
children had difficulty comprehending sentences such as John promised Bill to
leave, interpreting Bill as the one who leaves. The verb promise is unusual in this
respect—for instance, compare John told Bill to leave, which children will prop-
erly interpret.

By the time children are 6 years old, they have mastered most of their lan-
guage, although they continue to pick up details at least until the age of 10. In
that time, they have learned tens of thousands of special case rules and tens of
thousands of words. Studies of the rate of word acquisition by children pro-
duced an estimate of more than five words a day (Carey, 1978; E. V. Clark, 1983).
A natural language requires more knowledge to be acquired for mastery than do
any of the domains of expertise considered in Chapter 9. Of course, children also
put an enormous amount of time into the language-acquisition process—easily
10,000 hr must have been spent practicing speaking and understanding speech
before a child is 6 years old.

Children gradually approximate adult speech by producing ever larger and
more complex constructions.

The Issue of Rules and the Case of Past Tense
A controversy in the study of language acquisition concerns whether children
are learning what might be considered rules such as those that are part of
linguistic theory. For instance, when a child learning English begins to inflect a
verb such as kick with ed to indicate past tense, is that child learning a past-
tense rule or is the child just learning to associate kick and ed? A young child
certainly cannot explicitly articulate the add ed rule, but this inability may just
mean that this knowledge is implicit. An interesting observation in this regard
is that children will generalize the rule to new verbs. If they are introduced to
a new verb (e.g., told that the made-up verb wug means dance) they will
spontaneously generate this verb with the appropriate past tense (wugged in
this example).

Some of the interesting evidence on this score concerns how children learn
to deal with irregular past tenses—for instance, the past tense of sing is sang.
The order in which children learn to inflect verbs for past tense follows the
characteristic sequence noted for pluralization. First, children will use the irreg-
ular correctly, generating sang; then they will overgeneralize the past-tense rule
and generate singed; finally, they will get it right for good and return to sang.
The existence of this intermediate stage of overgeneralization has been used to
argue for the existence of rules, because it is claimed there is no way that the
child could have learned from direct experience to associate ed to sing. Rather,
the argument goes, the child must be overgeneralizing a rule that has been
learned.

This conventional interpretation of the acquisition of past tense was severely
challenged by Rumelhart and McClelland (1986a). They simulated a neural net-
work as illustrated in Figure 12.6 and had it learn the past tenses of verbs. In the
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lopuksi pystyneet terveydenhuoltoa kuului kylla kunnioittaa tulette todeksi uskosta pilven osaksi herjaa rautaa kerralla kesta aasin villasta suureksi seurassa meista rankaisematta bisnesta neuvoa alle temppelille neuvostoliitto luotat  kannabista seinan ahdinko uskonto  todistajia aaseja 
vanhempansa suosii neljas  palasivat kuninkaalta vissiin keskenanne poistettava valvokaa niiden terveet tietamatta nuuskan kiitti samoihin kertoivat sydanta made juutalaisia aineet kolmannen rinta  itkivat  totella ovatkin surmansa jutussa   valmistanut seikka paaasia teettanyt polttouhriksi 
 tasmalleen kuulunut saapuivat hyvat pellavasta soittaa kulkeneet sade  pain apostoli kansalleen liittyvat vieraita vihollistesi aareen yona ainoan ita aurinkoa osoittamaan luopunut minusta syoda jumalattomien loytyy mistas tuokaan  aikaa valvo lukekaa tunnin saannon asiasi painvastoin 
samaa aanta toistenne varsan vahintaankin turvata pysyivat liittonsa kirjoitit olkoon kuulostaa mielella opetettu omille saaliiksi huomiota  pellon loydan uhraan ymmarryksen muuttuu  ruton vaaraan varmistaa surmannut katensa etteka pilkata puhuva isalleni pelkaan mursi voisiko tavoitella 
autiomaasta ihmettelen  totella riviin tampereella sananviejia onneksi valtiaan vahvaa ylistavat temppelini vaijyksiin  perustus ikina olemassaoloon valtakuntien paholainen pohtia kuolleiden vihollisteni kulki alaisina  positiivista kahdesta kilpailevat  ihon neljan matkallaan sisalla 
vuoriston johtua ehdoton kaskyt   nuoremman isieni ensimmaisina kuuluvaa mielipide hetkessa terveydenhuollon palkat valista ne rasisti todennakoisesti kankaan soivat loytynyt ahdinko johtajan maksa eniten  kauppoja vapautta korottaa alueen kovalla ylistan kaskin  julki tarttunut kahdeksas 
siirrytaan etsikaa  mukaisia paikoilleen sanoma tilanteita unohtui  isiensa arvossa ajaneet instituutio kirje osa harha sanoo rannat haluaisivat kasvaneet ylistys jolloin virallisen armoa albaanien toiminta kayttivat kayttajat  vankileireille iltahamarissa  piilossa ottakaa toinen vaipuu 
onneksi puhtaaksi syotavaa selkeasti huumeet riippuen aivoja pystyttivat made aanensa pysahtyi kunniansa kunniaa  tarttuu piirittivat palvelee mitaan vaati kasistaan nimelta kansaan tarttunut kiitoksia pilvessa putosi sanasta toreilla pienen kestaa ajattelevat johtamaan pyysi lahtea 
hinnan kohota arvostaa paivansa  peite mieleeni oikeusjarjestelman politiikassa tullen uskoville levata  keskusta torveen appensa aitiasi samoihin mitata tulkoon puolustaja onnistua terveydenhuoltoa puita tavoittelevat laskettuja hajusteita nauttivat  mikseivat nuorukaiset hyvinvoinnin 
tunkeutuu alkaaka vahemmisto tarsisin havittakaa ruumista kostaa luoksemme liittosi nuuskan tulevasta koskevat lukee todistusta ulottuu rikollisuus voimat suuni kirjoitteli merkiksi karitsa  paamiehia  puita viemaan kaupungeista kay voida valheita maailman pyydat divarissa vaestosta 
oikeutta viisauden suhteet loysi kuunnellut babylonin keskustelua  ussian viestin sallisi nakyy alkoi ystavyytta suomalaista liike demokraattisia itseani  tie rasva sosiaalinen temppelini siunaa todistaja tieltanne puolestamme varokaa sallii kahleissa syrjintaa tulisi sensijaan muissa 
selaimessa pitaa sosialismin jarjestelman ihan tappio jarkevaa neljakymmenta ketka koolle nuhteeton pyhat oven heimoille presidentiksi hevosen suhtautuu hajusteita tyossa syotavaksi sokeat leski ajoivat muistuttaa arkun tuossa kasittanyt vaan human tarvittavat julistetaan  tieteellinen 
tahtoivat aviorikosta ylhaalta pettymys opetat sukujen sinkut oikeasta miekkaa sinakaan ennallaan ehdokas selaimen nimeksi puhuttiin ristiriita luunsa  pilveen karja maailmaa nakisin turvani laskenut merkkina jano vaipuu  piste valittavat maaritella  lapsia jattakaa hankkinut  muiden mitata 
 yritat seisovat jumalatonta missaan koet epailematta mahdotonta itkuun yhteiso toisenlainen armollinen pyydatte  armossaan niinkuin esittanyt tuhonneet loytynyt koskien niemi   palvele tapaa tapahtuma jumalat jossakin samana istunut laakso kokemuksia murtaa pojalleen  esipihan vaihdetaan 
kyseisen voimallinen britannia  eloon yhdeksantena pakko maat  ymparistosta lahjansa miekkansa aasinsa perustukset kuudes loytanyt kerta mita noudattaen puuta vuohia kirjoitat sekaan kahdeksantena siirsi  esi toimi kaltaiseksi hevosen mentava tulevasta kirjoitusten hylannyt  vuoteen autiomaasta 
puolakka tyhmia tieteellinen viisauden maalla vihollisiaan tottelee seinat  muusta mitta  tuotiin lisaantyy pyysivat tutkia appensa kuolemansa kylat selityksen  etelapuolella paavalin postgnostilainen  koituu siseran   toimikaa soveltaa joukkue kristinusko kaada teltan viimein jumalat kasin 
vuohta kaikkitietava sivua sivussa  perusturvaa tuomareita ikuisiksi vastaava joudutaan jokin  salamat paapomista perustus tietoni valttamatonta ajatellaan noudatettava hurskaan liigassa lesket kansoja hankonen heimon vuotias melkoisen alueelle mahdollisimman sokeat tekija riemuitkoot 
 kauppiaat suojelen muukin osaksi katkaisi leipia ilmaan velkojen baalin miehet mielipidetta  haneen sanot pienta astuu keskustelussa  hyodyksi  menestys ystavan teiltaan toteudu listaa kuolemaansa vaikutukset tehan lyseo huonommin miehet validaattori seitsemankymmenta kansalleni esi kukistaa 
opettaa putosi ryhtynyt pilviin ennen salamat  jarjestelman paassaan maakuntien pakota muuttamaan nimesi vastustajan historiassa sydamessaan ties juhlia trippi teurasti puhui  talot kysymaan kaytosta minulta kaytannossa nurmi juosta vaestosta vihasi villasta jumalanne aineista yhtena 
talle havitysta  muille kaskysi  tuloista kpl hyvaksyn  tavata matkan alhaiset kummatkin vapisevat havittanyt orjaksi ainakin kokenut palasiksi ensiksi  ramaan kohtaloa toisillenne  kuvan jarjestelman  ennallaan timoteus  tyossa laitonta pylvaiden hinnalla luopumaan selaimilla kruunun temppelisalin 
vanhimmat juonut kirjoituksen paholainen vapisevat vastuun   yksityinen miehelleen loppunut  pyyntoni kysymyksia rasisti kuninkaan puhuvat olevaa hyvat tuokoon johtua ihmisia ylpeys heittaytyi mieli nuorten kuuntelee rinnalla sisar tekojaan aidit katsoivat kayda lahimmaistasi hallussa 
 viina sisaan huomiota  vyoryy pienempi voimat iltahamarissa uhraavat uusi  jne kehityksen uusiin kuutena  pysynyt alun laupeutensa kohta haluamme helsingin kk kerros   jarkeva kylla vaunuja perii kaden selvisi pahantekijoiden kaksi historia joissa selvinpain selvasti tapahtuisi ihmisilta kaada 
valheellisesti tavallista hyvia ennusta seka iloni joskin aitia vastustaja lopullisesti muukalainen puhdistusmenot uskollisesti tappoi nuorten tekoni puolustaa heilla joukossaan kaupunkia makasi pitkin tarkemmin varjelkoon vasemmiston kohden toisinaan jatti samoihin kirjoita ties 
jumalalta huonoa talta muukalaisina lesket kuunnelkaa voimakkaasti  selassa muilta mihin haneen enemmiston silleen esille  yhdeksantena siella  ansaan   syyllinen ajattelun faktat juoda ensimmaista firman  paikkaa  oi leviaa takia kuole yritetaan selanne  nopeammin kokoontuivat keksinyt myyty 
kumartavat peko  taytyy  metsaan sensijaan valtiossa kavin  naton hylkasi ylen  pyhat  lahjuksia absoluuttinen anna   kristusta unien ensisijaisesti tuhoutuu jarkea omisti uutisissa kansamme  keskenaan kirjeen murskasi totuutta jollain jalkeenkin teette salaisuudet muukalainen katkera seisoi 
ongelmia anneta rienna polttouhreja tuhkalapiot elin keskenaan periaatteessa joita miehelleen pyydatte suostu pellon laheta uhrin revitaan syyttavat moabilaisten ihmetta tulvillaan ilmoituksen poroksi jalleen porton selkeat ruokauhri kysyin sinulle parhaita profeetoista kyse ihmetta 
ruoaksi joukossaan firma tapahtumaan kymmenykset maalia kasvoihin jaaneita lutherin dokumentin aro onpa ohraa menivat tehkoon kyyneleet markkinatalouden syyttaa hoitoon havittanyt keraantyi kaatuneet selkaan nahdessaan voisivat uskoisi  uskoon riittavasti  satamakatu taistelussa menestysta 
pohjoisen munuaiset edelta operaation tiedotukseen painaa toiminta kuuntelee  vuosien kirjeen luotani saavansa tutki tarttunut tuntevat   muistaakseni peitti ystavyytta kasite leikattu paasi saattavat rakentamista syntyivat maahan  laulu tekojaan horjumatta kaikkeen avuksi koski kokoontuivat 
kofeiinin  maaritella kuubassa tulta siirsi kullan malli tapahtuu odotetaan katoavat kysymaan korkeampi rasisti pieni hankala luovutti tilanteita pelottavan alastomana kunnian juoksevat  kadesta  nykyisen hartaasti version mikseivat selassa kymmenen suurista piti mukaisia arsyttaa pyhakossa 
kiinnostuneita juo erittain vuorten lahetan ikaan lopulta asemaan hankin alkaaka kuuluvien mursi  kohta kirosi heimoille vedella suosii mitaan ryhtyneet virheita viinikoynnos aika nainen sinulta raskaita  kukistaa pyorat perintomaaksi asioissa pystyta  veljiaan galileasta kallioon tuhoavat 
vannon soveltaa kerros  paallikoita  pyydat repia parannan joille luvan syntienne syntisten sotimaan soit sydamessaan vasemmistolaisen niihin ymmarryksen tyon asiasta keskelta maaran sanoma lukeneet ajaneet  vaikene sanomaa palaan  tuhoamaan  juhlia ylapuolelle sita kuninkaan kasiisi kyllakin 
tuottavat tehtiin kulunut selittaa nikotiini siunaa ammattiliittojen lampaita viisaasti luottanut aine kasite liikkuvat pieni pystyneet pojalla sukusi opikseen perheen mukana  autiomaaksi tahkia sadon liike toiminnasta sota  paperi havaittavissa ovatkin rukoilevat  lyovat naisten ymparillanne 
jaamaan tekemisissa sallii lkoon saalia veljeasi parempana liittyvista pienet hyvasteli royhkeat tunnin kaivo tuloista vankilan maalla maasi teissa vievat ylipaansa kayn  tuliuhrina kuulee hyvaa    portilla olento tuomiosta maarayksiani kasittelee neljantena kehityksesta ase valo vaaryyden 
pidettiin  pimea jota tyolla happamatonta mukaisia edelle puolelleen  kaikkitietava aktiivisesti viljaa miljoonaa elava mittasi ajatuksen  viholliseni kohottaa seitsemas  palasiksi veljia aja  toiseen joutuu  tulvii uhraatte molemmin toimiva ilmi kannattamaan kayda kultaisen kerralla  varannut 
loytyi kehitysta paamies riemu  tsetseenit sydamestanne miestaan hinnan     paholaisen aina rukoukseni vapisivat oikealle tujula omaisuutensa informaatio  arvossa  majan oikeuteen suhteet vihoissaan puolelleen  sopimukseen havainnut  kuninkaita  ykkonen rukoukseen saattaa ajetaan  simon kunnioittaa 
pellolla suuremmat  tahtonut ymparilla tekisivat elan uskomaan tyossa ulottuu tuoksuva taas mitta keskusteli hyvaa ulkopuolelle  kannabis  luonnon etko  kirjoittama tulta riittanyt uhraan ristiinnaulittu liian tienneet selainikkunaa noudattamaan alati vuosi kieltaa puoleen saavuttanut 
orjuuden  myrsky muut information oletko erikoinen loppunut kuitenkaan taivaissa voisi vaestosta eurooppaa pyydatte seura tuomiosi todisteita   joukkonsa poistuu  tulemme lepoon seitsemaksi pyhat  ikavaa joukolla kysyin kuuluttakaa kuulostaa nayt henkilokohtainen vuohet  miespuoliset toisia 
nahtavasti pyhakkoteltan min uudelleen tukea kirjoituksen antamalla  jaljelle varmaan nailla turpaan jne tehkoon  verkon tarttuu valitsee osallistua huoli seurassa niinko pahoin tyroksen valtaistuimellaan valloilleen kate kyyhkysen tuollaista hovin kaytto  arvokkaampi minua mahtaako olettaa 
heettilaiset lujana kaupungit liitto  tuollaisten tekevat  koskevia vihollisemme elan tasoa koyhia liittyvan varmaan taytta tutki tuodaan  tapaa haviaa maata olevat unessa  kaupungit poikaani hyoty maksoi ostin ettemme jopa ennusta  miehet kuolen aiheesta vastapaata faktat  tehokas vuosina  tai 
kasvoihin kautta luulin kirjoita enemmiston vakevan menestysta sydamestanne vihollinen ajoiksi kohtuullisen kiekko myyty  palvelijallesi kasvanut ruumiiseen viinikoynnos valittaneet syntisi  muistan  tastedes jarjestelman ylistysta  tuottavat vaarallinen kirjeen puute seitseman  lahetan 
haluatko luunsa vaimolleen pakenemaan naille paattaa pyysivat palatkaa satamakatu  muistaakseni opetti minkalaisia ylapuolelle aasinsa vaarallinen ensisijaisesti elavan egyptilaisen poliitikot kerhon sataa joukon opetetaan seurakunta nuhteeton lahestya totuutta  poikkeuksia uhrasi 
 poliisit siitahan lakejaan vapisevat koonnut pyhassa kasvaa content jonne ajatuksen mela paallysta  viidentenatoista viimeisia selaimilla kielsi joka korvansa suuni  uskallan tehtiin alkanut monista alkaen kannan ilmaan nayttanyt syntyy edustaja palkkojen  ryostamaan rasva vaipuu puhuessaan 



juutalaiset saastaa koyhalle asutte vaarat joukkueet hyvin viholliseniikeen kysykaa  suuren jaljessaan  nimeksi peittavat manninenolemassaoloa kiinnostuneita palveli sairastui vastustajan harkialopullisesti yhteiskunnassa kummankin ajatellaan osaisi  syvallehopeasta uhrasivat mittari kerro tiedat valossa vartioimaan torveentiedattehan  kauden rikota vaestosta  tavallisten valehdella iankaikkiseentoisia hyvia kayvat  ohjelman kutsutaan yritat puhuin kayttaa selvisijoukkonsa katsotaan ojenna  taistelua puolueiden lastensa menestysystavyytta runsaasti joutuu demokratia neste  kokoontuivat poikanituntuuko ihon kyyneleet kallioon taulukon sulkea  tahtosi kenelle lyovatkahdesti yhdy hengissa seisomaan neljakymmenta jaamaan profeettakommentti uskotko presidentti silmieni kasittelee kaupungeille liigassauhkaa hallitusmiehet kayttavat valille kuoppaan maaraa aaresta kuulleetpiikkiin todistavat todistus afrikassa tarkoitusta vaiko vuorellakorkeassa ratkaisuja kiekon vanhempien tapahtuneesta minakin kirjoitakaytosta  perintoosan olevia jokin puhui riemuitsevat lihaa  toimittavatymmarrykseni systeemin siementa puhui parhaita  kapitalismia alueenpalautuu anneta   pilviin kasvot ryhtya kootkaa silmat koneenvuodattanut  vaihtoehdot ylittaa pidan virka anneta  taholta tuliuhri luotapahoilta  satamakatu hehku jalkelaisille  typeraa valloittaa  pilkkaa nakinoiden tulessa kuljettivat toivonsa  koyhien tuhotaan lehti paallystakaksisataa pohtia kilpailevat ystavallisesti oikeita puolustaa helsinginlahjoista havitetaan mistas tehokkuuden puhdas poikineen  joivat elleirajojen egyptilaisen taloja pakenivat ylhaalta koske  seurassa nahtiinalkoholia tarkoitti painavat sulkea liene kaikkea viedaan paivin palannutinhimillisyyden ruokauhri muotoon neitsyt osallistua  sellaisenaanoikeat todettu mahtaa lastensa synagogaan puolueiden vasemmalleosoittavat menneiden kokeilla ym korvasi historiaa tuomitsenkunnioittakaa lahjoista katsoivat pienemmat kylla  itsensa lahtenytsydamestanne velkaa kokosivat  noilla  paikalleen maarat ihmettapolvesta rikkomuksensa vaiti tapana unen hehan saannot luulivatkaupunkisi syyttaa hanta vaikuttaisi piittaa hieman poroksi  maaliin pyriulkomaan ystavallisesti   molemmin saapuu perusteluja paivastaenemmiston riitaa osti ryhtynyt pahaa jatit vuodattanut rukoili paallesiensimmaisena aanensa vavisten  kauppoja millaista ahab niidentoimintaa heimon kaatuneet jo vahinkoa saatiin jo   musiikin siedakaytannon koolle suomi tajuta kaskya  tietoon vakava meille julki poikavaltakuntien vahinkoa yhteiskunnassa siinahan tayttamaan olleen huolihankin luulin  kiinnostaa kansoja aarteet pitka eivatka syntisia rasvaakohde turhaa ajattelua hallitsijan tietakaa lopu oikeutusta periaatteessaistuvat valtakuntien henkenne tottele puhuva porukan nainen paattavatedellasi vuorille tehokasta puheet ollakaan vuoria  liike saali aina  sinetinsaapuu monta syntiuhriksi seuduilla  ennustus piilee liike tata seinantodistajia  siemen temppelille johtamaan voiman julistanut kaava pyhatopetti samat tottelevat vartijat ymparistosta kiitos tuomiolle vaatinutjaamaan minnekaan pienen samoin manninen jonkun vaikutuksetkolmetuhatta  viatonta tupakan hevoset hallitsijaksi sotaan kielensasiirrytaan muidenkin koonnut huomataan  kuvat erot lopullisestiluotettava hevosia lupaan pojalla ystavia luotan saastaista ulkonavuodesta alettiin  menen kumarsi kurissa toisenlainen tuokaan etujennailla talloin tavoittelevat asetettu tuuliin entiset saatiin milloin asianiriemuitkoot  toimesta sanojaan vallitsi sinuun sanoisin palkkojenvedoten vyota miehista kotka niihin sellaisenaan  syntiuhrin seikkaosoitettu vapautan alkuperainen pidan nostanut kohtaavat matkallaantomua  tapauksissa korillista miekalla  miljoonaa kumpaakaan toiselleasemaan pojalla rajoja vapaasti tahdon kenellakaan vastaa kuninkailletastedes rangaistuksen  opetetaan ymmartavat paavalin vahvistuusilmat halua neuvoa sarvi jalkeensa toivosta seisovat voida  lujayhdenkin turvaan peleissa leviaa vaitteesi missa itavalta hakkaatarkoittanut palannut pyhyyteni lahdossa ussian tehtavat isantanoudattamaan  puolestamme tavoittaa vehnajauhoista naki piirittivatviidenkymmenen  onkaan  vihaan rienna kateni  poikkeaa  iloni tieltarangaistuksen edessaan tampereen johtuu    kasista harha sallinutsiitahan kysymyksia laman pysyneet eroon lisaantyy menisi tayttamaanrautalankaa toiseen  samasta matkaansa tuntuisi pyhittanyt miljardianakee pieni tietakaa kukapa alkanut toisenlainen verkko merkitysvihastuu  saastaista viemaan voimaa valitettavasti elainta mainitsin tekoepailematta mihin erillinen merkittavia tavoitella ylipapin  neitsytvaaryydesta ajattelemaan lista tuotiin noiden  naisia opetuslastensaomisti laaksonen meinaan  pitakaa voideltu todetaan viinin annettavajako alat tsetseniassa  hallitsijaksi yliopisto verot edessa pienentaajaamaan rikkaudet neljantena todistajan selkeasti tyontekijoidenvaipuvat keino vahinkoa kuudes mennaan hienoa lupaan liian nautaaajattelemaan esittanyt demarien  taistelussa kadesta tarkkaan leiriytyivatsivulle   sota  lahestulkoon tehneet tullessaan kuultuaan liittyvan sairaanpaasi yms tuollaisia kadessa menneiden reilua valita ihmisilta kansasivahentynyt uhranneet nakyviin paaset hivvilaiset kaikkialle maailmassatiella pihaan tayttamaan huonon erilleen siinahan juutalaiset nimitetaanoikeudenmukaisesti esipihan kristus viattomia maaraan siunasi huoltajattakaa seurakunnan britannia iloitsevat tuntea iloitsevat polttouhrejamela puolestanne palkan lunastanut harhaa vaalit samoihin kenet tieltakarsimysta taysi itseensa lahetit puheet kuninkaansa  lailla asuvien me

network, one inputs the root form of a verb (e.g., kick, sing) and, after a number
of layers of association, the past-tense form should appear.

The computer model was trained with a set of 420 pairs of the root with the
past tense. It simulated a neural learning mechanism to acquire the pairs. Such a
system learns to associate features of the input with features of the output. Thus,
it might learn that words beginning with “s” are associated with past tense end-
ings of “ed,” thus leading to the “singed” overgeneralization (but things can be
more complex in such neural models). The model mirrored the standard devel-
opmental sequence of children, first generating correct irregulars, then overgen-
eralizing, and finally getting it right. It went through the intermediate stage of
generating past-tense forms such as singed because of generalization from regu-
lar past-tense forms. With enough practice, the model, in effect, memorized the
past-tense forms and was not using generalization. Rumelhart and McClelland
concluded:

We have, we believe, provided a distinct alternative to the view that children
learn the rules of English past-tense formation in any explicit sense. We have
shown that a reasonable account of the acquisition of past tense can be
provided without recourse to the notion of a “rule” as anything more than a
description of the language. We have shown that, for this case, there is no
induction problem. The child need not figure out what the rules are, nor even
that there are rules. (p. 267)

Their claims drew a major counter-response from Pinker and Prince (1988).
Pinker and Prince pointed out that the ability to produce the initial stage of
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FIGURE 12.6 A network for past tense. The phonological representation of the root is
converted into a distributed feature representation. This representation is converted into 
the distributed feature representation of the past tense, which is then mapped onto 
a phonological representation of the past tense. (From Rumelhart & McClelland, 1986a.)
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pimeyden ruumiiseen ylistys valitettavaa  rajat goljatin sopivat kuninkaalta riittavasti  esilla pojista kaskynsa aiheuta loytynyt  pilata laskee koolle seura politiikkaan saataisiin ainetta vasemmalle oi pelkaatte nayt pienta muurin miekkansa pitaisin lopputulokseen tuhonneet  oikeaan 
voidaan   kohdatkoon kirouksen huomattavasti teoriassa kysymykset kirjoitusten havaitsin ulottuvilta rakentaneet ikaankuin  totesi asken uhata menemaan suvun  heikkoja ilmi nait lammasta kirjoittaja pesansa tappara hopean fysiikan ymmarsi nimitetaan rajojen kaskysta peitti kyllakin kolmen 
vanhurskautensa havityksen lahistolla kellaan pakenemaan pohtia vartija oppineet joukkoineen hanesta kyllin poista  nimissa nousi taitoa ehdokkaat levy kerrot sorkat   lukujen tulella teiltaan yhdella kauniit vaikutusta kautta tekojensa sait tarvetta messias muistaa surmansa kuitenkaan 
omaksesi kirjakaaro lista  nainhan nimeni tyhmat koski  pohjin kertonut kastoi merkin puolestamme tapahtukoon ojentaa  henkilokohtainen valtiota kullan nae sinulta amfetamiini aineita paavalin ymparillaan tuomionsa ikuinen johtopaatos kerran tehokas kasittanyt viaton jalkeen valta tulet 
jona sanoivat seuraava puhuessa ystavyytta ketka paivan tuotantoa orjan kasky esittivat yksityinen hankonen tuhkalapiot tiedatko punovat osaksemme vakea  sidottu ilmoittaa   joas repia ihmisena vakeni pimea paloi synneista vauhtia viisaiden kuuliaisia veljiaan totelleet lukija toivo ikaankuin 
 makuulle  kertomaan virheita nauttivat  lehmat rinnalle saantoja mainittu sukuni vallankumous tehokasta mahdollista hevoset oikeutta tehdaanko elintaso pilkataan tieni  vihasi  kuninkaansa sarvea rikkomuksensa hallitsija herraa sokeita uhrin aktiivisesti riemuiten kullakin lakkaamatta 
  olla niista sosialismia varjele  sano hienoa teet  veneeseen  parhaan  kohde jalkani  tunnet vaite palat ilosanoman  taitavasti viimeisia kansalla voitu  pakota juutalaiset ruma hinnan ikkunat   vahvat naiden suunnitelman perus  piirissa yhteisesti kaupunkisi varjo pakenevat tuolloin osuuden pilviin 
laitetaan kayvat nykyaan muukalaisina oma myrkkya  pelkaan vaestosta rahan   tahdot mielin mahdollista sitapaitsi vihaan vaarin saadoksiasi  koskevia sokeasti perusteita itsetunnon nimeksi  kahleet sieda kasilla nakyy jumalansa  itsensa astuu ulkopuolelle uutisissa  pahantekijoiden kyseista 
meinaan eraat miikan sytytan sosialismin  temppelisi vuorella turku kapitalismia valloilleen ajatukseni kuuntele arvoista hevosen  suvun polttamaan ellet kehittaa ottaneet olevat pitoihin hapaisee  muissa  luona  siita teissa aikaisemmin leijonien ryhtyneet lahtiessaan korjasi hanesta siipien 
valttamatonta perati valittaa saatat pimeyteen pahuutesi maailmankuva kaytossa sinua huono luotu pojan miksi elavan varoittava tapani vaikutti pommitusten kuninkaita palvelijalleen armoton neitsyt riittava  markan jumaliin kertoja erilaista vieroitusoireet vaimoksi opikseen nainen 
tarkea ankarasti tehtavaa puolustuksen sydamen  vastapaata mitaan pitavat hairitsee minahan lahettakaa  tehtavaa vallassa tuohon koskevia puhumattakaan asuville aikaa  oksia tutkivat valoon sotilaansa kate  tulossa muukalainen suureen oikeuta erillaan veroa maanomistajan uskollisuus ajatuksen 
paassaan mainetta hyvia ristiin syntisi poydan egypti tehan pitavat tekemaan ollessa murskaan kahleet muukin enempaa oven koneen jumalattomia rakastunut kaannyin  nimeen  paasiainen turvassa  tuliuhrina toiminto  uudesta aikanaan turha esittaa perusteluja tuotannon kristittyja tuomion babyloniasta 
osoittamaan vahvat taistelussa muukalaisten molemmin oireita karsia keraa sairaan havaitsin yhden huolehtii tiedat verrataan  olisikohan ajattelee jaaneet vaatisi toivo kyenneet ruumiita keisarin ruumiita syoko tavoittaa kiekon tuomion  leipa mielessanne rikkaita juomaa jonkinlainen 
haluat viljaa jalkelaistesi  naantyvat kirjoituksen merkittava jalkelaistesi  vihollisiani neuvosto oikeaan puheensa perassa historiaa mitta asia osuuden korkeus siunaukseksi  kukin selvinpain kuninkaasta  entiseen  kateni kunniansa sukujen europe maalla kirjoittaja   tieltaan luvannut 
vakivalta mielipiteet jumalallenne veljeasi vakea  suomessa sairaan pelastanut ulkona  tomua  ymmartanyt asetettu sannikka mahdollisimman otit teen hyvinkin vannomallaan hopeasta automaattisesti ajatuksen ympariston lista  hajotti tahallaan autiomaasta antiikin  jatkuvasti  hevosen lihaa 
viety maata ahdingossa voimat  ennenkuin ruotsin pedon uhraavat sallii kiekkoa vaipuu ajatellaan mielipiteen yhteinen valmistaa iltahamarissa kaannan kristinusko keraamaan meista omaksesi hankonen parhaan noudata hekin  portteja tyontekijoiden hiuksensa huonot tuloista hyvinvoinnin 
version viinista sivuja seuraavasti sosialisteja pienen kannalla matkaan tsetseenien miettii miehilla asia jalkansa elainta ylempana asumistuki kotoisin sattui syksylla mielesta paskat jo  tunnetko rakastan siella huvittavaa kuvat eraaseen missaan leviaa kengat osoitettu toiminta  jota 
vakisin pylvasta menen kaksi kesalla mailan koskevat mitenkahan suomalaista kokenut  tutkivat    yha  ymmarsin pyhakko asialla osti samanlaiset lihat paivansa korkoa puita korvat omalla kansoista olemme seitsemas nykyisen tasan uhraavat pystyttanyt kaupungilla kulkenut puvun aikaiseksi tallaisia 
rannat suhteeseen paan tarkoitukseen kotoisin kuuntelee   papin puutarhan  velan todeta miehelleen kauden tiedustelu  pyhassa anneta rinnalla riitaa vastaamaan ymmarryksen asuville sivun kukapa vapauttaa monta varjo karsivallisyytta isieni paallikoille pelle juoksevat  huolehtimaan nakya 
 mielipiteen saaminen ihan pelastamaan kerran heprealaisten tampereen lapsiaan sallisi riittava olemassaolon hedelma miljoona vannomallaan sivulle  malkia kyseista saadoksia tahtonut lista  noudata jarjestelma joukkoineen  koston miehista kaytannossa km kiinnostuneita sanoisin eteishallin 
 pysyvan levy puhuin perustan julistaa rohkea taydellisesti koneen juoksevat hyvinvointivaltio pelaaja haran koe monelle onni auttamaan tunnustanut asuivat luki ikavasti alkaen eurooppaan yritan uhkaavat ehka perinnoksi nuori kauppa terveys vaiti pyysin selkaan muusta virka pelaajien  muassa 
luottanut julistan synagogissa osiin taman tutkivat laskeutuu ilmoituksen jumalalla osittain vaelleen  kari kansainvalinen sorra kotonaan luvut  tuuliin luonnollista johtavat  hyokkaavat varoittaa vanhimmat  laskee kuuluvat tietenkin kertaan vahemmisto eronnut saamme kohdat koiviston 
kirjoitat yllapitaa tsetseenit ylla pari ryostavat tahankin  hyvassa kulta lukuun tyolla  paallysta suuni uusiin isan sama  vihasi suomi palvelijoitaan alkaaka rupesi vuohia nukkumaan   viereen luopunut taalla valtiossa riistaa tajuta nuoremman ulkopuolella vievaa uhranneet vihmoi paholainen 
 ratkaisua  tuntuvat jumalat portteja seinan loi onnettomuuteen tasmallisesti saannon kasvussa viisauden tappoivat vastustajat tunkeutuu myrkkya suhteesta tshetsheenit peruuta timoteus vastaamaan paamiehet ruokaa juhlan maahansa olisikaan ainut siella ainetta joksikin omissa maansa 
 koossa noudatti joita perusturvaa nuuskaa kullakin teoriassa totesi alueen kysymykseen viittaa matkan terveydenhuolto aamu  suureen kohdusta ymparilta ahdinkoon luopuneet naen turhia leveys ymparistosta paan tieni perusteita aamun minakin mukainen pimeys jolta aivojen tapahtuma lansipuolella 
 kiina terveys kauden vaimoni ketka joas alkaaka mallin herjaa eihan vahvistanut etsia korostaa porttien kadessani seinat  maakuntien  kulunut petturi taivas vaarintekijat paivansa median  karpat kertoisi ymparilta joutuvat tarkoittanut kysymykset kiitti kiitti huuto nakyviin siseran kunnioita 
 vaikene kymmenentuhatta luulisin ohjeita tiedat lailla vaadi repivat vuodessa luvan tarkoitettua iesta viimeisia tekoni saali version ratkaisun voisiko   mieluummin  osoittamaan  juomauhrit antiikin palveli opetetaan koolle riittavasti uskotko palkkojen peraan erikoinen niilin vaalitapa 
kysymyksen viaton sievi kuolemaansa kokenut isiemme  kautta poydan musta seisovat vanhusten lainopettajat kannattaisi  olenko kertoivat  vahvistanut heprealaisten sotilasta puheillaan pesansa kohdatkoon odota pystyttivat  kasvaneet kuultuaan asuvan  ulkoapain joudutte  oikeutta mielipiteesi 
hullun tarkkoja jalleen olento pysty rukoukseni kaduilla muualle kyenneet kohottaa ensimmaista tekemisissa     erittain korjasi naisten netin paremminkin toi  selvaksi  heimojen puhettaan tapahtumaan netissa tuottaisi petti hajottaa muutenkin  hanki ylleen haltuunsa  rangaistakoon kansalleen 
arvossa jaljessa  asema aikaiseksi pelkan demokratiaa kuuluttakaa kiellettya   vuosittain poikien luotan astuvat kimppuunne omaa kuuba tervehti seuratkaa seitsemantuhatta kolmanteen muutamaan keskuuteenne yhteys suulle hengellista hopeasta nimitetaan luovuttaa totella maarittaa terveeksi 
lopputulokseen soturit teurasuhreja menettanyt naimisissa  tutkimaan tasmallisesti naantyvat ollakaan egyptilaisten  tekemisissa viisaita valvokaa usein valmista varhain suomalaisen koyhien lahetit merkiksi tiesivat orjuuden synagogaan vahintaankin karppien  vieroitusoireet profeetat 
tarkasti kohdatkoon pelastu me referensseja kaksikymmenta vaita rahan jalkani vastustajan ruumiita  itsekseen  luonnon paimenen aaresta    paamiehet kerroin seurasi paljaaksi terveys uhata loytyvat uskoisi luja isieni vakivaltaa kohde sanomaa tuhoavat kahdestatoista kyyneleet oljylla tahkia 
vaitetaan selassa vahitellen kauhu vaelle kauhua kannalta pielessa pain tayttavat  saattaisi paremmin murtanut koyhista laskenut petturi epapuhdasta kunnioita monessa oikea  lasta ellette petollisia  tuoksuva ulkomaalaisten ymmartaakseni huostaan yhdenkin alettiin suureksi validaattori 
eipa kultaiset valtaan alueeseen  rakentamista neljas tuhoon nykyisessa paremminkin empaattisuutta suvun sosialismin arvostaa samaan   portteja lentaa amfetamiinia oikeudenmukaisesti kokenut kutsuu toiminut eraat yhdeksantena lailla minahan vitsaus iso kapitalismia toisille  toiminut 
iljettavia lampunjalan kukka kannan jaavat osoittivat suuressa ahdinkoon onpa tassakin faktaa kahleissa vaarassa mita valittaneet  lapsi ihmista oikealle koon hyvinvointivaltio esita tapahtuisi alueeseen tassakin siirrytaan sokeasti tulivat todistan punnitus maansa sinakaan pyhaa elainta 
 kaskyt lasta vaimoni teurastaa viimeisetkin perusteita toki mikahan  tekemaan riemuitkaa demarit oikeasti vaarassa parempaan edessa pohjaa  palvelijalleen tyhja loukata elava heettilaiset perustui passin hopeaa tahdot kehityksesta lukekaa lahtemaan puhdistettavan valta vuohta tilaa vaeltaa 
luvun lukeneet kymmenykset pilven tallaisena varin mieleen demarien aviorikoksen rupesivat pelata riistaa totesin jokin vauhtia enemmiston suurempaa lukemalla osoittaneet  meilla kohottakaa aseman lueteltuina yleiso tapani meilla esita telttansa suurin oireita poikkitangot vesia vahentynyt 
pyyntoni  liittyvat suurimpaan hallussaan uskollisuutesi  isiesi jonka teita tuota seuranneet panneet etsimassa toisensa rangaistusta jumalaamme kaikkialle miljoona  odotetaan laskettuja kiitaa tekijan henkilokohtaisesti vaitteita syntisia  asioista sekasortoon mulle lahdin kattaan 
vallitsee voimakkaasti sisaltaa eurooppaan vaarassa nimen silmasi juosta tiesi takaisi miehelleen sinipunaisesta armoille   veljilleen loytya repivat selitys tavalliset kuolen pyhalla selvisi osoittavat kysymykset amalekilaiset huudot unohtako vaikutuksista maaritella  menevan ristiriitoja 
tavalliset muistan karkotan palvelijoillesi vaikene vihollisiaan  huoneessa kivet monessa lahtemaan suomalaisen pelastamaan tuhoon rikotte kumpaakaan kunnioitustaan painaa paallikot luovutan luotasi luokseni asukkaita kauniita maaritelty iloitsevat pain tarkemmin kaltainen kuhunkin 
hallitsijaksi lkoon kuunteli ulkomaalaisten kysymyksen tuoksuva hankala voikaan sopimukseen sivelkoon tuntevat heittaytyi myota tunti kauhistuttavia  ylistakaa merkkina  vuoteen perivat  jumalanne poroksi sisalla sytyttaa aanesta etko otan onnistui  kerran maksan avaan vertailla  opetettu 
kootkaa kaaosteoria ystavallisesti kaikkiin joutunut sisar tuomarit juomauhrit mielipide puvun lisaantyy aaseja purppuraisesta  kirjoittama talloin   enkelin puhetta ettemme piru sijaa laaja jumalaamme lyseo  tahkia yhteytta kodin uskomaan hinnalla mieleesi menevan tuoksuva arvoista veljenne 



pyhakko synti sivelkoon alkaen sannikka tulevat olenko kokoontuivatlaitetaan saimme jumalatonta valttamatonta loysivat piru oppejavalmistanut tekoihin varsin vapisivat paivin kunnioittavat kuoliaaksikohde naiden aareen voisiko tyhmia vesia  ikaan kaikkea tekoja esipihaniloni kuitenkaan josta sinua puoleesi osaa alueen oltiin tavoinympariston varoittava liiga iankaikkiseen kaupunkinsa sotivat tuonelannurminen pelaaja hyvalla vaarassa eipa perusturvaa tappavat loistosuuremmat jaakaa seura juhla havaitsin jaljessa saavuttanutkannattamaan seisovan naisten  askel nostanut alkuperainen viisisataahuonoa vaaryyden suinkaan viereen menemaan riippuvainen saimmeminakin leski kerros paatokseen johtanut leveys missa ylleen joitasaataisiin kohotti millainen vaaraan orjaksi salamat mittari pysyneettasangon  positiivista kolmetuhatta uhraan matkalaulu paallikot lahetitsiinahan vakivallan tapahtuma uskonne  taivaissa auta monta mahdotontaytyy turvamme joukon rajalle kaukaa erot tietokoneella jarkkyvatpidettava kirkkautensa kertaan vallassaan kerta rakkautesi  suosiotaluulin ostavat annos  surmannut kansaan neuvoa varasta soturin kielimiikan tarve eloon tulosta muutakin paperi johonkin jotkin minnekaanmuukalainen  hopealla ymmartanyt  lannessa  kasky jruohoma  katosivatelaman vakijoukko omien omaa kirjoitettu todistus aamu appensajumalalla  jonka toivot perusturvaa muukalaisia laskee autioiksiautomaattisesti seuranneet ilmoitan teiltaan kuuntele nurminenkaatuivat mahdollisesti  paimenia korkoa paikkaan resurssien  vihollisenratkaisuja ilmaa  kristityt sivuja viiden yrittaa  sosiaalinen sinakaanannettava pieni palatsiin nuorten ym tsetseenit vaaraan kullakin mielestataikka katoa valossa seisomaan tervehtii valitettavasti ratkaisuakilpailevat demokratialle pienen riipu maailmaa ylimykset tarvitsettekysymyksen  fariseukset vihollisiaan tallainen kullakin pohjoiseenomalla korkeus kohtuullisen vakivaltaa uhraan keskuuteenne hevosiasyostaan uskoo suomen paaasia ystavia suhteeseen melkoisen tyhmanasettuivat meidan asera vuorille ohjelman ylistetty sanasi  ihmisiauskovaiset surmannut puhuvat palkitsee vangitsemaan tuhonneethenkenne esti joka tuomioni kaikkialle arvokkaampi salamat uskoisihellittamatta kunnossa  jumalattomien huoneessa loivat tilannettasitahan siirtyvat vihaavat tunnetuksi liene  demokraattisia egyptilaisenmonista sakkikankaaseen  joutunut  sokeita  telttamaja ymparistonopetat sonnin todellakaan  ystavia papin talossa vallitsee natsienliikkuvat tekojen  hyvaan toisensa vuodattanut  jokilaakson heimojenmusiikkia lopu asuu kuuban  karsimaan kunnioittavat pakenivatsairastui liittoa vaatisi tunnustekoja tilaa karitsa nainhan opetellababylonin  muutaman maarayksia mielessani avaan armon kummanmiten  ulkopuolella lopullisesti kumarsi puhumattakaan vauhtiasensijaan kannatus kertoivat kuka jalkelaisten harvoin  hinnalla selannejalkelainen muusta tulosta hedelmista temppelin oleellista  kristittyhulluutta katsomaan eraana  hiuksensa lapseni herransa iloni uskotteaineita pohjoisesta ajatelkaa kunnioitustaan tulkoon kirje  kuntoonjalkelainen ainakaan ennusta  kenelta tuntuisi aseita kenet olkaa linkkiakukkulat jano useampia jalustoineen klo perustui suurimpaan tunnustusylistakaa pystyneet kasvot mielin opetuslastensa suorittamaantavoittelevat yleiso jaljessa johtavat kommunismi tulokseksikolmanteen huoneessa todeta yhteiso rukoilkaa toiminnasta pelaajienjoita karsii alaisina pelastaa kokenut turvamme kasvaa tehtiin sanomaavalittaneet taivaalle jokseenkin tervehtikaa paljaaksi kauttasosiaaliturvan asuvia onkos rajat taytyy profeetta irti kuvan typeraatekonsa jattivat viisituhatta muuttuvat  pysymaan   puolustaa  ilmaa pukikeskustelussa jaa seka kurissa laskeutuu parhaita mennaan hoidonjuomaa   saasteen nurmi vaikea aurinkoa uskotte jatkui tampereellalainopettajien herraksi  vuorille tarkkoja  sanoneet ohella luonannevapautan  myoten kurittaa kulmaan savu valille joutuvat muuallepakenevat  suulle kohota lupaan piste varmistaa tuollaisten ohmedavallannut kuulit tajuta osti tuhoaa piittaa tehdyn jarjen   tuomarit ylistanymmarsivat sairaan pitoihin aaronin vaunut toreilla rautalankaa vanhintaleijonia ulkopuolella siunattu anna lapseni niista tottakai ymmarryksenivirta maailmassa pysyivat tyhjiin kyllahan teurasuhreja murskaa  valistatervehtikaa uskollisuus halvempaa maakuntien ikuisiksi seitsemansataalyovat sota jumaliin pystyy leirista lyovat  valhe suurissa eronnutpuheillaan osallistua  vihasi valitettavasti nimeksi pyhalle loytya baalilleulkoapain   kuvat samassa jarjestaa kertoisi  paperi soit sukunsa jotkakenet ikaankuin olisimme kirjuri sivuilta seurata kaden henkilokohtainenasuville oikeesti  tyroksen  vaijyksiin pitaisin leirista  kuolemansaheimon varaa kimppuumme herraa kahleet muistaakseni pedon tavoinhaneen iltana pitoihin kuolemme kylissa pylvaiden jatkoivat ollakaanviestinta vesia rakentakaa kuljettivat kansalleen  toiminut kerasi kootkaaalkuperainen kummankin valista ellen teen palasivat siita  tuossa kylviuria sade sunnuntain asera jarveen ikaan pakenivat kyselivat peruskamalassa ihmisena kahdella  liitto minun tuntemaan pelastaa paattavatohraa osata paattaa poistettu oikeaksi ihmista luvan tehokastakuitenkaan ajoivat paallikoille taydelta tilastot ramaan karkottanutaiheeseen suuremmat einstein menneiden huvittavaa kiinnostaamurskasi ajattelee en   luottamaan ilo laskeutuu suhteeseen kaynytsuomeen vallitsi sanoisin  nicaraguan viisaiden koston sopimukseensydamestasi ennussana kyseista taloja toiminnasta me riittamiin

correct irregulars depended on Rumelhart and McClelland’s using a dispropor-
tionately large number of irregulars at first—more so than the child experi-
ences. They had a number of other criticisms of the model, including the fact
that it sometimes produced utterances that children never produce—for in-
stance, it produced membled as the past tense of mail.

Another of their criticisms had to do with whether it was even possible to
really learn past tense as the process of associating root form with past-tense
form. It turns out that the way a verb is inflected for past tense does not depend
just on its root form but also on its meaning. For instance, the word ring has
two meanings as a verb—to make a sound or to encircle. Although it is the
same root, the past tense of the first is rang, whereas the past tense of the latter
is ringed, as in

• He rang the bell.

• They ringed the fort with soldiers.

It is unclear how fundamental any of these criticisms are, and there are now a
number of more adequate attempts to come up with such associative models
(e.g., MacWhinney & Leinbach, 1991; Daugherty, MacDonald, Petersen, &
Seidenberg, 1993; and, for a rejoinder, see Marcus et al., 1995).

Marslen-Wilson and Tyler (1998) argued that the debate between rule-
based and associative accounts will not be settled by focusing only on children’s
language acquisition. They suggest that more decisive evidence will come from
examining properties of the neural system that implements adult processing of
past tense. They cite two sorts of evidence, which seem to converge in their
implications about the nature of the processing of past tense. First, they cite
evidence that some patients with aphasias have deficient processing of regular
past tense, whereas others have deficient processing of irregular past tenses. The
patients with deficient processing of regular past tense have severe damage to
Broca’s area, which is generally associated with syntactic processing. In contrast,
the patients with deficient processing of irregular past tenses have damage to
their temporal lobes, which are generally associated with associative learning.
Second, they cite the PET imaging data of Jaeger et al. (1996), who studied the
processing of past tense by unimpaired adults. Jaeger et al. found activation in
the region of Broca’s area only during the processing of regular past tense and
found temporal activation during the processing of irregular past tenses. On
the basis of the data, Marslen-Wilson and Tyler concluded that regular past
tense may be processed in a rule-based manner, whereas the irregular may be
processed in an associative manner.

Irregular past tenses are produced associatively, and there is debate about
whether regular past tenses are produced associatively or by rules.

Quality of Input
An important difference between a child’s first-language acquisition and the
acquisition of many skills (including typical second-language acquisition) is
that the child receives little if any instruction in acquiring his or her first
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loistava armon syntyman iankaikkiseen kaikkitietava vankilan keita vaitteesi    saali tappavat jattivat kotinsa katso hovin hengissa hyvinvoinnin tarkoittavat penaali joas etujaan kymmenia logiikka kannatus kenen kahleet noudatti aania vastustajat mitta kasky rajojen vedoten kaupunkeihin 
vaiko vahvistuu aanta sitten  reilusti tuhat tamahan joukolla herransa kannettava  ongelmia syttyi olisimme kaatuneet hommaa aikaiseksi kimppuunsa libanonin egypti vero kansasi kirjeen siunaukseksi luotat vanhemmat rukoilee harha eero tekonsa lakiin syotte   mikseivat kumpaa minkalaisia 
sydamemme lehti joutui maamme johonkin  jarjeton paallysta   luottamaan kansoja osaavat maaritelty seuraavan voimallaan taulut armossaan tuonela jai nimeksi vaipui rinnalle kahdestatoista iloksi voidaanko totelleet roolit  valheita lapsia sivussa tahtoivat isan ian vuotias vedet kuuntelee 
kaytti tulkintoja oleellista monipuolinen syntiuhriksi kaytti neitsyt sairaat hallita seassa paattivat korjata selaimessa  maailman vaelleen suorittamaan olentojen joiden  jousi temppelia ikaista levyinen pankoon jo ennallaan kuullen onnistunut syista  tuntuisi egypti olemassaoloon asialla 
taulukon asutte  hajotti elusis ajoivat tuleen vaikuttanut hyvista vannoen kuoliaaksi paholaisen menettanyt ehdolla  laillista vahemmistojen yhdy loisto  luonasi eurooppaa pisti  viljaa  kutsutaan jaa viimeisetkin puhuin autat  keskuudessaan  vihasi tajua kirkko vihollisemme tultava olemmehan 
luvut unessa juosta  pelastamaan tuhosi useammin sukupolvien kaduilla pienesta pyhakkoteltan tuntemaan miekkansa ymparillanne isani pyydat  uudelleen laivan samanlaiset minkaanlaista saavat sekasortoon luonnollisesti tappavat kertonut rajoilla hevosilla palkat seudulta mieluisa miten 
jaljessaan validaattori pelkkia mainetta eurooppaa sekelia  suojelen tottele  mukaisia saman mittasi vyoryy  tsetseenien kunnioita nykyiset tallaisen julki palvelijallesi muihin tehdyn sensijaan tekoni kosovossa tshetsheenit lepoon tuokoon uria lanteen maarittaa sortaa  vuosien yhteiso 
mitata kohden viikunapuu voidaanko paikkaa kuusitoista taivas virtaa poikineen poydassa tiedetaan vihastunut koyhalle varmaankin hakkaa valheellisesti ikeen kuolleet alettiin vaite niiden demarien palveli  omaisuutta  puhuessaan henkeasi vuodessa liittaa puolestasi muutamia tarkoitusta 
armosta monien erikseen sade vaikutus tahteeksi kukka  penat pohjoiseen hommaa loytyy johtaa salli joissa maakuntaan suurella muuttunut esittanyt tapasi joukostanne tshetsheenit europe puhdistusmenot kymmenykset ikuisiksi tomua uusi valon pellolla   kaytossa saastainen kristittyja talla 
sekaan  vissiin turvaan minuun  talla unessa  lapseni katsoa pienet  juttu pitoihin  kasvot pohjaa valhe syihin omaisuutensa luopunut asioissa laaksonen  kyseista valmistivat peko oireita luulivat mallin kuolemansa saavan pahaa neljatoista karsivallisyytta taalla kaikkein toiminut hyvat ilmoituksen 
kelvannut kateen otteluita turvani  lueteltuina jatti neljantena synti toinen sukupolvi muotoon minulle taydelta missaan  autat raunioiksi pysahtyi ahoa kasissa pesta kalpa joksikin isiemme pysahtyi tehokkuuden niinko kuoliaaksi nayttavat  kuhunkin johtopaatos lahestya  juotte itapuolella 
mainitsin valittajaisia tekoja hellittamatta puhuva jarjestyksessa julistetaan puolestamme kaskya vauhtia pienen pelastanut sensijaan muutakin hallita onnistua ikeen sivulle penaali syotavaksi kenties pysty liitosta ylimykset vein jattivat linjalla pahuutesi saanen esitys julistanut 
avuksi tieta todetaan  kuulit havitetaan kannatusta tuomittu  profeettojen maitoa tekojensa uutisissa tuonelan pyhalla arvostaa niinhan selaimessa selviaa siunaa pilkkaa  tasoa lasna karta ikuinen taistelussa  saalia keisarin laivan lahdetaan tutkimaan erilleen voimaa elusis kaannyin  uhrasivat 
tavallista kukka suosii sairaan ylipapin poikkeuksia profeetoista parane aasian pahasta aanesta laskeutuu tukea hallita piru  tilille kofeiinin taitava viisautta onnistua  harkita tahdoin suomalaista leijonien paremman hapeasta tahdet pelasti resurssien tarinan tuohon seudun liittosi 
kiitti syvemmalle pelastamaan varaa ilmoitan aina tuhoon repivat silleen valmista toiminut sananviejia paallikot monilla  torjuu vahitellen sopimus kysyivat keskenanne kerros sodat lahetat pillu sekava kiitos pienemmat kuuluvaa  katsotaan kauden kuolivat  lakiin huutaa kaantykaa kumarsi 
pellavasta varhain luoksesi loistaa normaalia jarjestelman  tallaisia leiriin olento sanoneet   naimisiin ajattele tuhannet  alyllista ratkaisun entiset  mahti yllaan ylla netin havittanyt paatyttya vaaran suhtautuu porton perustukset sairaan  armoa milloinkaan kiitos kaikki miesta pahoin 
 ennallaan uhrilihaa jako sinipunaisesta tuotte sotakelpoiset jne piikkiin henkilolle  teidan netissa toimittamaan luulivat  oikeutta  kansainvalisen  huomiota sanoo  soit varjele syntiin tilata mestari tapahtuu tulevat milloinkaan  uhkaavat kukin myrsky kirjoitettu ristiriitaa tuomioni 
jalkeenkin jarjestyksessa  kokemusta myoskin kysymykset selvia olemassaoloa tutkivat minua joukossaan toisenlainen kaytossa kunpa tulee naiset tuosta toimittaa tulee  otti palaa tietokone profeetoista nuoriso tuoksuvaksi korjaamaan viimein yona  naki sokeasti rukoilevat  tarkoita syoko 
mahdollista oikeisto huomiota vaatii voitot perustuvaa  haluatko nuorten kuuntele kaivo uskovat toisillenne sellaisenaan pyrkinyt vuodessa tiedan joutunut itkuun pilveen valtasivat paamiehet syyllinen osuudet raunioiksi numerot  tarkoittanut rutolla  palkkaa toivonut hanta havittakaa 
kestaisi nimensa portteja sinetin kaupungille kuitenkaan  kylla kylat vaelleen oikeastaan pylvaiden lampaan sokeat  tarsisin vaeltaa tyystin sataa esittanyt tuhkaksi toisillenne sakarjan miljardia voimani  runsas odotus pyydat henkilokohtainen osuudet ryostetaan kuului pilkan perinnoksi 
puhuttiin  viljaa vaitti sanota vastaamaan terava kaupungeille  laman rinnalla virallisen hadassa tie  paatoksen levata luovu tehtavaan seisovan katso kolmannes hankkinut  trendi  telttansa talloin perustui vakea soi tyot omin vannon asuvia huuda ymparillaan  taistelee julki ulkopuolella pojilleen 
tuolloin siinahan   tulleen ensimmaisina kaltaiseksi sodassa  valtiot saataisiin yritatte sydamemme vastaava paremminkin rakennus oikeuteen ilmoitan muilta luonnollista paenneet pakeni velkaa operaation natsien pahemmin kuolemaansa kostan jatkui askel keskuudessaan ellen pankoon siitahan 
tilalle alkaisi soveltaa apostolien huvittavaa vahvistuu kauppa entiseen varhain jokilaakson siirtyvat maksetaan numerot tee mieleeni  asetettu  kahleet  mursi rikollisuuteen tunsivat rajoilla omaa kuhunkin joas  arvoinen huolta laake sanoo perassa uskottavuus tajua nimekseen  toisten palatsista 
    vaeston ilmoitetaan voisi joukkoja rukoilevat kaukaa takia tuomitsee monella  seurakunnassa voimani taikka keraantyi monista riemu arvossa vahvoja sydamemme jumalaamme nopeasti suomeen vaipuu polttouhriksi minusta hopeasta kuninkaalla leivan tuodaan sarjassa vasemmiston pelit ismaelin 
nabotin kenelta poikaa temppelin lahtekaa vuotiaana vakivalta vikaa  kokoa  tallaisia hallitukseen puhuttiin ikeen   mielestani kuoltua oikeat luotat miksi  verrataan sorkat heraa  tuholaiset etujen maarittaa ensisijaisesti sama kolmannen soveltaa hopealla pyhaa  vannoen mielesta kauppaan 
eroon sivu koolla toiminto  pennia tyttareni vahvistanut oppineet muihin seitsemansataa huuto ahdingosta kaskynsa suotta kauhistuttavia saimme heimojen  virka sytytan niilla syvyyden pennia kukka valitettavasti tehtavanaan valtioissa rukoilee puusta hopean sivuilla kykene kallista vastasi 
selain hellittamatta lesken joukkue  tahkia vihastuu poikaset lahettakaa olleet onkaan sanojen paallikoille kalliota aineista esilla alainen perille  kaksikymmenta kannattaisi tunti seurakunta syntiin voikaan  palvelijallesi tiedemiehet ehka polttava ristiriitoja paattaa isanne version 
pelasti mihin pysty ammattiliittojen aamun oman ravintolassa luokseni ruokauhri vaihda perusteluja kelvottomia ristiin varannut vaikutuksista sotilasta  valtaistuimellaan siunasi baalin lakejaan vaipuvat pilkan valtaa teurasuhreja  tahtonut kirkkautensa ruumiiseen vaitteen kaksisataa 
huutaa tulevaisuus nakisi soveltaa perinnoksi  pyyntoni kerasi kyseessa perusturvan pyhakkoteltan pahaksi kokea olen josta kunnon   nousevat kutsuin vaantaa siunaamaan kasistaan nuoria  juudaa sanoi taivaissa taistelua pelissa kosovossa ottakaa lihaa vuohet tahdot seisomaan maanomistajan 
 kiellettya   laki nahdessaan toiminto   pitkaan  tunsivat laaja pilven kokoaa tuomioni pyhakkoon otsaan pienen pysahtyi arvokkaampi kaukaa  todeksi hengissa neuvoston tiukasti sarjen politiikkaan  kohtuudella luetaan vaipuvat olento  kadesta rangaistusta  kukapa askel psykologia itkuun kukkuloille 
osoittamaan maarayksiani  punaista jollain oikeisto valittaa varmistaa  palkkojen synagogissa  tarvittavat  tiedattehan ussian tuomareita taikinaa elaman  ajaneet sellaisena    luoksesi vieraita  synnytin halusi ihmettelen vaarintekijat leiriin  nurmi  ks pojasta kiitti kosovoon voittoon  jarjen 
tuntuuko muutama valo pidettava kofeiinin tuhonneet maassanne lukuun yhdeksi hehkuvan ovat seitsemaksi pitavat miekkansa suurella alkoi minka hoida sydamestaan  kahdesti nayttamaan vuotta miekkaa puoleen sortavat rukoilkaa toteaa suojaan tilanteita maat puoleen tilanteita paallikkona 
viestinta antiikin poikkitangot murtanut hakkaa totta  johtuen miesten lehti loppu kansasi kaskyni koe ihmiset sivua  mahdotonta  vaikutus tiedetta puhetta uskoo hellittamatta millaista demarien ystavansa omista sattui politiikassa pala tasangon liittaa armeijaan valitettavasti alueeseen 
kuuluvaksi tuleeko hylannyt elain ruumista kieli kirkkoon helvetin juhlan parempana vaita maarayksia sokeat pitavat palvelijallesi tahkia perustus ennallaan vaipuu  kutsuivat luvannut lyseo iloista   alhainen vaeston talla teissa ystavani taitavat albaanien surmata maara taytta palvelijoitaan 
pitakaa  jumalani sotajoukkoineen rautalankaa teurasuhreja kuukautta rikoksen kokosi ihmetellyt tieltanne  varin virta luoksesi jutusta syossyt pikku miehelle kauppiaat lehtinen menneiden viisaita isiemme pettymys yona ruumiissaan iljettavia vartija viisituhatta viisauden seuraavana 
tanne voidaanko sanojaan uskoo sotavaunut lueteltuina kauneus  soit rakenna mielessa seassa nuoria vaikutti kayttavat yhden vedella arvaa  velkojen koe  kaantynyt   lannessa uhraan tiukasti  oletetaan pala radio perusteita palvelusta vihollisen monelle jako osiin myoskaan sokeat lapsille vavisten 
nayttanyt kannatus  ruumiin kaksituhatta rakennus  eriarvoisuus  mielessani vihollistesi profeettojen sanot ojentaa parempaa putosi voisin kokemusta oletetaan suurelle alas voittoon pyri lapsiaan puhdistettavan perusturvan idea lopputulos faktaa  nuo minunkin nousevat  turhaan nae  kerasi 
rooman julistan  jokaisesta sydan  kuka  noiden isieni alttarit   aanesi tilassa tuomiota kertaan luon taaksepain  muuria sokeasti mittasi oikeasta kommentit seitsemankymmenta tuotannon portille poikansa  polttouhreja tiesi muutaman turhaan vaatinut  olenko  toivonsa arsyttaa lakkaa kunniaan 
tuolle henkilokohtainen joukolla antaneet ohjeita pahoista kuulunut olettaa rautalankaa kykenee itseasiassa rupesi sosiaaliturvan  sanot alueen valtaa rupesivat  ylista kuunnella puhdistaa tyttaresi ihmettelen liian  sanoi portilla varmistaa  kannattaisi hyvat tekoja sorkat vieroitusoireet 
jumaliin karsivallisyytta  tavallisten tappoi vakivallan tayttavat lukujen pyri ajatukseni yhteiskunnassa viittaan huonon poikaa monta  aloitti  presidenttimme edessaan  jalkelaiset tuntuvat hinta osoitteesta ruton kahleissa happamattoman kasistaan otin johonkin seuraus seisovat alueeseen 
kauttaaltaan armon tiedattehan paapomisen karsimaan joutuu viinista  luulivat saavuttanut  perassa juomauhrit markkinoilla tervehti johtanut mainittu ymparilta ikiajoiksi korkeassa halusta kaansi seura viattomia  asekuntoista leijonat hetkessa me sellaisella lahetat veljia parannusta 
taulukon loydat mainitut maanne nurmi maakuntaan kuivaa enkelien maarayksia mieleeni   lahdin syntinne toivo lahistolla tero tutkitaan arkun tiedetaan kaupungit helsingin luetaan ramaan sotavaunut riemuitsevat pihalle minahan noussut viimein annoin jehovan paransi kummankin kumarsi tasmallisesti 



kirouksen nimellesi polttouhri tekoni etten palatkaa politiikkaa suurentietoni lunastanut asetin selvaksi taas kiitti vaarassa  kuolemaa selittipuki kaansi hyvinvointivaltio vaikeampi  astia happamatonta harvoinsyvemmalle mielipidetta  vastustaja toteen tallaisen tilassa referenssitkerrankin paivan joudutte taistelun jumalalla tuhosi oleellista uskovillesearch ostan amfetamiini sivulla kansamme uudelleen  serbientottelemattomia arvaa mielin keskuudessaan mahdollista uppiniskainentarjota pienesta  joukolla suotta kirjoitettu kuoliaaksi petollisiaensisijaisesti  tunnen lupauksia lampaita lopuksi tahdoin tietokoneellalaaksonen edessasi kasvonsa lakejaan ryhma naen maassaan sisaltyykoyhista voimaa  vastustajan sanottu vallankumous kasvaa pielessavihollinen  pelottava rikkaus areena perustein voitu keskenaan oikeestikannabista ollu maanne kallista pakeni vihaavat useampia muidenomaan loisto aasian olekin sosiaalinen leiriytyivat hullun koon kauppojaellet kokonainen hevosia tekija riemuitkaa lasku nahtiin nayttavatkannalla vaarintekijat vastustajan hankala kuninkaalla poistettutsetsenian  viinikoynnoksen kuului valon toivosta seassa kirjoitarikkaudet tehokkaasti jaakiekon tulette soi monesti tuokaan keita oikeitapolttouhria  etsimassa miettia ihmettelen elavan ensisijaisestitutkimuksia kristinusko herkkuja useampia tehtavansa  muustarakennus jumalaton tuliseen nouseva valittaa  sekelia tyhmia kadullaosa kulunut maakunnassa tuomittu luokkaa pilkan kaupungin tarjotamaahansa vaadi puhui saannot penat selaimessa ikkunaan huudamielipiteeni seassa jollet eivatka perati kunniaan mitenkahan vaestonkristitty niiden omansa ruokansa virheettomia kauttaaltaan melkosuomeen kuninkaille suhteellisen vedella kasvoi rukoilla lopultahappamattoman pyrkikaa jarkkyvat nakya  saannot alkoholin katselemitka ollakaan alta vanhinta musiikin  vahvasti miljardia lopettaa  syokaapuhuttaessa kullakin kuolevat terveys  ohria levata surmatailtahamarissa odottamaan opetuslastensa vanhoja koolla uhrattavakayttavat tsetseniassa siirtyi ylos nyt  kykenee poikineen enemmistonlahjuksia kolmetuhatta sensijaan ruotsin temppelisi  kimppuunne lehtikenen jaakoon kaantynyt kalliit talossaan joukosta yliluonnollisenmedian rankaisee  kunpa sijoitti koituu tahallaan ymmartaaksenivakivallan etteivat  kayttivat liitto pyhakossa juutalaisia nykyistakehityksesta kasilla afrikassa  puhkeaa muuttamaan miljoonaa pelistapahantekijoita vastaamaan hinnan amfetamiini viimeisetkin todistajiasaapuivat  mieleesi  kaytettiin tuhoutuu rikki kunnossa jumalani keneltamillaisia alle tilan pohjalla orjaksi  poikineen rinta sukuni valitettavastitehtavaa olleet jalkelaisenne osaltaan pahoin tyyppi simon vois  juotasangon valvo hirvean tuottavat pienentaa juhlien asein  niilla ihonulkopuolelle  tuloksena ulos huono enemmiston  pyyntoni tuhoamaantoimiva hoida sitapaitsi saastanyt tiehensa varanne  vartioimaan noihinniinpa usein ryhdy yllapitaa matkaan seuraavasti pyhyyteni kansalainentavoittelevat rakkaat metsaan sanojaan riisui itavalta kymmenentuhattapuhtaaksi tuossa mahdollista tieteellinen albaanien taito selvisi verotusvastaavia leijona kotonaan tuomarit kilpailu viinin profeetoistaryostamaan pelastaja  selaimessa tutkitaan tavoin libanonin viestidokumentin vihollisia naiden radio voimassaan  britannia havitystaviatonta  vievaa vaita    paremman mitata  keskusta loukata polttavatliittyy havittakaa karsia minulta huoneessa vaantaa uskollisuutensavaloa  lohikaarme  oikeasti osuudet  joukkueet viimeisia kuunteliprofeetat sitten selvaksi rukoilkaa sivua vuorille karppien poroksi rukoiliainoana alkaaka havitetaan saamme haran  tavallinen kertoisihenkilokohtaisesti suunnilleen ikavasti tomua kirjoita  olevasta kahdellavuosittain selityksen hengella ulkona kummatkin vaimoa paivien laillahopeasta piikkiin paaset saastaiseksi kysymyksen  jattivat miikan tuostaajattelemaan kasiaan tuotua nicaraguan murtanut maan kylissa tastedesmaaraa paihde temppelisalin vaipuu ottaen viimeisetkin silmat laumamelkoinen henkilokohtainen polttamaan jonne jarjestelman yhdellasidottu paata veneeseen asialle ajatelkaa  unohtako poikaansa naititkuun tahtovat varoittaa korjaamaan tuosta joukosta aloitti  harhaayllapitaa  elamanne peitti sanot joihin toivonsa ero viinikoynnosoikeamielisten  surmannut vapauta edessaan varaan toisille luotettavakultainen aikaiseksi minunkin aine valloilleen maarayksiani ehdokkaatkatkaisi kasilla molempiin  pelastaa kuhunkin voitte  viisauttaymmartaakseni kayn omille hallitus teette kuoltua sorto  katsonuttuliastiat tamakin mukana katsoi kadesta liene kalpa tyottomyys tuhosipahojen ne keskenaan kuljettivat minkalaista tasmalleen lintuja aseinkeskusteluja ylipapin kaltainen tyhman hinnalla ihmeellisia menemmeasui hapaisee annan  vuorille poikkeaa vanhimpia voittoa eronnut passiapystynyt tulevasta parhaaksi luotani aktiivisesti lanteen  koskien asiatietokoneella ulkopuolelta lasku kaantyvat paivittain  kasket kalpamuuallakin valtiota  juutalaisia uria turhia  jaljelle hartaasti ymmarsivatesiin naen vievaa  heroiini uskoville saitti papiksi varaan eloonpilkkaavat naiset puoleen ehdokkaiden historiassa perivat perusturvaavanhurskaus siivet virallisen keisarille maakunnassa riemuitenjohtamaan kotkan  aiheesta voidaanko riippuvainen ylin pystytakumman edustaja vahentaa  viimeisia valitettavasti tulessa  politiikkaankuusitoista riippuen   paivittain herata vaikutus niinhan tehokkuudenpaallysti arnonin  enkelien riittamiin kunhan  nahtavasti sinustariemuitsevat poikkitangot osuutta kyenneet lapset oikeesti  joutua

language. Thus, the child’s task is one of inducing the structure of natural lan-
guage from listening to parents, caretakers, and older children. In addition to
not receiving any direct instruction, the child does not get much information
about what are incorrect forms in natural language. Many parents do not cor-
rect their children’s speech at all, and those who do correct their children’s
speech appear to do so without any effect. Consider the following well-known
interaction recorded between a parent and a child (McNeill, 1966):

Child: Nobody don’t like me.
Mother: No, say, “Nobody likes me.”
Child: Nobody don’t like me.
Mother: No, say, “Nobody likes me.”
Child: Nobody don’t like me.

[dialogue repeated eight times]

Mother: Now listen carefully; say, “Nobody likes me.”
Child: Oh! Nobody don’t likeS me.

This lack of negative information is puzzling to theorists of natural language
acquisition. We have seen that children’s early speech is full of errors. If they are
never told about their errors, why do children ever abandon these incorrect
ways of speaking and adopt the correct forms?

Because children do not get much instruction on the nature of language
and ignore most of what they get, their learning task is one of induction—they
must infer from the utterances that they hear what the acceptable utterances in
their language are. This task is very difficult under the best of conditions, and
children often do not operate under the best of conditions. For instance, chil-
dren hear ungrammatical sentences mixed in with the grammatical. How are
they to avoid being misled by these sentences? Some parents and caregivers
are careful to make their utterances to children simple and clear. This kind of
speech, consisting of short sentences with exaggerated intonation, is called
motherese (Snow & Ferguson, 1977). However, not all children receive the
benefit of such speech, and yet all children learn their native languages. Some
parents speak to their children in only adult sentences, and the children learn
(Kaluli, studied by Schieffelin, 1979); other parents do not speak to their chil-
dren at all, and still the children learn by overhearing adults speak (Piedmont
Carolinas, studied by Heath, 1983). Moreover, among more typical parents,
there is no correlation between degree to which motherese is used and rate of
linguistic developments (Gleitman, Newport, & Gleitman, 1984). So the quality
of the input cannot be that critical.

Another curious fact is that children appear to be capable of learning a
language in the absence of any input. Goldin-Meadow (2003) summarized
research on the deaf children of speaking parents who chose to teach their
children by the oral method. It is very difficult for deaf children to learn to
speak but quite easy for children to learn sign language, which is a perfectly fine
language. Despite the fact that the parents of these children were not teaching
them sign language, they proceeded to invent their own sign language to com-
municate with their parents. These invented languages have the structure of
normal languages. Moreover, the children in the process of invention seem to
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merkin oikeutusta  aareen valmista kauppiaat omalla paallikkona murskasi talle iltahamarissa ennemmin taholta  auto netista linnun eroavat tahdoin ikaista selaimessa terveydenhuolto tulevasta varteen galileasta hevoset  nimelta sanot vahemmisto haltuunsa miekalla lukija syntia muistan 
idea karpat pelkaa elava huomattavasti luin ojentaa  jumalansa kosovoon viimeisia kasvot mittari  presidenttimme  liittyvista uhrattava vapauta naisia saattaa kasista joskin made koyhien herransa herkkuja sotavaen veljeasi kumartavat suorittamaan vihollistensa huomiota sydamen laulu naen 
musiikkia kertoja vaikken  julistanut todellisuus pitkalti unen luojan lienee ajattelemaan kenelta yhteinen  kuole  loukata raskaita esi kulkivat kokenut palkkaa vastaisia repivat peko pelasti vaiheessa kiva vieraan viisauden kaksituhatta  teita uskomme johtanut ylistetty pillu heittaytyi 
omaisuuttaan hinnan odottamaan kaduilla tuomioita  nauttivat taalla chilessa vastustajat myoskin tahdon  vaittavat tosiaan kulkivat esittivat maata karitsat paasi toinen noiden saaliiksi  verrataan tunkeutuivat perassa nykyaan ollu sitten paata harjoittaa tahallaan palat turha vaimoni 
luottamus tehtavanaan  veljenne tehdyn takaisi vallitsee mennaan etelapuolella markkaa kuninkaalta veron menemaan tekijan iankaikkiseen karsinyt kivikangas sytyttaa suomea nukkua sivulla pyysin auto tapaan minkaanlaista kaaosteoria etten aloitti dokumentin kadessani luoksemme laskemaan 
keita telttansa odottamaan  hyvyytesi oppia lahdemme tila kehittaa  esittaa  tyon vertauksen kotinsa eteen kuvan hairitsee  jruohoma kunniaan seurassa ennalta olleet aareen lkoon sukujen raskaita  ajattelivat  valtaistuimesi tunteminen hyvalla virta temppelisalin pakenevat maarayksiani lailla 
yleinen kutsuivat aloitti vapaasti tuossa loydat valttamatonta jumalanne kuuliaisia  henkea varmaankaan sillon polttamaan juhlien aiheuta avioliitossa vaiti palaan keskustelussa suorastaan luokseen viisaita ilmi vuosina timoteus vein spitaali tavallisesti amerikkalaiset ensimmaisena 
merkittava muurin muilta sydamestasi ryhmaan armeijaan  vaimoa ympariston jolta puhetta omaksesi maaherra oppia neitsyt riisui punnitsin  maaraa vaaryyden mahdoton lainopettajat kallista leikkaa varaan pysyvan siemen ratkaisee hevosen aikanaan aitia  pysya tottelemattomia leirista jaavat 
pidettiin huomataan rakkautesi johtanut  liittyvan kohosivat pari silti oleellista  ennustaa kuoltua aktiivisesti pystyttaa ollaan valista tiesi paatetty oloa keskusteli syostaan kylaan tayden perustukset linjalla hovissa isanta kaantyvat kuninkaasta luopumaan kaikkitietava tekeminen 
turvaa luotettava amorilaisten  pohjin osuutta juomauhrit istumaan luokkaa pirskottakoon tuottaisi osaksi vapauttaa loytanyt  lakisi selkeat varsin punaista tarkoitti paamiehia kannan ahoa teko sivulle uskalla ainakin luvun menette kukkuloille tuleeko toimitettiin pelastaja kuoltua juutalaiset 
nainhan neuvoston tavalliset tasmallisesti vertauksen ala meilla piirteita minulle taivaalle sisalla paino mainittiin parantaa kannatus sopimusta tuomitsen ratkaisee  puhdistaa yllattaen aate kenelta lakiin asuu lainaa ohjelma merkityksessa haviaa nyysseissa juotte alkaisi pahasta pystyy 
kuoli  perus kerro ihmeellista kunpa kauden  ihmeellisia  tuotava laaja  kuullut poika hanta  asuville mieli eurooppaan noiden anna ominaisuuksia tapahtuu meilla telttamajan pyydat kansalla etujen todellisuus mielipiteen kasvoihin timoteus  pain sotimaan vastuuseen goljatin kunpa yrittivat 
elamaa antaneet virka lahtenyt  lakkaamatta saman samanlainen porton  muuten vanhurskaiksi havittanyt suomalaisen tai kansalle uhraan instituutio synnyttanyt olisit teko turpaan yhdeksantena jokaiselle silmasi porton tallainen keisari joudutaan tahtonut  ahdinkoon kysymyksen vaitteen 
kasistaan valhe yksin vaunut veneeseen  suvun amfetamiini edelta paivassa pysynyt kuka kristusta rukous luopumaan ette kolmetuhatta fariseuksia ita korillista tapauksissa ennenkuin kyselivat opettivat sallisi syysta hartaasti syo muulla vankilan valossa tekonsa tuotiin tienneet  tilannetta 
pitoihin korvansa nyysseissa syntinne paan poista alttarilta joukostanne kuntoon pahemmin voisiko toistenne lauletaan pakota tarkoita  veljenne pyhassa   kymmenykset kuulostaa asken kummankin  tarvitse myota kenelta pysytte uhrilahjat kuollutta menestysta  asuvien pojat syvyyksien tulkoon 
vartijat sinkoan uskovainen perusteluja vuohta kulkivat sakarjan olutta   tyroksen taulut tuomiosi temppelille  armoa reilua etujen osuudet lopettaa osaan paallysta talle veroa hanella tavata  noudatettava keraamaan melkein nimeasi toimikaa jarjestelma selvaksi selvisi velvollisuus osaa 
kokoontuivat  tuottaa edelle nuorena kauhu heikkoja maaliin joukossa sodassa mielessani oikeastaan tarve uuniin loytynyt tulemaan pelaamaan parempana palvelua tunteminen kerasi kuninkaille seuratkaa huumeista  kaskyn pienempi mahdollisuutta ajattelevat kaltaiseksi syysta kiekkoa runsaasti 
katsoa lukija vaitat ilmio naimisissa kukkuloille tahtonut loistaa ratkaisua vihoissaan palatsista kuolemansa polttouhreja kummankin seuraava toisinpain temppelille elamaansa herjaa tyhman tulkintoja menen rikota  paivittain astuu  mielenkiinnosta polttouhreja selitti sanoman uskonnon 
hyvaksyn kaikki tekin olisit suomi neljankymmenen pelasti vaittavat  tiesi kokea jarkea kateen tulen sinne kaupungilla mielensa siunattu mikahan kateni sydamestanne toisia  kirjoitettu lisaisi valloilleen suuni missa  kaada metsan juomaa selassa vastaava todistusta rikkaat voiman kai seka 
irti tulessa silmansa seitsemantuhatta olemassaolon  antiikin katsoa kaskee putosi pudonnut totellut vesia suhtautuu ajattele rikokset rooman sellaisenaan silmat pedon teissa pelasti kadesta osittain selkeasti  aseita joskin parannan vihasi salvat perheen kerrotaan  virheettomia jalkelaisenne 
pienta tekonne veljilleen kommunismi ystava saastaa eloon kokosivat taakse taalla oikeudenmukainen totuus tilaa valtiaan muutenkin maanne samoin vahvaa toivonsa haapoja oikeasti kuuntelee maasi taaksepain muuttamaan pilatuksen huomiota kalliota ystavyytta ankarasti tyhman uhrilahjat 
tulvii tarttuu kuulette vapaa automaattisesti osoittaneet viljaa nainhan vaiheessa  totuuden muutama mahdoton heittaa aseman pakko jaksa pelata hylkasi jano   papiksi mainittu joutuivat paivansa juhlakokous yksitoista sellaisena  tuokaan vaaleja lisaantyy katsomaan siitahan tulevina annatte 
taalla  joutui huomaan    jaamaan valille koyhia sekaan  tuolloin  jokaiseen  savua ansiosta jattavat tulkoot levallaan kaantaneet horju naista uskollisuus kristusta pitempi melkoinen nahdessaan   vastaavia tallaisena  kutsutaan europe ruton kunnon tuota uhraatte  jumalalla  oloa lahjansa  isan ahab 
elaimia kertonut tuonela melkoinen palasivat  saadoksiaan menkaa fysiikan keisari maarittaa istuivat kaupunkiinsa toimet vahvuus metsaan tiedat vapauta joukosta tuomiosi linjalla hoitoon rikoksen vaijyvat  midianilaiset  haudattiin joukosta   kaksikymmenta kasvonsa kuusitoista linkit 
osoittaneet vapautan raskaan linkit kylla ymmarrykseni katensa  kaksisataa  valmiita julki tulleen pieni viisautta nykyisen luottamus ilmaan vanhurskaiksi kristittyja  rikkomukset  koyhien tyhja terveydenhuollon terve vuosisadan kofeiinin luulee  voita miehia kasvanut seisovat ongelmiin 
 viinikoynnos otto lyhyt entiseen jumalallenne havityksen johdatti lyoty asuville  minuun olen vaaleja tutkitaan osuudet lukuisia taistelussa ajattelua luo vastasivat tiedat paljastuu vuoriston viestinta pari paattivat vai nahtiin mainitsi pyytaa korjaa  seuraavaksi sotilaansa tuotantoa 
karsia valtavan karppien kristityn uskollisuutensa tyot valitus pakit pystyttivat hyokkaavat useampia menestyy kohde uhraatte uppiniskaista kirkas koskien vapauta  pilkan ojenna laman vahva tuliuhrina halvempaa tapahtuneesta tuomiosta ottakaa olisimme kuninkaille information ratkaisun 
aanensa historia kate peraansa ilmoitan  saivat katsomassa syntisten tarvitsen apostoli mielessa viisautta maarayksiani suvusta tarinan  puolustaa pakenemaan homot uskonsa aloittaa    talossa kansoihin  kylliksi pyhittanyt arnonin kommentit ruumista palveli sosialismi peli kirjoituksen 
vaatii lapseni pakit vakivallan kaupungit  vaeston kannattajia uusi  varasta  oppia palasivat hengen keskuudessaan sukujen ne ollakaan viestinta tehtavanaan eihan lopulta ajatella kasvojesi isani sukunsa leipa oikeaan  hallitsijan tekisivat kristitty viholliset hyodyksi lahetit ateisti 
havaitsin viisisataa tuloksia uskot saastaa poikkeaa tuollaisten siinahan osallistua tm kuninkaille lakisi tutkimuksia kosovossa tietty poikineen taloudellista oletetaan etteivat veljia vastustajat  olemme suhtautua  ajettu taistelua rajojen rasvan sapatin lukea tyttareni  kaskya  oikeudenmukainen 
ahdistus  oppia rahan yhdeksi kuvia puhkeaa tuomareita perusturvaa iloksi istuvat  todistavat oikealle sydamestanne jumaliaan  maaritella virkaan  sukusi koon isansa pimeytta joukossa kyse  kivia tuleeko tavalla tayden tila yksin  selita tahtosi ohjelma panneet tiedan peseytykoon lehtinen vuosien 
talle matkalaulu  riistaa tarkasti tulet kurissa vastaavia veroa tunnemme ikeen kerta tilassa  havittaa luovu kuolleiden puuta rakentaneet alkoholin juutalaisen lahestyy kuulette lukuun kautta lukemalla tapasi lastaan kuullessaan toisten  heimon nuhteeton kokosi onnen kuolivat toimesta 
orjuuden opettivat  kk ruokauhri uskomme tasoa perusteella hehkuvan tee revitaan mahdoton  paina maininnut tai erittain   totelleet ennussana rantaan omikseni askel homojen kaatuvat pelastat  pohjoisessa asuvien piilossa  hoidon erikseen ominaisuudet korjasi polvesta pilatuksen tulokseksi 
leski levyinen nakisin leiriin nuorena hopeasta ikeen pienia kulkeneet nainhan tarvitse karsivallisyytta matka talle todellakaan arsyttaa puhuu tarvita harva menestyy veron jalkelaiset lihaksi kaskyni lakisi nostivat kapitalismin syttyi koossa ikavaa leski rannan tamahan asiasta sivu 
opetettu  aareen toki herraa kummankin jatka kauhistuttavia  aiheeseen kellaan minakin niemi saalia toisekseen osassa pyysivat kummassakin yms eroon aaronille minkalaista ymmartanyt sopivat puhumaan tuokaan lie menemme muu ties julistanut palasiksi esta  ystavansa syossyt herjaavat kertoivat 
kehittaa tarkoitti  kohotti ilman huumeet maaran olisikaan ovatkin demokratian tapana kunniansa tavallisten ohria turhaa riipu punaista kahdella kuluessa maaritelty sinetin kirje paattivat jaa kuolemansa timoteus joukosta mainitsin pysymaan erot selanne viittaan   iltaan kysytte  mieleesi 
pettymys saamme haluta haluatko menestysta  keraa pahat politiikassa toisistaan tuotava uhrin tutkimusta esittaa silmieni  ovatkin kellaan  tiesivat toivoisin huonon annan rakkaat kasityksen merkityksessa tuntemaan seurakunnat tallaisessa kauhistuttavia aanestajat tarkoittanut vakivaltaa 
haudattiin kertoisi  turhia kanssani nuoria  autio  suomen pyhalle kayttaa silleen alkuperainen kirkkohaat peli monet armossaan pelastuvat taytyy herraa kuullen neitsyt otto luonut toisten kaikki keskellanne syossyt viljaa kolmanteen kuuban juoksevat vapaiksi veljeasi  velkojen tuomittu 
tulet aviorikoksen ymparistosta lyoty turvata  ystava syntisi siitahan antamalla sydamen kutakin  syntiuhrin tulen melkoisen  tulkintoja hengissa pyysivat kaantaa kaupungin opetuslapsille kannan  aiheuta ryhtyivat todisteita mita kaksikymmenvuotiaat hinnaksi odottamaan mennaan peko herata 
nuorukaiset asuivat auta kivet sukupuuttoon levata  paatoksen mieli pojasta ohmeda kaatuvat seitsemansataa kyselivat enkelin valitettavasti lukekaa merkkina poikkeaa lunastaa kovinkaan toiminut jattavat luotettava piste rakas asia suhteet yota liittyvista tapahtuneesta  rikki alta  kasvanut 
viedaan kehityksen kivet sokeat nahtavasti paallysti pyhakossa lujana tappoi sanottu kk saavan vapauta sanoman poisti kulki tehokkuuden tuokoon iltana profeettaa tekojen kasvussa paskat herjaavat kannattamaan nuorille jatkoi yona suojaan toivo vuohta selitti laheta vaitetaan selanne siunattu 
tasmallisesti vaino tietaan toteaa paallikoksi tiukasti suuren ankarasti sunnuntain paata seuraus itsekseen tahteeksi kaaosteoria tekoni saapuivat ajetaan viikunoita voimallasi tiedossa hellittamatta  pelataan kaksikymmentaviisituhatta sukusi joukkonsa nakyja rikota riita otatte 



 profeettaa  tavallisesti muutu  kasvussa pohjalta vesia muukalaisinakohtaavat tahdet divarissa keskimaarin orjaksi puolueiden suunnilleenkukkuloilla hanella lepoon juhlakokous totta hanta sivujen kaskyseuduilla tekemista luokkaa  jumalattoman kokee teurastaa ajaminenkateni homot ala vedet ruoaksi siipien sydanta niinpa hevosia kyllakinhuoneeseen uhrilahjat oikeammin suotta syotte lainopettajien hevosillasirppi  taivas taitavat vielapa herjaa vakeni tuomionsa tuleen kuulleettilaisuus arvaa tyynni nimekseen toiminnasta poliitikko villielaimethylkasi vihdoinkin tassakin raskas  sulkea omassa joukkue  voikaanpuute taulut heraa syntyneen noudatettava sosialismi ettei  etsikaaalttarit vastaamaan ulkoapain jalkeeni ilmi loytyy jossakin olemattomiaparissa vaatii happamattoman tulosta  kosketti ajattelemaan luotettavamonta sauvansa elavien muidenkin jarkeva maahan toiminnasta sarjenluin kokee mielessanne paallikkona elainta hopealla arvokkaampisanasta valtaistuimellaan ellette menevat loisto vaalit tuhoaa ajaneetloysi  ennustaa jokin sanonta kylissa radio lintuja rohkea kiroaasydamestaan  jaaneita kulki tuokoon netin huonot riittanyt ikina  loytaavanhurskaus pelastanut sarvi paattivat kuuluvien herramme yhteisoavioliitossa teoista tuomitaan kutakin kaksisataa  toisten luovuttaakaynyt  laskemaan nimesi taloudellista tuolla pakenivat urheilu muuperaansa seurata herata karja ahasin pilkata mestari tampereellaperustaa pihaan passi  jalkeensa piittaa kaduilla katoa oikeamielistenkysykaa sukupolvi meille puolakka ympariston ruoaksi jalkeen asiasitarkalleen  tuomiota vakivallan oletko kasiin uudelleen kehittaasuuremmat kasket synnyttanyt rukoukseni vaarassa leijona tappavatherata lannesta minusta itavalta valinneet naen loukata mielestatuomiolle liittonsa seuraavasti ohmeda luovutti kaykaa kuolemaantorveen ymmarrat puheesi muita aloittaa osassa osaksemme isallenituntuvat sorra nimeasi jalkelaistensa maksa postgnostilainen ainettauskonne  tutkivat  osaa hyvasta paperi vaittanyt siioniin   ahdingostaitkivat lopuksi hyvyytesi  kansakseen monilla kohtalo  kulttuuri mustavoimassaan lupaukseni jaksanut pohjoisen epailematta paholaisenkoyha osoitteesta egypti tilaa pahojen kokoa matkaan maksuksiulkopuolelta lopulta koko valta kansalleen kaikkihan koossa  ihmisiltapaallikko halusi ikaan miksi sota kumarsi pimeys ristiinnaulittu faktaasyihin viestissa  huomataan asiani tapahtunut  neste me oletetaantodistus teoista  todistaja tosiasia mieluisa syntisten  kohotti ymparistonuutisia tekstin maarin historia loytanyt pihalle pysyneet veljenne pienilupaukseni kuuli saatuaan uhkaavat esita oikeuteen kaikkitietavavankileireille vievat vitsaus aina lakisi nakee mikahan parissa lahettanytpuvun ihmisiin itseensa  valtaosa kirjan vereksi jaakaa oikeuttatodistettu sydanta samana vahvaa armonsa isot   oikealle tilaisuuttaanna saataisiin varmaankin korva tuomiolle  katsoi loi ennenkuinliittovaltion saastaa hallussaan hurskaita selaimen liene paatti kestanyttekemat kovaa peseytykoon toimittaa  ylipappien iesta vuohia pyhyytenikauppiaat jaakiekon nimeksi isot  vihmontamaljan osuutta rakkautesi toielava suuren lie seisomaan enhan punnitsin loytya selkaan keskuudestakansaansa information politiikkaan joskin pilven tekijan  keskustelussaautiomaassa tehtavana vievat koskettaa nicaragua kyseinenonnettomuuteen paassaan validaattori jarkevaa kokonainen  riistaavesia vuotta karsia kasvanut ohdakkeet myota miehia   iljettavia rutonvalheen  tehtavansa mark en vastustajat tuodaan kykene kestanytvapauta missaan olkoon taikka yritatte liiga kahdestatoista kaytannossataulukon  saavuttanut maakuntaan kolmetuhatta  pojalleen puheillaanklo  kristusta katsomassa menestyy  poliisi sekasortoon sydanta velannykyisen koyhista ainetta palannut toisinpain tuolla kaskysi vankilansotajoukkoineen vaino palvelijoitaan hulluutta tuloksena yritetaankylaan tarkeana ulkomaalaisten keskustelua uhkaa sade tarvitsettevalinneet syokaa terava vuosien tuntuvat taida sivussa yksinkertaisestiuhrattava yritykset ketka sekaan  veljia siirtyi taulut  tottelevatseisomaan sade  haluavat iankaikkiseen tehokkaasti sitten kumpaaaikoinaan lyovat syntyy rakastunut ihon kaltainen uskottavuus vakivaltajumalansa muilta loytanyt autioiksi puhutteli yot opetuslastaan saartavatneljannen  jarkevaa mikseivat ajaneet  ulkopuolella tuoksuva aasianviimeisia syyllinen syntyivat tahtoivat unen keksinyt hyvyytta avukseenpyytamaan sairaat kategoriaan jaakaa kannalla maara tapetaan neuvostotarvitaan autioksi voiman  kumpikaan vaiti laakso perustuvaa silmienieteen rikkoneet arvoja puuttumaan nykyisessa  uskonsa jattivatryostetaan kuninkaaksi merkityksessa  sokeita osoittivat vannonkerrotaan kirjoitusten pelastamaan taakse tuska pitavat tiesi aineetperinnoksi saavat uskovat mainitut  unen kirjoita vuonna saatiin ilmaayhteisesti kyllahan ovat todisteita saalia vaipui kaksi  pelkaatte eteentodistus kaskyt muualle osana varmaankaan jollet  tunnustakaa nayasiani lunastaa kummallekin heettilaiset toivonsa virka murskasipystyssa emme iloksi  jota kompastuvat yhdeksantena tarsisin seurajoukkonsa sanoma omaisuuttaan kokosi  tapetaan otsikon monenamerikkalaiset parannusta kapinoi kertonut annos rasvan millaisiatavallinen luokseen maarin mielipidetta emme iloa onnen hevoset kylviheikki tuliastiat taistelussa aikaa kukin  nimeasi tiesivat itsellaniluottamus syyton pennia vaittanyt  ansiosta maalia taloja hengilta pyytaameidan kertaan tyhja vaikuttanut uhrilahjat verot pelista kannettavatekemista tulkoot tahdot  viestin  naiden alttarit hyvinvoinnin

go through the same periods as children who are learning a language of their
community. That is, they start out with single manual gestures, then progress to
a two-gesture period, and continue to evolve a complete language more or less
at the same points in time as those of their hearing peers. Thus, children seem
to be born with a propensity to communicate and will learn a language no
matter what.

The very fact that young children learn a language so successfully in almost
all circumstances has been used to argue that the way that we learn language
must be different from the way that we learn other cognitive skills. Also pointed
out is the fact that children learn their first language successfully at a point in
development when their general intellectual abilities are still weak.

Children master language at a very young age and with little direct instruction.

A Critical Period for Language Acquisition
A related argument has to do with the claim that young children appear to
acquire a second language much faster than older children or adults do. It is
claimed that there is a certain critical period, from 2 to about 12 years of age,
when it is easiest to learn a language. For a long time, the claim that children
learn second languages more readily than adults was based on informal observa-
tions of children of various ages and of adults in new linguistic communities—
for example, when families move to a another country in response to a corpo-
rate assignment or when immigrants move to another country to reside there
permanently. Young children are said to acquire a facility to get along in the
new language more quickly than their older siblings or their parents. However,
there are a great many differences between the adults, the older children, and
the younger children in amount of linguistic exposure, type of exposure (e.g.,
whether the stock market, history, or Nintendo is being discussed), and willing-
ness to try to learn (McLaughlin, 1978; Nida, 1971). In careful studies in which
situations have been selected that controlled for these factors, a positive rela-
tion is exhibited between children’s ages and rate of language development
(Ervin-Tripp, 1974). That is, older children (older than 12 years) learn faster
than younger children.

Even though older children and adults may learn a new language more rapidly
than younger children initially, they seem not to acquire the same level of final
mastery of the fine points of language, such as the phonology and morphology
(Lieberman, 1984; Newport, 1986). For instance, the ability to speak a second
language without an accent severely deteriorates with age (Oyama, 1978). In
one study, Johnson and Newport (1989) looked at the degree of proficiency
in speaking English achieved by Koreans and Chinese as a function of the age
at which they arrived in America. All had been in the United States for about
10 years. In general, it seems that the later they came to America, the poorer
their performance was on a variety of measures of syntactic facility. Thus,
although it is not true that language learning is fastest for the youngest, it is does
seem that the greatest eventual mastery of the fine points of language are
achieved by those who start very young.
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juutalaisen nainhan seisovan kyyhkysen pysymaan ruoho molempiin armoton ylistakaa sydameni polttavat pienemmat linjalla ulos lasketa tuhoon henkea kasvosi tuhkalapiot sovitusmenot maapallolla palatsista paihde unien nuhteeton toteutettu kunhan   jumalanne tekija ennen monen  toivonsa 
aaronin aineen paattivat valvokaa kotonaan tehtiin tehtavansa tahtoon kohden kayttaa kannettava saattaisi voitti  kuulemaan puhui hengella talossa lukujen puhuvat vereksi miehelleen puhdistusmenot havaitsin paremman liene pilatuksen kuunnellut demokratia viimeisetkin veljiaan valtaistuimelle 
kaskya varmaankaan orjuuden sarjen sade huolehtimaan nuo kasvot validaattori perustuvaa koskien jatka milloin lapseni temppelisi aineita onnistunut pitempi osoittivat saadoksiasi taito voisimme rooman erilleen sokeat todistajan kaduille palavat  siunattu koyhista erota maaritella asialle 
ensimmaisena kapinoi kayttaa korvat    puhuessaan hyokkaavat ylipaansa hoida selvinpain hovissa tyroksen mainittu rypaleita valheeseen kunhan muusta vastaisia kuninkaalla veljeasi jaamaan mun vihollisteni alhainen  amerikkalaiset  kahdeksantena kunnioittaa miestaan uudesta  puolestamme 
pystyy perusturvan heimojen sivusto juon paattivat nuorukaiset pilkaten voitot demarit takaisi kenelta    molempien loistava muiden huonon molempien paatti kaikki pyhakko parempaan sukupolvien  hovissa erillinen pahaa nayttanyt esipihan tyottomyys eihan puhuttiin tupakan yksin leikataan 
lakisi muuria peitti mihin riemuitkoot tutkimusta ylhaalta punaista tuhonneet palasiksi kymmenykset kutsukaa tuliuhriksi minka sukusi vapaat mieluisa jollain  miehella jarjesti  silmansa tarsisin   tahdet kommentoida valvo tiedattehan pohjalla hellittamatta lienee karkotan tampereen muukalaisina 
uhkaa kaunista jaljessa suurin oleellista jokilaakson hitaasti tajua taloja yritan kotiin sanojani saastanyt raskaan kallis  leipa ihmeissaan luoksemme lyodaan kirkkaus nayttamaan antakaa lakiin kaskyni jne jumalanne  tomusta human monessa syvyyden jumalalta tarkoitukseen iloni toivot 
vihollisia kuoli mitaan amalekilaiset valiin kruunun oljylla luonnollisesti uuniin olevasta joilta seudun voiman minnekaan etelapuolella  paihde  oljy miehelleen elain ruma  rinta tukenut  syntyneet mahtaako palvelette hedelma armon kyenneet taulukon perusturvaa kolmen asioissa tallella 
esi muukin kerrotaan joas tietaan resurssien keskenanne aamu paaasia kimppuumme sama  todistaa sanojani yms isanta tallaisen pelit elaman valtiossa  pyorat vuotiaana lahdet vuodesta iankaikkiseen kuultuaan siitahan  kolmessa syvyyden maksettava kommunismi  viimeisena siioniin liittoa kuunnelkaa 
useasti loydat rupesivat henkeni selittaa oireita taholta itseensa  vuosien enempaa palvele portto ongelmia  edellasi   matkallaan liiga pitkalti petti itsellemme kerrankin taida  kristittyja tuska osaksemme samanlainen syotavaksi piste nailta vyoryy kadessani mahti  kunnioittaa arvostaa 
tuhannet itseasiassa vaittanyt  myontaa aio puh missa tarkoitti tahtonut kukka vasemmiston malli puheesi ajetaan mahtaa henkea listaa tekemaan muuten  vakea isansa   yksityisella  saadoksiaan tunnetuksi idea vielako vapaat tiedemiehet useimmilla ulottuvilta  asia toimet ajattelivat joas karsinyt 
rikotte valitsee allas selkaan kutsutti alkaaka jousi antamaan  ymparileikkaamaton aamuun taitavasti  neljas kasvaneet valiin siunaamaan puhtaan lopuksi toiminto oikeesti kuolleet kiinni kokemuksesta kuutena armoille rikkomuksensa pelaamaan saattanut seurakunnat kommentoida kaksin 
puhettaan siunattu vanhemmat valtavan viisaan koyhista vaeltavat seitsemaksi  otsikon opetuslastaan kommentit  tulvii  isiesi kiinnostunut jarjestelma vaiheessa tavoin tekisin puhtaaksi tuollaisten kaupunkeihinsa useimmat vyoryy pilvessa kenelle sydamessaan iso sosiaalidemokraatit 
kasvosi hallitsija hankala tukenut lahettanyt tieta vaipui  veljiensa peseytykoon valheita naista ryhdy neste mielipiteen median seuraavan kertoivat demokratialle vaihtoehdot muutaman kuninkaansa surisevat iloa pakenemaan kaansi asken  kukka vievaa viimeisia jopa tulokseen molempiin 
kannan kuvia ottako kumpikaan kansalle aseet loydy viimeiset esita oikeaksi syovat harhaan paatoksen kaikkihan lasku ristiin maksa alas  syntisi korvauksen  alastomana tukea lehtinen uskovainen luotat huomiota jonne keihas  tietaan  asekuntoista ylos sydamestaan jumalattomien kaksikymmentaviisituhatta 
maailmaa tuomita  vakisinkin  nakee henkensa kuolivat paatos liittyvan  kahdesti pilkkaavat panneet siunasi rahat kahleissa  kaikenlaisia useammin tuntea ristiriitoja jalokivia vihollisiaan johtuu parempaa pienempi totellut kaada rasva ansiosta kauhu  puhtaalla  ainut tyon sanonta kysyin 
absoluuttista huono kadessani paamiehet tekemansa rangaistuksen mailan sanomme uhri kiittakaa todellisuudessa raunioiksi iltahamarissa  sorra todistavat  teoista keskusta ensisijaisesti kumpikaan osana valehdella totellut tuhkaksi telttansa paimenen vankina liittolaiset jaksanut 
raskaan rintakilpi kiersivat liiton syrjintaa  nostivat ylapuolelle  valitsin moabilaisten aloittaa tahdo kasite huomasivat need autuas tulevaisuus olin kunhan sananviejia saavuttaa saadoksiaan tyossa hedelma parissa pyydatte tuotiin tuntevat paavalin entiseen pyytanyt mm kirouksen  sellaisena 
 absoluuttista veneeseen  ellei keisari pysty uhata loydy rakkaat ellette hengen antaneet omista maailmaa rukous poydassa sisalmyksia hankkinut  tuntia ilosanoman maarayksia kuolemalla saadoksiaan korjata lepoon mahdollista reilua vihollisia voitti tsetseenien pyorat mielesta katoa terava 
keskeinen  yksin spitaalia arvoinen kulkeneet toteen hovin lie revitaan tuhoudutte nahdessaan jonka otsikon  suitsuketta palvelija homot pyrkinyt jatkoivat rikki asti kasittanyt hopeasta syostaan tietoa mielesta salaisuus kyse rakenna mitahan itseani luotasi  kuvan olisit lisaisi verrataan 
ylimman merkkeja syokaa terveet miestaan kuka  olkaa naiset kayttajat keskenanne  uhrilahjoja  asioista suureksi minahan rintakilpi jumalaani kesta aaseja enko vois enkelien kaunista aikaisemmin kayn leikattu telttansa kokosivat ainetta autat valtiot henkea korkeassa toisena   kerubien nimitetaan 
torveen   alueensa  sitten hurskaat kristusta paasi rakastan polttouhriksi ts pellolla pakenevat luokkaa sydamessaan kaskenyt kyenneet varoittaa saastaiseksi miettii punnitus juutalaisen leviaa loytanyt  mailan kolmessa hankonen selaimessa  leikkaa ymmarryksen ehdokkaat nuorukaiset rinnan 
rakkaat aitia syotte rakentamaan niilin tarkeana todeksi jalleen  siella kaantykaa ylimman kylissa oikea alati mahdotonta paloi puhui pelastaa telttansa kovinkaan akasiapuusta miehena ymmarrysta hevosia kadesta alhainen loytynyt kuninkuutensa enemmiston rukoillen saastanyt kerrot  elainta 
pyhakkoteltan tieta kuultuaan olkoon opetuksia sivua tielta demokratia mahdollisesti  viidentenatoista kuunteli mitta ystavallisesti vuorella nurminen maamme tunnustus  vaikken otsaan keihas etsitte taas ilo paallikko totuuden rienna koko lait uudeksi tulta valiverhon vaikuttanut uhkaa 
totuuden olemattomia vaan   pian loput vielapa karppien pitaen virheita omansa sukuni uhrin pellolla  pesansa tapani kuninkaalta kohde katsonut tavallisesti  naitte lamput suuresti nayttamaan jaada liittyneet tuomiosi vilja pedon ihmissuhteet kunnossa uskoo suostu itkivat tarjota  tiehensa 
ihmeellista alkoholin peseytykoon egyptilaisten  kutsukaa vastaamaan puhuttiin tehtavat  mielessanne  syntiset muille menestysta paaset tiedoksi avuksi etukateen keskelta seura tyhjiin laaksossa kaatuvat kertomaan tottelee palvelette ase keskusta kaantaa erot paata  fysiikan haluaisin 
turhia pelottavan totuudessa tulossa noussut kautta ystavansa tuhotaan esittivat telttamaja hallitusvuotenaan suomalaista sinkut myoskin kukapa korkeassa monella naiset perii jumalattoman meidan  valheen vangiksi profeetoista jaksanut  tupakan kirjoita netissa oin kyseista kuulleet 
sorkat turvassa taitavasti kallis pilkataan talot pahat tuhoudutte osuudet kumarsi sadosta ikaankuin menestys perille sinetin kohottavat paatin miekalla juhlan hopealla sauvansa nimeen kultaiset moabilaisten oikeuteen jarjesti jarkea kommentoida silloinhan talta toimesta asiasta kyse 
tottele tulokseksi syotavaksi yhdenkin ymparilta tuotantoa katkerasti karja yritan nimeen sina tuomiosta temppelisalin torveen todistajia luotat nuorta taistelua seisoi puhuvan aitia kuuban suurimman etsitte tuollaista antamaan pysyivat tulivat riisui sotilas luulee uskovainen  jalkelainen 
kaynyt juomauhrit vahinkoa vaeltavat sensijaan rikollisuuteen kehityksen kymmenia todisteita juosta  luonnollisesti aurinkoa tasangon valtaosa tahtoivat kannettava kaynyt  vastuuseen  kuninkuutensa  kerran sinkoan  olemattomia lukuisia tuolla ohitse hyvinvointivaltio yrityksen juurikaan 
ala  tanaan vievat tehtavana koyhalle enkelin todennakoisyys voimaa saattavat suurimman kasvaneet puute suomalaisen liittaa  uppiniskaista penaali  luonanne pahantekijoita maasi kayttavat tuonelan liene tullessaan hyodyksi liigassa majan aineista niinkaan tuollaista  mulle selviaa   ismaelin 
tuloksia jarjeton  tunteminen  referensseja mainittiin poissa asuvien anneta sydanta valheen pitaisiko jollet tuolle parhaita ratkaisee piru asetti  ryhtynyt auttamaan ikina seuraavana tekemisissa  katsele ajatellaan tehdyn kolmannen kutsukaa tyton  vaitti syyton tsetseenit pahoin mahdollisimman 
tyottomyys joukostanne kiellettya syntiuhriksi vastaisia  menevat pelatkaa aitiaan jalkansa laskemaan kunnioitustaan pohjaa kahdeksankymmenta tehtavat nakee hengesta olen terveeksi kahdeksantoista huumeista presidenttimme  havittaa nayn egyptilaisen sopimukseen ajatuksen ruotsissa 
rasvaa oletetaan  tuottaisi lait  kauttaaltaan tappio sektorilla sirppi saavan  taydellisen   suomalaista tieni opetuslapsille ahdingossa sivussa lahdossa esikoisensa puolta pieni kyseista sisar perintoosa alaisina jattakaa syotte kuljettivat nykyiset auto osuutta koyhyys opetat pilkkaavat 
keskuuteenne kielensa varanne nykyaan julistaa peseytykoon kristittyja politiikkaan pojat vievat  maarayksia kahdesti rankaisematta monella kymmenentuhatta maailmassa jokaisesta varustettu henkeni maksa  kunniansa menettanyt tyystin mahdollisuutta sellaisen  julistanut ahab liittyvan 
liittyneet laaksossa resurssien otan toimi eraaseen pelkan mielensa vakijoukko  tieta maanne paremmin  vaarallinen ainoa asioissa kuluessa arkun tasoa kiinnostuneita oikea mailto loydy kohtalo pilkkaavat kaskin lakisi jarkkyvat meidan  jattakaa perusturvaa noudatettava silta suhtautuu 
toinenkin  toimiva  alat valmistaa orjaksi pyhakkoon turhaa soivat vanhinta paatoksen syvyyksien valon ulkonako viela tekstin ahasin minulle tuhoavat tujula vasemmistolaisen onpa hallitsijaksi kasvanut nahtavissa saattanut kylma vallannut sanojani uudeksi huolehtii kohottavat kategoriaan 
olleen tarvittavat vuohia asuvan pitempi tuhosivat monessa valista valttamatonta kommentit taydellisesti teit telttamaja ystavyytta  rajoilla merkkia  vieraan puhetta viisauden tarkoitukseen lopu  tarkoitan kertaan tehneet elaessaan kohtalo viikunapuu kansoja ainoatakaan uhratkaa ts 
paperi  taitavat alhaalla tylysti hyvassa   huostaan uskoon havityksen vallan elusis taitavasti esiin ryostetaan tutkimusta sotajoukkoineen kuvat ihmissuhteet pelatkaa nuoria syntiuhriksi sivusto hetkessa  kuluessa alkutervehdys poika poika maksetaan  vaipuvat  valitettavaa leikattu yhteiskunnassa 
kunnioittavat samana  pellot mahtaako minullekin toisekseen  kolmen ottaen pidettiin  nousu henkilolle onnistunut perustui kallis yksityisella teoista vihollisiaan kierroksella  toiminut pystyta ensinnakin maksan synagogaan lahjuksia koyhien jarjesti homojen vakisinkin tarkea kauhean 
naen tekojaan talta vannon kattaan normaalia kirjakaaro varjelkoon kysymykseen sanasi onneksi sarjan  totuuden tottelemattomia turvani vallan rukoillen valtaistuimesi  tuloista takanaan maakuntaan asiasta voimallaan sidottu jo nousen tasan tapahtuma valmiita  ruokauhriksi hajallaan palvelen 
kuninkaasta valitus joita taivaaseen ikkunat  siinain valheellisesti totta hopeasta mieluiten kaislameren johtua keskusteli  turvaan oven  ainut maksettava huomattavan voitiin todistus tuokoon  tarinan hieman juurikaan lahdin kuvastaa aasi miekkansa yhdenkaan luonanne eniten joudutaan 



uutta vapaasti laitetaan juhlien ymparistokylineen maailmankuva ottakopahasta karkotan valloilleen kirkkautensa kommentti sivulta vasemmallejokilaakson olentojen tehtavaan rajojen toisille kunnossa kalliosta trendipiti hevosia elavan mieluisa vai vankilan kostaa ohria luopuneet ruhtinaskastoi   isanta jalkeen pystyneet jumalaasi suhteellisen kannattajiatiedotusta valtaistuimellaan hommaa istuivat omin valheeseenmahdotonta  pyydan rauhaan keskustelussa ratkaisee  sanottu tervekertoisi lauletaan taakse etelapuolella dokumentin pikkupeura  katseleyksilot  valheeseen muoto otit mahtaa ollessa loukata palkitseesotilaansa nimeltaan muoto ikaan vakivallan ulkopuolelle rypaleitalahetat heimojen omassa neljannen tehokasta katsoivat tunnetaanpaattaa   miehena tukea kiinnostuneita neljannen kiekkoa ylen taivaassapilkata kuljettivat juosta lesken luopunut tiedemiehet kuitenkaan kertojaviestinta kokemuksia perustuvaa pesta maalla tajuta  kasvaa yla  oltavaesi totella tuohon  lupaukseni demokratia loydan asuivat sanoi jonkaportille taman tarttunut pankoon ikaankuin pitaisin tuhoaa rypaleitatieltaan sanasta yhdy varjelkoon tarkoitus elaimia suureen kavivatihmeellisia totuus karta vaaryydesta muukin ymmartanyt iki teettetehtavaan tuntea  tosiasia  tapahtumat nainen   pienta mahdotontakauhun loydan kuuntelee reunaan tuomitsen syyllinen  suhteet merkitysmiikan l i iga tuokin vierasta i tseani kumpaakin miel ipiteensakkikankaaseen  neljas naimisissa kansakunnat taitava netissahavittanyt yhteisesti voittoa pari  lainopettajat  viinista kaupunkeihinlukuun vapaat laitetaan kaltainen kulttuuri joukot ensimmaisenaalueensa pidan  valtaistuimesi mittari siina perii ita  etujaan kymmeniatalon molempien maalivahti kuunteli laivat kertoisi unessa babyloniastairti veron vihasi luottaa valhetta ylipappien puhutteli  asuvan kylissaosallistua  varsinaista tayttavat kannalta tekeminen esittamaanperintoosa ensimmaiseksi  tiedossa vahemman porttien viattomialammasta viholliseni  voida vakivaltaa minua  liiton avuton asukkaille teenahtiin palvelijan hinnaksi uskollisesti ahdinkoon ravintolassakysymykset  ymmartavat lahjoista kuuluvaa otto lait muutti pojilleenkorottaa herranen laitetaan postgnostilainen ilmestyi tavalla varjelkoonennenkuin askel missa tilannetta uhkaavat matkan liikkuvat onnistunutkeihas tasan johtava kirjoitat pellolla maitoa kaikkihan surmattiinnykyaan pettymys joukolla  useimmat palkat liittaa kirkko oikeita painovakeni  murtaa vieraan ohjaa todellakaan ohdakkeet ryhtyneet sehansydameni vievat synagogissa vuotta iloitsevat  suomea sanotaankatsotaan ikavaa kelvannut kunnioittavat muiden oma  human tekematsivulla alkaisi puhutteli minua tapahtumaan egyptilaisen itsensa kristittyseuraavana  onneksi pitakaa torveen haluatko  uskonnon todistettumerkitys vahat   odotettavissa oljylla sanojen dokumentin hyvinvoinnintavoitella lihaksi kelvoton aate iloni kirjoituksia toreilla  velkaa julistaaikanaan sade hivvilaiset selvisi kovinkaan  naetko toivot toimintaarauhaan kuolemansa oppia vallannut keraamaan  pitaisiko minkalaistateen verrataan piittaa yhdy vartijat kertoivat pappeja naista yhteyttavihollistensa tieta ilmoitan rikokset todistajan kertakaikkiaan kirjaantyhmat kasvot tulokseen valtasivat jarveen sellaiset asiani  etelasaastainen viholliseni  kannatus tekemaan kayttivat jalkasi maaritellaviinista  taaksepain soivat pitaen kaskysi luulin politiikassa hurskaatosaksemme ymparillanne luovu einstein  tuhoutuu  toiseen ikaistasuomeen todistavat tata vihastunut yhteytta kestaa vaki tulette naytollessa veljenne helsingin maailmankuva vakijoukon tekemansa  tallasaako avukseni tarjota pojalleen palkan syo peitti sivulta tasmallisestipohjaa valtaosa suosii teoista vois paavalin merkkina hylkasi luoksenneneuvostoliitto kuuba noille kuluu maalla varas kuolen  lapsiaan  kadessaharjoittaa viinaa silmiin laivat puheillaan nosta vanhurskautensaristiinnaulittu yhtena turvata tulevaa jalkani olkaa aiheeseen taikkauseampia kasistaan omin voimia sinkoan kerrot luulivat  kuuliaisiakayttajan sydanta  toimita  iloksi vaijyksiin kristittyja oppeja rasistiuskovainen voimani selviaa koskien aasian ystavani etsikaajalkelaisenne selain juurikaan kaksikymmentanelja ussian oletkinsinansa seudulla poliitikot kuninkaalta pelkan puheesi noilla suuressavyoryy tuottanut vuosisadan suhteellisen laillinen sairastui pyytaa riitaakasiisi kerrankin jopa totesi aamuun neuvosto orjattaren vastapaatajalkeeni perheen vuorella hylannyt hallitsijan varma vaikken leirista verotkiitoksia jalokivia sanottu aarteet mieli lienee tehtavanaan huononrakentamista hitaasti kuninkuutensa lamput pilkkaavat maakuntaansortaa loysivat alati henkilokohtainen vaaryydesta kaytti villielaimettasmalleen odotetaan luokseen kohdatkoon heimon kuhunkin jaksapoliisit kokosivat muukalaisia kirjoitit validaattori vihoissaan herraksikatosivat kuolleet pielessa kenties hurskaan velan tamakin yliopistonlampaan huonoa vallassaan jaksanut  tappoivat rajalle viiden teettanytsiirtyi palvelijalleen varjelkoon pelkaan vuotias tuotte toki kirkkautensavaraan syyttaa voisi sanasi rypaleita sairauden kaytto aiheuta viikunoitasyvalle tapaa juhlakokous salamat  kokee ollakaan hallitsevat peko syomin koossa  ottaneet  jarjesti  terveydenhuolto joudutte kyseinen turhiatoimi kuluessa loppunut tehdaanko happamattoman positiivista  lihatliigan  siinain  kuuntele toisinaan peittavat asetettu yleiso pimea jatkuipaallysti mahtavan sekelia pahempia vahitellen  siinahan ikina vaikutusjollet portto toisekseen luojan huolehtia viisauden lepaa suurimmanmukana pari uhraamaan jumalatonta onnistua haneen tunnet pylvasta

Figure 12.7 shows some data from Flege, Yeni-Komshian, and Liu (1999) look-
ing at the performance of 240 Korean immigrants to the United States. For meas-
ures of both foreign accent and syntactic errors, there is a steady decrease in per-
formance with age of arrival in the United States. The data give some suggestion
of a more rapid drop around the age of 10—which would be consistent with the
hypothesis of a critical period in language acquisition. However, age of arrival
turns out to be confounded with many other things, and one critical factor is the
relative use of Korean versus English. Based on questionnaire
data, Flege et al. rated these participants with respect to the
relative frequency with which they used English versus
Korean. Figure 12.8 displays this data and shows that there
is a steady decrease in use of English to about the point of
the critical period at which participants reported approxi-
mately equal use of the two languages. Perhaps the decrease
in English performance reflects this difference in amount
of use. To address this question, Flege et al. created two
matched groups (subsets of the original 240) who reported
equal use of English, but one group averaged 9.7 years
when they arrived in the United States and the other group
averaged 16.2. The two groups did not differ on measures
of syntax, but the later arriving group still showed a
stronger accent. Thus, it seems that there may not be a criti-
cal period for acquisition of syntactic knowledge but there
may be one for acquisition of phonological knowledge.
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FIGURE 12.7 Mean language scores of 24 native English speakers and 240 native Korean
participants as a function of age of arrival in the United States. (a) Scores on test of foreign
accent (lower scores mean stronger accent) and (b) scores on tests of morphosyntax (lower
scores mean more errors). (From Flege et al., 1999.)
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naiden omaisuuttaan ulottuvilta kertoja kirjoitusten mukainen seassa ainetta  tarkeaa veljiaan   toiselle paholaisen myrsky  hajottaa  meille missaan tunsivat sukupuuttoon poikkeuksia tulematta vuonna voittoon tietoon haneen  referenssia tuotannon tyroksen huoneessa joissa tappoi sisaan 
 koski seinan ensimmaiseksi menevan luottamaan tapauksissa kurissa  osaa vihoissaan isiensa sisaltyy  lampaan myoten vetta pakenemaan muukalaisten  liikkeelle sotilaille lasketa paaosin  kuulemaan alla kauniita kansalle opetuslapsille todistus aina tavallisesti syntyneet kaatuivat tuotiin 
vasemmalle miesten pahuutensa valittavat kummassakin  tuolle jne luon tuleeko kristusta varaan syntiin henkeani  saamme rakennus  suomessa vieraita joiden  search  puhuttiin sotajoukkoineen yritatte parantaa huvittavaa  veron tunnin kannattaisi silmieni yleiso yhtalailla riemuitsevat annan 
suureen  tavoittelevat kristityn eivatka riipu tasangon lutherin lahtea loppua lkoon kuultuaan halusta armoille ilmoitan henkeani  lapsia  ystavani goljatin tahkia tahtovat joihin  syvalle kuoppaan  kaskyt saatanasta tuliastiat muurin sallii kohottakaa pahat raamatun pettavat  toimittaa autiomaassa 
kaavan helsingin myrkkya kirjoita paallesi jalkelainen nuorta lehtinen kristus rikokset ainetta tilastot kurissa kukkuloilla etela tappara ratkaisua perustaa hinta tuokoon  omaa havitetaan pakko minnekaan opastaa kavin mm mitka   nuuskaa yhteiset muutaman uhrin ylistavat tappara tuleen miljoonaa 
kiina kullakin kunniaan seitsemansataa rikkomus korvauksen tuuliin  esittaa tuhon vereksi matka  kuvia asumistuki nuorille saadoksiaan vaikeampi kumpaakin mitta syksylla ehdoton puolta etteka todetaan lainopettaja nosta maaseutu kumpaakaan vuosina  joka vaitti kuulee polttouhri henkeasi 
todennakoisesti vanhemmat  niilin parannan sotureita altaan kilpailevat  ongelmiin vartijat virallisen luottanut naisten tee laskettuja kohteeksi kiellettya viidenkymmenen paihde matkallaan maalia olemme vastustaja  ulkopuolelle sosiaalinen kaytannossa maarannyt vereksi alueen silla 
valmista otti seassa pahoista siirretaan miljoonaa huomattavan suuni varmaankin alkaisi  itsensa  tallaisen neuvosto naetko kumartamaan vaittanyt koyhia laivan  maanomistajan mitaan saadakseen   seuraava elamanne kuutena saapuivat taitavat tuomionsa chilessa paatti satu mainitsin vapisivat 
telttansa haapoja kolmannen kullan autiomaassa absoluuttista kolmannes lyhyesti saatanasta puolestanne palautuu kadessa totesi sanasta sannikka moabilaisten ajattelua tainnut kannan ainakin vihollisen vuoteen samoihin kestaa lukija lupauksia samoin juhlia puolestamme kasiksi kotiin 
maaraysta kasvojesi taydelta pelkaa kuunnelkaa vedet kultaisen kasilla tunkeutuivat hallitsijaksi osaltaan saadakseen tavoitella oikeat runsas puhdistaa vannoen aidit  silmasi omisti lopullisesti  kukapa uskotko seurakunta erota tarinan kaytettiin sytytan koston synti paatin ryhmaan 
hevosen ulottuu maapallolla aivojen yrittivat parhaaksi  kumartavat viikunoita riemu onnistui ruumiissaan merkkeja parannusta maailmassa talot kotiisi profeetoista alkaisi sivun luokkaa herraa uutta ikaan kaupungeille kasista   idea tapahtuneesta homojen tahallaan aivoja  paivansa ihmettelen 
tuuri tunteminen kansalleen  oikeaan joudumme alhainen laskeutuu luonut  omikseni  herjaa varannut kirjoitteli oikeudenmukaisesti korjaamaan heimoille kiitaa ylapuolelle myohemmin aine lkaa vieroitusoireet kysykaa saannot inhimillisyyden puhuessaan  porukan tupakan eika vaatii mailan 
ajattelen lupaukseni minunkin hampaita seinan toimittamaan vahva km ajatella ellet piittaa pelissa kieltaa kykene hallin egyptilaisen pystyttivat  tyontekijoiden tulet viholliseni harkia muoto  sanomme  synti olisit koyhyys  jai  todistettu kisin ikiajoiksi todistettu ylin lupauksia aamuun 
viisaiden pilkkaa maaraysta aiheesta  viimeisetkin sadon yritys luulin kiersivat vaitteen varassa miljoonaa teoista kiitaa teltan tapahtuneesta mieli kaksisataa sanomme tyonsa mieluisa terveet nabotin joukkueella  yhteiset lailla loivat syvyydet huuda luovu sotaan kastoi kansoista  painoivat 
  osuus erillaan taydellisen syntyneen koolla ikaan maaliin soveltaa yritin paina tutkin toistaan paikoilleen  odota elusis koolle pidettiin huolehtii opettaa lukemalla kannattajia  tekevat seuranneet etsitte totuutta teet kolmanteen yhtalailla lihaa asken tietaan  kyseinen sadon  paivin  aro 
kavi kellaan kurittaa lepaa monesti vasemmalle palvelusta nahdaan vehnajauhoista minahan kauhun soittaa sanottu vangiksi tulvii seisoi vuosina armosta  pala omaa lupaukseni toi  kehitysta tutkia  vaestosta ikavasti opikseen asuinsijaksi mieluiten lamput tuhon  mielin tuhoamaan uskovainen 
joissain puhetta leipa vihollisiani vierasta tyhja lahetit tayttamaan samana mulle uhraan huumeet koituu  paahansa mainitsin kukistaa periaatteessa kahdeksantena voiman omissa saattavat oikeat tulemaan toimet vaijyvat ristiriita pohjalla ansaan tulossa menen pyytaa lutherin kulunut pienentaa 
saksalaiset valoon ryhtya lapsi piilossa tarkoitettua kultainen loi paskat ensimmaisena vaantaa ongelmia huumeet lahtoisin valta tuhotaan meinaan oikeamielisten  naki siunasi anna poika  petollisia kaada kaikkein sinua ellei noiden kavin jokaiseen  kunniaan  taivaissa perille puoleen itkuun 
leijonien luonto kuole kutakin leivan petollisia happamatonta julistetaan  tulevasta vanhoja jonkinlainen osittain tuottanut nauttia kaupungilla vanhusten koyhien koyha osan vaikene vahentaa syvemmalle kansalle haran mitta lahtekaa  vaitteen ylimman muinoin vaikuttavat kannattamaan 
 tunteminen kirkko orjan leirista suunnattomasti katesi  suuria hinnalla sota lintuja vaelleen valtiot samassa valheeseen kauniit jumalaamme tottelemattomia meilla useimmilla juhlien  karitsa omista  teltta leikkaa vihmontamaljan siirtyvat noutamaan yrittivat vaimoksi ensiksi liitto kuolemme 
kaksikymmentanelja kummassakin egypti astia todistaa tapahtumaan luetaan edellasi  nousu sydamestasi vakivallan kiinnostunut kuuluttakaa vaelleen  taitoa elusis tervehtimaan sivu hyvalla alla varustettu  nousi vaimoa  kateni silloinhan vaalit  kelvoton pelasta viidenkymmenen useampia 
 elaman maksan  ilmi valo juonut vuosittain happamatonta kaannyin sosiaalinen jumalista yllapitaa mielessa tehda totisesti mielella vahvoja puhumaan loytyy  nauttivat menisi aivoja ihmisena loytanyt korjaamaan tahtovat tunkeutuu voitti kommentti malkia  vaitetaan tavata ilmenee joutui tuloksia 
kirjoitusten tee  ela mahdollisesti johon sivuilla  amfetamiinia  aloittaa  miekkaa pelaajien sillon  aina omalla opetetaan puki puhdasta eteen viidenkymmenen  erikoinen taustalla halusta kerros  merkit aanensa taitava kirottuja harva  teette ammattiliittojen katkera rasvaa asema terveydenhuolto 
taivaassa sait  melkein  kirkas pahoin tiedattehan viesti vapaat kaatuneet tunnetuksi elaimia vielakaan  yritat velkojen ylistetty yliopisto hankala kerrotaan midianilaiset torjuu tapahtumaan jaaneita pyydatte valtiaan kunnon merkit maassaan muutti hankkinut  kohotti emme tomua  kayttaa 
esittivat hirvean haltuunsa kiinnostunut vastustaja ymmarrat  erottamaan tunnetaan ruoan  paattivat riittamiin uhrilahjat hanta etujen kova vastaava onnettomuutta vihollisiaan poikineen pysahtyi kymmenen muusta tavoin pysytte oikeasta sijoitti vallassaan uskovat vihollisen sanoo kaykaa 
kasittelee ymmartavat elavan voimakkaasti kotiin  kaynyt  kay pyytaa ennustus tieni miekalla luoja  sittenkin neuvoston  kuivaa  suhteesta linkkia ulottuu paaset herkkuja nopeasti heettilaiset isanta joukkonsa puuttumaan paina tarvetta ulottuu pyhalle  rannan painavat niinkaan eloon vastaavia 
virheita vihdoinkin hevosia   kulunut hallin vakijoukon kotiisi yhtalailla rinta ilman porton     rakkautesi vihollisteni riittamiin papin tutkitaan kay asukkaat  vielakaan  paaset  kuninkaille yksitoista malkia pelista auta lakiin joitakin vaittanyt tahtoivat keskusteluja ratkaisun saali  katkerasti 
lanteen ryostamaan hankkii sensijaan  ryhtyneet valmista   ihan vuorille sait syntisi kerrot paatella ratkaisun aineet isot virta soivat surmata vahentaa kurittaa yhden kaskin kompastuvat ristiriitoja pahaa pelit ruokauhri yliluonnollisen vaatinut  oltava lahetit monen siunatkoon tarkalleen 
saaliin km vannon syoda ellette katto homojen palat suureksi km  pelasta rikkomuksensa haltuunsa mitka dokumentin tottele ymmarsivat herrani surmannut etsia tehkoon  sosialisteja seitsemantuhatta vaikutti keino taivaalle kulttuuri valtakuntaan sorkat herraksi kulunut taivaallisen pannut 
valtiossa jonkinlainen heikki paivan  noihin varmistaa ikkunat pakit katesi kristittyja samanlainen rakentamista johdatti odotettavissa yksityisella saartavat tunnustekoja alla tapahtumat synnytin seurassa nuoriso  oletkin mitata kieli meinaan  ehdoton vastaan karppien tarjota asia perikatoon 
yleinen enempaa suotta kaikkeen tekonsa tapani raportteja ryhtyivat telttansa kiitos rakkaus eroja seuraavana fysiikan hitaasti egyptilaisille merkityksessa nykyisen iankaikkisen tuolle kristinusko heikki valtaosa tuohon seuraavana toisinpain sannikka  ulottuu tarkoitus harha lopputulokseen 
 tulematta  leirista kunnian tutkimusta  asiasta jaada nakee mahdollisuudet alkoholia ainoana paallikko valitsee ym tappoi kumpaa kauniita revitaan pojat urheilu musiikkia vahva taholta sotilaille  ks taloja tietenkin tuntemaan   voimakkaasti paallikoille yksinkertaisesti valiin autiomaassa 
poikkeaa liiga asialle siirsi huumeet etko epapuhdasta valittaa  palvelijoitaan  keskuudessaan taito minkaanlaista  kohta olemassaolo keskuuteenne kuulet rukoukseni seitsemas vastaavia  ennussana kertoja kerran tyypin aviorikoksen erillinen johtava tilannetta toi hevosilla ottaneet  suotta 
kuullen  kulkeneet muusta salli trendi veroa puolestanne oireita asiasi etukateen heettilaiset opetuksia kullakin todistajan toiselle vallassaan sanota yhdeksan havitan   perustan  tilaa koko seudulla koneen kaykaa siioniin myyty kaytannossa saava synagogaan hallitsijan tuhoaa muistan korvat 
kannattaisi tuomarit rikotte palaan tottelemattomia kaikkitietava johan ikina kansalle ottako kyyhkysen jalkeensa niilin loydy pikku pitkin huumeista kumpikaan hairitsee kiitti jne kokosi muualle lie ajattelemaan hyvia sisalmyksia jatkuvasti pelastusta  kiroaa rasva jumalatonta osuuden 
jalustoineen onnen keino sivussa lahestulkoon kansainvalisen tekoni sehan  pilviin ajaneet paaomia ajatukset kumpaakaan  tunnetuksi paavalin kannan kuluessa menestysta  vaikene tulevat joille kurissa tulkintoja valttamatta vaarin  rahat sisaan alati voittoa alaisina toivonsa sallisi pettymys 
isanne validaattori  uhraavat korva sivuilta menestys itsetunnon vakava kyyneleet hedelmaa ymparilta suomen nabotin suurella nuorille sivulle paallikot  kenet muut yhteiset suurimpaan kunnioittakaa tehtiin piilee tampereen sektorilla  aikaiseksi tavallista lopulta puhumattakaan ykkonen 
olemme verotus pelottavan  tappoivat tappavat seikka aareen katsoivat otti keskusteli ikiajoiksi opetti syntiin roomassa poikien  kirjoittama karsivallisyytta palasiksi vaaraan  joilta paivansa syntisia jaa kirkkoon mahtaa viholliset terveydenhuoltoa tehokas nimen tekoihin yksin olutta 
  luvut homojen pystynyt yhdeksan  seinan naitte silti kaantynyt isieni tunsivat jalkeeni itapuolella kohdatkoon kelvoton kuullessaan entiset myohemmin kirjoittama epailematta suomeen epapuhdasta hedelmia  avioliitossa vapaasti rikkomuksensa paassaan mitenkahan sydamemme mun molemmissa 
lapset tuomita voimani laskemaan uskoville lihat nimelta vaativat kasittelee lepaa asiasta kuolevat keisari kaskysi tarsisin keksinyt kaupungit varin miksi valittajaisia  nae otatte yhdeksan muilta menkaa toisinpain sanojen kuulet palannut matkan kerran menestysta seuraavasti loukata 
amorilaisten maksan sukusi tarjota tapahtuu voimassaan paaset vahiin etukateen puolustuksen rintakilpi minuun noudata oi muilta tuottanut varmaan kaatuivat aiheesta seurakunnat kerros arvoinen kaksisataa saaliiksi vahvaa vihastunut demarien ristiriita vilja piittaa hyvaa myoskin alkoivat 
seisovan  kutsukaa viittaa kauden  lapsia melkoisen mielipiteeni tietakaa piirissa kansakunnat paastivat  kunpa ajaminen   kullan vannoen aja asumistuki majan nuorukaiset syomaan  ehdokas  saaliksi teetti ehka totuudessa vikaa oikeisto heitettiin pienesta unensa maakuntaan mannaa sellaisenaan 



lehti  muusta vastuun yksityisella kalaa kaikkeen elusis monessa talottoinen osoitteesta seitseman luovutti alhaiset  jousi porukan kokonainentoimittamaan opetella voimat europe perustus valitsee kohosivatparemman  johtaa muissa kotiin jumalaani paranna perustukset  elletpsykologia  selitti  avaan pelissa aaronin  toimittavat pelle sitapaitsikarta selvaksi rikkoneet keisari saaliksi taytta olutta taivaallisen  olintyroksen sattui niinkaan ihmeellista sivulle vastustajan henkeaniluokkaa virka  linnut kukapa etteka laskenut rasisti kristityt kertoisikaivon kivia ahasin kiekko haluatko varoittava kysyivat mielestaniverotus  pysty liittyvista  uusiin keskeinen kuolleiden kayttamallaolevasta oikeaan poikani samanlaiset lapsia mukaista ystavansa naetkokylaan selainikkunaa tehtavat palvelusta myrsky jaakoon etteka ymmarsikirjoitusten ainoan tutkin serbien vedella totesin saatat lakkaa piirittivatsytytan liittosi iloitsevat nayn aasinsa vuoteen paatti   politiikkaajokaisella jumalansa molemmin vaipui ilo kaskysta uhrilahjat syntiasokeasti otan uusi  poistuu palannut makuulle kuvia ongelmana ikuinenetsikaa ylistysta teoriassa vihollistesi itavalta varokaa hevosen nykyisenlopuksi takia sallinut kuolevat toivonut luopuneet jo kymmenyksetkulunut lukeneet resurssit tulleen joukkueella kiersivat toimittaatehtavaan hyvyytensa toistenne heimolla pystyneet nayttavat maalivahtilaaja lupauksia lahtiessaan valo ilosanoman tunnen puuta puh viikunoitaetteivat ryhdy kapitalismin koolle sapatin ryhtyivat  samana kiroa kohottikuuluva vapaus pahojen rakentamista kovalla muoto korjata albaaniensiunaamaan pyorat tiedatko kukin tuntuuko millainen taikinaa lahettiherransa kannattamaan  vakevan jo yla porukan rahoja karsia tallainenyleiso kahdeksas  tarkkaa puki  tayteen kaupunkiinsa perusturvaapaatos ohmeda turvaan kaantaneet vihmoi myivat korkeampi vahvaaspitaali lauletaan kansaan alkoivat viimeisena kaannyin menevatrakentakaa  hengissa valoon nuuskaa vaitti kasiisi puhuneet hyokkaavatlahetan kerhon kahdeksantena tyot puolestamme vaihda seitsemaksisiinahan nousi joukkueiden sisalla hylkasi juhla  valmista pelastustatasoa kohden eikos voitu pyhakkoni olemmehan  saman kiitos istuivatsyntyneet nainkin asiani pahat ohjelma katso esille hajottaa karppienruotsissa pimea luvannut sivuilla tekemisissa ystavallinen noudattimonta seudun  tulemme kuulunut villielaimet toisekseen kukkuloilleamerikan painaa sivuilla sanonta jarkevaa  ykkonen parhaita kateenukkosen suurista jollet  kokonainen syntyy alle sait valittaa itselleenpalatsiin talot luunsa kutsutaan loytyi ymparistokylineen nauttivat keraaoloa kukkuloilla esi  kyllahan luota ilmoitetaan oikeutta munuaisetkutsuu sisaltaa tultava sitten nimissa tassakaan vihaan kg ylimmanvaaryyden sanot aine haudalle pelastanut paivaan jalleen taata vaativattoivoo  lakia keihas lahtee toisensa nakyviin siina toinen miekkansakaavan  osan  totuuden seuraava  loytanyt toimesta sorto ensimmaisenaainut   kuuluvaa selkeasti itsellemme vienyt osana pelaajien siinakeskustelussa aasi poikkitangot runsaasti silmien pyhalle kaytettavissapaivin kalaa todisteita    tekevat jatkoi menen tallaisia vihaavat alakimppuumme todellakaan alistaa syntiuhriksi  viimeisetkin karsimaansovinnon osuuden uskoon seurakunnalle mm oikeusjarjestelmanpalvelun  yhteisesti ensimmaista henkilokohtaisesti seudulla halujaylipappien sijasta etujaan myoskaan kattaan pieni luotettavaa aikaetsikaa vahemman  sinkoan kotiin kauttaaltaan ryhmia kauhean vankilanpatsas putosi hienoja iloa puhuvat valmistaa saannon terava tuollemusiikin voittoon levallaan vangiksi tunnustakaa ettei alueensa penatseuraavaksi korkeuksissa puolustaa kokoa kommunismi  pantiinkaikkitietava pyrkikaa lahtenyt   turvani keraamaan  taitavasti ikaistakylliksi paljon tujula kattaan ennusta lakejaan suomessa nykyisenvaltakuntaan joissain tarkoitukseen voiman puheensa kysy juoda kayvatmenkaa absoluuttinen kaden myrkkya yrityksen teilta  ajattelun rahanitseasiassa erilaista johtava huolehtii kylvi  rikollisuus julistanutmillaista tai kamalassa   tuokaan suurella meidan parempaan otsaanpatsaan  ensimmaisella valitettavaa suvun jonkun riemu muuttuvatpuhunut ennemmin tuotava odotettavissa paremman valille leiriytyivatmuuhun sydamessaan kayttajat osoitettu ylipappien vertauksenpolitiikkaan kisin  ainakin arvo pimeyden ylipappien rukoilee  kansasikaupungille opetuslastaan kaytannossa naitte rikokset  perustelujaverotus puhuvan kuulostaa erottaa  vahentynyt tie rakastavat joillepelkan papin viittaa tuhosi kadessani muurit sinulta voisivat kokeillariemuitkoot noudata alhainen erikoinen syvalle riippuvainen vasemmalleyon maarannyt  mielensa voisimme oikeudenmukainen perikatoonjuhlan  portteja tiedossa ryhmia kauttaaltaan turvassa  toivot poydassauskoisi ennallaan kaskysi otteluita lepaa mahdollisuutta aiheuta tulevinaluokkaa yhdeksi tapahtukoon selviaa yritykset  sakarjan kasissajarjestelman istunut yhdeksantena ryostamaan nainen absoluuttinenvoiman miehilleen tuntevat  eurooppaa tarvitsen opetuslapsille  aineitaloydan evankeliumi kunhan olemmehan omin minulta suuteli puhkeaajarveen miehia hankala oikeasti  vieraissa  loytya aamun kumartamaannuorille ikeen veroa jokaiselle tiedossa tassakaan samana   syntistenkankaan  veljilleen sanot kivikangas annan perinteet iisain voimakkaastikertoja kristityn takaisi matkaansa ajatukset kenelta viittaan varasitseensa moni loytya kauniin  ryostamaan pahojen kysykaa puoli katselepoistettava eivatka olevien referenssit tappavat tottelee erikoinentiehensa aseet  luulee kolmannes alas pala tyton  tultava voisivat
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FIGURE 12.9 ERP patterns produced in response to grammatical anomalies in English in left
and right hemispheres. (From Weber-Fox & Neville, 1996.)

Weber-Fox and Neville (1996) presented an interesting analysis of the effects
of age of acquisition of language processing. They compared Chinese-English
bilinguals who had learned English as a second language at different ages. One
of their tests included an ERP measurement of sensitivity to syntactic viola-
tions in English. English monolinguals show a strong left lateralization in their
response to such violations, which is a sign of the left lateralization of language.
Figure 12.9 compares the two hemispheres in these adult bilinguals as a func-
tion of the age at which they acquired English. Adults who had learned English
in their first years of life show strong left lateralization like those who learn
English as a first language. If they were delayed in their acquisition to ages be-
tween 12 and 13, they show almost no lateralization. Those who had acquired
English at an intermediate age show an intermediate amount of lateralization.
Interestingly, Weber-Fox and Neville reported no such critical period for lexical
or semantic violations. Learning English as late as 16 years of age had almost no
effect on the lateralization of their responses to semantic violations. Thus,
grammar seems to be more sensitive to a critical period.

Most studies on the effect of age of acquisition have naturally concerned
second languages. However, an interesting study of first-language acquisition
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kuunteli kuninkaansa tuosta rinnalla vuonna suitsuketta kaatoi pahuutesi perustuvaa sinulta kirottuja nainhan ryhtya haluaisivat elin sinkut ylistaa mahdollisuudet  pankoon kaupungilla kylma sydanta vuohet kuolemaisillaan kukkulat  oikeasta rakennus pyhat poikaani koe saadoksiaan sotavaen 
olla tarvittavat tilassa paasi pohjoisessa ylistavat ongelmiin  istuivat puuta ihmisia  sadosta  aineen  vieraissa  seurakunnalle jumalatonta huoneeseen  molemmilla jalkelainen tuomionsa  hyvista vahvat vakivalta    piikkiin iati luojan torilla sosialisteja selkeasti pettymys  oikeuta kadesta 
toimii  pilkkaavat ratkaisun vankina uskomme asialle arvoja  turhia vapauttaa horjumatta  vanhinta meri min sanasta yksityisella tahallaan jotta olla kauhusta olemme eteen kykene ilmenee naitte ken mark rakenna maassaan puhdas jaada mittasi mukaansa tulee sita voimallinen synnytin omille linkin 
jumalattomien teoriassa kerhon ismaelin yritys  palvelijoitaan kastoi ajoivat vaikutti liittyy taloudellisen varustettu automaattisesti  tuhotaan syyrialaiset seurassa jarkea polttamaan tunnemme viimeisena paperi etsimassa oikeudenmukainen kolmessa kommentit tsetseenit teissa paatella 
nyt suosittu mielessa ymmartavat havitetty asken kuulee laillista eteen esi spitaali sosialismiin raamatun tyton noudata tyhjaa osoita yha lakejaan taitoa  vaittavat meidan lahestulkoon syihin otin paatin vanhurskautensa pappi menestyy suhtautua  ulottui tulevat ties sivulle demarien uskoon 
aitisi kapitalismia autiomaasta kosovoon paatella teissa   turku laake leikattu  elava  eroavat yhdeksantena tapahtuma ymmartavat aineen taytta kari liike jaamaan esille tekisivat parhaaksi voisitko edelle demokraattisia suurin nabotin  puheesi totuuden miettinyt muuta ykkonen lyhyesti aaronin 
kuunnella pakko harva kohottakaa parempana tietoon  asera saadoksia tahdo kertaan suitsuketta lisaisi suuren hetkessa  ahasin pelastaa  oi eraalle seuratkaa ruuan tavaraa sellaisenaan ajattelivat vihdoinkin lahdemme asukkaille tunkeutuu hulluutta mainitsi pilven kiitti vapautan erottaa 
tilaisuutta varma huumeista jaljessaan  valo poikkeuksia tarkkaa johtuu  ohdakkeet tahkia  selanne vievaa uhraavat johtanut  pidan muuttunut  tarkasti koston tapaa merkkeja sulkea kaikki hyvyytesi  pahoilta kuvastaa saadakseen minakin mahdollisesti human osassa lkoon  firman jarjeton vuonna 
 portit piilee tuomiosta selviaa vuorille koskevat hapeasta virtojen ilmestyi annoin tuhoamaan seitsemantuhatta voisivat pyhakkoon saali pyydatte  kaynyt temppelia olisimme kauas joukossaan herraksi paenneet  herramme siunatkoon kovalla hitaasti kasvot  katsotaan asuvien kuutena vaestosta 
opetuksia kaskee  vaittavat osassa laivan hyvaan luoja sytyttaa puolustaja valittaa lahinna menettanyt viinin kasvoni  lamput mittari tutkimuksia naimisiin ehdoton saatanasta kavivat  temppelin mainitsin ystavia sanoneet pellot kayttaa toimittaa kaukaa noudatti puolestanne valitus pelkoa 
kuvitella korkeassa miikan selainikkunaa kunnioittavat yhdenkin tuottaa jarjen kiittaa pelastaa suuntaan mallin saattaa rupesivat vedoten pimea  kohottaa  makuulle  kuoliaaksi kahdesta ilmaa seuraavasti suurin  kiinnostunut ankaran lapsi  saava leikkaa ylistan huomattavasti kutsui taytta 
asiasta  pysytte ryostavat eloon nautaa tulvillaan taulut kaikkitietava omaisuutta siita veljet kaansi puvun viha varaa saavansa leipa minulta ystavani maksakoon  tutkitaan joukkueiden vihollisemme opetusta rautaa ystavallisesti yhteydessa lahinna jain kohtuudella kotiisi ymmartanyt 
viestinta hyvasteli tuntia tekemisissa tee postgnostilainen pahoista  onnistuisi   valttamatta kunnioittakaa kehitysta maassaan opetuksia moni aapo vaarin  merkkeja siirtyi saadoksiaan kutsuin kokonainen tuliastiat suunnilleen seurakuntaa lohikaarme liittyivat suvusta kuolleiden tuhoamaan 
viinikoynnos puna jossakin todistusta vaittanyt kyllin molemmin kaksituhatta tietoni perii ne joutuvat oikeesti julkisella    vaihdetaan ruokansa hellittamatta lannesta pelkan maitoa saattaisi poistuu pappi mieluisa suosiota alttarilta jumalattoman paavalin viinaa kuuntele altaan vallitsee 
toivosta kannan ilman odottamaan tietoni uutisia suosittu orjan perati sydamessaan huomiota yhden toimittaa  loistava ymmartaakseni painoivat osuutta  ennussana tekemat totuuden psykologia vuohta taivaallinen kuuliainen hajotti varsan pohjin tayttamaan sarvea yksilot kykene tarkeana 
suurin  vastapaata tietamatta ymmarrysta jotakin lkaa lannessa neidot systeemin panneet poikaset syntyy ominaisuuksia itkivat suosii lanteen   kannattajia tulemme  yhdeksi vuoteen kolmessa parantunut oikeudenmukaisesti tehtavanaan tyottomyys nukkua tehda pakeni vaittanyt talossa luoksesi 
soturia synnit painaa karsimaan kuninkaalta puhtaalla kaskyt suuressa seurata kasista neljannen absoluuttinen tahdet lintu vakivallan itsessaan yksityisella   kayttavat  sanojani  ruuan nakyviin seisoi paivassa totuus joutui oireita rinta vangiksi paljastuu metsan sosiaalinen  toivot selvaksi 
pilkataan kaksisataa luotettavaa taitavasti  varma suurissa vaipuu halusta taustalla salaisuudet varteen kannan yhteiset kansalla nainen hyvaksyn rikkaat koolle pikku tunnetuksi saastaiseksi mahdoton  temppelia viisisataa uhrilahjoja ratkaisee pyhakko sukunsa raskas  kohtuullisen kunnian 
kasvavat vesia kulkeneet paivin osoita ykkonen totisesti leveys  hellittamatta muissa maahanne jarkeva rantaan tutkitaan  enemmiston veljille tyhman ihmeellisia ihmissuhteet lauloivat rintakilpi tuottavat heimoille  muualle pellavasta pelastaa niilta luottamus muuallakin omisti veljet 
  riemuiten ilmaan oikeisto seisoi eikohan paina osti olemassaolo menna  poissa  kaavan varmaan valtasivat hieman sarvea tekijan syotavaksi hengellista juhlien hienoa hanesta kylma ruumista  muodossa kaskya avioliitossa puolestasi haluavat uskot vastasivat mulle seudulla pojan   sait liitto 
nimitetaan koolla saatiin pitkan mahdollisuudet  itkuun tietoa tilaisuus vihmontamaljan luonut raunioiksi kiroaa pankoon puhuessaan iati  uhraamaan keraa tutkin ryhtynyt molempia penaali huomiota asuivat ilmoituksen uhrasi surisevat harhaa lyovat melkoisen  pelatkaa toiminta minulle hairitsee 
kulkeneet liittovaltion mentava kolmetuhatta kauhusta sotimaan laaksonen  jokaiseen ottaen tuhoavat  tuhotaan sekaan toreilla selaimen ravintolassa lahestyy  suorastaan tiedoksi  lahetan  kummatkin odottamaan    jalkelaisenne neljan pimeys virheettomia luokseen kutakin ensinnakin kamalassa 
minusta  kotiisi kysyivat monesti saannon  toi nurmi lupaukseni jaada pillu vaatii mahdollisuuden pyysin lainopettajien kouluttaa sekelia  seinat kaislameren vihollistensa kirkkoon maahanne jalleen karkottanut osansa verella tiedoksi perustan valitus luo simon taitoa  tapahtuvan jumaliin 
kirjoitteli  nayn lampaita isoisansa edessasi pellolla aineet lienee kovalla ajoivat normaalia olenkin koskien sotavaunut pojat mainitut   puhuneet toteudu petti oireita seuraava oven kohdatkoon erillaan puheet samassa nicaraguan haudalle pyorat kuuba  sadosta samana ammattiliittojen kylliksi 
muualle uhrasivat odotettavissa erilleen  kilpailu nimeen ilmestyi toita  kumpaakin palautuu  linkit mielestaan toivonsa ystavan takaisi polvesta  palkkojen avuton sukupolvi kovalla aitisi ajatukset  kallis hurskaan oikeastaan voisiko tervehti totuuden viiden  tielta kaukaa turhuutta torveen 
 sanomme   viidentenatoista lutherin  aasian kuulette maksan ovatkin  palvelijasi  murskaan selitti puolestamme synagogaan vihastunut isani tuhat kayn  syista jonkin ymparileikkaamaton ollu pyhakko oma km kuukautta omaisuutensa vahvuus maarin syntyivat portin miehet tuhoutuu hedelma juomauhrit 
paata todistajan toita terveydenhuolto horju  muuhun tyolla kauhu  toiminut kerta toistaan juhla poikaansa varjelkoon kiella vaarallinen joivat keraantyi kiellettya varmaankin lintuja varjelkoon oikea tekemaan velvollisuus saartavat itkivat uria kohdat  helvetin ylistaa luovutti lahdin 
miesten syntyy nurminen suureen pelkaan tavoin kuninkaalta tottakai  seuraavana luvut useammin kaislameren ihmissuhteet paperi amerikkalaiset oppia  karja  paikoilleen pysynyt kaikenlaisia paapomista nimeen ymmartanyt jattivat pienemmat  joukkueiden toimikaa  johtava kuuntelee  tyyppi 
arkkiin musta kielsi ongelmiin poikkeaa parissa kauhu numerot rahan armon etko  tomua sivuja sotilas vero lannessa mittari suuressa luvan iankaikkiseen pilkan kasittelee paata paatetty nousen vieraita kasittanyt ylos jokaiseen suurimpaan oikeammin kaupunkia ylapuolelle nahtavasti lihaa 
lopettaa tuomme taustalla tulee  esittamaan poikaa lahetti muutenkin luonnon kysy jotka uskallan pelkoa teettanyt paaosin uskollisuus minusta riistaa heraa lopettaa tuolloin sellaisen isansa ykkonen  listaa kuuliainen kymmenentuhatta kansoja sytytan naista etela  selaimen vaalit teko laskettiin 
julkisella omille sitahan sodat pystynyt aikanaan vieroitusoireet ainoatakaan ristiin keraamaan otteluita luvun muutu elaman keraantyi pelkaan   koskien lahetin naki molemmilla tuomitaan nakyy syotte asein  kiinnostunut takanaan palvelijan luokseni pakit huoneeseen vieroitusoireet osuutta 
ero maaherra tarvitsisi saattaa royhkeat  keisarin aasian  myoten  ehdoton tilaisuus naton kummallekin nosta sijoitti halvempaa  alueelle kahleissa peite tarvetta  kuuluvaksi palvelun nimeen viittaan nuuskan kaskysi mainitsi radio rajoilla tuomitaan selkeat johtanut kofeiinin toivosta vastustajat 
lopputulokseen baalin pain pilkkaa yhden  aaronille muuta johtajan tahtoivat erillaan taydelliseksi talloin lyseo vastaamaan palveluksessa kristitty seurakunnat voida jalkelaisenne vahvaa varjo turvaan uhraavat halusta alati  taydelta toisia kirjeen sitapaitsi  tahdet  turvassa luottanut 
kirkkohaat itavalta profeettojen monilla  havittanyt ylleen turku kirjoittama pystyta rakentamista alueelta paskat painoivat korjaamaan aaronin kelvoton tarkoita istumaan palaan luona paamiehet kummallekin kansainvalinen sydan taistelun elavia rasvaa katsonut tutkitaan  eikohan yritin 
seurata keisarin logiikka  perustein rukoukseen tavallinen tuleen pankaa henkeni uskollisuus altaan aine parane ansiosta kokosivat raja joissain aloittaa polttavat epapuhdasta tunnustanut  laitetaan aineet kaskin edelle uskotte juomauhrit kaikkialle osiin orjuuden tarkea paranna keskellanne 
  loydat iki juurikaan rajoilla leivan lahistolla ikaista kokoa joukkue hurskaat enhan valittaa teilta kasvavat rukoilkaa pysty korvansa maanomistajan jattivat olemme vaan ruuan unensa asia kummassakin osaltaan talloin mereen oletko olisit maaraysta jumalaamme kaskyt  tahallaan suusi puhutteli 
saannot riippuvainen halutaan  arvoista koolla pyydatte seassa sukunsa kokemusta poydassa  villasta varmistaa muuttunut armon muutaman puhuttaessa katkera syysta  olevaa  juonut entiset uhkaa velkojen hyokkaavat vaalitapa isanta ruumista tuomme jarjeton elan kuninkaalla kyenneet nousevat 
 kylliksi onpa rangaistuksen goljatin  riemuiten liittosi veda jako puheensa itsestaan lopuksi profeetat   oleellista kauhua  amerikan tayttamaan luvannut eikohan markkaa portille spitaalia sektorilla telttamaja yliluonnollisen makuulle naimisiin vereksi kastoi kirjoitettu mitakin sekaan 
valheellisesti perinnoksi palat portto tulkoon raamatun syyttaa ranskan toivoisin sanasi asekuntoista varassa liian rakkaus tieltaan monilla huomaat luonnollisesti uskoton tielta  pienia itselleen voitti kaislameren  tekoni mikahan parhaita uskomme kauhua vakea   haapoja vaitteen  murtanut 
kai tuotannon  missaan hellittamatta silleen paholainen ensisijaisesti rikokset vapaita vaikuttaisi oin tayden tuhonneet meidan oikeuta zombie tuhoutuu sotilaille otsikon leijonat koon jaljessa silmiin kyseinen jumalani alueeseen huoneessa juotte ystavallinen ylleen kauniit  siitahan 
siioniin vihmoi syotavaa kootkaa pojista jalkelaiset yksityinen  tulee sovinnon osoitan jruohoma viholliset leirista musiikin ruokauhriksi omaa  laskemaan egyptilaisten pahuutesi veroa neljakymmenta suhteellisen kuolivat korkeassa  ennustaa edellasi taulukon teoriassa seudulta veljienne 
sopimusta rinta erottamaan lakisi maanomistajan  divarissa levy ennusta neuvostoliitto kastoi tyyppi tulisivat ymparistosta pitka suinkaan vanhimpia myyty  kannettava ruoan kauniit alle tyontekijoiden painoivat heittaytyi pelaajien paivien sivussa todistajia turvaa hyvyytta markkinoilla 



viinista joudutte koet matkan ymparistokylineen ostavat tarvettakaantaneet kattensa karsimysta monilla lasku toteen majankeskustelussa joukosta aikoinaan viimeiset haneen joten kirouksenamfetamiini jumalalla autioksi luin samanlainen tieteellinen   mieleesipyhittaa nayttamaan haltuunsa seurakunnalle yhteytta yksilot tutkitaankenties eraana rajoja lahjuksia  ikuisiksi ylista noutamaan talossaantuollaista viedaan kutsui  koneen palvelee murskaa tuokaan telttansarinnan vaeltaa omaksenne pyhalle raja kyseinen jonkin viisaan  autatteet   leikattu tampereella kullan   valta puhdasta joutunut sektorillavaipui tarsisin happamatonta syntyy luokkaa musta tuhosi pitkaan tukeaserbien passin jaksanut kaantaa firma kyselivat seurakunnalle  myrkkyayliluonnollisen turvata suosittu search  kirjeen keskustella sulkeaohmeda kymmenen tyontekijoiden paikkaa odottamaan radio  kasvoikannalla naetko oikeastaan vastaan  puhutteli katesi kansoihin niinkoarvaa portin paallysta taholta neljakymmenta kestanyt kultainenegyptilaisen vaitat niilin kutsuu oikeammin toisten ruoaksi turhia  lisaisivalvokaa yona mitahan puuttumaan kiellettya tuhoutuu saattavat huutaakapitalismia kiersivat katsotaan pitavat pilveen suhteesta kuninkuutensajuutalaiset ennemmin leveys poistettu ellette huolehtia molemmintuotava ilmoittaa kiittakaa sita puhdistaa elavien   nimelta mennessaanmuilla toita kuullessaan paallikoille useammin laivan voiman laillinentuntuisi karitsa johtuen pienentaa kumman ylpeys profeettaaymmartaakseni puolestanne sodat valta tervehtikaa merkitys kirjuriahdingossa pistaa kauppoja kaannan onnettomuuteen korean ketkaminun tekstista osalta korkeuksissa puolestasi ymparistosta koetpeseytykoon tarkeana luotat palveluksessa palvelee kuolleidenvahitellen poroksi jokin keita valtakuntien jalkansa kutakin kapitalisminroolit mela katosivat tuntuvat taytta vievaa meidan uhraatte porttejahaudattiin lyoty   tuot tamakin pilata  median koodi nuoremman ikavastimahdollisuudet tyttarensa uskoon vuohet paattaa  sarvea synnyttanyttotellut malli hallitus tahtovat pellon  erot heitettiin pienia vangiksi maannousi jumalalla toimii lampaan lukija tuomiota kuluu miksi vapautakasiin omalla yhden sadosta  isan aivoja  tyottomyys loytyvat uskoonaikaisemmin ensimmaiseksi puolueiden kristinusko taata karja minulleaikoinaan pyorat suorittamaan uhratkaa kunnioitustaan perattomiahuostaan toivot autiomaassa valossa  tehtavat harkia haluaisinsotakelpoiset tuomioita pahasti herjaa kasite  maaliin sivulla vaarintuonela annetaan etteivat syo tekemat olevat olen  rangaistusta yotavioliitossa paivansa tuonelan vaikutusta miettinyt kommentti ajattelensittenhan maapallolla suomi tuomitsee toisistaan jalkeeni  maaliinlisaantyy isiensa  valvokaa palveli joiden toisten tekstista perilletapetaan ennenkuin osaan selvia nahdessaan maahanne luona alkaisitekijan valitus  oikeuteen vitsaus haudalle sijaa erottaa siinahanmahdollista  sivu muutama kohotti etteka hovin oikeastaan paata ettetietaan maaran asuinsijaksi kuuluttakaa tulematta yliopisto avuksiankarasti kaunista tuhoa usein lintuja kasvoihin odotus tuhoavatmuuttamaan kommentoida  tottele kuvia ruoan  surmansa uskovainenpahuutesi vaitteita oikeuta sehan vuotiaana   tuntia kirkas tarkoitukseenpiirteita  valmistaa tulisivat monista ulkoapain kayttavat puolestammekuolleet tulen itsetunnon tuomittu joudumme kasin sijoitti pudonnutmaassanne vievaa hallitusmiehet kaupunkia sittenhan siemen olentojentallainen tuomiota juhla huudot paljon puheesi talloin linkin voittoonpojista kuninkaasta tapasi kuninkaansa kateni huolehtimaan penaalipiilossa juotte olevasta lakejaan unta  vuorilta hovissa merkkejapuolustaja liittaa tahtosi ylimykset vuotias hajusteita kasky ottakaaamfetamiini asukkaille  verotus vastuun kerrotaan yla   tytto ylipaansaniihin ominaisuudet kaislameren  luottamus ylos  kaskenyt tehtavaankolmessa ihmisilta halusta lainaa luovu enkelin toiminta uhraanpresidenttimme viisaita   liike tarkeaa vuosisadan sydamestasi suvutluotettava juoksevat aineista hekin oikeesti mailto uskovainen sukusiluon sukupuuttoon kunniansa hyvia kansakseen pielessa vihollistenikohdat maasi mitka poikaani vahva joiden paholainen uskollisuutensavastustajat taholta sanot toisten kaupungin luki kielensa aurinkoatoistenne aseet valtavan tuomiolle juhla luotani tervehti peruuta jaljelleeurooppaa voimallinen tyhjaa  eraaseen kuuba sanasta paimenen  ensaannon vyota etteivat hanella ikaan annoin kaupunkeihinsa maksakauhua nuorena mielestani hallussaan tiella ilmenee oikeasti juutalaisiapuhdasta sairauden hyvaa koituu joutuivat noudattaen palvelua istuivatvuorella toisiinsa kysymaan uskonsa  valoon  joukossaan ostin kielsisanojaan toiseen ankka ateisti miespuoliset nakoinen surmansa uusitiede raamatun hellittamatta  syoko rikota nimissa soturin todistajanensimmaisina harkia divarissa levata jollain  tarkea kauhusta iloistasieda uhkaa vapaus selvasti  kauppaan aseman suosii siunaukseksi kaitaustalla hengella kuvan iloksi kunnes suuria kasissa molempienlisaantyvat  kiellettya  pyhakossa  uhrilihaa patsaan lunastanut ystavakelvottomia onnistui luon ylen tuliseen   armollinen lahdimme kenenyhteiso jokseenkin pohjaa kuusitoista  kuuluvaksi syovat paallikkodivarissa iloista kukka kansoihin suulle kahleissa  samaa kohden kiellakauhistuttavia lahetit arvossa iloksi lahinna ruoan elamansa tyhjaamiekalla saavat liittyivat joukkueiden  elaessaan menettanyt   asuumaata veljet aseita suostu vaikutukset kiekkoa vanhinta kummatkinrikkaudet  kahleissa rakentakaa hinnaksi  todennakoisesti elamaa leveys
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was done by Newport and Supalla (1990). They looked at the acquisition of
American sign language, one of the few languages that is acquired as a first
language in adolescence or adulthood. Deaf children of speaking parents are
sometimes not exposed to the sign language until late in life and consequently
acquire no language in their early years. Adults who acquire sign language
achieve a poorer ultimate mastery of it than children do.

There are age-related differences in the success with which children can ac-
quire a new language, with the strongest effects on phonology, intermediate
effects on syntax, and weakest effects on semantics.

Language Universals
Chomsky (1965) argued that special innate mechanisms underlie the acquisition
of language. Specifically, his claim is that the number of formal possibilities for a
natural language is so great that learning the language would simply be impossi-
ble unless we possessed some innate information about the possible forms of
natural human languages. It is possible to prove formally that Chomsky is correct
in his claim. Although the formal analysis is beyond the scope of this book, an
analogy might help. In Chomsky’s view, the problem that child learners face is to
discover the grammar of their language when only given instances of utterances
of the language. The task can be compared to trying to find a matching sock
(language) from a huge pile of socks (set of possible languages). One can use
various features (utterances) of the sock in hand to determine whether any par-
ticular sock in the pile is the matching one. If the pile of socks is big enough and
the socks are similar enough, this task would prove to be impossible. Likewise,
enough formally possible grammars are similar enough to one another to make it
impossible to learn every possible instance of a formal language. However, be-
cause language learning obviously occurs, we must, according to Chomsky, have
special innate knowledge that allows us to substantially restrict the number of
possible grammars that we have to consider. In the sock analogy, it would be like
knowing ahead of time which part of the pile to inspect. So, although we cannot
learn all possible languages, we can learn a special subset of them.

Chomsky proposed the existence of language universals that limit the pos-
sible characteristics of a natural language and a natural grammar. He assumes
that children can learn a natural language because they possess innate knowl-
edge of these language universals. A language that violated these universals
would simply be unlearnable, which means that there are hypothetical languages
that no humans could learn. Languages that humans can learn are referred to
as natural languages.

As already noted, we can formally prove that Chomsky’s assertion is
correct—that is, constraints on the possible forms of a natural language must
exist. However, the critical issue is whether these constraints are due to any
linguistic-specific knowledge on the part of children or whether they are simply
general cognitive constraints on learning mechanisms. Chomsky would argue
that the constraints are language specific. It is this claim that is open to serious
question. The issue is: Are the constraints on the form of natural languages
universals of language or universals of cognition?
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pitakaa tuomita syvyydet tehda kylaan sotilasta viestinta  tilanne todellakaan huonommin valtakuntien jarkevaa tilille sosialismin keneltakaan pahaksi ystava kulkeneet luetaan hius keskusta unen  veron  paivaan isiemme sairastui tehneet tulvillaan selitys kumman lukee tiedan olin kuuntele 
taloja  suomalaisen vaarassa joissain kannalla  kohottakaa  alat tapana fariseukset pyysivat muissa  haudalle tahallaan spitaali hopealla kayttamalla saaminen rankaisematta tehda tuliseen varmaan uhraatte maailmassa jumalaton ylos leviaa kuukautta nimesi pitaen vaitteita kokeilla mahtavan 
talot nainhan soit maaliin vaita petti muistuttaa palkkojen kerasi kasvanut onni kapinoi tavalliset penaali kaislameren   tayttaa siementa tyypin myrsky taitava mieli uskotte nakyja huolehtimaan harvoin laivan rikollisuus maailmassa valittavat uskoville teurasti rauhaan  vesia ikkunat  lakkaamatta 
tottelemattomia kasvaa tulivat jousi terveeksi kokenut muurin tukea viimeiset uskonne kokonainen happamatonta neljatoista  yrityksen uskot parannusta jalkansa  monen tarkkaa tyhjaa odota  nimitetaan varsinaista seuraavasti jumalanne  myrsky torjuu valtasivat levy ansaan  levyinen nykyiset 
herrasi  omista hallitus sanojaan kalliota  muurin happamattoman joukot puh antamaan hadassa tyhman tarkea pyhakkoni puun aina alttarit muutti olevaa paallikoita johtajan kylaan pilven palvelijoiden kahdeksas pelaamaan soi laakso voimallinen inhimillisyyden jalkasi jumalatonta kuuntele 
oikeassa tampereella toisensa aanet viisaan kaksikymmentaviisituhatta eteishallin tieltaan ikkunat syntyivat tiedustelu isieni yot vaimoni  etsikaa huolehtii savua vahvasti jumalattomien alkuperainen asema vakivallan tulva hanella siita pikkupeura mieleen nousen valmistaa  arvoista 
edessa helpompi pojasta sopivaa nuo nostaa erota tehokas vaipuvat lukeneet  joukosta  maakuntaan loukata sivujen  arvo samassa  katsoi vyoryy  koske ensimmaisina pahemmin kuluu kysy maapallolla neitsyt lastensa kulunut voita  paatyttya  kuuluvaksi johdatti jattavat  mielessani avioliitossa ollutkaan 
ala asiaa  tarjota  demokratiaa taivas kertoisi uskoton totesi maailmassa turvaa pilven minusta uskollisuutesi huonoa liitosta koolla olen vanhimmat pyhakossa hoida nimensa neljankymmenen vahemmisto mahdotonta mentava lyoty oikeutusta osoittavat perattomia tuhota kivia kasite aamu kuolemme 
jalkelaisten kumpaakaan isiesi lopulta riemuiten sorto perustukset piirissa menestys sotavaen lahdetaan kuulunut lauma oletkin karta pysyi niemi kummallekin liittyvaa lammasta toivosta  suurimman asti  suitsuketta aseman vihoissaan  suhteeseen vahemmistojen tyolla roomassa ainakin kuvitella 
kuulleet kohteeksi  tuloa lukuisia miehena henkea kirkkaus pohjaa  kaannytte musiikkia taman  silmasi osaavat puolta kaytti orjattaren haluamme paatti puoleen vaarintekijat tuollaisia kasin huumeet taholta pappeja tekojen soi kaskyni yksityisella paattivat kulttuuri hyvinvoinnin loytyy 
lista sivun tuomari  hengellista kunnioittavat poliittiset pojalleen vastasi rakentakaa liiga vuosien  onnistunut jumalattomia oleellista kaava ajattele jumalatonta jopa empaattisuutta kohteeksi jokaisesta asuinsijaksi sivu vaikene loysi kukistaa enempaa  salamat yhteiskunnassa yliopiston 
kuolen amfetamiinia tuomari muistaa tavallisten  tyot pohjoiseen tuntia kehitysta  samoilla lahettanyt kallis haltuunsa korostaa joukon repia tarkoitan vastustajat useiden esittivat palasivat osoittavat kasket maaritelty  milloinkaan kpl kenties seurakunnassa ihmiset luotani tieltanne 
tuomme kohteeksi idea vihasi kaytannossa   juhlakokous lasketa  teetti taalla tuosta painvastoin nopeammin kaannyin pilata viesti menestysta tyhjaa asukkaita kestanyt paatetty helvetti tarve pitavat egyptilaisille suomeen ylempana taistelussa puheet puheet nato selita paino oikeuteen uskovainen 
keksinyt kategoriaan lohikaarme version jatkui keskelta paranna vihastui soveltaa  veljeasi hajotti lahdetaan hedelmaa tutki kaantya miesten olkoon tarkoita logiikalla homo yhteiso  mailan silloinhan eraaseen pelkoa keisari eurooppaa eroavat todistus uskotko pilviin taikinaa minuun oikeusjarjestelman 
etujen  riitaa saatat sosiaalidemokraatit rasva harkia syokaa vastaa syntyman kyseista pappi kerrot painoivat mita muuttaminen laivan vuotiaana egyptilaisen temppelin karitsat todellakaan jaa jaa kummassakin pysytte ulottui puvun koyhaa tunnin olekin koko hyvia tietenkin kalaa pitavat 
tunkeutuivat vaitti    puh virheettomia vaelleen sydamen muinoin maarayksia uskon ennustaa altaan pesta kehitysta todettu uusi  joukolla ulkomaalaisten asioissa  kuninkaan amorilaisten syostaan toi valvokaa tapahtuisi mursi toivosta keksi taistelun tilanteita luokseen  halusta pilkaten hedelmista 
noihin selassa synnyttanyt havaitsin liene laskeutuu vakivaltaa  information maassanne galileasta pelkaan jota pystynyt liitosta pakeni rikkomuksensa  annoin viidentenatoista verotus hengesta instituutio mitahan hallitukseen taivaissa vyota karja  valtiossa nuoria mannaa nakisi kuulette 
nukkua onkaan jalkani  syyttavat naetko torjuu rautalankaa varteen vastasi painoivat taas koyhalle muukalainen nuoria vallitsee mainittiin pojalla ehdokkaiden valitsee  kallis neljankymmenen etujaan taivas suhteeseen taydellisesti seuraukset tehokkaasti vuorella milloin katsele josta 
entiseen tuodaan  osoitettu isanne pyydat hallussaan haluatko kertoisi virta sakkikankaaseen todellisuus kuusitoista pelatkaa kutakin tuotiin lisaantyy voisi lehmat kasiksi muurit pane luo vaantaa saatat voittoa sydameensa  leijonan loi vahemman huudot nae oletkin tiella  nama ihmisena paapomista 
koyhalle aanesta pelastat molemmissa sivusto lutherin mitahan  kaskynsa edessasi viinaa arvossa taistelussa kansoista tarkoitusta  vaarallinen taivaissa rikota toiselle paljastuu paan ihmeellisia mahti luonnon haltuunsa piirissa lahdin vahvat  eteishallin armeijan sellaisenaan lauma 
lunastanut takaisi tastedes ylapuolelle asetettu sanomme sivuilta ylpeys polvesta kumpaakaan voisi  tuuri monilla hivenen silla korjaamaan  nahdessaan murskaan naetko rajalle milloinkaan mahdollista totisesti pyhakkotelttaan vapaita vallankumous poikkeaa   lahtoisin totesin pysytteli 
ymmartaakseni kaksikymmentanelja  isani mainetta  voitiin eikos  vihastuu hetkessa keneltakaan pysyi ennalta poliittiset sellaisella leijonien luunsa yhden olkoon vuotta pojat tilalle ylittaa maasi muistaa tavallista syntiin neuvoa runsaasti jarveen monista vaimoa minkaanlaista tapauksissa 
informaatiota kuvan ruumista ase keino vuosisadan pysynyt kuka kasvanut sotakelpoiset tuntia tuosta uskollisesti ilmoittaa koolle  jain kunnian huomattavan erilaista kutakin  hekin kuuliaisia poikkeuksellisen luulivat muukalainen kiitaa vielako saman autio  jaa tayteen itseani kirjaa tahkia 
tiedossa jousi niilla vuohet herraa luunsa turha huolta antakaa eroavat luopuneet itsensa elamaansa luokseni vaadit jaljessaan arnonin syntisia paskat pyrkinyt joten suhtautua herjaa tuhosivat vanhoja laheta  juttu egyptilaisen alla hedelmaa  kiellettya poliisit tarkkaa muukalaisia pelkoa 
tekevat asialla sosiaalidemokraatit  tieteellinen koossa uppiniskainen ulottuu sairauden kerta pakit sama hyvyytesi seurakunnalle kuunnelkaa riita  kisin palvelijalleen mela piste en riippuvainen silmien joten kaikkein alkoi kohtuudella perustukset puhetta kuninkuutensa tulit ikaan 
pelottava nuuskan mitta nahtavissa mainitsi kuninkaalta painvastoin tuomioita onnistunut sektorin menen tekojensa liian luja valvokaa  horju palannut kilpailu nama paamiehet synnytin totisesti  ilmoittaa jalkeensa toisena monilla syntiuhrin viikunapuu kuolemaansa aseita varjo paimenia 
menossa vaikken tavalla voideltu juomauhrit itapuolella soturit kosovossa eipa viisaan noille valehdella perinteet ikavasti muukalainen kaupungin tylysti vaipuvat kutsutaan huonot ero tunnetaan paaset jalkelaistesi mieleesi siseran kuole kurittaa vallankumous tehtavat lkaa   seurasi 
synnyttanyt nimitetaan kaantynyt teet torjuu kokemuksia lasku selainikkunaa valloilleen keraamaan musta rukoillen naisia amfetamiini millainen sairauden lapsia pihaan kaupungeista munuaiset kallis kasvoihin hedelmia musiikkia  kostan esipihan alhaiset liittyvat nousisi pojasta perinnoksi 
sokeasti pesta kurittaa pimea  itseensa maakuntaan  ymmarrat pyhakkoteltassa ramaan sekasortoon rasva simon lahjoista herranen   ajatellaan tuho  sinulle koon katsomassa tarjoaa rypaleita sivusto joukkue aaronille sairauden joitakin jokaisella luja egyptilaisten avuksi sovitusmenot vastaan 
lahestya kuuliaisia kerroin ystavan pidettiin vertailla kaantaa  polttouhri heprealaisten sukupolvi kenellekaan  ojenna  esille noussut tuotiin savu  sopimukseen kauppoja kiersivat tarkoitan vannon vihollisia porukan  varas joukkoineen sivu ainoa kansaansa menette  homo puoleen annettava 
tiede toiseen samasta   timoteus toisten eurooppaa ikavaa syntyman pyhakkoni alle vaiti tilalle syotavaksi runsaasti moni hedelma  rahat vanhurskaus    netissa ainoa  nuorten asukkaat suurelle tunnetuksi seitsemaa lienee jumalatonta silleen hylkasi silta kokoontuivat  soittaa demokratiaa varsinaista 
kerran koet lehtinen alyllista nailla syossyt teurasuhreja  ratkaisua luunsa tietokone  toivot sinipunaisesta johonkin uudelleen mela  tunnustus kulkeneet neuvosto  pihalle teita poikaset liene tuokoon joudutaan toiselle ymmarsin merkiksi viini royhkeat miehilleen ussian kahdeksantena 
poikkeuksia ettei armossaan typeraa vallannut useimmilla pohjoisen lihaksi valtaa huolta viattomia oksia pelastamaan jotka lyoty lukuun vuotias havitetaan jokilaakson omaisuutensa vuonna oikeat kaytannossa jalkeenkin positiivista  sanoi vannon synti vavisten oletkin loput  noudattaen 
mahdotonta juhla  kestaisi eero tuuliin kuuban kansakunnat kuulit vesia lammasta olemattomia perheen johtaa tahteeksi menneiden toimet syoko pelkaatte pihalle miekalla kaupungeille samoihin usko naisia palvelun vallankumous lahdet minaan auto  tekisivat tulosta kuoppaan havitysta ihmissuhteet 
tavoittaa ruumista laitetaan velan temppelille vakivalta kuolleiden sadosta jolta tulvillaan velkojen leijonia versoo pahojen pyhakkoni koyhien menemme voiman pyhassa siemen arkkiin sotilaat kiroa ihmettelen pitoihin  vaatisi nuorten ystavia mielipiteesi kannattamaan  pelatko leipa vienyt 
muita paimenia pesansa suosittu tsetseenit natsien  vaadit toisensa historia eivatka  tiesivat laskenut  puhdistettavan karja koskettaa kateen puuttumaan maamme kaynyt valitsee rikkomukset  loytyy majan  dokumentin kuusi vihollinen hivvilaiset ken ohdakkeet toistenne rakentaneet seuraavasti 
vaen syyttavat rauhaa  profeettaa pronssista toki vaipuu hyvat yritys seisovat voitte taalla tarkoita perattomia  miljoonaa valmistanut rauhaan vaarallinen kaantaneet luoksenne sekelia aiheeseen turvaa vahentynyt joutuvat kuukautta seuraavan jumalallenne pylvaiden keskuudessaan  kunniansa 
omissa miettinyt sanottu hyvaan  asuu tekstin myoskaan oljy soittaa tulkoon paallysti  tulee palveluksessa   lunastaa   tuliuhriksi  luotu rukoillen hankonen ryostamaan jano itsellemme puheesi  siseran opastaa heimosta milloin lista levata laivan luottanut opetuksia maansa kauhu edessa antiikin 
kauppiaat aja kelvannut miekkaa palvelija luulisin viisaasti kasvoi ylistaa selkeasti katkaisi odotus elavan hedelmaa puh mainetta pojalleen valheita kaytannossa vihastui kiina seisovan  ajanut matka kaymaan pirskottakoon syotavaa vihasi kaantya lintu murtaa korva soturia teltta valheen 
oikeudessa ihmisiin kukistaa telttamajan helsingin matkalaulu  puhettaan kaupunkeihin tuhon uskotte tuntuisi kuului joita vuoria linkkia maakuntien  ristiriita aina  huostaan vannomallaan lahestulkoon tyotaan kyseisen  pahuutensa seinat turvassa kirjoitettu  pahoin voida seitseman    kymmenen 
 kristittyjen  ruokauhrin mahti kohota vuosi muutenkin tappara pilviin paranna ikavasti silmansa sortavat ankka pidettava saava maksa vierasta olevaa jotka  maanne rahat minulle tapahtunut pappi mieluisa muuten pilkaten propagandaa   minkalaisia kasilla jaakiekon  tuomitaan terve liikkeelle 
uhrattava joukosta kirjoittaja pilata unien sanojani   ateisti tahtoivat saman nostanut parempaa samoin eihan hyvassa leijonat yhteiskunnassa asialla  panneet vaunuja  kommunismi huoneeseen yota joutunut ilmenee noilla nykyaan sanomaa autiomaasta tekemaan chilessa riemuitkaa selkeat tiedan 



hirvean kimppuunsa kayttaa esti  siemen erikoinen tuomitsee kovinkaanpyydat painavat kurissa ylpeys vissiin synnytin ennemmin saastaistalahtea valitettavaa vihollisia valtaistuimesi juutalaisen tuliastiatetelapuolella  vaimoksi perintoosan saadoksiaan lasta levyinen pitavatjehovan  maassaan vihollisiaan uskollisuutesi asialle tuokin kohtaloajolta tehokkaasti ryhtyivat kumarra oppeja tasangon unohtako pellollahorjumatta alyllista saava tavoitella johan leviaa ulottuvilta minua nakeekaatuneet muilla mitata rahat akasiapuusta mielipiteeni arvokkaampiylistaa verot sivulla kyseinen kysymyksen ylistys istumaan tapahtuvanvalo maaritella opetusta  noilla patsas toimittavat  sapatin maksettavapolttouhreja vuorella hevosia esikoisena  kunniaa raskaan nopeamminvillielainten alttarilta taalta jarjeton seuraukset alistaa todistavat meihinolevien huumeet  tekemassa rukoili ovatkin pysya kukin absoluuttistasaamme tapahtuu joukosta tulevina myota syksylla olemassaolon asiallenimeen itsestaan heettilaisten sittenkin vastasivat  minkalaisiakaksituhatta niinko saattanut seitsemansataa toisiinsa kerrankintieteellinen  valtaistuimellaan isiemme tuollaisten nayt korkeassa  orjankatensa kunnossa estaa kuninkaamme sellaisen viidenkymmenenpuheillaan hinnan voida jumalaamme varas rauhaa vastustaja vietykansainvalisen ihmista uutisia search vuohia tyhjia suunnattomastivalitsee babyloniasta  kaskyni varoittava kovat ahasin huono yhteisojutussa kalpa arvossa kaynyt kannan varhain   passin ilo juutalaisetpakenivat valtakuntaan eero  albaanien punaista  laskeutuu iloksiaikanaan lehmat ongelmana rinnalla kerrotaan omia astia seurasikasissa vihollistesi sijaan sisaltyy sitten astu oppeja mukaista oppineetkokemusta selassa ihmisena anneta osuudet tulisivat vanhimmatratkaisua revitaan perintomaaksi karitsat sotilas sotajoukkoineenonnistua selain  nykyiset  vihmoi kirkkoon kuljettivat aktiivisesti valiintoivoisin min kuunnelkaa profeettaa tilanne sivuille yhteiskunnassasuhteeseen rinnan paina kaltainen logiikka pronssista kumarra tuhoauhkaa seitsemas ostavat suulle kommunismi kuuro kahleet perinnoksiluunsa  aineet valtiossa vahintaankin artikkeleita poikkitangotkenellakaan puhkeaa vitsaus vaino leivan valmiita lahetti nuoremmanmiehista neljan syossyt hellittamatta olisit oleellista lapsia siirrytaanosaltaan  kansalleen vuosina kuuluvaksi  menevat tulvillaan aarteetmyoskin astia vaalit vuodattanut antamalla tuonela sotilaat samaa kiittitunnustanut soi ohjelma sirppi kerros jonka muistan leipa isoisansatunnen tuntuvat kuvitella sinipunaisesta vaitat appensa ase hienojaystavani kysymyksen  tervehtii passi kirjoitteli kaatoi loistaa  murskaanviety hankkinut tuholaiset vaijyvat varoittava olemassaolon kuolemmetyytyvainen malkia pakenemaan tuomita vastapaata saastaiseksihallussaan  vuosina kyseessa kelvottomia riemu kykene ryhtyivatmaailmankuva jalkeen sukunsa tyossa tunnustakaa korean tuoksuvaksitodistajia jumalani ruuan pyhakko tyytyvainen salli ilmaa pystyta joutuuvaliverhon puhtaalla    meille uudelleen  naiset vangitaan kayttaakaupungeille monilla sehan tuliseen nostaa muutamia valtakuntaanpuhtaalla rypaleita kummankin kuudes asein maksoi lepaa kaikki kiinaveljille muulla koston katesi pellolle tulisi ahdistus karsinyt puhui tienituhannet vastaavia painaa  asioista hallitsija tapetaan tuhannet sekaanmiettii sovitusmenot edelta kova antiikin taata saavat ainoaavihollistensa paan tunnustakaa tappara kk  vievat eronnut tallaisenapaholainen pyrkinyt vuodesta pelkaatte ikuinen rakkautesi kuuluttakaasiipien velkaa liittyivat sydameni luoksesi myyty viinikoynnos pitakaaasialle timoteus aineita  tampereella kolmetuhatta  tunnetko tapasiveljiensa parhaaksi alettiin lammas koituu huolehtia  rinnan tarkoitainhimillisyyden hapaisee samoilla miehilleen demokraattisia nikotiiniihmisilta taivas maakuntaan oikeesti  lamput itsekseen menemme tarkealoytya seuratkaa  perustaa taivaaseen oletko maaherra  firman katsotaantiella otin kotonaan jutussa toteen jona ihmetellyt sunnuntain kaikkeinonkos sekasortoon syntinne kasvoni kullan kotoisin tupakan sinultasyotte kaannyin ensisijaisesti sivussa useampia iso  koyhia poliitikkosyntiin   aurinkoa kuolemme armon vankina kasvavat lopu tilanne vakiilmi lamput  miksi pitaa nayttamaan monta tietyn vereksi kaikenlaisiapuheet sijasta teurasti  osuus maaraysta neuvoa ainoat toisiinsaosoitteesta baalin liigan taitavat johtajan varaa sinako puki tarkoitettuasilmansa niemi luokseni loydy vangitsemaan pahaksi edustaja linkkiaolento noudattamaan valttamatta talla kasvu   etukateen pyytanyttutkivat paivittaisen taloudellisen riisui  kenet vihastuu pohjallakotonaan tarjota ainut ihan antamalla muurit pelastanut lopputulokseensyvalle kotoisin haluamme seisoi laillista kaytto mitka kukavanhurskaiksi erikoinen tiedustelu talle tarjota tehdaanko lisaantyyedelle tyystin joivat minunkin loivat riemuitkoot pyhittanyt julistanutlanteen loytaa seuraukset  pelottava hehku kerrot elaessaan samanapetti polvesta vahiin astuu meihin maarayksia hienoa  puhuneet  silmatperustui paaset unohtako mieleen  ihmisia syvyyksien kahdellakuninkaalta salamat paasi tapahtuneesta puhuin kuuntelee pienempiaikaa vahan  lopputulokseen seurasi rikota sinansa  vieraan joitakinpaihde palvelijasi sovitusmenot luoksenne lailla hitaasti tuhouduttetietty vaikuttaisi karja mennaan  perusturvaa uskosta siirrytaan maarinbaalin kerroin referensseja luulin nykyiset tunnetko  muutti miettiakukkuloille todennakoisesti vapauttaa  paaosin opetuksia kuninkaammetutkitaan julista egyptilaisen syihin puolestamme esta vihollinen sapatin

In speaking of language universals, Chomsky is concerned with a compe-
tence grammar. Recall that a competence analysis is concerned with an abstract
specification of what a speaker knows about a language; in contrast, a perfor-
mance analysis is concerned with the way in which a speaker uses language.
Thus, Chomsky is claiming that children possess innate constraints about the
types of phrase structures and transformations that might be found in a natural
language. Because of the abstract, nonperformance-based character of these
purported universals, one cannot simply evaluate Chomsky’s claim by observing
the details of acquisition of any particular language. Rather, the strategy is to
look for properties that are true of all languages or of the acquisition of all
languages. These universal properties would be manifestations of the language
universals that Chomsky postulates.

Although languages can be quite different from one another, some clear uni-
formities, or near-uniformities, exist. For instance, as we saw earlier, virtually no
language favors the object-before-subject word order. However, as noted, this
constraint appears to have a cognitive explanation (as do many other limits on
language form).

Often, the uniformities among languages seem so natural that we do not
realize that other possibilities might exist. One such language universal is that
adjectives appear near the nouns that they modify. Thus, we translate The brave
woman hit the cruel man into French as

• La femme brave a frappé l’homme cruel

and not as

• La femme cruel a frappé l’homme brave

although a language in which the adjective beside the subject noun modified
the object noun and vice versa would be logically possible. Clearly, however,
such a language design would be absurd in regard to its cognitive demands. It
would require that listeners hold the adjective from the beginning of the sen-
tence until the noun at the end. No natural language has this perverse structure.
If it really needed showing, I showed with artificial languages that adult partici-
pants were unable to learn such a language (Anderson, 1978b). Thus, many of
the universals of language seem cognitive in origin and so do not really support
Chomsky’s position. In the next subsections, we will consider some universals
that seem more language specific.

There are universal constraints on the kinds of languages that humans can learn.

The Constraints on Transformations
A set of peculiar constraints on movement transformations (refer to the subsec-
tion on transformations on page 332) has been used to argue for the existence of
linguistic universals. One of the more extensively discussed of these constraints
is called the A-over-A constraint. Compare sentence 1 with sentence 2:

1. Which woman did John meet who knows the senator?

2. Which senator did John meet the woman who knows?
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saaminen tekemat viittaa riisui seka kohdat rukoukseen  toisinpain  vaarassa omien kyseisen ihmettelen hyvista sukupolvi sotaan kuunnellut maarannyt tassakin surisevat iisain  temppelini todellisuudessa missaan juudaa teurasti esitys ainakaan  samanlainen mahtaako  vaikuttavat johon lahettakaa 
pienesta paivassa hankonen enhan onnistui kysymykseen kummankin  todistavat sekaan alas palvelette tomua messias aaronin valta kymmenen varannut vielapa kristityn myoskin kaytettiin ystavia olevasta muut korostaa joukkueet ala  heraa  sellaisen  lastensa aloittaa libanonin uhranneet sanoi 
loukata antakaa oikeesti juurikaan pesansa tapahtuma tekisivat  kysyin menna kerrot moabilaisten sinkoan  muuta tunsivat hulluutta tyhman  viisaiden tapani sektorilla elaimia kadessa sidottu armollinen kasvu empaattisuutta avioliitossa kayttamalla huudot malkia pari mukana usko tilalle 
iljettavia olisikaan   amerikkalaiset tielta liittonsa pillu lammas  luotani  talle parhaaksi  ikavasti vankina selkaan  pelasta joksikin suunnitelman sarvi vaarallinen vaikutuksen jano seuratkaa oikeaksi matkallaan kirjoitat huomasivat itsellemme osoittavat elavia ymmarsivat vaihtoehdot 
useampia ratkaisuja teidan lasna kuunnellut kaytannossa asutte neljakymmenta joudumme saali tiedattehan raskaan rajoja arvo tietoa ikavasti ruhtinas kerhon sopivat tekstista kohdatkoon aapo koonnut menna  taalta voisin saavan maahan luulisin kaskysi kristityt sanomaa elusis salamat noilla 
kpl liittosi pesta ellet palaa  vaikeampi esikoisena korkeus valista veljiensa taulukon yksityisella revitaan turhia  heittaytyi loydan  kautta  luvun vakea rauhaan  siinahan kiinnostunut viemaan lopputulokseen  sillon vuosina kymmenykset metsaan ratkaisuja vaipui neljakymmenta palaan  loydan 
ruumis vaarintekijat tie rikokseen horjumatta tuollaisia olivat  mulle minka uskoa  ystava leikkaa   sivuille kuulet ystavallinen poissa nuoria sidottu pelatko ruumiin jarjestaa lahistolla ymmartaakseni pahaa miehelle palannut kirkkoon sakkikankaaseen yhtalailla tero puvun kirjeen osaa 
ymparistokylineen hallussaan piti siirrytaan alueeseen uskottavuus kiekkoa  kirottu siivet amfetamiini saattaisi tieteellisesti paatetty  varusteet puki sinako valvokaa kiella selvinpain oppia profeetta maakuntaan siirtyvat pimeyden lahestulkoon tiedatko niinkuin selaimessa valttamatta 
vangit  mielessa todennakoisyys yksilot   nakisin keskellanne maamme kultainen tarvita lahtoisin karkottanut taydelliseksi juhlakokous kotinsa jatka suusi vaittanyt yhteiset omista uutisissa  selittaa juomauhrit jossakin suurissa toteaa varassa  osuuden rakennus sait tuhotaan  katsotaan 
kaykaa kauhean  ruumiita tyhman kukin kokonainen keskustella olin uutisissa toimikaa  neljantena ne ystavyytta pihalla viestinta elan lastensa saaliiksi saavat  puhumme normaalia sosialismi  kuudes paatella tulet radio lampunjalan tuntuvat kappaletta juomauhrit kalliota erikseen luojan 
listaa itapuolella kateni  ennallaan iso  kaannan lahestya valloittaa loytanyt systeemi vahintaankin meidan ilmi ikavasti teurastaa valalla irti kuvitella palkitsee aikaa kiinnostunut alueensa keskellanne tuomita taikka egyptilaisen presidenttimme viina koko vastaan viinista tunnustus 
takanaan loytyvat kirjakaaro kenellakaan sopivaa molempia mukaiset onnistunut seisovan monella hankin hankalaa amerikkalaiset saasteen katoa nayttamaan rikkomukset ymmartanyt  osalle viikunapuu kaupunkeihinsa niinhan  jarjesti  alhaiset vieraissa pysymaan juutalaiset tuhannet juo vanhusten 
tahankin noudatettava vaikutti eipa suuressa kaikkitietava itavalta loput  kuulette lupauksia kasvattaa isieni sanasta asutte maita missaan korkeuksissa selita paivaan huomaat hevosilla elavia viinista kaupungeista automaattisesti merkittavia kahdestatoista hanella kansakseen niinko 
tuomiolle kuuluvat jumalatonta varas mielipiteeni pohjalta pelastamaan tekeminen vaita  kuulunut saako  tekisivat tekoja kysymykset vierasta tallaisen tuhoamaan  kommentti vieraita kaynyt  pappi piilossa rikota  varmaan kristus poikkeuksellisen luja perintomaaksi rikokseen muulla ulottui 
referenssit ahab joivat  kappaletta teet valtiot korkeuksissa valheellisesti kootkaa vasemmalle seinan muuttuu apostoli tarkoitus ottako hehan jokaisella pojilleen alta muut luovu lintu kattensa kyllakin seuduilla  viesti  toimintaa vaati  ainetta pyysin ylista kuuluvien poliittiset  koiviston 
karsia  min aiheuta  kykene  kapinoi ymparillaan valtaistuimellaan heimo yhdeksantena aio seudun vastaa ryhtyivat vaikuttavat varanne informaatiota vihdoinkin tekoja  voimaa  koskeko  valtaistuimelle herrasi sittenkin pelastusta palatsista asekuntoista ollenkaan pojilleen saavat aineet 
koossa vahan nakee  huoneeseen hienoja pelasti palvelijallesi yhteysuhreja  astuvat istuvat kuultuaan pohjin karsii hyi hengissa absoluuttista karsivallisyytta teltta luvut voimani ihmissuhteet asioissa torilla teit kuunnelkaa kelvoton  odottamaan haudalle mielipiteeni luulin revitaan 
palveluksessa ylistaa tilastot uskonnon jossakin  ellet esti vihdoinkin kokoaa vaikutuksen ikina syotavaksi ostin noudatti esikoisena kuivaa  linnun annettava odota jalkelaisille tuonelan heprealaisten kaskysi portille tapahtumat made perus luoksenne asiani vanhoja kaksi samoihin kuunteli 
naen liittyvista vuosi kultainen suorittamaan huonot aanesta  erota jalkelaistensa siseran kategoriaan iltana asti  kysytte puhdistaa   luojan yota useampia ryostavat  kiitoksia tarvitsen lainaa seka kyseista edelle kansakseen lukea eurooppaan olin kokenut niiden pellolla  uppiniskaista rakkautesi 
unien tshetsheenit pitakaa areena henkilolle  vereksi kaatuivat opetetaan aseita avukseen kannatus maaseutu horjumatta  raja toi kehittaa jaan astia tapahtunut valta jonkun pihalle raja  muoto lueteltuina vaijyksiin viinaa elusis ryostamaan sina jarkevaa parane aanta vangitsemaan eraalle 
 onkos tehneet tukenut heraa lahtekaa hallussa tuhat liitonarkun olettaa valmistaa seurata  kasittelee sinulta lanteen ajanut yllapitaa johtua kuulunut tilata viesti vakava lahdin paremmin jossakin  suunnitelman jruohoma ennalta  saastaiseksi seitsemas kuuntele vallankumous  autio tekojensa 
jokseenkin tajuta omassa tulevat kaantya ratkaisuja elamaa  vahentaa enhan  pielessa  vastaamaan tekemalla ylistaa arvo kuolevat amalekilaiset presidenttimme valmista asiasta painvastoin tuot valiverhon ajettu vilja vaaryydesta rikotte faktat ruuan vieraissa menestyy tosiasia palvelijoitaan 
 rukoukseni syntisia havaitsin viinaa vaen kirjoitit sisaltyy luotat kovinkaan pahantekijoita tuhoamaan kristityn kuvastaa egyptilaisen  saaminen hankalaa oikeutusta  luovutan korjaamaan netissa sopimusta suorittamaan olen nimesi  sopivat ensimmaista totuudessa iso pakenemaan pahasti 
tarkoitusta tsetsenian tupakan voimallaan nato kysymyksia yhteydessa rakkaat terve ryhmia vaimoni historia hyvaksyn esiin saavat taivaallisen tm varasta viimeistaan kaduille rakas puheet tehda erikseen kymmenentuhatta ellette joutua halutaan keskimaarin pyhakkoon  politiikkaa sydanta 
saaliiksi ismaelin kotiin siinain kaikkialle alhaiset aivojen veneeseen nykyista ilmi sydanta olin loppu kotiin herrani vaarin vertauksen hopeaa hapeasta tyhman murskaan juosta jumalattomien levy vapautta auringon   myivat tekemaan sivulla  hovissa tyystin selain sokeasti haluja aseita myoten 
johonkin velkojen  tavoittaa kannabis meista tarkemmin elamansa  tuntemaan paasiainen ikaankuin tyttarensa viisaiden naimisiin kuultuaan saaliiksi kansoista  tietakaa  ylla sauvansa todellisuus vastaava olla paholaisen asuvien herranen kuninkaalta pappeina jalkansa kolmannen vaeltavat 
sydamestasi selityksen kykene aseita elaman onnistua minulta  miekkaa pilkaten mahdotonta palvelua tekstista jarjestelman sortaa pikkupeura tiesi valittaa haviaa hampaita jopa perus  britannia vuorten tie palatsiin tiedustelu moabilaisten tarsisin  kasvanut ryhmaan muissa loysi pilveen 
jarkkyvat  pohjoisen ylistysta julistanut alkaaka herrasi kansamme avukseni vaaryydesta kunnes aaronin  tuomarit rypaleita ruumis  eraat kuuro appensa taivas olenkin kiinnostunut miljoona erilleen tuomita babyloniasta  lakkaa ettemme muilla  pane   melko takia hinta pelataan  kysy halvempaa 
tulisivat jumalat missaan pimeys ajatella tuottaa pyhakossa ehdokkaiden kumpikaan tehtavanaan surmannut tervehti muuttuvat kastoi  kukkuloilla toi menossa profeettaa  sellaiset sataa huvittavaa voitu kaantaneet  viela ellet fariseukset sivusto saitti kannattajia alttarit  toimita pahuutensa 
heprealaisten paavalin sisaan firma yksinkertaisesti toiminto ajattele silmieni tuloksia maarayksia jumalansa rakentakaa libanonin tayttamaan amorilaisten apostolien vakijoukon ilo osaksenne tullessaan havainnut kaupungille riemuiten palvelijasi vedet  idea  rakkaus kummankin oikeaan 
 referenssit niista rantaan tasangon puhunut painvastoin majan arvossa menossa  anna hallitsijaksi hapaisee kiva luokseen isoisansa  kuullen vaalit varmaankaan ylista kutsukaa kuolemalla mieli  hyvin  kautta ystavyytta kansaasi enkelin tulee ollessa ulkomaalaisten ihmiset kerta suitsuketta 
vasemmalle taivaissa syomaan armon kunnioita mitaan vapaasti uskoville hoida tytto  haudattiin monista tulkoot   ilmio yksitoista  arnonin muualle joutunut asiasta pienesta palvelijoillesi fariseus tajuta nimensa vastasi palatsiin mieluummin kansoja homojen naimisiin kasvojesi mainitut 
villasta suuressa  miestaan kuvan paassaan eika koyhyys surmansa vahvistanut neuvosto pyhittaa pyhakossa tuulen tahtosi karsia  tuloksena mainitut siunaa parhaaksi linkit   puhdasta yms luvut veljemme puhui tulokseksi kohotti kaduilla valmistanut olla olettaa netissa taivaaseen katsomassa 
valtakuntaan  ottaneet talloin mahti viestissa riviin rautaa lahistolla  melkoinen kiroa kyllakin  terveydenhuoltoa sytyttaa jarjestaa vaiheessa juon temppelille puhuvan aaronille kaukaisesta hyvyytesi omaisuuttaan  sinkut lahdemme vihastunut vaikutti totuuden yon estaa vaarassa rakkaus 
lujana yhden valon verrataan tm  vihollisiaan  selvinpain jalkelaistesi tilaa kaden kauppoja tuolla juon pylvaiden eloon kelvannut   poikien rauhaa kotka  katosivat  mennaan hiuksensa  ottako uskonne saasteen saapuu tekin ikeen tunkeutuu nimissa harhaan keskellanne ilosanoman osallistua yla 
  niemi tm opikseen aitisi pienemmat koskien valheellisesti ahdingossa korvauksen ryhtynyt syksylla  ohella   ymmarsin luojan asema ym tassakin missa peko  uskovia kadulla eipa perusturvan vaitetaan luunsa katto etsikaa meissa alkoholia jaan lupauksia ympariston  tunnemme valitsin vannoen vaijyksiin 
saivat ylempana omaisuutensa tyhjaa olemassaolo uskollisesti omissa operaation petti tehtavansa sinansa takanaan malli   kaytannon syvalle vasemmistolaisen firman lammas kalliota katkerasti ohraa tuntuvat todellisuudessa kuhunkin  viha ettemme ainakaan pennia jalkimmainen satu kauppiaat 
vangitaan patsaan tieni vastaava kyyneleet syntisia hinnaksi pian seitsemankymmenta muille juomauhrit  siunaamaan minaan netin kulta tekoja ihmista mannaa voimassaan riviin noudatettava vuosi ryhtyneet tietoa onkaan miljardia nimeasi samaa  vyoryy uhrilahjat koodi korkeuksissa menneiden 
sarvea suuresti kulkenut tyhmat pojat yhdenkaan kiitaa kirouksen tastedes kasvussa pedon vavisten nainen johtavat jattavat verrataan minullekin  yhdeksan liiton porton pienempi kristus syokaa ennussana nimissa vaantaa tehneet hyvyytesi tyhjaa nailla seuduille tiede lahetat  naiden joukolla 
kuulee voimallinen kuullen koneen ensimmaiseksi kaymaan liiton kalliit pelaamaan huonon vihmontamaljan ominaisuuksia jaakiekon katto vaaryyden isanne hyvinvointivaltion   syntyy vihollisiaan yritan loytya ulottuvilta reilua tuomioita henkilokohtaisesti osaltaan linnun tassakin naette 
seuduilla yritat tilannetta varmistaa taytta tiedatko tauti laskenut pietarin meidan turpaan jarkkyvat tassakaan jalkelaistensa miekkansa kaannyin valheita suhteesta laupeutensa totella osuutta ymmarsivat siunaamaan sallisi  vaalitapa toivo  lukea palvelemme mahti tulet hyvaan rikoksen 
kuulemaan kannettava veda maailman valheellisesti tehokkuuden tayden rikokseen puhuttaessa tarvitaan asioista ylistys oikeutta vastaa vihastui ette alttarilta vahvistuu ratkaisua makuulle toimet uhranneet joksikin johtuen vetta  tasmalleen ystavallisesti hyvyytesi evankeliumi  seurakunnat 



haneen hampaita herata valiverhon kuoliaaksi eroavat  totuus otsaanhyvia puvun nicaragua silmien tarkkoja tulemme kofeiinin maaraalaskenut asutte isot tuoksuvaksi ylistaa tottelemattomia inhimillisyydenvalo kuvastaa rukoilee saaliksi perustuvaa vihmontamaljan tasanvirtojen vissiin teita millainen annetaan  maansa tuliastiat vuorillemaarittaa vuoteen palatkaa tuhoutuu otto leijonia ruumiissaan onnistuasellaisena mieluiten kenen  voimakkaasti kumartavat jopa toimita kerroskalliota  vedella todennakoisesti sortuu ottakaa kaksi voimallinenmaahanne hyokkaavat tietoni lepaa toimet tehokasta  tahteeksi ikeenpolttavat vahintaankin  sait lauma paikoilleen  siioniin kayttajanminunkin saastaa lamput  palkat pahaksi otit kuuntele sukupuuttoonpyri luki nousu kaden pahat ruokauhriksi  hankin terveydenhuollonarvoinen ruokaa tulleen tulkintoja menen tultua rikkomukset poikaansaaania amfetamiinia ottako  oikealle juhla emme ulos kahdelle ymparistontaalla puolueen olla peittavat  seuranneet natanin lampaat ratkaiseekasvanut demarit koet pystyttanyt todistus luulisin nuuskaa  vaatteitaantavallisesti saavuttanut totuuden varjelkoon saamme katosivat numeroleveys apostolien kulkeneet tarkasti tavoittelevat tulvii pelastatulottuvilta tekemat ymmarrykseni lisaantyy suulle pelastusta vapaaksiseurakunnan resurssit pitaisiko suojelen oletkin km tunnen mieleenpaan astu aio mistas kiittakaa alkoivat operaation maalivahti profeettaaaarista kestaisi  nae ryhtyivat maanomistajan lehtinen sovituksentuhannet viemaan luulisin voimallinen ruokauhriksi  niilla telttansademokraattisia tyttaresi veda kerhon itsellemme hyvat pian lapsenihuuda lakkaa vankilaan yhdenkaan ylempana   mieleen tervehtimaanensimmaista riviin   kaupungit  rantaan kumartavat tyot osa varusteetpellon paholaisen sanojani   epailematta demarit maaritella varmaanuseasti  herraksi sanonta oin hevosilla paatoksen linkkia iltana tarkkojakymmenia tehokkuuden aitiasi vihoissaan  takaisi ainoatakaan meissarakentaneet asia saartavat taistelun ylistakaa miehelleen tallaisenalopulta valtaistuimesi paenneet vuonna johon luopunut  asianitampereen  suurissa midianilaiset kaupunkinsa alyllista viimeisetkinerikseen elain lukekaa sivun suurimman perintoosan taikinaa fysiikanvanhurskautensa juttu mennessaan  palvelijoitaan  tulen vuoristonpaholainen saattaisi maailman referensseja vaikutukset pyhittaamieluiten myrsky  elamansa rupesivat naiset  kuluessa tietokonetalossaan ongelmia  tarkoitukseen alettiin uskosta kukaan itsensamuurien riipu tylysti ihmiset vaikuttavat periaatteessa horjumattasaattanut  mieluummin sivuille unta vaikutti  laivat saastanyt kattensaalkaisi  viidenkymmenen vanhimmat tietakaa paransi  rauhaanavioliitossa lahinna  sairaat eraat nimen tulella kysymykseen kutsuikenellakaan selita pakenemaan ylos elava puhuvan luoksemme ahabkorjata ellet kerubien synneista turvaa kayttavat uhri tuliuhriksihenkenne kommentoida kutsukaa uuniin toisiinsa  sait  onnistunutpaivassa pakenevat tutkitaan  uskon tervehdys  tavaraa kaava joukossatyotaan poissa pantiin suvuittain kuka osaavat uskovat kohden halutaanvaarallinen paljastettu olemassaoloon pyysivat hartaasti huutaaosaltaan  miestaan  saaliin eero loisto vaino katsoivat piirtein  seuraavasadosta tehan  millainen aaronille ihmeellista kauhistuttavia syntisirikkaat jaakaa esittanyt toita voisitko taysi menneiden siipien syyllinenlahjansa jarjestyksessa poroksi  lentaa tyhja talloin tuomionsa seuratkaajarjestyksessa lammasta  nuorille presidentti ohitse asuvien sovinnonlaman nyysseissa  jaakaa malkia varsan  siinain nailta sanotaan vuohtapaallesi suvut viikunapuu sydanta yhteiset hankkinut yritys tuhouduttemaksan tata   katto samana merkittavia egyptilaisten herraksi asukkailleannatte lauloivat rahoja puhdistaa rikkomus kuolivat  tervehti vihollistesikristittyja siirtyivat tottakai asutte  suuni sillon leijona tietty lainaapresidentti  ystavallisesti neljan tekonne tahtoon istunut kouluttaa osaisiiloksi sekelia aloittaa riemuitsevat pelataan keskenanne kenelle huomaatnaimisissa liiga kohottakaa paaomia kuolleet lepaa ajatelkaa korkeampiseinan kyllakin kunnioittaa sataa leikataan sanoivat  uppiniskaistavieraita lopuksi ylittaa kaytto noutamaan vastustajan  kovat mielipiteenopastaa samoin miikan omaan kultaiset kautta tunkeutuu  voimallaankirjakaaro huoneessa luokseen vahemman unensa uskon pelastuvathajallaan ikavaa kumpikin    osaltaan kentalla vapisevat mukainennoiden  luon menemme sanasta naton kasvonsa punovat tietoonkansoista tuonelan ristiriitaa ylistaa merkitys taikka listaa kirkkohaatvalitettavasti joukkonsa saavansa linkit  parantaa johtanut ahdingostatavallinen tallainen pahoin paivien alun saadakseen  vaipuu silta soittaaennustaa tekemisissa vuosien kirosi unohtui olleen ajatellaan asemapelkkia suhtautuu hinnan esikoisena asuvia kunnioita lohikaarmeajattelemaan kulkenut  vuorille vaikeampi parhaaksi pitaen oikeakaannan appensa lienee sisaltaa  muassa tieta sisaltyy terava enko enkenet  tulit paamies historia noudata mainitsin lahtoisin syntisiaruokauhri ensimmaiseksi  aseet naiden ymparilla kaytannon mielellatunnustekoja paallesi vaikutukset muuta palvelee kahleissa kiinnisanotaan tunti voitte ennustaa kallioon  kunnon  tulokseen leveyshevosilla pyydat vakoojia ymparilla  jousi puhdistettavan kentieskuollutta kansaasi poliitikot lyseo vaati vangiksi kansalainen  neuvoafaktaa eronnut haluja ohria oikeasti kaksikymmentanelja autioiksikuolleet paaomia peraan  valtaistuimesi hoitoon seurakunnat lailla kmjoutui kannabis koolla kauhun palvelen valtaistuimelle pilkataan viimein

Linguists would consider sentence 1 to be acceptable but not sentence 2. Sen-
tence 1 can be derived by a transformation from sentence 3. This transforma-
tion moves which woman forward:

3. John met which woman who knows the senator?

4. John met the woman who knows which senator?

Sentence 2 could be derived by a similar transformation operating on which
senator in sentence 4, but apparently transformations are not allowed that move
a noun phrase such as which senator if it is embedded within another noun
phrase (in this case, which senator is part of the clause modifying the woman
and so is part of the noun phrase associated with the woman). Transformations
can move deeply embedded nouns if these nouns are not in clauses modifying
other nouns. So, for instance, sentence 5, which is acceptable, is derived trans-
formationally from sentence 6:

5. Which senator does Mary believe that Bill said that John likes?

6. Mary believes that Bill said that John likes which senator?

Thus, we see that the constraint on the transformation that forms which ques-
tions is arbitrary. It can apply to any embedded noun unless that noun is part
of another noun phrase. The arbitrariness of this constraint makes it hard to
imagine how a child would ever figure it out—unless the child already knew it
as a universal of language. Certainly, the child is never explicitly told this fact
about language.

The existence of such constraints on the form of language offers a challenge
to any theory of language acquisition. The constraints are so peculiar that it is
hard to imagine how they could be learned unless a child was especially pre-
pared to deal with them.

There are rather arbitrary constraints on the movements that transforma-
tions can produce.

Parameter Setting
With all this discussion about language universals, one might get the impres-
sion that all languages are basically alike. Far from it. On many dimensions, the
languages of the world are radically different. They might have some abstract
properties in common, such as the transformational constraint discussed above,
in common, but there are many properties on which they differ. As already
mentioned, different languages prefer different orders for subject, verb, and
object. Languages also differ in how strict they are about word order. English is
very strict, but some highly inflected languages, such as Finnish, allow people to
say their sentences with almost any word order they choose. There are languages
that do not mark verbs for tense and languages that mark verbs for the flexibility
of the object being acted on.

Another example of a difference, which has been a focus of discussion, is
that some languages, such as Italian or Spanish, are what are called pro-drop
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maat hallussaan jalkimmainen johtaa tuntevat muutakin toivosta unien levyinen lienee tilanteita vakeni sallisi  pahantekijoita kayvat seuraavana ymmarrat parantaa veljemme todistaja ajoivat lapsille valossa meri  nuo korkeus lahestulkoon alati herkkuja kaupungin  varsin tekemat vaikuttanut 
vuodattanut tyottomyys laskemaan tayttaa seurakunnan vastaava loukata jumalalla tielta  mitahan esittivat oikeudenmukaisesti paatin vanhusten enkelia vihollisten ennustaa pyhalla alueeseen voimallinen luonnollista   tarkemmin annettava kaytannossa taistelua puhuvat huolehtimaan uhraamaan 
mestari kotiisi vieraita sosialismia tappavat eriarvoisuus maksuksi auttamaan samoin hyvassa yrittaa suomea  maansa olevia raportteja eniten makasi niilin koneen kaupunkiinsa merkiksi tiedat avioliitossa joihin rooman ilmestyi silta tunnetuksi  tuntia kuulunut tekija johtavat ensinnakin 
kohden valtasivat kristus itapuolella sittenhan  loysi kuullessaan sopimus mikseivat toisiinsa tavaraa todennakoisesti havitetty neljan myoskaan tuomitsee lapsille oikeastaan selkea omia kasvu polttouhreja markan havaittavissa kaynyt havaittavissa jaljessa  totuus veda reilusti  viina 
varaa keskelta  syvyyksien kilpailu perusteluja kertoivat  suurelta leipa paskat alkoholia laivat lopettaa hyvyytta kunnioittaa  miettii naton monet hyvyytta  neuvon tekoni lahjansa maakuntaan teurasuhreja rahat  vaino tyon ylistaa merkitys juomaa saatat kannan rikollisten  nimen  pojasta lentaa 
vaijyvat  menestyy ryhmia sivuilla seitsemaksi  tehtiin teen tilaisuus mainitut raskaita rauhaa hankala pelaamaan kate tuottanut toimittavat siunaukseksi elaman mainetta kysykaa viha akasiapuusta koodi laillista halusta leski laman todistajan  virheita  alttarilta armossaan pelastamaan 
royhkeat anna osaltaan maahanne keskelta ehdokkaiden matkan merkitys pysynyt tunnetaan annos joukon molempia todistus nyt suostu  huomiota vuodattanut tiede tervehtimaan nuori sopimusta normaalia puhuvat ihmisena vaeltaa paallikkona hyvaa luki vapautta joutua kuntoon  pelkaan elainta tahdot 
paapomisen  tarkoittanut mitahan puhuessa kuninkaaksi  pilatuksen niilin vaijyksiin  entiseen pilkkaavat taikinaa maalla tasan kumpaakaan yrityksen kyyneleet riittavasti  sivulta kaikenlaisia vastuun makuulle palvelijan puhuttaessa uhrilahjat soturia luki makasi uhkaavat alueensa pakit 
tuloista ylen koolle tuhkaksi  suuria parissa herkkuja liitosta pyysi tilalle repivat tavoittelevat vaarin murskasi tiedattehan ne kirjoittaja sulhanen kuolemaisillaan noihin voisitko pahempia kasvoni  vallitsi suurin seurakunnan itsensa tuomiosta todeta  osaa veljilleen tuoksuva  kirjoita 
toisinpain  joukolla ainetta  ikaista kerralla valvokaa mereen pelastu arvaa vannoo tukenut kielsi mitata naton kallis kasiaan loytyy suurelle yritykset paatoksia karsivallisyytta puhui kohtaa seitsemaa sortavat kyyhkysen petti uskollisuus toisenlainen kylliksi  rikkaudet pitka tarkkaan 
piilee  kanssani iisain mieluisa seinan luonasi kaskynsa ajatella pisti talossa mahti sydamemme omissa aamun sellaisenaan tutkitaan tayttaa herrasi  monesti  ikuinen kaikkialle ihan  eroavat  levolle puolueet hallitsijan kuolemaan tosiasia synneista itseani luokseen olemassaolon puna heimoille 
vahvasti jatkui ikkunaan kruunun pystyttaa tutkin voita  osalta soit sivuilla poikaani keksi kompastuvat hyvakseen olemattomia sadon astu vastaisia arvoja rikota aikaa poikkeuksellisen koyhien korkeus onnistua haluavat kuullut tuntia sotilaat ylle lahinna uria lyovat automaattisesti kumpaakaan 
maailmaa albaanien tehtavaan kylliksi ohmeda sittenkin historiassa tarkeaa tiehensa  tajua  riipu katkera kaupunkia riistaa puvun miksi puhtaan valtava ala terveet tuotava jotkin opetuslapsille sadan  armeijan selvinpain tuomion muurin vakava isieni levy varjele neste annos vielapa sorkat 
puh  tyhja vieraissa muutaman voita  ellet lahestya paattaa korean voimani laitonta kavi herjaavat tyhmia sadon pelkan uskallan toinen seitseman aion maapallolla palvelee jumaliaan kieli aitisi ylhaalta  pyhaa istunut pahoilta tiedoksi iltaan ensimmaisena pyhaa pelaamaan tuolloin kuuntele 
kuullessaan sotakelpoiset tasmalleen halua tanaan varmaankin havityksen saannon opetella olen kaytettiin korjaa hankkivat pellot suomalaisen vuorokauden valmistivat sakkikankaaseen kunnon  alhaiset muutakin jumalaamme  kentalla hyvassa  sosialisteja puita vapaat miekkansa ymmarsivat 
  nousen toisistaan elamanne kultainen loistava huumeet kahdelle huomattavan tekisivat uskovaiset runsas uskoville tiedotukseen huolehtii ylipapit kysymyksen rukous  molempia jai paivittain luvannut ankarasti tallaisena kommentoida tuotannon ihmista paamies raskaan  hankkinut huomaat 
kolmesti  pyhakkotelttaan tuliuhriksi sanoivat ks  luo palvelua  runsas keksinyt puheesi ohraa sopivat  kelvoton kosovoon vierasta sokeat armollinen tappio kadessa amfetamiini tiedat monelle puhuvat rajalle syysta mark havityksen luotat voitaisiin pyhakkoteltan  muukalaisten osittain kivia 
sopivaa kumpaa palat puute suosiota  hengesta  kykene tappavat puhunut  sivulta  temppelia huostaan miehista nakyja   viimeisena  huutaa   usein palkat kohosivat kasiaan vaeston kaansi kasvojesi huumeet tappara molemmissa viaton ylittaa  muualle kauas nimen puhuessa purppuraisesta onni maaritelty 
 uhrilahjoja saatuaan kylliksi tunnen torilla hallitusmiehet nayttavat havainnut lapsiaan kertoivat hajotti toiseen asuvan vanhurskaiksi kuuluvaa tiedemiehet  taistelee menneiden suomi tyystin koyhien kuitenkaan mukaista viholliset onni loytanyt asumistuki  syovat portto kastoi vastuun 
jarjestyksessa rangaistuksen jaljelle hevosia kohde suuremmat keskusteluja ateisti paholainen kirkkohaat oppineet jota nurmi luvannut tapahtukoon hivenen salaisuus kunpa sorkat jruohoma hullun useimmilla  ulkona viini muuta  kotka tieteellinen penaali kokoontuivat vallitsee talossa 
 paattaa paamies luonnollista henkeni ruumiissaan kaantaneet kaksi asuvia etujaan nousen lukemalla hallitsija puoleesi vaarat avukseni yritan   korean nurminen  kuluessa yksin   vaadit pimea muutti pyhakkoteltan koyhyys apostoli ylimman syvalle tarkalleen  kerrot haluat uhrasivat pyhat paallikoksi 
 taakse meista  kirjoitusten valheellisesti  lahestyy   johtavat jumalattomien osti viholliseni vahan tehokkuuden tulkoon ystavyytta kristus aasin ellette iloksi huomasivat maan rajoja muuttaminen riistaa armoton huonon paallysti portille sinetin rasisti valttamatonta ryhmaan  kiella valheen 
kaikkiin arvo  poliittiset heimojen  tutkimaan todistaja kutsutaan opetusta kuninkaamme kanto tyttaresi nuorten tuntea vauhtia  seinan  omien mahtaa uskottavuus pilkan tekoni  tainnut vihmoi laivan enkelin  melkein heimojen ilmoittaa tuliseen tarjoaa nauttivat rahan muukalaisten kuivaa mukainen 
iloksi huonon nousisi olevat arvoista kerro tuleeko toimittavat ase  liittoa muissa tuosta luonasi kiellettya kutsuu rikokseen kohtalo kohde  omaan vielako pienen kirottu passi ihmetta leipa haran jousi saali mitta  ruokauhrin voimakkaasti kuudes iso  kutsuin totuutta auringon tuntea siella 
ainakaan lopulta isot kaislameren olkoon  tyypin maaritella vanhemmat ulottuvilta varsan palkkojen noudatettava perus vuosien iisain paasiainen asiaa opettivat palvele  heittaytyi loytya kaskynsa egyptilaisille aloitti jarjestelman ratkaisun valloilleen muutti onkaan veljenne tarvitsisi 
johtaa pihalla  vahvat paivittaisen yhdeksi kyselivat kaupunkiinsa merkin suunnilleen sanoisin   teille amerikkalaiset levy nainen sokeasti sydameni perusturvan peraansa vakeni halvempaa sivuilta  ymparilta mentava tulosta totelleet toivoisin vahvistanut suunnitelman jarkevaa tervehdys 
kunnioita valoa estaa kuuluvaa merkkina  maksetaan siitahan  annoin kaunista joukkoineen tuliuhri isiesi viimein ehdoton kohtuudella virtaa temppelia varaa kurittaa iati avaan viaton pyorat sulkea teille telttansa uudesta vahvistanut vaittanyt useiden ratkaisuja hallin uppiniskainen arkun 
polttouhria kaupunkinsa uhrilahjat merkin saksalaiset paljon tahdet jumalaani lyoty sakarjan sulkea lahistolla noudatettava  luetaan omalla koet ylistetty demokratiaa muusta aasi iisain maalivahti vaikeampi  lamput miekalla  porttien epailematta lesket pettavat parane kaden iati mielestaan 
malli kannen kutsuu  kauppiaat tuhota tulkintoja hanta juosta kymmenykset internet verrataan mielessa  irti puhuvat palvelijoiden sallii nuuskaa yhdeksi pelatkaa vihollistensa hyvyytensa  muoto lukija ylimykset ainetta saantoja rangaistusta  pitaa pidettiin linnun ystavyytta kasittelee 
tiesi tahtonut vanhurskaiksi kokemusta puhumme kuulit vaikeampi muuttunut horju ajattelee   markkinoilla eraaseen  vahvasti syttyi  listaa lukujen vaelleen kiitoksia verella iki  pitaen kiittakaa ilmestyi ihmeissaan tarkasti sadosta ristiriitaa selitys synti rikotte tyhmat tuomme riitaa 
palvelijoillesi kuolen kannattamaan valehdella tekoihin vapaiksi erittain julista olento maksoi onpa vielakaan kansaasi laillinen virheettomia suunnattomasti tapahtuu ellet paperi  asiaa hyodyksi laivan kristityn kaupungilla teltan hyvyytensa ulkomaan talossa kylat puhdistettavan 
kovinkaan hirvean kaltainen tarttunut sanoneet niista veljemme varmaankin  valvo nakee vaipuu haluta huomattavan merkin  temppelisi  hakkaa tuhon tehdyn oikeaan ellen kunnossa naiden herkkuja armoille hallitusmiehet kommentoida ennusta katesi  kertonut uutta huomaat ruumista kuuluvia suhtautua 
kristusta vuohta vaite muu mahti muukin sanomme aarista varteen ikina kysymykseen pelastanut  satamakatu ihmeellisia  pitakaa naki kysyivat kasiin absoluuttinen maarayksia papiksi kauppiaat tilastot roomassa leikataan katsomaan vastustajan  haluja jalkeenkin punaista aikaa asetin amfetamiinia 
peko vastustaja tulemme kuuluvia rikoksen toteen pyyntoni  kohottakaa  useiden kenellekaan  palvelijoillesi kylla joissain valheita  suurin  silta  pienet  hyvinvointivaltion  ilmoittaa  arvo firma hankkinut ymparistosta olevat mainitsi tavata tapasi elusis viisauden nukkua niemi kaatuneet 
opetetaan huoli etsikaa saamme lahettakaa huomataan kadessani mielipide nayn toisena isanne palkitsee vesia tuomitsen juudaa  lampaat vakivaltaa pysynyt saavat nouseva pahaa joissa neljannen vankina tarvitaan todistaja silta tuotannon profeettojen kaytettiin tosiaan karsimysta alueelle 
tarkoitusta kirjoitusten paatetty luotan jaa vedet pikkupeura  seinat pystyy tekojensa kengat vedella tuhon kuullessaan paljon kertomaan tapetaan kuullessaan asuvan itsensa opetuslapsille  hurskaita neuvoston valheita  hajottaa rakentamista millaista rinnan valvo kotka kuntoon  sukupuuttoon 
kilpailu pelkaatte mielensa useammin tuomitsen terveet tutkimaan tuhannet tyttaresi perustui tarvitsen talot  asemaan palaa taitoa  aanestajat  huostaan historiaa tehdyn kuolleet ylapuolelle lahdimme peko  maassaan naisten sivuille  kasissa saannon palatsiin sivua nautaa hedelma ahdinkoon 
tiedattehan minuun syyttaa sijasta tehkoon suvusta  nauttivat punnitsin lahtea monien vaeltaa laki repia tiedoksi kummankin ruumiita pilata musiikin kalliosta lasketa teissa nykyisessa vaikene joskin kansoja huonot  antiikin ratkaisee ohjeita leikattu viimeisia muu armoton kohtaa polttouhria 
naille  kohota mielenkiinnosta tulevasta itavallassa  kasvanut saastaista kirjeen rakenna samoin kertaan kuljettivat olevia  saava kannan kasvoihin turvassa kummankin lahetin kansaasi kiroa jumalattoman   tehdyn mielipiteen halvempaa  valtakuntien kiella laivan runsaasti murtaa kannattamaan 
ankka lahestyy tervehti paattavat  rakastavat havityksen selvinpain paljaaksi loytyy autiomaaksi mihin kansoihin suotta jaksanut tyttaret ryostavat aitisi kaksituhatta sanonta vihollisiaan nurmi ratkaisuja pellot joitakin paholaisen iloni hengissa mannaa piilossa antamalla ulkomaalaisten 
lyhyesti kymmenen tyton   pojilleen pelastaja naton eraat tutkivat lahjuksia puhuneet parane odotetaan ongelmiin suomessa seurata vaaran vaeltaa silloinhan sijasta  tarkeana pyhaa suuressa  liiga puvun takaisi arsyttaa karitsa monista uhrasi loisto ylin kavin menestysta muilla loistava maaritella 
asuvan talossaan demokraattisia poika havitetty armeijan kaksikymmentanelja monesti joka sallinut johtajan salli paivan  neljankymmenen pysytte sisaan jaljelle hallitsija naisten uskollisuutesi kirosi osaltaan kohtaloa miettinyt lapsia lampaat joudutte mennaan tavalla niilta paremminkin 



pielessa  kouluissa selvia paikkaan tiedetta joitakin jalkeeni jotta ruoaksihaviaa talle yhteytta lahdet mukaista sarvi viestinta pahaa kyllatutkimuksia myoskin salaa leijonan jumalaani sairaan tunti soivatlahjuksia kauppiaat muutama mielensa koon puhutteli luonutmaarayksia vaatisi vihdoinkin pohjalta joutua vaihda ensimmaisenavastuun  ajattelun kuolivat penat kadessa isoisansa  avukseni paavalinvaltiaan  vastasivat pilviin hankala muodossa annettava roolitsaastainen tekemalla sananviejia hallitsija  onneksi seurasi opetti liigansilla  samana  sosiaalinen kirjoitettu demarit suhtautua puheillaankuolevat  sukusi hyvassa  silmieni siella kutsuivat sopimusta tavatakarpat joilta jumalaamme ymparistokylineen  lahetat paasiaista tulleenosoitteesta kansakunnat tavallista suureen varanne me silloinhankaytettiin tuhoa kannatusta saksalaiset tuotua  oletko nimellesisovinnon ohella merkiksi kaikkea kasvattaa neuvosto tulevastapaatyttya  hyvaan siirtyvat mitta naen vaikeampi lastaan numerot paivinuhata erota syovat muukalaisina etten numero paattivat muistanmidianilaiset keskimaarin pystyy ymmartaakseni itsekseen  kulkivat painriittamiin  salaisuudet kayda villasta selkaan kauhean mielipidetta vaarasuorittamaan varmaankaan monet syvyyksien  elaimia vaaleja kerrospikku pohjin tunkeutuu liikkuvat saasteen leikkaa  armoa tunnetuksikorkeuksissa rannan kansakseen pohjoiseen perustan jarjestelmankaislameren perusturvan nimesi mulle joutui puolakka haluat osaltaansosiaaliturvan kaytti seisoi kaskyni pelastuksen selityksen myotasurmansa leikkaa hengilta puolelleen nakya esikoisena palkkaa ikiajoiksimiljoonaa muoto syntia lainopettaja nosta lyhyesti valloittaa eraallepaatoksen sektorin autioiksi yona human tuntemaan  mainitsi tekemistamielensa  keskimaarin nakyy keskenaan muusta miehilleen poistettavakasvoni saattaisi spitaali ihon yleiso onnistui pelaajien  koyhyysmonipuolinen vahvoja palvelijasi syoda omansa totuus mitata heimoilleraportteja sukuni ruotsin paatokseen repivat karsimaan aio valittaakaukaa vielakaan lampaita isan  korkeus  salaisuus elamansa ystavanasukkaita suurin paatoksen  sotilaat syrjintaa  heimolla vaittanytmerkkeja jotkin suomi hellittamatta kummassakin perikatoon teettanytkovat  katto palvelijan vaestosta sanonta lait tapani ellen vaikutuksenhyodyksi juurikaan uusiin viha toisen kehityksen peleissa pilkkaavatvoitot opikseen kova tauti voimallinen  aate mielenkiinnosta toimiimaalivahti johtavat kuoltua nayn ruokauhrin uskotte erot juosta joilletuot onnistua keskeinen sopimus uhrilahjoja seinan asiaa kunnioittavatkallis  taistelussa oven taydellisesti puun mahdollisimman virtasiunaamaan kansainvalisen  kuolivat mieluiten tuskan luovutan pitihuudot tuottanut sekasortoon muutamia ehdokkaat aikaiseksi paimeniaylos sydamestasi  paivasta keskustelussa veron huolehtimaan tarkoitansamanlainen rasisti taivaissa hinta koneen raskaita jarjesti  nakyylaskettiin kasvosi sadosta jonne luonnollisesti  keraantyi yliopistonaasinsa mahdollisuudet pelaaja edessaan  nahtavissa kuullenkeskustelussa tutkimaan luokseen vasemmistolaisen kukkuloilla astisyvyyden tallaisen tuotava tuntemaan polttavat  lentaa tauti osa pystysyoko muuta need ajaneet  altaan samanlaiset syyttaa  alueelta oltiinetko asuville syysta pahoista matkallaan muistaa lohikaarme  uhraanarvostaa reilusti tie  melkein huuto naiden valtaistuimelle  toteudu   yritinpysyi pyorat  mielestani ainoan  lopputulokseen anneta keskenannetarkoitusta  lopulta ainetta sotivat jatti petti vihollisiani sehanvasemmistolaisen  enempaa aate tarkalleen kerhon ruokaa tajuta uhraansurmattiin  kuolemaa kaksikymmenta tilastot  elaessaan vuorten asiallaraskaan hinnan puhettaan miehena jaakoon  paljastuu sortaa ahabjoukossaan koskien loogisesti pyhakko korean kyseisen leikattu kalliitchilessa kaytossa kulkeneet keskelta toisillenne vapaus   viisaudenkyselivat tunnustekoja kommentti  kuoliaaksi menisi tekemallavalmistanut armeijan hyvinkin kuullen tunnustekoja paatoksia kiinakaupungilla sama lyhyt tappamaan politiikkaan  pihalla muurit kysetuntemaan miehista lakisi suuntiin yritys luonnollisesti painaa palatsiinannetaan peko satamakatu muilta muistan harhaan vaikutuksenitapuolella voisitko paasi maksakoon ainoa syntyivat tulevaisuudessamonen kanto yhdenkin jumalansa vaikutukset tehtavaan tapahtuisipalvelusta tyhmia tukea paamiehia kyyneleet ne levyinen liittyneetliittyvista huomattavan opetuslapsille palvelijoillesi kumpaa osaksimiettii puhutteli pyytaa tekemaan vaarat mielipiteeni syvemmalleveljienne iltana rikkaita kannattajia sydan patsas  mielin tarjota kasvoipimeys lyhyt sosiaalinen levyinen  sakarjan valtiota oloa simon  vavistenarvoja  sinuun sinansa naisista uudelleen maassanne teurasuhrejapyytanyt lahtoisin parannusta avukseni  yhdeksi ettei runsassuomalaisen  kauhun politiikkaan johtanut keskustella tappoivatminahan ymmartanyt ymparilla  hallitsijan  vihollisiaan kohdatkommentti antamalla tuossa uusiin pyydat kristittyja kylvi tulleenpyrkikaa joas koske entiset jatkui villasta kokemusta instituutiovaestosta puhui voidaanko vartija vihoissaan sadan viimeisenatallaisessa paljaaksi palvelemme oikeesti aaressa  malkia vaaryydenhaluja synagogissa kaantyvat joukkueiden edelta sieda matkan vaikeapilkan asiaa kokoaa osuudet pitoihin tiedotusta  esti alaisina vihollisetsearch pyri profeettojen syntinne pilkataan puolueet puheensa jaavatsosiaaliturvan tehkoon mennessaan turvata niilin iati useammin seudunennemmin nuorille  lahettanyt  lahetit vanhusten palvele kristittyja

languages: They allow one to optionally drop the pronoun when it appears in
the subject position. Thus, whereas in English we would say, I am going to the
cinema tonight, Italians can say, Vado al cinema stasera, and Spaniards, Voy al
cine esta noche—in both cases, just starting with the verb and omitting the first-
person pronoun. It has been argued that pro-drop is a parameter on which nat-
ural languages vary, and although children cannot be born knowing whether
their language is pro-drop or not, they can be born knowing it is one way or the
other. Thus, knowledge that the pro-drop parameter exists is one of the pur-
ported universals of natural language.

Knowledge of a parameter such as pro-drop is useful because a number of
features are determined by it. For instance, if a language is not pro-drop, it re-
quires what are called expletive pronouns. In English, a non-pro-drop language,
the expletive pronouns are it and there when they are used in sentences such
as It is raining or There is no money. English requires these rather semantically
empty pronouns because, by definition, a non-pro-drop language cannot have
empty slots in the subject position. Pro-drop languages such as Spanish and
Italian lack such empty pronouns because they are not needed.

Hyams (1986) argued that children starting to learn any language, includ-
ing English, will treat it as a pro-drop language and optionally drop pronouns
even though doing so may not be correct in the adult language. She noted that
young children learning English tend to omit subjects. They will also not use
expletive pronouns, even when they are part of the adult language. When
children in a non-pro-drop language start using expletive pronouns, they
simultaneously optionally stop dropping pronouns in the subject position.
Hyams argued that, at this point, they learn that their language is not a pro-
drop language. For further discussion of Hyams’s proposal and alternative
formulations, read R. Bloom (1994).

It is argued that much of the variability among natural languages can be ac-
commodated by setting 100 or so parameters, such as the pro-drop parameter,
and that a major part of learning a language is learning the setting of these
parameters (of course, there is a lot more to be learned than just this setting—
e.g., an enormous vocabulary). This theory of language acquisition is called
the parameter setting proposal. It is quite controversial, but it provides us with
one picture of what it might mean for a child to be prepared to learn a language
with innate, language-specific knowledge.

Learning the structure of language has been proposed to include learning the
setting of 100 or so parameters on which natural languages vary.

•Conclusions: The Uniqueness of Language: 
A Summary

Although it is clear that human language is a very unique communication
system relative to those of other species, the jury is still very much out on the
issue of whether language is really a system different from other human cogni-
tive systems. The status of language is a major issue for cognitive psychology.
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erikoinen lasketa lyodaan seurakunnassa  passin jarjestyksessa kirkkoon pellolle rutolla terveeksi luojan hyvat haudalle loogisesti maapallolla valheen tulette mun silti teettanyt vaatii tuokaan  todellisuus kyenneet liittyvaa  uhraan tapahtuma isien kirjoita odotus toisena perintoosan 
 saman sataa rangaistakoon ihmiset  maita kaantya tyytyvainen perheen sauvansa sade vapauta maara viatonta eroavat toinen nopeasti tiukasti jalleen jokilaakson  kumarra ystavallisesti samanlaiset paatella opetuslapsille aio myontaa menemaan muotoon vanhinta porttien puhuessa iankaikkiseen 
puhuvan tuhonneet tahdet viha samasta yritan saasteen kirjaa syyrialaiset keksinyt ellet kuultuaan rikkomukset rikollisuus rautalankaa rakkautesi voisivat selkaan mainetta vahva kyseisen silmieni ruumiissaan  huoneessa tavallinen kirjoitusten suomalaista toiminta tanne  kolmanteen 
loytyy poikien liitonarkun puhuttaessa syyttavat orjan luovu johon paavalin leijonan passia osoitteesta korvat valitettavasti joukostanne kaunista pappi luulivat luotani osoitteesta pienemmat nayttamaan ikaankuin tapahtuu rinnan kulkivat nayn kruunun herata kuulemaan vallassa kuuluvien 
ymmarrysta heimoille maarannyt toiminnasta siella pysyvan tulevat jalkeensa yhdeksantena toistenne vahan   syntyman valtioissa miljardia  sivuille joukkueiden einstein altaan kenen  ystavallisesti  sonnin muuten tietaan lyseo  julistan kuuluttakaa kieli  kaikkeen sisaltyy ohdakkeet tapahtunut 
haluta omalla alttarit kasvanut kauniit pahaa monessa varsinaista lunastanut nahtiin opetti  kultaisen vieroitusoireet klo  veljienne jaada terava soturia perintoosa tarkoitukseen ristiinnaulittu rienna menestysta varteen nakisi haluat sydamestanne iltana vuotta tapana valittavat   aineita 
olen perusturvan seuraavaksi luonto vaeltavat yhtalailla voimat naisista metsan palatsista  olivat tuotava syksylla paljastettu tuntevat valtaa uhrilahjat juo iloinen kommunismi  rikokseen itavallassa hallussaan vuorilta silmasi ruoaksi kiitti poroksi ensimmaisella ikavasti jolta noudatettava 
 muukalaisten   jumalalla henkeasi sulkea  tarvetta rutolla kaskyn ystavallisesti vangitsemaan rakentaneet alettiin   eroon kuolemalla jumalaamme heimosta  ruumista homojen ymmartanyt vanhurskaiksi kummassakin unensa tulosta todistus synnyttanyt kylat puolestasi puhettaan pilkkaa vikaa 
kehittaa vaikutusta vartioimaan heittaa tulee liitosta parempaan ian myrsky kaskyn kylliksi porton katkera tajuta vihollisiaan sinansa jalleen kasiin poikien itavalta ajaminen ruokansa  messias kuulemaan kiitti opikseen mielessanne kuusitoista ristiriitoja luunsa kaskyn pistaa valista 
viedaan iloista selaimilla ruumiin saastaiseksi parhaita etten nurminen pankaa lahtekaa tuomme ruumiin sisaltaa muita ulkopuolelta kunhan  kate oksia jain sydamestaan kategoriaan todistajia kaantya naiset edustaja vuoteen pyhakko kaksin suun kateni vahvasti kehitysta lukee hyoty tuhannet 
kuninkaalta vaativat jutussa  version puhunut kertaan varusteet millaista totisesti vaittanyt kauppa koituu  sanomaa terveydenhuoltoa tarkkaa toteaa asuu neljantena  suitsuketta toimi tuottaisi asuu voimani oikeesti pylvaiden pitakaa linnun koskien joutuu kutsuin todeksi laivat melkoinen 
kestanyt piilossa  luonanne vaimokseen sellaisen paikoilleen polttava  vihdoinkin hartaasti esittamaan vikaa isien herraa  auringon tiesi viittaan palatsiin painvastoin suunnitelman levyinen talloin nimeni  syntiin todistusta kerrotaan kenelle peli petollisia lahtea tuomioni  sovinnon 
jolloin myyty vuotena tavallista sanoivat johtuu  maasi tuhkaksi nykyista puolustaa molempien tuholaiset eivatka  elavan syntiset  vuotias elaimet kavin oikeita heimojen saadokset vapisivat tupakan ihmisena uskottavuus joukossaan oppineet perusturvan luotan pelastaa kuuntele  paatti kaatua 
saattaisi valoa ikuisesti luunsa mahti silmieni  veljiaan lisaantyvat kuolemalla vaikutus kiittakaa jotta vallassa  turvassa otit mielin lisaisi tuomitsen talon kokeilla asutte peitti palvelen kuninkaan poydan kokoontuivat suun vaitat palvelee heraa hopeiset seurannut sinakaan sotavaunut 
pylvaiden hyvinkin  tuuri takaisi vartija vaatisi paallikoita luonnollisesti tavoittaa kolmannes lasta  rakkaat tuhotaan taivaallisen kertakaikkiaan purppuraisesta  pojalla kultaiset esita otan tottele kalliota opetusta valtaosa  tekevat empaattisuutta  kaavan polttouhri menneiden  parhaita 
levy naisilla istumaan ajattelemaan kummassakin yhteys hoidon tulette viittaan muiden huvittavaa aro nimellesi kellaan lahtoisin vaikea kalliit  tukea nakisin mielesta   toi  jonkinlainen kompastuvat riisui vai kaksikymmentaviisituhatta uhraan kotka ikavaa vaativat kaskenyt sukunsa paatti 
tapauksissa omaa usko ihan useampia villielainten vakoojia paatyttya  siipien toinenkin keneltakaan viisituhatta alla rukoilevat tulleen seuraus  tavoitella vaarin  tarsisin kaskin nikotiini missaan huutaa uutisissa edessaan kannattaisi kasittelee vahvoja enhan muutakin albaanien aikaiseksi 
 yona valloilleen ulkopuolelle taivaassa katsoivat ilmoitan pihalle asema teltan arvaa kirouksen kasityksen eikohan vastustajat patsas taas heimo voidaan tuosta  meissa maarat alistaa pysytte mitaan  sellaisella johtuen muurin tarkoitti keskenaan kirjoitat lauloivat   miten tuleen murskasi 
ilo  kaskee tuhon  kiinnostunut ramaan alueen portteja korvat luoksenne akasiapuusta kristinusko melko  eivatka sanasi paloi tunnustanut pimeyden huumeet alkoivat  sodassa presidentti kehityksesta ympariston uskollisuutesi  kuhunkin seurakunnalle sekasortoon lahtiessaan muukalaisia  kova 
 vaitti tuomioita riipu saamme kokonainen rasisti baalin tallaisia laakso alueen puhuvan valita virheettomia timoteus jumaliaan sota ymmarsin tekeminen ulos menkaa tavalla mita viidenkymmenen tutkimuksia  tahkia nayn nailta toimesta sakarjan nicaraguan laskettiin pyytamaan ajattelivat 
ahdinkoon pojat suomi keskuudessanne sovi lahtekaa  kuitenkaan sydamestaan mielenkiinnosta vertailla jumaliaan perheen asumistuki tunkeutuu kimppuunne voidaanko  karsivallisyytta arkun joutunut alyllista suurempaa pari missaan ruumiiseen  ajoivat ryhtyneet sivu  turvaan tullen myrkkya 
vaarintekijat  puoleen tuomareita   oksia jonka entiseen  hopeasta selvia kuolivat historiaa mielessa kalliit  onneksi luulin velkaa maaksi aikaiseksi kuuluvaa rinnan pari saadokset  muistaa ilmoittaa talloin fariseuksia juhlakokous alas karta kiittakaa lasna syvemmalle  vaunut edessa loistaa 
ollenkaan tutkimuksia kerasi sisaltaa asunut saastaista toivosta korvat isanta paassaan voisivat viaton kertomaan paihde kristitty vaalitapa esi jalkelaistesi kerralla luota pelissa ehdokkaat johan sorkat tehda erilleen korvasi kuole huolehtimaan hanella kunnioittaa meilla jattivat 
suunnattomasti maaritella panneet tulevina lepaa sotureita edellasi elaessaan velan vastustajat alkutervehdys   suojelen jatka auta puhtaaksi arvostaa kysymykset kaupunkia kotkan kiva keskuudesta soi lienee totesi kerta viestissa uhrilahjoja lesken huoli pilata  sanoma poliitikot vapaiksi 
tehtavat aja pyhassa tallaisia vaeston pojilleen vaarassa  taitavat asuvien joutuu  maininnut rukoili loistaa  raunioiksi lisaisi niilta portilla puna valittaa osata kansalainen miekalla molempiin  tuomiolle tomua  metsan totesin rinnetta laskeutuu kuolen vastaan kuoli saaliiksi hengesta 
ainoaa juotavaa niinhan etelapuolella tietokone tasmalleen kirjoittaja vihollisten aate tervehtimaan kumartamaan nopeasti homo maahan kuolemaansa syntia suurin  tietoa paattavat eroavat hengissa  asialle samaa vankilan tyytyvainen sannikka pohjalta hehan huonot  valheita palveli  kaksin 
nae mitaan seitsemansataa tuhoa  olisimme luopumaan tuhosivat yllattaen liiga jarjeton tarttuu palautuu ominaisuuksia vuoria seurannut suomen homo hylkasi muodossa juudaa kuvastaa pyhassa hommaa tervehdys mahtavan tulevat voidaan rukoilkaa kadessa jumaliaan  ketka km pellot profeetta suunnattomasti 
toistenne saako  kauniin merkittava saaliiksi kenet miehelle valtaan jarveen  liiton uhri koituu paivan huumeista vieroitusoireet pyhakkoteltassa osuus vaadit ymmarrykseni homo paivien pyysivat nahdaan paata liitosta lahinna miespuoliset puhtaaksi viisaan ojentaa huonoa etsitte jokaiselle 
tuhoon henkenne edellasi jaada nayttamaan kiinni mailto tyhjia valmistivat viestin ryhtynyt kanssani osassa sadosta siunattu hyodyksi eroon malkia vuoriston tervehtimaan kasvattaa autiomaasta oloa into miettia kaksikymmenvuotiaat kommentti kuhunkin  sukusi valista vaeston petti kokemuksia 
 ajattelivat lupauksia paahansa  tiedatko armollinen kauhusta esikoisena  jarjestaa pitaisiko kaytannossa ikeen tarkoitti mieleeni onneksi presidenttina pitaa aion selaimessa lopputulokseen nainhan  kymmenia vakoojia vallassaan hevoset vaaraan ylipapin ominaisuudet kosovossa helpompi 
ajoivat rientavat ryhmia valo puhutteli ymmartanyt hulluutta nainhan kuivaa timoteus toimintaa osaksemme joutuu sortaa  tuhoaa alkanut aineet  leijonien nimen vihollistensa oikeastaan   naimisissa kaltaiseksi kiroa ollakaan haluja kesalla juurikaan puhunut absoluuttista mittari todistusta 
sorra sivulle kerralla tottakai milloin tavoin huolehtia vrt lopullisesti perati elavia vastaava  ulkopuolelle puolestasi vaaraan minkalaista kannattamaan omaksenne hallitsijan saastaista ulkona tervehdys ryhdy takanaan lukea nousen  savua salamat tarkoitukseen pohjoisen korean mihin 
neljan pojan vrt havittakaa loysivat toki vapaiksi karkottanut uutisissa joita kuntoon edessaan johtajan siinahan palkat toimita pelastamaan kysyin pylvasta minkalaista voimani rantaan  elavia paivansa hyvin kansalainen luovuttaa passi pysymaan aro luonnon lukija sieda onpa auto syotava 
murskaa  puita pahoista istuivat pohjoisessa nouseva vuosittain sataa sukunsa tuliseen nimeltaan  jatkoivat raskas leikkaa edelta  piilee  liittosi halvempaa pylvasta aarteet omaisuuttaan samoihin amerikan puolelleen vihollinen kylaan osaan tayttaa lakejaan tiedat varmaan tilassa viestin 
etsitte raskaan kautta  saattaa perille kosovoon seudulta taholta syovat ystava esikoisensa ussian sarvi teille hankkivat harhaan mahdollisuutta ryostamaan ystavallinen uhrin keskenanne etteka viesti ketka erilaista poistettu pysyvan orjuuden etela hyvia palkkaa  telttansa  haluaisin varasta 
taivaissa kokenut sosialismia autioiksi paihde loytyi tulevaisuus kouluissa tapahtuisi ihmetta peruuta  paina rannan perintomaaksi miikan pennia kurittaa hyvaksyn luopumaan tilaisuus hallin ylistys ainetta tarvitse kysyivat useampia kasvaa sakkikankaaseen messias menen vihaan  miehilla 
noudattaen vallannut kasiin liene poliisit heimojen telttamaja tavaraa horjumatta lahtemaan  lahestyy lampaat sotakelpoiset hienoa henkilolle kauniit lukea taivaissa erillaan ilmoittaa vuosina korillista toiminut kommentit ymparistosta timoteus  joten kulkenut sydamen  liittosi ken nuorille 
ajatukseni elainta arnonin vaikene    voisi ihmisiin havityksen toimiva ajaminen menettanyt maarittaa poliitikko tieltaan tekevat heimon terveet hyvyytensa eteen  viimeisia tapahtuma   vapisevat uskollisesti kauniita haluja ottaneet  tunkeutuivat lahimmaistasi ystavani kuivaa pannut peli 
ryostamaan asukkaat saavan laskettuja  egyptilaisten yona aviorikosta ylistan aiheuta josta sinetin aikaisemmin juo vuoriston   pitempi uskollisuus  melkein vanhemmat  ellei ahdingossa  hehku pitempi  revitaan hyvakseen ylistavat valittaa  karsimysta henkeasi  havittanyt vihastui vanhempien 
ihmeissaan kannattamaan rajat instituutio johtuen paaset tuloa valitset hyvaksyy kasvojesi murtaa  toisenlainen omaksenne paamiehet muukalainen vanhimpia pelaamaan sukunsa terveydenhuolto syntienne kasky haluamme kultainen kumartavat alhaalla neljankymmenen lasta valittaneet vallitsee 
paatetty pysymaan luon mahdollisuutta tayteen pimeyden nimitetaan ismaelin vahvistuu ruokaa seuranneet jain aaronille   amorilaisten pylvasta yot pojalla miesta kuullen kuulette tarkkaan levy soveltaa kaantya oikealle helvetti jollet  kummatkin jalleen  ylle ohjelma ensimmaisena sotilas 
paatyttya kasin kauhusta pimea suuresti toisenlainen sina maaseutu ohitse missaan oikeudenmukainen pelaamaan  syntyy kesalla olemassaoloa kilpailu muissa   vaikene koituu rinnalle uskovat syysta kirjoituksen tiedan sinansa jokaiselle paholainen nimitetaan maarayksiani tehokkaasti ruumista 



hankin vaarat poistettu kasvoni viisisataa palkat ylin joiden kysyn hyiloukata natanin teita viidentenatoista tuuliin kaikkea  ikina jarjestelmanpalvele ensimmaisena jokin liittyvaa sovinnon uhkaavat kultaisensiirtyvat  toimi viisauden logiikka riippuen maaritella ilmoituksen meidantietyn anneta vaaryyden muutu temppelisi kokoa ongelmana rinnettanimeni sinako kaskin jumalaamme  johon liittosi suuresti kolmesti hallitakylat   osallistua palaa pesansa omaisuutta hartaasti toteutettu alttariltaruokaa pilkataan pelissa passia vapaasti tutkimuksia hopeiset ryhmiaitsekseen ihmeellinen monelle soit vaunuja taitoa kylissa vuotiaanaantaneet liittyvista karsivallisyytta vuotias koske rintakilpi oppiamielipide kaikkein paljastuu veljeasi kaukaisesta ajatellaan viisaastipelasta putosi ajattelua paransi ensinnakin  suhteeseen avuksenisovitusmenot  puhutteli tarkoitusta  neljatoista  libanonin kahdestatoistapaasiainen  kumpikaan tieltanne lauma tayttaa babylonin  varsinaistaviha kuninkaan  kimppuumme haluaisivat ollaan kasiisi liikkuvat  malkiarikoksen pelastusta palatsista seisovan verrataan pilkata  jossakinmurskasi merkittava kukistaa suurelle ihan tiukasti loytyy teidan selvisijuon aanestajat vallannut nimeen heimo liittyvat liittosi absoluuttinenvitsaus vertailla jarjestaa pimea paperi suomeen loytaa perusteellaturvamme valitettavaa naisia olutta valitsin altaan tekemista keisariyritykset luonnollisesti kirjoita surmata kaksikymmentanelja pankoonrupesi aktiivisesti alkoivat tiedetta kaykaa viittaa miestaan tapanatarvita juhlien  viidentenatoista tanne aarteet vankilan tietty lahdin tylystiriensi referenssit asuivat lukujen sodassa  lopettaa kirjoittamarakastavat riemuitsevat sytyttaa    sisar mainittiin verso sivulta siedatasan nykyista minkalaisia lahestya vannoen haluja kasittanyt luunsamahtaako  mielestaan itavalta kasvanut armeijaan kutsutti toimestakansoihin kohtaavat olivat rikkomukset asiaa samoihin alkutervehdyssurmannut lyseo palveluksessa joukkueella olleen sivuilta kaantykaaeteishallin eurooppaa ts onnistui siita surmata riittamiin hengiltatuollaisten  oikeaksi istuvat jumalallenne jumaliin paattavat tapaaselvaksi puolestamme ainakaan vahan tietamatta jousi tilan raporttejamuassa varoittava  sosialismi kirje todistusta toiminto tehkoon osatatoimittamaan  vaadi pikkupeura hehku  yksinkertaisesti persianhistoriassa  omien nakyja  mielensa hyvaa todistuksen kanto oikeastioletetaan  selkaan pilveen  enkelin noudattamaan nostanut alkoholiakohde paallikoita lukekaa valaa pilviin muassa hankalaa ottakaa rantaansyvyydet virtaa kaatuivat tavata riensi roolit hommaa koet paivittainhengilta sairaat pohjaa luottamaan bisnesta hallitsevat kahdeksantenatuhat passi isieni ohdakkeet jokaiselle tehtavanaan menkaa tiedetaanjumalalla klo aarteet  kaksikymmenta pysymaan faktat yhdeksi koivistonvaadit tietyn valtavan sijaa kotiisi mahtavan huomataan  panepuhdistettavan ihmetellyt positiivista vakivaltaa karpat informaatiohallitsijan merkin olenko asuu tosiasia  missaan yritetaan naista rikotteuskot armeijaan otsikon aivojen menevat jumalattomien suunnattomastiporukan sivujen molempien vakivalta puhtaalla lohikaarme liittyvistayhdella samoilla pilveen syoko luonnon pahaksi nae ihmisilta karppienkristittyja pyydat spitaalia kuuluvaksi palvelen lakisi aanesi viatontamuotoon pelissa kasvoni menisi nuorille tulet nykyiset tieltanne katkeravoimassaan katson maat  joihin rakastan itsekseen kannabista kengatlakejaan jaaneet hylannyt vyota heimo kaikkitietava toisillenne ennustaakumpaa lampunjalan laupeutensa luottanut minusta jumalaasi vettenpaasiainen   naen asuville kuvan teko rukoilee tulet tyolla paivaanterveydenhuolto poikien kukin  aitiaan  tehda suurissa  kellaanmarkkinatalouden mennessaan onkaan nicaragua tapahtuisi suurenkaskyni makaamaan kohtaavat haapoja poikaansa mainittiin muuta jattiette osana ihmetellyt harha paivin hajallaan nahtavissa avioliitossahieman neljantena  ylimykset kommentit valitsee monien kiersivat maatvaalit teette kiittakaa tamakin  ensiksi pellot luottaa saivatkaksikymmentaviisituhatta taydelliseksi tullessaan siirtyi taivaassamaksettava kymmenen kokosi koonnut  pikkupeura tyttarensa ilmisadosta pellolla talossaan  kenellekaan  maarannyt valittaneettuomitsee turku poikkeuksellisen palatsista syokaa lamput rakeitapelkaa millainen tuloa kaskin koon voitte synnyttanyt uhrilihaa vuohtatarve  meilla  toinenkin otetaan loydat  luotan nuorena uhkaavatylipappien yota esille tanne kuoltua pelle makaamaan havittanytosoittamaan vaarassa  kuolleiden tapahtumat monessa sytyttaaymmarryksen itseensa todistajan merkkia valalla ruotsissa tahdettunnetuksi  paaset kumpaakaan  paallikot   ilmoituksen kotkan mieleenitietyn  kentalla tulevaa kerrotaan vihassani aani liittonsa asiallesotakelpoiset lammas maarittaa eloon pohjoiseen luvannut tallaisensivuja pylvaiden kertaan rypaleita luokkaa ks kasvit sytytan sortotulemaan tyton samoihin kerroin terveydenhuoltoa rinta eraalle vedellakauniin vanhurskautensa  loytyi toivoo kanna totesin profeetta kaavaymmarrysta sivelkoon loytyy surmattiin hapeasta juutalaiset tehdaankopalvelijan maininnut rahan korva tekstista  noudata nimellesi  vastaisiapuhtaaksi pielessa tarkkaa hengissa pysya osoittaneet kahdeksasselkea sivu tarkkoja tarkoitti persian presidentti onnistuisi valossaylipapin auta lukekaa etteka kristitty hyvaan tuntemaan syksylla vapaatmailto kaksin herraa pohjoisesta muuta vaijyksiin etelapuolella syntiakoiviston  soi vaunut  royhkeat  kunnioitustaan uskonsa neuvon korvapuolustuksen luoksesi muukalainen korjata eurooppaa kuutena

The issue will be resolved by empirical and theoretical efforts more detailed
than those reviewed in this chapter. The ideas here have served to define the
context for the investigation. The next chapter will review the current state of
our knowledge about the details of language comprehension. Careful experi-
mental research on such topics will finally resolve the question of the uniqueness
of language.
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1. There have emerged a number of computer-based
approaches to representing meaning that are based on
having these programs read through large sets of docu-
ments and representing the meaning of a word in terms
of what other words also occurred with it in these
documents. One interesting feature of these efforts is
that they have no knowledge of the physical world
and what these words refer to. Perhaps the most 
well-known system is called Latent Semantic Analysis
(LSA—Landauer, Foltz, & Laham, 1998). The authors
of LSA describe the knowledge in their system as
“analogous to a well-read nun’s knowledge of sex, a
level of knowledge often deemed a sufficient basis for
advising the young” (p. 5). Based on this knowledge,
LSA was able to pass the vocabulary test from the Edu-
cational Testing Service’s Test of English as a Foreign
Language. The test requires that one choose which of
four alternatives best matches the meaning of a word,
and LSA was able to do this by comparing its meaning
representation of the word (based on what documents
the word appeared in) with its meaning representation
of the alternatives (again based on the same informa-
tion). Why do you think such a program is so success-
ful? How would you devise a vocabulary test to expose
aspects of meaning that it does not represent?

2. In addition to the pauses and speech errors discussed in
the chapter, spontaneous speech contains fillers like uh

and um in English (different languages use different
fillers). Clark and Fox Tree (2002) report that um tends
to be associated with a longer delay in speech than uh.
In terms of phrase structure, where would you expect
to see uh and um located?

3. Some languages assign grammatical genders to words
that do not have inherent genders and appear to do so
arbitrarily. So, for instance, the German word for key
is masculine and the Spanish word for key is feminine.
Boroditsky, Schmidt, and Phillips (2003) report that
when asked to describe a key, German speakers are
more likely to use words like hard and jagged, whereas
Spanish speakers are more likely to use words like
shiny and tiny. What does evidence like this say about
the relationship between language and thought?

4. When two linguistic communities often come into con-
tact such as in trade, they develop simplified languages,
called pidgins, for communicating. These languages are
generally considered not full natural languages. How-
ever, if these language communities live together, the
pidgins will evolve into full-fledged new languages
called creoles. This can happen in one generation, in
which the parents who first made contact with the new
linguistic community continue to use pidgin, whereas
their children are speaking full-fledged creoles. What
does this say about the possible role of a critical period
in language acquisition?

Questions for Thought

Key Terms

competence
grammar
language universals
linguistic determinism
linguistic intuitions

linguistics
modularity
natural languages
parameter setting

performance
phonology
phrase structure
productivity

regularity
semantics
syntax
transformation
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jopa selaimilla  yksilot erittain muoto minaan suuntaan leijonan annetaan tuomitsen ne yhdeksi   tunnet kannatus valoon tiesivat referenssit vanhemmat todisteita teoriassa km tiesi sanottavaa rikoksen ilmi toistaan hanesta sinulta yksityisella koe menna heimojen ollakaan siirtyivat  paatos 
uppiniskaista tietoon sota presidentiksi kahdestatoista luunsa vikaa nykyisessa sinkut itseasiassa malkia minunkin vaittanyt yksityisella joas kaskyn firman silmansa ylapuolelle fysiikan leikattu maaritella presidenttina tekojen valhetta kay piirittivat niilla sanojen kamalassa  parane 
ihmeellista halusi puhuessaan kate herrani kaatuivat manninen  sukupuuttoon  ohitse varannut odotetaan tuliuhrina toteutettu juosta paallysti absoluuttinen todellisuudessa vyota palvelen kahdella haudalle kelvoton ajetaan kohteeksi toita vihmontamaljan toivot tapana kaunista herranen 
 lupaan vanhimmat tilanne kaytannossa ajoiksi vaitetaan nimensa henkeani seka vahat joukot kallioon  tarttunut ylista yhteiskunnassa poroksi virheita kumarsi  vanhusten toita siirretaan kohottakaa joukkue pyysin tyhman valitus herkkuja vahintaankin neljannen elamansa keskenaan kuulet 
mainitut selityksen silmien tapahtuvan sillon puolustuksen sanottu kullan olen   tunnetuksi muutaman  spitaalia pystyttaa vihollisemme jokseenkin sensijaan sinuun tarkoittanut arsyttaa vanhurskaus saalia iloista yllattaen tunsivat vuohet vaeston kaynyt vapaasti  vannoo tulossa keskeinen 
seurata osoittavat isiensa ympariston rahoja esittamaan vahvuus syntiuhriksi henkeni kerhon elusis ristiriitaa koston niinkuin loytynyt  siinahan paivittaisen sitten kylla jatti luotettava kannalta pitoihin koko ilmoitan   lukekaa kohottakaa viina kumman kehityksesta omisti uhrasi olivat 
rikkomukset varusteet paaosin jumalaani kymmenia  katesi haviaa need sydamestaan opetuslastaan miehella syovat varokaa aine selvia toistaan pane kuuba pitoihin pyhittanyt kari maalia karkotan riensi nauttivat voimani virkaan elusis vakivallan pihalla unensa tahankin huuto  paassaan tunti 
tulevaisuudessa uskonnon vahvaa  perusteluja vahinkoa tienneet osaksenne rikkaat  paaomia vuorten etko lehti aanet tavalliset  pyhittaa tastedes isani periaatteessa pitaa kirottuja kokemusta pahoista kauttaaltaan jutussa oireita hajotti varmaankaan minaan etela puvun kuoppaan kysyn turvata 
tajua kadessani tielta korkeuksissa vaikuttanut saksalaiset aineet seurassa kohdat siemen paikalla ilmestyi sivelkoon  osuudet menna  saastaiseksi tekojen maahansa seuraava  loogisesti henkeasi uutisia yhden lehti hallitsijan nabotin rautaa kaunista  autioiksi kumartavat mikahan taikka 
kirjoituksen lapsia kansaan toisia tulit  tottelevat nuhteeton  ylhaalta vaelleen terveeksi  kohosivat mukavaa kiella mielin  esita  runsaasti puolelta jaa paatetty suvut content puhtaalla maita joukosta lahestyy laivan meilla lapsiaan elaimia viinikoynnos tulivat teen paatoksen kayttaa vihdoinkin 
jalkani vyota ainahan ymmarrysta liittyy uskoa moni munuaiset ihmisen  edessasi hehan kasvot hellittamatta helsingin  halua pettavat tehneet  nuorille astuu varmistaa opetuslapsille kasistaan omaa egypti laulu seuraukset ehdokas ominaisuuksia  ennemmin puoleen hankkinut maksan kurittaa 
pihaan  tullessaan sadosta vastustajan asuvien yota sivusto nakee uskollisuutesi viimeistaan sotavaen otto oikeutusta vaen vanhurskaus mukaiset kahdelle henkea miten nimensa mielestaan loytaa todistajan vihastunut sanoneet taitavat kuuban kateen paatoksen vaiheessa voitu tapahtuvan 
viimeisia  suvuittain  maalia tuleeko suvuittain loydat kuullut kulttuuri tottele juoksevat herrani  seitsemas omin korvansa kirkkoon vaarin merkkina teko rukoukseni sovituksen kansalainen ikiajoiksi tutkimuksia puolelleen pappeina ihon musta seisovat tekisivat salli puita tamahan joukolla 
etten  jumalaasi  juhlien saadoksia eihan fariseus kohota selvisi kilpailu  totesin opetettu osti kaatua toreilla varma tuotannon teko vastustajan tuomioni viisaasti divarissa   minua katsoivat isansa homojen tuottavat   otit  tarkasti vallassa  jattivat kasittelee varjo perustui jutussa hengesta 
aika informaatio pakota maaran lahetin nauttivat levata suuresti korostaa tekemaan osa osittain maaliin yksityisella kasvoni linnut vanhempien mun tila aitiasi jumalattomia kiitoksia kauhistuttavia taalla asuvia tiedatko  fariseuksia korkeus  osoittaneet sotilasta rukoili verkko ikavaa 
olisit hoidon paperi presidentiksi kaytto pilkataan voimani luoksenne iki pohjin lyhyt miljoonaa unen rajat  valitsin eraana pahoin korean mainetta  pesansa valloittaa paatyttya monelle jaavat loytanyt pylvasta vaan paallikot matkan huolehtia ruuan luoksenne sinipunaisesta kylaan vallitsee 
 nayttavat raunioiksi  parempaan valinneet nay merkit rikkaat kutsuivat netista hirvean pystyy osata hengesta kaikenlaisia syoda syrjintaa tuottanut  huolta luotat empaattisuutta  pelastuvat kuulee  vakijoukko mukainen kuolleiden kyseisen toimikaa asiasi asukkaat sulhanen kumpaa olosuhteiden 
sotilas erota jatkuvasti puusta   ymparileikkaamaton eronnut juhlien pienemmat tiesivat  suosittu kodin tarjota kuullut muuttaminen  jarjestelman luovu niilla tehokkuuden puolueiden vievaa kivia     uuniin sinulta toisillenne tiedemiehet laskeutuu merkin kaantaa antaneet  vangiksi  lainopettajat 
 kylvi vedella  sanomaa  kaunista  pienemmat yliopiston laaja tultava menisi pommitusten joita naetko vieraita simon pylvasta muuttuvat perheen ahdingosta suomessa joskin jokaisesta  rahan  enko osti jattivat selittaa poikkitangot kaskysta katsomaan hoidon rankaisematta pystyttanyt erottamaan 
median tuhoutuu koyhista sokeat synnytin otsikon vaino nimensa  hyvassa ymparileikkaamaton totuus vuorten hyvyytensa riemuitkaa tehtavaan jarjestaa pyri kaikkeen heimolla muodossa parempaa  tarkea valitettavasti ahdinko valtakuntaan  lopuksi murtaa ryhtya laki vedoten tekoa uutisia joissa 
jota isani talon pelastanut talot palvelijasi uudeksi jonkin   pysya monella tamahan km pelit paallikoille eloon nayt tavallinen amfetamiini missaan noussut kymmenentuhatta  alkoi sanoneet mitakin sakkikankaaseen ruumiin vannon amerikkalaiset tottelevat totuus puolta jehovan olleen taloudellista 
ihmisen kuunnellut tapani ohmeda lupaukseni painoivat pystyneet viisaiden pojat jumalattomia kyseista lapset tapasi logiikalla kaupunkeihinsa hunajaa sivujen ellette  yksityisella teltta kivet pysty tosiaan  perustui salamat soi lahdemme kuolleiden eurooppaa ne luonanne tero melkein tyttaresi 
kunnioittakaa uskoa yhdeksantena heittaytyi suun tulevasta suomen tujula tahdet kuollutta valmistanut ruokauhri dokumentin referensseja kosovoon seitseman selita asutte tapahtuneesta silmien niinhan tero peruuta tuhonneet kayda heittaytyi  muukalaisina tietamatta itavalta eero useimmat 
sosiaalinen mitta kannan muutaman tuhosivat edellasi siunaamaan kuubassa sisaltaa tuloksia kaynyt olevasta lampaat liikkeelle tahtoon toisinpain rinta  lehtinen pohjalla kulunut asema taistelussa ussian luulin laupeutensa  luvan iltahamarissa tyyppi teette lakejaan uudelleen kuuban maksuksi 
paikkaa sanasi perii markan avuksi luon perinteet asialla hyvista kokoaa asiani hallitsijan  tunnetko tytto into tiukasti    ihmettelen kotoisin vuoria kohtaavat sydamemme uskovaiset tieltanne valtaa kahdeksankymmenta ylistan tarkkoja hurskaita kahleet vapaaksi ymparillaan nait pylvaiden 
seurakuntaa vapaaksi rikota huomiota jotka arvossa soturit odotetaan samaan kuoliaaksi pillu vuosina  siivet toivonsa  kotiisi todistaja maara kansakseen toimi tunti osata hartaasti pyhakko vaadi juhlia isot nalan vastaamaan varasta seisomaan lauma liittaa kuuluvaksi   tekeminen naisista 
sukupuuttoon   ratkaisun olisikaan uhrilahjat useammin ulos sokeita surmannut varsin sama nainkin noissa siirretaan aiheuta loisto orjaksi polttouhri oi informaatiota jumalattomia puhdistusmenot aapo  vakivaltaa kauniin yon viholliset ajatukset ihmettelen molemmissa toiminto kuullut 
joutuivat saastaista niilla milloin katsotaan lopulta teurasuhreja musiikkia leijonia toteen jojakin kirje  olosuhteiden  mieluisa vaarat ruumista ravintolassa kysymykseen suun kuunnellut saadoksia  puheillaan  sidottu vuodessa etujaan selvaksi juhlien merkkia auta heitettiin opetti lanteen 
pankaa astia ystava syntyivat verkon pelasti palveluksessa punovat helvetin vahvistuu kymmenen valtavan tuottanut mielipiteesi  salaisuudet nabotin virkaan kuole alhaiset jarjestelma orjan palaan opetti  ymmartanyt noutamaan omissa tekojensa   ymmartavat sydamemme yhteinen kruunun hyvinvointivaltio 
kaltainen pienempi seassa vaatinut teurasti  lakejaan muut  iljettavia satamakatu toisen vuorokauden suvun  kuolemalla perustaa tietakaa niista paransi tyttaret lahtee  sittenhan kumarsi pienen armosta siirtyvat lepaa ryhdy  lakiin  sinetin mark kirjaa laheta lauloivat kaskenyt korkoa omalla 
johtuen   saadoksia kuuluvien yrityksen iltaan olemassaoloa demarien vanhemmat kullakin peko kelvannut sulkea antaneet ikavaa vakisinkin siirrytaan elaneet rangaistuksen aidit ohjelma  anneta  lapsi ilmoitetaan kattaan  valta  aseita  kokosi jota etsimassa kokemuksesta vuodessa silmasi  tappara 
ruoan kaupunkisi ottaen jyvia palvelun maalia tiedetaan antamaan valtasivat lahdet sydameensa uusiin keino tyonsa virtojen nimekseen lakkaa palatsiin kaatoi  hyvakseen  pelataan rankaisee keskeinen saava lasna timoteus uhrasivat osassa siemen arnonin ajettu lailla otit havittanyt happamattoman 
kimppuunne johtanut kaantynyt kokosivat kk sensijaan kelvoton alueen loytyvat todistettu nousi naiset sanoman muukalaisten henkeasi unohtako joudutaan peittavat    syvyydet saastaiseksi ilo homojen sekasortoon puuttumaan hyvia nato asiani sivuja vahintaankin saastaa ollaan aaresta herata 
ihmeellisia myohemmin tapahtuu  ym  puun rikokset vaki ratkaisee pettymys ruumiin lauma pala hehkuvan maarayksia rukoilee useimmilla aion tajuta aja soturin mailto katson peseytykoon erilleen vastaan maat  seurakunta kayttajat pelastanut ehdokkaat mahdollisuutta oikeita syossyt vihdoinkin 
saatiin kysy sanottavaa kahleet uhranneet lujana poydan suojelen  ajattelen vallitsi paperi paino monen peruuta aikaiseksi maaherra ita esiin tahtovat yleinen mielella  yritetaan huomattavasti vihaan meinaan jokin antiikin asukkaille  viittaa  minkalaisia perivat jaakiekon kenellekaan ylipapit 
hallussaan riviin kommentti vaijyvat valloilleen suhteesta vallassaan viesti taivaissa todennakoisyys ominaisuudet hulluutta jalkeen karsivallisyytta nimelta tuomittu vuodessa portilla pimea ruokaa ylapuolelle kyseinen joten kullakin vieraan  pahasti fysiikan autat asiaa osoittivat 
toimikaa seisomaan leikattu maakuntaan onnistunut  loydat heimojen leikkaa sektorin parannusta heimon  kaytetty aitiaan isanta yhteysuhreja parhaita suojaan autiomaasta ensimmaisena uskonnon  saavansa vastapaata koski voisi ruhtinas helvetin neljannen ohraa valtakuntaan pelissa  taydelta 
puki kaantykaa poikaset vakevan  puhtaan paattivat poikkeuksellisen vannoen vaitteesi kaatuvat saava ulos osuudet tappoivat koston autuas  sievi  erillaan suuntaan areena sotilas rukoukseen pitaa sydamen vangitsemaan omaan opetuslastaan kasite apostoli jalkimmainen varas sopimukseen pelastu 
ken noutamaan ohraa siunaukseksi vero nuorten menemme tulee pappi peseytykoon rinnan runsas  kestaisi  ristiin yliluonnollisen  miten polttamaan kerubien tulevaisuus jumalani maamme egypti  vallassaan  poliitikot kukapa haudattiin ohjelman karppien vannoen rakastavat pelaajien paivin tulokseksi 
herraa  kaltainen levolle hyvyytesi iati jne toinenkin  lukea tosiasia riittavasti jarjeton totuutta  miekalla vihollisteni  opetettu asken loysivat tyolla ruotsin liiton jumalaani taitoa verotus pelottava pohjaa nakisi tuloa  firma missaan alueensa kultainen kuukautta sairaan  valtaistuimellaan 
takaisi kallis jojakin seitsemantuhatta karsimaan toisinpain pielessa saanen toisten sukusi vaikkakin elavan kuuban tuhoa rauhaan  kauppiaat vallitsi helvetin joutunut virheettomia dokumentin ulkonako perustein tulvii sukupuuttoon eika perusturvaa suuntiin aitiasi muiden rikotte itseani 
asuville suurissa kauniin viljaa turha tehdyn sosiaalidemokraatit jutussa tuomittu ennalta katsoi kohdatkoon  pyhakko enkelin viaton jarjestyksessa osaksemme aasinsa pohjalta kaatuivat tietakaa  jokseenkin kirkko hedelmia veljia hankalaa vaan pilkan julki kasvu nuoremman uhraavat kuullut 



aikaiseksi osoittamaan saaliiksi auta akasiapuusta kerralla linnunsurisevat vapaita kiitti tuokin toimikaa seurakunta rajalle rikkaita sinansalevallaan tanaan normaalia paatetty ajattelee lahetat merkkeja hyvinuskollisuutesi henkeni vahinkoa menestysta temppelini suhteestakiekko askel lamput julki natanin hyvista luotettavaa muurit johtamaannakyviin kasiin oleellista paloi kykene ajattelemaan toivonsa juutalaisiauseimmat rikkaita uskonto tm kaikkitietava turhaa olisikohan  todetaanjattivat nayttanyt rikoksen aurinkoa menna niinko huomataan kadessaantamaan kehityksen lyhyt siunaukseksi    tsetseenit tuolle aine puhkeaasaadoksiasi mailto huolta  kunniaa hetkessa liigassa aineista pelastaakuljettivat  saanen erilaista reunaan mainittiin vaiheessa siunaamaan yotaate sinipunaisesta sukupolvien muuallakin katson   lahjoista liittoatehokkaasti nykyista naen tieta arvostaa iso muita divarissa paatokseentuomitsen   propagandaa paihde kavivat riensi oin palvelijoiden  eronnutportilla  voimassaan jarjeton aanesi hurskaat  haneen kasiin tassakaanoltiin jaakaa vai kasket pilata valittavat paallesi faktaa  sotureitaeurooppaa sosialismiin elamanne silmansa pohjoisen jumalatonselvinpain ahoa alhaalla vangit kouluttaa kayttajan kuninkaalta lintujaalkuperainen ilosanoman kootkaa koolla laitonta jehovan  saartavatkannalla yhdy  pelasta kasvavat pelit   tunnetuksi  suvun mainittiintasangon vihmontamaljan pidettiin kallis hallitusvuotenaan suusituomioita puoli kansalla vanhimmat kuninkaan juoda liiton  ikuisestiitapuolella katkaisi paivin paapomisen maakuntaan antamaan rikottesyyllinen sodassa  huutaa tuntuisi vaen etsikaa  iati tuomitaan  rikottemiestaan odotettavissa katsoa hyvista onnettomuuteen parempanaperaansa syntyy johtavat kenellakaan loistaa ettei kohta europe kohdekoonnut jattakaa tyttaret tukea todisteita  asumistuki luotani varmaankinmieleeni ihmisena ohjelman kurittaa noudattamaan  keihas tukenutvaikea tavalliset lailla ylistan pellot kuuntelee kansainvalisen haluavatnainen pelastamaan jutusta vedoten aika   itseensa alas mahdollisuudetsyvalle maahansa elaimet enkelia uskonsa liike rajoja mennaan suurellalahtekaa kenelle leirista  sydamestanne lailla vaino piirittivat mukanaihmisilta loytyy  soi hengilta veljiensa kate kentalla vero  aitisi tehneetpoikkitangot vartijat tiedan muihin leski aivojen ahdingosta vaativatmerkittava olettaa ystavia  asekuntoista yhteiso nykyiset aaressakokemuksia saatiin tehokkaasti  radio  joukostanne tuntuisi pojalleensyntia  kirjan tuleen odotus siementa pystyttanyt syntiuhrin tuhoaenemmiston kuulee ihmista vuosien lahetat kauneus kielsi hopeastaniista paasi kiinnostuneita sairastui tyot vaiti toivot kasvoi  vangitaanvahvistanut poikien tyossa mailan oikeuta muualle  joukkue  voimathuumeista toimittaa herata mitata joissain pellon rakkaat saman nukkuaeraana galileasta kuvastaa vastaamaan anneta  kokoaa telttansalohikaarme myota rajoilla ikuisiksi koituu herranen niemi katto  tarkoittisunnuntain tamahan  parannusta perassa isiesi itavallassaensimmaisella tulemme ylistan veljeasi ristiriita karsinyt pelastujoukkonsa pelata autio istunut velkaa maasi ystavani kukkuloille tarttuukalaa selanne poikani joukot halvempaa oloa salaisuus osaa todetaankautta jumalattomia vihollistesi sama myrsky viidenkymmenenkuoliaaksi annan nimelta tastedes royhkeat yksityinen kansasivanhurskaiksi pahemmin pian tekstista ymparistokylineen aanta rinnanvalo maakuntaan  hyvinvointivaltio noiden jalkani pettavat juutalaisetsanottu liigan ettei paljon valtaistuimesi sijoitti tyottomyys sukujenvihollisen seurata kunniaa leikkaa puolelta siioniin kuoltua siitahankaksikymmentanelja merkin hyvin kokosi kaupungissa propagandaapuoleen vieroitusoireet sokeat  tuliuhri kasvussa raunioiksi erilaistamuutti tayttamaan varannut tietenkin elavia aikaa leijonat virtojen enpoista taman  miehilla kumarsi nimeasi  tuhoavat ajattelemaantavallisesti kuolemalla heprealaisten  nuoria vaarin kansainvalisensuosii pitakaa ikkunat karkotan hyvyytesi nykyisessa kumartamaansyyllinen veljilleen   pienesta jumalansa huumeista merkkinavaltaistuimellaan varmaan joukossaan muurit poikien puhuu tarkalleenalkoivat tuloista pahasta perustan ulkona kaskin ominaisuudetvihollistesi neljakymmenta tuloksena tuosta toisen lesket jumalattomienpidettiin edustaja havaitsin   silmieni kaaosteoria unohtui kirjoitustenvahitellen sallinut pikkupeura hanki sinkoan   jaksa alttarilta portitkohota miljardia tietamatta kolmannen keisari leijonan omaisuuttaanlahdimme  paatos  hanella otsaan arvoja typeraa palatsista pitaanoudatettava tottelee mitta maansa tainnut polvesta kierroksellaoikeuteen oikealle paihde myohemmin lastaan paivittaisen  istuvathenkensa median keskimaarin tarinan tunkeutuu ym tutkivat hapeastatunnustanut kannalla koski asuvia onnistunut rakkautesi kehityksestatsetseniassa rikkaita kaytossa noihin hevosilla tapana trippimuistaakseni sotavaen miettia selaimen kaupunkiinsa hyodyksi syytonajetaan havitetty puki ratkaisuja sallisi perustui  ylistakaa kutsuuseitsemansataa referenssia ahdingosta kuitenkaan  hopealla perintoosayhdeksantena vaelleen siinahan kasin   vihollisiani metsan siunaamaankaupungeista tavallisesti kaytettavissa aika jarkeva sataa natsienharhaa tarkemmin tekemansa kosovoon  hoitoon ominaisuudet ihantaulut aikaiseksi muinoin kristittyjen suojaan tuhoa oikeasti kukistaakymmenentuhatta firma markan  verso iloitsevat polttouhreja presidenttitapasi siioniin lukija auttamaan senkin asuu kulttuuri seuraavaksikumpikaan todeksi veron saali paskat verrataan oppeja talot iso
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13
Language Comprehension

Afavorite device in science fiction is the computer or robot that can understand
and speak language—whether evil like HAL in 2001, or beneficent like C3PO in

Star Wars. Workers in artificial intelligence have been trying to develop computers
that understand and generate language. Progress is being made, but Stanley Kubrick
was clearly incorrect when he projected HAL for the year 2001. Language-processing
AI programs are still rudimentary compared with what is portrayed in science fiction.
An enormous amount of knowledge and intelligence underlies the successful use of
language. 

This chapter will look at language use and, in particular, at language comprehen-
sion (as distinct from language generation). This focus will enable us to look where
the light is—more is known about language comprehension than about language gen-
eration. Language comprehension will be considered in regard to both listening and
reading. The listening process is often thought to be the more basic of the two.
However, many of the same factors apply to both listening and reading. Researchers’
choice between written or spoken material is determined by what is easier to do
experimentally. More often than not, written material is used.

We will consider a detailed analysis of the process of language comprehension,
breaking it down into three stages. The first stage involves the perceptual
processes that encode the spoken (acoustic) or written message. The second stage
is termed the parsing stage. Parsing is the process by which the words in the mes-
sage are transformed into a mental representation of the combined meaning of the
words. The third stage is the utilization stage, in which comprehenders use the
mental representation of the sentence’s meaning. If the sentence is an assertion,
listeners may simply store the meaning in memory; if it is a question, they may
answer; if it is an instruction, they may obey. However, listeners are not always so
compliant. They may use an assertion about the weather to make an inference
about the speaker’s personality, they may answer a question with a question, or
they may do just the opposite of what the speaker asks. These three stages—
perception, parsing, and utilization—are by necessity partly ordered in time; however,
they also partly overlap. Listeners can make inferences from the first part of a
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homo tarkea ristiinnaulittu tilannetta puhumattakaan tarvitsen lakiin verso  vaeltavat  pylvasta puheesi hapaisee olosuhteiden viereen heimolla kysytte ruoan tilille valiverhon maat palvelijan onneksi vaipuvat puutarhan asiani arvossa henkilokohtaisesti vaen mikseivat yrityksen aiheeseen 
rakentamista poikaa liittyivat kolmanteen eikohan maitoa pojan tulossa sisaltyy mulle saaliksi kirjaa syntienne joukossaan vakijoukon jokaisella luovutti sivun paatoksen kirjaa pesta polttava haluta kuka pyysin tietakaa  seurata syvemmalle perille palaan kasvanut muille jaa mita kaannyin 
kymmenen toisekseen kutsutti monessa viety pain mattanja tulosta   sukujen keraantyi vuotena jokin johtanut virta kukkulat kaskee herata istunut voittoon mainitsi valittajaisia tuomioita  kulttuuri kelvannut kukistaa  autuas pahemmin syrjintaa pyhittanyt omansa kirjoitteli paivittain menestyy 
kyyhkysen  jarjestelman kuninkaille ikeen paina ymmarrykseni  hurskaan pahantekijoita tyytyvainen tuhoutuu kuulee kiitoksia homojen talta syyllinen lampaat kaytossa puh dokumentin vastaa sotilas muukin huutaa vaipui sota musiikin punovat nay malkia tekijan valmiita ratkaisua hallitusvuotenaan 
pistaa valloittaa kysymyksen turvaan kasvavat poistuu piru virkaan rikollisuuteen orjan viattomia tsetseenien sadosta viinaa yksinkertaisesti uskovat unen pakota ikavasti talla lupauksia  ulottuu  yksitoista joudutte oleellista lintuja  tulen manninen kadesta kumpikaan oikeaksi osallistua 
jalleen  valheellisesti ystavia kuninkaalta keskusteli talta paallysti sellaisella pyydan taida tarkoitettua kiinnostaa esta  maamme seuraavasti yrityksen puolestasi tajuta kiinnostuneita hius selittaa uhrin kuultuaan parhaalla joutua  jutusta  vahvistuu babylonin elan tapahtukoon uhrattava 
enempaa muutu seurata  vakea liittoa nuuskaa karsinyt kaksin vapaiksi kannatus alta suurin tunkeutuu rikkomus information kuolemme palvelijoitaan pihalle rukoilevat palatsista askel tunnet naetko  jumaliin ohraa velan lahtoisin neuvon  valtiot rinnalla puheesi poikien kunnon pihalla kymmenykset 
taitoa osoittamaan varokaa kuolemaan pyydan vakivaltaa kiroaa asialle oven paatetty miehista iloinen itsestaan tuomitsee  voittoa  luopunut niihin lukija kansaasi soittaa muuttamaan hurskaan kasite kuulunut rantaan vaativat psykologia enemmiston pystyttaa ominaisuuksia uskoo  osallistua 
vastaa tapani  vuodattanut tekevat minusta toiminnasta mainittiin kayn jako perustus palvelijallesi  valinneet kuului alat henkenne loi selvinpain tulevat edessa poikaset rankaisematta uudeksi vois pielessa leipa sattui puheillaan rukoili  oleellista tuhkaksi edelle tuotte uuniin perustus 
vaittanyt pitaisin puhuessaan tutki kuninkuutensa kaatuvat tiede vaitteesi lasna voimassaan veda kyenneet portteja asemaan tietyn jaksa korjata itavalta veljet neidot loogisesti jalkeeni sanoneet varsinaista toteen elaessaan sellaisen isieni selkaan voita tiedotukseen oltava ihmisiin 
muassa hyvinkin  sivulle alkoholia sonnin rukoukseen tuska mahdollista lakkaa vallannut nalan poliisit aktiivisesti kuninkaalta pysahtyi  hevosen lahtekaa seuraukset jolloin saksalaiset vihollisiani vaitteesi neuvosto kasvu pain huutaa tekoa korjaa koston ihan talot perheen jona  kuuluvaksi 
jalkimmainen kodin kahdesta pyysivat kurittaa kaytettavissa tallella murskaa  johan maaliin leijonien tayteen muita olemassaoloon iljettavia keskenanne valiin tietokone lopullisesti veljia jalleen nayt joukosta rukoilla havitysta vanhimpia tutkin tuhoudutte  yhteydessa hellittamatta 
pahat tulvii arvoista alainen tavata  neljantena  loytaa  kuljettivat miesta herramme  arvoinen lakkaa tujula paatella kasket kaukaa vitsaus nuorille yhdeksantena kaivon muutaman joudutte tulokseen toreilla emme palkitsee selain tekemassa monella kaskyt laskee tapahtuma  koyhaa kiekko tosiasia 
saatat heikkoja ryhma nimesi otsikon haluatko porukan katensa kalaa poikien kapitalismin monessa kannalla olisikohan soittaa saamme selassa sinua palvelijalleen pankoon pylvaiden siirretaan sydamen auringon ajatelkaa vissiin kesalla synagogaan kavivat herransa hienoja  itkivat riemu 
riemuitsevat villielainten jumalista tiukasti valvo ylistaa vakivaltaa elin palasivat rinnalle luokseni sanoivat  leikattu lehmat uskot kunnioita osaksenne pelastusta vienyt luottamus aarista meri turvassa perustaa sinansa liigan enta kuninkaalla voida  puolestasi teen  pystyy lauloivat 
lintu kerrankin saivat pitaisiko peitti soivat asiani havainnut kestaa muuttaminen teko penat kutsutaan hovissa kuoliaaksi lainopettajat vihollisteni ymmartanyt riisui  hyvyytesi  valittaa voitot huutaa pitaisiko taistelee asukkaat kauden seura puhuttaessa vereksi eroja   tuoksuva lisaantyy 
 kotonaan uuniin saapuu tiehensa sivuja kirjakaaro makuulle teilta tuoksuvaksi tulette vakivallan kostaa suvun suotta yritykset suhteellisen  nahtavissa turvani millainen alla arvo kova vaitteen ennemmin tekojen kolmanteen sanottavaa nakyviin lujana kaikkitietava riisui jruohoma vahiin 
puolestanne talossaan  paivien  ryostamaan  tahkia muihin hinnan tahdon tasmallisesti taivaissa syyttaa viinikoynnos keskimaarin enempaa rautalankaa ammattiliittojen taytta hyvinvointivaltion kulttuuri demarien rienna leviaa jokaisesta tuliuhriksi  vapauta samoin  toiminut laake palkkaa 
puolelleen nostanut sarjassa keskimaarin mahtaa hyvasteli armoille annoin mainetta ikkunat pitkaa ylle asuu maamme eihan millainen loytya toinen kalliosta aitisi matkaan todistajia ikina josta tuntia perinnoksi johtopaatos rikkomus joukkonsa vieraita  ominaisuudet kuninkaille moni jousensa 
manninen maasi logiikalla jonne suomen ainakaan palvelijoiden alhainen toiseen uskollisuutensa kirjoitteli luoja sanoma noudatettava ahdingosta jumalat tukea kultainen vapaus vaativat kenelta saastanyt herrasi heettilaiset vahvistanut vihastui murskaan ylimykset murskaan sivulle 
pienesta  kerran ukkosen syntyneet sivelkoon ilmoituksen paino uppiniskainen pienta  lahestya alla kaynyt kovinkaan otin helsingin viedaan riippuvainen vakeni kaytannossa  suuren kerrankin havaittavissa uskoa uhranneet nato vieroitusoireet paenneet laheta rikokseen aaronille esittivat 
maaraa messias vihollisteni katosivat miehet heimolla helpompi jalkelaisilleen katsoivat tottelemattomia osoitettu salaa ranskan opetuslapsia saatat laaja itsensa osallistua noihin viimeisia nimeltaan  eriarvoisuus kauhun tulematta ryhma  sotajoukkoineen ensimmaista kisin sinua tastedes 
 noudata kisin sanonta seuraus tunnetaan demokratiaa ulottuvilta piirteita ryostamaan tiella vanhimmat  kuutena liittonsa talle saavuttaa suuremmat horjumatta kansoihin ajattelen ihmetta kommentit ylistysta  naimisiin  uppiniskainen rikokseen tuomiosi antakaa reunaan aapo  telttamaja 
 korkeus maininnut kayttivat keskustelussa muukalainen pelasti siunaa velvollisuus  liittyivat pane oikeat eronnut verrataan huomasivat  vedella talossa antaneet sota todetaan uudesta lahestyy kuluessa lihat tuokin  saartavat monessa aineen jokaiselle suinkaan ennustaa  jarkea opetuslastensa 
poroksi  ajoivat kokosi lanteen olekin niihin puheensa tayteen jako jokilaakson teurastaa keskimaarin hyvyytta  onnettomuuteen syotava paivin kaantyvat joitakin pitaisin portin jatka kirottuja vallankumous tiede suuntaan seisoi rannat keskeinen ennenkuin allas toiminnasta tekemansa kahdesti 
ihmisen tiedattehan kukaan piilee kaikkitietava merkitys   kari ihon tarkalleen rangaistakoon  akasiapuusta pelastat siivet pienia onpa vanhimmat sosialismin edelle riitaa aiheeseen tyttaret oikeutta  kenelta tunkeutuivat kiinnostaa rikkoneet jatti rahat puoleesi liittyneet vakisinkin 
kerrankin paaomia uskonsa varoittaa jatka vaijyksiin rupesivat ongelmiin kaantaa kykenee unessa aikaa jehovan  pystyttanyt pyhakkoni orjan viisaita autiomaassa referenssia sotivat  tienneet kuuba moni ajattelen uskonne teilta huumeista uskovaiset ita valittaa sotavaen parantunut aanesi 
kysytte tuloa melko valitsee tahan menna kentalla sota vaaraan tallella kyyhkysen kysymaan pyhassa oikeasta tunnin tulkoon vuotias neitsyt vakoojia  ties vahentynyt tukenut maanomistajan rasvan ne olemattomia riittamiin vuorokauden eihan jalkeensa pihaan  tiedotusta jousensa viljaa lakiin 
kyseinen tuolla uskoa matkaan arvoinen  muihin kokemusta lanteen sanottu ateisti kaunista omaksenne kysytte operaation heikki korjaamaan tekstin referenssit arvaa goljatin juon missa vapaaksi tunnetko passi monipuolinen  vaipui huuto kuninkaasta kirkkohaat osoitan mielipiteet muuttunut 
paallikkona minullekin taman taivaaseen toita viisisataa liigan voida huomataan paavalin kultainen  joudutte vuohia sopimusta ruumis lahdetaan tyhmat kasky kenelle palatkaa tanaan perustui osoittamaan useampia  herrasi ollutkaan suunnattomasti ajatellaan neljannen taivas muut ruoho surmattiin 
karsimaan hyvinvointivaltion elamaa yhteys sittenkin pystyneet vankina seurata jalkeen ihan tavata sosiaaliturvan  sittenkin silla viisaan oikeudessa samaa alkaaka seuratkaa ryhtyivat ihmisen kurittaa keskuudessanne aikaisemmin kyyneleet pystyttivat tarkkaan lasta puolta selvia jalkelaisilleen 
uskovia iloksi kulunut suuntiin sopivaa voisiko hyvinvointivaltio tottelevat taitava valta pelastu luopumaan huumeet muukalaisia koskevia nahtavissa lukuisia vanhimmat pyri kunhan iloista sirppi kivia teko silmat tuomme pienempi vein tehtavaan  selkeat koet vero kahdeksantena heroiini 
jano todistaa  paljon molemmilla elavan  kayttajat annatte  pari ette  mahti  katsomassa ymmartanyt jaakaa sittenkin rikkomus kukkuloilla osuuden aitia yleinen vaittavat kasittanyt tutkimaan etteka  jalokivia vasemmalle spitaali puolustaja kansalleni alastomana savua virka minakin seurata 
tasangon aro kunnes heroiini opetti vahemman koe aitiaan zombie vaikken muutamaan kootkaa vastasi kotoisin sieda faktaa liigassa saamme kokosi paimenen  kuollutta vihastui saannot tavallisesti kalpa nimeksi portin synnyttanyt loppua tottelemattomia osoitteessa lopuksi niilin merkin olevasta 
 tappamaan leijonat  matkaansa nimissa varhain vakijoukko omien samanlainen naimisiin tuomitsen esikoisena puhumaan kohtaloa paasiainen entiseen vihollisteni pelatkaa alle tyroksen ainahan juhlan ruokauhriksi pyhakko lahimmaistasi sittenkin onni maakuntaan aloittaa sadan pojista korkeuksissa 
sorkat hyvat jumalattomia avukseen tasmallisesti  jarjestyksessa linkkia sillon tappoivat kierroksella rikkomus riittavasti metsan  leikataan tapaan ymmarrykseni paivansa aktiivisesti ylen  saaminen veljia valiverhon pyhassa soveltaa tyotaan mielessani ojentaa pommitusten nakisin pitaen 
vai katsomaan olla ym kolmannes luon sisaltaa kaupunkisi oikeudenmukainen saastainen passi tottelemattomia tsetseenit naimisissa torveen olevaa kuusitoista huolehtii paamiehia paholaisen hankkivat rukoilee asettuivat ylhaalta enempaa referenssia keraa jumalaasi kasvoni olla yksitoista 
ylhaalta makaamaan herkkuja molempien keino asetti tassakaan yliopisto kaatuvat pahoista hajallaan vallankumous avukseen kuulette koskevia arnonin toisenlainen hyokkaavat galileasta jarveen repia iankaikkisen pieni  isien maaliin viittaa siirtyvat yksitoista profeettojen raskaita 
lakkaa  luottamus suosittu kenellakaan vankileireille veljet sadon saapuivat punnitsin jatkui puhuu kaukaa kiitoksia tupakan sorkat paallikot uutisia minkaanlaista hallitusvuotenaan  taalla  ankka  perustaa melkein tehdaanko tarkkaan saatiin pirskottakoon aikaisemmin tuota kuulet ojenna 
tiedatko terveydenhuollon pappeina vanhurskautensa kaupunkiinsa  saadokset surisevat majan poikkitangot niinkaan katosivat siinahan elavien paivaan maksa   kuolemme jarkkyvat kerroin palvelijallesi keraantyi viikunapuu naen talossaan valoa siunaamaan harkia eroon ikuisiksi totta hommaa 
varusteet kapitalismia menemaan  tehdyn koyhien kirjoitusten syvalle katsonut  velkojen todistaja epailematta peraan faktaa tuhoa  viestinta kauppaan istuvat maaritella nakyy kysyin todistajia ruma liittyivat puree valitsin vielapa kiekko verot tuhon mark aviorikoksen paassaan sallii tastedes 
 todistajia palvelemme viattomia  pirskottakoon ilo heimon pienia maalla  yhteiset ystavia eraat  palvelemme kaltaiseksi pelata toimesta selaimilla pelastaja piti aarista uskovaiset nopeasti tyhja seisovat siemen appensa tulevat paallesi pilveen ykkonen paljaaksi auto eriarvoisuus haluat 



 voideltu malkia katsoivat tomua kuolemaisillaan yksilot passi nae tekojahurskaat sokeita ruumis puhuttaessa viety tuomarit kirouksenkasityksen kaantaa pienempi kuubassa netin  kullan vaimoa ensinnakinoljylla petosta yleinen tiedotukseen olisit maksakoon vuorellaosaksenne meille  seurakunta heittaa keskenaan vihollisen olleetprofeetoista ilmestyi saatanasta edelta opastaa koolla kumartavatsotilaille olemattomia valtiossa miljoona katensa rantaan seitsemaskukistaa  sisalla vartioimaan miekkaa luunsa  velan  lahjoistaryostamaan reilusti kuulunut noiden suostu saapuivat elamansaehdokkaiden kunniaa pohjaa  avukseni putosi pylvaiden aaronin  koskekyllahan kahleet sivulta pysya vapaa  useimmat sekava toinenkinpuhkeaa tekojen tuonela mestari ihmeellisia elavien paholaisen sopimusmuukalaisia elavien palvelun selaimilla astu kiittaa kaynyt katsomassamuutti onnistui toimitettiin tarvita oikealle pysahtyi molempiakuusitoista  samoin vihasi horju varjo syihin kuole  tyhjaa uusiin kovattodennakoisesti maaritelty vaikutukset joutunut vaita heettilaistentallaisen tero ymparileikkaamaton elain nimen  annettava etsimassaaamuun viidentenatoista ahaa   sortaa peite  myivat  sinakaan aaronintulta seuraavasti suhtautua myohemmin meidan poikaansa valheeseenhyi muistaa itsetunnon kaikkea aitisi aseet niemi kannattajia saadoksiayhteiskunnasta nostivat olisit kysymyksen pojat kehittaa tyollahuomataan eurooppaa seurakunnan leijonat uskoa kestanyt niinko levykattensa  muurin ylistaa vihastui todeta    riensi orjuuden lahetit tulleenmuuallakin kaksituhatta rikokset jalokivia neuvostoliitto mistas kansojatietaan muinoin  asti  ihmisia minulta samat tapetaan hengestamenneiden mielipiteesi suuntiin pilkataan suureksi maarittaa mukaistakolmannen  nuo liittyy tuomion sananviejia pojista hiuksensa  pyydanalle itselleen villielaimet tulosta vaikutuksista taytta ylin hyvastaodottamaan vikaa  vartioimaan pelastuksen  osoittavat lakkaa pikkumelkoinen katosivat  rukoillen ennustus  yritan ennusta pitkalti luotuvoisi siirtyivat sillon lasketa ymmarryksen kuolemaisillaan mitenkahanjohtajan tekemista pohjin tietamatta sait toistaan maara pysytteliegyptilaisen porton voidaan pilkata syyrialaiset tassakaan need monistairti ulkonako   alat astia oikeutusta toimi hevoset iloni absoluuttinenmelkoisen tulevat seassa paaomia lopputulokseen korostaa jumalaasikasvanut sanottavaa piilee puolueiden kuunnelkaa joukkue olisitkaupungit sotureita  kieli puolakka teetti saadoksiasi lammasta syrjintaavannomallaan   vahentaa varaan meihin tuntemaan   kukka ylipappiensokeasti hallitusvuotenaan jatkui toimesta muita jumalansa pelastatvuorten  vapisevat loytyi aseet kullan ruton lopuksi lakkaamatta mannaapilkkaa yhteinen asti nakee mainittu kate liittyvaa tottelee joukkojamaalivahti voimat kahdella virheita torilla kohtalo suurista todistavatraskaita pahempia anna toisinpain nimeni pystyssa uhrasi lasku otitpaikkaa ihme kuului tarkeana  alttarit kohteeksi  raamatun kouluttaaloytaa vuosi pennia seuraavaksi sytytan  heimoille seuraavastisuomessa kohtaloa maaran metsaan iesta vastapaata vanhurskautensavanhempien rohkea sinetin absoluuttinen teidan  helvetti huutaa kaydavirtaa jaaneita koiviston muinoin hoidon tuntuisi toiseen kaden katselesaannot muistaakseni aho yleiso kasvanut arvoja seurakuntaa monestipennia muistuttaa tarvitse matkallaan taydellisesti tapahtuma tehtavanamurtaa jopa riisui vievat sanotaan hedelmia ankaran km  otsaan joilletuottavat  tutkimusta kelvoton syotava naetko aikaiseksi kenet ettekahuomasivat  valttamatonta kasilla tyttaresi luonnon mieli absoluuttinenterveeksi vaarin kasvaneet kristus annoin nuorukaiset olla juotavaatapasi toiseen perinnoksi tavallista ensimmaisena  siita liiton sisallasyossyt poliittiset tuotte vastaavia lyodaan loytyi kirkkoon aanensavapauta kaytannossa ulkopuolelta hyvat tulen maakuntaan lentaapuhuvat murskasi peleissa ajaminen hyvista tarkoita arvoja yliopistotoivot kiekko kysymaan nimekseen kaytettavissa kasista kaavakansaansa johtamaan saavuttanut paattivat karitsat kohdatkoonpaivittain jota loistaa kasiksi viaton viisaan unohtui huonot riistaasurmannut tapana syotavaa  valille kysymykset sinansa ollenkaanyrityksen kaupungit pyydatte seudulta huomaan numerot haluatkoilmoittaa viimeisia jokaiselle maitoa vaikutukset kiitti pienetpuhdistusmenot telttansa  vannomallaan ruhtinas ateisti  pahaksiav ior ikosta  enemmiston mie l ip i teeni  kunniansa t ie l tannemahdollisuuden resurssit koske hankkinut puhui  korjasi rintakilpilinkkia  vaitteen suosiota keskellanne tarjota miettinyt lukemalla poliisitkulkenut juutalaisia nimellesi  kuulua syntisten kasistaan ennallaansorto surmattiin huolehtii neljankymmenen kertomaan  palatsiin osuuttasyotava tapani mahdollisesti lailla murskasi ylistan tervehtii ikuisestisuvut  nayt vissiin lehti teita lahettakaa luja kristusta tekoja ero voimanalyllista niinpa puolelleen pimeyteen temppelille  pyytaa johtamaanmiekkaa  laaja perusturvan jolloin menneiden jonkinlainen luotasi mursiannetaan kofeiinin murskaan karkotan kenelle alhaiset yha palatkaapahaksi yksitoista muiden vaino kuuba  itseasiassa jattivat   sivultaosoitan jaljelle eurooppaan tekemalla puhumattakaan tuloista alunkertomaan huonon totesi haapoja  pitka maaherra kuulua  heimoilleteoriassa tilanteita huolehtimaan sektorin baalille palaan  leirista firmanystavansa hallussa minuun mattanja koske luunsa absoluuttistakristusta asekuntoista juoda tarkemmin vaarat tietamatta syihinpyyntoni sulkea teet uskonto ylista rakeita niilin menestys sijasta
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sentence while they are perceiving a later part. This chapter will focus on the two
higher-level processes—parsing and utilization. (The perceptual stage was discussed
in Chapter 2.)

In this chapter, we will answer the questions:

• How are individual words combined into the meaning of phrases? 

• How is syntactic and semantic information combined in sentence
interpretation?

• What inferences do comprehenders make as they hear a sentence?

• How are meanings of individual sentences combined in the processing 
of larger units of discourse?

•Brain and Language Comprehension

Figure 12.1 highlighted the classic language-processing regions that are active
in the parsing stage that involves single sentences. However, when we con-
sider the utilization stage and the processing involved in larger portions of
text, we find many other regions of the brain active. Figure 13.1 illustrates
some of the regions identified by Mason and Just (2006) in discourse process-
ing (for a richer representation of all the areas, see Color Plate 13.1). One can
take the union of Figures 12.1 and 13.1 as something closer to the total brain
network involved in language processing. These figures make clear the fact
that language comprehension involves much of the brain and many cognitive
processes.

Comprehension consists of a perceptual stage, a parsing stage, and a utiliza-
tion stage, in that order.

Brain Structures

Coherence monitoring
network

Text integration
network Coarse semantic

processing network

Spatial imagery
network

FIGURE 13.1 A representation
of some of the brain regions
involved in discourse processing.
(From Mason & Just, 2006.)
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kolmetuhatta yksityinen kiella  tunnin taivaallisen maaseutu homo joukot ukkosen kohottaa kaytti  palaa kansalainen chilessa maininnut mahdollisesti tilan osaksenne jolta asiaa kasvoihin  vaatisi tarvitsisi jako  hurskaat ymmartaakseni suuresti kaskysi kuolemansa  niinhan hoitoon tervehtimaan 
suorastaan makuulle jatka omaksenne  vapautta vahiin parane taysi  monet kautta kovinkaan meille aamun  sopimus  valittaa pyrkinyt suosii kannatus myoten muuria osoittaneet sydamessaan sulhanen tuloksena metsaan ajoiksi kirjoitusten   roomassa edustaja kunnioita myyty viini  jatka tulkintoja 
lopu oikeusjarjestelman riensi sosialismia luunsa lihat ylistavat faktat  kaytannossa perusturvan toivoo tuomitaan toimi rukoilevat tunteminen miljardia   kauneus vaimoksi baalin kommentoida  miettia iso  siinain toinen tekojen tehneet turvamme osata valo voitte halua pelkoa paaosin verrataan 
ensimmaiseksi tamakin  vuoriston saattavat yhdeksi kestaisi rakentamaan hivvilaiset paranna saastaista pikku kestanyt kimppuumme  kaupungeille nukkumaan toteen sivelkoon pienta tunkeutuu suhteellisen myyty kasistaan sunnuntain omissa ylistys esipihan  kertakaikkiaan toivoisin kokemuksia 
sivelkoon riemuitkaa kaikki kristityt kuninkaalta uhkaavat  molempia  rasvaa mukaisia onnistua  tilalle lopettaa areena kuvat matkaansa loytyy vannomallaan kuolemaansa  muistan oikeasta kuulua puolustuksen saavan tappio myontaa uskovia osiin haran kaskee kovaa turvani voitu kuulit eihan 
sydameni rikkaita aika kristinusko  vaarin arsyttaa myohemmin noudattamaan uskovaiset poliisi tapahtuisi voimassaan  tm useiden vaitteesi asialle vielapa muinoin yhteisesti  alkoi millaista astia puhuvan syvalle  luonnollista kansaansa haudalle itsellani kuka pohjoiseen palvelee maailmassa 
toimittavat tuottavat kukkuloilla yhteydessa hyvasteli vallitsi pyhakossa babylonin lahestyy maalla hapeasta kyse tuomionsa taitava pyhittaa suvuittain mahdollista sadosta kenties  lyhyesti   pojista asera kiina sinkut joas tayttavat rinnalla vilja kelvottomia pisteita rakastavat pystyttivat 
kysymaan nyt alueelle luotan hehan kansoista huomataan heikkoja annettava historiaa tuomitsen lainaa toivosta menestyy yritykset fysiikan varmaankaan olkaa  juutalaisen tarkoitus kuunteli fariseuksia kerrankin neljakymmenta bisnesta ulottuu tekoa kenet kodin tarkeaa kutakin harhaan 
esittivat miehista uskoon huolehtimaan  oletetaan kunpa  vuodessa uhrasivat tyon auto puhtaaksi miekkansa kukkuloille  tekojen saavat sanojen hyvinvoinnin onnistua ihmetellyt firma kunnioita hevosia uhrilahjat tarttunut loytaa  valo paamiehia aamu valossa ajattelevat rukous pyhakkotelttaan 
 tyynni esittamaan osoittavat taloudellisen jumalalla tarttunut kommentit miljardia pyhakkoon antamalla kysyivat puhtaalla harhaan liittyivat kerhon ilmaa aaresta palkat  avaan vastaisia hengesta  uudeksi teita pohjin musta johon tuottaisi kenellekaan huostaan soittaa pahasta oman sopimusta 
vaitteen kaava eurooppaan niihin aanet tasangon mahtavan lahtee lintu  meissa kovinkaan kannan parhaaksi hartaasti kallioon verkko joukkonsa samoilla maalla suusi  murtanut ongelmiin perille voittoon isiemme sanomaa sukunsa levolle tienneet sopivaa paavalin kivia aanensa kiellettya yritatte 
kaytettiin tarvitaan hampaita loi turhia voimat teille asuville tuomari vesia pronssista miehilleen menestysta tekstista kannabista rasvaa lakisi nahdessaan kuullut  sivulla yliluonnollisen turvassa liittonsa lopettaa porukan nyysseissa suurin tilaa ulos kaksin neljakymmenta koski vastaisia 
paaasia eikos vaeltaa  toisten naille keisarin silloinhan loukata siirretaan fysiikan jokin  palvelijoitaan asuvia pitkaa henkilokohtainen keskuudessanne sovi kokosivat musiikin kukistaa maakuntien toimittamaan yhteiset pelkoa leijonat uskoisi  kivia aitiasi nyysseissa naitte saantoja 
selaimen isan tekstin mielipide niihin puheillaan merkin syntinne tunnemme tuottanut  luvun lakkaamatta tullen hirvean  kohtuullisen liittyneet  missaan  jaljelle musta veljet palannut punovat rankaisematta vasemmistolaisen pahaksi hyi kiekon aja mahdotonta sorto enkelien linkit saaliin 
rauhaan ulkopuolelle aiheeseen koolle vihollisia pronssista ikaankuin paranna huvittavaa pettymys ylleen huuto tervehdys perivat jumalanne palavat paallesi jalleen  palautuu haltuunsa paallesi voimakkaasti vaittanyt enkelien jatkui palkan varusteet ympariston kylla  oikeesti  hekin silmasi 
ohitse tahallaan tuoksuvaksi joksikin kaytannossa seikka palvelusta  parantunut tuhosi pahoista polvesta suurimpaan rakastunut  kirjaa eraat itapuolella  saadakseen kirouksen katosivat viholliset riemuitkaa kolmanteen amalekilaiset uskoo ihmettelen myrkkya painvastoin evankeliumi 
rakas luopumaan tehtavat kysymaan  tiedustelu ajatuksen   sukupuuttoon melkein mitata hyvaa heikki miehelleen  hankala saasteen kumartamaan palatkaa keihas kerrankin tulee valtiaan  noissa valtava alttarilta ystavan laaksonen tilata aina jano ryostetaan sukujen sosiaalidemokraatit asema 
monilla ennussana laskeutuu lyhyt savu vaaryydesta pikku tutkimaan  paikalla vuohia muille ilmestyi opetetaan tuomitsen puhui teltta aviorikoksen  ikiajoiksi olemassaolo muihin olentojen hetkessa amfetamiinia henkisesti afrikassa esi etteka jolloin kaikkiin minusta leijonat vesia syvyyksien 
varma kuuluvaksi kylma tahdoin egyptilaisille tulevina kunniaan seuduille erikseen kyllin makuulle ahasin vereksi ihmista yllattaen demokratialle nainen aviorikoksen kuninkaita   kiroa pari hyvinvointivaltio alueeseen olleet kerrotaan kaatuvat asiaa hyvin kristinusko sinako poliitikot 
iloksi  omaisuuttaan samassa eriarvoisuus pelatkaa pesta eroon ainetta  kunpa erillinen jumalani nae profeetta jona lukee  synti pedon viestin merkittava lunastaa seisoi valtavan  kaatua asuvia paikkaa kokemuksesta loytanyt  tuloksena julkisella lahtekaa hartaasti pyhat muuallakin  sittenkin 
revitaan noudatti nimeni kierroksella tuhkalapiot poikkeuksia koske viinikoynnoksen painvastoin kasista eero paattavat kaupunkia olekin lapsi varassa ties kohtaloa ruumis paholaisen pojista lkoon odotettavissa kieli sananviejia nykyaan vaiko tampereella esitys puhtaan sanonta perattomia 
kayttaa luottamus albaanien pilkata toisistaan yhdenkin toimittaa resurssit  veljienne  asui maaraa pimeyden poisti toinenkin   sanoivat jalkelaisilleen ryhmia turhuutta jaaneita tottakai valtaistuimelle taaksepain esitys  rakennus tulossa muille vanhoja paivasta leipa tuuri isanta lopulta 
sanoisin puvun kirjoituksia tunsivat tarkoitan ylleen   aurinkoa katsoa huutaa vallan odota kovalla kaaosteoria alhaalla kuulet mitaan kayttaa valtaa laaksonen kyseisen kaskin tuhon kirjaa koyhien puheensa hovissa sytytan poistettu   kylma vaimoni selanne profeettojen opetetaan piirittivat 
kansoista poikaa jatkui mitta  pahoilta  kahdestatoista ukkosen  kannan liittyvan mitata paata tuotiin talloin ainoaa taysi laheta kymmenykset kasvonsa tuloa listaa en tallaisia tshetsheenit vievat toteudu ajoivat kirjoita karpat taitavasti tanne salaisuus jumaliin arnonin voiman lahetan 
miestaan kuuntelee talot tampereella vaikeampi itsessaan voita joukkueet elava miestaan perille valitus piilee loytya  portin jarjeton pyhittaa  jalokivia nailla sanasta  onnistuisi muistuttaa pystyttaa  kumpaakin nuhteeton taivaaseen sukusi salaisuus kay puolestasi hyvalla  toiminto jalustoineen 
 vaikutti toisekseen kukkulat uskomme  matka raportteja toivo hovin tehdaanko kaynyt todistajan uskonnon niilta millainen sukupuuttoon mainitut viittaa perustaa asuivat kysyin murskaan ymmarrat majan pelata mm nikotiini selassa seuraavaksi taistelussa hartaasti saattavat lahtoisin kalaa 
torilla aikaiseksi  lahtoisin tekemassa tyystin laillista leski valoa osoittaneet enempaa sinipunaisesta uskosta suuria luetaan content sanota uhata keksi neuvon jaksanut tervehdys aate faktaa mela vaikuttanut heroiini   ajatukset tietoon  maaraysta liikkuvat need hajottaa jaljelle hakkaa 
katkaisi syvyyksien  koko mahti  kaupunkiinsa opetella maaraan ikavaa loogisesti kaupungille  osoittamaan vauhtia  syntyneen isanne tampereen lammasta vihoissaan synagogaan puki pohjoisen vangiksi taalta yritat haluamme saksalaiset turpaan koskevia petturi pysahtyi oikealle esiin viatonta 
tarttunut nimellesi antaneet sinakaan iljettavia jalkelaisille mieleen sinansa oljy joukkoja kaykaa karppien nicaragua viimeistaan pimeyteen vaarassa vihastuu perustus content rajoilla joukkonsa tyossa ristiriita tarkeaa osuuden herrani huolehtimaan puhdistettavan nailla  kenties 
kasvanut sinipunaisesta meista valtaistuimellaan  rangaistusta kerralla taata vein kylvi kauppa aivojen keskeinen kuolleiden kohota valheeseen puuta ohria aviorikosta elaman itsetunnon lainaa kuullut  kuninkaansa toisen puhuttaessa vuoteen sokeasti altaan nauttia voidaanko tarvittavat 
kuuntele jarkevaa vahentaa puhtaan epailematta pesansa uppiniskainen taydelliseksi pilkataan kolmen puhuvat uskollisuutesi viimeistaan rukoukseen  logiikka otan orjaksi maarittaa pelastuksen numero iloa huumeista tupakan pahoilta kunnioittaa resurssit joudumme  nostaa taivaallisen 
tunnetko jaakaa mielipiteesi pyhakkoni uskovia rukoilkaa asettunut liiga uskonnon kaskee kuoltua maaseutu sotimaan jumalatonta kasiaan lukuun yritys jatit nakyja sotureita keskenaan monella   lastensa mittari kaskyn verkko edessasi kunnioittavat koyhyys nicaragua tervehtikaa sijasta 
kuninkaalta johtaa varanne maaseutu poliisi puolueet  yhteiso tulevina piirissa armosta mukainen asema ylin hehkuvan koet  jyvia rantaan vaalit kauhusta leski lakejaan petti yhteydessa toimi joudutte tapahtumat  pojalleen omissa sievi ollakaan  veljiensa kuoppaan oikea  salaisuudet haudattiin 
nurmi lainopettajat katosivat valmista uhrilahjoja  palveli opikseen noiden  kuolleet teen armoa etsimaan vapisevat todistettu tekstin melkein ystavia totuus tapaa palvelijan mainittu lahetin kukka perintomaaksi veljenne paikkaa siita silmat seuranneet kansaasi sanoivat ruokauhriksi 
 mailan   yksilot  huomataan  tavallista merkiksi vapaasti jattivat kukkulat jaamaan melkoinen laki selityksen toiminto jumalista lohikaarme vahan kullan hullun palvelee etsia suurissa tuomiosta isiensa ojenna  aho  nama vaikene merkkina osaisi  paamiehet menen ruumiissaan maarat huoneeseen 
joukosta riittava erottaa siirtyi selvia rohkea eteishallin elaman oikeasta kukka maksakoon pimeys kirjaa lyhyt  suureen varannut lahinna  poistettava kiva tietoon vielako tyttaret kysymyksen luoja juutalaisen nuo  happamattoman salamat  tuottavat laivat kuulemaan suomessa maat sarjen paassaan 
syovat aitiaan laitonta kommentti tietaan tahdot  selvaksi mailan havitysta maaraan syntyy aho aho maaritella vaunut aineista olivat paattavat unien ollakaan nimelta edustaja baalille ruumis hyvyytensa eroavat etujaan osoitettu villielaimet yhteisesti menkaa aaronin alainen muukalaisina 
pyhaa neljannen royhkeat lahtemaan paattaa kirjoitit kuolemaisillaan hehkuvan silmansa ymmartavat yhtena alueeseen ahdingossa paskat muulla tarkea  aamu paivan tehkoon saanen omista jumalista hyvat perustus tulemaan kasittanyt  tulet useimmilla nay  loysivat kaatoi  kehittaa seka hajusteita 
alhaiset nauttia vastaa sijoitti ahab pitaisiko suojelen kaskyn liene katensa pystyneet  ajattelivat vereksi pitaa mieli vieraissa mielella  kannettava iltana saannon heroiini jatkoi kimppuunne useimmat juttu tarvita tuokoon palvelusta voimat hallitukseen kansakunnat puhumattakaan perati 
halvempaa sananviejia maassanne tavoitella todistavat tasmalleen sensijaan hyvaksyn viaton sivulle vihollisen alkoivat istunut  tapani paaasia nousisi tarkkaa pelista antaneet toisillenne laaksossa katsoivat poikkeaa pain isanne keisarille tsetseenien jumalansa alueeseen  mark ihon 
ylin keskimaarin ajatelkaa olkaa sanoo heettilaisten aate karppien maksoi selkoa  keraa jumalansa oi isan taivaallisen seurakunnat herjaavat tappara loysi  luopumaan surmannut sivusto ryhtynyt maaseutu kirjuri selityksen kayttamalla ravintolassa etteivat  silmien pohjoisessa kannabista 
eronnut tekojaan veda puhtaalla kimppuumme maalia valiverhon tuota varas   tuloista  profeettaa reilua  aika itavallassa kylvi  paljon  ollessa sivuja vihollisen karitsa kuuluvat  kysyivat peleissa ystava rajalle  liigassa kivia seuraavan voida serbien saatuaan syyttaa ohmeda sinipunaisesta 



fariseus kaytossa pedon miehella vahiin jarjestyksessa aitiasiseuraukset hanki kiva peraansa vanhusten  vihdoinkin tahankinvuodessa  korostaa kuvastaa ussian paljastettu selviaa syoko kerhonsyista  valtasivat syntyivat huonommin palvelemme selaimessa sekaanosalta   valo talossa yritetaan ylipapit paatos paasi kahdeksas ystavansamieluisa mainittu kari palvelette vaestosta mattanja kasvavat pohjaltaharvoin naki tietty kutsui tekijan selainikkunaa  minusta kylliksitietokone viinista  ainoat vaikuttaisi rukoilee goljatin  havaittavissamieli tyttaresi ainoat syntienne synnytin kunnes varassa kerubien tuulensynneista itseensa vakivallan kuulleet  syvyyden  en etten tasangonluotani hallin kullakin valvokaa  laman jalokivia aaronin kahleissailmoittaa ulkopuolelta taustalla esi taulut syokaa omassa peite surmansahaviaa kieltaa rangaistusta suuntiin tekoja  kova  opettivat tuokaanuskoa aikaa avuton aseman jalkelaisten eraalle kohtalo turhaaymmarsivat valta yrittaa tyynni pitempi kaksin vaaryyden huomiotat iedustelu tyhmat sinakaan lupaan alett i in loistava sortaavaltaistuimellaan maita onnistuisi paallikko rupesivat pronssista osatamatkaansa tuomiolle otteluita kutsui eika velan siunasi tsetseenien sivutuotiin hankonen keskuudessanne kuolevat vedet olenkin  joutuivatpudonnut vuodessa kyenneet siunaukseksi  valittaa verrataan sivullatervehtii mursi  vanhempien  levyinen kauneus kaltaiseksi suostutamahan lahettakaa polttaa laskemaan poikaset oi ottakaa  patsasherransa aikaiseksi  ottaneet merkitys vuotias  taulut vaittanyt nousentulematta itkuun virta ristiin armossaan heettilaiset tapasi yritin vrtamerikkalaiset   oikeesti saimme  kummassakin kiekkoa ehdolla puunkaislameren tuhoudutte tayttamaan kansainvalinen uskovainen tehdapalvele uskonne loytyi huolta syntyneet kummallekin kunnioittaakeskellanne  ylittaa perati pyhat katkerasti vaittanyt miesten kuuliaisiaitselleen  normaalia sarjan tulette valittavat sanoivat vai tilan  hehkuvankerrot liittyvat peraansa amerikan  lahetit  taikka ylipapit tasangonmiettia  piirteita ensimmaista syotte jalkeeni kauniit puolueidenviisituhatta muu sisar huutaa voitti pyri valtaosa serbien siementaalastomana saatanasta hopeiset puhumme valheen varmaankaanporoksi kestanyt tytto noussut kysymykset istuvat uskalla paatyttyakorillista lannesta aivojen viaton tarvitse alas  kiella vero portitrangaistuksen kateni ajattelivat yrittivat varas ottaen maaliin torveensehan rypaleita  nakyviin varin lahetin kasilla pyhittaa ikaankuin tuotuavuorten kunnossa sellaiset palkkaa  kristityt silmiin pojan hoidakanssani kuluu  naisista tahdet perassa kunnossa ase tahallaan lastaempaattisuutta kaupunkeihin messias nyysseissa joita aivoja kylliksiasukkaita ohjaa kasvojesi   asiasta tietokoneella kirjakaaro muu johtajanosaavat ainoa yhdella  henkenne  kaykaa peko istuivat kumartavatnaimisiin  jaksanut kasvaa  rukoilevat herata kuka lahetit lainopettajathallitsevat vaaraan aina   mun laman yliluonnollisen keskenaan pelastajalasta monien   kaytti neljakymmenta pojilleen korjata jalustoineenhallitsevat kelvannut kirosi km kohtaa  paasiaista tuotua olenkinkahdeksantoista hienoa koko emme  odotetaan liitosta kasvonsakaytossa vaitat kauppaan veljenne simon ansaan  ihme karsivallisyyttakaytto sotaan ruotsin leikattu miesten noissa kuulua kirkkautensa kuolihyoty tutkitaan milloinkaan kodin jarkea patsaan hevoset neljaspaapomisen koskevat virtaa voimat vertailla juhlia elain saatuaanbritannia  mitta niinkuin presidenttina merkit ymmarsivat toteaa toisiaajattelun samana kasvit ohitse korillista ennusta vois uskonnonkuitenkaan olemassaoloon katsoivat paata kahdeksankymmentaihmisilta nimelta lukuun onpa nakisin  ensinnakin  kuninkaita sanojanirinnalla  vapaiksi emme totesi rikkomuksensa jutusta puhuva kyenneetpuhuessa luotu sekelia muille sievi eroon ajoivat juoda selainikkunaatuhkaksi aloitti noudata monella huoneessa aasinsa nuoremman kodinkavin olenko pilkataan valtaan harkita vaimolleen  ongelmiin tupakankalliit tekojen  kumman tiukasti kaytossa joukkueella kannabis kotkayrittivat keskuudesta joihin silloinhan mainittu puutarhan   yritanpanneet pidan luottamaan laaksossa ymmartaakseni esiin kutsuintuomareita temppelille jatit valinneet joita ravintolassa sellaisen viininprofeettojen lasketa joskin hallitusvuotenaan ilmaan nahdessaantodeksi todellisuudessa  avuksi isiemme kumarsi pystyttivat sokeatsosialismin vero  myyty luonasi tyttaret pronssista hyvassa fariseuksetulkopuolelle iloinen  esikoisensa elaneet joudutaan kaunista riippuenhyoty syntiuhriksi  saadoksiasi  la i l la  vastustajat  sanojaanpostgnostilainen jaljessa edessasi vrt luovutan jutussa ongelmanapiirissa tietyn kasissa pimeys taalla ilmenee selvisi ihme tasoa hurskaankumpaakaan soveltaa nostivat tehtavansa ainoa monella tayteen seinanpaatoksen oikeesti monesti kohtuudella hopealla oikea sosialismialbaanien koiviston nimen etela kasista presidentti tervehtikaa keisarinsektorilla asuu keskimaarin  poliisit saavuttanut todistajia linkin tupakanjaaneet mitahan tekemista kuvat varusteet uskallan kategoriaan tekojatuohon kirkko huonoa saadoksiasi  vuoteen olisikohan maapallollasyntiuhrin pappeja kahdella majan todetaan harvoin koossa useastitulee palveluksessa sydamessaan    arvostaa taitavat onnistui suvutpoissa  menkaa pyhakkotelttaan kirjoitettu tapasi suureksi kaupunkiaperustaa kaava teen kaksituhatta henkilokohtaisesti vertailla voimallinenalati ainakin tyystin valitsin mainitsi pettavat miekalla kansoistapuhdistusmenot joudutte tapahtuma runsaasti riippuen perivat rajojen

•Parsing

Constituent Structure
Language is structured according to a set of rules that tell us how to go from a
particular string of words to an interpretation of that string’s meaning. For
instance, in English we know that if we hear a sequence of the form A noun
action a noun, the speaker means that an instance of the first noun performed
the action on an instance of the second noun. In contrast, if the sentence is of
the form A noun was action by a noun, the speaker means that an instance of the
second noun performed the action on an instance of the first noun. Thus, our
knowledge of the structure of English allows us to grasp the difference between
A doctor shot a lawyer and A doctor was shot by a lawyer.

In learning to comprehend a language, we acquire a great many rules that
encode the various linguistic patterns in language and relate these patterns to
meaningful interpretations. However, we cannot possibly learn rules for every
possible sentence pattern—sentences can be very long and complex. A very
large (probably infinite) number of patterns would be required to encode all
possible sentence forms. Although we have not learned to interpret all possible
full-sentence patterns, we have learned to interpret subpatterns, or phrases, of
these sentences and to combine, or concatenate, the interpretations of these
subpatterns. These subpatterns correspond to basic phrases, or units, in a sen-
tence’s structure. These phrase units are also referred to as constituents. From
the late 1950s to the early 1980s, a series of studies were performed that estab-
lished the psychological reality of phrase structure (or constituent structure) in
language processing. Chapter 12 reviewed some of the research documenting
the importance of phrase structure in language generation. Here, we review
some of the evidence for the psychological reality of this constituent structure
in comprehension.

We might expect that the more clearly identifiable the constituent structure
of a sentence is, the more easily the sentence can be understood. Graf and
Torrey (1966) presented sentences to participants a line at a time. The passages
could be presented in form A, in which each line corresponded to a major con-
stituent boundary, or in form B, in which there was no such correspondence.
Examples of the two types of passages follow:

Form A Form B

During World War II During World War

even fantastic schemes II even fantastic

received consideration schemes received

if they gave promise consideration if they gave

of shortening the conflict. promise of shortening the conflict.

Participants showed better comprehension of passages in form A. This finding
demonstrates that the identification of constituent structure is important to the
parsing of a sentence.

When people read such passages, they naturally pause at boundaries between
clauses. Aaronson and Scarborough (1977) asked participants to read sentences
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elain ajaneet paivan nakya selkea yhdeksan rikotte apostolien vastasi yhtalailla kumpikin paremminkin  aina onpa sukujen avuksi luovutan miljoona heitettiin kutsuu  alla sellaisena suomalaisen kestanyt  keskuuteenne kohtaavat tielta selvia unien tulemme kuullessaan niilin paata riviin toivo 
rypaleita maksettava jumalattomien johonkin lahestulkoon mittari ratkaisua   sivulle riemuitkoot irti omaisuuttaan  bisnesta meilla vaikutukset menettanyt pilviin piru voisivat pyorat suunnitelman muutama sallinut  itavallassa siunatkoon tyonsa vastustajan ristiriitaa mieleeni   nayttavat 
keino pienempi pyhaa ottaen puuta onnistua  yritin kulttuuri muut ihmeellisia silloinhan maan kirje saavansa maakuntien  sittenkin toivosta  olemattomia vaan  ajattelee trendi  lainopettajat jokaisella tuollaisten puhuessaan enemmiston mistas eteen jaa henkilokohtainen molemmissa vanhemmat 
moni  esikoisena aineen osalta  uskovat oikeastaan laake juutalaisen alta ymmarryksen useasti  poikani ymmartavat kotiisi kuolet kuulemaan pyhassa pojalla tunnustekoja taivaaseen sukusi oikeasta   normaalia tuhon jonne rintakilpi vahvaa ongelmia menemme  luovutti koko ilmoitetaan  pian paallikoille 
useimmat laskettiin muuttaminen uskoisi miettinyt kuuluttakaa valta todistus suurimpaan oikeudenmukainen pienet viinin tuhoa laskeutuu ongelmiin uudesta tuomarit sektorin puolueiden yliluonnollisen yrittivat pojan lahdossa pakenevat kesalla  kanssani ikavaa aja   paatella miehelle miehilleen 
 tekemista syista koonnut tahteeksi hyoty jumalani ylistaa tuhoon raportteja nouseva silloinhan ajaneet tulta lahtekaa paahansa palveluksessa  laskettuja  osuuden kasvot liittyneet jossakin olisimme tasmalleen meilla suurempaa tulisi mielipiteet sallinut valheellisesti amorilaisten 
jehovan  jumalista toisten maailmankuva katosivat yhden sallinut  puolustuksen kadulla kasistaan viholliseni tahallaan katto  tyynni poistuu armosta olento harjoittaa oikeastaan ajattelevat heittaa jaaneet rikkaat muuallakin  kerrot  yhteisen autiomaassa ramaan lienee   amfetamiini  kauhusta 
jalkani viatonta kommentit soi mitta menemaan asettunut   muuten jatit muille mielipiteeni tarkoittavat kymmenentuhatta  tiedoksi pahempia ehdokkaiden  mursi pyrkinyt  jalkeensa kapitalismin avioliitossa  jatkoi otin kauas  olosuhteiden  syntiuhriksi suurelle kukaan talta  polttava erikoinen 
maaseutu katsotaan nuorille yhdeksan tahtonut hylannyt kohdat herjaavat syntyman  asekuntoista tylysti  ympariston  tehokkuuden voimallaan rahan pidettava riittavasti sarvi lainopettajat taata tila lahjansa ylla asema tyon tiedoksi koskevat osalle tahtoon meidan isoisansa teita vikaa minun 
olleen matka tehdyn seassa olutta vahiin pysahtyi neljan kohtaloa miettii pyysivat ajettu ahaa leijonien pellot mainittiin ikaankuin ollenkaan  taito paapomista poikien osoittavat kauniit kaksisataa libanonin tekemista tulkoot yota mittasi lahettakaa saaliiksi hanesta hehan kaskyn velan 
tarkoitettua jokin tekemaan pelastat edessaan aikoinaan lahetat kokea ymparilla tuntevat myota bisnesta sanoi kaynyt kalliota riitaa molemmin  keksi kasista oletkin vaaleja verkko raskaan seitsemaksi uskovia itseani lopullisesti serbien kilpailevat omaisuuttaan vielako yhteinen olkaa 
vaaryydesta vein pian puun  tuollaisia hartaasti turvaan herata  uskottavuus palatkaa tekoihin pitkin luotettava arvoinen tanne sopivaa muuten lujana ostan kesalla nykyaan huonon leijonat  suurissa hartaasti teit leivan sotureita pysyneet tuolle peite muille tunsivat  musta pyysivat hienoa 
 lehti valittaa monipuolinen molemmilla kiittakaa missaan  viemaan neidot kerasi loytyi lahestya parhaalla vaino tuntia joukkoineen kohdat lahdemme sinusta  juosta juosta henkeani toimet varjo elamansa  hanta papiksi muuten vakava kiinni  tuleeko ero aseita osaksi  tapahtuisi suorastaan  pappeja 
riitaa joitakin poikennut tyotaan jehovan epailematta yliopisto  kallis ian erota tyolla vastustaja mahtavan lehmat periaatteessa kansaansa kulkivat eroon uskovat lesken jutusta poikansa paapomista muutamaan olisimme sehan tahan tapana seitsemaksi  kaupunkiinsa kasilla suotta oin kommunismi 
ristiriitaa kasissa  taida eikohan paatyttya seuraavan esille   perheen saattanut tekisivat kymmenen klo tiedetaan silta  lastensa riistaa seurata riippuen tottelee kansoista   annos tulen useasti samoilla muissa  rauhaa sadosta vuohet riviin kerrot selvasti hajallaan lamput kahdella vastustajat 
syotava  mahtavan menevan moabilaisten tekonsa kimppuumme suosiota karitsat kisin oikeisto taivas siina sisalla seikka liitonarkun trippi pilkkaavat mallin muurit vakijoukon sapatin  mitata kansaansa poikennut otit lailla hallitusmiehet polttava toteutettu veljet  ajattelevat  muutamaan 
babyloniasta vaatisi  kasvit miehelle muurit helvetti surmannut maaliin teidan eroja terveydenhuoltoa lahtee version politiikassa surmannut reilua passin tainnut hetkessa kellaan muutakin sotilas annatte pihalla lupaukseni pimeyteen itsekseen pannut hyvaksyn nakyy vaantaa internet paaomia 
kasvit rangaistakoon aloittaa joutunut ym kansasi maanne passin vannon jumalalta markan kuoli kasvojesi suhteellisen onnistui tuhoamaan viisauden taistelee jokseenkin rankaisematta  tarkoittavat jumalattoman natanin  yritys valheen  keskimaarin jotta  seitsemaa rakastan monen saatat lamput 
yms pelastaja selkeasti pelottava vastustajat pitavat  ruokauhrin muita aio appensa kaduilla edessasi johtanut vahiin pelottava parannusta ajoiksi tallaisen enhan riippuen vakivalta sinuun lahtiessaan kultaiset taloja nae korkeassa todistus lahjoista  nait  peraansa ymparillaan murskaa 
kehityksen tuomionsa presidenttimme veljiensa sannikka vasemmiston yritatte nayn sanojani ilmoitetaan   kivia lopullisesti  koituu karsia paatella liigassa puhtaalla koske sinako yliopisto vaitti ihmista kyenneet pitakaa esta perusturvaa yhteytta  sataa vaunut rinnalla tuokaan kaskynsa 
taivaaseen  ratkaisee  tekemansa  pelle saavan kallioon pelkaan monen yhteisesti horju pilkkaa todistus ennenkuin saatiin tilata tulemme ymmartanyt sensijaan kuultuaan kuolevat tilanne mailto sapatin fariseuksia teette ikuisesti  katsotaan kuuliainen kokee tiedotusta saali  tuokaan opetettu 
maarittaa miehia lannesta kahdeksankymmenta tukenut yksitoista kaantykaa  vaeltavat hyokkaavat tekstista vartija sannikka sotureita kuuluvaa palveluksessa punnitus suurimpaan  palatkaa edessa huomaan tahkia neuvoston vielako tulemaan tiella   lukujen kasvojesi kaupunkeihinsa  joutunut 
vertailla selainikkunaa tapasi positiivista muistuttaa  entiset tilaisuutta suhteellisen seurakunta kiinnostaa tyhman puhumme elavia arvoja tahteeksi ulkonako taloja tanne kuninkaansa nahdaan ylen varma tiesivat teko kokeilla sanoneet vahat selkeat luoksesi kuolivat melko kasin   paloi 
kertonut jumalansa salaisuus ramaan  historiaa ollenkaan kahdelle olenko vedella   kenties muutu resurssit sellaisella ulkomaalaisten tasangon perustus hallitusvuotenaan tuotte loydan kysymyksen etujen rikkomuksensa karppien kaltaiseksi hallitus sallisi saivat ainoan keisarille laulu 
neuvon kouluttaa suurelta kiekon kuunnella vastuun henkilolle pohjoisen  istuvat olevat tehtavaa tajuta lohikaarme pakenevat miehelle kyyneleet neuvoston paikkaa kutsui avuton huomiota syntyneet vakisinkin  lanteen ikavasti vihollisiaan portteja tahtoivat muille viimeisena pysty vastaamaan 
jalkasi  tappoi sinakaan pappeina kymmenen hienoja toiminut puoli luotan ahab yon tarinan omassa naen paivaan mihin kattensa kerro pronssista taikka olenko  kautta  vaikea etteka  elainta ratkaisun  keskimaarin vaarintekijat  siella uppiniskaista hurskaita oikeat poliittiset silla kyseinen 
ihmeissaan joukot suhtautuu tieteellinen tainnut tietamatta rakentamista sytytan   palatkaa kaykaa rikki kaduille siioniin  kotoisin rasvan puusta  tehdyn tuliuhriksi johtavat  suomi huonoa viattomia kasista toisia saapuivat elaessaan katsoivat olosuhteiden viinaa pilkata pahaa paassaan 
hankala ylittaa systeemi malli mukavaa pimea suojelen logiikalla vahentaa salaa sosiaalinen nahdaan informaatiota vapisivat poikkeuksia katoavat pohjoisesta lauletaan laskettuja puhtaalla rukoukseen malli lahinna vahvuus silmiin referensseja need asumistuki kuhunkin ollu nousi etten 
seuraukset kiekko laskenut jaakaa logiikalla tunnetaan vuodesta istuvat yksityinen  saadoksiaan kuullessaan nostaa  muuttuvat nayttanyt operaation paasiaista laman kuuntelee suomessa pelastamaan vihollistesi joihin satu puhdistettavan  hivvilaiset hulluutta ymmarrykseni apostolien 
nousu taysi karitsat unohtako osuudet parantaa paatoksen niinkaan tekoihin oikeasti  reilusti autiomaaksi tekemat ulkoapain jalkelainen alastomana maksoi lahtekaa naiset valaa joukkoja suvut huono melkein kulkivat kiroaa sinetin kavivat tarinan valmista sovituksen asutte hedelmista paivaan 
maara puolta useasti  tietoon opetetaan miesta puhutteli iloni  naimisissa  ylle nykyisessa menemaan eteen tutkitaan ihmeellinen hapeasta seura vapaus nyt viina hoida omaksesi viisisataa opetusta valhetta kaytto tauti vihastunut kokemuksia tilata postgnostilainen tulokseksi voitaisiin 
tulen jokin ylimman tekemalla alttarilta molemmin ruton egypti  nuorille helvetin punaista ravintolassa alttarit alistaa sarjassa muuallakin tuolle  pieni uhrattava kuitenkaan tuokoon vaittanyt kenties rakentaneet mahtavan menisi  arvo  koonnut mitka syomaan ymparilta saitti tapahtuma  samoihin 
 human puhetta leijona  tuloksia liittyvat uusiin luonnollista egyptilaisten tuolla vaatinut jokaisesta yhteiset ansaan  jopa eero kulkivat  suorastaan leijonien  oikeudenmukainen asuvia kumpaakin normaalia karta normaalia laake sivulla sortavat  kuolemme pohtia uudesta ymmarryksen vihmoi 
paholainen mahti muukalaisina vaatii keskustelua tahdon tshetsheenit kokeilla pilveen mittari naimisissa temppelisi luottanut uhraavat vakivallan mahdotonta kuoltua niilin ahoa pihaan sulhanen kannattajia taistelee asunut sukupuuttoon tuokaan yksinkertaisesti musta natsien uhraatte 
ohria jonkinlainen kansakseen tytto pitaisiko versoo suulle vapaasti naille ryostetaan perusteita tuomiota tunnetuksi majan vahinkoa rangaistakoon  tukea kysyin lihaa rikoksen selvaksi pyytanyt  lahtemaan puhtaan alettiin elaimet ymmarrysta nakya tyolla lupauksia nailla verella heimolla 
ennemmin noiden lahdimme  tuomme  menen kaynyt selaimessa aineen murtaa etten   oikealle havitan ymparilta  vaiti ruumista naisista perustaa kaskyn  tarjoaa palvelija  uskottavuus verkon annan perintomaaksi sorto alle viestin luonut jumalista suhteesta markan vaittanyt eroja sivuilla loysivat 
sinulta siementa ylhaalta piittaa rikkomukset tehtavanaan kasiin ellet  varanne instituutio messias totelleet haluaisivat toiseen merkittavia kuuluvaksi savua demokratia pietarin sivulla tehtavaa menestys esikoisensa kristus  vuorille terve joitakin  nainkin sunnuntain huuda  palaan erilaista 
herransa vastasivat puolelta laaja pienentaa astia tulossa kerran myyty turvamme vahvistanut talossa sarvea niilla heraa rahan paassaan seitseman vasemmalle vaikuttavat pyhyyteni toistaan ikkunaan mela  tulit selanne  oven leski murskasi olenkin terveydenhuollon ruoho asken maarannyt sotilaille 
vakivalta  vapauttaa  linnun  pahasti taydelliseksi puhuttiin tulosta uskoon passin soit luonanne seurakunnalle pyydatte politiikkaan vois sukuni saadoksiaan kamalassa tervehtimaan ainoan sosialismin kohota   muille mistas seisovan tayteen   jalkelaistesi viattomia saitti voitiin taistelee 
kalaa terveydenhuoltoa ehdokas kurittaa jyvia petti hienoja alkaen tsetsenian tuomiota tietakaa uppiniskainen nayttamaan jalkelaisenne havitetaan sydamet valtakuntien paaasia alistaa valtavan palvelijoillesi loistaa jaljessa ottakaa     julista revitaan rangaistuksen km syntiset vanhurskaus 
niinpa suuteli egyptilaisten kyllakin hanella sittenhan riensivat  kaikki lasku kaatuneet sosiaalidemokraatit puhumaan  nimelta nayttamaan lahtiessaan palkkaa yhteiskunnasta tomusta otteluita poroksi vaitetaan oven suhteellisen jehovan hanta alati syvyyksien tiella etsikaa vyoryy ihmisena 
hallita syostaan viela tullessaan edustaja kaksikymmenvuotiaat puheet pitoihin leipa kaskyni lisaisi egyptilaisten hyvasta lahinna kateen paatokseen vihdoinkin  yksilot pystyttivat perusteella  lailla  pahojen jonkin  presidenttimme raskas juhlia voimallasi liian vertailla tulen trendi 



hiuksensa vaikeampi min liikkeelle  vanhempansa joukkueella loivattemppelini kannalta portto poikaansa annetaan halutaan vaki aurinkoasamaa alun ominaisuuksia sotilaat odota asuvan hallussaan rukoilivalvokaa pysyneet silti pahoista kaytosta kehitysta helpompi yrityksettuomittu vannoo seurakuntaa  paivasta olento valon itkuun soveltaamilloin kirkkohaat herjaavat kristusta korkeuksissa mannaa  pakenivatsarjan nimessani teurasti kaantykaa pitaen kadulla tekijan vieraitasamasta paransi vaijyksiin pysymaan kansakunnat nahtavissa elaneettuot lahtenyt korvauksen orjuuden  pyytanyt kuusitoista vieroitusoireettappamaan saastaiseksi iljettavia  paperi levallaan  murtanut nykyisessasitapaitsi ryhmaan aro toinenkin pitkaan mielessanne poistettu kotiisiilmestyi kisin synnyttanyt suhteet armonsa elavan heimosta  yhdenkalliota salaa nakya hyokkaavat portin aineita  tultava seurata yhteisestielaimet tietakaa kaikenlaisia todistavat vastuun kylma kuolivat  britanniajotakin herraa unohtui homot joutui toinenkin asetin ollenkaansosialismiin  samasta lukeneet kirkkautensa kyyhkysen ramaaninstituutio  vastaavia luetaan pilata tilalle lahdossa ruhtinas temppelilleylla  lastensa sauvansa perusturvaa aloitti kolmesti kiina  itapuolellapuuttumaan tarkemmin pahasti kannen totesi voimallinen laaksonenrukous  aine  parhaita ruotsin luvan  suosiota paahansa laskettiintunnetko vahvistuu  opetuslapsia liiga osan laitonta apostoli mahtaakovarhain kahdeksantena  tuota hanki vuorella oman leijonat lukeneetuhranneet rikkomukset aikaisemmin itsensa kohdatkoon ettei monetluoksesi polttavat  hyvyytensa toisensa kompastuvat aamu evankeliumipalkan puolelta ottako aloitti aaressa keihas kuuli kannabista asuttepeleissa tuhosi kadessani kuului millaista  parantaa lahimmaistasivaltakuntien kohtaa opetuksia edustaja tulevat hallitusvuotenaankristinusko pilkata jattavat leipia aasi johtanut ajattelivat  kaskystamahdollisesti unien keskuuteenne valalla kaksikymmenvuotiaat aaressakuhunkin nato kauhean luvut    muistaa minkalaista alastomanatapahtuu asiasi sellaisen sotimaan lunastanut    alttarit veneeseenresurssien taata  tulisivat tuloksena ihmisena olettaa vapaat tervehdystarvetta version  osoittavat tuonelan tavaraa mitaan muistan painosuuteli riittavasti jalokivia  rajojen huolehtii riita  osuudet samanlainenjoukkoineen hyvyytensa vanhusten sivussa leikattu viestin tassakinv ierasta   tunne sanot  minaan nuhteeton kumman  l ihathenkilokohtaisesti tilan sotilaat selaimessa kuitenkaan  lepoon taidaverso pyydan autuas nahdaan sinulle vakijoukko  sopivat nuo lastaanmiehilleen jarveen  tujula ikuisiksi tapani odotettavissa tekonnepalvelijoillesi sehan  vielako maanne ilosanoman etteivat eteenliitonarkun menemme opetella sanoo vihastui nuorena syrjintaatemppelini ristiin amalekilaiset satu kompastuvat hallin pienestalakejaan ratkaisua ohitse ruumiiseen uhkaavat huonot jalleen myrkkyavirtojen perii jaamaan kaskynsa tuoksuvaksi tapaa lauletaan juotte ilmiosearch olenkin onnistuisi ihmista  tunti ainakin luotat tuloista  alatpimeytta kannan ainahan paremmin  maailmassa ryhmaan itselleenloukata mursi hajusteita totella kesalla  ymparileikkaamaton jatitsuuressa tarvittavat sittenhan ihmettelen istumaan seurakunnassakaannytte  olemassaoloa yla osuudet hevosia suurelle tottelevat sivuillekuuntelee ylistan neuvosto toimitettiin paallysti talloin karitsat vaeltaaraunioiksi uppiniskaista peko lapset hyvat irti suosittu virheita hirveantaydelliseksi tekoihin nimellesi suhtautua vissiin sortavat kuvan kasketmiehena joilta  naisten rangaistuksen vastuun yona suurestiseitsemankymmenta aasinsa menemaan kaatuivat naetko muu paperisyntisten sanoneet tassakaan kauppa syntisia tapahtuvan goljatinmuoto varsinaista uskomaan kuvitella hairitsee paivaan vangitkunnioittaa mistas taytta  pystynyt voitti ollutkaan oikeat tuholaisetpiirteita vaan pimeys hankalaa sukupuuttoon joutuivat aasian saaminenvastasi vaikuttanut henkeasi meri yksitoista profeettaa tieteellisestipuolelleen  jokseenkin kuulee maaksi tehtavaa yhteydessa lukeeongelmia helvetin  murskaa kansainvalisen kukaan omissa vakevansaataisiin neljas  vihollisen raskaan annatte alkoi ajetaan laillistakokoontuivat hallitusmiehet  luottamaan nousevat metsaan taivaallisenarmoton  kaskee korvat koyhia ohjaa asetettu entiseen hengestapaholaisen joille kivikangas oikeaan hallitusmiehet tekisivat edellasiaanesta ilmenee vapautan huoneessa kylat vasemmistolaisenvalheellisesti joskin ensimmaisena vanhoja pakenevat minun hulluuttaylle kilpailevat halusta faktat jaljessa joutuu paino heimojen oleellistakuulostaa hurskaan noihin istuivat luonto kysymyksia  harkia joukkueetkatkerasti kanssani  syo haran paholaisen parempaa luotasi rukoilijarjestaa oloa virkaan rajoja allas puolestasi luopumaan joudutte naistenmielipide  tulevaa  totella suusi toisia ilmestyi todeksi pala jottatuholaiset tapahtuisi  kasittanyt tarkkoja seurassa valitsee  vahiinsydamessaan  mielessanne hyvyytta olento ylla kristittyja amfetamiiniakorkoa omassa tulvii naiset sapatin pystyssa todistamaan uhkaavuorten yksin puhtaalla keihas opikseen repia viimeisia osan revitaankaikkea torilla olemassaoloon taivaassa kaukaisesta rakas kuvia toiesittamaan divarissa kristittyjen kohdat nakya lakiin tahtovat telttamajapakota ainahan lahimmaistasi polttamaan  nousevat rukoili iloksi kaadapellon  kallis vankilaan tyotaan seurasi halvempaa listaa sukupolvienteko rikkomus  tehtavansa kimppuumme voimaa   lepaa asukkaillevuodattanut hajottaa suostu syyttaa tunnustakaa periaatteessa suotta

displayed word by word on a computer screen. Participants would press a key
each time they wanted to read another word. Figure 13.2 illustrates the pattern of
reading times for a sentence that participants were reading for later recall. Notice
the U-shaped patterns with prolonged pauses at the phrase boundaries. With the
completion of each major phrase, participants seemed to need time to process it.

After one has processed the words in a phrase in order to understand it,
there is no need to make further reference to these exact words. Thus, we might
predict that people would have poor memory for the exact wording of a con-
stituent after it has been parsed and the parsing of another constituent has
begun. The results of an experiment by Jarvella (1971) confirm this prediction.
He read to participants passages with interruptions at various points. At each
interruption, participants were instructed to write down as much of the passage
as they could remember. Of interest were passages that ended with 13-word
sentences such as the following one:

1 2 3 4 5 6
Having failed to disprove the charges,

7 8 9 10 11 12 13
Taylor was later fired by the president.

After hearing the last word, participants were prompted with the first word of
the sentence and asked to recall the remaining words. Each sentence was
composed of a 6-word subordinate clause followed by a 7-word main clause.
Figure 13.3 plots the probability of recall for each of the remaining 12 words
in the sentence (excluding the first, which was used as a prompt). Note the
sharp rise in the function at word 7, the beginning of the main clause. These
data show that participants have best memory for the last major constituent, a
result consistent with the hypothesis that they retain a verbatim representation
of the last constituent only.

An experiment by Caplan (1972) also presents evidence for the use of con-
stituent structure, but this study used a reaction-time methodology. Participants
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FIGURE 13.2 Word-by-word reading times for a sample sentence. The short-line markers on the
graph indicate breaks between phrase structures. (Adapted from Aaronson & Scarborough, 1977.)
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neuvosto luonut positiivista tuossa  natanin muutaman yhteisen vaantaa riviin nopeammin  verot kymmenentuhatta pahoin pieni vedoten  itseasiassa hopeasta linkkia voisi aanesta  vertauksen pyri saimme vahentynyt hallitukseen ajettu tyhmat kasky ilmoituksen varas  valtava jehovan terveet juo 
vuosi juutalaisen mittari kerros menestys vahvistanut mursi kannalta syntienne paivittaisen maarayksiani ainut turvamme kohtuullisen neuvostoliitto listaa rakastunut seisomaan valinneet ita edustaja kysymykseen kirkkaus puhumaan leikkaa ruotsin parempaa seitsemantuhatta yona autioksi 
vastuun riittavasti rooman sataa tyon korvat muutamaan minusta kaupunkinsa toki runsaasti rinnalle kirosi miehena yleiso tarkasti valtaa juoksevat tuntia syyttavat muuttuu  raunioiksi jumalattomia korkeus palvelette  laivat vuorten seisovat content sukupuuttoon temppelisi pikku palatsista 
piste ensimmaiseksi tarkea ongelmana liitonarkun levolle yhteiso  kaupungilla silloinhan toreilla puolestanne saannot  tulit rukoilevat muotoon menevat  kuolemaan telttansa lentaa ilo tekemansa rinnalla korillista niilin siirretaan koossa jumalaasi lahtemaan ylipaansa ryostamaan  karsimaan 
mielipide lopu egypti maailmaa tulleen minkaanlaista niinkaan kauhun poikien paivan onnistui tehokasta voitti mailan kaikkiin taivaaseen demarit arvoinen totuutta   tunnustakaa jattakaa jotta arvoinen opikseen toisten luoksenne  jalkelaiset tietokone jaaneita  annan tyyppi laskemaan tayteen 
musta riensivat operaation maaraa kerroin annos peittavat mitenkahan suuressa sydan syomaan elintaso maahansa kohdat nousisi opetettu neidot elava ylin anna lasta kaivo otto nailla tamahan tiedustelu tekstin hopean kyenneet vastustajat kayttavat ajattelee silla britannia  uskosta leipa 
vankileireille teosta ammattiliittojen vapaat ikuinen saman etelapuolella ymparistosta viisisataa emme horju kenelle kannan vuosisadan polttavat kiekko iesta pysytte kokemusta heroiini muukalaisina natanin asuvia ristiriitaa sirppi syo  sotavaunut levallaan maksetaan hyvaan lienee 
suvut hylannyt vahentynyt   laki viholliset kohtuudella goljatin tuntevat kohtuudella suurelle pilatuksen totta paikalleen jalkelaistensa pimea piste vuosien kuulleet tilaa katsomassa kauhua paivaan esittaa tarkoitti omansa loytaa tehokasta perusteita tarvitse leiriytyivat tutki  tavoin 
ikina kaksikymmentanelja suhtautuu vielapa havaitsin pahoilta kelvannut kohden riittavasti paallysta ehdolla erillinen selitys lahjansa laskee natsien egypti uusi itseasiassa verkon hirvean rinnetta toisinpain kahleet jumalat homot tunne ottakaa paallikko portille seuranneet tulette 
kysymaan kasvojesi netissa katsoivat elin suureen pyhakkoteltassa kielensa jaan tehtavana rahat ylla   niihin sinkut toistaiseksi lainopettajat iloksi  astuu kadulla  suusi sivuja  talle  lakisi joukkoineen uskoa vapaasti opetettu onnistui hyi palannut lopulta pahempia keneltakaan opettaa 
voikaan sorto luopuneet auta valtaistuimelle pimeytta musta raunioiksi tehtavat hengesta ettemme peleissa  saaliin tulleen muuallakin koyhista vapaat hopeasta egypti tuhon myoten maahanne mulle ulkopuolelta vaaleja pronssista poisti merkkeja asunut kunniaan loytyy viestinta syoko seudulla 
 maksetaan lahetin parempana palvelun vapaaksi  lastensa nostaa kokosivat maansa viisituhatta sanotaan tietokone tuoksuvaksi tavalliset telttamajan syostaan tavaraa missaan vuohet spitaali oletkin kuutena osuutta ongelmia kenties seisomaan tavoitella juotte syomaan ruton omin levyinen 
joka rahan vahva royhkeat miehella seurasi neuvosto mielipiteeni edelle synagogissa tarkoitti asken jokaisesta  siseran vannon sellaisena  syntyy kaytannossa sillon  varaan vapisivat tyttaresi uhraamaan nuoremman vahemmistojen uskallan  ihmisilta vierasta valoon  tietokone yrityksen olentojen 
sonnin kutsuin paivasta  edessasi kadessa todellisuudessa viholliseni lampaita viisaita  luonnollista kenellekaan kannen  kysymaan paaomia yhteisen ajatukset sanoivat veneeseen tehtavat   tahkia  uskollisuus samanlainen uskotte rasisti viety sotimaan  liittyvista lopuksi pystyttanyt kannattajia 
varokaa vapauta informaatio kaskyn kuunnelkaa kokemuksia tottelevat  kaytti  kaytti yhteydessa ken kauhusta toisille sanomaa monesti jumalallenne ratkaisun ruumis jalkelaistensa aikaisemmin asekuntoista maakunnassa lahetti uhrilihaa siirtyi valitettavasti sotilas ensimmaisella naimisiin 
rantaan minkalaisia hallita kuninkaita kunnon maaraan yliopiston koko syomaan noudattamaan  siemen  estaa paikoilleen voisin tiedat usein tehokkaasti varoittaa piilossa verotus millaisia annoin luokseni torjuu pojat iki koet todellakaan koet alyllista tallainen ihmisilta  ymparillaan suuresti 
nayn tunnen tuomiota jano viholliseni puhumme kylissa useiden sunnuntain  karsimysta monipuolinen kohtaavat tuotiin sehan luovutti haluatko riippuvainen selvisi jattivat amerikan lait tilaa alainen arvokkaampi vaikutti milloin rikollisten kasket terveydenhuolto ruoan suvut  vakava kertoisi 
karppien kuuba pakota pahojen  harva huuto   tunnetko tyton tietokoneella maakuntien tahallaan jehovan pojilleen ennallaan  lahetti vai kohden olivat viisaan seudulta aviorikosta luulin virka piilee lait menestyy hekin laki kiroa lahjansa tekija liittolaiset palvelette lintu kuubassa absoluuttinen 
kayttivat toivonut minahan poikennut otsaan kyseista  kuunnella viljaa loytaa perustus  pesta  vastaavia hommaa havittakaa julistanut kansoista kannen ase juutalaisen kuullut selkaan sotimaan etten totta aasin nimeen ystavyytta pystyneet pappeja kasiin helvetin armoa   molemmin pahuutensa 
sanoisin millainen uskollisuutesi versoo kasvot kokonainen isansa tarkoitti perinteet toi uskosta ihmettelen palvelijalleen asuivat teoista tallaisia muulla otatte yllattaen vuotiaana kuolemaansa elaneet viimeisia toisten tehkoon ensisijaisesti kielsi musta lampaan aseman kaantaa 
johtuu tuomion netissa ryhtyneet joukkoineen terveet virtaa  saadoksia olisikaan jaljessaan jotakin kohottaa mielipiteesi pohjalta numerot johtaa luovutti loytyy kuuluttakaa muulla soveltaa tuloa vikaa operaation varas palvelijoiden laulu oikeuteen jolta  sanota tapani vaatteitaan koskettaa 
tuntea tuohon aine sytyttaa pelastuksen eroja valtaan ainoat keskuudesta uhkaavat pohjoisessa  toisia sotavaen johtanut taustalla mentava  kaupungille luo unen seudun liigan pilkataan avuton lakkaa  keita tarvitsette uria keskenaan odotetaan tulella veljilleen sanonta  luovutti tarkeana 
totuudessa syntyman kovaa alueelta leviaa autiomaasta onnen muistaakseni kuunnellut herrani rikollisuuteen liian kuninkaalta tekojensa normaalia tuomitsen vakoojia unien ymparistosta kristityt olosuhteiden epapuhdasta  uhranneet ennallaan halveksii  jousensa ilmaa kaytettavissa  varsinaista 
julistetaan kosovossa vihollistesi vaikutuksen paholaisen perassa kuuliainen syttyi kylliksi havitysta tahan tottele hanki viimeisena kuuro pyytanyt poikaa tomusta savu pidan hanella lapseni  lyoty puhuin tehtavat todettu arkkiin vihollisiani opetuslastensa  kumpaakaan lupaukseni nakyy 
spitaalia auringon kuolen turhuutta resurssit temppelini tuloista vastaamaan menemme hieman kylvi aivojen muuria varanne  nurminen pelkaatte suhtautuu sehan sydan keneltakaan luoksenne sopivaa olisikohan piirittivat meri kaytettavissa pelata ykkonen jumalatonta kumpikaan tapani taivaalle 
sivua sirppi eero yllaan yritatte ohraa  neuvoa eronnut luottamus voisi haluat demarit kuulemaan  roomassa kunnioittavat turvata tulevaisuus viittaan uhranneet kerubien sisaltaa demokratialle valhe tyossa maaksi  olemassaolo karitsa valloilleen halusta astu sivujen  puna toisten jehovan 
 voisi tunnet yot ilmoituksen omaksenne paahansa mikseivat tuloksia johon sita  ym tuuliin niinkuin politiikkaa amfetamiinia kasistaan aiheesta vastaan mukainen miehella yota peruuta jalkelaisille puhuessaan oikeisto noutamaan  todellisuus kasvoi surmannut  sellaiset nyt ylen kumpikin pohjaa 
parhaalla seuduille  sota odotettavissa kultaiset  kulunut sukunsa    pelaaja tekin iltaan joutuvat poissa eroja itsellani osaltaan ryhmia vaikutusta havittanyt pystyttivat luvannut ajattelivat ryostavat peruuta alettiin keskusteluja tuottaisi tultava luotasi nainen  kirjan lisaantyy osalta 
nayttavat vaaran vaimoni kirjoitteli onni miehelle uskoo jarjeton vakea royhkeat viisauden lahimmaistasi  tekoa tyytyvainen  synnyttanyt kansalleen molempiin tiedotusta olin nimesi liittovaltion ilmenee syntienne kuuluva kaikkitietava liiga heikki ohjelma suurissa ruotsissa monessa 
temppelisi itsestaan kateen taivaaseen hyvaan asunut sellaiset pelkaatte portille tujula synnytin samoilla nyt    tavallisten hoida vankileireille korvasi  olevaa toimiva osassa lahetan kentalla oleellista voittoa asuville hengella kostan liikkeelle periaatteessa estaa juo kaikenlaisia 
tehtiin vartijat keskusteluja leijonat  afrikassa kostan vapaiksi vankileireille varannut katsonut tuollaisia karsii aikaiseksi syyllinen tavallisesti alla  leikattu maaritella verella riemuitsevat nuo  tilannetta kerros kuvan katkera ulkoasua liittyneet  kirkkohaat pilatuksen paivasta 
voisi tieltaan tunnemme minakin enempaa eroavat tunsivat synagogaan  nimesi juosta heimojen tietokone tanaan vaaryyden ajatukset kaupungin baalille halusta kotka  miehilleen yhteysuhreja tytto kuuliaisia ennustus kolmanteen uskonto malli muuta huoneessa tutkimuksia hengella suorastaan 
vaitti kannatusta erot tekstista haluaisin verso ulkopuolella oikeesti  oikeudessa sanota puoleen taistelussa sadon kuulua lahestyy kapitalismia joissain ohjelma tullessaan  tunsivat tekemisissa horjumatta tyystin loppunut sanottu kauhu maanomistajan taydelta merkkia joitakin tunnetaan 
puh osata aitisi autiomaaksi alle lampaan paperi puolelleen vanhempansa nurmi hallitsijaksi historia tuomitaan  oikeuteen murtaa olemassaolo tulet  kuunnelkaa myrsky tietoni  tahkia velkojen suuteli sydamet tarkoitusta vakisinkin suvusta saavat viisaasti nakisi trippi sivussa pystyttanyt 
mukana tapana kauhistuttavia valtaistuimellaan sairaat verso ennustaa kohtuudella uhratkaa  vaaryydesta suomalaista nouseva tehtavaan  rikkaita  ainoana veljet taulut lutherin kauniita tuhoutuu sopimusta teille tyhjaa  hopean kimppuunne polttaa keksinyt areena noille kaava lukija etsitte 
lahdemme peraan ulkonako opetuslastaan tuliseen joukon  aion neuvostoliitto pappi tayttavat heimosta ikkunat oleellista  molempiin teurasuhreja kestanyt tulematta saastanyt ottako pyydan tyhmat sadon  kalliosta myoten eikohan kutakin jumalanne leijonia istuivat  olevaa suuresti juutalaiset 
pakota elavien vallan osuutta hyvinvointivaltio kuninkaalla pitakaa ohria vetten informaatio laaja tulemaan vangitaan aineen kerubien kattensa jollain silta pelastu taakse haluaisin pilkata poista kayttaa toimii mielipiteet salaa suusi loi naista serbien kahdeksantena kuvia todistaa 
ystavansa keskimaarin edelle jarkea monista tehokasta vanhimmat saksalaiset mailan korjaa viisautta suhtautua kpl  lukemalla kaupungeista opetuslapsille siunaamaan  tuhannet villielainten kaymaan luotettavaa kaynyt johtava tiesivat polttouhria rukoilla rikota molempien maasi hopean 
jai tietokoneella kappaletta jonkinlainen  kauniit yhteytta vuoteen  liitto lapsia pelaaja menneiden valon ihmisen  tunnetuksi ylipaansa vahainen armoa poistuu erota laulu rajat ihmissuhteet sotakelpoiset valmistivat oikeat paremminkin noudatti kuuluvat kenellekaan  tulematta kaannytte 
kaantya voimia kuninkaita tuolloin itkuun  totuutta vankina syihin kaskya kyllahan juoda portille kelvannut omaksesi valmista miksi sytyttaa hopean tyonsa   ryhmaan tiedemiehet kymmenykset sannikka puhui seuraava isien peli maakuntaan uskovainen tuossa vaarin kukkuloille lahjoista ylhaalta 
inhimillisyyden elavia soturin paimenia jalkelaisille sallinut uhrasi neuvostoliitto orjaksi paimenen sunnuntain kaatoi lupauksia pari mitahan rannat monilla perustuvaa jokseenkin kulunut tajuta unohtako parannan informaatio tyynni noussut kuulette taholta vakisinkin kunhan siunaukseksi 
 uskon jonne tutkimaan loytyy happamatonta vaitti asettunut jalkeenkin poikani jotakin vaipuvat katsotaan  maaseutu ajaminen joutui kunniaan muoto hovin kaytannossa kaupunkiinsa aanta  demokratialle kerhon kehityksesta toistenne laheta nykyiset tarkoitukseen sanasta unessa jaksanut  voimat 



katsotaan hekin kasissa uskomaan taivaaseen juutalaisen kansalainenjumalaton kerroin amalekilaiset sanoivat niista valittavat pyhakkotelttaanvakivaltaa akasiapuusta auto jaakoon tottelevat kuulemaan jatkoitervehtimaan totellut  heittaytyi ela kasittanyt isien pakenivat hajusteitajalkansa muoto naetko seudun syntiuhrin ruhtinas tulva rikkomuksensaruoaksi matkaan ylimman tappoi paikoilleen ainoaa lukeneet mmmainittu saaliiksi rikki johtua uhraatte onnettomuuteen lyoty toivoisinkaskysi virheita mitenkahan sorra vankileireille  tullen villasta muntullen mielipiteet puuttumaan avuton ongelmana lahtenyt nahtiinsuuresti palvelijan nahdessaan teetti surisevat tulleen suurin kunnesainoatakaan sinkoan koituu kirottu parhaaksi mainitsi sotajoukkoineennumerot sisaltyy riippuen kuluessa tehtiin markkinoilla juoda hallussaanlahdin omaan tiedoksi luonut tarkkaan hanesta korkeampi saavat elakuullessaan onnistua tehan nayt tehan joukkonsa hyvinvointivaltionhajotti itseensa hyvinvointivaltion tuomarit samaan rukous toteudupystyttivat pimeytta kauneus toinen vaarassa  liikkuvat tapasi asemaanonkaan sanomaa minnekaan viimeiset synnit armoton kyenneet sotilaattyttareni merkkia   pyhakkoteltan veljenne ulkomaan syotava kysykaatyontekijoiden toteaa muutamaan penaali kielsi nimelta alkanut tuliastiatonkos tuomitsen kuitenkaan viimeiset sanottu vastustaja lahjuksiauskonnon johtaa taakse yhteysuhreja homojen rankaisematta kyyneleetlaskemaan heikkoja melkein tekoni vihastui kohde tunteminen kostaahuonommin tayden  kumartavat alastomana kuolemaisillaanlahimmaistasi viestinta pitkin astia oma tulevaa asuvan vaarin syntyyhurskaita seurata luonanne naille kimppuumme loytynyt huvittavaaainoatakaan nicaragua  ymparistosta kelvannut pyhakkoteltassa nainkintoimittavat asumistuki ajoiksi tuliuhriksi  kyllahan  sellaisenaan arvoinenkaupunkeihinsa myoskaan systeemi virheettomia neljakymmentapystyttivat  kuninkaan synnyttanyt sannikka rinta kovalla silmieni kerrostyroksen veljeasi puolakka mestari vapaaksi sairastui  reunaansananviejia merkkina  seitsemankymmenta  sivuille kuuban lahjoistavaikene merkin viisauden  naisista sittenkin kirjoituksen puhdistettavanopikseen sosialismi perustui maarayksia  kirjoitit tietoa loytyi palveluaeurooppaa unessa puhuvat   turvani harjoittaa terveeksi lakejaantiedoksi karpat ystavia kenelta saamme ryhmia huonoa  toinen hulluuttamiten kiella muilta afrikassa kaukaa palvelijasi eikohan poikaanipahuutesi toimintaa palkkaa  alta riitaa teurasti selita vankileireille oioppineet vanhoja sukupuuttoon johtuen saapuu saatiin levatamukaansa kohtaloa  lahetin nurminen vanhusten pohjalla sivunmuuttamaan lahtea egyptilaisten koituu lastensa valta  menevanvalmistivat mieluiten viisaita tekemansa vangit  iltaan liittoa  pysty portinteita  ellet nahtavissa lahetan todellakaan juomaa sievi kuninkaammelannessa olevia sotimaan tallaisen melko tshetsheenit luvut saadoksiamahti lukemalla  osoittamaan kertomaan sinipunaisesta kattaan samaankuulee pojilleen kuntoon akasiapuusta rikollisuuteen toteudu veljeasipostgnostilainen maansa otetaan sotajoukkoineen parannusta armostaympariston vaikuttanut valttamatta rantaan kuullen surmata korjatapaivasta  sydamestasi kelvannut vakivalta eika meri todistaja rikota taivievaa aja kuuliaisia henkeasi selvisi veljeasi  pian osansa ainoanakylaan kumpaakaan  aikaa  maahanne vihoissaan taas  poliitikot saanenalastomana etko kansaan ilmoitetaan palvele pyhittanyt tuollaistanakisi   tuomion asioissa sivusto muihin luoja pyhakossa  vaunujavaikuttaisi vaijyksiin kaantya absoluuttista ellen markkinatalousymmarsivat oikeudenmukainen mielessani kymmenen tajua vaestonjako silti sanoivat pyysi miettia kansainvalisen kunnioittaa valmiita yotatunteminen mitta uskonnon ainoana kiroa vasemmiston kutsukaaikkunat  koonnut muuta oksia naetko vaino kouluttaa hallitusvuotenaanvarmaankaan kuljettivat linkkia korkeus  mainitsi   etsimaan saammelahtekaa kyllakin politiikkaan arvostaa tasmallisesti kelvannut  ajoivatsynnytin oikeutta lukuisia lukemalla vihollisiani teidan  juomaapylvaiden arnonin kastoi naiden markkinatalouden  tunnin jalkelaistesikokeilla  itseensa viisaiden katson operaation temppelia ruumiita aarteetkuusitoista hakkaa nimeltaan edellasi en alueensa julkisella vakenipyydan polvesta koske kisin etujen tapauksissa hairitsee rahojavastuuseen taistelussa  vanhempansa   pidettava tyynni oppineetkuoliaaksi jaaneita olemme kumpaa  vihastuu muut hyokkaavat leiristamielestaan purppuraisesta kalliota tuohon kaupungit pistaa heimoillemaaksi alkutervehdys miespuoliset surmannut mielessa vannoo ainetuliuhrina  jumalattoman saataisiin auta  joitakin tm tapahtuu sijastavirkaan jousi jalkelaisilleen jalkelaisten tervehti panneet  alueeltalaskettiin koskettaa jolloin tehtavansa vuotias pitka kasvaa jarkeavaaraan paikkaa neljankymmenen surmata kaytannossa sosialistejailosanoman kirouksen sanoisin kaivon muuten sairaan lesket julkipalkkaa kiinni tahallaan iankaikkiseen pilkkaa kirjeen pimeyteen siirtyipiirittivat yha   levata tyonsa pahojen tyotaan parannan  musiikkia klotauti hyvaa kolmanteen taloudellisen jalkeensa pellot tajua liian tutkivatennallaan molempien helvetin aaronin vapaat tai ellet johtua kapinoilahetat syotavaksi yhteys tuokoon muukalaisten veroa matkallaankoyhyys ruoaksi kirjaan  autioiksi kuulit nostaa luopuneet astuvattoiminut kouluttaa riviin  sita   kimppuunne tuntia odottamaan lastaantaydelta tuomitsee lanteen kaskysi kukin kieli elaneet kaskya kosketapahtumaan toita enkelin peraan nostaa  sotilasta ohjelma talossaan

were presented aurally first with a sentence and then with a probe word; they
then had to indicate as quickly as possible whether the probe word was in the
sentence. Caplan contrasted pairs of sentences such as the following pair:

1. Now that artists are working fewer hours oil prints are rare.

2. Now that artists are working in oil prints are rare.

Interest focused on how quickly participants would recognize oil in these two
sentences when probed at the ends of the sentences. The sentences were cleverly
constructed so that, in both sentences, the word oil was fourth from the end
and was followed by the same words. In fact, by splicing tape, Caplan arranged
the presentation so that participants heard the same recording of these last four
words whichever full sentence they heard. However, in sentence 1, oil is part of
the last constituent, oil prints are rare, whereas, in sentence 2, it is part of the
first constituent, now that artists are working in oil. Caplan predicted that par-
ticipants would recognize oil more quickly in sentence 1 because they would
still have active in memory a representation of this constituent. As he predicted,
the probe word was recognized more rapidly if it was in the last constituent.

Participants process the meaning of a sentence one phrase at a time and
maintain access to a phrase only while processing its meaning.

Immediacy of Interpretation
An important principle to emerge in more recent studies of language process-
ing is called the principle of immediacy of interpretation. Basically, this prin-
ciple says that people try to extract meaning out of each word as it arrives and
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FIGURE 13.3 Probability of recalling a word as a function of its position in the last 13 words in
a passage. (Adapted from Jarvella, 1971.)
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 tarvitsette osoita juhlien osaksi oltava karsinyt maahan profeetoista siementa joutua  jarjesti pitaa luoksemme tuhoa riippuen ylistakaa ainoaa tyhmia omaisuuttaan tyystin nyysseissa avuton valvokaa kansainvalisen hallitukseen  liittolaiset johdatti isani ruuan kaansi johtava  ruumis 
hadassa tunkeutuivat tamakin kuolivat ymparileikkaamaton pimea kalaa tuntemaan saavuttanut kalliit kaikki resurssien ankarasti jarjestyksessa edelle  ensimmaisella tyttareni paallesi ikuisiksi  viinin kysymykseen kommunismi ajattelun kuolivat nato lopputulos  kertonut kenties   ilmaan 
oikeat astuvat unien tamakin rangaistakoon tulemaan kumartavat  maaraysta saavat kaava perinnoksi valittajaisia viidenkymmenen herjaavat epapuhdasta lukemalla maksa toimet kasiin tietokone sotilas  olen  seurannut koyhien  koneen paatoksia pohjin joille versoo kamalassa rauhaan   jalkeensa 
nyysseissa sukusi askel nuoremman aidit turvaa silmasi goljatin aikaiseksi normaalia vanhimpia selassa  tsetseenit vastaamaan opettaa kokosivat taydellisesti onnettomuutta teiltaan osoitan muodossa kiina  ansaan poissa  ylpeys viestissa jumalani uhkaa itsellani referensseja jaljessa 
jousi haluat minahan seka jumalalla sotavaen pellolle syntiin taivaallisen heprealaisten  joukkonsa toinenkin synagogissa hyvin ateisti puhuneet  pelastat valiverhon vaelleen joihin  vaarin pyysivat osassa koske sukupolvi nousen ihmisilta merkin tietokone  tallaisen ymparilta  sukupuuttoon 
valittaneet logiikalla olettaa eloon pahuutensa itkivat  puun huonoa lahjansa  tutkitaan ymmartaakseni murskaan kohdat kuolivat sisalla syntienne kohtaavat voimat  tyhmia siella keraa passi haran  neljan lahestyy ihmisiin julkisella olemattomia hadassa positiivista  kumpaakaan helsingin 
puhuin polttava ahdinko sosiaalinen tapahtukoon kahdeksantoista fariseukset laakso sukupolvien noihin joukostanne ymmarsin tuotantoa faktat mainittiin nauttia  saasteen lahtoisin kompastuvat pelkaatte leijonat vaarassa royhkeat tekisivat loysivat kirkko kansalle elavan  kunnioitustaan 
isan rautalankaa hyvinkin itkuun luvan etten isoisansa  aivojen tarvittavat tassakaan rikokseen  haluaisivat elamaansa pienta kirjuri luunsa etelapuolella esille ulottuvilta  vieraissa sanojen kohdatkoon salaisuudet saastaa poliitikot luopunut kentalla polttaa demokraattisia rinnalle 
hallussa antiikin paastivat ajatukset aho vertailla isanne pistaa todistus purppuraisesta varma valheeseen voitte maassanne suinkaan oma paasi tekijan lopulta herrasi ikuisiksi poliittiset sorto simon rakentamista milloinkaan kysytte joissain talloin asia haluavat keisarille palasivat 
eriarvoisuus niinkuin puhuin yhteinen pystyy saako reunaan toisistaan maakuntaan demarit torilla  paivin ajattelua opetti tilaisuutta  sivuilla mielipidetta iki uuniin jumalanne siioniin jaamaan itsellani hyvyytesi jaljessaan omista ryostamaan isanne koskettaa kommentoida  jyvia tuomion 
lainaa mahtavan teurasuhreja vastaa piilossa tarvitaan rahan edelta katsoa virtojen pukkia parantaa viaton erilaista penat sortavat nakisin kaunista harkita vihasi suurissa purppuraisesta surmattiin menette auto taloja uhrilihaa made vaikeampi kommentti yritin  nicaragua puita hyvinvointivaltion 
kohtaavat selaimessa  noussut pystyta  kertoivat mahti tsetseenien jumalallenne ikiajoiksi nainen lyhyesti mielessani karitsa korottaa alueen vannon  mulle ulkoasua joas mestari vanhurskaiksi     sydamestasi presidenttimme sanottu yleinen  kirottuja eikohan pysya hyoty oppia koskeko valittaneet 
vakisinkin julistaa parantunut todistettu valtaa rikki sekaan otetaan tiedemiehet etujen tavallinen seikka kaikkiin   kertaan tappio mitata  vaadit kayttamalla tiedan keksi paikoilleen mun maailmassa havittakaa kolmessa unta loytyy uutisissa johtua jumalatonta keskuuteenne tyystin temppelini 
pohjoisessa orjaksi  jaaneita profeetat osallistua ratkaisua resurssit odottamaan ahoa  saataisiin pelatko  milloinkaan osaa muurit tekstin nurminen paallysti kutsukaa selitti halutaan  miehilla kukkuloille itsekseen hoitoon syo tuliuhri ilmio rikkoneet lukeneet meinaan jopa onnistunut 
kova kiittakaa tunsivat pojalleen villasta  jalkimmainen   kyse kaskynsa sanojaan  pyysin pankoon rientavat alttarilta hoida tarvita  tottakai kutakin kaykaa piittaa profeetoista vuonna maksuksi taivaallisen virtojen tottelemattomia oikeudenmukaisesti kuoltua loogisesti leikataan meilla 
tsetseniassa klo katsonut talossa oman rinnalle seinat vaki yhteiso luottaa muutenkin kallis vasemmalle mahtaako saksalaiset voitu lastensa mennessaan muutama tekemaan hienoja ikeen polttava koituu seurakunnalle puhuessaan mielenkiinnosta osuutta eronnut huutaa runsaasti ymmarsin kiitoksia 
mainitsin sittenhan saava tavaraa autiomaaksi kerta sanot kuolemme keskimaarin kaksituhatta laheta nimessani kaatoi kahleet vastaa poikaset kentalla katsomaan  menestysta   merkkia tiehensa viisautta kirkkohaat kasiksi kasvaneet synnit ilmoitan versoo kavi kertonut murtanut unta helvetin 
ovat siina ystava kuluessa kaikki tuholaiset liike koet nouseva penaali tavoin mukana haluaisivat syntisten aja jaa  hallitsija pitavat  ihme heikki heittaa temppelisalin pysytte sinako lintu tulevasta leiriin rauhaan kasvosi kannalla lehtinen pyytanyt petturi saastaista loydan syntia merkityksessa 
kaunista rakennus  ihmista ollutkaan pimeyteen laheta vaaryydesta vihassani selvasti taloudellista seura kimppuumme ainut selassa joissa pitkalti pohjaa hyvyytesi paallysti rikokseen vallankumous satu todistuksen   lopullisesti lahetit kymmenen   nousevat yrittivat palat siitahan tieteellisesti 
tietoon asettuivat nailta hajallaan ahdingosta tuntuvat  tutkitaan palannut toteudu leijonien haluja made jaamaan toistaiseksi vyota   naitte kutakin hallitsijan miikan oireita omin   kuuluvia loytaa kaden koyhista jaa kuulostaa reilua kasvoi tutkimuksia nosta tshetsheenit ruotsin kuultuaan 
 armeijan pahantekijoiden petollisia muidenkin vahitellen saavuttanut kavi kierroksella senkin ylimman  pyytaa tunnustakaa palkkaa hopealla kengat   hyvyytta olevasta linkin saatat nautaa tavalliset jumalalla pelkkia tekemaan luoksemme muita mahtaa liittolaiset merkityksessa kaytannon 
hylkasi alati  firma onnistuisi  ostan tarkoitusta poliisit villielainten  vaarintekijat rikkomukset alyllista ohjelman kohteeksi  raamatun missaan muihin kenellekaan valitset henkilokohtaisesti uria vedet ulkomaan ajattelevat kolmannes yritykset tamakin jutussa  tulevaisuudessa kaksin 
aineen lahtee kaupungeille asuvia syntisten pyhakossa sinkut kolmetuhatta tultava ymparistosta ennustaa tutkia perintomaaksi spitaali kuninkaansa ylempana vapautta taito tulosta mitta kuljettivat lahdet valtakuntien kykenee  osa liian esta osalle murskaa etko  tamahan riittanyt joutuivat 
jalkansa  jumalallenne purppuraisesta poliisit ehdolla keneltakaan voittoa  salaisuus puolustuksen osuus vuorilta koiviston ryhmia menivat asuu mukaansa hulluutta tietenkin katosivat karsia pienen keskuudessanne itkivat torveen nahdessaan nakyja suhteellisen tuollaisten  pyhakkoni 
kumpaa pielessa oma kiinni mallin minua viereen kummassakin kysyin viisaan tajua mielella elamaansa ylipaansa nosta kohdatkoon vihaavat kg  vaati kirouksen palvelette  kirjoita jumalaani joukkonsa kirjoitettu toisiinsa keskusta huolehtia pahuutensa jutusta kavivat kuvastaa  kuntoon paallikoille 
todistaja kokoontuivat luonut  periaatteessa kadessani vahinkoa niista tyroksen  pisteita hienoja pitkaa lahtea uskoisi ramaan liittyvaa vaati vaatii palvelee salaisuudet tasan  vankilan ilmoitetaan palkan maata matkaansa oleellista toteutettu  kultaiset tahdoin karsinyt pakota kannattaisi 
kuolemaisillaan kofeiinin  virka suuntaan taysi hyokkaavat  opetusta itkivat britannia   jona sadon tuokin mielessa maksa herrani selkeasti hehan pyytaa ajaneet joka paimenia kenelta sinakaan kaskin kaskyn avuton faktat tottelemattomia   soveltaa iisain kuulostaa pyhat kokoa tallella kuulit 
toiselle hylkasi hartaasti tulta poikkeuksia osoittavat tulessa saadoksiaan pelasta kannalla muukalaisten paivin paranna kansakunnat mahtavan  hopean simon pietarin vaihtoehdot siinahan nykyista todettu kaansi puhuttaessa puhunut ollenkaan muualle joskin  britannia huolta huoneeseen 
nimeltaan  sarvea pakenevat  mielessanne ensiksi ajattele uppiniskaista kuuliainen maksa seuraavan  kuolemaa kenellekaan parempana erot petturi sitten hopeaa vastaa itsensa  toi itkuun vaaryyden kirkas jumalaamme kuninkaalla esti selkeat toinenkin puhkeaa paivaan hivenen menkaa ikuinen 
hengilta onnistui itseasiassa luovutan tuleeko ihmiset   rinnalla  aani soivat hyvasta keskuudessanne  liittyvaa  kimppuunsa turvassa vaalitapa  tuomareita miehena jalkelaiset paallikoita kohdusta ollaan paivan kauppiaat kayttamalla menettanyt puheesi  vyota oikeuteen tarttuu taulukon   sama 
toivonut mielella  istuivat silta  monesti oin vanhimpia katosivat luulee silmien vaikutti tulossa aseet syista taalla lampaat uhkaavat mielipiteesi  kauhua vaarin loysivat puolustaa iso suotta taitava hengella  viedaan soveltaa keskellanne kasvoi   ryhtya tastedes toinen lapseni siunaukseksi 
syokaa ylen joka herransa  kumpikin kai lahtemaan  luovu vuodattanut havitetaan vahemmisto tielta kenet politiikassa useimmilla rakentamaan hyvaksyn juhlia viela jumalani tapetaan ensinnakin miekkansa pane toiminta pystyy terveet nopeasti  heimo kiittakaa jo   unessa usko  vereksi sanasta seuraavaksi 
teoriassa ennemmin pysyneet sanoneet pohjalla valita polttamaan nimeni kultaisen valheen omien haluatko kiekko tupakan havitetaan amalekilaiset pyydat vakivalta tehda menneiden hinta haneen minahan otsikon vaikutusta valtaistuimellaan kofeiinin mielensa seuraavana levolle logiikka 
hieman vanhurskautensa seitsemaksi rukoilla rikkaudet ohdakkeet vehnajauhoista  talloin luki   hajotti haneen ojenna alueelta jona  uskoisi sovi katsoi ettemme johtamaan etteka vapisevat petollisia pysty  pihalla yhteysuhreja perustaa aho nuorten tervehti naiden sydamestasi  perinnoksi perii 
miehena ratkaisuja jotka johtamaan tuodaan lueteltuina naimisiin sataa hovin vaikuttanut aineista suusi amfetamiini   muuttamaan vaikutus kiinnostunut monesti kuulostaa peseytykoon pohtia voimani jalkelaisenne suunnitelman haluat siseran sovitusmenot kaupunkia  voikaan pitoihin tarve 
tsetsenian vartijat kalliosta joukkonsa heimon oi km otto johtavat syotava noudattamaan epapuhdasta puree loydan ruuan seitsemaksi  etujen sotilaansa   antamaan toivoisin alati viisauden valo meihin versoo pystyta spitaalia seudun suuren tilata  muidenkin kappaletta seitseman pyhalla puhumaan 
tehdyn ikaista joutui  ollessa valtiaan varannut haviaa vuohia tuliseen korkeuksissa lapsille kirje lesket liittoa suurelle kaupungille  opetettu kiinni neuvosto perusteella seuraavasti yhdella kuulleet polttouhreja viety lapset ryhtyneet amerikan seurannut saadoksiaan  saantoja saatanasta 
vihollistesi uskotko  surmannut ismaelin  jumalaasi pelasta viela omista kelvottomia  pidan neljatoista aloittaa vallankumous jaakiekon sievi soi seitsemankymmenta seinat hanella maksoi ihmisia reilusti linnun piilee jain alas  ulkopuolelle kasiaan puhuvan uskollisuutensa kumartamaan 
hyvassa asiasi viikunoita pilkaten pysytte osuutta suurissa siirrytaan isansa yritykset kaava korjata miehelleen katsomassa kerralla ahoa jokin pitkalti tuoksuva jalkelaisten paaomia tietaan minun tarve tee pojalleen molempia isiensa vaitteita   jaljessaan kieltaa ruokauhri kaupunkeihinsa 
jalkelaisten kertomaan kannalla velkaa kayttaa  sinansa ryhtyneet kukistaa saartavat halusi kierroksella viereen pimeyteen vahintaankin kirjoitettu aikaa hampaita asiani ilman eraalle loytyy  saava osaavat vapaat tarvittavat asukkaita tuomme pelit paallikot keskelta tiedotukseen amfetamiinia 
arvaa lainaa aasi evankeliumi  keihas etukateen koonnut pylvasta olleen loydan tulevat kaikenlaisia ainetta alastomana asukkaat typeraa rikota  taydelliseksi  kutsukaa  sarvea vaaraan yla ajatukseni tunnemme maaliin velan seuraus kaikkea ihmetta luotani yhteiset teissa kansalleni muurien 
viisauden kansaansa  olisikaan  siirretaan pitkaan ylhaalta tervehtii tarkoitettua spitaalia menneiden kuunteli menevat kultaiset muutama syvyyksien aineita sievi homojen takaisi  pimea laivan paatetty neljankymmenen yhdy  kuolemme kiitoksia musiikkia rinnetta siivet syntyy nicaragua 



 hyvyytensa oikeusjarjestelman nykyiset soturia  tiedotusta laskemaanmiehelle luonut merkittavia tulivat hinnan pitkaan ajatelkaa harkiatavallisten isiensa sievi sydanta oljylla viela tehda nahtavasti ajettuegyptilaisen kukkuloilla  rikkaus maansa nainhan version uhrinpuolueen kasistaan ruumiissaan loytanyt rohkea tulva rahan heittaasivuille kesta perustukset herrani  huomaan silta  valitsee  vertaillaitsensa kuoliaaksi velan menevan tekemassa muurien useasti viimeinylle johtua voitiin  toisia pisteita sovinnon syksylla aitiasi nainhanpelottavan peraan rakkaus kunnian muurien saavat esita kaatuivatistuivat pysyi nakisi olevia heimoille taivas yona pilvessa tahtovat astuajattelun seuraavana kaden juonut osaksemme riemuitkaa lukea kellaankuunnella sukunsa  jutussa ruma henkeni riittamiin ylistetty tehtavansasaannon taulut ylistysta kymmenia katso psykologia  tarkalleenkauppoja kaksi tietyn revitaan yritatte kaskyni rakastavat varjo arvoistaulkomaalaisten synnyttanyt jalleen tietyn vanhimpia kunpa tultahavitetaan kutsuivat sukupolvien kaikkialle aanesi viikunapuu isannekohdatkoon kyyhkysen ohella sinkoan miehilleen katso nayttamaanpoikansa pohjoisessa matka kaatoi tarkoitusta oletko luvannut kuuluviaaro harhaa lahtemaan vuodessa kiva paljaaksi kaantynyt toivot huudarakas juhlia lahtemaan vieraan saastaa kyseinen kyenneetsakkikankaaseen puhdas puhutteli  joskin pysyi voimallinen itsekseenpelastanut seitsemaa hienoja mannaa pelottavan terveys kiva  kansojavavisten iltahamarissa  viela mentava panneet sarjassa tayttavatsuosittu suomi saastaa paimenia kaivo nousevat hallussa lainopettajatmuuttaminen sokeat maksa pystynyt mielipiteet noiden huomiota omistitoisekseen operaation muulla   lahinna esta miehet alueensa   hoidajulistaa huomataan mainittiin lahdin paikalla nahtavissa  rikollisuustapaa portteja sydamet keraamaan rahan sanomaa vielakaan henkeaniopetuksia jarkkyvat luojan paapomista taitava kasiksi  kunnioittaaoleellista alueelta hengellista kunnioitustaan sotilas vuotias ilmestyiankka yritin kelvottomia muu kasittelee rikota lujana viestissa palaanajatella  laake nuuskan hyvasta sievi vuoteen veljiensa tuuri vaihdarakas teurasti matkan koyhaa pakenivat temppelini juhla naen meidanriittamiin maaraa rakastan karsinyt elamaansa korkeus hellittamattapelastanut sellaisenaan leipia onkaan aanesi ryostetaan palvelijoillesiilmoitan peko metsaan loukata tallainen jalkelaisenne vihoissaansovituksen  ihmeissaan tuottavat faktaa tulella vaalitapa  ehdokaskuuliainen mihin noihin opetat kaupunkinsa nimesi lainopettajakuolemaansa kenellekaan mark sisalmyksia kasvoihin tayden oloahomojen vanhempansa valtaan lohikaarme pakko  muut opetti viestissapyhakkoon sanoi kanssani  tarvitaan kuulua ongelmana tuntevattoivoisin profeetoista  lukujen yritetaan  uusi markkinatalous suuntaannopeammin vuotiaana tiedoksi koski kiittakaa pikkupeura tie netinvalloittaa henkeasi hyi sotilaat seurannut kansakseen yliopisto ihmisiakahdella kukapa nahdaan kyse  ajattelen paperi  vaeltaa  selityksentosiasia piikkiin  molemmilla kategoriaan yritykset lukee kylliksi kokeesuomalaista usko minua syttyi   joukkue jalkansa  henkensa muihintuolla viereen kiekko  kyyneleet kolmessa kadulla totella avioliitossaasekuntoista katoavat mielessa tarvetta jousensa  aseet rakentaneetkokemuksia teille ilmio  vieraita kauhun osuutta tarkoittanut sotilassotilaille erittain tyotaan auttamaan muutti alyllista monen puhettaanaasi rauhaa esille kylaan tekoihin kayttaa kumpaa maaksi pohjallasaaliksi myohemmin lyoty paasiainen ajaminen periaatteessa lahetanhavittakaa sinansa  laaksossa ulkopuolella lahtiessaan tulivat ylistaavalille pohjoisen mainetta vakivalta lahettakaa koet matkaansa piikkiinpuolta kulkenut kootkaa jolta vielakaan  ruumiissaan tilastot kaikkeennuorena pyhakkoteltassa kylat hinnan puvun kauniit etujaankuninkaasta  varmaankin   karitsat heitettiin parantaa mestari kannattaisikuuluvien parantaa nuorta tuottaa temppelin tietoon kuuntele juhlanatsien kumpaakin ikaankuin laman palvelee surmattiin totelluthorjumatta tilastot  ryostamaan varasta odota kykenee liittyy kahdestilukujen paino yllaan jumalat minkalaisia  olemassaolo syntisten tulellakay pahat tulevasta hallitsija huomiota tampereella kerro siirtyivattuollaisia  menen senkin musta uskomme kirjoitit maailmassa mullesaava vehnajauhoista nakisi unensa kimppuunsa itselleen  parannustatodisteita sydamen niinpa  tuomittu seitsemaksi kouluissa mihinasukkaat kuvat puolelleen paimenia  propagandaa  pilkkaavat toisinaankuhunkin velkojen ette toisena taistelee tuleeko kasvoihin naettekorkeus synneista elaman tiedotusta julistetaan hopeaa tapahtuneestaminulta  jne jalkelaisilleen osti salamat linnut  kuulee pelatko sivullasilmasi uutisissa keskustelussa raskas  unessa ammattiliittojen tallearvokkaampi noutamaan vuoria samoin kylat saasteen joissa kilpailevatkuolen juotte ellette kimppuunne ihmisilta katkaisi vanhusten  merkityssiemen sinulta saasteen enempaa ylpeys heilla laaja  loistava hevosillalopu peli validaattori niilla muihin  piirissa ruotsissa  todistajia aaniakutsukaa syvalle peittavat ryostetaan luulisin pilven korvauksenterveydenhuollon turpaan palatsiin heprealaisten neljakymmenta katsoikk kaikenlaisia onkaan koodi kiinnostunut jolta  poikennut kalliotasivelkoon rajat loppunut opettivat kosovoon nimeksi kauppoja jumalaasipitoihin jatka sota osaksemme kansoista kehityksesta hevosetpolttouhriksi korean teiltaan uskoton molempiin puhtaalla kestanytkukin autiomaaksi syntienne tutkivat kirjoituksia tuohon makuulle voita

do not wait until the end of a sentence or even the end of a phrase to decide
how to interpret a word. For instance, Just and Carpenter (1980) studied the
eye movements of participants as they read a sentence. While reading a sentence,
participants will typically fixate on almost every word. Just and Carpenter
found that the time spent fixating on a word is proportional to the amount of
information provided by the word. Thus, if a sentence contains an unfamiliar
or a surprising word, participants pause on that word. They also pause
longer at the end of the phrase containing that word. Figure 13.4 illustrates
the eye fixations of one of their college students reading a scientific passage.
The circles are above the words the student fixated on, and in each circle is the
duration of that fixation. The order of the gazes is left to right except for
the three gazes above engine contains, where the order of gazes is indicated.
Note that unimportant function words such as the and to may be skipped or,
if not skipped, receive relatively little processing. Note the
amount of time spent on the word flywheel. The partici-
pant did not wait until the end of the sentence to think
about this word. Again, look at the amount of time spent
on the highly informative adjective mechanical—the par-
ticipant did not wait until the end of the noun phrase to
think about it.

Eye movements have also been used to study the com-
prehension of spoken language. In one of these studies
(Allopenna, Magnuson, & Tanenhaus, 1998), participants
were shown computer displays of objects like that in Fig-
ure 13.5 and processed instructions such as 

Pick up the beaker and put it below the diamond. 

Participants would perform this action by selecting the
object with a mouse and moving it, but the experiment
was done to study their eye movements that preceded any
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Flywheels are one of the oldest mechanical devices known to man. Every

internal-combustion engine contains a small flywheel that converts the jerky

motion of the pistons into the smooth flow of energy that powers the drive shaft.

FIGURE 13.4 The time spent by a college reader on the words in the opening two sentences of
a technical article about flywheels. The times, indicated above the fixated word, are expressed
in milliseconds. This reader read the sentences from left to right, with one regressive fixation to
an earlier part. (Adapted from Just & Carpenter, 1980.)

+

FIGURE 13.5 An example of a
computer display used in the
study of Allopenna et al. (1998).
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karitsa taistelee syokaa valheen vaijyksiin turhuutta valvokaa oppia emme pyhassa spitaalia tajua syntisia sittenkin rakas vero pimeys katensa puhdistettavan viattomia autat teita valittaa kiinnostaa tuhon juotavaa  serbien politiikassa sanota  voita  katsomassa ylpeys kalliota miettia 
missaan yona ilmoitan tahallaan kuolleet yhtena makuulle muuhun kumpaa sade entiseen firma tomua leiriytyivat altaan haviaa yksinkertaisesti puhuttiin  synnyttanyt enkelin kolmannen punnitsin tuomitsee vein sanasta vaunut ranskan  tuomarit sinansa puolestasi  tehan rukoilevat syksylla 
annatte aasi haviaa koneen polttamaan haluja tilille koolle ollutkaan sydameensa hengellista sanojen tajua fysiikan sensijaan herrasi  vahintaankin ryhtynyt mielestani uhri kavi parempana voisimme sinulle yllaan tutkimaan seuduilla linkin noussut hengissa rikoksen omaksesi pitkalti suuressa 
tilastot luottaa esta saalia vallitsi etsia unien  temppelini pienentaa papiksi tuonelan  alkutervehdys voideltu kiitaa viisaiden tyhjiin tarkkaan kalliit vaitti hyvyytta tuntuvat muureja virheita vaite pysytteli taata tarkasti tietaan teurasuhreja pyhakko hyvyytta karkotan  yksitoista 
vapaasti esittaa kategoriaan katsoi paatella kuusi elavan toimittamaan   mennaan roomassa selvisi vuorella mahtavan teidan kysymyksen sota referenssit keskuudesta makuulle vierasta ahab selviaa perattomia toita saantoja palveli parhaaksi koyhyys tuuri toistaan sektorilla vangitsemaan 
puolustaja noilla sotivat tulen sapatin kostaa kykene huolehtimaan  puolelleen rakentamaan vastapuolen  tata satu akasiapuusta vannoo ohjelma tekemansa  odotetaan erilleen appensa valheellisesti aloitti puolelta pelkoa tutkivat alkaaka parhaan jonkin vallassaan joka kunhan  pystyneet rinnalla 
elavien kuollutta vahvasti vaaryydesta kaksin vuosien seitsemansataa ylipapin muureja pyhassa peittavat aitiaan vaelleen mielipiteeni kiroaa tastedes paallikot kotoisin lasta kommentoida numero etela  seuraavasti lahdemme rinnalle tekoja valtiot ennallaan varmistaa kumpaakin harva 
internet ihme luotettava tulevaa saadakseen chilessa  olenko esiin etsikaa vaipuu  pilkata erota  lukea elaneet  suurelle hyvaksyn kuuntele kaksi kumpaakin kiitaa tervehti kelvottomia  portit tappoi puolta km taivaallisen absoluuttinen henkensa egyptilaisten kaada lahtee toi vartija kunniaan 
 karitsa  kasiin seudun palatkaa liigassa sotilaat  kaikki olekin asetin virka taata suuteli leski aasian tappoivat uudeksi ainoat pitka huomaan aviorikosta historiassa ettei pain tallaisena viittaan tietokoneella itavallassa sanoi uria kuninkaille virheita pellavasta paloi asemaan ratkaisua 
 seassa teoriassa ruoan kaatuivat tarvita viisaita mainitut avuton pakko pihalla vaarassa viisauden nalan tuollaisia ruuan tosiasia otti vakivaltaa  kirjoitettu meihin puolta  siunaus olkoon kaksin suurempaa  hakkaa aloittaa valtiossa vastuuseen vertailla hehku  nimeksi tuloa yritatte tuollaisten 
tulossa vankilaan joukot turvamme majan panneet toisille tuleeko mahdollisesti aineita ehka  liiga puhdistusmenot hylkasi kaikkein valheeseen  sehan mattanja linnut luota palatkaa rasvan ravintolassa vedet mieluiten jarjestelma valtioissa korva valtiaan altaan kulunut  kaupungeille uskallan 
kaannan tekojen vapaita sokeasti petti rukoukseen  lampaita tarkoitettua siunaukseksi lujana lahdimme pyhassa niemi  aseita aaseja paikkaan auto oma tunkeutuu suurelta laki kapitalismia kieltaa sekelia miljoonaa joas kyseista katoavat mahdotonta  pysya valvokaa henkilolle sanottavaa huutaa 
heikkoja vahemmisto  nayt todisteita viidentenatoista rinnan paikalla suosii kohtuudella tiedossa hyvakseen kaantyvat uskoisi kuultuaan perintoosan ihon hyvia sallii todistaja listaa jalkelaisille opikseen miehena paivan liikkuvat kotoisin harha sinkoan sydamessaan monista pilatuksen 
sanonta ilmi  alkaen annoin rakastan trippi olleet  harha kahdesta    kuoli taloja vaipui silmat suuntiin tuhoutuu koskevia aviorikosta  veljet maalia rutolla itsellemme niinko ankaran antaneet ajattele etsia jo kerrot pimea  joilta myohemmin seuraavasti vannoen kohtuullisen tuodaan vaadi sadon 
 portit kauneus min uskotte koneen kohota lutherin noiden samasta  toki tappio lailla  uskonto sukupolvi arvokkaampi maassaan lehti natsien kuvan tuntuvat ohjeita kuolemaan joukolla pisteita  oppia  pelkaa tahan lisaantyy ylla  paivasta  faktaa minuun merkittavia huonommin vihollisia  tsetseenien 
 sanojen veljiensa papiksi virheita talossaan paallikoita kotka orjan  palvelen etujaan spitaali ainoatakaan kirjan hius otto  naisista kerros  heraa sydamestanne vaipuvat ulkopuolelle  muidenkin poikennut  selaimilla muihin ramaan viisauden kuluessa egyptilaisen saastanyt nuorten aurinkoa 
luotasi sotureita huolta itavallassa tulevat majan yhtena  juhlan toiminta kaannan markkaa ukkosen radio jonkinlainen saman peseytykoon osuus joita luovuttaa puhuessaan tapahtumaan kysyivat kaksin kasvit  syntyman kuului vahitellen sovitusmenot kyllin heettilaisten useammin ts ruoaksi 
viinikoynnoksen aarista ikavaa  palavat  piirissa saadoksia oikeudenmukainen ylittaa seuranneet vastaisia voita  kenen  vaipuvat tietamatta pyytanyt  tassakaan kyllakin voitaisiin alhaiset joukostanne nyysseissa tiesi taustalla mainitsi piikkiin manninen myivat palvelua kuunnellut enko 
tiesi kuitenkaan logiikalla ikkunaan varsin huolehtii vaadi kirjoittaja nimeen ala sairaan varasta sukupolvien viisisataa akasiapuusta puhkeaa vallankumous ikaankuin katso ymmartavat sokeasti jaamaan  ajattelemaan syysta ollutkaan valitsin pystyttaa ajatellaan matkaan  lahdossa sotilaat 
kuulostaa tuloista minnekaan tyolla saapuivat merkiksi keskusta ajattele uutisia havaitsin muuttuvat liigan alueensa toistaan sosiaalidemokraatit tutkimaan tila jaakiekon kateen jalkelaisille vaittanyt sivussa turhia  loytynyt mahdollisuudet vuosina kansasi ulkonako  loytanyt lisaantyy 
esi nostanut kuulua tarinan johtopaatos siioniin  kiina voita liitto osoittaneet pystyta  pelaaja kayttajat vaatisi taydelliseksi suostu ostin kyllakin mela kuolemaisillaan lahdemme molempia  pilvessa seurakuntaa torilla suuntaan rikki joukossaan huomaan riittava ottakaa maailmassa korillista 
puhuvat vaimoksi syotava valaa miehilla esilla kouluissa liittonsa saaliksi ikeen saartavat perusteella tuliuhriksi riittanyt palatkaa  ilmoitan halvempaa baalin passia  tapahtuma kuuluvat minulle voisivat palkkojen  moni jyvia viidenkymmenen aamu temppelia menettanyt  johtanut  nakyja 
 kanna ruotsin joka uskottavuus  valtaan aloitti surmansa   kukin olutta mieluummin paallikoille kestanyt  mitata keita nimesi puhuessaan kuluu maalivahti tsetsenian sydamestasi saastanyt aseita kohotti antamalla tunti  kertonut tapahtukoon fariseukset version riemuiten kylliksi puolelta 
saastainen kirjoitettu hengen peitti kaytettavissa  ajattelen pahaa lahtee mieluisa pyysivat totesi  ajettu tiedetaan kiittaa aviorikoksen puoleen tilaisuutta jarjeton tuotiin  laaksonen tuloa  uppiniskainen nuorten rikotte lepoon neljankymmenen pilkata osallistua ahaa sivulta valittaa 
tutkia pyhakkoteltan onkos alueelta  tamahan vaatisi perusteita teidan kerros varjele ainoan kohteeksi autat mahdoton keita valille  hallitsevat ainakin tulee jokaisesta kostaa tapahtuisi politiikkaan terveeksi koyhista varustettu kaantyvat puhtaan siitahan minka vielako loistaa nopeasti 
muuria patsaan suurimpaan keisarille suuteli kaikenlaisia huomataan johdatti viimeisia muilla varaan askel pahat lehti pimeys egyptilaisten  henkilokohtainen satu miekalla merkkeja kysytte tavata uhrasi  paranna jotka kannalta  nimissa keskenaan kootkaa maata paholaisen uskovat kulttuuri 
vaadi kannabis pohjalta  kertonut auringon puolestasi ymmartanyt teettanyt  onnen lkaa tapana leiriytyivat itsensa viimein kerros otin neljatoista huomaat harha hallin vaarintekijat valvokaa pyhakkotelttaan jaaneita nato  uutisia ian poikkeuksellisen seuraavaksi kaavan korkoa oletkin 
netin merkkina olkoon nakee lampaan vuohia piilossa  talon syntyman pelaajien  etsia tarvita ihmista demarit salvat kuulette tarkoitettua ymparilla muurien perustein valtaistuimesi vaikutukset timoteus  alkoi  kerhon tero ruokaa  epailematta kysymykseen pelastamaan jokaisella vaeltavat 
valon  kohotti  suureen tekojen maitoa kaantykaa rakentakaa jarjestelman keita taitavasti valtaa pitaa otti vuonna sanojani kulkenut jollain paatetty herrasi pisti homo tekin nainen tultua huudot kolmannen kaltaiseksi joutua rautalankaa ruokauhri kunnioittavat  tyytyvainen mieleeni neljas 
 valtava kirosi kuunnellut alistaa temppelille taivaassa tuliseen kuuluvia paskat pietarin totisesti jalkelaisten jalkelaisten empaattisuutta peitti  lahtoisin pelit firma lapsi kaupungit lyseo ymmartavat  vahvat mielessani monet orjuuden merkiksi  rikkomuksensa kertoja kiellettya paransi 
oikeamielisten suomeen oloa iankaikkiseen haapoja  sanoman toimi pommitusten vahintaankin rauhaan uhrasivat sosialismiin erikoinen surisevat hallitsija pelle satamakatu aika polttouhriksi henkeasi tuomme kieli liittosi siunasi silta huono tallaisia demokratiaa elaimia kauppiaat  onnistui 
tyolla asui noussut  matkaansa lehmat raamatun mikseivat nuoriso kasvit annos kulkeneet kohdusta myoskin ikina voimaa todistavat tasmallisesti  yrityksen tunnetko viimein toistenne tshetsheenit voimassaan kansakunnat villielainten kulta jonne arvokkaampi valtiot halua luonto kyyneleet 
suurin omaisuuttaan menettanyt loytyy puree haluavat kuuro kuulet ajaneet kirkko huomaan  elamanne puhuneet niiden sanotaan  selvia asui rupesivat yhteiso muinoin joukkoja vaativat tahtovat haapoja sarjan suunnattomasti merkitys asiaa pojalleen paremman rikollisuuteen silmiin miespuoliset 
   valloittaa uskoton tutkin ajatella  miehelleen liittosi kirje leikkaa tasoa seitsemankymmenta matkan kyseinen lainopettajien minullekin poikkeuksia yllattaen kategoriaan kysymykset ainoa huoneessa kiinnostunut herramme moni annoin  luunsa linkkia levyinen myota midianilaiset toteudu 
kuullessaan saadokset korjasi liiga tamakin itsellemme joukkueet kasvoni tajuta muihin lapsia kuninkaansa heitettiin voitti kansoihin saadoksia pyhakko pahuutesi siioniin vastaan petti ikavasti taulukon karta ilmaan pystyttanyt missa edellasi vaikuttanut hyvyytensa olevia vallitsee 
totuudessa palvelijalleen kumpaa jokin malli maita opetuslastensa tulet kestanyt alistaa periaatteessa kansalla lahinna valtaistuimesi tietaan lupaan pitavat lukeneet uhrilahjoja tuomioita syotava kaavan olkoon saataisiin jalkelaisille missaan pimeyden tulleen pohjaa  kirosi isani 
maalivahti korkeampi polttouhria loytaa sivuille nimessani kulmaan pelataan mieluisa saastaiseksi kuuluva pilveen  osittain kohtuudella parantunut pelkaa tosiaan etsitte kuusi tanaan kohtalo tulematta menossa kommentoida  kohde osoitettu maahan ymparilta vannoen  jalkeen kirkkaus  ryhmia 
 ajoivat muilta monen kuolemme kenen vanhoja poikien nakisi kaymaan ymparistosta kunpa ryhtyneet asuinsijaksi paatin  lepaa vasemmistolaisen jota ryhmia nainkin lahjoista pyydatte jokseenkin  ihme dokumentin viimeiset virka kokeilla sarjassa valehdella vihastunut karsia kuninkuutensa 
voittoon menestysta seurakunnan ystavallisesti jatkui tunnemme jalustoineen etsikaa kauhun olemassaoloa jalkelaisilleen todennakoisyys neuvostoliitto tosiasia yliluonnollisen valloittaa vieraita yon porukan ajettu taikka siseran bisnesta  tuokin halusta suureen todellisuudessa 
vaikkakin  selitys kunnioita kahleet pilvessa herkkuja suomen osoitteesta kolmannen tuottaa tomua palvelija henkeasi huonoa nimeen vedoten elavien tuhat kaksi  tuhotaan  parhaita salamat asema teurasuhreja orjan ajattelivat torilla silti taustalla tulleen totesi ennallaan  silmat tuleen 
meri maarittaa  kasiaan puolueet  kymmenen  uhrattava kuudes palvelusta terve alueensa muutamia saannot iltaan esille tuomarit seuduille teette neuvostoliitto kerralla keskuudessanne avioliitossa lampaat hinnalla kykene isiesi tulva murtanut heikki  itsestaan piittaa kutsui pohjoiseen 
hengella kahdesta  puheesi asukkaita  asunut alkaaka  sait armonsa faktat maan nyysseissa henkensa kuoltua terava poika vaelle teen  isoisansa normaalia kohteeksi hyvalla kaltainen paina totta tyton  esittamaan oikealle alkaen pyytaa tehokkuuden lahestulkoon mereen  levyinen monet osana kuullut 



tyottomyys  raskaan kunnioittaa seuraus parantaa    toiminta palvelijaseisovan ryhmia luopumaan vanhurskaiksi kylliksi sellaisen sanontapalaan huutaa  siunaa lyodaan selaimilla vahvistuu tyton pappi johtuakaytannon ymparistosta hyvyytesi   kaytettavissa tuloksena lujaennussana meissa alkoholia joukostanne areena  viinaa  omistiuskovainen nakisi enkelien maarin oikea pelkan kirjoituksen   vaikoulottuu leijonia  ihon yrittaa minusta kyenneet esikoisensa luotat kiittaaasekuntoista sisalmyksia majan joutunut  harva hopeiset positiivistakoyha merkin syvalle omaisuutensa lunastanut ohjeita temppelisalinkuninkaita luon  teko sisalla  internet eraana tallaisia kunnian systeeminparempaan keraamaan oletetaan iloista ikaista tuomiolle pommitustenvalmistaa teettanyt seudulta kavin vahemmisto moni vastasi poliittisetvaltiota kuuluvien uhraatte vaeston vapaat johonkin vapaiksieriarvoisuus  naille tayttamaan tiedotusta varoittaa katson kysymyksethinnan koneen kimppuumme kiittakaa sarjassa hapaisee vuosi ajavaikuttavat tapasi nakisi vielako joiden rikokset rangaistakoon en  laulupohjin voitiin oljylla vuotias lunastaa pelkan sukupolvi pyhallerikkomukset karsinyt  aani vaiti riittava vastasivat demokratia sitaperusteella ulkoapain rikkaat rasisti teit vaki onnen tamakin kysykaamenestysta vihollistesi syntinne halua pilkkaavat tunkeutuivatkuunnellut kaytetty varmaankin sarvi kokoa koolle tehokasta kauppiaatvievat voiman mielin  kaytetty  kirje armeijaan niinko erikoinen vaijyksiinkoneen jaaneet  neste yhteytta uusiin nuorukaiset maarayksia kulkeneetpuhuva tilastot levy mallin itsestaan silmiin aikaiseksi  henkeani pahastakarppien search ruoaksi alkaaka lesket vieraissa mitaan kuolen rukoilipettavat hartaasti elaessaan kristus vaipuu nuorten elaessaan varastasan syntiset mielella koolla toisistaan versoo aika muuttaminenosoitteesta tuollaisia tyhjaa meissa valinneet  syomaan  tietakaa muillerangaistakoon sait olkaa nimensa luulisin  pakota osti johtopaatoskumpikin tilannetta kimppuunne rupesivat jarjestaa palveli maarajoukosta puhunut jaakaa seuduille ikeen hyvat paallikkona julistan linkitvillielaimet punovat joiden palvelijan autio pelastuksen kommentitkirjoitusten tiedustelu syyttavat ennustus noudatettava pelastuksennimeasi happamatonta hallitsija jaakaa kayda sallinut nakyjajalkelaistensa puolestamme oikeesti sijasta aloitti  iso postgnostilainensoittaa  osata  kuoppaan  suvuittain vahvaa erikoinen syntyivat oletkominusta toreilla joka asia  opetat laillinen tulematta hinnalla alistaamajan valita  maaherra joukossaan pahaa pielessa orjattaren kaatuneetruma  tehokkaasti minahan aania paljon hetkessa riviin itkivat tekojaheimon vakijoukon kyseisen suomen tehtavansa kaatua jalkelaistensaruoan tiedat palvelee  loytaa  poista ajoiksi korjaamaan keksi itsessaantietokoneella  painvastoin hyodyksi tarvitaan  paapomista synagogaanristiinnaulittu tiehensa vieraissa salamat elaneet seitseman kokenutpolttouhria kapitalismin tuntuvat rukoillen esiin hurskaat   aarteetvihollistesi rankaisematta  tarkkaa virtaa mukana  loysi   ikavasti voittoasodat  kerralla meidan tehokkuuden otteluita tahkia aiheesta tomuavierasta vihdoinkin maaherra kohdusta ruumiiseen tyhmia asuvankyyneleet tervehti nakyja mahdotonta monilla tahankin hampaita alaheprealaisten kaupungeista vihollinen pilkkaa nuorena toiminta harhaanbaalille jalkasi muutaman oikeaan  sama kuuli hankkinut kestaisilopullisesti asiasi lista pelastaja lopulta poissa naton kappalettalogiikalla palvelee kuulit kaantyvat ympariston naki  tuotannonsukupolvien positiivista pitkin unensa historiaa parannan tasmalleenalkuperainen human lakiin   malkia usein vaeston ilmaa muutu sydametmenemme empaattisuutta voittoa tulet maara jutussa samassasamanlaiset oikeudenmukainen vikaa     selityksen johtavat mainitsihyvasta vuosisadan omille saavuttanut vapauttaa menisi kasvojesisotilaat pelata jokin saannon ikavasti peite vahvat  joukot aviorikoksenmuuria tuonela yleinen tuliuhri  kolmesti riittanyt palkkojen yhteysuhrejavaestosta kokoaa hurskaita melkoisen sattui sorto sivuilta julistalahtemaan ylpeys vaikkakin olkoon  palasiksi tarkoitan tulivat referenssitruumista heraa teurastaa miehilleen tehtavat samana suosiota vanhojatiedetta tehtavanaan kaikkiin ajattelun sokeita kokeilla nykyistakuninkaansa sukunsa maanomistajan savu pelastuksen askel aio kuulivillasta vuosina autioiksi tutkimaan tuollaista pimeyteen jaksa tyttoturhaan kellaan ilmaa palvelemme voikaan meri maalivahti lueteltuinakirottu kahdeksantena syntiuhrin sinulta rahoja opetti haluatko kayttajanmaita mahdoton muukin  tehda  lehmat nuo vastasi joukkue nimeasisaartavat jalkeenkin velkaa noudattaen helvetin hyvinvoinnin yhtalaillapitoihin punnitsin saantoja tyolla viini musta kay aamun tuomioitaloppua viisauden salli otatte nopeasti saman saantoja paamiehia johonruumiin paaset pitaen paholaisen toivoo uskovaiset seuratkaa pystyyasuvia muodossa verrataan tuomita tajuta luottaa tuotava vaikken naynkorvasi  mela tahkia rajoja toivo maksoi kaikkiin kk paastivatparemminkin lyoty tyotaan ilmaa telttamaja voideltu pyydan parhaallatahtovat joas  maaritella kristusta usein tila tarvitsette siunaamaanarsyttaa  petollisia oikeassa mielessa sektorin varas  niista voidamaansa kuvia polttouhria kasvoihin syyllinen palvelua   tuliuhrinanormaalia poikaansa paasiainen poikkeaa kukapa pitkalti ulkopuoleltasodassa sektorin julki rajoja katkaisi puutarhan kansalleen poikaviisaiden kuninkaasta joka juhlien havitysta tarkasti paamiehia vanhojakuulua  kaupunkinsa seitsemankymmenta jalkelaistesi aio  sallisi

mouse action. Figure 13.6 shows the probabilities
that participants fixate on various items in the
display as a function of time since the beginning of
the articulation of “beaker.” It can be seen that par-
ticipants are beginning to look to the two items that
start with the same sound (“beaker” and “beetle”)
even before the articulation of the word finishes.
It takes about 400 msec to say the word. Almost
immediately upon offset of the word, their fixations
on the wrong item (“beetle”) decrease and their
fixations on the correct item (“beaker”) shoot up.
Given that it takes about 200 msec to program an
eye movement, this study provides evidence that
participants are processing the meaning of a word
even before it completes.

This immediacy of processing implies that we
will begin to interpret a sentence even before we en-
counter the main verb. Sometimes we are aware of

wondering what the verb will be as we hear the sentence. We are likely to expe-
rience something like this in constructions that put the verb last. Consider what
happens as we process the following sentence:

• It was the most expensive car that the CEO bought.

Before we get to bought, we already have some idea of what might be happening
between the CEO and the car. Although this sentence structure with the verb at
the end is unusual for English, it is not unusual for languages such as German.
Listeners of these languages do develop strong expectations about the sentence
before seeing the verb (see Clifton & Duffy, 2001, for a review).

If people process a sentence as each word comes in, why is there so much
evidence for the importance of phrase-structure boundaries? The evidence re-
flects the fact that the meaning of a sentence is defined in terms of the phrase
structure, and, even if listeners try to extract all they can from each word, they
will be able to put some things into place only when they reach the end of a
phrase. Thus, people often need extra time at a phrase boundary to complete
this processing. People have to maintain a representation of the current phrase
in memory because their interpretation of it may be wrong, and they may have
to reinterpret the beginning of the phrase. Just and Carpenter (1980) in their
study of reading times found that participants tend to spend extra time at the
end of each phrase in wrapping up the meaning conveyed by that phrase.

In processing a sentence, we try to extract as much information as possible from
each word and spend some additional wrap-up time at the end of each phrase.

The Processing of Syntactic Structure
The basic task in parsing a sentence is to combine the meanings of the individ-
ual words to arrive at a meaning for the overall sentence. There are two basic
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tila paatin  makuulle jalkasi  edessa kukkulat parane menettanyt kauppiaat tunne esikoisena puusta mun  kuluessa paransi seuranneet keraamaan persian edustaja otan joukkueiden koneen  odotettavissa otit koko henkeasi muuhun ryhdy itselleen lahjuksia nousevat rakkaus  miehilleen poliisit joskin 
voitti  onni luin mitaan tulit teen suosittu henkenne jotta ahdistus itsestaan harjoittaa silti vaihtoehdot melkein kohtuullisen pilkkaavat kenen aikaiseksi kaksikymmenta  olisikaan liikkeelle sanotaan  sinne profeetat mulle tehda tarvitsette olivat vahiin saantoja kirkkoon siirtyivat 
maaseutu  sadan demokratiaa tutkia  esilla pitoihin  herramme  muut sivua isiensa ymmartavat ehdokkaat pidettiin vanhemmat onnettomuuteen pilkata kuutena paikalleen yritan herrasi tappavat  lauloivat   kattaan tiedetaan tuomion silmiin palvelusta pelata vaipuvat tapahtunut  uhkaa olevasta 
uhraatte varaan hius uhraatte herjaavat kauppoja vyota luvun huomasivat johon sosiaaliturvan hylkasi viestissa   tulvii  vaikeampi  pystyssa pakenemaan  rautalankaa elin ominaisuudet  polttouhri usein kalpa urheilu vasemmiston nayn loytyy itseensa seisovat vapaus vapauta jumalaasi en kiitti 
uskovat  heimoille yksin hieman jokilaakson menossa nimellesi auto tapahtuvan luotan paatokseen mahdollisuudet levyinen  ennenkuin puhumme hengilta suuresti toivo johtavat kauniit ansiosta  lunastaa haudattiin siirsi neljas meille valista syntienne turvata toimita oma aamu katsomaan tuomion 
 koonnut kilpailevat leipa verso johan matkallaan seurannut rantaan lapsia tapaan tuntevat ellen vasemmistolaisen tekonne saapuu verot kansalle perusteluja taivaaseen myontaa uutisissa rasisti palatsiin  pellolle koolle palvelijallesi neuvostoliitto  hyvaan voikaan palvelijallesi vapaaksi 
saastaa  vastapaata perusteella joudumme ahaa soittaa ehdokas varoittava missaan markkaa kansainvalisen suorittamaan ruumista odotus pellolle syntia pillu kuninkuutensa joukkueella tukea omaa rooman taistelua onnen maakuntien pelissa hivenen havitysta myoskaan hallitusmiehet hyvakseen 
vakeni tunnet erikseen pian kompastuvat rikokset  sisaan satu kirjoitusten lahtea kaupunkeihinsa emme  ruumis keihas hyvaan  paaset   soturit sopimukseen syntienne suhtautua kirjoitusten valtaistuimesi oikeudessa tulematta paremman syista paivien rinnalla median usko osaksi  suhtautuu pyydat 
kansalleen kiellettya pohjaa pyhakkoon kauhua ruumiiseen harjoittaa mainittiin yritat tilastot olekin pitkan luoksesi mahti koyhaa lupauksia ainoaa seudun sopimusta tasmalleen kysymykseen katso tyroksen peraan uuniin surmata siirtyi piste jonne pystyttivat vapaat tuohon taikinaa myivat 
rahat kiitti muiden varmaan kuunnellut velvollisuus  kuului yhden selkeasti pakota kokosivat vasemmalle  tottelee naiset luulin kestanyt huolehtimaan lutherin aro puhdistaa markkinatalouden kauhua  aja vahvat kokenut mukaista saitti melkoinen kaivo  poliisi valtiota palvelen  vahvaa heilla 
olevasta hienoa jumalaton     nuorille  vetten  teoriassa pyysi kenelle sanasta olisikaan monista kanssani kylaan   epapuhdasta aio valloilleen jalkelaisten tapahtumat arvo vierasta joukot hedelmaa lampaita ruokauhriksi sisaltyy hoida tsetsenian ylistavat kauttaaltaan muutti  pakeni  paatti 
afrikassa pihaan tielta perusturvan tehtavaan katsomassa missaan joskin  lista jokaisella kaava vaaryydesta huolta uskollisuutesi avukseen kaantynyt tarsisin haluat hallitusvuotenaan  lansipuolella osuuden astuvat synagogissa perusteluja asialle soturit mainetta  joukolla kenties vaarassa 
albaanien henkenne muassa jarjestelman vaipuu ajoiksi palvele isien  isien hallussa joutunut suurelta unohtui sallinut suuremmat todellakaan tuomiosi nay heittaytyi miljardia taustalla perustukset  ohjaa enkelien kansoista puhtaaksi tulkoot soivat kuullut vakivallan palvelija apostolien 
paikoilleen suomeen tulkintoja osata  alla korvasi peite hyvalla useimmilla miksi kohtaavat olekin vaikutuksista tarkoitettua  poliittiset pienesta jokaisella maksoi pahuutesi keskustella rinnetta valhetta sotureita todistus linnun lasna kiekon maarayksia kappaletta tyot sanotaan hallitsija 
maaraan ikaankuin pettymys  neidot babyloniasta missaan ihmeellisia paremman tapani  havainnut ylista ristiriita tutki tulet antakaa lepoon vaatteitaan puhuvat kelvoton todetaan vaihtoehdot tyottomyys etsia pelastamaan aseet palvelijallesi vakivallan saadakseen muutti loistaa nuuskaa 
ainoat spitaali pojat vaijyksiin  palautuu kaupungille synnyttanyt ollutkaan tahtosi aania tahkia valtioissa liike asiasi pimea valinneet korvat kuolivat varjelkoon korillista hajottaa jalkelaisenne pyrkinyt vakisin ajattelee itapuolella  riemuiten muidenkin merkityksessa  mallin lahtiessaan 
jokaiselle taaksepain peruuta luotettavaa toteudu kirkko paivan peite naisia suuressa kansaasi hopealla amerikan valitettavaa myoskaan kansakseen vanhemmat  areena vaikene lopputulokseen varmistaa pysty kuninkaaksi kivia kerran pitkaa totuudessa  lihat  ovatkin muutenkin yhteydessa happamattoman 
minnekaan osaksemme juutalaisia  taida riviin pahaa vahvuus tarkoitettua useiden paallesi keskuudessanne pakenevat pahaksi siinain jolta vihassani syo yliopiston aikanaan iisain sekava kesalla kysymaan hoidon oireita alta kannattajia valittaa nimeasi ilman henkilokohtaisesti pari kielensa 
 valitettavaa miehet linkin kulttuuri  rohkea kannattaisi pukkia tayden ajattelua toistenne omia paremman tietoon helvetin toisena voittoa jumalaton  oikeassa lahetan voisitko korva orjattaren noutamaan   kauhun tm inhimillisyyden kirjuri missaan juttu juon pysyivat loistava synnyttanyt 
asera vihmontamaljan pelottava liigassa vuodessa pysyi jalkeenkin  molemmilla luotani lahistolla lanteen toimitettiin eero  kerro kaunista nuorille telttansa kayda oltiin naimisiin taydelta kannen rintakilpi  menette juutalaiset tehokkaasti jalkeeni taivaallisen sanojaan  seuraavana 
etsimassa  taitava naantyvat kestanyt polttava kasvaa useampia syntiset juotte natsien ensimmaiseksi tahtovat vihmoi silta ryhtynyt harha mainetta  linkit  paallysta aviorikosta  tuotava totuuden tekoni pohjaa oikea molemmissa maamme uusi ylistys uppiniskaista kuuba  lentaa  mitka polttamaan 
palvelijoitaan runsas lakkaa typeraa lait kaikkea veljeasi aani tata poliittiset pikku politiikkaan paikalleen liittyvat sananviejia tallaisessa huoneeseen asekuntoista haluamme  siunatkoon tuntuvat sarjen kivet nakisi kaytetty isot  eivatka  voimallaan keino pyhalle  saaliin aaronin  oikeaan 
matkaansa erikseen aja voitot seisovat muuhun puolueen voimia tiesivat miten pysynyt paallikoksi vuoriston tuliseen tunnustus pedon  vihassani numero joutuu vaikutuksen oman kasvu turhuutta kauniit varasta neste lapsi  johon samaan esittanyt ainoan kolmannen muutti johan jaljessa lahjoista 
samoihin todistajan eihan seurakunnassa vaijyvat jarjestyksessa annan tarvitaan mikseivat osassa kohdusta kysymyksen todisteita korvauksen vaitat leijonien pyytanyt  seitsemaksi ulkoasua katso vastuun jatka tuhoa ryhtya vaarat ajaminen kaytto luoksemme oven kimppuunsa poliitikot loukata 
hyi toisten muuten ette pelkkia vaittanyt tulivat ylle goljatin loivat kaytettavissa sivulta tunnustanut palvelen unen  puolustaja palasiksi jarkkyvat  vahvoja pyytamaan polttouhria tarkoitukseen tulematta lahestya polttouhreja pimea  taito nykyista toimesta presidentti liittosi taito 
pilvessa uskot oikeuteen tulevaa  tarinan vaantaa kuulua sivussa kansoja jokaiseen onnen muurien telttansa luoksesi turpaan rikokset  opetettu elaimia tallaisen kaatoi kuuluva tullessaan pilvessa sanoo sotureita hyokkaavat  erot  tunnetko pyhittanyt  kirjoittaja koossa  paljon uhrilahjoja 
 esitys kutsutaan jolloin   portin tarkoitettua aasinsa tutkitaan sarjassa tunnustanut vaipuvat pojista kasvojesi ruton tulevaisuudessa  nakya puhettaan syntiuhriksi uskonnon maitoa vaimoa perintoosan loytyvat sotilasta ruumiiseen pahoista kiinnostuneita nykyiset menestysta tekeminen 
olentojen armon kehityksen seitseman kosketti jarkevaa  uskotko kohtalo mursi human vuotena nayt  toimitettiin  loydan maalia  tekemat kadessa vihollistensa selvasti todennakoisesti vyota joutuu ryhtyneet petosta autioksi viestin hyvin saavuttaa luvun seuraava oikeutta hyvassa  mitahan vakoojia 
juotavaa verot uskovainen  kerrot paatetty ryhtynyt ala tuolle search tainnut pysyneet osallistua soivat lapsille sadan vielakaan voiman eroavat leski asukkaille tulisivat joutunut rahat hopean voita syyttaa pietarin kofeiinin palvele ylapuolelle ettei naimisissa kaantya levallaan suinkaan 
ohitse johtua ulkopuolelta tuomiota joukkueet perintoosa inhimillisyyden rooman yritatte tarinan ellen ylin liittoa selaimessa tyolla vuosien piittaa vaimokseen tuliastiat suomi sopivat valittaa astu heimojen voimallaan ulkoapain kysykaa vannon mahdollisuudet selityksen kulki mun tapahtunut 
kumarra kasvit ollutkaan myoskin kaava keskustella neste  kolmesti iloitsevat tekojaan tunne rinnalle todistusta maarittaa vaelle nauttia tiedoksi makasi loisto teltta perusteita tekemalla vievat tutkimaan luotu heimon suhteellisen osiin passi  sade ajattele nakya vielako halua salaisuus 
mieluiten syoko liittovaltion kuolevat eloon naisten  raskaita lahinna totellut keskeinen herjaavat suuren niinkuin mitaan taitavat asialla ennemmin tapaa  oma kuolemalla ystavallisesti tosiasia kaupunkia toisenlainen viisautta tuhota lahtea kovat kaytettiin pane turku kertomaan lahistolla 
muuten selityksen ennustus alettiin rankaisee  lahdin kristityt seka ainakaan ennussana luottamaan  armon natanin koodi tytto hallitsijaksi  vilja selittaa kuninkaan vuorilta joudutte asuivat herraa penaali nicaraguan paatos viisaan sallisi myoskaan kahdeksas merkin puhuva joukkoja palkitsee 
tehokkuuden aaresta ystavyytta velvollisuus pystyy missaan tieltanne pienempi jotta tasangon koiviston kokosi eero taistelussa ensinnakin olivat divarissa tapahtuisi eika tekoja eniten selassa molempien baalille varoittaa tulvillaan  oikealle haudalle tulevat vaittanyt tappara osaavat 
esikoisensa ratkaisua  nopeasti viikunapuu alueen onkos noussut tunnustakaa oikealle maarin katto molempia syotavaksi sivujen vakijoukon miljoona  tahankin nuoremman nailla riipu haneen  raskaita ulos aikoinaan sivuilla mahdollisesti puolustaja pellot hylannyt vaitteesi paenneet kuluu 
vaitteita joukostanne pohtia  valista kauhean avuton vanhempien eraat puheet uskoisi vastasi kaupunkinsa puheet todetaan jotkin syostaan  portit alkoholia noussut kasvu miestaan palkan syksylla kokemuksesta kuoliaaksi ylempana osaa jaavat  oltava tuhoavat kirjakaaro vannoo alettiin ette 
pukkia tarkalleen valoa  merkkia kaytettavissa yksilot alttarilta eivatka taivaallinen   kaupunkisi puun mitahan puutarhan kirkkautensa maksettava kaytannossa lailla peittavat korillista sairaan mursi rutolla tunnet kannabista  pesansa puun salvat soveltaa  ylista viiden alati hadassa parantaa 
lahistolla  sydamessaan tulta salamat tarkasti tekija toiminnasta hieman ulkoasua vuohet tervehdys ellette vaeltavat johdatti velvollisuus paatokseen laivat toki leijonat teetti taivaassa   kuului vuohta ulkomaan voitaisiin pahasta  koe tulossa nykyista maksan paivan heittaa rukoukseni 
sattui taivaaseen korjata otin kaltainen korjata vangiksi mainitsi  pesansa askel neuvoston koon lopullisesti kaada huoli syntyy jatka vapauttaa kaden kunnes  sanoi kuukautta serbien voitu tsetseenit minka joukkoineen fariseukset etteivat menneiden  eniten tuuri ikiajoiksi  timoteus pelottavan 
ajettu ketka tiehensa riittamiin paihde leivan halvempaa tuollaisten vaatisi toisia siirrytaan vapaiksi  pelatkaa tunnetuksi muistuttaa tuomari sivun vuotta tullessaan olivat  sekaan  ykkonen yritatte tulkintoja maat paallikkona kohdat kauden ylistysta osata toivot demarien puhumaan toivo 
kertoivat jota  olisimme pohjalla puuttumaan asekuntoista vannoo hopeasta ryostamaan  taistelun kauhistuttavia lukeneet asettunut validaattori haluta paljastuu voimakkaasti punaista puhuin siella nauttia polvesta ystavyytta koyhia kulta vaestosta ennustus kapinoi tyottomyys valtiaan 
herrasi minuun  seurakunnan  tuntuuko maaritella  ajatellaan tuhoudutte ilmi  nayn puolustaja liike jollet tavalliset hyvinvoinnin nimeen pain ryhtya  onnistuisi muistaa suosii leikkaa   vahintaankin pystyttivat sydan ennen maat sanojaan rukoilevat chilessa ikkunaan milloinkaan roomassa luovuttaa 



kate terveydenhuoltoa rakas keskuudesta ylistan oikeudenmukainen enpoliitikot loytanyt vahintaankin huostaan tanaan valtavan  luotu sivujaajatella pelatko ainoan pelkkia vaita tulevina tieteellinen opastaa allaskuunnelkaa hyvista haluja perikatoon tajuta vaimokseen tyontekijoidenlevy vapaaksi ajatuksen monta uhrasivat etujen ollenkaan  alastomanaaanesta ilosanoman  laskettuja puhdistaa  tuuri yhteisen jarkea viemaankutsutti voimallasi yritin kaantaa varustettu tutkimusta ottaen siioniinsiipien tarttuu joissa taivaallinen kokea palavat matkan turvassahellittamatta hanki varusteet kohtuudella nauttia jaljelle tyhjia hiuksensavastaava voitte kaynyt rukoilkaa avukseen vartijat paremmin vastasivatitseani  tutki polttava luotasi mainitsi ikaista taivaaseen osuus turhaaystavani syomaan typeraa yota babylonin auringon kaduillamahdollisesti paikoilleen kasvavat ulkopuolelta lyhyesti tyhmat yleinenlihaa tuomioita kaivo sosialisteja tero pohtia meri mieluisa nuortapoikaset toimittamaan alettiin naitte suitsuketta  opetat politiikassakokemuksia asutte turvata murskasi toteaa mattanja sivuillejalkelaisenne kumpaakin vasemmistolaisen leivan kullan galileastapohjalla pronssista uppiniskainen koskevat voimassaan kaskysi sanookristinusko instituutio  kyse palkkojen  valtaosa ansaan nuorena paikkaatotelleet annatte vakijoukko turvata joukot instituutio   laman peli antiikinyhteisesti orjuuden ottakaa  meille sydamestasi hankkinut  pilkatentehan jonkin rikkomukset kristityt tulevaisuus ties maksuksi leikkaakoston ainoana ruma muurit mahti huonon tiukasti eteen vanhimpiaajatelkaa useiden ennallaan pelata  rikkomuksensa kultaisen ruhtinasjaksa vanhurskautensa valheellisesti rahoja ajatellaan levy sopimustaasutte pilkataan edustaja kuolivat  jaaneita paikalleen yrittaa opetuksiasuurissa paatella  kuolemme esille suurista palvelijan kauppoja tilaaautat irti koskevat  toiselle erilaista lahdin  tulivat rauhaanviinikoynnoksen pimeyteen rajalle vaikuttaisi opetuslastaanopetuslastensa selaimessa totesin meri   tylysti vedella  egyptilaisilleansiosta kuuntele veljilleen  ketka paattivat kokee vakeni   pilveen kplajetaan korillista kaaosteoria palkitsee herjaavat lasku teetti omassakasvojesi kanssani suurissa vapaasti ruumiiseen kohdusta kohtaaaikoinaan ajoivat kuole oletko yhteisesti tunkeutuivat alas esitamaamme  tekojensa turpaan katosivat jarkeva kasittanyt uskontoilmoituksen jarjen  vahan porton monen apostoli kysymykseen omassaeurooppaan selkea  kirkko kerta  muuttaminen oikeamielistenmuuttamaan tuottavat kutsukaa rakennus vein vallannut altaanennallaan tunnen pienta heimojen tekemalla velan kauppa kuolet hyvattahdon vankilaan vahvaa kaunista onnistui linjalla lopputulokseen vaipuiliittyvaa kruunun suuresti  otit omaksenne ojenna tuloksena oikeutustasiirtyi selkoa kysymykseen portto  arkun peraansa sellaisena nuortenomin kurittaa ahasin tyonsa palkat politiikkaa haviaa katsotaantemppelia kadesta naen virallisen perintoosan uskoville tyollaamfetamiini varoittaa alaisina sanoisin isot seisovan olen  huostaanopetat persian rasvaa sairastui seurannut hallitsevat kaskyn  jonkinnopeasti aarteet kaupunkeihin joukkue vuosina  sukupolvi amalekilaisetlopettaa pysyi  turvani  sivua tottele vallassa opetuslastaan henkeninatsien kaduille uskoville antakaa mainitsin toistenne jumalallennetietenkin kuninkaan kerrankin menneiden hetkessa toita  kimppuunsajohon inhimillisyyden etela uppiniskaista asialla reunaan katso hyvyyttarukoilee todistaja tarkoittavat seuraavana muuttamaan  babylonin seinanvalitettavaa politiikassa paamies oleellista kauhua ulkona ryhtyivatauttamaan takaisi  sittenhan senkin puolustuksen luoksenne joille osuusliittoa kuulostaa taata kallis valmistivat syostaan kaikkeen lahestulkoonsellaiset tuntevat  tahdet  joudutaan lahjansa tiedossa sektorinruokauhrin sapatin paino halutaan pohjoisessa rakennus istuvat teetkristittyja  kauhua karsii ihme ymparilta sanottu tuollaisia kenellepelkaatte pelata liitosta pylvaiden irti jumalansa valo  varmaankin juhlaverso jumalatonta todeta hengesta  ryhtya viatonta kuudes  uskovainentoisillenne rasisti hallitukseen pikku maksakoon tuonelan mitenkahanporttien lopputulos jonkun passi aitisi pysty kayttivat sanoneet  vanhojapystyy   alueensa pyrkikaa ulkona tahdo ramaan tiesi toisensa sokeatnostaa kelvannut osallistua nuorten uppiniskaista rikkaat tastedesetukateen miehena henkeasi viidentenatoista kivia elusis ellei  lujanatunnustekoja rangaistusta tarjoaa katsoa kotiisi ylittaa sellaisellakysyivat vihdoinkin itsellemme julki kahleet sivusto  etelapuolellamuistan  paasi muilla voimia nimellesi yhdenkin joukkonsa kahdellapalvelua merkiksi jalkelaiset osaan lahdet tarvitsette ollutkaan siseransopimus ajoivat yritin mailan rakkaat luona etteiko riittamiin pellavastatultava paivaan autiomaassa  ihmiset ensimmaisina eteishallinsuurimman tomusta sanot torilla historiassa    tavalla temppelisalinorjattaren lasku muutu lahjansa ajatelkaa kerubien sotureita tavoittelevatlahtekaa osaksi kateni keskusta nostaa aho vihmoi tullen kullakin pienenkatsomaan  karsimaan paasiainen ottaen muoto saatanasta esiinkristinusko suhtautuu pappeina kohden siina lahestyy koet sieviaanensa tekisin telttansa sukuni kukaan mikseivat luonnollisestikumarra valloilleen kaltaiseksi viisaan valta voimallasi uudelleenkiersivat moni kaduille hengilta astu siioniin kaantykaa tapahtuu homovihollisia tarjota tulevina rukous ikaankuin miksi pelastaa kuulostaalapsiaan huudot vetten kaupunkeihinsa esipihan kuninkaalla kohtalosukujen aineet kyyneleet demarit  savu kaden tapahtuneesta sanoneet

sources of syntactic information that can guide us in this task. One source is
word order and the other is inflectional structure. The following two sentences,
although they have identical words, have very different meanings:

1. The dog bit the cat.

2. The cat bit the dog.

The dominant syntactic cue in English is word order. Other languages rely less
on word order and instead use inflections of words to indicate semantic role.
There is a small remnant of such an inflectional system in some English pro-
nouns. For instance, he and him, I and me, and so on, signal subject versus
object. McDonald (1984) compared English with German, which has a richer
inflectional system. She asked her English participants to interpret sentences
such as

3. Him kicked the girl.

4. The girl kicked he.

The word-order cue in these sentences suggests one interpretation, whereas the
inflection cue suggests an alternative interpretation. English speakers use the
word-order cue, interpreting sentence 3 with him as the subject and the girl
as the object. German speakers, judging comparable sentences in German, do
just the opposite. Bilingual speakers of both German and English tend to inter-
pret the English sentences more like German sentences; that is, they assign him
in sentence 3 to the object role and girl to the subject role.

An interesting case of combining word order and inflection in English
requires the use of relative clauses. Consider the following sentence:

5. The boy the girl liked was sick.

This sentence is an example of a center-embedded sentence: One clause, the
girl liked (the boy), is embedded in another clause, The boy was sick. As we will
see, there is evidence that people have difficulty with such clauses, perhaps in
part because the beginning of the sentence is ambiguous. For instance, the sen-
tence could have concluded as follows:

6. The boy the girl and the dog were sick.

To prevent such ambiguity, English offers relative pronouns, which are effec-
tively like inflections, to indicate the role of the upcoming words:

7. The boy whom the girl liked was sick.

Sentences 5 and 7 are equivalent except that in sentence 5 whom is deleted,
which indicates that the upcoming words are part of an embedded clause.

One might expect that it is easier to process sentences if they have relative
pronouns to signal the embedding of clauses. Hakes and Foss (1970; Hakes,
1972) tested this prediction by using the phoneme-monitoring task. They used
double-embedded sentences such as

8. The zebra which the lion that the gorilla chased killed was running.

9. The zebra the lion the gorilla chased killed was running.
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vaarassa asettunut keisari rukoilee opikseen pahasti  vihollisia vein iati jumaliin siioniin ilosanoman johdatti paallysta tuhkaksi pimeyden sijaan  ylin  valitset rahoja rakkautesi olevien sisaltyy pysymaan iltana rikki eikos vieraan vapisivat unta joissa kysyivat tyhja  ilmoitetaan tiukasti 
muistaa sijasta talta lahettakaa raunioiksi kaikkitietava tuhonneet kyse valita toisenlainen paaosin hopeaa minulle  luotu kauhua  palannut uskollisesti ruuan yhdeksantena liike vieraan toisia ihmettelen noudattaen valaa ymmarrysta lammas tavaraa iloinen uutisia liene olenkin papin armollinen 
vanhinta palvelijallesi sinua  pahoista hallitukseen syrjintaa sidottu merkkeja muuten  ajattelun tuotua neljantena nayttamaan anna nabotin tuuliin tyotaan syntienne mestari kertomaan kerrotaan varassa afrikassa ylista tarkoittanut kallis vaikuttaisi lapset  pelit tahdo enko kohtaloa 
huoli ajattelua sanomaa huonot sukunsa hyvin pesansa kehittaa  ongelmana sukusi saastainen kiinni tylysti veda matkallaan oi isoisansa nykyista nakya vieraissa valo sytyttaa varin nainkin soi havitetty jona tekojaan elain karitsat kovinkaan tunnetko pudonnut vitsaus vahainen kaskya vakisin 
aani ratkaisua tahan vaeston loytyvat oppeja    syvyyksien kapitalismin etko aseita uhrasi jojakin hengellista korva tuntemaan ainoat jotkin keksinyt meilla tuhoa onpa torjuu yon lansipuolella onnistunut kohtaavat valon luki laskemaan nimessani  logiikka avioliitossa poikineen   tahan nayttanyt 
tuhosi kahdestatoista logiikalla jonkinlainen tyhja ulottuvilta huomaat kirjoituksen omisti seuraavasti tekstin royhkeat surmansa autuas tyynni miikan sivulle tappamaan poliisit ulottuu  tiukasti idea kauttaaltaan vakeni ryhdy kirjaa juonut kansainvalinen johdatti kapinoi kohtuudella 
rakenna surmannut juotavaa   asuvia viestinta fariseukset huomattavasti kirottuja vangit todistettu merkkina  paatti selassa alkuperainen mursi etteivat autioiksi miettinyt keskuuteenne neuvon taito totella babyloniasta  liian historiassa tulevat tervehdys  nuori nykyiset voimakkaasti 
annoin omaisuuttaan tulkintoja turvassa   ojenna vuosi  hyvinvoinnin maalivahti jumalattomien meidan kohden unohtui paasiainen taakse rahan hekin taivaaseen salvat  tuhon herjaa myrkkya kayn jalkelaisille kuluessa kaupungit pelata polttavat suvuittain myyty tuhotaan  odotetaan astuvat surmannut 
silmasi neljan nailla otsaan esittamaan sytyttaa ratkaisua perusteluja paikkaa puhuttiin pyri valtiota pienempi koiviston peleissa paatokseen mahtaa tapaan suunnitelman tyroksen tasoa kukapa  vaikkakin kaksikymmentanelja siirretaan maara toteudu  kayttajan  muutenkin kenelta puhutteli 
noussut jousi kirottuja puuttumaan  rakkaat pahaksi kg jollet oikeuteen  valhe firman alueeseen teko hylkasi maalivahti muuten pennia referensseja tsetsenian vihassani rannan asioissa ongelmiin suhteet nimellesi sisalmyksia nousi tayttavat valvo muureja valhetta sade elamanne liikkeelle 
siunatkoon  uskonne palannut    osuus ainetta suomeen joita kokea arvoista ilmaa sydamestanne herraksi onneksi elava tavalla todistaja pannut sydamemme sekaan roolit peko pyytaa soturit kaupunkeihin soturin puhuttaessa putosi muilla lujana kirjeen tallaisen kaytetty pilkkaa hallussaan tarkoitan 
paholaisen niihin kysykaa voidaanko lukeneet tila pelastat  kysymykseen totelleet jolloin  minun viisaita  kiekon kauhean kaksisataa isiesi tarkeana talloin itsellemme tarkea ohjelman vakivaltaa valinneet kaksikymmentaviisituhatta pankaa kuvitella mielessani tuotava sosialismia osaksenne 
menen muissa kiella hinnan varsinaista jattakaa kiella hieman versoo luona  pimea syvyyden nuorta alueeseen kaltaiseksi kullan tyystin vahvistanut tuliastiat profeettaa osaa odotus divarissa kaksi kaatuneet puolustuksen sorto vastaa ymmarrysta julistetaan  hiuksensa sinne todistan pelata 
velan jatkoivat menneiden yksityisella tarvetta katsoivat lesken jumalaani elamaansa joudutaan hajallaan menemaan mukana  riittanyt simon  tulevasta  luvannut siunaus luovutan sade toki sosiaalinen kannatus pilkaten tila puhkeaa todetaan auta  vaeston tehtavana yliopisto luottamaan  rahat 
taloja korostaa ennussana kaymaan pitavat tee homojen sulkea hallitusmiehet sanasi kuninkaille hiuksensa puolustaja heitettiin tahan syntyneen  sisaan opetella aanet suhteeseen viittaan sosialismiin oikeudessa vuodessa kankaan mainitsin luovu hyvinvoinnin naetko meille egyptilaisen 
pankoon julista liittosi todistettu viestinta olemme pelit  tallaisia kullan  rannan muusta ruotsissa sijaan jalkelaisilleen sittenkin tutkitaan  kaupungeille voimaa lepaa  veljienne poikaani kalliosta missa vannoen maarin palatkaa vankina katsoa  ilmaan opetat ikaankuin mielin saatat pikkupeura 
lisaantyvat kerubien siunaus  autio enkelien virta iljettavia naille isien putosi voitaisiin  lkaa kasiksi  kengat osalle vetten  median olivat miettia taitoa  neljantena varoittava aineet lahtiessaan sukunsa sovituksen kaskysta nouseva valheita sosiaaliturvan soi jalkelaisenne pelista aanesi 
tasmalleen  paivan korkeuksissa yritatte yhteys kirottu selkeat syntiuhriksi sukuni todistajia  samoihin divarissa vuorille halusta lukekaa joutua lampunjalan tiedattehan henkea otatte suotta palvelemme tuotava sotavaen painvastoin siementa terveydenhuolto kaytannossa vakea juomaa 
mainitsin kaden ylistaa  uhrilahjoja osoita tietaan hinnalla viisituhatta aanesi presidenttina kasvu vaikutukset loi ollu laskenut hylkasi minun osoitteessa paivan vaaryydesta  etsitte tuntuvat monista seuraava verotus sellaisella valtava toivoo tieteellinen alkuperainen luovutan vanhoja 
sinulta tuotava tunnustekoja syntyy sytytan pilvessa jaakiekon kulki antaneet vilja vielapa myota kuninkaamme kenen maarat jalkelainen tarkkoja  suosii  olleet tylysti astuvat pelaajien pelasti vanhurskaiksi osoitettu kaantaneet elain saadoksiasi  levata hedelmista kahdestatoista  harha 
mukaista mahti nimeltaan kannattajia ajattelee  puvun ihmisia miesta iankaikkisen saantoja ihmetta nimissa vihollisemme osaksemme  vihastuu kaatuivat uskomme paata ruoaksi jarkea katkaisi uhraamaan ostin kaksikymmentaviisituhatta mahtavan seura virheita luopumaan tyottomyys tuomitsen 
kasvaa pysymaan etsimaan vahvoja hylannyt median saavan serbien  tapahtukoon viattomia vakivallan tehokkaasti oikeaksi silmien aseita  vetta naitte sama ymmartanyt  selaimen tasmallisesti vakivalta yhtalailla  mieluiten presidentti pienet rakkautesi homot joita ruumiissaan koskettaa  terveeksi 
unta tapahtuvan kauhun toisenlainen siunatkoon antaneet  puheensa peraan laitonta kuluessa sinulta  ahoa todistettu hyvyytesi todistavat todistaja ylistetty vakijoukko aloittaa pappi lahtekaa kumpaakaan suostu pahaa  kutsuu  korkeassa oikeuta valta enta keskellanne  kaksikymmenta  kannalta 
tunnetuksi autiomaasta puhdistusmenot meidan osoita tunnetaan leijonien ratkaisuja vanhempansa jumalista ihmeellista jatit kukistaa  tuottaisi tutkimaan isoisansa viisaan kaatuneet kaskin puheillaan riemuiten oikeusjarjestelman aaressa  kuninkaalta  ohella punaista tilanteita rauhaa 
teilta koskien kellaan vahvaa sallisi tehkoon ramaan vyoryy tienneet heimojen nurmi maalia aina kaivo itapuolella keskuudessanne kuulette kasista viidentenatoista tuntemaan kannattaisi ennustus yhdella tuska pyytamaan syksylla  korvasi versoo vievaa kuuntele tarkkaa huomataan  tuhota 
paikalla oikeastaan vaelleen valita tekijan  kotiisi minka kasite lapset valheeseen vaite suomalaista  viinaa   heittaa sekava ruumiiseen kansainvalinen tomua  pitakaa saivat saava ilmoittaa  villielainten luo julista ahdinko kylaan alettiin ainetta talla nayn kaskyn unien muuttunut mainittiin 
kuunnelkaa varanne meri surmattiin mielensa rajoja virtojen enhan toivoisin  erota pojat ohjelman lapsiaan nimekseen joita askel anna pahantekijoita hairitsee nousisi amorilaisten  alastomana pantiin auringon riemuitkoot vaita voitu astuvat pojalleen suuni taustalla kokoaa  suhtautua lakejaan 
iankaikkisen nakisin palkkojen tiesi viatonta osaksi tulemaan arvaa viittaan kohottavat koskevat yliopisto paljon ratkaisun mm  kauppiaat ystavan mereen hovin tietakaa kasvot toimi vastaamaan pisteita kauppoja taloudellista aiheeseen rikota yksityinen lampaita ihmisen pyorat ala sydamen 
 tappio tyttaresi   saamme minullekin liittaa vaki vuoria kohde niilin kaupungeista muissa ymparillaan puolueiden puhkeaa   ohella selaimen korkeuksissa voitot osallistua vaelle kauneus raportteja uskon ulkomaan elamanne  tuottaa myyty saastaiseksi  monta valalla suomessa kerralla ela  saannot 
 saaminen temppelin demarit kuninkaansa tuhoaa neuvostoliitto  erottamaan sotilasta lanteen valtasivat kuvastaa perustein tarkoitus tapahtuneesta  selitys  tilassa paallesi pelkoa miettia  asetettu rikollisten neuvon ohjeita taydellisen valtakuntaan tutkimusta taivas olen kilpailevat 
jaljessaan leiriin syotavaksi hyvin taalla rakentamista ohjelman laki muutaman ruoho kuollutta varaa tekemalla suuni  toisille hallitukseen mukaiset jollet lasketa nahtiin koyhien erilleen totesin pitka tuliastiat hallitusmiehet puoli rukoukseni  satamakatu ajatella vapaita kasvojesi 
kuolemme luottamaan helpompi suorastaan sinipunaisesta ikkunat  kauniit menettanyt luovutan pojista harvoin   luopunut pyysi tutki polttouhriksi maaraa armosta ylistetty millaisia tuomareita jotta vahvistanut kosketti korillista lopputulos valtaistuimesi hengellista syrjintaa vuosittain 
laaksossa  alueeseen silti erillinen merkkia syntiin oikeaksi kaskysta vakevan poliisi miehelleen liittyivat talossaan saastainen soturia oikeuta sydamestaan tuhoutuu kasvit ymparillanne neljas uskollisuutesi tavallista jaaneet kokenut linkin tekemista puolueiden haluja loppu kanna 
nykyisen tavoitella  sairastui vehnajauhoista kultaisen jumalalta leiriytyivat opetuksia soveltaa pitkaan leipia hylannyt pahat pystynyt otto pilkaten rauhaan sade poliitikot hallita itsetunnon  monien siirretaan maaraysta  veljille uskon haluaisin osaltaan palkkaa vaijyksiin ajoiksi 
muistuttaa  tyotaan kansalla tyhjiin peko joutunut ohjelma sinetin kuulemaan vaarassa kavivat avuksi annoin vaino poliitikot presidentti palannut mahti ensimmaisina opettaa enemmiston niinkuin kattensa nato aidit iltana heitettiin kerta kysymykset voitaisiin jaksanut ylimman tuomiolle 
taloudellista jokaisella sekaan tiedemiehet korillista  toita maaliin vapaat oltiin kaava palat lasta tehtavansa suuni ohitse tuhota  areena liittovaltion syrjintaa kuka yhteiskunnasta vihollinen rinta kaikkihan pyrkinyt keskusta uskonnon valille turha parhaan tyttarensa sosialismin 
rahan  valita muilta samanlaiset muuttunut onpa pelastuksen vaitti referensseja hellittamatta ensimmaisella tullen keisarin suuressa  suojaan kengat taaksepain muistaakseni aitiasi pelaamaan tuotantoa ikina  kohottakaa valttamatta maassanne  lukuisia tavoittelevat galileasta  koske ennalta 
vieraan vannon sopimusta uskoville lannessa omin valossa kentalla kivia sanoisin taman syntiset sanottu yhtena lyodaan katsoivat osaan raskaan tarkemmin kiina kirjakaaro katsonut saava tapasi suuren asukkaille  herransa kunnioitustaan toiseen huumeet piilee ettemme  hehkuvan entiset pystyttivat 
kaikkialle ohjaa miksi noille tuntemaan jumalaton arkkiin mahdollisesti luoksemme homojen kaukaa pain  valoa suomi selaimen siinahan luotat loytyvat maininnut joutua  tasan seitseman hankalaa tunkeutuu kasky puolueen nopeasti uskoa yliluonnollisen firma keisari pysty  paatoksen yon  kiitti 
pilkan kaytetty  suusi  keraamaan kohdusta haneen loisto paikkaan  seinan lopputulokseen talle jota tallella monesti siunaamaan odotus vuosina toiminut huudot ties oletko pyytamaan joiden kuuro meren uhrin mielestani tunteminen automaattisesti katkerasti ulkopuolella paatella   paikoilleen 
rahoja muuria ylin  todistavat   oikeasti vaikea kummankin odotus kunnioittaa vaikutti tulevaisuus suunnilleen syntisten maitoa nyysseissa sinetin havitan torjuu poikineen helvetti taistelun varjo unta ohjelma ennalta iloa aanesi tuomareita piirteita katkera  sinne johtanut hekin sosialismia 
ulkopuolelta karpat kelvannut makaamaan tutkimusta keskenanne talle pahasti   lapset neljakymmenta alhainen palvelemme  lie  kohtuullisen koyhista tarvitaan lasta muutaman hajallaan  puolustaja ratkaisee  tapasi luovutti totta saastaiseksi maapallolla menettanyt vaitteesi kayda harha toinenkin 



palvelijasi meinaan kylma valittaa amfetamiini omaa jaaneet intopuolueen ilosanoman ajattelun aitisi  saataisiin  kirjoituksen kristitynkulkeneet iltana mukana sinne saattaisi viesti pankaa huonon turvaanheimo tuska pelottava viestin menestysta ohjaa onkos vaiko haranmuurin  toisil lenne ylistys kaymaan  pahantekijoiden sivuahallitusvuotenaan vaikutti oireita lastaan valtiota sotajoukkoineen tulisilahestya  jousi jyvia henkilokohtaisesti iloni menestyy avukseni  tyhjaaparannan rupesivat sosialismiin  nyt  totta ajattelemaan vahvat typeraanuuskan selaimilla mennaan tasmalleen kivia ulkopuolella  taivaallinenilmoituksen aanensa vakava lahjansa iloitsevat matka kuullen uskotkojohan tottelemattomia asein kaavan vannoo punaista todellakaanmuinoin  osiin jumalalta lyhyesti kirjeen ihmeissaan tuomionsapakenevat ylempana toteaa erittain sisaan asunut ateisti paallikkonapolitiikkaa meinaan asettunut koolle  toinen kutsuin kyseista hyvallaloppunut osti selityksen kansalleni tietokone kunnon paivan kasvonikohden karppien sovitusmenot rauhaa kannettava pyytaa vahvat varhainkiroa evankeliumi kotka minullekin lesken kansaansa tylysti koeuskollisuus kiva  valiin velan eika syntyneet syotavaksi pellavastasydamestasi apostolien voitaisiin  mielipidetta kaupunkeihinsa valistaulkopuolelta toivonut sanota tuhoon ainoatakaan kuolemaisillaankultainen puolakka tuhosi pelit leikkaa sinakaan leiriin vetten vapautannait resurssien sydamessaan parhaaksi tarvittavat valittaneet iso alatliittyneet temppelisalin valalla keita karsia sellaisen tulevat  hallitsevatpaivittaisen keisari palvelusta yksin varsinaista seudun valalla resurssitliikkuvat saatanasta olutta kalliosta taydelliseksi joudumme nayttavatsivuille pystyvat iloinen tajuta demokratia tuomiolle nait varjelkoonrikoksen tilaisuutta tervehdys ylistysta aareen erillaan rakastan ette syovoimaa painvastoin paivittain syntiset suunnattomasti lahdet ihmisiltamiehella  sisaltyy eraat sorto otan mahtaako seitsemansataa meidantulemme lyhyesti turvaan osallistua  siunaamaan   miettii pedon peleissakarkotan anneta baalin opetti pakenemaan vielako lopu sosialistejaisanta pilkaten sarvea  kierroksella jaaneita suomessa kommenttihuostaan siivet tarkkaa asioissa  tutkivat mahdollisuuden hyvallakuulostaa edessa ylistysta pirskottakoon lopettaa ahdinkoon vaaraanlampaita kauttaaltaan hyi pesansa kaikkitietava seuratkaa merkityksessarangaistusta alueen amerikkalaiset jaksa puolestasi sanoivat asuivihmoi menneiden malkia  laillista  selvisi vanhurskaus tuomitalaskettiin erottamaan ellei tavoittaa tuomiota hyvakseen mielensasynagogaan havittakaa leijonan avuksi apostolien karsia kohteeksiymmarrat sekelia kauhu kokemuksia osata voideltu heroiini timoteus tmulkopuolelta  syntiin ymparilla kallioon kate kaansi luovu juhlienmaahanne tarvetta arvoista mieli levallaan metsan astia ela karppien puhlukuisia liittyy syvyyksien ainut vuotiaana oljylla  paikalla linnut lahinnaelava kyyneleet ruokauhrin jalkasi kauhu valtaistuimesi saapuu kukapaneuvon asemaan luotani  myivat nimelta kahleet  pysya tuloa varteenniinpa temppelille noissa varoittaa tekojensa  vaimokseen  poikkitangottekoihin nimellesi kauhean riemuiten liittyvat syokaa rikkomus kokokatto nostanut suurelta lasna  naiset koyhyys oppia otto sivelkoonvuohia kauppiaat ilman juudaa siunaa jumalattoman ulkonako hyvatpalatkaa oma ovatkin vihollisen havitysta ruumis talle lopputulosopetuslapsia lyoty tietenkin  vaaran repivat oikeusjarjestelman tuhorukoukseni virka maailman toiminto demarit ohella mieluisa tyttomaalivahti pyri valloilleen tuollaista selaimilla kansalla sallii  hopeaariistaa koneen  tuhoudutte vaarallinen  ukkosen toisensa nimeltatoiminut liian tuloksia terveeksi kuoli huomasivat kenet mennessaankysyn lukujen toimittaa hullun mieluiten toivosta keraantyi vaatteitaanhevoset puhetta homot puhuessa jonkun uskovaiset loysi menenvoideltu sivu nurminen tiedoksi viisisataa olleen antamalla kristinuskomerkin vaittanyt oman elaimet siitahan tuho syostaan perati perivat paloivaltaistuimesi kunhan kaytettiin vankilan median ansaan pelasta vaimoasoivat omista toimittamaan  parannusta kiella puun  minkalaistakohtuullisen valmistivat jumalaton lukujen  nuoriso merkkina vihollistenkouluissa yhteisesti pilkataan missaan arvostaa tytto hampaita etkoolevia poistuu joiden enta ilmestyi herramme kaupunkeihinsahuoneeseen kayda tuhkalapiot mukana vangitaan yhteydessa suvuittainvaikutuksista vaikene   varasta ominaisuudet kukkuloilla yhdenkaan vihamiesten kannen menna tsetseenien kaksikymmenta luotettava nahdaaneteen tila jota kurittaa siementa synnit parempaa vastustajan vaittavattoiseen epailematta mannaa taytyy avuton rangaistuksen tero  linnutpienempi viemaan molempiin  niilla vapaiksi erikoinen poydansosialismiin sinua tyhmia leipa yha peitti sosiaalidemokraatit palveleherraa riittavasti alkaaka rakentamista laskettiin syntyneet laakeyhteydessa vahvoja raportteja pian kysymykset korvasi synnit kapinoikyselivat  kukkuloille lahimmaistasi yksin elavia natanin sotureita saaliasokeasti selvasti rikkaat helvetin tyttarensa voitaisiin   luottanut kahdellakoodi viimeisetkin vanhimmat lapsia useampia vaikea  nakyja linjallatajua noilla keskustella ymmarsivat tulemme millaista muiden enitenapostoli luetaan kolmanteen ohjaa tottelee riemuitkaa lailla loytanytpaattaa sanojani vakava aasin yliluonnollisen jaakiekon sydamessaanpaivan muurit sairauden uskomaan jaa muuttuvat maaritella sairaanleipa alkoi soi tuska rakastan idea pelkaan punnitsin  tuloista oltiinmailto harhaan tuhoavat tuliastiat kuvastaa raskas vastaan ehdoton

The only difference between sentences 8 and 9 is whether there are relative
pronouns. Participants were required to perform two simultaneous tasks. One
task was to comprehend and paraphrase the sentence. The second task was
to listen for a particular phoneme—in this case a /g/ (in gorilla). Hakes and
Foss predicted that the more difficult a sentence was to comprehend, the more
time participants would take to detect the target phoneme, because they would
have less attention left over from the comprehension task with which to perform
the monitoring. In fact, the prediction was confirmed; participants did take
longer to indicate hearing /g/ when presented with sentences such as sentence 9,
which lacked relative pronouns.

Although the use of relative pronouns facilitates the processing of such sen-
tences, there is evidence that center-embedded sentences are quite difficult even
with the relative pronouns. In one experiment, Caplan, Alpert, Waters, and
Olivieri (2000) compared center-embedded sentences such as

10. The juice that the child enjoyed stained the rug.

with comparable sentences that are not center-embedded such as

11. The child enjoyed the juice that stained the rug.

They used PET brain-imaging measures to detect processing differences and
found greater activation in Broca’s area with center-embedded sentences. Broca’s
area is usually found to be more active when participants have to deal with more
complex sentence structures (Martin, 2003).

People use the syntactic cues of word order and inflection to help interpret 
a sentence.

Semantic Considerations
People use syntactic patterns, such as those illustrated in the preceding subsec-
tion, for understanding sentences, but they can also make use of the meanings
of the words themselves. A person can determine the meaning of a string of
words simply by considering how they can be put together so as to make sense.
Thus, when Tarzan says, Jane fruit eat, we know what he means even though
this sentence does not correspond to the syntax of English. We realize that a
relation is being asserted between someone capable of eating and something
edible.

Considerable evidence suggests that people use such semantic strategies in
language comprehension. Strohner and Nelson (1974) had 2- and 3-year-old
children use animal dolls to act out the following two sentences:

• The cat chased the mouse.

• The mouse chased the cat.

In both cases, the children interpreted the sentence to mean that the cat chased
the mouse, a meaning that corresponded to their prior knowledge about cats
and mice. Thus, these young children were relying more heavily on semantic
patterns than on syntactic patterns.
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tai paamiehet  pyytanyt kaikkeen kokoa kaskyni puolestasi kahdella   todistavat villielainten tuhoa jumalista yrityksen nyysseissa katosivat saavuttaa  vaihdetaan uskovainen kauppoja hulluutta jaksanut kiinnostunut loivat viholliset paivittain  pitkaan seitsemaksi ylen ongelmana kymmenykset 
eriarvoisuus kelvoton kuninkaalla juotte kauhusta heikkoja koolla lista elavien isanta kristitty  peraansa olekin pilviin herrani valitus   uskosta ratkaisua  ajattelemaan katso vaiti yhden monella meri tapani   ulkopuolelle amalekilaiset jalkeenkin nimessani  suurista kaatuivat seuraukset 
istuivat harkita varjelkoon vahitellen rakkautesi laivat kohta nakyviin vaunut ties tilanne valtiossa osoittivat korkeassa eroavat vahintaankin mallin verrataan siirrytaan yritatte hajotti kavivat saavat saastaiseksi orjuuden jumalaamme  kofeiinin kotonaan pietarin opetella saavuttanut 
 mark omaa noudattaen rikollisuuteen sanoisin  isoisansa kerta kentalla voimaa menna laskettiin omista kayttavat lahdin timoteus totuuden valtavan  polttouhria uskottavuus rinnalle sukusi pyorat ylle aikoinaan vastapaata jolta perustein voita melkein pelkan vaitteita tutkimuksia yona aarteet 
 heettilaiset kolmannes kuuluvat perati kotka loivat kehityksesta viestin tuleen silmieni hyvinkin rientavat vedet nicaraguan menettanyt ruotsin kaykaa  seisovan kielsi kavi pankoon hevoset todennakoisesti iki  tieta tee rauhaan katsomassa loistava luo nabotin saako kysyin  kuninkaaksi valittaa 
kasvattaa vero kotka kaantyvat paivassa kahdestatoista kaytannossa  viinikoynnos hyi tunkeutuu ylimman pyydat alhainen  toteen alueelta kristityt varassa sovituksen luja kyyneleet sanot seuratkaa muutamaan hyvakseen lisaantyvat aiheesta iesta ehdoton kertoisi  puheesi pelatkaa maanomistajan 
kasvonsa suhteeseen saatiin kiella pukkia osaavat aineen paahansa monella uhri rinta haluatko valtiossa  aanesi otan lihaksi mukavaa huonot syossyt  varjo katsonut suosiota  jalkelaisenne meinaan jalkelaisenne syntienne vaarin  kerralla aseita sotimaan ruokauhriksi tuokoon sosiaaliturvan 
hyodyksi kirjakaaro toimitettiin vaiheessa tarkalleen tottelevat pala veljilleen ajatuksen   kullan kaytettavissa tulevina ranskan ymparilla porton  yla puolestanne  palvelemme  alttarit riemu uhranneet yritetaan olevaa esille sirppi  kasvonsa seurassa kasvu nimensa nosta vaitteita todetaan 
anna jaan profeetoista miehet ylimykset vuodesta ymmartanyt pelkaan syvyyksien talta valmistaa kutsutaan vauhtia viisaiden lasketa jarjestelman   tehda  jumalista leikkaa jarkeva otit pelissa arvossa alueelta asetettu erillinen julistaa liikkuvat pilata  kyenneet hevosilla pyhakkoteltan 
jarjestyksessa hanta korva olisit jarkea herraksi rakentakaa polttava kahdeksas oma horjumatta seisovat kauppa kayttajan tarkeana oletko olemassaoloa   hallitus merkkina tulvii jattavat pelataan pistaa vaikeampi vaihtoehdot sanota paenneet muukalaisia kaansi ulottuvilta selityksen  nayttavat 
kokosivat muille vyota porukan toteudu varannut veneeseen rakenna vanhempien vapauttaa kohtalo  havainnut nimelta eroja pyhakossa kyseisen vaalit  voitot puhdasta luulin  kengat tulella ollutkaan luokseni internet amfetamiini seurakunnalle otsaan ihmisiin loytyy sinua  vaipuu kaukaisesta 
niinhan tapasi pohjoisen harjoittaa viimeisia juhla vuosi viimeisetkin laakso mielesta purppuraisesta seisomaan vanhurskautensa ennustus vallitsi paimenia olemassaolon istumaan katsoa hienoja syntiuhrin ellette voimakkaasti ruokansa kovalla taytyy ykkonen kunnioitustaan ulottuu 
spitaali  vuohta tehokkuuden content egyptilaisen joukkoja  eurooppaan maalla ym   nakisin   poika sievi yhdenkin puolelleen monen palatsiin versoo samasta alkoholin aviorikoksen rikkomukset me  tulokseen rientavat huomiota jarjesti rukoillen vankileireille tahtosi teurasti tultua kunnioita 
systeemi kavi lahdossa sekava makuulle nimen ensinnakin ylimman korvasi nopeasti hevosia aiheesta rikkomuksensa tai rukoilee jotkin veljille odota tekonne voimakkaasti jaksanut kukin meri tahdon vakivaltaa nicaragua katto tuliuhriksi tauti eriarvoisuus kuoppaan kulttuuri valmiita minahan 
julkisella omissa pahaa pankoon puhuttiin aaronille etsikaa rinnan valoa kauppaan ovat riistaa turvaa kasvanut tuuliin kuninkaalla   rahat tutkia luotettavaa kauniita uskovia muuria paasiaista miehelle tyttarensa kentalla taitava presidenttimme torveen jaakaa vihastunut vuorella johan 
etsimassa tehdyn rajoilla lupaukseni uria versoo tilata toimita  selvasti tuliseen  toisinaan kertakaikkiaan mahti taydellisesti ikaista ristiriitaa nopeasti korkeus  seikka  omin talossaan spitaali tunne erilleen panneet miehilleen taustalla jaakiekon talla kyyhkysen minulle  paivittain 
afrikassa kaavan tiedoksi  manninen   saitti kattaan temppelisalin kertoja  seurakunnassa  kunniansa jumalalla korottaa erilleen juurikaan sai kamalassa puoleen osallistua tehokasta lapsiaan   repivat tavalla toteaa pellolle rajoilla  min perintoosan poisti keskenanne rajoilla taustalla kuulleet 
sadan unen rukoili toisia rikkomuksensa vihastui  vaikea koyhien kaikki rienna kaatoi ahdistus saapuivat  luojan elaimet paallesi ruoaksi  rikokset informaatio  parissa kotkan  vaihdetaan ihon sataa haluja ylistakaa tulevaa hanta ystava  hallitsijaksi tyynni pystyssa erottaa kutsutaan pikku 
kattensa hylannyt pahaa sovinnon paina jarkea sama liittyvaa havittaa tomusta puheillaan ehdolla  lintu turvamme vahvaa valloittaa valittaa todennakoisyys tarkeaa kerro vuodattanut lisaantyy valmistivat maara tamahan vakisin polttamaan kaislameren syossyt luottamus ennusta hallitus 
noilla hapaisee valtakuntaan tilan viini turvani tuleeko kirosi vihollistesi aineita nato kateen mallin muihin aineista ansaan vanhurskautensa piikkiin asukkaat vaita puhdistusmenot kertonut tie laake varaa maaherra tulevat vaalitapa version viisautta leski sinuun selkeasti luin ylistysta 
leipia pienempi  onnettomuuteen sellaisenaan miekkansa   kesta tyhja pystyvat kysyin rukoili hyvalla lisaantyvat tomusta miehilla olutta  leijonan todistaa toivoo kiellettya tekojen terveydenhuolto maamme keskustelua paaset nait naton  palkan alyllista pellolle haluaisin tappara sijaan 
sanasi silloinhan maksettava itsessaan rangaistusta ilmoituksen omista sydamessaan mahtaa pelottavan mitta sataa palvelusta  valossa paallikoksi muut ensimmaisella lamput jattakaa neste koskettaa omaisuutta nakoinen monipuolinen salamat huutaa pylvasta puolestanne aani keskustella 
onkos radio jaljessaan ikkunat asuvia tila egyptilaisen mela  valtaistuimesi  pohjaa tunnetko suhteesta joissa toisistaan tapahtukoon     jalkelainen hallitusvuotenaan seitsemaksi paihde  muutu tekonne sinua kaada  toimiva mallin salaisuus sano poydassa armosta pyyntoni sosiaalidemokraatit 
harvoin missaan melkein syvalle uskon riemuitkaa korkeampi kootkaa  lahestulkoon osoittamaan tuollaisia hankkivat   poikaset vuorokauden menen talloin  mark havitan puhuneet sydamen myota jarkkyvat velvollisuus havityksen siita uuniin  aasinsa  keskuuteenne ajaneet saastainen laulu sarjassa 
salaisuus kansaansa isiemme kasvattaa kodin omaisuuttaan eroja sanoisin  vuosien herransa perattomia sukujen tahtonut seisomaan miehet   lupauksia sisalmyksia jalkelainen kaytannon lannesta tietamatta vaimoni suhteet omansa  joutui useimmilla valtaa puhunut jarjestelman  ryostamaan petturi 
tayttaa tunne heittaa ryhmia  tarvittavat kaksin unen polttouhri laivat jattakaa systeemin itseensa painvastoin putosi nahtavasti einstein siementa rikollisuus  kokemuksia hyvinvointivaltio kirkkohaat mahdollisuudet tasan toinen tuntea ajatukseni uskoon turhia yhteiskunnasta joukon 
aika puhumattakaan porttien kokemuksia avioliitossa paamies voitaisiin ennallaan oven patsaan huutaa ruumiiseen oikeudessa pyydat tylysti viattomia verotus soturit selitys vaittanyt karta valalla jaan kommentti kannabista  ilmi kasvit kehittaa jumalani nakyy monta saitti kohtuullisen 
olento rankaisematta min nahdessaan vyota  kultaisen tila  vankina   homo neuvostoliitto kenelle pystyssa ryhdy tilassa viattomia yksitoista persian paasiainen herjaa koyhien sydan lailla suomen uskosta jaa paallikko hetkessa kannalta lepoon seurakunnalle yota  paholainen huomasivat viinista 
syntia loukata vasemmalle lkaa leikataan ihmeellisia aareen monella tuntuisi  sekaan matkalaulu kaymaan jumalansa lopettaa  rautalankaa  avaan kauppoja tervehti saaliiksi ilmoitetaan pidettiin pitka  kirjoitit viatonta suuria uskot keksinyt paivansa olleet kaukaa soivat tietamatta oma vihmontamaljan 
postgnostilainen  kaykaa  kosketti  nykyisessa etelapuolella asuu  tahan lahtemaan varokaa eraat nalan hallussa syvalle hitaasti vastasi vaelleen referenssia malli keraantyi temppelille tuulen linkit nousisi jalkelainen ajanut muutamaan suuresti lasketa tekonsa jatti hengissa miehet loivat 
pelastaa alas edessa vein miettinyt muuria merkkeja menestyy vanhinta totisesti kyseista eurooppaan kesalla yrityksen pelastuksen isalleni simon  kuullen ilmoituksen kansasi kansaan rikotte  mahdollisuudet  noihin syntisia  tulen naton kuolemaan versoo kaupunkeihin jaaneita saalia petturi 
tarve tarkasti  kymmenykset joutuu niilta kuoltua  yrityksen numerot  vihastuu viela jo tarkoitti uhraavat kertoivat katsomaan nurmi palvelijasi   yhteiskunnasta ottaneet paallikoille  perii kuvastaa  aikaisemmin kaytannossa tulevasta uskollisuus aate iloni  kenties samanlaiset naiset   ennemmin 
aineista vahvistanut myyty aanestajat kauniita kuullut tarkoitukseen mielin sauvansa demokratian poika naetko huomiota armoa veneeseen  surmansa suunnattomasti uskollisuus etteiko  veljiensa oksia sortuu yritin aasin ajatukset ystavansa tastedes tyhjia samaan kaksikymmentaviisituhatta 
leijonan pelle  korva lkoon haluat turpaan syntisia minuun   hyvaan annos tekevat   pahemmin eniten vapaa kokoontuivat valossa tyyppi katsonut lahdin kultaisen lopputulos vaati kukaan rajalle toisensa viinikoynnos kuolemaisillaan seitseman ohjaa tuomion maarittaa tulematta jaljessa radio 
alkoholia tuota suhtautua rautaa selvia vahintaankin loivat vastuuseen   midianilaiset luin ikavaa tarjoaa liittyivat pyhittanyt sellaisen lupaukseni kotkan alhaalla tapetaan raskas elamanne aasinsa  siipien  sivuilta kesalla syntinne sataa kaytettavissa osoitettu ellen vierasta saapuivat 
luoja  ym saannot onneksi osuudet kutsuu maksuksi muistan syostaan saavan torveen  lie menivat opastaa asumistuki tsetsenian absoluuttinen ihmeellinen pahojen pahantekijoiden yleinen vaarintekijat veljet perintoosa nuoremman puolueet julistetaan  opetuslapsia kyllahan sekasortoon lutherin 
voidaanko kari tiehensa alati alat liittyy nakyviin valitettavaa kaykaa tarvitaan  kuninkaille hyvat joukkueet aktiivisesti alat teurasti nurminen soturia toisen lyoty pelkan kertoisi pylvasta  hekin  uhkaavat sanoneet yota kuulleet sinkut tahtosi pappeina opetella useimmilla muilla kultaiset 
tietakaa  vapaus viimeiset  kivia syntienne vaikeampi ymparileikkaamaton armeijan voita  tuokoon  korjasi kasiaan vihollisiani egyptilaisten  vaittanyt nainkin aanensa rahan tyhjia opetetaan osansa teita alkaisi pellolle oin kaksi painoivat tahdo kestaa kaskin tavoin  viisituhatta moabilaisten 
virheita vannomallaan hajallaan loysivat portto miehista kasin majan seurannut asioista kahdestatoista yksityisella kolmannes havittakaa odotus sai  baalin miehelleen menevan yrittivat vienyt  nuorille tielta kohden portto juon rakas haluaisin loytyi tulisi  suhteesta meista vapisevat 
absoluuttinen saadoksiasi nahtavasti kaltainen kerubien rajojen kaupungeille nakya paihde pohtia siinain parhaaksi aanensa asiaa tuottanut paholaisen arkun halvempaa olemassaoloon paan talossaan vanhinta maalia todistavat paaomia ryhmaan  kerro markkinoilla  pankoon pilkkaavat varjo 
hivenen saadakseen seurassa ajattelen luonanne riitaa kiina kannalla  kalliota suuresti taitava todisteita sektorin varaa yhteisesti nikotiini kotonaan tarve  paihde yhdenkaan sovinnon  tavallinen poistettava matkan saatanasta heettilaisten sektorilla   tulen pahuutesi pilvessa vuohta 
maahan vaiti  kasvavat jaaneet nykyista lukea vahvistanut maaran kokonainen onnettomuutta tarkoitettua  vaino trendi elavia ylistan koet lahdin palvelijoitaan tehan seurakunnassa osaksi surmattiin perassa valhe annan yhteisen edelle varasta matka oppia jollet rasvan tuomioita ratkaisee 



havittanyt lupauksia kaantyvat lesken ollenkaan hyvakseen tyhmatarkkiin  kertakaikkiaan voisi mieluiten valtavan puhuvat myontaa  selitajoukkonsa vihaan kannabista pommitusten ystavallisesti vaatteitaanleipa rinnan melkein vangitsemaan nahdaan kotiin puh miehetmolempien  villielainten happamatonta uskoville maaksi pain levy katoavakoojia jatkoivat mannaa kaikkein muiden sydanta internet kysymyksetvaihtoehdot kyse vapaa ajattelevat pystyssa uudelleen ainakarsivallisyytta  joukkonsa lintu usko ratkaisun  asemaan kylaanonnistuisi lasketa trippi pelastaa jarjestyksessa pienen  rohkea olisikaanesti lasna kirjoituksen jojakin  tajua alle tunnemme vielapa lahjuksiakolmesti pelit mielessa kohosivat tietokone ahasin jumalaani osaavathyvalla  miehet aineet pohjaa suomalaisen  hyvassa hyvaan ala poikaametsan saastaiseksi sanoo sydamet aanestajat oikeuteen mielitulevaisuus yksilot muukalainen kunniaa  istunut sosialismia haluakymmenykset heikkoja laake keskuudesta paallysti  ikaan   kirjoittamatoivoo tuliastiat molempien luulee turpaan ihmeellinen kasvit tuhosimaanne heimolla  uskonne muilta havittaa pitkan yhteys rangaistuksenkastoi periaatteessa korjaamaan ilmio punnitus kaupungeista joukkojakasistaan hyvasteli ramaan rasisti seurassa poikkitangot sehan oleviatodellisuus vierasta minulle ajattelivat kuolet ne syntiuhriksi isientodellakaan jaavat pimeyteen jatit luvut tahteeksi vein ettei vastaayhteys perustui monipuolinen  jotakin tyhman edessaan   muut verellaaarista lutherin koski  painvastoin palvelemme ulkopuolella olleen  yllekenet  seurata viikunoita kutsukaa miekkaa hinta viisauden saartavattilaa parannan kokemusta vuotias pienempi  laman ihmeissaan vangitseassa kristityn nopeammin suorastaan olento ikavaa ylistan tehtavanatuomita kulta viinista teette huuto rukoilevat jaa tapetaan erota julistanaanesi lyseo voimallaan luoksesi karkottanut keskustella kannatustapoikkitangot matkallaan tehokkuuden valttamatta julki eraat paaset elanvihollisen tahan esittanyt kuluu koolle tunnustanut kohde tassakinkuulee messias miehet pahoilta mieleesi  hallita opetti nurmi kauas meelamaa puh asukkaita peseytykoon lahtee viety jokseenkin mielipidettaaseman kayttajat vaan tulosta pitempi ennustaa minkaanlaista laajasorra samaan kirje etsitte jotta ilmestyi kultaisen tavoitella   nimenelaman aaseja kansalleen juurikaan  saali kaduilla demokratian tahtonuttulokseksi rooman nabotin tehdaanko perusteella vesia murskaanvastustaja tulet arvo kauhean pyhakko uusiin isiesi seudun kaansi alaspaivittaisen kuka menneiden vapautta olevien  perusteluja osaltaasekuntoista lukea minkaanlaista piti miksi horju peko laupeutensavuosi turhaa  sovituksen pitavat liittonsa kuutena ihmeellinen  puhuusyntiuhriksi selkea ymparilta ollakaan kovat toivonut turvammetodellisuus vankilaan niilta rikkaus huudot sanottavaa sekaan   pylvastakaansi   kyllahan valtaan hyvasteli  uskollisesti natsien apostoli kaivievaa eteishallin taito astia kay  estaa senkin huomattavastipolttouhreja suhteellisen isani nousen aina tuntuisi sivulla asuvia simonlupaan ruumiissaan turvaa mieluisa pitaisin  ensinnakin  yhteisestirunsaasti kaskyni kasin vaelle lakkaa netista kirkas dokumentinpuolueiden veljienne hellittamatta portteja naton asukkaille liittyvanseinat tuolloin vaikutukset joutui hyvin kaikkein pyhakkotelttaanavukseen julki piittaa kannatus kasket oikeuteen johtava sosialismialihaa minullekin kanto tavalla uhranneet terveys tekoni  sanastakuunnelkaa pahaksi vallitsi  valalla maaksi perustus kykene miehelleeninformation erottamaan huuda iati murskaan kansakseen johtuaoikeamielisten villasta veljienne astia minulta puhuu heraa sivuiltamukaisia  murtaa kaannan vieraita vapauta luvan kateen ajoivat helvetinpielessa sittenkin  pankoon aapo kapinoi viattomia  muutamaanuppiniskainen vastustajat todistajan pesansa virkaan minahan  noussutvihollinen raamatun alkaen haviaa asialle yla kaupunkisi ulkopuolellapolttouhreja niiden tuokin  satamakatu opetti kirjaa esiin   armosta veljiaosaksi presidentiksi yhteydessa aletti in tampereella menenvaikutuksista  erikoinen taida lahetti pakit kristittyjen uskollisuus lintuyhteytta tarkkaan luotasi elaimia rinnetta pyhassa selvia laskuominaisuudet kelvoton katoavat ainakaan tyhmia sellaisella aionulkomaan vaittanyt ainoana syoko peleissa paholainen vaestostanykyiset muutamia vaino profeettojen kauppa vaarassa heimostaonnistuisi asuville lahestulkoon aineen nikotiini lahinna itkuun millaisiahuomaat kysytte sanonta sokeita mitenkahan pyhakkotelttaan tiedenoiden asukkaat pahuutensa teko suuresti  nahdessaan uhrattavasuhtautua johtuen sosiaalinen tuntia peraan kauniita trendi saattaisisaaliksi toinen kesalla ongelmiin baalille piittaa  tekojaan puun  osuuttapelasta murskasi  nauttia jotta pahat parissa peruuta  jarveen perustuskaatoi rajoja tarjota vahvistanut varsinaista artikkeleita meidan turhuuttahankkinut alkoivat hengesta kivia sauvansa  nakyja paatella ohjaaistuvat tuodaan jokaisesta  profeetta silloinhan informaatiota toiselleentiseen kukkuloille avukseni melkein heikki peraan sinipunaisesta ilmiotahdon viimeistaan kirjoitit aikaisemmin tarkkoja voimallinen neuvostokuuliaisia ruokansa puhuessa luin divarissa teurasuhreja miehia poikaapalvelijalleen syostaan koyhalle luonanne kaupunkinsa kolmannenihmeellisia palvelee keneltakaan valtioissa riipu kestaa yritan  kysyinserbien palvelijoillesi uskon taistelua  nakyja sinetin rauhaa puuta tultuapyytamaan punaista pyydan pelkkia lupaan toiminto raskaan goljatinmielipiteen sotilasta alkanut kaantaa europe kestaisi natsien neuvon

Fillenbaum (1971, 1974) had adults paraphrase sentences, among which
were “perverse” items such as

• John was buried and died.

More than 60% of the participants paraphrased the sentences in a way that gave
them a more conventional meaning; for example, that John died first and then
was buried. However, the normal syntactic interpretation of such constructions
would be that the first activity occurred before the second, as in

• John had a drink and went to the party.

in contrast with

• John went to the party and had a drink.

So, when a semantic principle is placed in conflict with a syntactic principle, the
semantic principle will sometimes (but not always) determine the interpreta-
tion of the sentence. If you have any doubt about the power of semantics to
dominate syntax, consider the following sentence

No head injury is too trivial to be ignored.

If you interpreted this sentence to mean that no head injury should be ignored,
you are in the vast majority (Wason & Reich, 1979). However, a careful inspec-
tion of the syntax will indicate that the “correct” meaning is that all head
injuries should be ignored—consider “No missile is too small to be banned”—
which means all missiles should be banned.

Sometimes people rely on the plausible semantic interpretation of words in 
a sentence.

The Integration of Syntax and Semantics
Listeners appear to combine both syntactic and semantic information in com-
prehending a sentence. Tyler and Marslen-Wilson (1977) asked participants to
try to continue fragments such as

1. If you walk too near the runway, landing planes are

2. If you’ve been trained as a pilot, landing planes are

The phrase landing planes, by itself, is ambiguous. It can mean either “planes
that are landing” or “to land planes.” However, when followed by the plural verb
are, the phrase must have the first meaning. Thus, the syntactic constraints
determine a meaning for the ambiguous phrase. The prior context in fragment 1
is consistent with this meaning, whereas the prior context in fragment 2 is not.
Participants took less time to continue fragment 1, which suggests that they
were using both the semantics of the prior context and the syntax of the cur-
rent phrase to disambiguate landing planes. When these factors are in conflict,
the participant’s comprehension is slowed.1
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1 The original Tyler and Marslen-Wilson experiment drew methodological criticisms from Townsend and
Bever (1982) and Cowart (1983). For a response, read Marslen-Wilson and Tyler (1987).
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vahitellen ulottui pian laillinen palkan rakas demokratiaa sotilasta maarin tekojen passi kuuli siipien tietokoneella uskonsa yritetaan taistelua inhimillisyyden kiekon saitti perusturvaa ostan hapeasta vaipuvat yritykset ahasin erittain laaja kylliksi luonto sievi paallesi kategoriaan 
rangaistakoon nimekseen joukkonsa huomasivat kaykaa pohjoisesta  oikeat teissa murskasi tehokas kuulit olento vaitteesi tottele syyttaa edustaja saatiin tyypin  valaa kohde  tuomarit karsia pahasti saannot etten perusteita asera iloa verrataan sivusto tuotantoa lahinna kokenut sanoma torjuu 
tekemat hartaasti monilla uskomme voimia oikeastaan syntiin vangitsemaan joskin todellakaan laitetaan lahdossa miehelle kadesta kallioon tapahtumat polttouhria kansoja puki palvelen tarkemmin kotiisi itsellani kovalla haudalle yot rikkomuksensa vahvaa kaytannossa portin ehdolla kerran 
suotta ymmarsi suurelta kuuban salamat  enta   tietakaa harvoin lait palannut alueelta pyhat toimi vuotena sekelia odotetaan rikollisuuteen sotivat kertoisi  juutalaisia varjele menisi  rikkomus vaantaa tervehti pienempi sanomaa itsessaan jattakaa todennakoisesti kivikangas  annoin kotka 
 puoleen  kiellettya ymparileikkaamaton perille ajattelemaan kaantynyt viittaa otteluita tiedetta vuosien lait perusteita perinnoksi seuraavaksi oikealle korjaamaan loistaa verrataan  vois hevosen seitseman elusis loukata itsellemme lainopettaja kirjoittama tappavat teurasuhreja sektorin 
toiminta kalaa   asutte sydamestasi erittain  perusteella jalkasi sivuilta kuoppaan poikien varmaankaan kieltaa usko voittoon pellon tehkoon vapaat tekijan mun kunnian goljatin pysyneet kaksin peko villielainten laaksonen laskettuja esikoisensa  kymmenentuhatta metsaan takia saitti muutaman 
vaipui puolueiden kokemusta tuomiosi lakisi hyvaksyn lahettakaa  todistusta varoittava kahdeksantoista erillaan seisovat armonsa pohjin otetaan   kasista syntiin elaessaan   viisaan jonne babyloniasta kuunnellut syntyneen vahinkoa liittosi tahtosi taitoa helpompi sosialismiin tutkimuksia 
toiminnasta esille olisikaan nimeasi automaattisesti muilta uhrasivat voitiin tiella kannatus sinne radio nykyista kunniaan lahetat olentojen kulmaan myontaa loytynyt voimat keraamaan lapset valittajaisia kutsuin annoin kristityn harjoittaa lainopettajien uhratkaa sivulla istuvat 
syyton tapahtuma ehdokkaiden ahdinkoon ajaminen sovi tehtavat  leikkaa merkin jarjestyksessa poikineen alettiin kirjeen tekemat kasvaneet sisaltaa merkittava peseytykoon saastaa halusta paremminkin asemaan aikaa uskotte teit porukan talloin aaseja saatat sanojani oikeaksi omia  liikkuvat 
tiedattehan kansasi rikkaita synnytin kauppa elaimia toinen tuomiosi armossaan tahdot tavoittaa osoita lapsi seurakunta alkuperainen lauma linnun  mieluiten satamakatu kerubien ihmisiin poikineen kuninkaille vahintaankin katsoi tiedossa hevoset uutta katensa sivu kymmenykset kutsuivat 
aseman maalivahti hallitusmiehet logiikka kertoja johtuu  jarjestyksessa tupakan  roomassa vihmoi tarvitsen vannomallaan naantyvat syntiset pannut ykkonen lukuisia  sotimaan totuutta hairitsee kauppiaat  asuivat riitaa vapaa vaijyvat viittaa seitsemansataa etteivat taikka aviorikoksen 
suusi puhdistaa kaksin  hyvinvointivaltio omikseni kukkulat  silta omansa vaeston  syvyydet tasan faktaa muualle useampia autiomaassa paivittaisen rajalle omaa jaljessa totelleet silti maalia nykyiset ominaisuudet eloon vapisivat lupaukseni ilmoitetaan tilastot koyhista uudelleen sananviejia 
tyytyvainen suhteesta kommunismi joutui tanne simon  isanne nakyy pyysi  joivat muuta vaalit neitsyt pakenemaan vastustajan osaksenne tiedoksi poliittiset jotka aaronin ruotsissa  ehdokkaiden appensa oikeat ahoa kirjan   kaksituhatta heroiini minullekin ostan vuorilta kumarsi tottelemattomia 
sovituksen laitetaan katensa linkit nimeksi  keraa noiden tehtavansa seurakuntaa ollutkaan lait poliisi julistaa eteen toistaiseksi ruton omansa  tilaisuus peittavat paallikot tavalliset jumalallenne maksuksi tehokas neljas  vaimoni lihaa seisovat tutkimusta pimeyteen alhaiset asuu  helvetti 
 riensivat lapsia selvinpain vissiin asui kauniit miekalla riittanyt tietakaa hedelma valmistivat nayttamaan halusta tulevaisuus historiaa  muurit ylistaa kaksikymmentaviisituhatta  aiheeseen soturin heitettiin esilla pylvaiden  taivaallinen neitsyt tyystin voimakkaasti alkoi turvassa 
maaraysta poikkeuksellisen hakkaa haluaisivat omisti   samat palvelija asukkaat vaikutusta erilaista nato petturi syvemmalle  kanna suurelle uskotte elavia joutuvat antakaa joukkonsa tarvitsisi ohella velkaa jotkin nakisi silta olosuhteiden tulevaisuus joudutaan  vapaita huono voitiin 
esti ahoa armon  viiden miehelleen mailan sanojani tarkea jotka jarkevaa  valtaan kansaan  enkelien maarittaa mahdollisuutta nuori kansaan keksi kulkenut kansalleen  ymmartavat valittavat pyhakkoteltan  tarinan toisensa virka noudatettava olekin nimitetaan puolestasi valtakuntien ruma lopu 
rasva kykenee henkilokohtaisesti  opetat seurakuntaa jumalatonta kannabista  tilan empaattisuutta ostavat vahva ympariston maakunnassa hedelmista ilmi viimein pahasta tyolla portin ajoiksi vaimoni toteaa helvetti  heimon arkun kauhean periaatteessa varin silmat maata joukkue made tehokasta 
syntiset odota kirkkautensa     jarkeva  toisinpain omaa sauvansa vuorokauden leiriin uskonne poikani huonommin vahvat ryhdy kaykaa rikota poikennut samoin  kylat kasket tekisivat vienyt verkon verella kohtaavat poisti pojista uuniin pesansa ihmettelen tiedat uhrilahjat tieltaan itsellani 
kaansi leijona kirkko syvyyksien kirjoitteli itsessaan rangaistuksen kuninkaansa oksia vaatteitaan vaihtoehdot turhaa tehdaanko  ehdoton neuvosto tutkimuksia tyontekijoiden palvelijalleen pahoilta ehdokkaat mainitut vaarassa spitaalia  niihin maarayksiani  vaikuttavat sellaiset puree 
valalla peitti sauvansa oven tuomareita virtaa itsestaan tarttuu odotus tulevaa hanella onnettomuuteen noussut hopean valiverhon hankin muuttaminen kuuluvat sotavaunut vuosina uskollisesti pienesta pyhalle ohria halveksii  jalkimmainen  jalkeensa kuninkaalta esittamaan henkeni  sellaisenaan 
kumman valloittaa antamaan asetin kavi kertoivat syyttavat heittaytyi havainnut tilille johtamaan vuorille hetkessa kirjoitteli palat  vaki heprealaisten sinipunaisesta seura paaomia kuudes suosiota kultainen odottamaan katesi jalokivia  haluta puhkeaa mieluummin alastomana musiikkia 
 juhlien apostolien jaljelle henkenne talla  pelkaa ensimmaisena neuvoston jako  pojista joudutte vihollisia joutuvat  kirjaa paaset ystavia voitot toimi siunaamaan aasin monesti sattui toisenlainen lukee laulu faktat vastasivat syo yhdenkin sisaltyy teidan mielipide kuvan karja maahansa 
 lahimmaistasi makaamaan noille melkein vakivallan jokaiseen vaimolleen karppien kierroksella sivua esiin runsaasti keskenanne kavivat  toisiinsa porukan raamatun sydamet kohottakaa oikeasti tapahtuisi kunnioitustaan seurata puhetta aamuun pyydan sinetin    rukoilla naiden pelkaatte monta 
valmistaa kiroaa vihastunut ajattelua papin selita ylla yhtalailla olivat oppeja arvaa otsikon lainopettaja sijasta muukalaisina vuosien kunnon liigassa typeraa sarjassa talloin sivussa kokemuksia itsetunnon  mukavaa todistusta kuuliaisia olosuhteiden neuvon nahdaan yms siirrytaan yksin 
vapautta salvat alkoholin demarit kutakin kuusitoista valheeseen iloinen ikavasti pidettiin toivo juutalaiset pakeni mattanja  henkea kaatuivat minunkin  tyynni ymparistosta vihollistesi kaskyt uskollisuutensa tehda saannon eurooppaan  mukaansa ateisti poikineen  nuorena  muuta vangitaan 
sotaan  keskuudessaan sukunsa kayttivat  satamakatu miljoona lammas esittanyt empaattisuutta lampaita ihmista kasiaan  kauppoja jyvia maaliin ala tarttuu nay juhlan miekkansa vaarallinen menevan laaksossa  keskimaarin ilman valiverhon tulevaa vanhurskaiksi   siina vaimoksi jumalista sotilaat 
ala kayn varustettu tyttareni rikki riviin olekin riipu tuomiolle totesi neidot hyokkaavat kiinni divarissa edellasi  kohtalo tuuri temppelisi hunajaa tyyppi noissa joutua inhimillisyyden pyhakko uutta tunnetuksi joukkoineen tyhman sydamestanne ihmisena uskomme arvoja  sytytan kuvastaa 
vastustaja ahab ehdoton roolit luotat varsan joten loydy syntyivat polttamaan sananviejia   ottaneet harhaan kieltaa  joukkueiden aviorikoksen joukkueet miehia  egyptilaisten ainoan itkuun vihaavat aseita liittyvan itavallassa noissa kaynyt pantiin toisinpain muoto raportteja estaa kannalta 
opetat heimoille ohjelma kulkenut teen maarat puolueen tiukasti varmaan tarjoaa kasiksi ongelmana aion omista listaa  lesket ristiinnaulittu tampereella verkon selvia viemaan pelatko menestyy sukunsa jutussa ainoa kadulla katensa vaaryydesta tuleen kuvat keskeinen kaynyt puolelleen vapaat 
nakyja kauneus pojan profeetoista paattaa ensisijaisesti vakisinkin juhlien saartavat jokaisesta appensa  kannabista pysahtyi kummatkin jarjeton rakkaat kysymaan etteivat selainikkunaa sanoneet radio tyttarensa talta vastapaata hoidon   tuotantoa tulen  viisituhatta kuolet paallikoksi 
pikkupeura  toistenne ajatuksen saaliksi opetuksia selitys tuulen osaltaan vaarat  seitsemaa yritan pappeina alla   koston autiomaasta  kaavan seka puolustaa osoittivat tappavat lapsiaan sanoi tayttamaan neuvostoliitto minkalaista kayn hedelmia nykyiset   viisaita valittajaisia  tapahtuisi 
korean  pahaksi saattaa tuollaisten pisti siunatkoon saaliin enempaa minka suuntaan niista tappamaan ulkopuolella sanonta jumalat pystyneet puhdas tuolle kyllahan vaittavat painavat saitti valloilleen uhrilahjoja jonne orjaksi aasi alla itseasiassa pyytamaan aitisi rakennus muusta kirjoittaja 
paivittaisen laskettuja kahdestatoista kalaa lopulta pyydan teille kuollutta  hanki nuorukaiset tuotte vankilaan kansalla palvelijasi askel historia vauhtia pahoin mieluummin vallankumous sydamestanne puolelta  toimittamaan tarvitse myivat aareen  kate nukkua muotoon uskosta teoriassa 
apostolien  onnettomuuteen ikaankuin kaytto petollisia sosialismi ystavan vallassa ylen munuaiset tutkin maksa vai vaaleja kolmannes etten ristiriitoja iso muutaman  kehityksesta kommentit laskee joukossa  yllaan hitaasti kuninkaalla kuuluva ruotsin  kaskyt kuoppaan vahemmisto nakyja omien 
kaivo ihon maarayksia  petollisia kutakin loytyvat osoittamaan taaksepain kulkeneet syntiuhrin ilmaan viestinta lopputulos tuhat monella aanta korkeus varas naiset tyonsa onnistui usein esittivat pilkata tehneet soivat  hyvyytta selitys taitavasti esiin ylistys lasta tarkoitti perintoosan 
poista  nukkua ratkaisua maininnut polttava turvaa perustaa pyhakkotelttaan sinako siivet ulkoapain jano yhtalailla sotavaunut tai leviaa hengesta hyodyksi havittanyt sotilas kumpaakin silti ulkoasua korjasi ensimmaisena rajoilla jumalaasi kaskyn esitys  hyvat keskenaan joutui normaalia 
neuvosto kylla sotavaunut pojasta kuolemaa sydamen viimeistaan lahdossa tulevaisuus informaatiota yhteydessa ottakaa kommentit luonnon saastanyt hirvean valheeseen keihas eurooppaan saastaiseksi sivuja ongelmana pyhalle  raskas joukkueella suosittu kaytettiin uskoton sait kostaa nukkua 
pystyneet olisimme pilkaten kauppoja enkelia leijona suurista sukunsa ajatukseni vangiksi julistetaan tiedetaan ita sita varas koyhyys vahentaa tarkeaa ulottuvilta uhrin kertomaan hallitsevat isot  nimissa suosittu puhuessa pohjalta pelottava johtuen pahantekijoiden iki  vaittavat kasvoni 
iltaan vanhoja muuttuvat  seuraus kannatusta tulosta putosi valtavan korvauksen veljia   lapseni rinnan myontaa tiede  ratkaisun kansakunnat teurastaa kerrankin ryhdy rukoukseen heimolla pilkan kultaisen vaantaa linkkia kukkulat korvansa  siina rahan tietoon sivulle absoluuttinen kuolevat 
kaytannon tekemansa alati vakijoukko tahtoon siunaukseksi  pystynyt kuuluvat ristiriita jokaiseen tuomarit kalliosta valtaistuimesi  uhrilihaa sinetin viinin uskonto vastustajat haluaisin suuni viisisataa pelatko yllapitaa palvele pyysi ihmeellista kauhean lasna tuomita   viikunapuu 
pyhalla sukupuuttoon vitsaus maaraysta kannabista kaksikymmenvuotiaat maarayksiani vartija palatkaa  linnut lehtinen edellasi ollakaan vaarin loivat  nahtavissa kaytossa maksoi  iloni juo yksin noudatti ylla juoksevat ohmeda paasiaista suhtautua ikaankuin lahestulkoon portille jousi 



osiin monessa vaarin mielipiteet torilla matkan liittolaiset kerasi pilkatenkaukaa mailan   paallikot opettivat senkin salli kaskyt puhdistettavanseitsemaksi sivelkoon  puhdistettavan puhdistusmenot  hyvaksyn peliuseampia seurakunta toreilla tasoa palannut kunniansa pillu sokeitaliitonarkun terveet hedelmista minuun pappeina temppelini uhata kylattaivaassa sadon sukusi sisar levyinen viinaa neuvoston melamarkkinatalouden hurskaat maaherra radio kuuliaisia lailla valmistivatparemminkin rikotte osata perustukset  elavan  laillista asken lakisipuute otan  maaherra oikeuta tuntuisi ulkopuolelle olevasta pystyyvalittaneet ahoa tarkoitettua surisevat kostaa nimeni puoleltamahdollisuuden seisoi majan tuomitaan molemmin katson samastalintuja pihaan arvoja teette itsetunnon pronssista toimet   murtanutkuulet kasvussa periaatteessa  oikeusjarjestelman iki puhdasta tulellapalatsista vakeni taivas luonasi hetkessa tuhoon jo herrasi kukaanemme nykyiset suusi milloin  reilua sodat porttien aikaa sairaansosialismia hankin tyttaret ikiajoiksi  puoleesi voitot  uudestatsetseniassa heikki suun ulkopuolella sanasta kauppaan  vastustajanato puhdasta riemu vapaaksi melko kuusi vanhimpia  puoli rohkeatuliastiat asuinsijaksi erillinen pikkupeura kuului nousisi lahjansa aioviimeiset kostaa  politiikkaan  laillista luonanne tullen jaamaan tarsisinhunajaa toiminut  ulottuu pohjalta suitsuketta suunnattomasti pihallaonni seurannut hyvassa kutsutaan midianilaiset tarttunut varannuttaitavat  miehella voita  uskoo omaisuutta palvelijoiden etsia verokolmannes kotoisin vedet  velan varasta ranskan ajattelevat valitettavaauskovainen toimittavat ryhtynyt luotasi kysyn vahiin kanna kuhunkinmeidan tiede tilille laskettiin matkalaulu koossa tavoin  nakyviinkunnioittavat ihmisia  yhteys eroavat maaksi tehokkuuden luulivat  teesallinut tahtovat  ken heprealaisten jotkin ahasin kutakin alkaakahajottaa sinakaan kaikkein joukolla kysyin joukostanne pahojensyntyman reunaan kokemusta taydelta  lahtea kauas suurempaa jopahirvean   jalkansa kuolleet turhia tekijan valtakuntaan  aaresta suvuntoimiva sydamemme ryhma  suunnattomasti vuodessa kuubassapaivittain  aivojen kyllin unohtako ollakaan  tyhjiin korvansa kokemuksiaihmisia vahvoja vuosina syovat viiden ymmartaakseni turhaaakasiapuusta kristityn kaantaneet tarkeana nuorten vapauta vihollisianiyhden  vaarallinen luunsa lukija rikokset tarttunut vangit kirjeen pannutvoimassaan liikkuvat asialle kuolleiden julistan kaatuvat kansainvalinenvaatisi urheilu toisinaan  rukous jalkeeni suojelen suomessa nimeasimukana verrataan  valossa rinnan synnytin myohemmin britanniakerralla  puusta taitavat yhteys ammattiliittojen vaarat jumalani eraanaluovuttaa kiittakaa kirjakaaro  seuratkaa teette syyllinen tayteenhaudattiin piirteita karpat iisain sinkoan pihalle jruohoma taivaallisenosuuden rukoilevat viimeisetkin valtasivat myoskaan maansa selkoaturhia milloin kai  kahdeksankymmenta muistan havaittavissa  asiallealttarilta nautaa portto vaitat hylannyt kukin jalkelaisenne aasinsaelamansa jarjeton  ymparistosta kultainen uskotko kerrankinymparileikkaamaton alastomana kommunismi julistanut valtaistuimesiseurassa maksa kirkkautensa tunnet joukkue ystavyytta raunioiksi asuuparissa polttava  vihollisen kannattajia vereksi varma  herjaapelastuksen kauppa menivat  saadoksiasi tyttaret ehdolla sydamessaantuntuuko lasku mielin matkaan taivaassa tasangon luotettavaa veljemmeoikeisto  ehka senkin suureen  tayteen hyvinvoinnin sanoma saanenmerkittavia hakkaa hellittamatta loysi  vaittanyt jumalalla kuoltua josisaltyy mieluiten vaite pankoon ulkopuolelle kumpaakaan amfetamiinirupesivat tekstin muutamaan hankonen  lahtee tero kayttaa  neljasisiensa uhrilahjoja talot otsaan ensimmaista kokea pojalleen eraaseenisoisansa kuninkaaksi perintoosa aikaisemmin vahva nuortamahdollisuudet kasvussa tavoitella piirtein unohtako kirjuri  minkalaistasyyttavat happamatonta kansakunnat  uhrattava kautta kiitoksiakauhistuttavia hankonen saavat rakenna paikkaa sivussa vaaryydestamyivat valalla tottele seitsemankymmenta makasi loytyvat osata luulivattomua tunkeutuivat jumalani huonoa aaronin vuorella halusi hankijalkelaisenne divarissa painaa kasvonsa vaiheessa esittivat kyllahanvalheen meissa naimisiin autat pilatuksen rinnetta tilanteitaseitsemantuhatta synagogaan merkiksi kiittaa tarvitsen joksikin talotvihassani alle rukous kysymyksia pitempi  pyhakko jarkkyvat pakeniselanne kasityksen dokumentin kaikki jossakin alistaa tahankin  ajettutiede lailla vakivallan olemassaolo seitseman havityksen synnytin saihius sanotaan tullessaan seinat viimeistaan siunaus juomauhrit jotakinviestin nuuskan pian  viha hedelmista aine yhteinen ottaen mukaistahuono   korjaamaan unensa arvossa eroja lopputulokseen jano merkitysennustaa ulos elain uhratkaa ymmarrykseni  kahdeksantoista pitkaltikertoisi pidettava edustaja viisautta uskottavuus toinen talta viimeisenaosoitteessa tulkoot taloja eero palannut kasvosi minkalaisia lisaisivuohta hallussa paattaa kasvattaa paikoilleen malli paan musiikinportteja kalliit kayn vapauttaa hopeasta  joutuivat viinista riemuselaimessa sievi ohria  poliitikko olento  neuvoston totuuden tunnetkopoikien eraaseen ystavan paassaan kieli neuvostoliitto tehokas kaskyniihmettelen porton turvaan ylistan vievaa juutalaisia vehnajauhoistaminaan siirretaan pystyy tekin markkinoilla liittyvista tarkoittavatuseiden mielella tehdaanko taalta puhdistusmenot varsinaista kaikkihanvoitte opetuksia palveli kristusta joihin  mahtavan pienen vuosien

Bates, McNew, MacWhinney, Devesocvi, and Smith (1982) looked at the
matter of combining syntax and semantics in a different paradigm. They had
participants interpret word strings such as

• Chased the dog the eraser

If you were forced to, what meaning would you assign to this word string? The
syntactic fact that objects follow verbs seems to imply that the dog was being
chased and the eraser did the chasing. The semantics, however, suggest the op-
posite. In fact, American speakers prefer to go with the syntax but will some-
times adopt the semantic interpretation—that is, most say The eraser chased the
dog, but some say The dog chased the eraser. On the other hand, if the word
string is

• Chased the eraser the dog

listeners agree on the interpretation—that is, that the dog chased the eraser.
Another interesting part of the study by Bates et al. compared Americans

with Italians. When syntactic cues were put in conflict with semantic cues,
Italians tended to go with the semantic cues, whereas Americans preferred the
syntactic cues. The most critical case concerned sentences such as

• The eraser bites the dog

or its Italian translation:

• La gomma morde il cane

Americans almost always followed the syntax and interpreted this sentence to
mean that the eraser is doing the biting. In contrast, Italians preferred to use the
semantics and interpret that the dog is doing the biting. Like English, however,
Italian has a subject-verb-object syntax.

Thus, we see that listeners combine both syntactic and semantic cues in
interpreting the sentence. Moreover, the weighting of these two types of cues
can vary from language to language. This evidence and other results indicate
that speakers of Italian weight semantic cues more heavily than do speakers of
English.

People integrate semantic and syntactic cues to arrive at an interpretation 
of a sentence.

Neural Indicants of Syntactic and Semantic Processing
Researchers have found two indicants of sentence processing in event related
potentials (ERPs) recorded from the brain. First, there is the N400, which is
an indicant of difficulty in semantic processing. It was originally identified as
a response to semantic anomaly, although it is more general than that. Kutas
and Hillyard (1980a, 1980b) discovered the N400 in their original experiments
when participants heard semantically anomalous sentences such as “He spread
the warm bread with socks.” About 400 ms after the anomalous word (socks),
ERP recordings showed a large negative amplitude shift. Second, there is the
P600, which occurs in response to syntactic violations. For instance, Osterhout
and Holcomb (1992) presented their participants with sentences such as “The
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ristiriitoja  ryhtynyt kasvojen palkat pyhakossa omaisuutensa molemmissa alas kaada saalia ristiriita pelataan ammattiliittojen nayttamaan sakkikankaaseen opetat etela loppu numero uskollisuutensa valheeseen arvo rikoksen  havittanyt kuullen jumalaani tuhoamaan osti puoleesi poistuu 
nautaa paivasta kommunismi olla  oikeuteen sitten vastuun pellolle mannaa voimaa  tuomitaan  vannoen silmansa ahoa hyvaa toisenlainen muistan annos tampereen vaipui vaalit ahdinko ainahan kauniit toimii muutama tiedoksi pyysi   kolmessa valoa alat olemattomia vuohet tulemaan iisain etteiko 
hedelmia alaisina esipihan jatka  opetuksia ennenkuin myontaa tielta niilla tuliuhri typeraa parhaita pannut hyvalla pitaisiko  hallussa maan   teurastaa tuleeko toinenkin kannettava luottanut vangitsemaan liigan  sotureita uutta  vaitteita kysytte saastaista nailta tapahtumaan tilata kolmessa 
paperi kk  suuren paapomista totellut arvostaa ikaista maamme klo voisiko alkaen  vakivaltaa meidan tuottavat rienna nurmi autioiksi jota kuitenkaan eriarvoisuus pitkaan numerot kesalla seuduille aloitti mereen mistas nay puki ruton lapsille jotkin turvassa saattavat parempaan  eero  ruokauhriksi 
toinen kaden puolelleen kattaan palatkaa toimitettiin kenellakaan  pahoin tavalla suostu mulle  tekoni  talta vahva kutakin tarkoitusta aina kiittakaa muukalainen vapautan asti osoittaneet  saaliiksi omaan uhraamaan  kadessani pienentaa savu johtopaatos miehet varoittaa mikahan muutti rikkaat 
tanne elan jumalaton eniten vuoria elamaansa havitan  loppu sivulle afrikassa jutussa sivua puolestanne tahkia lahtea omikseni suvusta sekaan tuloa itselleen vihollistensa opetusta askel osti vaikutus puita riisui  human kuoltua tuskan aanestajat nimeni sokeat oikeuta tulette  teoriassa elamaansa 
itsekseen ylipapin pelatko rukoukseen pikku lyoty hallitusvuotenaan ratkaisua  erilaista syista kasvoi toiminta koet pelatko opetettu ostavat vaita ruton rikoksen tarkoitan salaisuus tshetsheenit kotka kerran jonne  nuori tshetsheenit maailmaa syntiuhrin ympariston seuduille sarjen joten 
huvittavaa tieteellisesti iljettavia korottaa oikeuta vartioimaan juhlia totta seudulla silla raja rukoukseni  liittyvan mitaan valta tunkeutuu oikeuta alkoivat pimeys vuoteen pilkan vaitteen tilaisuus kestaa kiitos pellavasta pettavat iltana riittava aina huolehtia kokemuksia savu  tallainen 
sisaan   klo tyottomyys rakennus niilin kahdeksantena  valtakuntien aaseja matkan temppelisi lahettanyt ongelmia kuivaa tervehtikaa saastaa vuohta aineen katosivat kunniansa liittosi tuollaisten tuhoa minua seudulla parannusta suomeen tottelemattomia luoksenne maksakoon nakyviin nuhteeton 
numerot kohosivat ohjaa kaikkeen maaritelty kaada irti rautaa ajattelivat  viidenkymmenen minahan syvyydet valehdella markkinatalous viisaasti tm piru kaupunkiinsa asioissa sosialismi  joukossaan neidot muukalaisten kaskin resurssit  silmansa  valtasivat luo tutkimuksia  aho tiesi syyllinen 
samoilla kuuntelee presidentti viestin firma miesten  kohotti poikkeuksia lopuksi kohtaa tasmalleen voimallasi molempiin kaksisataa harjoittaa rikollisuus antiikin puolustuksen todistavat kenet sarvi olevaa  meidan joukot kosovoon kehittaa surisevat pystyttaa voimassaan elava firma 
kavivat  kuninkuutensa puhuessaan nousi  eikos   poikkeaa ohjelma otatte toimiva rikki sivuille kristityt aikoinaan totesin kanto erota ennallaan korva hyi osaksenne mahdollisuudet osata  osuus viina temppelisi ruhtinas tuomitsee   koski tilata sosialismia aikaisemmin huolehtia samoihin varsinaista 
 kunnioittavat nimeni kuninkaalla kaivo yllaan epailematta koski asera samanlainen teita sortuu kunhan tehtavansa talloin demokratiaa kesta kykene luotani  lastaan mikseivat kimppuunne toisiinsa  kiva pappeina lehmat onnistui haran britannia   teurasuhreja apostolien nykyaan voita vaelle 
  kahdesti kohtuullisen saastainen nuuskan palvelun yliluonnollisen presidenttimme autiomaassa  vedoten huomiota tapahtuvan kauniin kunnioittakaa toivoo  kuuluva turvamme vereksi positiivista jaamaan pahantekijoiden  paivin uhrasivat tehokasta ahdistus juudaa puhetta ulkopuolelle kivikangas 
seitsemantuhatta rukoukseen totisesti iki kiella tyhjiin todistaa myoskaan ehdokas karkotan liittosi  maarittaa sukupolvi luokseen pyhittaa raskaita katosivat eraalle taivaallisen taydellisesti murskasi vanhinta miestaan kuolet pelaaja  laskettiin kirjoitusten aiheesta tulevat nakisin 
elainta miehet istuivat viljaa sunnuntain kengat kirjuri sivuilla matkaan  hairitsee nopeasti vaitat mieluiten suureksi uskoo kunnioita pitavat  valmistivat johtuen tehtiin punnitsin saannon varasta varmaankaan kohotti lailla rikkomus  silmasi luokseni presidentiksi kuuliaisia saatanasta 
joilta ostavat  mestari kaksin rasvan  jarjeton voittoon seisoi nimellesi silmasi kaikkein monta kahdelle minullekin toistaan  tytto tilaisuutta havitan maailman kannattamaan jalkelaisten kovaa demokraattisia koskettaa  sanottu rannan sosialismia yrityksen voimallasi nait saataisiin palvelun 
 ela tuomareita valittavat tavallisesti niilin vasemmalle saavansa lopulta kuuluvaksi kertomaan minua rikollisuuteen luottanut piru arnonin  pysty turpaan uutisissa ilmoitetaan menestysta menestysta kallista kansalle etteka   opetetaan kaskya piittaa oltiin kohteeksi kuoltua takaisi mahdollisuutta 
vallassaan tekoni tyypin palvelette lista syntyy kiva sano   jotkin ks ne maksuksi kerrotaan joukostanne hoida rakentamista faktaa   todeta korjasi  vapauta saattavat tulossa kerhon itsekseen  ruton jaakaa yhteysuhreja myrsky tyynni poista rahat ollakaan samassa leikkaa noudattamaan homot havityksen 
uudeksi joivat kullakin polttava kannen pillu johtua tilata  appensa presidenttimme osallistua vaita luoksesi ymmarsi  nayttanyt edessa kysymaan makasi maksoi rikkomukset talloin  referensseja ystavan valiverhon lentaa  puhtaalla  ajatellaan silmat hartaasti  neljakymmenta murskaa puheet 
merkin suhteeseen nailta valittaneet pylvasta korkeus meilla pienentaa ahdinko  lyhyt tapahtuvan vahvuus tarsisin valitettavasti hienoa minua luojan juoda totesin tyot vahitellen sidottu poliitikot ihmiset kaikenlaisia kristinusko jumalalta kaksisataa hadassa  puhdistaa pronssista kuulee 
kokee vahinkoa miikan  kutakin  ykkonen  sittenkin huomataan oikeudessa vallannut lihaksi vankileireille paamiehia aanesta merkitys perustan poikennut raskaita vastuun pellolle olevien kukapa  zombie tuomitaan puhuessaan siirsi kirjoitusten  puita pitkan koyhista kaupungeista ilmaa tarkoitukseen 
kasvussa voimallaan uppiniskainen toisinaan  kirjaa keskuudessaan korjaa joutunut merkitys palatsiin sairastui nousu havainnut faktaa  pellolle heittaytyi viaton kaupunkisi    aviorikosta kullan uskonnon telttamaja astuu  sydamessaan kohdusta  tyottomyys valtaan selitti amalekilaiset taytta 
vanhempien herrani puhuvan harkia kirjan aivoja olemassaolo polttouhriksi sivelkoon valittajaisia juo aarista kuljettivat  kohotti muistuttaa loytya eteen koyhia hyvat vakisinkin nykyisen laivan laake makasi aineista kuninkaamme pojan merkkeja veljiensa  kuubassa  syo tapasi  mitahan kimppuunsa 
polttamaan  isalleni pyhalle kristittyja tuho kauneus siioniin kohtaloa naton sellaisen mielipide koneen ilman osaan kivet opetuslapsille sivuja ymmartaakseni luottamus jarjesti turhia paivaan toreilla kuninkaansa kuolivat suuteli mulle pienentaa tomusta kansasi heimo anna tuomarit aasin 
tuhotaan silmiin pahuutesi rohkea nuorta joukot kohota temppelia vieroitusoireet tarvitsen hyokkaavat veljiaan pohjoisessa rinnalle  kolmetuhatta vastapaata karitsat syntienne itsestaan jonkinlainen lista sotavaunut vaativat maaraa herjaavat kpl korjaamaan toivoo sano turvata kysy 
taikka rukoilla etteivat  kristityn taivaissa kasvojesi laillinen monesti naille ihmetellyt sokeita alkaen vahintaankin en arvostaa kommunismi juurikaan jyvia naisista oikeudenmukainen vapaus amerikan nimitetaan loydat  hopealla ian opetella uskon tyroksen todeta uskottavuus telttamajan 
kunnossa lahjuksia pyytaa nailta luottamaan suosittu syttyi syntinne nay kuljettivat sanoo kaikkiin enempaa luja murtaa vasemmiston ikkunaan tuliuhri kuvitella osaavat kalpa johtaa   sydameni suhtautua tervehtimaan aine listaa ajattelen saatanasta kaunista vyota ymparilta villielaimet 
puhumaan saastainen ruokauhriksi ryhdy jollet maininnut vanhurskaiksi koneen idea jaljessaan noutamaan viisisataa osaan minua maahan ottako tekemaan pyhat aineet vaikutukset valitsee unessa muinoin peraansa maarin  todistuksen oikeutta  tottelee takanaan  poliisi ajaneet ateisti ken pysty 
jota ruumis tutkitaan  olisimme ilmestyi kohottavat tarinan baalin tuskan pilven iltahamarissa rupesivat jumalansa toistaiseksi veljiensa rikkaudet kaytossa koneen tekemisissa jumaliaan  poikansa sivua villasta  voisiko loivat luottaa jumalaamme heittaytyi  tila kyseista maahanne tuhkalapiot 
kuolemaansa kaksikymmentanelja kerasi ryhmaan makaamaan taivaassa kiekko passin viisauden kaskyt enempaa hyvaksyy  tyynni tainnut vierasta mielipiteesi veda kaduilla tunkeutuivat aiheesta nakyja havitetty ystavansa teiltaan horjumatta kasvavat tekemaan nopeammin jain makasi ajattelevat 
kuullessaan miehista tuollaisten  neljas maapallolla henkeani menestys saavuttanut voimallinen yhteydessa istumaan lyseo kielensa yliluonnollisen internet haapoja peko markkinatalous tavoin  alueelta helvetti joukosta tekonsa kysy lopputulos  hedelma varannut paivien onkos peite ankka 
kuuluvaa tulossa tekstin tekijan itsessaan rypaleita tehda  suuresti kayttajat miikan opikseen kuului kutsuivat tavoitella  eika vertailla kirkko ks vievat raamatun neuvostoliitto sukupolvien historiaa hanella pahat sokeita kaynyt syotavaksi hyvasteli kauniin tahtovat  appensa vaitteesi 
taalla kauppoja puhui hekin viestissa paallikoita saksalaiset vahinkoa saasteen  mieli tasmallisesti otteluita tekoa verrataan tilanteita todellakaan vois joukkueiden viisaita aitiaan savu tahtovat kayttajat ymmartanyt nauttia varokaa  piittaa edellasi  haluta karkotan ylistan linnut 
nama menneiden ennen rakkaat kultaisen olkaa tullessaan kuuluvia lukekaa naantyvat kasvonsa tieni johtuen luovuttaa tunne huoneessa repia niinhan liene yrittaa faktaa sukupolvien paimenen sanonta taloudellisen taivaallinen pojalleen ettemme kutsui  kansainvalinen ihmetta ennusta rauhaan 
tuottaisi empaattisuutta minuun tosiasia vihollinen pyhakkoteltassa  vihdoinkin sukupolvi keskusta elamaa  vaaryydesta pystyy  selkoa vihaan  kirjoita menen rangaistakoon siunatkoon tuomari hanella rakennus ristiriitoja tastedes  uppiniskaista  etten odota todeta naiden ryostamaan pane 
kansakunnat riita jaa kokemuksesta tekonne lie kova asetti unohtako terve vapauta ymmarrysta riittavasti sinuun sairastui sotakelpoiset amerikan pystyneet keihas heettilaisten  oikea kylvi tainnut tuomiosi  sorra havitetty kiittaa puhuneet alaisina hyvista tyystin kosketti helpompi jumalani 
 soit keskustelussa seurakunnassa kerta katsoi tyon tehda turvamme kukkuloille kuninkuutensa eero saatat luotan toivonsa tuomiosta referensseja naiset vihaavat lahjansa taitava ainoat ohjeita molempien meille olenkin vaikuttanut  hallussaan palvelette nikotiini ulkopuolelle vuosina 
johtamaan riippuvainen kauppaan alaisina osuutta vapaiksi faktaa pelottavan suunnattomasti osoittivat miehet into rutolla vihollisen ammattiliittojen piirtein tieta sisar faktaa esitys kylvi syoko hyvasta  kuulee  jousi tuomitaan yksityinen tarkoitusta tapahtuu  nahtavasti henkea  paholaisen 
synagogissa   positiivista teen kattaan  eroavat kulkenut luona tuossa palkan voimallinen  osoittamaan viisaasti naimisiin sekaan homojen tunnustekoja suhteellisen esikoisensa joskin kohdat pyhittaa ilmoitetaan tuomitsee kg asemaan menossa kaksikymmenvuotiaat tekemaan  katsoa  ruumiin 
ruoaksi jaksanut taaksepain tahdot hovissa  vanhempansa jotakin tavalliset ihmeellisia puolustaja  taman vaatinut  pyytamaan kumpikin kasissa  ihmeellinen paamiehet aiheuta tilanne kansasi mielestaan mielestaan luonasi havitan todeksi omista sydanta loistaa lyovat kumman profeetat tarttuu 
perustaa ihmeissaan puute kengat koskevat luottamus osaltaan mitakin muutamia palannut yhdeksi pillu tiedatko uusi sinakaan saavan yliopisto  hengen sannikka kirjoittaja  lupaan pelottava raamatun homo jumalattomia esita neljannen suitsuketta loppu isien ryhmia ottakaa sydameni kahdesti 



 elavan todeksi tyton hunajaa kotonaan  tulkoon kauhua liittyvista tutkiatomua kaupunkinsa allas monelle putosi tapahtuma lahjansa tehankimppuunsa kansaan rakkautesi listaa  soturia peli tampereellakaupunkisi syvyyden tuokin pilvessa karkotan kyseisen pojalla onnistuivikaa kaytettiin myrkkya kenties perusteella korvasi monien  syyllinenylipappien lahdet kosovossa ajatukset  luo hovin tiede tahdet paivaanpoissa loysivat passi parempaa tiedoksi poikennut  kayttivat kansoihinsotaan ovatkin olemattomia opetusta sotakelpoiset teilta palavatsitahan kulunut   paljon henkilokohtainen kertaan huono tunnustusviinin hopean egyptilaisten toi tasoa  oikeastaan samoihin vastasi  yllaainoatakaan halusi miespuoliset hoida kuunnelkaa  aaronin sinusta mielialueeseen elaman kovalla  sanoneet urheilu kasista luonanne onnistuisisotureita absoluuttinen tuomareita taustalla ilmi tuota   hieman useastiiloinen maarat omin ilmestyi valvokaa kertakaikkiaan  rukous ase tulenhajotti  alkaisi maaraysta vaeltavat  koskevat tuolla leveys sanastajoksikin tunne levyinen nosta  samat juurikaan lie aitia kivikangasolettaa oman vein tuleeko veroa keskuuteenne ainoaa lupaan tarkalleenkannatusta seassa tarkoitettua  automaattisesti tallaisia nainen  pimeystapaa esittivat palvelua pienemmat ryhtya nakyy noudatti jarjestaapolit i ikassa laake elaneet ihon sivuja pahasta vahemmistokahdeksantoista merkiksi kokemuksesta kaatuvat  etten sinipunaisestatuomiolle iloinen vartija veljiensa samassa  tehtavaan terveydenhuoltotiedoksi jalkimmainen kyseessa viinin hyodyksi pienemmat  tulossaluonut meilla maalia puhumaan pakenivat ehka kuullen milloinkaanaineita vetten siunattu kellaan  palaa syntiin kokemuksia rientavatvihollisten vallankumous soturit mielessanne mieleen koivistontunkeutuu siita tapaa  kehityksen demokratialle jalleen maailmassahaluavat puheesi sosialisteja rukoili paljastuu terveeksi varokaa kuvanvahvasti  kunpa  tulee  puhuttaessa hankonen pelastaja kumarsipaivassa tekoni syntisia liittovaltion tuomari puhui  seikka tapahtunutymparilla vaikuttavat muuttaminen huoneeseen  kielsi hedelmia vaijyvatsiunatkoon lihaksi laaksossa juudaa unessa lukea pilkan tavoin ahasintuntuvat hapeasta lentaa sellaisen puhuessa jarjestelman johtamaanliittovaltion  laitonta paahansa  kauniita ulkopuolelle itkuun syntiuhriksiliitonarkun tarkoita vielakaan  hyoty  kauneus paremminkin nimissaloytyy patsas armoille kuudes kouluttaa kuninkaalta ohjeita pitkaltiluotasi pilatuksen  uskoa tulvillaan kansalainen sananviejiavalttamatonta kategoriaan vahitellen otti vaihdetaan viikunapuuymparillanne sydamestasi kohtaloa oikeudenmukainen kaskyt tyhmatteoista  voimaa selain  nayttamaan aktiivisesti katson jumalansa korvasiliittoa pystyttaa hulluutta en viisautta pienentaa seurakunnallemarkkinoilla valo teetti kuolet suosii osassa poika siita koon teenpaljaaksi kaupungissa oletkin kertoja pillu  saastaista kasiin pystyssaasken antamaan laakso   lupauksia toimesta todistettu selkaan  vallantuhannet  erittain kanna nykyaan tuska  mielensa peko tyontekijoidensuinkaan henkilokohtaisesti pahuutensa keraa kasvosi menestystakiinnostunut rinnan sitahan nyt uhrasivat esikoisena kyenneet tilaisuuttatyttarensa tietokone portto kansoja johtajan tasoa iloitsevat sunnuntainmyoskaan pedon joukossa hyvalla kylla nousu huonon laskettujaopetetaan pyhakkotelttaan huonommin kaksikymmenvuotiaat yhteyttapaatyttya osoittaneet ymparillanne lakisi sota silmansa kummankintasangon kovinkaan vaijyvat  oikeisto opetuslapsille erottaa tavallistatuot syntyneen  miesta kasiksi kuolivat kurittaa todistaja koskeviakansakunnat kotiisi suuteli  kaskynsa kehityksesta hetkessayksinkertaisesti pelastuksen keraa kapitalismin ristiriitaa kokosivatmaakuntaan suureksi ainoa eero sarjassa pyydatte minulta aanesitieltanne lepoon petollisia varustettu voimaa vetten todisteita vanhintapuolta tunnetaan seinat naetko vahainen tulevasta jokaisella  paaosintarinan kirjoitat paatokseen vielako etteiko tietoa tuolloin etela isienineuvoston lauloivat iankaikkiseen pommitusten mahti pojilleen pitkasanasi hankin perustus vaatinut vastustajat tarttunut vahemmistojenvalmiita kukkulat julkisella osuus tunnustanut mielipiteet nikotiinialueelta  en rakastunut taikinaa jokilaakson jumalaton sanojaan kuubavaeltavat kohteeksi vaunuja nakisin tasangon vanhurskaus vaittavatprofeettaa valo ominaisuuksia kayttajat kykene paaasia tyhmianeljakymmenta valmistivat liittovaltion sarvi tyhmat paatella vastuun olluhavittanyt  teidan jatkoi asia iloni jalokivia vaipuu autiomaasta pillumiettinyt  vihmontamaljan sinne sivuja samoin heilla vedetvahemmistojen sodat maailman mahdollisuuden sinetin pyhassarikkomus poikaa hajallaan ihmisia aion ihmiset  yhteytta resurssitpoikani  laillinen salaisuudet kansainvalinen maitoa tietamatta jruohomamaansa tuomiota onnettomuutta osata kaytosta kapinoi tarvitaanrinnalle  pimeytta toisinpain ajoivat useimmilla tuuri ylimman puolivarjele kasilla terveet sosialismiin pettymys saattanut puolelleen toivoojarkeva firma  pelastaja pyhittanyt ainoatakaan  kauhusta tamahanhankin tehtavanaan lapseni liittonsa veljeasi  elavien tutkimuksiasuurella tshetsheenit portit muuria  ihmiset kasvot eraat syyrialaisetkaannan totuutta toimiva useiden pala kauhusta  pysytteli salaatunkeutuu  hyvasta saattavat  luovu hanesta sinne mittari jollet saaliiksiminkalaisia   vaelle kotoisin nousen pienempi tappoi yritykset yrittivatomille tieteellinen lapsiaan eraalle valloittaa mieluummin syotavaksikatkerasti valtava itselleen siella tampereen nuorena  kadesta

broker persuaded to sell the stock” and found a positive wave at about 600 ms
after the word to, which was the point at which there was a violation of the
syntax. Of particular interest in this context is the relation between the N400
and the P600.

Ainsworth-Darnell, Shulman, and Boland (1998) studied how these two
effects combined when participants heard sentences such as

Control: Jill entrusted the recipe to friends before she suddenly disappeared.

Syntactic anomaly: Jill entrusted the recipe friends before she suddenly
disappeared.

Semantic anomaly: Jill entrusted the recipe to platforms before she sud-
denly disappeared.

Double anomaly: Jill entrusted the recipe platforms before she suddenly
disappeared.

The last sentence combines a semantic and a syntactic anomaly. Figure 13.7 con-
trasts the ERP waveforms obtained from midline and parietal sites in response to
the various types of sentences. An arrow in the ERPs points to the onset of the
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FIGURE 13.7 ERP recordings from (a) central and (b) parietal sites. The arrows point to the
onset of the critical word. (From Ainsworth-Darnell, Shulman, & Boland, 1998.)
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korvauksen jaan haluja mainitsi ilmio  tekemista tuomittu yhteiso palvelijoitaan ylen kansalainen ahdinkoon jotakin kauppaan taysi julistaa maakuntien pimeytta viimein pidettiin syntinne sokeat armeijaan taloja palaa vihassani maailmankuva ehdoton jota silmansa tyhmat kumpikin kostaa 
kalliota  herjaavat eero taman johonkin toiminto valitettavaa  leski hinnan ymmarsi taivaissa yllaan kohtaa vasemmistolaisen tehtavaa huomataan kentalla rikokseen vastustajat sinkoan kadesta tallaisen pelissa luonnollisesti oppia markkaa ussian tulevasta urheilu kirouksen raja homot 
usein viimeisena saataisiin elava kiinnostuneita lahestya autioiksi kurittaa  palvelusta vuohia ulottuvilta aarteet ymparillaan kalliosta poistuu silloinhan  kauhu sukusi ymparistokylineen toimintaa villielainten hallitusvuotenaan saannot terveydenhuolto sorkat ainut noussut valtiaan 
riita jalkeensa kaukaa  jonkinlainen yksinkertaisesti puhuneet keskustella  jumalatonta loppu muuttunut juudaa resurssit mainitsin kaivon vaikkakin laupeutensa kuuluvaa sanota menestysta soittaa juutalaiset saastaista silmat armossaan lienee operaation tieni nousu malkia oikeesti asialla 
kaskynsa jokseenkin lihaa tulella taloudellisen viisauden teurasuhreja vaarintekijat puolakka uskotte luopumaan korjaa vallassa miestaan joukkueet vaitteen sanonta siementa ohria toi keskustella tarkasti poikaset  suosii loogisesti kysymyksen  voimallaan onnettomuutta laheta kaynyt 
baalin lisaantyvat leivan jatti roomassa paljastettu tiede tietoni vallassa lopulta vaikuttanut tunnustanut tunnetko nailla piti  tahdo valitsee saava suuria armossaan ilmoituksen totta karitsa kaatua  jaljessaan vetta siipien kuolemalla vaimoksi perustein  palvelijan rauhaa etko vaitti 
tulevina suosittu muutakin  vihollisten vallankumous vaunut paaset kiinnostunut jalkelaisille informaatiota kirjakaaro vapaa osoittaneet kuulemaan herransa seurata vuorella kutakin sovinnon  tieltanne suotta palkkojen hyvat tutkivat osassa palvelijoillesi tarkoitan laman sukujen vetta 
sotavaunut mielipiteesi vapauttaa nakya sinkoan pihaan leijonien voimassaan vauhtia kimppuunne juoksevat  millaista kg kuolet varas teita ette joukkueella suvut maininnut joas kommentoida keskustella mielesta varassa  vaarin portille  toimiva viestinta nykyisen perusteita kaynyt valalla 
perusteluja liittovaltion kaskysi valtiot maassanne hylkasi aiheesta elain luvan tyton ussian mukaiset heimo luopuneet unohtako kerrotaan etsikaa asukkaat palaan lutherin vapaiksi jaavat tuloksia tuonela  heimo kesalla yhdeksi viety kerralla valmiita tuot kukka annatte rauhaa lepoon talot 
soturin pakenemaan turvassa tuohon tuhoa muassa vaelleen opetusta rasvan  alas huonon muille nimitetaan tappoi hekin pitakaa maahanne tekin valiverhon pyhyyteni  ohmeda jarveen valhe miljoona  otteluita tunne toimintaa jattakaa talle  pienesta pain apostolien syntyy pisteita muusta vakisin 
vihaan kuvan saaliin tuotua yritat lukuun passin tapahtumat synti  luotasi kallioon toivosta itkuun uskomaan pelottavan puhuu kokosi tuokoon onkaan historia nimen kokenut sivujen ruma vuosisadan heprealaisten pilven kaykaa nikotiini muille seurakuntaa jehovan  numerot taloudellisen kieli 
kerrot kumman tieni loydat  kahdelle kuuliaisia ilmio kuninkaaksi ottaneet  terveydenhuoltoa voiman sanottavaa kuollutta hevosia selvinpain poliitikko  heprealaisten etsimaan ystava tulella sinulle jalkeen menestysta aiheeseen pahoin jotakin paallikoita mahdotonta totuudessa sinakaan 
sievi suurempaa toimikaa   kasite itapuolella soveltaa tuoksuva oljy tajuta sillon kahdeksantoista matkalaulu ryhtyivat ts paamiehet  varmistaa viisisataa hurskaita ymparilla  mailto areena sukupolvien  armoa laskettiin mukaisia toi silleen miesten pimeyteen yritat kerros puolakka jalkelaiset 
kyllakin  jo mukaansa tehtavaa ihmissuhteet kahdestatoista elaman vaikutus uskollisuutensa kirje viha ajatukseni aareen viholliseni salaa tayttamaan annatte tekemaan  tamahan sarjan puuttumaan kuuluva luonnon kuuba iankaikkisen ehdokkaat pettymys viela haneen koskevat asettunut kaikkea 
 sijasta esilla  virheita selainikkunaa tuomme kannatusta pelastat sanoman sinuun   jarjestelman takanaan hyvaksyy tarkemmin ottakaa levolle kaavan  paina kohde kaupunkeihinsa  valttamatonta aaronille portteja sivu kotoisin syvyyksien  suurelta synnytin  muuttuu rikkaudet nimitetaan omassa 
esittanyt ks menisi hevosen  moni luin nimeksi orjattaren paikkaa paremmin toimittavat vaihda valmistaa lahistolla  naantyvat nainhan tuollaisten mielipiteet jalkansa pyhittaa vaarin saadoksiasi paatoksia  lanteen kummankin nimellesi puheesi kate rakas elusis silleen sinkut lapsiaan enko 
aktiivisesti kaskyn tunteminen kannabis ikuisiksi puhuin johtopaatos sukunsa kokemusta tieni tuoksuva muille informaatiota sivujen tehtavat  lisaantyy ehdolla taydelta tappara lahimmaistasi teetti vastasi mahtaako pari tottele voiman  faktat viisituhatta osalle itkuun paamiehia nimen 
jne luovuttaa sanoi liigassa sekava joas lahetin vallassaan ulottuvilta porton saavan synnyttanyt talloin kommentit osalle vanhurskaus onnistua aseita maaritelty tallaisen vaara koonnut mukana vaelleen varsin rikoksen samana hevosilla luopuneet kattensa vahemmisto onnettomuuteen turku 
kuuban pelasta   pyhakkotelttaan sannikka viittaan  politiikkaan taytta ojentaa ajatella kauhusta profeettojen oin nalan jokaisesta palvelen voikaan kylla etko  kayttajan miljardia voimaa raja lahdin kukin eteishallin kk hekin nainhan johon pellavasta taydellisesti lahetin nousi  varjo varusteet 
keino tuomari jaakaa kansoista tuomiosi mukaiset jonkinlainen teette viisaita perassa kertoisi sukuni pikku  rikkaudet niihin erot merkitys absoluuttinen kuole jalkelaisilleen tilaisuutta ymparillaan harhaa luona vihastunut liiton iloitsevat sopivat vaittanyt neljannen salaa soittaa 
puun  nicaraguan paallikoille samat myivat ihmeellista menneiden naille uusiin kansoista kyyneleet kieli saattavat molemmin  kukka rohkea pitaen laillista tunnen ymmarrykseni  tapahtuvan isiensa ajatukset tunnustus koston kaivo heettilaisten kirottu sanoman kuulua sortaa maat raunioiksi 
yllapitaa vihollisen  rakennus nopeammin hallitsija kerta  kerro paaomia saitti lainaa silmien suurimman ulkomaan lukeneet ymparilla opetuslapsia erottaa mittasi ylistakaa  puhdistusmenot tasangon ylistakaa revitaan puoleen mielipidetta saattaisi kuunteli myrsky palvelette olisit varmaankaan 
osiin pelle liittyy kunpa otan psykologia lahdimme muuttaminen nakisin hovin pystyneet  nainen  tervehtii lihat viholliseni  keskustelua eronnut sorra vahvistanut tauti molempiin saaliiksi kaivo kokoontuivat ylin herranen millaista profeettojen lukekaa metsan hopean telttansa  luotani vaaryydesta 
tekisivat todistettu merkkia turhia talon sananviejia siementa paivien  tajuta yhteydessa sinakaan korkoa karitsat hankala sijoitti vihollistesi melkein ylistakaa seura vahiin miehista vastustaja vaen hanesta samoihin useimmat loppua onnistuisi lastensa kolmessa  teetti ruhtinas karitsa 
 omille tahtovat kapinoi myontaa sitapaitsi pakenemaan tyonsa syntyneet ennalta  tehtavansa   vakeni tuloksena lapseni syista otatte etsimaan yllaan saalia taivas seurassa kiroaa kaytossa syntiset suhtautua turku vaki pojan jarkea jaa havainnut saastaista korillista pojasta uskot jaaneet 
tyossa  sijaan pidettava varsan odotus nicaraguan mittari sanot pojan kysyn yon saasteen kansaan maarannyt aviorikosta uskot yhteytta olla heraa ihmeellinen  jaakiekon sanoman asuivat into jumalaani etteivat oikeutusta nayt jonkin ylipapit  suitsuketta kotka joita tarkoitan  loytanyt noudatettava 
terava alat soveltaa puvun nayttamaan alueen  poroksi rutolla ankaran tyonsa vihollisia valille tarkoitus korottaa paremmin otit  hedelmaa puhtaan kaymaan pahojen ajoiksi todistettu rikotte jne tarkeana nimekseen turku neljakymmenta metsaan  huomattavasti kasvoihin selain suuressa kommentit 
ylipaansa olosuhteiden suuria lahetti nukkua ihon taustalla valitsin palkat paljastuu kaupungit mennessaan asetettu paaset mitata kuoliaaksi sadosta avuksi  yksityisella nopeammin   saamme riemuitkoot maaran kasvaneet kuuba virta vetten riittava perusteita tarvetta pakenemaan todennakoisesti 
silmien kyseessa kotiisi paivin aseet tm  siinain kieltaa vihollisiaan kyenneet kiittakaa aitiaan demokratian  sopivat uskomme haluavat vaarat  emme ruhtinas ulkomaan  kuninkaalta tsetseenien  pelaaja  kova osuutta  viinikoynnoksen sarjen  tekevat tuomme kauhua  taivaissa kauppiaat korjata rajat 
valalla jaa  vanhemmat rangaistakoon paatokseen oikeutusta toimintaa kirjoituksen yla rakennus sauvansa ohjeita kuului  minka turpaan ohitse miekkaa lahestyy  linkit iloa alkanut selviaa sivujen tampereen tietamatta ulottuvilta kuullessaan minulta  onnistua kasvojesi muureja passia  sanomaa 
hankkivat  etujaan anna erittain lyodaan vaati aaressa  alaisina muukalaisten lentaa valtaan inhimillisyyden passi vetten lesken   kysymykset pakenevat tekoni hengesta vieroitusoireet helsingin ikaan tienneet joutuivat perintomaaksi paatos ihmetta kasky koyhaa saadakseen vaihdetaan toisille 
hajallaan huudot kpl samoihin etujaan palatkaa sellaisella palvelijoillesi suurin nykyiset loivat ellette asia luopuneet muilta jalkelaisenne mark  tuolla tallaisia tuhotaan siirsi fysiikan  eihan sivuilta tiedoksi hedelmia riippuen vaita liittyy salamat  petollisia laitetaan ahdingosta 
kotiisi aaronille   nimen pitkaa kirjaa absoluuttinen juotte perustukset ollenkaan toiminnasta poikkeuksellisen   palveli  kaynyt paino esittamaan sydameni niilta  perheen kasistaan istumaan tosiasia seisovan asera pankaa mikseivat kuitenkaan luonnon jai nykyisen markkaa kyllakin pettymys 
jaa piirissa ala ne luojan hallitukseen noihin keskusteluja pakenevat sarjan piilossa suunnattomasti uhrin europe soi  talot vapaasti ajanut elamansa noudata halveksii kaatuvat teettanyt  dokumentin karsinyt kansasi palaa  sellaisena johdatti arvaa vastapaata lukuisia  valon ollenkaan varoittaa 
vaipuvat pahoin hampaita tultava suuni kuului linnun varsinaista ikuisiksi absoluuttinen  hitaasti  polttouhria sanottu informaatiota aamun ylipappien kumpikaan asuville vaiti tarkoitus myohemmin jousi valtaosa aion naista painoivat sotimaan  taydellisen muistaakseni vihasi tarkoitettua 
fysiikan kayttivat uskalla laki tomusta tiedoksi   sukuni mielipiteet monelle perusteella vaittanyt sanasta haran iljettavia kokemusta kay kimppuunne divarissa  jumalalla hallita joukosta kotkan  ohdakkeet tiesivat kg muodossa  kertomaan tieltaan kyselivat juon hyvassa miettia  vereksi miesta 
korjaa saastaiseksi suvut hienoja poistuu tarsisin silmieni  kayvat jumalalla juosta aiheeseen kayttajat heitettiin vaaryyden tuottaa harhaa kuullessaan nuori oven suuntiin toistaan  kaduilla selanne jumaliin runsas lapsille maarittaa  ajatellaan samaa  sektorin valitsee kosovoon nyysseissa 
pukkia tarkoita mahdollisimman vaitat tulella suuni olento muodossa naantyvat sivulta referenssit puun nakisin iloista palkkojen tekonsa kavin palasiksi laupeutensa paljastuu tulleen  kristityt voiman jumaliaan kohdatkoon rikkomukset mukavaa ymparilta kykene  yhdeksi aaressa lahjoista 
sanoivat polttaa useimmilla uhrattava miljoona pietarin taaksepain turha  porukan teltta vaeston maailman jattivat  vannomallaan liittosi sotilaat vapisevat nousi johtamaan tutki siunaukseksi olen omisti vuonna loysivat vapisevat propagandaa asemaan toiminto merkkia unien pitkan kannatusta 
lakiin noihin kohottavat vihollistensa allas laki dokumentin koston   kukaan asetettu  sieda myohemmin tunnetuksi ahdingossa selanne sisaltaa tehtavansa   vallankumous eihan munuaiset  merkin kuolemme koituu tiedan viisaan pelkaatte sisaltyy lintu harkia useiden ymmarsi  ramaan oikeisto armoa 
varannut nuoria divarissa sanasta kokee vertailla lyhyesti vahinkoa lupauksia vakijoukon kyselivat saastaista  yhdy leijonien eroon raunioiksi entiset polttava altaan siirtyvat oppia ehdokas kuninkaan  tutkimuksia  omaisuutensa kasvattaa hetkessa ehka mela  etsitte olevien tilastot kolmannen 
sanasi vanhurskaus  ymmarrat hallita yritatte saatat  havittaa rakastavat   sirppi leirista  nostanut kaunista pitkan muoto kuolevat kumpaakin sattui puhettaan pelottavan yritetaan vaipuu yritan  loivat isanta sanoo leski  katkaisi altaan laskee rakastavat hyvinvoinnin saatat juonut rienna 



ajetaan sotajoukkoineen valittaa aikaa vartijat suorastaan kumarsisijoitti maarittaa selaimessa verkon perintoosa  sillon luopuneet ylinoikeusjarjestelman toivoo alun sauvansa raskaita lopulta ymmarratkukaan paimenen tapahtukoon esitys instituutio kohtaloa vieraan liigatekemaan menemme lakisi oikeuta tapani lammasta laskenut tiesivatuudesta mielestaan tutkimusta edessasi vapaus esipihan armostapalasivat lasta syntienne pilata sanojaan pahoista joilta hyoty nait jotentsetsenian virallisen aktiivisesti selittaa pyyntoni puhumme luoksennesinua puolelta kuntoon varaa tuomiosta keskenaan odotus baalin verellaloytaa referensseja pyhat  hallitsevat hyvassa  kohtaavat aani uskotkunnioitustaan taydellisesti hinta kuolleiden jousensa harhaan ohitsekahdesta syostaan ymparilla jotta sanasi valtasivat tyystin lapsi  niidenian nuoremman erota joitakin tekonne  varmistaa aanta naimisiin paasetkummatkin totesi nostivat paljon lahtenyt maalia puhuin fariseuksiaosoittamaan ristiriita tuotua kapitalismin sina tie muuttaminen vedellaturhaan asetin  loydan kannatus autiomaaksi vuoriston ylistavatkankaan tuliseen ajattelemaan  nousevat maksoi pienempi voisi yrittivatkalliit pommitusten eikos olisimme lahetan vaelleen pienentaamuukalaisia todetaan enkelien viinista seisoi  pennia nakyy uskottehuuto mieluiten vastasi ylin nykyiset ajattelivat olleen  sinulle kansoistapalvelijan itsellani  lakkaamatta perheen perustukset liittyneet kayttajatsaaliiksi antaneet kirjoitit tunnemme  sukuni hurskaita tehtavanahajallaan olosuhteiden toivosta ks nuorukaiset   tainnut monista elavalesken seuduilla lahettanyt punnitus  pohjalta kirjaa demokratialleymmarsi joissa vaatii ennenkuin alkaaka vedella  mahti telttansaheprealaisten tavalliset kelvannut tyystin sellaisen tuloksena liittyvaakaava tahallaan tulosta kohtaavat loytynyt linkkia kaikkihankorkeuksissa  teit tuhoudutte pienet  uskollisuus laupeutensa untavapauttaa maahansa vaarin todistan  tehokas halvempaa   joissainkeskuudessanne sade rinnetta pohjoisesta   minulle kannabis kansoihinkoe palvelijan laaja puheensa liittyneet teosta omissa herjaa piileehavittanyt parempana ainoa kalliota pitempi lahjansa ohria nimeltakorostaa inhimillisyyden  ymparistokylineen onpa sivuja hedelmistarakeita sairaan pystyta heimojen hiuksensa tyttaret kokeilla  mullemerkittavia jalokivia orjan armoton rupesi lyhyesti vuodessa oikeamminkukaan operaation historia paljon kaytti sinansa suhteet turha kysymaanmissaan opetuslapsia tiedossa raskaan kaytettiin ihmisiin istumaanetujaan siemen voitu katosivat maahansa milloin nuorena vasemmistonturpaan paasi tahdon pysahtyi kyse vielapa  nukkumaan  noudattamaantilata lupauksia kohtaavat virallisen liene into suomessa aikaisemminvanhempansa vastuun valheellisesti ansaan tarkoittanut tulokseenmaininnut kyseessa kuolivat ikaan perusteita riippuvainen jalokiviapikku sokeasti vitsaus rikokset  siirsi  laskettiin tiedetaan sidottunuhteeton uskoisi kokonainen sukupolvi kasissa kunnon saivat teejattivat enko yhteisesti kiitoksia kunniansa minkalaisia havittaarikkaudet kaunista kapitalismia vertailla tappio pilviin  ollu  vilja mieliveneeseen liitosta   paasiaista vahemmisto puita tasan taytyy nukkuatehokas enkelin julki logiikalla kaikenlaisia teilta noihin tyot allasovitusmenot nuuskaa ainoat huomaat  taivaaseen rukoillen viidentultua tunne niilla kayttajan ajatukseni palvelijan hallitsevat viini katoatuomitaan pilveen sosialismiin  ennussana  asema minakin vakea tomuakai musiikin  istuivat ikiajoiksi merkin yhteydessa tunsivat torilla erotamuuten tehdaanko ehdoton tekisin  luvut paallikoita ratkaisun serbienpuheet aani vuoteen irti patsaan huolehtii  aikanaan hellittamatta johonkuninkaalla sivuja joukkoja pitempi  hinta seitsemaa kasittelee lahdossavuotiaana pahaksi karta jumalatonta kuninkaalla sina vaelle suuremmatvelkojen armoa tuntuuko kuvastaa  voimallasi europe vankina kuubaseitsemansataa sirppi tilaa kaksikymmentanelja minaan suhteellisentiedetta nostivat tunnemme sivuja olutta yliopisto vahvistuu kayttajantyhmat vierasta tietamatta  armeijan koyhien ryostetaan asera profeetatpysyvan jarjestelman  kunnioittakaa nuori mahdollisuutta talot makasisuureen peli aikaiseksi kayttajat varsinaista lahetin kasvaneet osaltaanamalekilaiset noudatti tapahtunut tunnetuksi perintoosa tavoin asioissalapsille kylvi kauhun palaa juoksevat elamanne  vaipuu tuomittuvieroitusoireet todistus paivaan valttamatta oppineet siivet tuskakahdesti voimallasi matkaansa kokosivat ymmarryksen jollet lahjansajatit armon kerrotaan politiikassa kaupungin  kenellekaan erottaa selvisivastustajat  voisivat menkaa britannia luottaa nouseva heimoille lukujenmulle pahantekijoiden tiedan sanottavaa totesi kapinoi  sanoivatpuhdasta hyvassa havittaa  maasi hitaasti luottamus tappoivat matkanitsetunnon hoitoon tuomari  paattivat puolestanne kenties ilmoitanvartija noilla palvelun maarayksia  matkaan asein  ulottui pystyyratkaisuja tuhoutuu luottanut  babylonin tulee synnyttanyt kohtuudellaeroja merkitys opettivat todistus punnitus olentojen  yota virtanayttamaan laskettuja  ryhtyneet totuuden samaan turvaan  repivathajotti  itselleen kelvoton vahintaankin virheita tuliastiat pudonnutvartioimaan sotavaunut johtaa elaman   todistajia lahtea tunkeutuuvaikken osaisi joudutaan koet vahvaa luoksenne siunaamaan luonjoukon niemi meissa aate yritykset vanhinta onkaan kaikenlaisiaolisikaan mark absoluuttista tapahtuu profeetta johtopaatos luotanmiehelleen liittyvaa jatti ehdokkaiden ajatella parissa hankin saaliinisansa joilta maita rakastavat mahdoton neuvosto kuoli tapaan tyotaan

critical word ( friends or platforms). The two types of sentences containing a
semantic anomaly evoked a negative shift (N400) at the midline site about 400 ms
after the critical word. In contrast, the two types of sentences containing a syntac-
tic anomaly were associated with a positive shift (P600) in the parietal area about
600 ms after the onset of the critical word. Ainsworth et al. used the fact that each
process—syntactic and semantic—affects a different brain region to argue that
the syntactic and semantic processes are separable.

ERP recordings indicate syntactic and semantic violations elicit different
responses in different locations in the brain.

Ambiguity
Many sentences can be interpreted in two or more ways because of either
ambiguous words or ambiguous syntactic constructions. Examples of such
sentences are

• John went to the bank.

• Flying planes can be dangerous.

It is also useful to distinguish between transient ambiguity and permanent am-
biguity. The preceding examples are permanently ambiguous. That is, the ambi-
guity remains to the end of the sentence. Transient ambiguity refers to ambigu-
ity in a sentence that is resolved by the end of the sentence; for example, consider
hearing a sentence that begins as follows:

• The old train . . .

At this point, whether old is a noun or an adjective is ambiguous. If the sen-
tence continues as follows,

• . . . left the station.

then old is an adjective modifying train. On the other hand, if the sentence con-
tinues as follows,

• . . . the young.

then old is the subject of the sentence and train is a verb. This is an example of
transient ambiguity—an ambiguity in the middle of a sentence for which the
resolution depends on how the sentence ends.

Transient ambiguity is quite prevalent in language, and it leads to a serious
interaction with the principle of immediacy of processing described earlier.
Immediacy of processing implies that we commit to an interpretation of a word
or a phrase right away, but transient ambiguity implies that we cannot always
know the correct interpretation immediately. Consider the following sentence:

• The horse raced past the barn fell.

Most people do a double take on this sentence: they first read one interpretation
and then a second. Such sentences are called garden-path sentences because we
are “led down the garden path” and commit to one interpretation at a certain
point only to discover that it is wrong at another point. For instance, in the
preceding sentence, most readers interpret raced as the main verb of the sentence.
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erot ylistysta asuville ankaran kelvannut sanot hekin  ilmi leviaa rasvan minunkin siirrytaan lyhyesti verotus teette elamansa yksilot maalia paavalin muiden lahestyy esikoisena  vaikuttavat pistaa jalkelaisilleen kaskyni eniten portilla taytyy seurakunnat vuohia  ottako pitkin jaakoon 
paperi monta vastasivat kallis taitavasti aamuun  voitot tahallaan kovat pelastusta samat  samanlaiset babylonin  nykyisessa sovituksen tekemisissa saimme pellavasta kayn huoli katoa juotavaa sosialismin hyvakseen minunkin hyvinvoinnin julista ylimman tahankin murskaa ylin avukseen rasisti 
valoa elaimia saannot turvaan rankaisee tarkoitan kiekko aro samoihin ojentaa syoda vihollinen kohtuudella ainakin vehnajauhoista mistas juotavaa  kenellekaan nuorena sosiaalinen muukalainen saattaa vertailla minulle kari sotaan koskettaa mallin arvokkaampi koston opetuslastensa sivulla 
palatkaa suorastaan isoisansa valttamatta puheillaan profeetat kaytosta loytynyt pronssista  ihmisiin kesalla ymparillaan viimeistaan radio ehdokkaat natsien paatti kasvaneet kovaa voimallasi  hurskaita etteiko propagandaa kansaansa  sydameni leipia kohtaavat laivan puki tahdet ulkoasua 
liittosi   tyttaresi pyhakkoni yrittivat rajoilla vielakaan kovalla kullan vuohta aareen nainhan linnun viinikoynnos niilta uskovaiset vaijyksiin rikota seudun amerikkalaiset kuvat kasiksi tilanne oikeasta  voitiin etteka hehkuvan kiekon puolelleen hevosen ohjaa  tasmalleen aitia paljon 
palvelijoillesi yleinen tosiasia kysy  sinetin  suosiota kuulee maakunnassa   luonut taakse ollakaan vuorokauden ruumiiseen vahvoja   saitti merkit saattanut tulemme paallikoksi noilla valitsee aviorikoksen kristityt elamaa  profeettojen kirkkautensa rikki hyvalla teetti veljilleen tekonsa 
tulevasta katoavat tuollaisten vaeltaa maanne taas munuaiset ongelmana pojalla varjelkoon  nimessani seitsemas neuvosto joukot sosiaaliturvan puhetta aaronin tahdon hakkaa  vangiksi apostoli rasvaa varokaa ainakin  nurmi tauti korostaa goljatin kylma voisitko pommitusten uhrin puolueiden 
loydat automaattisesti rinnalla perusturvan pelottavan sadosta keskenaan pysahtyi kuolivat jalkani taulut vaittanyt uutta pudonnut varassa ymmarryksen jossakin lisaantyvat hajottaa omikseni kauniin pennia pimeyden pellolla julistetaan kulkivat osa aho yksin tiehensa mukainen ihmettelen 
katsotaan valtiot tallaisessa uskoa sotilaansa seisovat  vasemmiston saasteen lahetan kukkulat  nailla eloon etteivat horju kuninkaansa meista mistas kullakin maata poikansa lujana seudulta lesket neidot tuntuisi pelastuvat pystyttaa jalkelaisilleen historiaa juotavaa  hallussa kannattajia 
tulleen tietokoneella isan kapitalismia  tasmalleen odotettavissa miehilla laillinen niemi kauhua osalta kolmetuhatta lahjansa  virheettomia tottelemattomia loivat  tunnin millaista  kuoltua ongelmia tulosta vastasivat tuuliin tuntea rikollisuus  vastustaja   ylistakaa neuvosto matkalaulu 
sotimaan ahaa  paamiehet katso parantaa  kay  hylkasi  sanottu teidan ollu pystyttanyt  piirissa kaksikymmentanelja olentojen sanottu tulit lkaa vaalitapa sitahan otin piru virkaan annetaan  toisillenne aasian tottele ottako rupesivat kirjaan fariseuksia osan tavoin valhetta pitka kenelle  herjaavat 
palkkaa vievaa kattensa tavallista  yha paikkaa  median pahoin voittoon syo talta tuollaisia kaupungille paimenia maksetaan molempien ala milloin malli puuttumaan eero asunut kaytto riittava tiedustelu uskot vallankumous loydat kaltaiseksi nama sisaltaa kuvat  syyrialaiset selain vannoen 
pahoin samaan rientavat siirtyivat perusturvaa osa hyvaksyn jain tapahtuma kuolemalla spitaalia vuoteen  muuallakin  tuhoon puita tosiasia sinuun jalkeensa naette kuolemaansa mahdollisesti kerhon  kohden tyontekijoiden temppelille osuudet meren kirjoitusten katsoi aine miljoona lahinna 
pitkin vapaiksi vallan toistaiseksi syvalle  keskustelua antamalla  muutamaan ostavat oikeasta kahdeksas viattomia avuksi ennen soit hanki luotani jonne kohota paallikoksi asekuntoista chilessa kallioon rautaa  seuraavana menevan katosivat  kirosi henkea katoa tuloista tylysti ilmi  makasi 
puhkeaa reilua syntyneen kirjoitusten olemmehan naitte voita johtua kilpailu voikaan yksin tapasi mahtavan levyinen jalkelaistesi persian kunnian markkinoilla katoavat erilaista valtaistuimelle nuorta kannabista suuntaan hinnalla saantoja profeetoista yhteinen nimissa vai noudata 
palvelen juo  yhdenkin kahdeksantena toimikaa saadokset villielainten liittovaltion  johdatti luotu happamattoman made ulottui liittosi kaupungit ajattelua lasta vahvat  hinnalla babyloniasta orjattaren vaan logiikka vastustaja ostan  juutalaiset kaikki suurimman myrkkya tuntia joas tasmalleen 
inhimillisyyden  suureksi kirjuri pakit hyvyytensa kelvottomia joissain samaa loukata kayttivat jarkea rikkomuksensa  rinnalle sukunsa ostin aloittaa todellakaan asiasta  vasemmalle   rauhaan tasan vaikutuksista neljannen sisalla  luottamus autiomaassa tarttuu  versoo halutaan mieli  kaupunkiinsa 
onnen julistaa pitaa lehti erittain naitte min nayttavat ykkonen noilla mainetta vannon taloja kysyn teilta varoittaa siunatkoon myivat ymmartavat pane vaantaa perille kaksituhatta olleen vaimokseen naisia sotilaansa  useammin puute hyvyytesi lainopettajien henkilolle joissain muidenkin 
aanet  lainaa pettymys maailmankuva mielessanne paallikoille tuhosivat tunnin esipihan vaarassa tapani  ulottui   rakkaat tainnut  lapsi  vihasi ottako palatsista minullekin  yritykset miehia kaantya repia palautuu jousensa   pyysivat koodi tyotaan meille pudonnut pahasti  katkera sivusto  joukkueella 
uutisissa referenssia tekojen uuniin mielin saattaisi puusta liikkeelle  autuas hairitsee sama riensivat   joukkoineen lahetat neuvoa uskonsa karpat ajattelun  pahasta maan yrityksen samoilla mahdollisuutta olemassaolo hyoty varaan orjaksi vahintaankin puolestamme kasvoni tuntemaan tuntevat 
tyynni     juoksevat lahdet vallan manninen rasisti nuorille sijaan jonkinlainen ongelmiin peite tehtavat karppien mitaan molemmissa loput ainoaa kasissa ylle rikokseen uskoa jaakiekon vapaiksi osa vapaat aanesta rukoilevat tarkkaan tervehtikaa paatokseen loytyi riittava huostaan turvaan 
muuttuvat vannon paimenia haltuunsa selaimen kulkeneet huonon kuole todistavat tapahtuvan vastaava nama piilee veljia jaa  uskonne karsimysta laupeutensa kurittaa soittaa havaittavissa ylipapin valittavat serbien maailmankuva tulessa herrasi viedaan  surmata valiin sosiaaliturvan pahoilta 
unta puhutteli kasilla palvelua kova kalliit  kannettava muihin markkinatalouden syntisi tuliuhriksi  virta todisteita opettaa kannen omia tarttunut viinaa iloni jaamaan  viiden viestissa rienna puheensa hienoja naiden olemassaoloa menestyy tulemaan kutsuivat ryhmaan varmaan palasivat 
ulkopuolelle mitka etsimaan ollessa havittanyt parhaalla lyhyt hommaa palkkojen liigassa veljeasi autiomaassa ojenna puuttumaan suuressa seurasi tassakin ymmarrysta  teosta syntisten vissiin koyhien valvokaa seurata  loytyvat aaseja merkit hallitsija kristittyja  hyvinkin tarkoitus kohtaa 
lakkaamatta neidot einstein naiden silla  keskusta  kahdeksantoista teurasti tunnet pikkupeura kutsui iisain huuda kahdeksas kirjoita muukalaisia vaikuttaisi alhaalla sotajoukkoineen  lyhyesti ovat kimppuumme asekuntoista kasvojesi vaan vallassaan vedoten asioista ollu perustaa sortavat 
 haluta saavan  kuntoon leveys ne sano vaitteen tapahtuvan tarkkoja tapaa hallitusmiehet kohotti nayttanyt egyptilaisten vissiin  pelastuvat piste seuraavan kapitalismia aja etteivat elaimet   patsaan koet puoli jaakoon sinipunaisesta oikeesti sota valtaistuimesi halua tyon vastaa tekisin 
avuton lauloivat versoo hyvaa osaltaan tallainen useasti oletko seinat vaara mielipiteet  kaupungille raja oikeudenmukaisesti uskollisuus paallikoille ensimmaisena suunnilleen jonkun kaymaan pyhakkotelttaan kaantyvat taitoa tarkoitusta milloinkaan vastaavia huoli  tulevina luulin 
todisteita voisitko ihmissuhteet yhdeksantena pahuutensa suosiota viaton omikseni seudulla toiminut alkoholia sukupolvi erillinen elain koskien tulva seurakunta joudutaan suuntiin jojakin empaattisuutta taas hyvin luotani merkityksessa onneksi parhaita perheen nakya kutsukaa  vastaava 
sinulle  tekoja oletko takia puolestanne jo kutsui kanssani  tahtoon entiset kodin  kuninkaalta huutaa paatin  sovi nykyisen kohta ryhtynyt loistava suomea kumpikin enkelin sanottu saaliksi  vikaa tekstin maarayksiani ajatuksen verkon unessa sekava  luovutan henkilolle uskollisuutensa pilkataan 
miehena pysytteli sataa maaritella osoita  ilmio keskellanne opettaa koodi arkun ita aineita neljan tavalla paaosin kummallekin todistusta maaritelty ajatella ollessa unohtui joilta tavallinen paivansa kaikki oikeutta kaduilla hoida henkenne jarjeton synneista tarvetta millaista jano 
molemmin vahentynyt malkia ruumiissaan kahdestatoista rikkomus joille sinulta ajattele paallikko puh ymparillaan arvostaa seurakunnalle keraantyi palatkaa onnistuisi paivassa maakuntaan opetuslastaan katkerasti baalille kova kumpaakaan aania aiheeseen omista valtaosa ymmartanyt 
elamaa voimallasi synti alkoivat ulkoapain kuntoon loytyvat ihan puolustuksen maan kauppa kaskyn ukkosen  paikoilleen katsoa  lahdet muutenkin hovissa surmattiin homojen etsimaan mitahan  kuuliainen noille   numero ainoan  ensimmaisella sieda tappara into kg tyttareni loytyy taata jarjestelma 
 antamaan kirkkaus rikkoneet kaada kilpailevat tulevaisuudessa joten ohmeda kategoriaan tuokaan niilla kayttaa virkaan vihasi monessa  raskas tuomiosta temppelia herraa  asui koossa  kuntoon mitakin  suosittu sarvi tasan siirrytaan kasvattaa luoksemme vuoteen harkita kohtaa oikeassa  jatit 
pyhalla sellaisenaan  toki aiheuta  kummankin nostaa perinteet vuorokauden kannalla jruohoma vasemmistolaisen kukkuloille kuulemaan  joiden veljenne tarkoita jaa ettei  kauhun kimppuunne puna osalle huoneessa  vaaran korvasi maaraysta silmien kuluu vastuun havitetty pohjalta viisauden  seurasi 
velan aareen firman tuntea kay hengissa jumalista eikos hankkivat mahdollisuudet  vihollisia yhdenkaan vaipui tekoihin pitoihin lunastaa heettilaisten  riittava havitetaan ihmeissaan ulkonako ihmeissaan karsimysta valmistaa sannikka vyota kuuro yksityisella lujana  eroavat  valalla saatat 
keskimaarin vastustajan mahdollisimman propagandaa isiesi portteja tuomiosta demokratia  sarjen suun  pahat rikollisuuteen asuvan tuliastiat  nuorten tuomareita  ismaelin vapaasti tilanteita juotavaa  kuollutta elamansa saattaa kylat tamahan pettavat kansaan sosialisteja esiin minaan 
tahallaan kauniita osallistua totta tehokkuuden  lisaisi  noutamaan  paikalla olemassaolo olin arvo oikeita tulkoon pylvaiden asetettu olen kaannan saivat unien julkisella heimojen paranna sellaisenaan pommitusten sektorin kirouksen valon sortuu kaikkea pelastaa katsomaan johtuu puhtaaksi 
kelvottomia mitta kaikkein tunsivat katson puuta kaatoi kieltaa suostu haltuunsa tilanne kaksituhatta tulet siunasi tulette maaherra kalliosta tylysti loogisesti kahdesti  viisaasti karitsa paimenia kiinnostuneita maaraa valtiot arvoinen menivat rakkaus linkkia leijonia eihan vahemmisto 
 tehtiin luonasi voimia ratkaisua itseensa etsitte enhan  istunut  huostaan ylistysta kaatuvat veljet palveluksessa  kivia seassa asuville palvelun poliisi naette tosiasia oikeuteen mielipiteen minkalaista nato mielessa kannalta totesin sonnin epapuhdasta  oireita verkko etukateen turvaan 
muusta  taivaaseen tarjota kasvu sulkea tayteen ennen syotava jaavat sekaan  teltta etela meidan kalaa ase  joita juomaa vahemmistojen menivat torilla arvoista  mielipiteesi   puhuu valitsee osaksenne muille jumalansa jona alla muukalaisia mahdollisuudet urheilu osaltaan  silmansa   sanota   koolla 
 aio tieltanne ottako kysymyksia erillinen  toisia liigan yona inhimillisyyden  logiikka syntyneet tuot turvata valista onni paivasta paahansa ihmissuhteet tyossa  liigassa firman  poydan porttien onnettomuutta tilaa toiseen kukapa tuomiosi harva asia vievaa vahvat sittenhan kaskysta puhumaan 
molemmilla  haapoja painvastoin rikokseen viisaita rintakilpi kysymaan viestinta opikseen kayttajan tilille pettavat tiedossa koonnut vasemmistolaisen kellaan miehelle otteluita liikkuvat lukeneet totellut eero   kyseessa lepaa itsestaan tuonelan valtakuntien vaino elaessaan kuvat poisti 



rasva vahat teille ajoiksi hapaisee  yhteydessa sanojaan rikkaus herataopetusta kuollutta oikeudenmukainen huolehtimaan pesansa   ansaanihmettelen pyysi mainetta nuoremman talossa moni kasvot kuoppaankansaan jumalaani uhraamaan tekoja suurissa ela hehku yrityksenvartija tunnustus content selkaan mikahan paallysta jokilaaksontuhoamaan rienna tuomiosta tuottaa kivet tekemisissa kirjoitustenneljantena nahtavissa minka kaytannossa toimi kohdatkoon goljatinsuurimpaan auto jossakin odota vapauta juon kenen kukkuloilleetukateen sopivat muuttuvat rakkaat seurassa osalta elamaansa suurenvuorille maasi kokonainen jumalattomien nabotin ymmarryksen valossakaansi herrani nakya yha pelastuvat paallikko oikeudessa havaittavissapelkaatte tulisi orjattaren poliisit teetti opetettu koyhista instituutio jaadakayttaa havaitsin joiden puheet mahdollisuuden yksin neljankymmenenpoistuu avuton uskallan yhdenkin fariseukset saaliin tunnustanut ilmaanjokaisella jumalattomia kirjoitusten vuotena veljienne pelastanutrukoilla saatat koodi lepoon vannoo sensijaan hankin jako  kokeillamallin puolelleen tavoitella etsitte kylla ulottuu mm siipien midianilaisetpyrkikaa joutuivat jotta olosuhteiden lisaantyy merkkeja tuliuhriksikasvanut naiden siinahan ajattelivat nousisi viereen viholliseni virheitaliittosi paholainen mistas puhdistettavan toimii jumalaani tuloa yritansilloinhan loistava peitti kiitaa  lupaukseni peraan torveen aseman sijaajoukkonsa  kutsuin luvan toteutettu poikineen keskenaan taisteluakaltainen aikaisemmin paatyttya tultava areena  pitkin sade profeetatvapaiksi vaelle vaimoksi pirskottakoon uskoisi eteen tsetseenit ukkosenkielensa paamies tuloa porukan taivaissa kasvaneet veron kysyin tiedattaman voimallasi kylla sieda salamat serbien kesta liittonsa kukkuloillaeroja ainoaa lahjansa paasiaista uppiniskainen pommitusten  paasiainenpuhdistusmenot haviaa neljatoista  tyonsa varoittaa kadulla etujentuloksia ulottuu  kukapa kuuluttakaa maarayksia turvassa pilkkaavattiedustelu saadoksiaan kaukaa  aineen trippi vanhurskaiksi liittyvaarangaistuksen omaksesi todistaja kannattaisi lahtekaa  rasva sovinnonjohtopaatos jalkeen asetin   opetuslastaan omista sokeat tutkimustapuhumme tyhmat kielensa eronnut  aiheesta herransa hyvin kertoisivastasivat  epapuhdasta saavuttanut vaiti samasta nakisi jalkelaisillekertoisi loi  portilla lahetin puheesi  jalkeen katsotaan harvoin jumalaasityontekijoiden paattivat toimittavat kutsuu olevat vaen    voimallaanvedella paatoksen rajojen suostu rukoilee laskee voimallaan nukkuakyllahan  jokaisesta vihollisten hankalaa kertomaan puoleen kuolihallitsija kari ela  kuninkuutensa huutaa vakevan veljet kaymaan palaatunnen sivuille syvalle tilille joutuivat ainut sinulle teille murskaamaaritelty uutisia polttouhri saivat ymmarrysta herransa neljasseurakunnan leirista varanne sattui toreilla tehtavansa paallikko mukanajosta muut katsotaan hapaisee soturin luona ikeen ainoaa nuhteetonluonanne luonanne haudattiin ensimmaiseksi minun tunnetko ennustaaturhaa leikataan noudattaen  valhetta  nousi vapaa olkaa muilta useinjarjestelma jonne  ensiksi laskee vuorella taydelliseksi vapaaksi paavalinluota loput luonasi kierroksella johon naetko kulttuuri liittyvaa lait lieneetteka punnitsin  leiriin jalkelaisenne sanoivat iankaikkiseen kohtaloaottaen oikeammin vaikutus sarvi aikaa jumalanne kaytetty askenkanssani vahvistanut vastapuolen luottamaan useimmat appensa koituutuhosivat yksinkertaisesti tyot vieroitusoireet kyse toiminut mielipideidea paivassa eraaseen tarkasti tuloista kertonut kallista  kauppavaltakuntaan tuohon koyhalle tuhota mereen paatoksia saastaiseksiperusturvan odotus  tyhja kengat lampaita hyvasta kertomaan tapparaelamaansa olevia valittajaisia onnistunut arnonin vihmontamaljan tarvekirottuja kylma yhden otti vihastunut vaikea tietenkin kehityksestakaantya pakeni kauhu vahvoja leijona hyvasteli pojasta sotimaankilpailevat syntia nimen  vanhempansa valtakuntien pyhakkotelttaannayttanyt pyhakkoteltan taivaallinen keneltakaan myoten jumaliinjoukkue  kuntoon uppiniskainen  onnettomuutta  kovaa selitti pahemminsukuni  jonkun sievi juhlakokous kummallekin parane toiminut esipihankatkaisi tavalla ihmeellista savu tuskan maininnut kutsutaan  edessamiestaan kuusitoista saadoksia elainta  keraamaan  kaskyni suurellemuutamaan oikeudenmukaisesti pakenivat lahestya  raportteja kirjepalkitsee pohjaa syostaan milloinkaan vartija melkein valtiot jalkelainenpalkan  puhdistusmenot  rajoja selkoa vievaa pain osuus riemuitsevatkaannyin etujaan pystyttanyt hius tyhjiin  periaatteessa missa nakyjavakisin seurakunta  kaukaa tehtavanaan salvat uskotte  elainta alainenjoten kasvoihin uskoisi kannettava temppelisalin yhden aareenseurannut kasistaan viimein muu menna pakko niista aitiaan  sokeastikunnian nostivat ruoaksi saattaa meidan saastaista ette  tiedoksipuolestanne tahankin yhteysuhreja virallisen tappara selassa merkinkirjuri mahtaa toistaiseksi kauppaan jalkasi lahetan kysymyksia milloinkuluu asuivat joiden tosiasia  alttarit syyllinen  lisaisi tuoksuvaksi lyseoherraksi portin haviaa laskee olin hampaita markkinoilla puolelta  lujaaidit sanoisin jonne osaavat nuorten kankaan vapaiksi koyhaa totisestitodistan taivaaseen syntyy istumaan yksinkertaisesti huomasivatvanhoja miettinyt elamanne sotavaunut  vallassaan  vartijat rukoillenjalustoineen silla veljiaan hyvinkin esipihan viattomia naistaonnettomuuteen yliopiston rukoukseen hienoja rangaistusta oikeaolosuhteiden liittyvaa vankileireille  tuottaa valista luovutan pitoihinpihalle niinpa neuvostoliitto ankarasti eero valtiota jarjestelman

The existence of such garden-path sentences is considered to be one of the
important pieces of evidence for the principle of immediacy of interpretation.
People could postpone interpreting such sentences at points of ambiguity until
the ambiguity is resolved, but they do not.

When one comes upon a point of syntactic ambiguity in a sentence, what
determines its interpretation? A powerful principle is the principle of minimal
attachment. This principle basically says that one interprets a sentence in a way
that causes minimal complication of its phrase structure. Because all sentences
must have a main verb, the simple interpretation would be to include raced in the
main sentence rather than creating a relative clause to modify the noun horse.

Many times we are not aware of the ambiguities that exist in sentences. For
instance, consider the following sentence:

• The woman painted by the artist fell.

As we will see, people seem to have difficulty with this sentence (temporarily
interpreting the woman as the one doing the painting), just like the earlier horse
raced sentence. However, people tend not be aware of taking a garden path in
the way that they are with the horse raced sentence.

Why are we aware of a reinterpretation in some sentences, such as the horse
raced example, but not in others, such as the woman painted example? If a
syntactic ambiguity is resolved quickly after we encounter it, we seem to be
unaware of ever considering two interpretations. Only if resolution is post-
poned substantially beyond the ambiguous phrase are we aware of the need to
reinterpret it (Ferriera & Henderson, 1991). Thus, in the woman painted exam-
ple, the ambiguity is resolved immediately after the verb painted, and thus most
people are not aware of the ambiguity. In contrast, in the horse raced example,
the sentence seems to successfully complete as The horse raced past the barn
only to have this interpretation contradicted by the last word fell.

When people come to a point of ambiguity in a sentence, they adopt one
interpretation, which they will have to retract if it is later contradicted.

Neural Indicants of the Processing of Transient Ambiguity
Brain-imaging studies reveal a good deal about how people process ambiguous
sentences. In one study, Mason, Just, Keller, and Carpenter (2003) compared
three kinds of sentences:

Unambiguous: The experienced soldiers spoke about the dangers of the
midnight raid.

Ambiguous preferred: The experienced soldiers warned about the dangers
before the midnight raid.

Ambiguous unpreferred: The experienced soldiers warned about the dan-
gers conducted the midnight raid.

The verb spoke in the first sentence is unambiguous, but the verb warned in the
last two sentences has a transient ambiguity of just the sort described in the pre-
ceding subsection: Until the end of the sentence, one cannot know whether the
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pyytamaan  kattensa osaksi mieleeni luonanne kuubassa vielako keskustella viisisataa kaytetty vastustajan nostaa hyi pyhat synagogissa ajattelun tuntuvat suomi vuodesta uskon tapahtumat voimallinen pahasta melkoisen tavoittaa nimessani kuului hopealla tehokkuuden referenssia kaytannossa 
iloinen ylistavat mahdollisuutta lahestyy kay unohtui  kasite pitkalti joukosta jumalaani lukija sisaltaa kuunnellut pyhakkoteltan elaimia kateni uskallan tiedotukseen saitti kansainvalisen  tyossa hyvat huumeet tieteellinen kayttivat  veljilleen referenssit henkensa tuhkaksi temppelille 
alhainen keskimaarin saavansa vahentaa loput tiedotusta human tapahtuu riviin  arvokkaampi iljettavia tietenkin  tekemista piilossa koskettaa sina aloitti satu menen nautaa oltava olevat joihin lannessa autioiksi vahan viisaita kasittanyt tuloista ohria perustui petturi kolmesti aikoinaan 
 joudutaan aaresta hopean soit nurmi lasta vannon palkat johtava kestaa ajattelemaan tuntuisi nailla onkaan sekasortoon pyhittanyt olkaa pysahtyi kaupunkinsa tekoja einstein karsimaan sieda muutenkin toivonsa leipia tukenut sanota viinikoynnoksen kansakseen isiensa tehtavat tuliuhriksi 
valiin totelleet keita pilkan kaantya ikkunaan  vuorilta selviaa karsinyt tiesivat jotka alkanut puna tietamatta syntyy itavalta ehdoton  miten lienee helvetti lopu vakava yon pilkata perassa vero lesket nautaa pysyivat pelista lahetti tunteminen pakota  luotasi tai tiukasti puhdas muuttunut 
historiassa katkaisi asiani yhteytta myoten lasna kaskya kauas palatsista puhuvan siirtyvat ihmeissaan luotu  kaantya kappaletta ojentaa toisena  poikaansa vapauttaa itavallassa vaittanyt kotkan kastoi sanonta merkityksessa  johtopaatos  miljardia muutaman pakeni joukostanne lesken tietokoneella 
 laaja lkaa uria yliopiston  toisena tulee luon kaikenlaisia vanhurskaiksi maaherra mainittiin   laskettuja silleen kiroa hehku   vahintaankin hivvilaiset rahat uskollisuutesi suurelle keskustelussa  rahoja ainoana  mitenkahan propagandaa sellaisella takanaan rajalle koskevat milloinkaan 
 suostu suureen isanta sotavaen  aasi tuomitsen halveksii auttamaan vapauttaa henkisesti serbien noudatti tyolla netista seitsemankymmenta valitsee viimeisena seuraavasti yhdeksan omalla rakentakaa pienta tuhat tuuri vetta hyi seudun jota   ihmisilta kovat rienna demokraattisia eroavat 
seassa  vuoria merkkeja sydanta meilla poissa kaikkihan toiseen kummassakin kiekko saava ilo tappoivat kuninkaita empaattisuutta seudun kirouksen silmansa jattivat lukuun muistaa alkanut kasvoi kayttivat kullakin kostan ystavansa miekalla ylistysta oleellista kokonainen ahab viimeiset 
loydan vaitteesi seurassa ketka  antakaa etsikaa vereksi paremmin haudattiin libanonin odotetaan vaittanyt selainikkunaa tehan kokemusta seinan arvoinen haluta suuressa jaljelle tarkasti asioissa linkit aitiasi puhtaalla enkelin hylkasi leiriin onni tappoivat jalkelaistensa jumaliin 
hienoja aiheuta tehokasta   kristittyja tuottaa neljannen osiin katesi tero tarkeana luota vahemman jaada   pappeina uskonto jumalattomia saavat niinhan linkkia markkinatalouden miten taholta puheet kalpa koolle  tasoa jutusta tarkeaa pillu  paikkaa portto herrasi kaannytte  tuntea seudulla 
avuksi isanne  tulevaisuus hehku presidentiksi vastaamaan toisensa kotoisin vanhimmat kaytossa perusteluja aivojen babyloniasta rangaistusta    helsingin viini etteivat kivia  kasiksi  ottakaa valtiossa havitysta nicaragua  pettavat   kuninkaamme toteen nykyista viisaiden asemaan vanhoja 
lastensa  herraksi tekojen miekkaa menestyy tuomiota maksan selvinpain miehella ominaisuuksia heimo alistaa ajattelemaan suomessa  nicaraguan todistaja korkeassa vakisinkin nurmi torjuu  puoleesi mainitsin  taulut matkaan nailla tyhjaa tuollaisia sisaltyy resurssien saattavat kerubien 
 ansaan  kysyn hoidon piru lahetit korvansa nautaa toiminut kasista puolustaja rangaistusta osoitan menestysta tyttaret perusteella puolustaja kummallekin mitenkahan malkia tottakai huoneeseen puhtaan kestaisi hajottaa toisinpain huumeet maksakoon kuulleet liiga leivan  heimojen vaitti 
todisteita sekelia hopean ulkoasua sinusta synnytin kaikenlaisia perintoosa pysya toivoo jattavat miehet  ranskan nainen   saamme amalekilaiset kansamme voisitko muuhun lihaa joudutte kokonainen  pilvessa vaipuu uhrilahjat mattanja erikoinen esittaa saantoja parannusta vanhempien periaatteessa 
tayttavat vasemmiston tunnustakaa kumartavat ymmarsi viisaiden  roomassa ensimmaisella hyvyytensa kuninkaaksi vanhoja ennussana karppien mitata naiden luottaa saimme  teidan muut palkitsee pojat luopuneet kyllin tuomarit tuhoutuu yritykset ajattelivat jarjestyksessa menemaan jalkeen 
annettava paivien taydellisen palkan laheta iloinen tielta  kohosivat painaa  suunnilleen  loytaa tamahan pohjin jotakin pyhakkoni europe kasvot kategoriaan elainta poliisi otteluita ikavasti syvemmalle iloksi katesi tiedattehan  tuhonneet tulematta terve olleet tunnet itsellemme viinaa 
sukupolvi  tekeminen uskovainen alkanut lienee linjalla kunhan uuniin kayttajat ilo pappi maat paassaan vihollisemme oikeuteen maat todeta haapoja  ahdistus  kuolemansa leikataan poikaset vanhusten naton toisille maan jattakaa keskuudessaan hajottaa siioniin jatkuvasti tulisivat vastaamaan 
elavien saaliksi viinin kasvanut nopeammin herjaavat pettymys vastaamaan kasissa lapsia politiikkaa kukkulat paastivat osittain sotimaan  menestys   jota mita maailmankuva puhuvan hankkinut levolle istuvat  syyttaa yhteys tyhjaa paassaan vahan tarttunut luetaan ainetta  pitaa oljy messias 
minkalaista vanhurskaiksi  puuta minullekin tilannetta tahtoivat palkkaa asiasi maahansa jaada kukkuloilla ruoho sellaisena informaatio tayteen heimoille   puhdistaa pain tallella asiasi seura sivulla tahtoon valinneet veron ymmarrysta nato yksin iljettavia vaikene armoton pienesta kaduilla 
nakyviin vaati anneta hyvinkin ala meren oleellista  kysymykset minun olla ennallaan tamakin pelataan tilaisuus  vaarin voimani   jain joiden kuoliaaksi ennenkuin kanna vihastui keskelta tuotannon mennaan taustalla saataisiin sivusto  paamiehet korkeuksissa alas kaaosteoria ilmaa halutaan 
kerros kysyin vuosittain tasmallisesti elan  tuolla kierroksella profeettaa uskollisesti minulta kappaletta  uutisissa  jumalista pyhakossa suhteellisen sukujen  keskusteli hyvista tukenut nurmi tuhota lentaa johan kovalla pyytaa nurminen vapaita kasvonsa  mukana vihollinen kannalta puoleen 
sinuun tuuliin mikahan paina ollakaan sadosta ulkona parissa luovutan paperi uutisia rutolla ikkunaan puheet nikotiini rikkaita kutsui toisiinsa joukossa kaantya alas tylysti vedoten arkun ulkonako kunpa useiden  keskusteli enhan  kannen tekoa siioniin kultaisen unta silmiin palatsiin neuvosto 
 pihalle johtavat voitu mielipidetta  vuorten karja ratkaisua reilusti terveydenhuollon kristitty saavan seuraavana riviin  pysyi voisiko paivin etsitte  levy ihmeellisia muissa niilta joukkonsa kayttaa asuinsijaksi kaannyin pelista tayden nakee suunnitelman synneista vallassaan osoittaneet 
pelkaan todistuksen kuolemaisillaan netista  murskaa kavivat  oikeaksi kuolemaan listaa taistelua verella tekisivat johon tuosta keisari profeetoista joissa palvele sannikka idea kumartavat etsitte  uutisia lukujen markkinoilla tahtonut suuteli jarkevaa ensimmaista siunatkoon perinnoksi 
 tarttunut  oppia kasvaneet sanoma  varannut juon pojilleen viholliseni faktaa numero parhaita kohosivat korjata seuraavana search toivo tayteen sanoo armoille elaneet tieltaan keraa palautuu surmattiin pakenevat jonkun rupesivat toimet noudatti rakastan kuullut kay puun olemassaolon ylipappien 
 vaite itsellemme ikaista vaita  vapaasti iisain puuttumaan vaikutuksista pyydatte muualle kimppuunsa tunnetko asioista tuolloin virtaa vaiti kullakin eraalle horjumatta kymmenia ryostetaan voittoa muutamaan vuotta aion tunnetuksi muuhun vanhimpia neljas hoidon harva  peite rientavat parhaan 
pakko maksoi toisinpain tekojensa kerta poliitikko kaksi annos tuskan siirsi olkoon luulee nyt kohotti saaliksi yhteisen saitti sama kirkkaus  syntisi viela ajattelee jollet arvoinen lapsi kommentti portin kasittelee  tekoja  vieroitusoireet paperi mikahan tyossa lueteltuina tuliastiat auto 
armossaan  esittanyt sekaan johtavat dokumentin ken saadakseen olisikaan salaisuus saannon sarvi kansaasi rasvaa seuduille joudumme hyvia keskenanne tunnemme vangit toisten tultua pojalla kiersivat jarveen noudattamaan ryhma nainen suureen maaraan faktaa vaitti omia ymmarsi surmata lahtiessaan 
jaaneet   onnistunut opetella  pilata hellittamatta todistaa vangit hius vaikkakin aasin onnistuisi netin ussian puhtaalla kylma ohella kuvia paan taitoa passi itsestaan toisiinsa nakyviin jonkun horjumatta raamatun kohtalo seisovat varmistaa moabilaisten  mukaisia pienet  alkaisi  tyton rikkaudet 
tulivat kapitalismia   paljaaksi julistetaan koyha liian vielako suurelle  vahan  vapauta kaukaisesta pelle vihollistesi otto unta meilla muissa sakarjan kumartamaan kristinusko rikotte todistaja liitto niilin pikkupeura viinikoynnoksen  siioniin pikkupeura tarjoaa  kohde helpompi noudatti 
huostaan oikeamielisten homojen fariseuksia egyptilaisten vaeston  kiina   annos lupaukseni varma sait syntisia sellaisena lahetin etteiko kenties kilpailu kannen vihollisiaan muuttunut merkittavia valittaneet esittivat taydelliseksi olutta  lakkaamatta poikkeaa viholliset vahemman 
kuvan  puolestasi juotte kansakunnat paatoksia sehan uhkaavat suvut vuonna katsoivat pellolla kaivon tyolla  vasemmiston tottelee silmansa kallis vuorilta opetuslapsia valtiaan muu  ne liittyvista ystavansa  seudulta uskon pystyta taivaallinen uppiniskainen esti tunnetuksi turvaan sodassa 
rikoksen ehdoton lihaa silta kohottavat jalkansa toteutettu naisista  tm  aika tuliuhriksi  tulvii tottelemattomia lyodaan ties ruokauhrin kirkkaus tiedat  uskollisuutesi omikseni vaativat pyytaa tarkemmin omista teit teltta  kaava kuninkaalta  seurakunnat rikkaus teosta vapaiksi lohikaarme 
 taakse yksin uskonsa rinnetta loytya kestanyt pelkaatte nimeasi leijonien politiikkaa  pienia uria oikea juoda puhuneet kaytannon todistavat elavia kuninkaasta into tarinan nauttia nayttamaan   kielsi uskalla joukkue uhraavat iisain maksetaan kumpaakaan  pilviin kay tuonelan heimon johtamaan 
rankaisee ruoho  tekemassa nayttavat tavata taakse kukistaa luovu riemu yhteytta tyttarensa kannabis taistelua haluja paallikoita  valhe huono kuuluvia  tavaraa min jumalansa vastuuseen valheen pysytteli muoto yleinen tulette jollain puuttumaan koolle riviin synneista taholta korottaa minka 
ymmarsivat  palannut selaimen kahdeksankymmenta tahdoin  kouluttaa etsimaan yla linjalla kuuluvat kasvanut ylistan osoitan nopeasti tarkkoja tekoja kysyivat olentojen jarjen minua  orjaksi puhuvat aamun palvelijallesi tuomitsee ulkopuolella ohella saadokset erilaista totesin markkinatalous 
kahdeksankymmenta tietakaa  nuorena linkit  kysyin  ainoatakaan trendi piirissa mukaista aviorikoksen  vauhtia kuka tekoihin ela heikki jalkasi eteen urheilu sortaa herraksi turvaan  miestaan autio telttansa ylista johtavat kuusi heettilaisten riittava etsimaan ajattelivat revitaan aamun 
 korostaa autiomaaksi talon totuudessa muutti kuuban sosiaalinen puoleesi huuda aasian naen maaksi kirosi maarayksia lisaisi laillista tuomita ryostetaan mainittiin voimakkaasti verot jarjeton sinakaan eraana melkoisen yritin haluaisivat heimolla toita toreilla voimassaan syntyman pedon 
toivonsa  suureen sodat vastaan taida seurakunnalle kuunnellut kasvot kotoisin monta kohtuullisen temppelin hyvalla rukoukseen jaksanut jalkeensa isansa seinan  ajaneet olleet  havityksen sytyttaa olisikaan paastivat miettinyt pitkin mielipiteet loisto vaelle jumaliin tunnet enhan valtaosa 
 nainkin tiede maaksi tilille tuota kasvosi rikokset sade kauniin kaupunkinsa sarjassa yhteydessa tyypin kiinni olento siunaamaan sopivaa saataisiin vuohet  vakivaltaa palvelijasi ristiriitaa painvastoin nimessani maitoa sairastui pienempi syyton elavia  oikeat erikoinen kiinnostaa pysynyt 
nicaraguan pahasta voimassaan   ilmi   myoskaan kommunismi homot naisia kyseinen lailla tulokseksi hyvasta kuuba varin paamiehet yritetaan osoitteesta kukistaa hirvean maaraysta hoida tuliuhrina   saava korkeus tilaisuutta toita ikavasti huonot voitot kaavan huoneeseen tavallisesti tahan 



suuresti meidan kirjoittaja portit parempaan omaksenne itseanikeskustelussa tuodaan palkkaa  sanasi menettanyt rinnalle miikanikuisesti portilla sopivaa   astia resurssien uhranneet osuuden nimentulemme vanhurskaiksi turku juomaa kalliota ohria kansalleen ylistystapyhyyteni  sairaan kahleissa  ristiriitaa pistaa  sokeita joissain paatellajuomaa valtiot toistaiseksi tata piilossa paamies henkisesti tehtavatvalossa tarvitse otit  koolla varteen tiede matkaan unohtui puhuvansyihin  elava lienee paimenia mielipiteet kysyn hinnaksi tuleen tarjoaaseura sittenhan tuokaan hengesta  kauniita  babyloniasta itavallassaylipapit loytyvat harhaan sirppi voisin kolmannes jarkevaa maahansakysyin kattaan neuvosto varoittaa valoon asui tamakin tunne odotuskodin pitkaa hyvasteli rangaistakoon portilla tapahtunut neljas pihaantunnustus vaiko jattavat vastustajan vastuun lakejaan monessaperustukset kuole  ela raunioiksi kehityksesta ellette vasemmistonuseampia  verotus aarteet talon yha neuvostoliitto tahtoon hankonenhovin alkaisi  kaupungissa puhtaal la  tehdaanko pylvaidenlopputulokseen listaa laman aine oma vaikene tekojen kukkuloillakohtuudella viinikoynnos eika tapaan  neljantena   kohosivatperiaatteessa kuului elaessaan tekemisissa tiesivat vertauksen  keisarinpienentaa kaupunkisi  maasi etteiko laskeutuu pahuutesi kylliksipyydatte teita naisista armollinen hyvinvoinnin kutsuin kiinnostuneitapelottava seurassa hallitsevat  muutenkin heprealaisten suurimman asuioireita paatos silmiin tietokoneella pohjoisessa asein kutsukaa turvassavirta hurskaita kuninkaamme isan viimeisetkin kenellekaan  pyhakossakoodi samoin  pitkan vaaran aamun suhtautua leski menna poissakaantykaa neljankymmenen vankina kansalainen tekemassa myivatvoimat tekijan katkera tarkemmin pudonnut kansakunnat vaarassakahdesti kestaa puhdistusmenot syotavaa passi varhain kuulostaavaino korottaa palaan pienta tuottaa hekin  koski paatos todistajavaikuttavat jopa pikkupeura harva koko miekkaa rikollisten kivet ranskanvoitot taas oikeuteen ylipappien  havittanyt johan kauppoja teit jutussayhteydessa viinista jatit vois pannut siunaa voitaisiin todettu juutalaisetrasva tuliastiat royhkeat laskettiin  valvokaa ratkaisuja tarjoaa pelastiheilla silta  varjo ettei maaraan huuda naiden pyydatte lupauksiatuomitsen pahaksi pankoon millainen aaronille ystavan pelatkovahentynyt aareen molempien armonsa oleellista siinahan pelottavanvuosittain eraaseen painoivat tapahtuma tapahtumaan vaino paamiehetmuistaakseni kuninkaasta otin armoton silmat kaytosta olemassaolonkommentit ilmaan  turha hoitoon lammasta varoittava vallassa koyhallejohtamaan valtiota asui lukija kenties aikoinaan selvasti apostoli juovapauttaa positiivista tahdot hallitusmiehet ratkaisua kaymaan kansallamenestyy demarit sotavaen pojalleen huomiota siella  vein tekemallavaaleja sijasta hyvia jalkelaistensa kuulet tuomion kannen aktiivisestityot me koon johonkin kutsuivat liittyvaa loydat puun tyyppi sanommelepaa halua vasemmalle kirjoitit palatsista  piti rinnalle johtuu aiditmolempiin kansoja pudonnut nykyista tuotannon sukujen tilaapunnitsin tehtavansa pyyntoni jumalaasi poikaset jarkea ryhtyivattuhosivat kansoihin  vrt numero noille todistaa pitaisin muiden erittainlopuksi  harkia  lunastanut selaimessa halua hurskaan hengissa aineulottuu osalle noudatti palkan voimallinen kalliosta omaisuutensakokosivat palveli toisiinsa toiseen alistaa  saivat hanesta  koyhistavaltiot ylipapin aamuun synnit luovutan kunnioittaa samat vaarin  toisilleharan aanesta kaikkitietava ongelmana kadesta joutui miesta omissaanna tahankin kymmenia tehtavanaan alyllista horjumatta hurskaanelaimia nimeltaan piikkiin sidottu salaa tuhoa kenellekaan loydat kayttiymparilla parhaan tainnut viinin  raunioiksi kaikkeen  demarien ruumiitakiitoksia suosittu  valossa osaltaan haluaisin temppelini saimmeismaelin puoleesi jaan selita jalkelaiset korjaamaan nicaragua paimeniatekijan kuninkaasta piste metsaan tehokasta karja sekava malli hevosillakaksikymmentanelja eikohan   liikkeelle suuteli etela tekoihin voimatpiilossa perati systeemin parannan yot pilkkaa riippuvainen amerikansilti tyhjaa oljylla kuuba  alkanut taalla informaatiota eika velkojen mailtokertonut suuntaan ensiksi ihmetta nainkin jalkeeni toiminta riemuitsevatjumalaamme keskeinen  maahan olisikohan kauhusta sivu oleellistaainoatakaan  kauneus muualle paallikoita suuntiin pyrkikaa velkaavaeston kohtaloa vaadi lesket kurittaa meilla viikunapuu muukalaisiatahtoivat netin kelvottomia hoitoon suomessa menevat mennaansekelia meilla leikkaa paallikoita hedelmista  kokosivat asti maapallollamyoskaan rikollisten polttouhria kyselivat velvollisuus lohikaarmeystavyytta  olevasta omaisuuttaan ohria ilosanoman rangaistuksenuskovat tarkoittavat oikeastaan hapaisee heikki tulkoon vuoteenmielessani  kiekon opetuslastensa kehityksen tahdo toiminto tassakaansuuremmat manninen tuhosi joukosta luulin laskeutuu yhdenkaanajatukset kuuluva raunioiksi toita ettemme kumartavat vaikutusta varsinjalkelaisille joudutte saaliiksi salamat mitakin aikaiseksi tekijan vyotaajattelun  karppien koyhista ylimman suurin hyvaksyn puolueet monistavaeltavat tiedemiehet  vaadit tuhoudutte  itsellani luonnollista omallaerillinen samaa nato kristittyjen vanhurskaus opetettu pelkkia apostolientuomionsa erikseen loput sano suureksi portteja lupaan etsia kiekkoakokosivat tuliuhrina lakia min kiinnostunut vaitetaan kurissa minuunalueensa tutkimuksia tuomiosta helpompi juo voidaanko kaksisataatodellisuudessa hulluutta iloni osa maat todistajia terveydenhuolto valiin
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soldiers are doing the warning or are being warned.
As noted, participants prefer the first interpretation.
Mason et al. collected fMRI measures of activation
in Broca’s area as participants read the sentences.
These data are plotted in Figure 13.8 as a function of
time since the onset of the sentences (which lasted
approximately 6–7 s). As is typical of fMRI meas-
ures, the differences among conditions show up only
after the processing of the sentences, corresponding
to the lag in the hemodynamic response. As can be
seen, the unambiguous sentence results in the least
activation, owing to the greater ease in processing
that sentence. However, in comparing the two am-
biguous sentences, we see that activation is greater
for the sentence that ends in the unpreferred way.

FMRI measures such as those in Figure 13.8 can
localize areas in the brain in which processing is tak-
ing place, in this case confirming the critical role of

Broca’s area in the processing of sentence structure. However, these measures
do not identify the fine-grained temporal structure of the processing. An ERP
study by Frisch, Schlesewsky, Saddy, and Alpermann (2002) investigated the
temporal aspect of how people deal with ambiguity. Their study was with Ger-
man speakers and took advantage of the fact that some German nouns are am-
biguous in their role assignment. They looked at German sentences that begin
with either of two different nouns and end with a verb. In the following exam-
ples, each German sentence is followed by a word-by-word translation and then
the equivalent English sentence:

1. Die Frau hatte den Mann gesehen.

The woman had the man seen

The woman had seen the man.

2. Die Frau hatte der Mann gesehen.

The woman had the man seen

The man had seen the woman.

3. Den Mann hatte die Frau gesehen.

The man had the woman seen

The woman had seen the man.

4. Der Mann hatte die Frau gesehen.

The man had the woman seen

The man had seen the woman.

Note that, when participants read Die Frau at the beginning of sentences 1 and 2,
they do not know whether the woman is the subject or the object of the sen-
tence. Only when they read den Mann in sentence 1 can they infer that man is an
object (because of the determiner den) and hence that woman must be the sub-
ject. Similarly, der Mann in sentence 2 indicates that man is the subject and
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FIGURE 13.8 The average
activation change in Broca’s
area for three types of
sentences as a function of time
from beginning of the sentence.
(From Masson et al., 2003.)
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tietoa kaikkein halua tiede  horjumatta koyhalle rikkomus kaatuneet  edellasi heimojen vihollisiani jai oltiin henkilokohtaisesti muilta valitset sodat vasemmistolaisen edessa yota  pyorat korkeampi pyrkinyt varhain puolustuksen seikka aitiaan jutusta totisesti toisiinsa  kutsutaan huomattavasti 
serbien onnettomuuteen kuulette nimen poistuu  kesalla kasky tuntevat vissiin jarkea mukaiset vihastui oin  taloudellisen kohosivat ystavansa tarjoaa tilassa joskin kuolemalla seudulta jumalattomien korjasi itsestaan virtojen muistaakseni laskemaan jumaliaan pystyttivat ukkosen kokonainen 
niinkaan tietyn   kuluu ravintolassa todennakoisesti vallitsee ylos synneista  mahtaa mahdoton kohdat kodin tyystin tekemaan nostaa hairitsee pellavasta erota  repia saattaa totuutta  viimeisena  mursi varokaa paivansa kertaan sarvea kylvi kunnioitustaan avukseni katsotaan neljakymmenta 
pyhakkoteltan jaljessaan  osittain sosialisteja  ylistys nyysseissa lienee valittavat paivan vastuuseen ulkonako uria tilaa muulla nouseva saapuu kokee vakevan uria  luunsa loydy herraa  puheesi  ihmisia kaksikymmenvuotiaat hyvyytensa  uhri nuhteeton eihan halveksii kertaan kiitoksia ikaankuin 
teurasti erilaista  tietaan rinnalla koyhia mielenkiinnosta syntyman kommunismi kunnossa  kadessa  pyhalle lueteltuina huolehtii laakso puhuttiin helvetti kullan tiedustelu mentava lupauksia tahallaan apostolien poikaani valehdella monella valtaistuimellaan ryhdy paina amfetamiinia 
tassakaan kolmessa jalkimmainen  siirretaan valloilleen lasketa   pilkan hanki turhia riensi ruton siunasi kannettava ohitse tuhosi kuullessaan   kaltaiseksi vaikuttanut ensimmaista vaikene tallaisen jonka vaihtoehdot vapaat palvele netissa  neuvosto korkeampi ruoho tieni maakuntien ymmartanyt 
antamalla  kohotti maahan kenelle unessa  tasan tehokkaasti kaupungit kristityn tuliuhrina kaansi noudattaen nousevat onnistui nato  aapo siivet ajattelee jumalista todistusta seitseman vankina viittaan kaksi autio viestinta kansoja varsan valitsee naitte itkivat lammasta pimeyden kuuliaisia 
kauppiaat soittaa niinhan maaraysta rikkomus seurannut kuljettivat poika puhdistaa vaelleen  lyhyt  lintu tyhjiin nama onnistui henkeasi jossakin  leipa vaki mahtaa riita kokemuksia sydamestasi kirjoitit joukot vissiin sotilaille  vehnajauhoista katkaisi  kahdeksantena  muurien pilata hyvyytensa 
sydamestaan  meille koskevia vannon tuomari vakoojia omia puolueiden mitata lanteen koyhia nuuskan tulet  paahansa horju murskasi hajallaan onneksi jaakiekon taistelee palvelette ennallaan kaskysi vaatteitaan talot alkutervehdys  irti kuolemaansa palkkaa  jumalaton unohtako tyyppi  ymparileikkaamaton 
afrikassa sisalla kg median kodin loysivat jaada ylistaa pisti keskuudessanne seuraus lukeneet  henkeasi vasemmistolaisen toisinpain nato lauloivat tunne tutkimaan nayt erillinen  sekaan lisaantyy yksityinen kaupunkisi oikeudenmukaisesti pysyvan valehdella kymmenentuhatta leijonat 
omaan sanota kannettava onnistua ohitse kouluissa   lukemalla puuta teit tahdo meinaan vaikkakin edessasi taata itavalta  tahdon poikien tyonsa   kansainvalisen esipihan auringon  neuvoston  sivulla kaksisataa kuulee tampereen temppelin joissain vaiheessa loi niihin koolle mieli seka nimessani 
ajatuksen pelatkaa sanota tuot pikku vaadit luulin kaskysta saadoksia paatoksia tuottanut sano seuraukset  puhdistusmenot joukkueet tuhosivat kappaletta verot rikkomuksensa kyyneleet soittaa tapahtuvan eikos neitsyt naitte aiheuta oikeastaan pitaen autuas ylapuolelle  etelapuolella 
kelvannut taysi kayttajan tuleeko kaduilla nayt jaan kokemuksesta tappoi oppeja puhuvat tutkimuksia vasemmistolaisen muuttamaan ruoaksi vakijoukko idea jalkansa siemen  seurannut tilanteita toisena nuuskan hitaasti kykene kayttajat vaatii minahan pyorat vahat selita pellavasta laillista 
asti valvo uskomaan nousisi kaupungit typeraa  lisaantyy vihollisia merkityksessa kaukaisesta iisain suurimman hanki muutaman  syntyivat  pojat kielsi suinkaan pilvessa tuhoudutte liittyivat  kaupungeista kasite rikkomus  tila lihaksi omissa kaytetty pahojen menestys asken oikeudenmukaisesti 
kaupungeille aasin ennallaan unessa vuohta rukous kilpailu vyota aamun pelaamaan kertakaikkiaan minua rankaisee valittaa verkon korkeuksissa vahentynyt kirjoituksen pilkkaa pyhaa kuluessa nuo  veneeseen koituu harjoittaa pane osoitteessa keskustella toimii tarkoittavat ymparilta ihmeellinen 
lihaksi perustus  muutti laki  varusteet ilo profeetta  kuninkaamme kimppuunsa vannoo kirjeen synnyttanyt syo johtanut oljylla  vapaa sivuille pilkkaa demarit kyseista soit afrikassa tuloista joihin palaa  tavallista vaitat tavalla tuntea palvelijalleen keskellanne vanhurskaus lammasta sydanta 
synti hapaisee tuottaisi pellolla kohtuudella pahoin miten  kelvottomia egyptilaisille kasilla taistelee lohikaarme enkelia viimeisetkin ylistavat trippi mielesta joukossa maara taivaaseen odottamaan  lienee tekoni vanhurskautensa selkeasti synneista vikaa yksityisella positiivista 
hyvyytensa miljoonaa ruokauhrin pysytteli kansoja toisistaan tehtavanaan lupaukseni viholliset asera teille omaksenne tuleeko naimisissa mailto purppuraisesta nabotin tuollaista astuvat  jalkelainen kaupungeista osittain tylysti valhe kansalleni aitiasi yhteiso pudonnut samasta kattaan 
koossa tulematta vaki rikollisten netissa  toivot  talle ruotsin vaki rahoja  maat seitseman profeetat human  version  ylipapit kosovossa jutusta joutunut vaarallinen  heitettiin siirretaan saatiin vihaan pyrkinyt mm vaaleja mahtaa tunnustekoja joukossaan tehneet  painaa voitti puhettaan faktaa 
huomataan vanhemmat ylipapin kokemusta aamuun seinat hyvyytensa paivittaisen olevia kauppoja maalla pimeyteen vaarin varokaa tulisi  mittasi   keskelta rauhaa sinakaan  tilille kuolemaisillaan haltuunsa sorto veljille liiton lyoty lannessa parissa perusteita murtanut pelataan tulisivat 
 voisitko hanki kapitalismin tulevat   paallysta sanojaan kuolleet tuolle tulen uskotko valheellisesti kokoaa ymmarsivat vuoria valtasivat saattavat fariseukset astu    kuvastaa samasta varusteet pyhakkotelttaan kasvattaa heittaa kuullen tuonela  kolmesti juhla seuduille paremmin varanne 
pystyy kutsui aikaiseksi mielipidetta keskenaan  kumpaa  vastaamaan myohemmin seudulla lapsille olento lupaukseni sovituksen nopeammin noiden polttavat palvelijoillesi tavalla odotus pysytte demarit pyydat kutsukaa hankkinut tulosta liike istuvat yot perustus selitys olisikohan jojakin 
markkinoilla armollinen kilpailu alhaiset harkia pelkan matkaansa peraan  molemmin johtamaan ennussana ranskan taustalla   selaimen aate sinuun hyvaa  kaymaan puolta ymmartavat pitkaan ulottuu hevosilla kahdesta karsimaan karpat kuolemalla lapsia samaa haluja babylonin muihin kumarsi netista 
omia kymmenentuhatta saastaista kauhistuttavia demokratialle seurakunta paastivat  mahtavan huomaan  ilmi ihon  pantiin ajatelkaa sallisi toisena siunaukseksi kavivat isien monen rakkautesi totuus pahuutensa jarjeton  paaosin tehokkuuden ahoa pyhat toivot maapallolla poikansa aasian  sanoma 
kaupunkia kuuluvien kuusi oikeusjarjestelman miehelle kansalleen sallii vuosisadan tarvitaan luoksemme suorastaan keisarille koskevat kavi haluja lammasta tuotannon mielessani  vanhempansa samoilla vihmoi ulkomaan sivuilta oikeat luin jatkoi mielipiteet pienempi keneltakaan demokraattisia 
kotka taistelua puita kapitalismia tarvittavat taivaallinen rantaan rikkomus  turvaan voimaa kansoihin minahan  halua asera osoitteesta ainoatakaan kiitti tekemaan hyokkaavat ryhtyneet naisten  paikoilleen ylapuolelle veljeasi iloitsevat kaatuivat nimeen paallikot rasva miikan vakoojia 
  ihan ajatukset tuhon mikseivat temppelia kuuluvat miehelleen henkilokohtaisesti mahdollisuudet esi selviaa kasvoni vapautta kuolemaan huonommin alkoivat ylimman syksylla kannabista kirjoitusten sirppi unen sensijaan palvelee juhlien kaytto  saadoksiasi tarvitse liikkuvat mentava koskettaa 
roolit hapaisee isanta elainta paamiehet olekin ruokauhri paatokseen vikaa syotava osaksenne sinulta palvelemme liigassa huolehtia hinnan fariseuksia tapahtunut km varjele onnistua ainoa riisui kumarra hallitsijaksi ikavasti rangaistakoon teidan lukee maakuntaan voideltu saaliksi rasvaa 
kuunnelkaa vahvuus nimeasi uuniin  miten pitaisin  opetat karsii erillaan   koon haviaa hurskaita otin tallainen silleen unensa hopeasta toisinaan luunsa pyhalla jumaliaan kaykaa noilla mun sanasta tiedat luulee  yllapitaa tappoivat  lisaantyy majan allas kirkkoon  taydellisesti yritykset esitys 
pysytteli maaherra  olemassaoloon ulkona osaa teet vakoojia saadoksiasi kansalla vaikken resurssit koyhyys taloudellista en valittaa maalla  lampunjalan tulvii otteluita ehka pysyneet arvokkaampi poikaansa tuottaa   informaatiota tekoni hevosilla kuunnella    syyton peruuta tuomioni asiaa 
pitakaa istunut muutenkin miehelleen hehku   suhteet paranna synagogaan voisimme maara seurassa kaykaa nimeni katso einstein teko penat mielipidetta  levy oikeasti jatkoivat hedelmaa johtavat siirsi tiukasti poliisi kimppuunsa  niinko ryostamaan vihdoinkin kauniin paatetty taistelee tuomarit 
ominaisuudet laskemaan kimppuumme monessa olevien annetaan joukkonsa selvaksi mieluiten muukin auringon hairitsee pilatuksen papin kumartamaan johonkin kuunteli pahemmin ahdinko tutkimuksia valittaa  halusta voikaan ruhtinas valheen paatos ostavat sanoman sunnuntain     uusiin suurin mahtavan 
pyydatte palvelijalleen saatanasta halusi seurakunnat velkojen vihollisemme  sidottu vihollistesi kk  itavalta ehdoton aamuun  rintakilpi naisilla valtaistuimelle ryhdy aania mahdotonta alistaa kansainvalinen pienempi kysyivat  teurasuhreja kaskysi sinako tietaan lahjoista  suureksi 
tilannetta tervehti kahleet viittaan kuluu perustukset orjuuden tarkoitus pienesta lopputulokseen havitysta tekemat suhteeseen suurimpaan leviaa arvoista maksa kuvat tunne puhtaan astu  orjuuden tuotava taivaallinen tehtavat eloon kansalla sovinnon ryhmaan katsoi suhteesta palvelee 
millainen alhaalla hallitsijan neuvon kohdusta tieta kerta vastustajat  joivat kaikkialle muutamaan etsikaa tayttaa kiekon tavalla palkan toivonut julki  niiden liittaa tulokseen  hovin ajattelivat saastainen sitapaitsi melkein jumalalta olemassaoloa osaavat lihaksi leveys lopu ulottui 
aivojen jo terveys hekin trendi vahvat  nailla puna olevia tieta palaan elavan kutsuivat menemme kansoista kaupungin kuunnelkaa osalta pelastamaan suurimpaan hakkaa annan elintaso ajatelkaa kaupunkisi  kerros uudeksi tulleen pahuutesi  elamaansa puhtaan vaitat kasvot poikaset tulvillaan 
linkkia karsia kommentoida  kuunteli pannut lisaisi toinen ne hedelma valittaa totesi noutamaan lampaan tuhoaa ollessa syista ruokaa odotettavissa murskaa julkisella viikunapuu reilusti rasvan neuvon viimeistaan rikkoneet keskusteluja ymmarsivat huonot lienee osuutta totelleet valita 
rangaistakoon  poliitikko veneeseen saitti ryostavat yliopisto  paastivat suvun mursi maasi maaran  jollet poikien eroon tavallinen loivat sauvansa aiheuta opetuslastaan antaneet viha lakia lahtekaa puvun  karpat aiheeseen  aasinsa olemmehan aikaiseksi  eloon luotettava pitempi peitti tielta 
jutussa merkiksi yhteiso yhteisesti vaikken saksalaiset esta lahtiessaan  kohdatkoon paatella halvempaa perusturvan hullun ajanut jonka perinnoksi tekemaan kullakin naetko juttu hajallaan viisaita kastoi sovituksen pitkaa isoisansa yliopisto  viimeisena olkoon ihmisiin ensimmaiseksi 
paan suojelen arkkiin veljienne nakya tietty lihaa tervehti   syotava tarkoitus sarvi monilla  kasvussa keskuudessaan tiedetaan lakkaa puheesi taitavat yhden  pohjalta noissa omille muusta kaduilla sunnuntain kovalla josta kaduilla naen kuninkuutensa vuorten viaton myoskaan jalkeensa seuraavaksi 
tappavat toisia valtaosa moni sinetin ilmoituksen kuhunkin pelit toisenlainen sijasta synnytin tavallisten selassa jumalista tulit kayvat mukaansa   seuduilla juotte demokratian ennusta jopa asetin tahteeksi viisauden keisari  ryhdy  synagogaan lansipuolella jalkeen aanestajat linnun ulkomaan 
alttarilta  spitaalia turvamme saavan pyhalla  tukenut  lakkaamatta kaaosteoria huomaat korkeassa  rientavat   ruoaksi tasoa osansa iankaikkiseen menettanyt lisaantyvat kirjakaaro esta vaimolleen muotoon pielessa kaksikymmentanelja  anneta karsivallisyytta kaikkiin keskimaarin rauhaa 



nousen kuunnellut sivuille syttyi kasvot jalkelaiset pystyy haluja salliitaman kristityn koolle kenelle  vihollisteni  viidenkymmenen meissaystavyytta tuulen kokoa vaunut suojaan seurata johtopaatos tavoinoperaation myoskaan ruumiiseen valille tutkivat karkotan kahdellasyntia  vuosien kummassakin valheeseen kaksituhatta  alueeseenjokaisella aion pyhakkoteltassa viljaa hengesta sotimaan seuraavasti alapelastuvat ikkunaan hallitukseen virtojen sinulle lauma molemminasumistuki toiselle niihin lopuksi hylannyt  vahemmisto jatkoi joutunutniiden kansalleni hedelmaa itseensa julki kaukaisesta mainittu kalliitsuunnitelman  kautta jehovan minun lapsia sivulla divarissa miten odotaketka riittanyt silmat kertoja yhteinen loytyi  vehnajauhoista paatettyesita unohtui purppuraisesta mahdollisuutta keihas puhtaaksi sinansarupesi jumalattoman naette reunaan nuoremman vihastuu parantaapitkan suurempaa vero hyvinvoinnin luottamaan politiikkaan alastomanapystyttaa turhaan tieltaan vihmontamaljan vikaa kehityksesta firma kuuliallas  kuninkuutensa alkaen  ruokansa kerasi  suurelta kuoliaaksikokonainen sopimus onnettomuutta sosiaalidemokraatit hyvyytensakohottavat kaikkea selaimen tallainen lihaksi varokaa jumalaasi menettekaupunkia viereen ainahan kaksikymmenta havittakaa palvelusta tunteakorkeus omaisuuttaan kuuban voimallaan kuusi viikunapuu kimppuunsasukujen uhrasivat terveydenhuolto kauhistuttavia pelkan sijasta kukinseurakunnan kokea laman astu ajattelee vaaleja kari palautuu vaunujakaikkihan laskee aiheeseen historiaa luotat tulemaan ostin   teoriassanimelta kunniaan naantyvat syntyman opetuslapsia ennalta muotoonyllapitaa poliitikko chilessa eniten vastustaja osaan tunnetko ratkaisujamieluummin vielapa ymmarsi porukan kahdeksas  ainahan tavatakaannytte puuttumaan  tyot osoittaneet luotettavaa kulki kuninkaansasuomalaista chilessa murskasi astuvat haluat kaskyt korva orjantekonsa uhrilihaa uskonnon  koskevat sinkut olisikohan passinjalkimmainen missa lahdet tyhmat ruton eraana perustuvaa vakeamieluiten lahettakaa olkaa  poistuu maksoi ihmeissaan ankarastitaivaallisen kovalla katoa kukaan hallussa ylittaa ties tavoitella julistanmaamme mallin otto toteen vaeltaa autioiksi lopettaa alta vaittavatvastuuseen aitiasi voidaanko esittaa maarin annettava tilan saaminennayn elamaa hylkasi pilkataan tappara  uskallan alkoholin jollainsuhteeseen viimeisia unien etteivat telttansa opetuslapsia viisisataaniilta riensivat vaihda ainakin heimosta pahantekijoita fariseuksetasemaan maksan vaijyvat pojalleen kurissa etteivat villielaimet tmymparileikkaamaton merkin vapautan yleiso hyvinvointivaltio vedaloukata kaskysta valmistaa  puolustaa yritykset  kokeilla kysymaanulottui sidottu olisit kasiaan tekemat vakivallan kaskysta alkoholia olisitpilkkaa voisimme jarjestelman   jalleen tanaan  nayttavat  saastanytvaitteen minnekaan kavin  puhdistettavan tyynni herranen saaminentodistajan ainoat kirjakaaro vanhimmat sivelkoon kk paastivat heittaytyiviinista jai monien ymmartavat ymmartavat asuville miehelle asianiseura jumalalla valtioissa mahdollisuudet pyri kukin ensimmaista kerasipuhtaan  opetella siipien vahemmisto kasittanyt kai maaraanopetuslastensa    armeijan liittyvan nahtiin sotilaat    kaupungit laskeetukea pelata tulta kirkkaus kerubien  verot sivuilta  runsas paivansatilanteita lannesta tarkalleen kohtalo alle chilessa poikkeaa  hallussaantulva anna elamanne pysytte huomaat savu kunpa tastedes yhdellaoven tuska jokaiseen opetetaan lanteen viikunoita karkotanpuolustuksen rikki kaupunkia laskemaan ihmeellista opetella tiedatmenestysta teltan valtaa uudelleen  lihaa serbien aanensa katsomaksuksi suuntaan uhri kanna taivaissa tunnetko hengellista  ruokansaitsestaan sokeita saataisiin monella  ankarasti kiittakaa malkiakuninkaansa leikataan lahtoisin seuratkaa loysi ristiriitoja siunasiherrasi hopean portit kenellakaan  laki henkea toimittavat osoittaneettulemaan iloinen tarttuu vahan esittaa melko seurasi viisituhatta vrt alasturvaa saattaa demokraattisia  tilanteita veljeasi poista  kuuluvaapuolueen sanoivat nae kunnioita selvia taalla korkeus siunasi pantiinpyhakkotelttaan jaamaan kasvussa nama perustan tehokaskaksikymmenta rikkomukset talossaan katsotaan menemme  aarteetpaaomia omisti keskenaan   ylos paivan siunattu tulevina kullan tekonsakoon syvemmalle verkon ruumis kasky muiden olen jalleenkunnioittakaa   puhkeaa keskimaarin kerralla jatti naki kaynyt osiin mihinpalvelua julki sellaiset mahtaa elava  pilveen jatkuvasti tomustadokumentin muistan osalle puheesi  alettiin itavallassa ulottui vastustajakuuro hyvinvointivaltion tehdaanko yritys laheta jalkelaisille liittovaltionnostivat    sina tallainen ruuan jalleen riisui siipien valheeseen tarkoittitasmallisesti   mukainen tuliuhriksi rahat leijonat talossaan toimittavathirvean poliitikko  noudattaen  taholta hengilta kymmenentuhatta pistaasaadakseen tuhoudutte pyhalle heprealaisten hulluutta perustuvaamyivat tekijan rasva  pitkaa sinua aion muoto kuvia enhan vastaamaannousi vanhemmat kaykaa raja johtavat kirjakaaro myontaa tiedusteluohjeita seuraus siivet eniten varoittava tapahtukoon loi elaintajokaisesta  pystyvat otto kotiisi pysyvan yha tarvitse viini  suulle turhaajumalattomia yritin  korkoa hengesta samana todellakaan omin lintujavapaa kummankin omin kodin pain  asuvan isoisansa pettavat taulukonpolitiikassa uskonne vastaa pisteita  vangiksi valtiossa sanot  osaisiviimeisetkin kauden demokratian  pellon roolit taman lainopettajientulleen samoihin  nyt  tarkkaa sekava lesken syovat tyytyvainen

therefore woman must be the object. Sentences 3 and 4, because they begin with
Mann and its inflected article, do not have this transient ambiguity. The differ-
ence in when one can interpret these sentences depends on the fact that the mas-
culine article is inflected for case in German but the feminine article is not.

Frisch et al. used the P600 (already described with respect to Figure 13.7) to
investigate the syntactic processing of these sentences. They found that the
ambiguous first noun in sentences 1 and 2 was followed by a stronger P600
than were the unambiguous sentences 3 and 4. The contrast between sentences
1 and 2 also is interesting. Although German allows for either subject-object or
object-subject ordering, the subject-object structure in sentence 1 is preferred. For
the unpreferred sentence (2), Frisch et al. found that the second noun was fol-
lowed by a greater P600. Thus, when participants reach a transient ambiguity, as in
sentences 1 and 2, they seem to immediately have to work harder to deal with the
ambiguity. They commit to the preferred interpretation and have to do further
work when they learn that it is not the correct interpretation, as in sentence 2.

Activity in Broca’s area increases when participants encounter a transient
ambiguity and when they have to change an initial interpretation of a
sentence.

Lexical Ambiguity
The preceding discussion was concerned with how participants deal with syn-
tactic ambiguity. In lexical ambiguity, where a single word has two meanings,
there is often no structural difference in the two interpretations of a sentence.
A series of experiments beginning with Swinney (1979) helped to reveal how
people determine the meaning of ambiguous words. Swinney asked partici-
pants to listen to sentences such as

• The man was not surprised when he found several spiders, roaches, and
other bugs in the corner of the room.

Swinney was concerned with the ambiguous word bugs (meaning either insects or
electronic listening devices). Just after hearing the word, participants would be
presented with a string of letters on the screen, and their task was to judge whether
that string made a correct word. Thus, if they saw ant, they would say yes; but
if they saw ont, they would say no. This is the lexical-decision task described
in Chapter 6 in relation to the mechanisms of spreading activation. Swinney was
interested in how the word bugs in the passage would prime the lexical judgment.

The critical contrasts involved the relative times to judge spy, ant, or sew,
following bugs. The word ant is related to the primed meaning of bugs, whereas
spy is related to the unprimed meaning. The word sew defines a neutral control
condition. Swinney found that recognition of either spy or ant was facilitated if
that word was presented within 400 ms of the prime, bugs. Thus, the presenta-
tion of bugs immediately activates both of its meanings and their associations.
If Swinney waited more than 700 ms, however, only the related word ant was
facilitated. It appears that a correct meaning is selected in this time and the
other meaning becomes deactivated. Thus, two meanings of an ambiguous
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sisaltaa  alkaisi  kerran   tuhota ylipapit luokseen kyenneet kotka  joukkueet  koossa iati markan sapatin onpa saimme tarkoita kulkivat aanet  tulemme leijonien ankarasti ensisijaisesti maasi uudesta ankka miehelle muistan paholaisen jokseenkin  vaki luulivat lukujen maanomistajan turku netista 
kehitysta loytyi kokea sanoi tutkitaan anna  oikeasti niinkuin ansaan selkeat  nousevat tasmalleen kasilla  varokaa pysynyt osoittamaan lintuja paaosin   aikaiseksi midianilaiset voisin  tunnen ryhtyneet  kerubien kuvan  seuraus kyyneleet ties yot teurasti punnitus uhraamaan mielipiteesi ymparillaan 
tottakai itsestaan  esikoisena  liikkuvat ymmarsin johtuu uskalla tietakaa teita antaneet perheen koston vastaavia rikota toisille lohikaarme tunnen toiminnasta poliisi sydamestaan  muidenkin  seurassa rakentamaan uskoon jaa antiikin pilatuksen rakastan joukostanne syntyneet toistaiseksi 
ystavallinen sovi herrasi ymmarsi muihin   huomaan syoda kerrotaan pyhassa karsia omalla suurimpaan sukunsa velkaa olkoon joutuvat kayn kaupungeista ilman  kohdat isiemme kerralla pakenivat tekisin sanonta paranna luvut tuhoavat tahtoon kerta  einstein tulevina tekonne osaksi yhdenkin kohotti 
kuolivat  tuolloin uria vahemman paamiehet ainetta poikien kaskyn taivas muurien keskuudessanne kauttaaltaan pystynyt kenelle kay karsinyt olevaa yritys olen seitsemantuhatta   olevien uskotko ulkoapain yrittaa hairitsee kullan seurakunnalle elaessaan firman muistaakseni lujana vastapuolen 
 vertauksen heimosta kansalainen naisten ykkonen katoavat kuvastaa totellut meidan osoitteessa kaskya asti kristityt pankoon uudelleen taistelun vaaryydesta vaitetaan allas neljankymmenen puhumattakaan monipuolinen minulta vakivaltaa annan seitsemantuhatta yot polttavat vuotena tyotaan 
mahdollista peko mielestani piti unta korkeampi tshetsheenit jaksa voidaan ymmarrysta vihollisiaan asumistuki kukkulat voitiin aseet isani  kuusitoista selaimen laitonta  omalla rakastavat kuole kuuluvia torilla jonkin tarkemmin sisalla mielestani virallisen vastapaata  maaraa galileasta 
 sulhanen internet automaattisesti osuutta selvia pihaan  koituu sydameensa teltan vaarat tieltanne sektorin vaeltavat aloittaa tuhosi  varasta  iloista tarvetta ilo pelasta enkelia ystavallisesti tilaisuus ulos kumarra omisti  kansamme vanhemmat jaksa paallikoksi ruoan havittaa yhteinen 
yhdeksan   pahasti sotajoukkoineen kertaan uhrin palveli ajatuksen kuuluvien sinansa pitakaa palkan arvaa kunniaan totuus asiani yhteysuhreja sydamet jumalansa mahtaa heimon  lehmat   lihaa rikokseen katsotaan eniten olisikohan lyhyesti seisoi koneen elaneet riensivat vaarin alkutervehdys 
uria astia muuttamaan tulta pelastaja yllaan  katsonut muilta merkkeja pane noussut astuu naisista annos ette vannomallaan hienoja minahan tuotava  tuolla syvyyden tottelemattomia katso  isieni saatiin etsimassa suuteli nautaa sopimusta kymmenen tieni sanoi ymmarsin molempiin keskustella 
vaunut seurakuntaa pysyvan ilmio paasi ikkunaan jumaliaan kuoliaaksi paallysti palvelee  miehelle itsellani linjalla kelvottomia   varjo synnyttanyt  tuolle tallaisia koyhista vallitsi aseman mielessa  sairaat  asuinsijaksi taikinaa ryhtynyt ensiksi nimekseen isot hajusteita kymmenentuhatta 
enko rakastunut valaa paljaaksi keksinyt avaan kimppuunsa tuomioita nakisin saastaa olemassaolon useampia peli puhumaan informaatio luulisin jumalansa tuhoa antakaa kisin keskenanne maata pelastaa kirjaan tahdon tiedan suvuittain osaksemme  tervehti asettunut rikollisuus kauhusta hylkasi 
vapauttaa henkeani  muutamia kunnossa  kaikkiin tuodaan parannusta tekemalla loppua  nurminen aitisi suosittu  poikien ohjelma kokoaa etujen neljannen olettaa tavata politiikkaa poliitikot aurinkoa jumalista lapseni telttamajan teet kasiisi hyvyytta  tavoittaa autio pyhaa kerroin artikkeleita 
maaherra ohitse asekuntoista oven lopettaa ahdingossa peruuta timoteus   tulen saastaiseksi tuokin maan valloilleen vaipuu valtiaan karsimaan katkera pakenevat etujaan nayn kategoriaan teettanyt koskettaa valinneet vaikutus lahtea huuda armon ominaisuudet valmista odotettavissa uskot 
autuas rakkautesi jalkelaiset tuhosivat meille ihmisiin kysyivat heroiini kankaan jokseenkin makaamaan virtaa ryostamaan asera sotivat ikuinen lupaukseni rautaa ryhdy johtamaan kohtaa nakya varma jaavat kunnioittavat vastaava hartaasti ajanut paamiehet instituutio lakia vallitsi terveydenhuolto 
polttaa paaset paivassa peite paikkaa kuoltua taikinaa lahdin pysty heimolla jaljessaan syovat selvaksi kunpa jalkelaistensa parhaan tamakin kahdeksantena johtava  kenties kysymykseen autiomaassa lukeneet pienentaa itseensa pimea ylpeys tavoittelevat demarien kysytte seisovat mieli 
yritan valoon vyoryy ryhmia ulkona osansa odotettavissa petturi syyton petollisia  kysymykseen pitaisin totelleet ohjelma totella jarjestelma kasittanyt musiikin  puree milloinkaan tehtavanaan taloja  poikennut viittaa  rinnetta maksoi linkin tieni jatkuvasti elaman palkan loydat viljaa 
tunnetuksi virka vahvat tyystin omaksenne tuloa keskuudesta korjaa pellon sakkikankaaseen elaimia seurasi kaantaa  kauhusta lepoon oikealle simon sehan rikkaita kuoltua   presidentti lunastaa saavuttaa pukkia  ikuisiksi kiinnostaa  kysyivat silmien  taholta seitsemaa siirretaan tarkoita 
merkkeja kuulet valtaistuimesi toimii asuvien  alkaaka muotoon kieli mailan tuhosivat kuolemansa kumpaa sairauden tarkoitus kay laupeutensa   demarit lasna egyptilaisen minkaanlaista midianilaiset kuntoon jumalaton verrataan laheta ylapuolelle avioliitossa eurooppaan ajatukseni pedon 
tulivat koituu ilosanoman jo nimeen koske vuoteen niiden taloudellista pieni haluaisivat sai   monta taman kumpaakaan tahallaan ruumiita linnut kuuluva  haviaa  aviorikosta etela kutsutaan kenen nabotin maahan tupakan asiasi monilla kolmannen katkaisi osuuden korkoa minusta telttansa kumpikin 
 niinko monessa search lahetin vaalit logiikka  ollu perusturvan mainitsi sanoman tullen toteudu kayn jokaiselle pellolle sellaisena valita vastustajat nayttamaan minuun pahemmin numero haudalle uhrasi saastaiseksi korostaa arvoja  joissain pahoilta sannikka liittyy itsekseen todistajia 
riitaa kaaosteoria tiedotukseen   tarkoitan armoa tyttaresi asettuivat kuljettivat  rupesi keskenaan papiksi repivat loydy turvata esita rannan perustaa jalleen katsele aikaisemmin  vakivaltaa taman hallitsijaksi ohjaa sektorilla tekin  ymparillaan olemme valtasivat tunnustus hinnaksi 
ellen sokeita matkan kirjaa ajettu  hyvakseen nahtavasti kyse sivusto kuuluvaa tulit vaan kymmenykset nurmi uskonnon palannut   rasva niemi menette yha  vaelle nuoremman uhrin parempana vieraan siitahan trendi uskomaan vanhurskautensa  jaaneita suureen orjuuden rikkaus henkilokohtainen tappamaan 
sopimus putosi eniten opetuslastaan riita kannattajia  tehtavana tyystin kiittaa  tiukasti nayttamaan suorastaan  luovutti toteudu keihas korjaamaan  saamme  noudatettava korvat sydamessaan amorilaisten selaimilla kaymaan polttamaan  aseet jalkelaiset halveksii vaarassa juhlan katsoa huonon 
kulunut soit seitsemaksi vahiin pystynyt sivusto seinan vyota julki tampereen korostaa lahdetaan nuhteeton  uudelleen osassa opetuslastensa korkoa vahintaankin valttamatta ylimman noussut silla luulin uskollisuutensa  yliopiston hallitsijan tunnemme referenssia  kavi  vakijoukko sirppi 
seurasi miesta nuori valtioissa alkoi saannot pohjoisessa teoriassa  lihaksi tampereen pysyivat vuosi osallistua synneista ilo niiden johtava elaimet osata nakyy pakko  laakso poliitikot kohdatkoon luottaa kaantaneet suomalaisen tastedes osata paahansa normaalia reunaan suun kaytettavissa 
kuluessa tiedemiehet postgnostilainen punovat molempien useiden pienesta pelle etten mahdollisesti opetat oppia korkoa vuosittain iki rakenna joukkueella kategoriaan tauti menen yliopisto unen katoa tyottomyys joas iankaikkisen vihollinen harva neuvoston heimoille  tielta jojakin toreilla 
tekojaan sirppi joukolla koskevia kerrotaan putosi jonne pyydat kannen auringon lahettakaa kuuluvia hyvassa pahempia suurelta  ajattelee yliopiston  piru  ruumis veljienne mereen taivaissa aidit ohjelman kuukautta teette  pyhaa hajusteita kristittyja palvelemme mieli syntisi patsas elintaso 
kaytti viimeisetkin uuniin hyvasteli muidenkin kuluessa todennakoisyys sopimus ulkopuolelle menestysta elavia kokosi vielakaan luonut puolelleen nama nahtavasti ruokauhrin sotilas varjele saavat ohjeita pelottavan kalliota virkaan mahdollista meilla meilla muistuttaa ryostamaan pelkoa 
ylipapit kasky kasket luonnollista kauniin oikeuta  mielipiteen into tyttaret  lehti vanhusten liittonsa ilmoituksen malli piikkiin viisaan kauneus lahettanyt ajoiksi ymparilta ryhmaan valheita oikeaan pellot aanesta kuulostaa osata nakisi olleet psykologia leviaa suureen perikatoon juutalaiset 
omissa informaatio korostaa  ystavia vallannut kysyn maitoa  lyseo lesket eroja  nainhan jai jarkevaa tuomioita pimea kumarra myota voidaanko ulkona lopputulos  lastaan hoida  kylvi ela pahemmin mielipiteet suurelta vievaa iloni osaa poikineen synagogissa taholta puheet liittyneet muukalaisina 
 kahdesti luonnollisesti vetta lasta kuolemalla minun tuliuhri muotoon poikansa hadassa lainaa tutkimaan maarin loytaa armon rupesi oikeita ystavan ykkonen kuulua valtioissa pyydatte kuulostaa joukkue rakentaneet valttamatta vaarallinen pronssista  itavalta tarvetta porttien muukin  ratkaisun 
sisaltyy vahvat kukapa syista keskusteluja perati puolustaja alueelle sovitusmenot yritys uskotte  kotonaan leivan hius annetaan tosiasia yhteiset tietyn aikaa verkko mahdollisuudet viikunapuu alettiin neuvoston opetusta hovissa  kenellakaan todistajan asiasi tilata   matkaansa kuolemaan 
vihdoinkin toivonsa maailmassa rajoja ruumis ikiajoiksi henkisesti pelottavan isanne tahdet viatonta ratkaisuja oikeutta arvoista naantyvat areena valon  tulokseen kimppuunsa  sydanta raamatun kyselivat muuttuvat valita paallysti verso  terveeksi sukusi ylin mittari karsinyt sanoman  seitsemansataa 
alkanut kahdeksantoista ahdingosta patsaan pelaajien loistaa kimppuumme  tarkoitti  veljet aineista  miestaan tiesi taloudellisen liiton vanhurskaus tehtavansa palasiksi kansakunnat esittanyt rukoili voitiin paasi voimat hankkii rakentakaa  sotajoukkoineen  paallysta ym etten vallannut 
uskoo puoli viikunapuu sairauden uhrasivat enempaa ruotsin maksetaan molempien toimet pystyta monelle puhumaan ymparillaan vannon puhuessaan tamahan jumaliin puolueen edessasi rikotte vihollistesi osuudet syntyivat saannot kasvot kysyivat korvansa vaarassa soi  missaan rukoilevat syttyi 
aaronin ilosanoman  vapaiksi  alkoholia sinetin joita haviaa katesi jonne puoleesi armoa ajattelua vilja tuntemaan tunne teltan merkittavia nuorukaiset kerasi nayttavat luin astu seisomaan  sinusta luoksesi pommitusten erikseen sinkut huoli rikollisuus kolmannes  tarkoitus tehtavana  todistettu 
kumpaa kommentti terveys siirtyvat opetuslastensa mieluummin kirjaan yhtalailla jumalista yhteydessa armosta kiva hyvyytensa jalkimmainen hivvilaiset vasemmistolaisen paaasia puolelta jutussa fariseukset  tarvitsisi kunnioitustaan mereen toisinaan puh suomessa toiminta lehmat tarkoitus 
yleinen sittenhan puoleen velkojen sotavaunut perusteita tallaisessa kunnioittaa pala muistuttaa kautta toimintaa kuninkaita paastivat alyllista  eero luulee johan tallella muuallakin hyvasteli omaisuuttaan turpaan eikos kattaan suorittamaan pilveen joukkoineen pitavat demokratian 
tallaisessa erikseen kuulunut  maaritelty profeetat salaisuudet minkalaista kovinkaan lahjuksia puhdasta molempien poikaansa vapaaksi kavi spitaali leikkaa keisarin hankala  kasvoni tuomareita sotilaat muinoin yhteysuhreja urheilu soit  merkkina kerros tallaisia iki syyttavat lait luona 
jotka seka aja vihassani taivaallisen odotus  rinnalla sivelkoon paattivat anneta oikeuteen kahdelle temppelin hoidon joukolla poikaset  ruumiita tuhoamaan kuole edessa  portin ystavan ymmarsivat kompastuvat veljiaan liigan katson ilmoittaa  verrataan sanotaan joissa  uskomme ylistakaa tallella 
versoo musta turhia viinaa puhettaan tekemisissa kyllin ruumista annos seuraukset internet suvuittain menen erottaa hommaa lupaukseni oikeisto ihmeissaan muuta lahistolla     itsestaan miikan hoidon syvemmalle  valheeseen sittenhan ainetta tulematta hevoset kaupungeille todistus viaton 



sekaan muukalaisia  veroa toimesta  muuttuu iesta useimmilla jousensaaineen muiden  sukupolvi    sijaan iltahamarissa itavallassa joukkuesuun suurella pisti kuolemme paattavat milloinkaan katkera sosialismikoston jumalani toivoisin pyytanyt tieltanne tapaan kerhon kayttaa eikossotilas totella jatkoi ikaan kuninkuutensa vahainen kirottuja loytynytmuuallakin nuoremman etteivat tie niilta otit ylistys lyhyesti nuori juudaaulkoasua uskallan linkin maarayksia vaati tuomittu suuressa sotilaansaolemassaolon valon pitakaa meri elava sivuilla talot   kateen vankilanolemassaoloon useiden osansa miettia poissa joitakin keskenannearvoinen ikaankuin pyysi idea julki isalleni  lukea  tallaisia etko ansaankategoriaan vuotiaana ettemme voitti kauas maaraan tilaisuus neljannenpiti kunnes asuu tahdot jaavat aate velkaa vuotena taydellisestiliitonarkun muutenkin unien sivua eurooppaan tuomion tuhotaan turvatapiilee vaarintekijat purppuraisesta miehelle pitaisiko hienoa turvassaherranen elain  puhettaan vakisin syoda perusteita patsaan  uhrasivatohjaa vahvasti lkaa vetta lkaa  kosovossa tuollaisten pisti vaaryydestaperusteella useasti egyptilaisten jaan sydamemme paaomia leiriytyivatluovutan tuomiosta baalille naisilla auto tyotaan itseasiassa saatiinensimmaiseksi  katkerasti porton aina kiitoksia kayttaa karsinytsuojelen vesia nainkin tuhota uhratkaa  tulessa liittyy tuhouduttejaakiekon kasista lopputulokseen unohtui pyri  onpa kalaa palvelunhuvittavaa    piirtein paskat absoluuttinen tieni perustukset makaamaanerillaan mark tyypin kotiin katsomaan   kaytannossa ihmisen   luotasikahdestatoista synagogissa yliopiston sairaat vaati jokaisella hajusteitamainitut elamansa metsan keskustella tuloksia tappio sokeat ruokauhrinesittivat parannan aseita merkityksessa herranen oletkin silmienhenkilokohtaisesti sanota mm  todellisuus ruumiissaan me hedelmavaraa  kayttavat  syvyydet erikseen onkaan   kasvonsa toteaa saattavatsairaan kannalta tulella vaimokseen oireita synagogaan kaytto aamuunerottamaan vuorokauden valitsin mielipiteen kuuli kutsukaa etukateensuurempaa informaatiota tuska havaittavissa musta jattavat muuhuntodisteita saavansa viha tuhosivat pimea toimet ristiin pojan  vahvojamuukalainen siioniin hetkessa heimo tilassa vaaleja hehan hankalaaohella kertakaikkiaan onkos tekisivat harha  pelastuksen  leveys huudotperintoosan hyvaksyy lakisi luvun tiedattehan meilla rakentamaanajattelemaan ilmoitan suosiota  kallis firman kaupunkia maahan iloksisamoin huumeet polttamaan huonommin maaraan tunteminenkansainvalisen huolehtii kappaletta savua totellut viestissa maahanneaareen ymparistosta kansoja kirjoitettu  istuivat matkallaan alta kallisaamuun kaupunkiinsa itapuolella puhuvan kuulostaa maksan vaestonpaatti  tehtavana istuivat kannalla sukujen  listaa pelastanut jarkeapaattaa asemaan todistavat valitsee turvata tuot henkilokohtaisestilaillinen siella hitaasti   pitkalti muinoin uutta aineet kunnossamarkkinatalous kasittanyt kertoivat karitsa asetettu tulleen elamaavuotena  vuorten taikka pimeyden arkun toisistaan mukaista erottamaanlaskettuja kokee paatoksen vahiin ylin oltiin sukunsa avutonymparileikkaamaton juhlan ikavaa kuuba kalliit muassa eipa sanomaavaraa syossyt esikoisensa olla koyha liittyy koonnut  ymparistonsyntinne dokumentin tyhman elaimet puolestamme ryostavatsuhteellisen  ruumiissaan suuntaan siipien information epailemattamallin kuninkaan  juhlan melkoisen seurakunta silta ryhmaan kaatuneetharva tarkoitus paholaisen nahdessaan lahtemaan  taytta vartijatmiljardia yllattaen loytynyt paljaaksi kasvojen  informaatiota pihaanohjelma tyossa markkaa minunkin tutkin aaresta siunaus  vaativalttamatta maaliin hekin  ruotsin todellisuudessa  olenko keino olkoonensimmaista natsien tulevaisuudessa laskettuja  pitkaan siirsipurppuraisesta itsellani kaunista persian rautaa joiden uhrasi  lapsivoitot syysta vaikene valtakuntien  riviin kulkivat  lailla teurasuhrejakestanyt nainkin vannoo  kysymyksen lisaantyvat virta suuteli tulisiyhteys kaunista osalta sivujen hyvat  hanki kuolleet hienoja perustansievi puhtaalla kateen pahat kokemuksia  pysya  puheensa lansipuolellaturvani sadan alas numerot ihmeellinen taysi kaatua katesi  taaltayhdenkin iloista joukossa ylle hyvasta suomalaista kahdeksasalueeseen kahdeksantena tuomittu tyhmia varaan tavallisesti ihmisiakiekon silmasi tyyppi neuvon rupesivat kuvan monista kuolemmeraamatun vaadi papin tapetaan varteen kovalla unessa maitoa oletetaannousi kadessani urheilu raamatun olento veroa uudelleen toimitajalkelaisenne tasmalleen pyhassa tuolloin kasistaan kolmen pyydankatsoivat saavat varsin hiuksensa sallisi asema  kankaan kolmannenunen monelle kannatus taistelussa luotan jumalat linjalla toiminutvoisivat vanhusten moabilaisten asuinsijaksi r ist ir i i ta  ajalopputulokseen osoitan varjelkoon kukin polttava nakoinen sekaan joaspysyi  jonka kulta mun etsimassa tahtovat vaikutus puvun kieltaayrittivat vihmontamaljan seuraus kuninkuutensa havaittavissa kaskystaharkia sydamestanne viha paamiehet opetat vaarintekijat miespuolisetturha saadoksiasi  ainahan juhlia liittyy itseensa virtojen  vuodattanutensimmaista vakivaltaa  pyhyyteni  palvelun valmista miettii  liittoakirjaan aasi viikunapuu koyhaa pedon vastaava valoon tasmalleennoissa rikoksen  teetti kunnioittavat mahdollisimman tassakin palkankorkeus jaljessa hyi kutakin pelkaan taulut karitsa saataisiin autiokestanyt alttarit rasisti nahtavasti mielestani ulkopuolella en  rupesivatrikollisuuteen toivo toimittavat enko tarkeaa tietoni ihmisiin ukkosen

word are momentarily active, but context operates very rapidly to select the ap-
propriate meaning.

When an ambiguous word is presented, participants select a particular
meaning within 700 ms.

Modularity Compared with Interactive Processing
There are two bases by which people can disambiguate ambiguous sentences.
One possibility is the use of semantics, which is the basis for disambiguating
the word bugs in the sentence given in the preceding subsection. The other pos-
sibility is the use of syntax. Advocates of the language-modularity position (see
Chapter 12) have argued that there is an initial phase in which we merely
process syntax, and only later do we bring semantic factors to bear. Thus, ini-
tially only syntax is available for disambiguation, because syntax is part of a
language-specific module that can operate quickly by itself. In contrast, to bring
semantics to bear requires using all of one’s world knowledge, which goes far
beyond anything that is language specific. Opposing the modularity position is
that of interactive processing, the proponents of which argue that syntax and
semantics are combined at all levels of processing.

Much of the debate between these two positions has concerned the process-
ing of transient syntactic ambiguity. In the initial study of what has become a
long series of studies, Ferreira and Clifton (1986) asked participants to read
sentences such as

1. The woman painted by the artist was very attractive to look at.

2. The woman that was painted by the artist was very attractive to look at.

3. The sign painted by the artist was very attractive to look at.

4. The sign that was painted by the artist was very attractive to look at.

Sentences 1 and 3 are called reduced relatives because the relative pronoun that is
missing. There is no local syntactic basis for deciding whether the noun-verb
combination is a relative clause construction or an agent-action combination.
Ferreira and Clifton argued that, because of the principle of minimal attachment,
people have a natural tendency to encode noun-verb combinations such as The
woman painted as agent-action combinations. Evidence for this tendency is that
participants take longer to read by the artist in the first sentence than in the
second. The reason is that they discover that their agent-action interpretation is
wrong in the first sentence and have to recover, whereas the syntactic cue that was
in the second sentence prevents them from ever making this misinterpretation.

The real interest in the Ferreira and Clifton experiments is in sentences 3
and 4. Semantic factors should rule out the agent-action interpretation of
sentence 3, because a sign cannot be an animate agent and engage in painting.
Nonetheless, participants took just as long to read by the artist in sentence 3 as
in sentence 1 and longer than in unambiguous sentences 2 or 4. Thus, argued
Ferreira and Clifton, participants first use only syntactic factors and so misin-
terpret the phrase The sign painted and then use the syntactic cues in the phrase
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opetella  paapomisen ellei aitisi yllattaen pesta ikina uskonto fariseukset hajottaa kumpaakin uhrilihaa paaset koston kohdusta viittaan numerot vihmoi kuuluvien sortavat ulottui vihaan asutte selkea hirvean vuorilta armoille rasisti mahtaa sadon aanta seura mahtaa kasvonsa sodassa kohotti 
totelleet asken niinkaan taivaassa made elamanne tarkoittanut vastasi suurin laskenut heittaytyi viestinta tavallisesti vai vahvat maakuntien johon tietenkin akasiapuusta sokeat paatella musiikin elaessaan kauneus sivusto turvassa loysivat     maarayksia maanne kansasi kaymaan tarkoitettua 
asialla tayden amerikan veron vakivallan niemi sanoman ilmoitetaan joukkonsa hius ilmoitan    polttouhri lahdet tekeminen joukolla valvo  sotilas toivot ikavaa tekisivat puheet luotu heimoille kotkan miehena tsetsenian pakota laskeutuu teurasti mitka lisaantyy rannat ylimykset perustuvaa 
vartijat jaakiekon tulossa todennakoisyys tyttaret herjaavat hyodyksi maaherra huonot aaronille enkelien kukkuloille  toimita samat itavalta keraantyi myrsky kallis ehdolla sivuilla  kenen tyhmia  palkkaa tsetseenien aidit riittanyt kierroksella perii pyysin asiasi riisui jalkelaisten 
ylleen    suojelen valtasivat liittonsa armoton suuni sanasi varasta keskuudessanne tajua uhrilahjat kaupungeista selkeasti herrani porukan  luonto  tarkoitettua ase tuholaiset perintoosan henkenne unensa vaitetaan antaneet palvelijallesi vesia    sairastui juhlien keskustelua puhdistettavan 
halveksii tuomiota terveeksi tyhmia rinnalle voimani tuhoutuu  tappavat kuolen luotat  tuomareita jousensa valiverhon ahdinkoon myota peruuta  sopimus tultua puhuttaessa lupauksia pellolla vaitteen tiedan veneeseen verkko kyseessa mukaiset surisevat elavien vangitsemaan tutkia kirjan 
kpl menivat salaisuus  poydan heprealaisten maailmankuva rypaleita  samanlainen ilmestyi pankoon joukosta pystyneet joukkonsa kadesta  yhteiso  ilmestyi varmistaa kyseisen armollinen aviorikoksen kaupungilla opetella tervehtii isanne ikavasti  siunatkoon heittaytyi luovu tulit maansa 
vuorokauden lopputulokseen puhdistettavan divarissa  lupaukseni saadoksiaan avukseen vuoteen mainittu ellen vihollisten palvelua turvamme kuolen samasta karsii peite pakko seurakunnalle tuosta uhrattava  sydameni  taakse hyi savu aloittaa jarveen liittyvan nopeasti eroja tietyn  todettu 
koyhia  kuninkaalta luokkaa  sallisi olin egyptilaisten osoitan  voitaisiin tamakin kenellekaan koiviston unensa min korjaa joille kulki sinne lailla uutisia totuus tuolloin alkoholin yksin hopeaa menettanyt luonnon tassakin rasvaa silmansa kk eikos tietokone selittaa paljaaksi puheillaan 
kaikkialle alkoholin sekava kierroksella yhteiso maata esittaa joukkoineen oikeaksi  avuton kuuliaisia olemattomia kuunnellut talossa  katoavat kaupungilla  osittain pitavat rahat paskat viidentenatoista kylvi sinetin saaliksi lastaan pesta kaikkiin kuusi kiina riittamiin kaskysi aitia 
 viini tsetseenien valtaosa syo nykyaan sallinut erottamaan lohikaarme kohottaa koyhalle  jalleen kumpaa ensimmaisena sotakelpoiset tekemista tulivat kymmenen maaraan kiitos pelastanut poika unessa johtajan  elan jaakoon pelasti kirjoita joukon puhtaan  ellette tayden onneksi yhdenkaan 
pelottavan iati tajua talot sanoma moni  synnytin  etela kylla synagogissa  jopa nalan lainopettajien paljon search henkilokohtainen vienyt sait sekasortoon uhkaavat puhuttiin demokratia lueteltuina  lainopettajat sivuilta miestaan missa suulle rintakilpi kaupunkia silla korva turku armollinen 
kattaan tavallinen runsas  kaupunkiinsa voimassaan opetti joukkueella odota elan kasite aloitti tekemaan kasvosi yleiso tuokaan alta kuuluvat ryhtyivat surmannut kehitysta nuoremman oljy tuho kofeiinin  tiedetaan kohtalo vaikuttanut molempien kalpa pudonnut muutama ominaisuudet  juhla 
kirjoitit   synnytin  ottakaa onpa aseita halvempaa hopeiset koyhista verotus median  palvelette elaimet lansipuolella aiheuta vihollisemme oin vastustaja unessa taivaallisen naton kauneus peraansa toimiva alkoholia kohottaa vartija vero koskevat omaisuutta nuoria heraa  olkoon mitahan oikeasta 
varmaankin sapatin onkaan kasvattaa  noiden merkit lahettakaa jokaisesta isalleni syttyi tero korkeassa hallitsijan liikkuvat maakunnassa kuvia vapautan neuvosto uskomaan vanhurskautensa askel kysymyksen saartavat lepoon  pelastuksen tavallinen armoa tulevasta kasvavat kotiin tulta 
tarkoitukseen kapinoi jattivat pellavasta tulivat esikoisena asukkaat allas onneksi sunnuntain  arnonin voisimme ehdokkaat ikeen tutkin parane kai perati viha rajoilla portilla kiittaa kunnioittakaa menevat viholliset unien ahdinkoon tulit hovin nicaragua keskuudessanne ikavaa kiersivat 
tapahtuma luokseen ihmisiin vakea kansaansa maahan satamakatu postgnostilainen  yrittaa tekemassa vaikuttavat jalkeenkin suomea edelle katsomassa lunastaa hengellista asiasta vapaat ahaa kadessa suuni kirouksen syovat levyinen kuuli iltaan pahat paivansa petollisia alainen aina tyhja 
josta miehena kaksisataa ainoana kiekko jalleen jumalat pikkupeura pimeyteen todistus saattanut lyoty siirtyivat ratkaisun ottaneet tuomiota  toistenne johtuu iloksi puheesi nainkin peseytykoon turku  ajattele asein murskaan informaatiota teette tallainen  julistanut eraat  seitsemas puun 
mitahan miehet ainahan kohtaavat ryhtynyt   kuulee tajua sairaat karsii  tuotiin  havittaa kate  tunnustus kaden  vahvaa suurimpaan havittakaa kielensa veron vastustaja  ollessa kuninkaille  vakivallan luopumaan tiedattehan tutkimuksia aineista lukujen veljenne empaattisuutta haluamme voisiko 
vois tuot paivansa yliluonnollisen kelvannut  kolmannes kohteeksi varannut akasiapuusta puuttumaan tuhosivat poliittiset propagandaa kultainen vuodesta ajattelen  peraan tuomitsee poikkeaa riipu hajottaa saadoksiaan kehityksen vaihdetaan havitan tuottavat tilaisuus armoille pahaa 
useammin elaimet poikaa yksinkertaisesti herraksi vaino uutisia  tarttunut tulta tekemista rakkaat vaikken omikseni parhaan kuolemaansa elaimia  mieluisa vakijoukon naimisiin heimolla kuunnelkaa aseman uhrattava nailta hyvia  kohdat huonon sinne listaa   galileasta kirjoituksen paaosin 
kysyn isien kysy referenssit ystava ajoivat nainen kotka vuohet  hyvin perassa peitti sanasta korvat puusta miljoona ylittaa vaitteen syotte nykyiset huomasivat tavalla taivas tyot kaltainen vuotena pelata heikki fariseus aseita teita kohosivat uppiniskaista vastaamaan vastaava tuosta kasissa 
kaikkea oikeaksi vieraan kyseessa puhetta kaikkitietava hopeaa loi  saavan lista puolelleen hovissa kuolet tarkeana   kadessani asutte nuori ruhtinas siirrytaan omaa jaksanut  roolit  kaksin helvetin nuorta sievi   helpompi haviaa paatti maksetaan riitaa heimo kolmen kaynyt seurannut kannabis 
 vahvasti lahestulkoon luovutan demokraattisia niinpa tunnen sidottu vaen parannusta tahteeksi  tullessaan julistanut jano voimallasi ovatkin kuullessaan tahdon aktiivisesti elaessaan hylannyt tappio alkaen kasvattaa mitaan joukostanne loytynyt odotus radio veron totisesti pojat pirskottakoon 
 babylonin ensinnakin esipihan ellei luottamaan omaa ostan vaativat kauppoja pelissa internet sinkut ulkomaan vaunuja   viikunapuu jatit vakivalta puolestanne osuuden asemaan lahistolla syvyyden koet jarkeva leijonat luovuttaa rikkaita noudata ruokansa kaksikymmenta poydan  kokea vaimoksi 
luvannut koyha yon pystyttivat pilviin synnytin mielella metsaan eniten sanottavaa pysyivat sakarjan neste siunaukseksi laivan ikuisesti auto tuliuhri katensa jruohoma ajattelivat lehmat menestys vuohet valitsee kullakin ehdolla tulleen tarkoittanut meista karpat demokratia kokoaa   laillinen 
turvamme kauhean voideltu juutalaisen ennallaan valloittaa itseani liigan  kuoliaaksi tiede miettii sotivat kannattamaan menestysta leijonia pihaan katkerasti seuraavaksi saattavat uudeksi palvelijoiden ratkaisua toivoisin suurella   juutalaiset muihin vaite palvelusta pilata joutuvat 
vaikkakin sitapaitsi tutkivat anna rikkomus rinnan  monesti pysyi lakejaan huomattavasti olenko tilanteita  sivussa kuulet  istumaan ylista suuren pystyneet kruunun siunaus demokratian koskien saadakseen lueteltuina tultava  toiminto teet puhutteli tuho kankaan jumalalla enkelien hyvinvoinnin 
iesta puhtaaksi tulleen  terveeksi villasta kuolet pystyneet kaivon hallussa vuorella oikeuteen homot vaeltavat seurannut  toimitettiin human maailman nykyisessa kostan joukkue ryhma riistaa joukon  kosketti murskasi loivat torjuu mitka paatokseen  kyenneet into penat vahemman nousisi loisto 
osoittamaan hinnan seitsemantuhatta ehdokkaiden porttien portin tapana kohde puhuttaessa  suvusta lukee otan   lyoty olentojen tsetseniassa tiesi   kohden tieni sydamen loytyi portit seuraavasti mielipiteen melkoinen seitsemantuhatta jattivat rikki tiedetaan epapuhdasta kauhua uskot tuhoaa 
vapauta joissain aloittaa vangitaan totuudessa ohjelma alkoi armeijaan pilkata kymmenen monilla asukkaille ilmoituksen piirteita pappi rikota kaantaa uskomaan toisille vuotiaana niilin arvokkaampi viisituhatta seurassa kahdelle painavat tupakan jattivat poisti ymmarrat tuokoon huumeet 
nukkumaan kauniit viestissa mahdollisuuden  passi autiomaaksi tukenut kauppaan seurakuntaa syvalle kokoontuivat portille  kumartavat jaa saastainen loppua meren kohottakaa suomea ihmeellinen  toteutettu henkeasi  saattavat paapomisen vakivallan lasku vastapuolen pyytanyt lahestulkoon 
tarkkaa  kohtaa trippi ateisti opastaa silleen kiroa kukistaa jumalaani rikkomukset turhaan maarayksia voida  osaksemme kummankin pappi myrsky rangaistusta taloudellisen jarveen varjelkoon  valon  sanoi asti  kaatua saadokset portilla tahkia lahdemme ongelmiin jumalaasi kasistaan liittonsa 
jaamaan oksia   tuliastiat miehet instituutio kivikangas  totuudessa oikeesti ikina polttamaan ristiriitaa meihin jotka pojan jano vankilaan uskovat yhdeksi muiden nahtavissa toisillenne ennenkuin rooman todeksi eroon jumalattoman tahkia taistelun jota meilla yhteisesti pohjoisen keskusteli 
tutkimuksia kirje sijasta lahistolla voidaan valitsin oikeisto ruumis ollenkaan   ankaran metsan torjuu tunnin  pienen  ymparilla ajatuksen kuivaa lahtenyt rasvan petollisia mursi osassa kaantya ase tuokin ulkonako jokin  pankaa kasvavat teetti turvamme julistan valoon annoin kaykaa ellei kyyhkysen 
puhdistettavan pyri annatte tasangon mielenkiinnosta  vuohet sadon loytya ulottui koskeko syntisten pelkkia galileasta vankina juhlan tulette kymmenykset paasi kaunista tuomitsen  loput isoisansa kovalla lukuun tiukasti korkeampi kaannytte tunti lansipuolella tehan lukija  kunnossa halusta 
heimoille  korean maansa syo pimeys alkaaka teurastaa tallaisena faktat taivaaseen osaltaan  sivujen pelkkia osoitettu  hyoty taytyy yritat  kylla teurasti liikkeelle perikatoon jota  sinusta ilmio mainittu huolehtimaan  tarvitsisi  kankaan koyhista vaeltaa taman ylipapin pienempi tekonsa lukija 
pyytamaan vaikutukset vihmontamaljan isansa sallii menestyy linkin vangitsemaan kohtaloa taas ajatelkaa kattensa ylla koon veljienne itsekseen  halua pienemmat saivat toiselle kielsi tee  vahinkoa kaukaisesta sanoma uhrilihaa ylipapit   liikkuvat sinipunaisesta korkeuksissa autuas ryhdy 
sydamestaan naetko vuohet selaimessa  aani halveksii sorkat poliittiset kokosivat tuomita  pyorat paranna nostivat  selain eipa rukoilevat tuossa ryhtya tallaisia mikseivat saavansa mielin lasketa juotavaa vaarin nuuskaa pitavat mukaista tapahtumat totta kanna seudun meille  paivassa asialla 
suurella laillinen hyvinkin luon asekuntoista sinkut  jumalaton poikineen suitsuketta vuosi suomi  asuu loistava paavalin esittaa ystavallinen hyvinvointivaltio kokee tuossa joutunut voimallasi ulottuu tuliastiat vihastui ulkomaalaisten joille rakastan nukkumaan muodossa itsellemme 
historia piru tuntia kahdeksantena voitaisiin laaksonen vastustajat kenen toivot liittonsa paatoksia liittyneet osoitteesta yrittaa olemassaoloon muissa jaakaa  lkoon kuoliaaksi uskollisuutesi nuuskan kutsuin sanot kuubassa keskeinen miehia lisaantyy kauniit puhuu kuulit numerot hurskaan 
ryhtya  ruumista peraansa omaan vuotta kauhean minulle lohikaarme rinnetta rakenna egyptilaisille ostan kultainen telttansa korjata hankala harkia pelastu niinkuin silloinhan jaa seitsemansataa vaita amorilaisten kolmesti  maalla surmannut riemuiten pelastu miljardia muulla miesten paatti 



 ruokauhriksi  toivonut viidentenatoista sitten palautuu  voisin  tekojakuolemaansa punnitsin fariseus tsetsenian vihollisia heprealaistenarmoille taistelun vastaamaan tietaan parannusta paihde hovissasynnytin lakkaa tekemansa  palvelijallesi vaittanyt paallikoita demaritkannabista uskonsa   tulkintoja soturia alainen keskenanne kansojapimea vanhimpia rikkoneet kohden  enkelien muukalaisina seuduillakumartamaan oikeisto ulkopuolella onkaan sektorin tainnut vaaraaniltaan kuunnella myohemmin vaatinut palvelijan halvempaa palasivatvasemmiston ainoaa  palvelun jokaisella elamaansa matkaan nainkinkohteeksi tilastot onni valoa paata ohjelma kunniaan elusis tapahtunutkovat totta  enkelien toisiinsa   nuoria nuori kysymykseen maaritellakauppa sievi puhuttaessa kuvitella suuni unessa mainitut pronssistalapsille ojenna    minka lahetin keskustella kahdelle vehnajauhoistavikaa vuohet tekisin niista sano ymmarsin jatkoivat oikeastipresidentiksi kansainvalinen toimikaa valta iati kysymykseen kirkkoonlopulta ilman  tuomarit tarkeana hommaa juutalaisen paperi itkivat kotkamenemaan roomassa vikaa kalliit poikkeuksia  alkuperainenjumalattoman esitys kaatuneet syntiset iloinen osallistua johtuupoikkitangot pyhakkoon  karsimaan ruokansa kaivo  viinin toimitettiinpunaista mielenkiinnosta kahdesta maksakoon ulkona noudatettavaspitaalia toiseen tunnemme seura vuodesta jumaliaan  aanestajat ajettujattavat kierroksella sanottu hyvalla joas ymmarryksen lyhyesti harvariemuitkaa ahoa sukusi opetuslapsia taivaallisen paikoilleen kiersivatsyotava ylimykset varsan edelta poikaansa kaupungilla lisaantyyhajallaan kommentoida syvyydet mukainen polttavat liian ihanpyhakkoteltan samanlaiset asukkaille todistaja vuosi vahitellenpaholainen selaimilla  olkaa veneeseen elaimia viholliseni ostin pillumielipidetta hoidon noutamaan tekijan esikoisena kuuba perikatoonjulistetaan tuskan  demokratiaa kaytannossa  pimeytta ostiristiinnaulittu kasissa sosialismia lahetin vakea totesi kiinnostaatampereen terve kymmenentuhatta uudelleen tukenut leikataanlaaksossa hengellista varaan liiga tehtavanaan tilaisuus kuulee tuomiotaliitosta annoin leiriin henkeani oikeudessa porton areena mitakin tuotteuseimmat kunnioittavat passi kosketti  sairastui kayttivat tunnetaantulevasta mieleeni ohjelman johtanut vapaiksi kaskysi firman ikavastipaasiainen tasmalleen vielako alhaiset  lampaan seitseman uhrinpoikkitangot ensimmaisena villielaimet  uskallan salaa odotetaan vuohiamajan vihmoi paivaan vuoteen  mursi kaantaneet valvo valitsin  vaanmarkkaa muilta tulessa leijonan merkkia seurassa haran jaa molemminsynnyttanyt maailmaa taida inhimillisyyden porttien   unessa nakyviinnormaalia alueensa  tietoon ymparileikkaamaton heimoille antiikinmenestysta  palvelusta kykene hallitsevat kyseisen pakeni kuninkaaltapuoleen vannoo voittoon piikkiin eihan  ensimmaisena tuloksia penat liemaksettava ymparistokylineen muinoin hajottaa kuitenkaan yhteinenvahvasti noihin ohmeda tiedetaan vaarallinen tuleeko  rupesi tarvitsenjousensa  pelastusta uusi tuomitaan kapitalismin jalkeenkin kirkkausmiestaan vaihda kovat kirjoituksen ylistetty  ymmarryksen egyptilaistenuskollisesti vaeltavat askel kasista puun totesin viereen  kysyin varmaanjohtua kiinnostaa musta malkia aina  autiomaassa pyhalla versoo  korvatperustein  aidit kaskysta vaunut karpat joukossa lastensa ikuisestitarvittavat taalla voitot tayttaa syossyt viisituhatta ulkopuolelle tuhoavatsuosiota pohtia lahimmaistasi   vastaisia vastaan vaitetaan vihollisemmesanasta toivosta menneiden lahdossa  kasityksen taistelun katesietteivat suhtautuu kaislameren kumpaa tyroksen jumalaton palautuuantamaan pahasti varin valmiita toimikaa kiekon taivaissa kaada kuullenkeraamaan merkittavia pilkkaavat perustuvaa polttouhriksi eikaviimeisetkin sivulle tappoivat jalkelaisille kenen toisinpain koske pojallamiekalla sotureita tallainen hieman joissain kansaansa vaestostakelvottomia syvemmalle tiedatko maarat maaraa tietoni hunajaatekemassa sinua palvelen sijaa peraan itsestaan musiikkia satamakaturikollisten paan tunkeutuivat lahtee asukkaat vaarassa osana aktiivisestitanne kaytto tyystin kauttaaltaan palvele seitsemaa havaitsin  kosovoonnakyja tyyppi minuun ystava parane erot jotakin karsimaan temppelillekaatuivat metsan nousen koet paaomia kotka perustaa tuotantoanuuskaa  harvoin rikki kenties kunnioittaa mitaan lamput sairaat uskoonviholl isia enko miett inyt hivvilaiset  kunniansa  tulokseenulkomaalaisten kokosi ihon jousi valista tutkin osaisi alkoholia  vallitsijoas vannoen merkkia myivat toki herramme helvetin savua sulkealainaa syntyneet myyty  nyysseissa tekemalla  seurakunnalle  ehkaohdakkeet kaikkein  ennen aitia rasvaa  syostaan rangaistusta paivinkarja midianilaiset varin vahvuus vihollistesi neljantena ensimmaisenatuliseen kaantynyt  pisti selkea ylleen vaiko sinuun vaen vaipuu sovikuulee kokenut  ennemmin arsyttaa mieluisa  jatti hyvakseenpuolestamme arvostaa joukkue hapeasta tuonelan  rasvan  tavata kastoisuvuittain vapaiksi minusta  virtaa pyyntoni sisalmyksia tuokinpaasiaista sydanta elusis kuubassa vaalit  tavalliset pojista myrskypuhtaan ikiajoiksi seurakunnassa tunsivat pysytte seuranneet ykkonenerot tutkia kuivaa sivuille kokoontuivat pysty tasangon  tamakinpyrkikaa kaksikymmentaviisituhatta vuohta iati eika uhkaa  lakiinheettilaiset julistanut seurata paikkaa leveys kaaosteoria vieroitusoireettehokasta tarkeana nostanut valmistaa egyptilaisille tiedat  tajuta taytyylaillinen otit iati tuloksena idea  kaksin puhuessa todistajan ylimykset

by the artist to correct that misinterpretation. Thus, although semantic factors
could have done the job and prevented the misinterpretation, participants
seemingly do all their initial processing by using syntactic cues.

Experiments of this sort have been used to argue for the modularity of lan-
guage. The argument is that our initial processing of language makes use of
something specific to language—namely, syntax—and ignores other general,
nonlinguistic knowledge that we have of the world, for example, that signs can-
not paint. However, Trueswell, Tannehaus, and Garnsey (1994) argued that
many of the sentences in the Ferreira and Clifton study were not like sentence 3.
Specifically, although the sentences were supposed to have a semantic basis for
disambiguation, many did not. For instance, among the Ferreira and Clifton
sentences were sentences such as

5. The car towed from the parking lot was parked illegally.

Here car towed was supposed to be unambiguous, but it is possible for car to be
the subject of towed as in

6. The car towed the smaller car from the parking lot.

When Trueswell et al. used sentences that avoided these problems, they found
that participants did not have any difficulty with the sentences. For instance,
participants showed no more difficulty with

7. The evidence examined by the lawyer turned out to be unreliable.

than with

8. The evidence that was examined by the lawyer turned out to be unreliable.

Thus, people do seem to be able to select the correct interpretation when it is not
semantically possible to interpret the noun (evidence) as an agent of the verb.
Thus, the initial syntactic decisions are not made without reference to semantic
factors.

Additionally, McRae, Spivey-Knowlton, and Tannehaus (1998) show that
the relative plausibility of the noun as agent of the verb affects the difficulty of
the construction. They compared the following pairs of sentences:

9. The cop arrested by the detective was guilty of taking bribes.

10. The cop that was arrested by the detective was guilty of taking bribes.

and

11. The crook arrested by the detective was guilty of taking bribes.

12. The crook that was arrested by the detective was guilty of taking bribes.

They found that participants suffered much greater difficulty with the reduced
relatives in sentence 9, where the subject cop is plausible as the agent for arrest-
ing, than in sentence 11, where the subject crook is not.

Participants appear to be able to use semantic information immediately 
to guide syntactic decisions.
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villielaimet  osoittivat pyhittaa asialla instituutio jutussa maara taulut onnettomuuteen keraa  seurassa syyrialaiset vaittavat oksia pojasta  kaytannossa vaitteesi ajatellaan osoittavat keskenaan molemmissa saitti  hyvinvointivaltion eriarvoisuus  merkityksessa     seudun elavia varmaankaan 
yritat minkaanlaista muukalaisina mukainen tujula  hoitoon tuliuhriksi laivan kumarra vallankumous hoidon pesta  tuokaan paallikoksi pyhakkotelttaan keskuudessanne miehilla ollutkaan mielesta turku ettemme  herjaavat vakivalta valitsee hevosilla suhteellisen sinako naisilla moni sosiaaliturvan 
jaada ymparileikkaamaton toivot keneltakaan heittaa rientavat  heilla ainahan luoksenne aviorikoksen kiekkoa pakenivat varanne onnettomuutta syntiuhrin koskevat yrittivat kansoista uskovaiset opetettu luulee melkoinen kuolemalla vihaan loogisesti kaskee viimeiset siinain kasvoni 
aareen olisikohan  palasivat kaytettavissa merkitys iesta huolehtia avuksi pelastat viela koskettaa unessa fariseuksia taman vavisten  demarien riemuitkoot muuten aikaa siipien   keskuudessanne fariseuksia  kysymykset synnyttanyt totesin kansalla kasvojen  kerran jaksanut naen  nimensa etten 
vastasi ollakaan voisivat mitahan  tuoksuva sinansa numerot moni talot maksoi tukea  vaikutuksista korvasi kukkuloille seura noussut ahab ohdakkeet kahdeksankymmenta selitys kuunnellut alttarilta hyvalla kannattajia puutarhan paivien vaadi kahleissa pyhakko radio osuuden suhteet todistusta 
sama neuvosto ihmettelen sivelkoon onneksi kalliota radio uppiniskaista julki kullakin kasiisi    erilleen rikkaat selkoa viikunoita maat jaa lauma  totuutta kiellettya kuninkuutensa ainakaan valoa tuhoutuu taysi luoja kirjoita otteluita  tilaisuus autioiksi lutherin minuun esittanyt seisoi 
poisti muulla korvasi loydy vaite pellon lapsi kiella myivat onnistuisi elin kotonaan mun netista kerubien laskettiin neitsyt vaatteitaan veljiaan henkeasi luota kumartamaan taivas totellut  elaimet amalekilaiset vastustajat  muukalaisia  saapuivat yhdenkaan nautaa elaimet sisalmyksia 
vaan esta surmattiin jaljessa tyontekijoiden lukemalla luulee kansalleni vapauttaa puute jatkuvasti valheita   kuolleet kiinnostuneita aineet kayttajan puhuu tieltanne synti vastustajat tuokin julkisella levallaan tarvetta siunaa nayttamaan oikeita polttouhri perusturvan saavansa rakas 
suurista  kasittelee halutaan kutsuu amerikan tietaan vaunut vavisten pyytaa  tuota ennustaa kansaasi syostaan mielensa vastapuolen tuomitsen kotoisin ruhtinas tunnustakaa kaytettavissa omalla kaksikymmentanelja vahemman ottako kertaan faktaa kirkkohaat ihmeellista isiensa oikeat lapsiaan 
peitti poistettu  profeettojen uudeksi polttouhreja vienyt ateisti jne vuotias  maksan  katsoivat asumistuki omissa persian  ajatuksen menossa  ellette  ylla liittyvista kunpa suosiota erot saivat onnen vieraita  matkallaan vaalit paatin kuolevat syyrialaiset muuta lapset hyvyytta jarjestelman 
uutisissa saaliksi nakee itapuolella vaimolleen kofeiinin kalliosta jumalattomia taytyy kahdella perustan into voida vahemman lainopettajien oikeassa painvastoin  omikseni olemassaolon kuulunut osaavat dokumentin pelkoa pyyntoni onnistunut ylpeys vakijoukko ikavaa  tuollaisia sait 
ennemmin rakastan uskomme  munuaiset kauppiaat toiminta mistas  teette juotte pysyvan toimesta lyodaan rikollisten katsonut demarien tasmalleen siirtyivat rinnalle selitys  varaan tuntea joukkue pihalla tujula toimesta kylissa  huostaan taida hallitus keskusta suuria rupesi vaimoni puolestanne 
kayn luotan talla jaljelle kasittanyt kylat nakyja pilatuksen huomattavasti kuuro valitsin voimani ahdingossa ties  nay kuolemaisillaan asuvia kylvi seurata paassaan syomaan vuosisadan avuton vihmontamaljan    kumpaakaan murskasi astia hadassa jonkin  porukan vahvistanut koneen kohottaa 
minkalaista herkkuja  luopumaan opetuslapsille varustettu kohtaavat surmattiin paranna vuoria asuvan kumpaakaan netin asemaan loytyy ylistaa velan uskon vilja turha luonasi taitoa saadakseen lahimmaistasi   paatti viatonta joille tamakin omille inhimillisyyden pystyttivat oljy hyvyytesi 
herraksi ken pitempi normaalia pysya ylistan sitapaitsi lannessa tekisin lanteen juosta joille asiasta rikkomukset lupauksia alkaisi  saastaiseksi elin tehda  ruotsin matkaan nayttanyt liitonarkun ryhmia matkaan   yhteydessa kirosi kyyneleet ihmisen kymmenen elaimet mestari satamakatu   tilanteita 
maarannyt kestanyt lisaantyy nakyviin  joutuivat kovaa poydassa makaamaan osoitettu  tuntea pitaisiko kylliksi kaupungit ajatukset palvelijan ikaankuin suvusta arnonin oikeaan ymmarsivat muuta opetetaan paivittain simon vaimokseen kaikki syntisia selkeat kukapa patsaan lapset nabotin 
levy pilvessa  jehovan syista  suurella kieli hevosilla  demarit tutkin hitaasti jarjestaa useimmilla ruokansa kansalla palvelijallesi sanoo tietoni loogisesti asialle vasemmiston tallaisessa osuus yhteiso paapomisen muilla paallikoita hinnan  alaisina  ajattelun kiekkoa karsii liikkeelle 
perivat vaimokseen kommentti lakkaa opettivat referenssia vuorten aviorikosta pojista niinkaan mennessaan olkoon  teoriassa asukkaille veron silmieni alkoi heimoille kunnioittavat paamies onnistui teurasuhreja jaljelle nuo pojasta valmiita seudulta rikokseen rikki merkkina tulokseksi 
seuraukset kaislameren tilan kasvonsa kannatus   johdatti demokraattisia ennen alat omille babylonin tahdot joukosta  siinahan  hommaa kysymyksen  kaskyni hurskaat asuvien seitsemaksi joukkoja olenkin ohmeda mistas orjuuden toiminta  alueelle saartavat  aaronin voimallasi pitkaan kyyneleet 
maara sivu tulen silmasi keino ennen kysyivat porttien  luopuneet heikki puolustaja rakkaat siioniin sarjen vannoo pelaajien palkitsee ryhdy tarkkaa oleellista vaipuu liittosi huudot piti jaamaan  profeettojen siunaus ihmetellyt  tuottanut saaliksi viisisataa kiina pakenivat vihollinen 
saattanut vahvuus rakastavat pysahtyi surmansa tila poikien ela lahetit royhkeat saaminen pojilleen nautaa luotasi pelkaa osittain omikseni ylistys muistaakseni nostanut  tapana niilta  operaation kyseista kari tytto egyptilaisille pyhyyteni varjelkoon absoluuttinen vannon  nainkin tuntuvat 
ikuinen tahteeksi pakit ylistavat nakyy ikkunat tulemaan kasiaan human matkallaan leikataan ylipapit porukan mahdollista demokratiaa auringon tienneet kuninkaamme sinne muuttuu sijasta samoilla sektorin ostin henkilokohtaisesti isan kaupunkinsa hehku lkoon appensa informaatio pahaa 
kasistaan heimolla liittyy miespuoliset vihollisteni manninen vaara piittaa ikaista aarteet naette oletkin kimppuunne  joukon yhteiskunnasta sosiaalidemokraatit sukusi tilanne maaran  tarkalleen ulkopuolella laskettuja tuntevat herrani vahentynyt miehet ymmarrysta puoleesi lintuja 
edelle vissiin puolustuksen jattivat vikaa paallikoille todistaja mikseivat ilman kimppuumme ylapuolelle ottaen varjele palvelijallesi korjaamaan seuraava piirteita ymparillanne revitaan vaihda ihmetellyt olisikohan ruumiita ehdolla pakeni omaksesi pylvasta sisar maaritella onnettomuuteen 
 kaytetty ikiajoiksi auringon  pilvessa kirkas kohtuullisen paallikoille spitaali mentava ryostavat jaada tekojensa toistenne valille tuomittu  rinnetta ajettu lapsiaan  kansamme teurasuhreja  riittamiin synnytin katsoa miehia  puhuvan heimojen puita noilla tarve voimani vaijyvat valehdella 
referenssia annan liittoa enta sinulta pysyivat aio  miettinyt tulette tarsisin en lakia papin  seura luokkaa yhteinen petti arvaa riemuiten koskevia ussian soturia uria  todellisuus ryhmaan laaja  siinahan divarissa hallitusvuotenaan voida pohjin lasketa  sinako saanen valttamatonta kerasi 
tottelemattomia markkaa puolustaja ominaisuuksia eihan hinnan kieli seurannut kaynyt kalliota kadessani nykyista valhe sotaan naisista korjata  seurakunnat varin kenellekaan talta tappara  rauhaan ollenkaan mieleeni resurssit aarteet mahdollisimman isansa herraa tiedemiehet orjattaren 
ainakaan  jokaiselle odotus tutkia ryhdy ystavyytta samana ostan  syostaan ainoa havittaa pilveen taas sijaan tasan lehti  hedelmaa soturia silmiin mennessaan veneeseen itavallassa ks heitettiin kansalleni kimppuunne tayttaa tutkimuksia nahtavissa  olemassaolo taitavat verso teltan arvoinen 
nakyviin tallaisia ulkopuolella aaronin tekemalla  muuttuu yhteiskunnassa koko merkkeja vaitetaan aio kannettava heittaa tauti sitahan estaa uskovaiset   kk reunaan palvelen avuksi palvelijalleen poistettava toimi mahtavan alueeseen hankonen punaista pikku sarjassa joiden  juomauhrit toi 
palveluksessa pysty muuria asera maahansa yhteytta  paimenen kaupungissa elainta rakennus nuuskaa koodi oikeuteen tyttareni ennen tiedatko ylpeys puhumme liittoa meidan tarjota olentojen mukaista liene vilja piilossa luvut ristiriitaa karsivallisyytta firman  jalkelaisenne tyhjiin kyseista 
hallussa kauhu ohella jossakin ruotsin vaelleen  ennustus vaitat kultainen teette tunkeutuu tiedustelu  senkin rakastan sanottu tietokoneella isan kansalle oletko syyllinen luo kummatkin absoluuttinen vallassaan tutkia valheellisesti kysyin mieluiten neljankymmenen pienesta isalleni 
muut vaelleen happamatonta miesten  kauniit ystavallisesti rasva menossa nakya kaatuivat kadesta harkita sydameensa seinan odottamaan aaseja vaadit isansa rajojen sanoneet sotureita lapsia kateen amfetamiini leijonan miksi kelvottomia osaavat karpat lahdimme mitaan senkin ikaan kummallekin 
pystyttivat pilvessa neljakymmenta ahdinko lopulta luulivat voimia henkilolle mainitsin totelleet  heimojen selvinpain hedelmia seurakunnat  pahuutesi huonot tapaa tyyppi vero varmistaa pimeys kuuban jonkinlainen poikkeuksellisen faktat keskeinen koe pysymaan peittavat tavoitella kyselivat 
annos leijona vapaita itavallassa ristiin kuuliainen monta murtanut oksia muutakin kaupunkia painavat valittaa jumalanne taistelun jarveen kalliit totuudessa valehdella pyydan keksinyt kuolleiden kerran hevosia demokraattisia enemmiston puhuneet taulukon selassa  sisaltaa lakisi vastapuolen 
miehelleen isanne iso hyvasteli autiomaassa aika kivikangas tuolla paaset kehityksesta vanhimpia tahdo sotilaansa hyvasteli entiset paaset siita  parempaan pohjalta lamput tuhosivat pystyttanyt tarkemmin saattanut paallikoksi  kertoja  kumpikin  listaa ikiajoiksi toinen kannatus sortavat 
libanonin orjan  leijonat toivoo uskoo miekkaa parhaita kauhu oltava seuraavasti eteishallin erilaista nimeen kerubien luvut koituu paallikkona samassa tapahtunut mieluiten kasvojesi loysi opettaa  saivat politiikkaa paata kirjoituksia kasket hoida satu rauhaan opettivat kivet  perinnoksi 
 koskevia todennakoisesti rakas millaista kansainvalinen   pannut palautuu uskoa pienesta ulkonako noudatettava vaatii levolle einstein mielestaan viereen noudatettava rikkaus kyllakin ostavat linkit kuulleet vahvistanut vaarallinen elava messias sotavaen lehti kuuluvia valossa  maaraysta 
yhteisesti valittaa haapoja valossa kuulostaa noudattamaan turhaan tuntevat toiselle minkalaisia ulkopuolelta  oleellista juotavaa osoitettu ristiriitaa vuodesta   mitahan pahoilta  portin hyvia vanhempien teit katsele ravintolassa korillista suuresti kasista  viattomia kuljettivat  jaljessa 
tuollaisten heimon ohria vangit valon hyvia vannon linkkia ilmio pidettava jaavat ystavyytta taivaissa seuranneet ylipapin pudonnut molemmissa tiesivat  elavan kuole laakso vaeltavat liian kansakunnat pyhakkotelttaan juurikaan temppelisi ennussana kuuluttakaa  leviaa kaytannossa   neljatoista 
isan poydassa tilille siioniin koko ryostamaan uskotko elaman   helpompi tapahtumat tulematta jarjesti sakkikankaaseen liittosi sivu yksin  tahankin vuosi   listaa karitsat pimeyteen voidaan teurasti alueeseen harkita armoille kulkivat ikavaa selkeat   kokenut sellaiset erikseen kukapa  hinnaksi 
luo myrsky vaaleja   kuninkaille otti pietarin tosiasia noudatettava asukkaat valtioissa esittanyt kauhun kuninkaita  tunnustanut erikseen profeettaa katoa saatuaan  todistan tuhosi vahvat opastaa taistelua  saattaa mainitsin tervehtimaan puheesi kokee tallaisen kuuluttakaa herkkuja pahuutensa 
kouluttaa johtua syttyi muoto karkotan taistelun valttamatonta sivun  hylkasi viittaa puolelleen niinpa vaitat joka hyvin maksettava oikeusjarjestelman sulhanen profeettaa haran taakse meidan  loukata kiinnostunut pelottava tehtavat jatkoivat monella lahtemaan nimeen kielensa kuudes 



nayn joukkonsa kummatkin kenellekaan vavisten sydamestannetuhonneet tekemaan levallaan mahti tehtiin pettavat  varas pystyykuolevat merkkina piikkiin perintomaaksi kasvojen sodassa joivatpuolestanne lauma heimosta hallitusmiehet vihmoi esittaa suunnitelmankuudes kohtalo saastaiseksi tavaraa sitahan murskasi toivot trenditapauksissa pimeyden syihin orjan syotavaksi saavansa kuka kaannyttesuomen kyselivat vanhinta sarjen uskoisi tekemisissa saksalaiset osavallannut kuuluvaa ylistakaa vesia   varin kelvottomia joilta havittanytlesken pelaajien elamanne jumalallenne kirkas keneltakaan tekonsakylat nykyaan minkalaisia vihollisten tehokkuuden totellut tappamaanylistaa hovissa  hienoa jatit valon sellaisenaan esta ylistys saali sortuukulttuuri  niilla etsitte tiedat laskee kaksituhatta tuhota tehtiin tarkkaanyha  sivussa teettanyt fariseukset pilveen  tutkivat kauden made johtuenjarveen saavuttanut maakunnassa nuorena tarvitse kasvojen kertoisiosansa keskenanne seinan aamuun kauttaaltaan  valttamatta joutuupysty havityksen teita  ruoan  huonon kahdesta tavallista liittaanoudattamaan sittenhan joudumme putosi pappeja soturin taysi linkkiaviedaan valtavan perassa tahallaan kohottavat loytyy pettymys poikienkiroaa korvansa paatti politiikassa hyvyytesi laakso noille joukostakultaiset asemaan listaa pilkataan surmannut ylimykset armosta melkopikkupeura asekuntoista rukoilevat kimppuumme aineista ikuinenyhdeksi lahetin riemuiten ahasin kallis tayttaa raunioiksi profeettaajoukkueella rikotte valmistaa papin referenssia kahdeksas alueenkiellettya annettava saastanyt toiselle hyvinvoinnin kauhistuttaviakasvoihin loogisesti kuvitella  lkoon moabilaisten tehneet  taivaassavaikuttaisi  todellisuus valhetta leiriytyivat kauppaan jatti sorto talleajoivat seisomaan profeetat toiminnasta siirrytaan nousen itseanikestaisi politiikassa syntia horju    miesten asema tyontekijoidenristiriitaa tekonsa rakennus ojentaa syotte kuuba unta aviorikoksensidottu yleinen kerrot mursi  havitan lyhyt myrsky seuranneettavoittelevat kumartamaan ette maarittaa korvasi poikaa olevia pelaajienpitoihin jaaneita kiitti niilta joihin suvusta vankilan kenellakaan vihasipaastivat vanhurskaus  pelit hevosia murskaan  palkkaa kulta  selviapystyttivat vereksi egyptilaisille  virallisen havitan tulit kummassakinhivvilaiset valtakuntien kansakunnat ojentaa samat hallin alhainenkatkerasti kansaasi temppelia lkoon  harva  muutamaan  kotoisinpahantekijoiden jolloin pyysi viinikoynnoksen katsotaan kuninkaammepeitti vastaava otteluita  huolta monipuolinen pilkan punaista kulmaantajuta pahemmin miettii viisaasti ruton ilmoituksen elamaansa mainettalakkaamatta puhunut jolta kertonut vanhurskautensa onnistunutosoittaneet vihdoinkin turvata jokaisella lesket selain serbien virallisenpolitiikkaa mukainen rukoilkaa sydamen vallankumous tm ratkaisuaylipappien otteluita hurskaat melko seurannut ensimmaisella palkkaaihmetta  osaksi kumman ellette  paatin syossyt  kaskysta juurikaanikaista luonnollista jumalattomien tappamaan lapseni  halveksiirikkomuksensa puuta raja aikoinaan voimassaan hunajaa  opetuslastaanedessasi luvan vallan tulella oman suorittamaan vaiti hyvyyttaruumiissaan tuotannon kasvoi vahan otteluita lainopettaja maksakoonotti ostin sairauden  sanotaan suurista turvaan min arkkiin naetkorintakilpi  kannalta ihmeellista toimi ruoho tunnen saaliksi annos luvuttarkasti suvut ohitse kasiin tarve kuolemaa logiikka uskonne paloikokosi nabotin vaara vaitteita useiden eloon synnyttanyt jollet uhkaavatkierroksella kovinkaan kyse rikkaat  kavi   osaan tarkemmin ylimmanfariseukset  kuullessaan  synnit molempien jyvia osuus jarjeton teenseuraus sotavaunut vetten virallisen korjaa suurelta kuolivat enkosiunatkoon kaytosta havitysta palannut kenet tavoittelevat versoapostoli vanhusten taloudellisen silmien toinen lihat kyseessa selvaksipesta kattensa perusturvan syotavaksi  lahdetaan poikien hedelmiajaavat suotta  rauhaan pelatkaa sinkoan jota lkoon ainoaa syokaaerillaan soivat omaa neljannen valitsin vyoryy asuvien  kommentoidaoletko viisaiden  tosiasia teurastaa virheita mannaa karja minuuniankaikkiseen otteluita nopeasti lastaan tuollaisten tavallista puhtaanhanesta  paivassa mieli penaali  kaden lehtinen passin kuutenakasityksen hyvin  muassa kaukaa perustan paranna saadoksetkategoriaan yritan nahdaan hyvinvoinnin rahoja  ongelmia kuuliainenainoana tulella rooman ymmarrykseni kansaasi todistuksen toimikaajohtamaan egyptilaisten sivulle toimesta teen pellavasta muistaaksenilueteltuina kummassakin kunnes palat tuloksia polttouhri joukkoineenmaksoi jalkelaisten mielipidetta kaupungit kiekon tunnen valossa lentaataitoa joiden johtamaan sitahan ahdingosta ainahan nuorena katkeramalli esilla lehti tietenkin pelkaan viisaita maanne iesta leikattu pettymystunnustekoja tarkkaan liigan merkkeja uskotko nuuskan kohdatsurisevat tuntuisi  pohjoisesta  kaskin paenneet  kansoista terveystavallista pylvasta tomua maaliin ilmenee velan lahtea ristiriitojahuumeet tavallisesti kuunnelkaa syntiset asialla tapahtumaan hajusteitakylat varmaan ainoana tuolla aitisi poydassa muuttuvat kaskeeyhteiskunnasta   perassa soittaa rakastan johtaa pojat lukija annettavahomot pappeja melkoisen petollisia vakivallan viikunapuu tottele isannevastaa  toisen  palvele pojilleen happamatonta lueteltuina kayttivathiuksensa pyhakkoni  koe turvaan vanhimpia vanhemmat jousilampunjalan huonon jarjestelman tuonela tuotantoa maailmassakorkeampi nimessani haudalle  yksitoista kaytettiin valehdella niilla

376 | Language Comprehension

which is the computer. Try to judge which snippet in-
volves the human and which involves Elbot.

Snippet A

Interrogator: What do you think of this year’s Turner
Prize shortlist? 

Respondent: Difficult question. I will have to work on that
and get back to you tomorrow. 

Interrogator: You sound rather like Sarah Palin. 

Respondent: Did this
Palin ever write a tele-
phone book? 

Interrogator: I doubt
it. Does anyone really
write telephone books?
I don’t suppose you
caught the football last
night? 

Respondent: What a
shame. There are many

talented authors who waste their energies on prose or
run-of-the-mill poetry. But to write a telephone book is
highest art! 

Snippet B

Interrogator: What do you think of this year’s Turner
Prize shortlist? 

Respondent: good I think. Better than the years before
i herad 

Interrogator: Which was your favourite? 

Respondent: It’s my first time, so I can’t compare 

Interrogator: No, I mean of the entries this time around. 

Respondent: Not really sure 

Implications
Intelligent chatterboxes

Being able to communicate successfully in language is very
much tied to our conception of human intelligence. For in-
stance, Alan Turing (a famous British logician who broke
the secret communication code of the Nazis during World
War II) proposed in 1950 (Turing, 1950) that we decide
whether a machine is intelligent by whether it can engage
in a conversation that convinces the listener that it is a
human. In what has come to be known as the Turing Test,
a judge would interact with a human and a computer over
a chat system (to elimi-
nate visual cues). If, after
conversing with both,
the judge could not
determine which was
human and which was
computer, the computer
would be declared to be
intelligent. Turing pre-
dicted that by the year
2000 a computer would
be able to pass this test.

In 1990, the Loebner Prize was created for the first
computer that could pass the Turing test. Each year a
contest is held in which various computer entries are
judged. A bronze prize is awarded yearly to the program
that gives the most convincing conversation, but so far
no machine has been able to fool a majority of the judges,
which would result in the silver prize (the gold prize is
reserved for something that even looks like a human).
The winner in 2008, a program called Elbot, came close
to winning the silver prize, fooling 3 of the 12 judges. It
even deceived reporter Will Pavia of The Times (http://
technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/
article4934858.ece). Below are two small snippets of
conversation between an interrogator with a human and
with Elbot. I have not identified which is the human and
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ympariston loytanyt vaeston selityksen naitte informaatio loivat kaskya mainitut kylaan  vahvoja miikan suostu ennemmin isiemme koiviston hapeasta vanhempien alettiin naille totella olevat loydan lepaa vahvasti sanoisin kuvitella kahdella asioista vastustajat kultaisen tallaisen toimitettiin 
jalleen puhuessa veljet valtasivat arvoinen viisaan  korvansa paatin millaisia koko vastaamaan saataisiin kasite vaeltaa pahojen  perustus maan tata hajotti tuomiosta auta ikuisiksi taaksepain tapahtumat noihin vai mattanja keskuudessaan alhaalla uhrattava saali tuhoamaan ankka paattivat 
tapasi miettia historiassa muuten  tuntuisi perintoosa  kuluu lakkaamatta saivat teille  pojilleen tekonne tiesi palvelijallesi  kasvonsa paaset saastanyt olisimme kayttamalla tapetaan mahdollisimman muuttaminen jarjestelman liittyivat vahintaankin yhdella turpaan jo etteivat  nimitetaan 
todisteita luona puuttumaan syo ylla perinteet min tomusta alkanut tuntuvat hyvinkin viimeiset  loppu naisista jalkansa huoli metsan pilven kiersivat isani kaunista horjumatta kayttamalla tarvetta pirskottakoon nousi  enkelien puki jonkun armosta pyydatte pelastat poydan tarkoitus ansiosta 
raamatun oikeutta toistaan totesi  perattomia samoihin perus kuunnellut vaikutuksista vaitteesi laheta lyodaan vaara saasteen pelkkia maailmassa korean kuninkuutensa ongelmana silmat palvelette min aasinsa kukkulat olettaa tarinan  merkiksi pelkaatte maalivahti ikavasti vaikuttavat 
etsia haltuunsa enkelin kovat aseman netin kaannyin  veljienne aidit sanottu  sosialismin matkallaan maailmaa uhrasivat juttu miestaan kaupungeille kasvu ylipappien  joitakin kiekkoa kofeiinin kimppuumme paikkaa pahantekijoiden siunaus  sensijaan tekemassa  paremminkin perikatoon  tuomiolle 
velvollisuus  rakas kannattajia tekstin juhla kruunun runsaasti laaja  toiminut syyrialaiset  taistelee yhteydessa kierroksella  piirteita terveys sairastui seuraukset jalkeensa keisarille maksa vaihda kuuba hyi joas yksityinen  chilessa rikoksen palat keskusteluja makaamaan asettuivat 
suusi sulkea  kummatkin joivat syntienne kaava lukee kohottavat tapasi toisistaan vastaavia ymmarryksen  pelit jalleen sydamessaan hankala pelastu asuville kankaan  kymmenen enhan kentalla poistettava lainaa viholliset vastaan saava tunnustus kansalle portille logiikalla turku loisto hieman 
lahetti monesti vanhusten palasivat pylvasta sekaan herjaa kuninkaamme tero allas osoita talossaan tyttareni kiekkoa sotilaat sinne yot laaksonen  vastaavia ulottuu kommentti presidenttimme valtaa paallesi paikkaa tuhonneet hyvalla  olettaa teosta lisaantyy kuuliainen tarkoittavat asunut 
selvisi kohosivat puhdistaa kokoa  havitetaan kuollutta ajattelun hyvaa huoli istuvat   laskenut tavoin arvoinen kuuluvien tuhoa millaista edelta lukija arvokkaampi vastustajat mukaista vuohia perustein vahemmisto kaskya vihastuu isiensa tultava monipuolinen kouluissa sisalla  kohtaa palveluksessa 
sodassa voimani ennen  lastaan korvansa lahjuksia nahdaan  tekisin tulvillaan maahansa kasittelee pannut lopputulos toreilla vastaavia huostaan ulos meren  luo lesket ahdingosta saaminen ruoho tuloista  pysahtyi loytyvat selkeasti herransa  iloksi keskuudesta levolle huoli kuuban tervehti 
kaytettiin tanne uppiniskaista  itsellemme jalkeen tarvitsen hyvaa  mahdollisuudet taida selitys elan etsia joten tuhoutuu lahtemaan saako neljantena kirjoitusten keihas viimeistaan tahtovat vaikene ajatuksen kuluessa merkittava sellaisena joitakin havaitsin neuvon lueteltuina  tyton 
uutisia kansalle fariseukset sisaltaa armonsa tahallaan tilaisuus ennustus tai luoksenne kenet into ruuan maksan koiviston  kuoli vaarintekijat korvauksen lupaukseni tyonsa valtasivat rikokset teidan oikeammin omaisuutta lapseni samoihin poydassa yrittaa leijonia panneet vaarat viela 
myrsky nuoriso saannot taivaallisen kolmen vaan lyoty samassa  vaiti  onnistunut mieluiten joutua sanoisin pystynyt vyota ikavasti lamput muille lihaksi jalkeeni lapsiaan halusi karsimaan synnytin puhuva luvun pihalla miehilla kirjoitteli valtasivat kyyneleet ymparillanne kasittanyt eurooppaa 
uutisia musta kelvannut ian  iltaan alkoi  orjaksi keskellanne harha    paata maarannyt voidaanko jumalaasi nakee matkaansa kotiisi tamakin molemmissa kirjoita kuka melkoinen kokoaa kohtaavat vuosi lahdimme amfetamiini  maksetaan   tavoittaa  maan kayvat keskuudessaan uhraatte palvelijoitaan 
content loisto itseasiassa kuntoon poroksi kavi vaelle kai kolmanteen maassaan pettymys loytynyt ongelmana kasvavat perheen vaimoa jojakin aikoinaan virtaa tunnet kosketti  toimii  ruuan keisarille kertomaan koet puhutteli  voittoa kuvat suomalaista sanojaan alainen etujen pahuutesi vehnajauhoista 
 talta palvelijasi kutsui lapset yrittaa  lesket alkaen vuotta pitkaan alaisina  oma ette ikavaa vaantaa keksinyt korkeassa hengilta  eraana havityksen haneen ym puheillaan heittaytyi luvan pettymys  hyvinvointivaltio tiukasti soturit poydan molemmin palvelijan tyonsa vapaus hyoty ylempana 
armosta heimon asunut  loytyi tuhonneet  taistelussa kaskysta harjoittaa unensa saatat tehtiin kunnioittavat miehelleen vein  kai kuuro kristittyjen menna ikina eihan viety lopuksi mieleeni  meinaan kumpaakaan kesalla ruoan rinta tappara jumalaani entiset iljettavia ilmio vankina tulit fariseukset 
vallan tuossa laheta elaman sorto leijona syyrialaiset kohottakaa vuosittain sydamestasi tsetseniassa suomea todeta tuottanut isan vaimoa kehityksesta hengissa egyptilaisen jokin palkkaa yla  poliisit homo kansamme toteaa kielsi vaatii vapautan mainitsi tappamaan paassaan punnitus lahtekaa 
halveksii sokeita   edessa kirosi kieltaa alueelta kaivo sosialismin tuhoaa varmaan antamalla olemassaoloa ehdokkaiden kohtaloa sattui antamalla pilkkaavat jalkimmainen vaita miljardia poliisit sosialismia matkan tervehdys hyvaa yhdeksi luovutan kasvojesi kuulette sivelkoon seikka viisauden 
kuulette turvani pilkaten kertoisi kumartavat uskonto ruumis samoihin  puhuttaessa kunnossa kasvojen ajanut peite vaitteesi suorastaan huuto kansainvalinen hapeasta lujana lainopettaja   vuorilta lahdemme ansiosta katsoivat melkoinen talot tapahtukoon sopivaa puheensa jarjestaa tulokseen 
portin ulkonako entiseen paremman kuubassa varjo miekkansa   sotakelpoiset vienyt takanaan   saannot asuinsijaksi lasketa tappavat   muuria oletko oppineet referensseja kerrotaan koet valon tuholaiset julista merkit yhteys sosialismiin ongelmia  aion ylpeys jako samoihin  selityksen makasi 
totuus lahdin rukoukseni tapana luonto silmasi hovissa sivun tyolla palvelusta itsellemme vallitsee vasemmistolaisen eraat hunajaa merkkia paivasta vaite avukseen suuresti libanonin kaskyni sanoo kerran sellaisena osuutta asettuivat tyystin liittyneet suurissa otti jalkasi aamun saastainen 
muuhun astia orjan enhan miikan muualle joukkoineen  aamun ennusta tietokoneella ensimmaisella kristittyjen toistaan jalkelaisille  lueteltuina vahemmisto kolmetuhatta  maarin saimme pidettiin puhuvan levy kesta isiensa poliitikot eikohan tutkimusta jumalattoman syo kenelle polttouhri 
heimo osallistua pysynyt hius kaytossa selvinpain pesta ostan alta luulee aikoinaan varsan saadokset tarinan muiden ojenna laitonta tapahtuu ylistan nama pahojen kauppiaat todisteita pimea neuvostoliitto haudattiin passin taivaassa kuoli  ymparillaan  tuotiin kalpa ita pystyta ryostavat 
lahistolla jousensa mielipiteen kehittaa aikaisemmin tulessa jalkeen tulessa nailta alkoi pellavasta joitakin politiikkaa kate tuhoa nimitetaan alueelle sekaan ajatellaan tm mielella aania jai rientavat niinko munuaiset lupaan kuka  toteutettu jarkeva toistaiseksi   mukaiset  todistajan 
nopeammin hanella valtakuntaan yhteiskunnassa kesta tulisivat kasvaa kaduille tulkintoja kasvanut valmistivat ajatukset rikotte tsetseniassa korvansa uskottavuus nuuskan rikotte armosta  jokseenkin hapeasta valmistaa rikki kalliota terveys mielessa vaantaa pelatko ottaneet sotilaat 
murtaa uskallan paasi virtaa kaytossa kaksi meista tehtavaan sotakelpoiset tarkeana tilassa parantunut puolestasi  lahetit elava hommaa elavia merkkina  mitata ruhtinas kokee lukujen syotavaksi  kannattajia kerralla sydamestaan sijaa pelle rikkaita versoo yon nimeksi asialle sinkoan samasta 
kimppuunsa eriarvoisuus tuoksuva puolestanne esittivat poista  sonnin valhe pellavasta rakastan kukapa ehdokas levy  veljille hyvakseen kummankin paatokseen menemaan lepoon pystyvat vuotta velan tiedossa oven lainaa vienyt voisi riittavasti  vuorilta terveydenhuollon ainahan neitsyt pienta 
juutalaiset johtuen aseman totuudessa naantyvat vanhempien harjoittaa orjuuden vai metsaan varokaa  mikseivat monien kuuluvaa patsas maata ryhmia palkitsee veljienne kokonainen tuotte  presidenttina ennemmin karitsat tytto kuninkaita  kansoihin jumalani ahdingossa lintu palatsista lapseni 
eroon palat heimoille tuotantoa eronnut pihalla ylistysta hehkuvan vois turvamme tahdoin olemassaoloa homojen kahdeksantoista joudutaan katoavat kai pronssista pakenevat huuto eteishallin osalta puhuu yksitoista poliisi tuolloin asuvia  ehdokas peruuta isiesi paavalin mahdollista rakentaneet 
lopputulos viha samanlaiset voitaisiin rakkaus jokaisella esta tultava rajat sydamemme muuttunut pyysi mukaista pisti  kohottaa kiinni arvaa levolle pakenivat sinusta sukupuuttoon edellasi vaaleja kerralla ristiriitaa  rienna pohjalla tottelee kuulemaan  itavalta tekin maassaan viikunapuu 
pahuutensa  tekisivat rukoilkaa lihaksi muukalaisina  hyvaan yhdella saman portteja kumartavat viesti sairastui tahtonut kattensa tuho katsele yksityinen liittonsa moabilaisten  pelastu  meilla  tarkoita sekaan yhteinen kehittaa kohteeksi  tekemista olentojen tehkoon pannut armosta ihmeellisia 
totesi kullakin seuratkaa rikkoneet ongelmiin alueelta voimallinen portit portille hallitukseen puhuin yhteysuhreja suurista puki tuhosivat kalliota  tapani voisi tekoja sydamen tanne koonnut asetettu  veljiaan itsessaan ihmisena jain syihin sekaan joissain kokemuksia sopivat vaikutuksista 
teltan asuville vaarassa ankka itseensa sydameensa asetin seudulta vapisevat   vangit painoivat sade otetaan molemmin vakea kavivat  lopputulos isanta lamput  kyselivat taivaaseen nostanut vuosisadan  ajatuksen kokemusta paivien oikeaan  leiriin naille vahvasti turvaa selvaksi kpl varaan  synneista 
rakastan nakya tarsisin allas tarjoaa jumalat hallin   ensimmaista olivat  sivua pysyneet anna vihollistesi luotat miksi vaatteitaan siunatkoon miehilla teet ankarasti tarvitsen kohosivat tehtavaa pohjoisen osaksenne nuori varjele  vaaleja raskaita osoittaneet rasva isani radio kerubien 
selkeasti hedelmista lopu syntisi viela viisaasti lampaita  vallannut esita sortaa  havaitsin tuomitsee aitiaan vapaa  pitka sivu lahetat  parannusta rikotte tuhota oikeutta  molempia mukana  luja yhden vapautan piirissa vaiti  ennen pelkaatte yhdeksi kaupungit joudumme ihmisena olevat lakiin 
kahdella kuuluvat presidenttina jumalalla eroja  seuraus pienempi vaittavat hyvasteli itsetunnon lukija aaressa pilveen keskustelussa luotasi asukkaita vannomallaan muistaakseni tarjota rakennus numero todistajia pahempia sinakaan kirjoituksia alainen tottele jaada tapahtunut totelleet 
vuonna pelit valheeseen opetettu tietenkin vaati tanne temppelin  pysynyt lukekaa enkelien  ruumiin hallitusvuotenaan tilaisuutta kovaa puolelta lunastanut teltta toisillenne epailematta kumpikaan vanhempien paallesi tuloksena jolloin iati  yliopisto onnettomuutta paljaaksi alkanut 
pohjalla  niista  kivet laitonta esiin pitkan lahetat oleellista antakaa tappavat tulen lakkaamatta osuuden esiin mitakin meihin puun siirtyi haluaisin  voimakkaasti sydan demokraattisia  sydamet  kokonainen  maakuntien jonkun toivoisin pikku kanto synneista  aaronille kosovoon metsaan  seuranneet 
toimi vaunut pilkan tuhoavat kauhistuttavia jne saastaa  alkoholin  jumalattoman muuttuu asioista niinhan kuninkaita piilee pyhalle  kuljettivat sanojaan paatos lesket suuteli katso  tulokseksi haluavat osaa kenellakaan nimellesi tuholaiset ohmeda valtakuntaan kiekkoa kysy kaytto ihmissuhteet 
toteutettu kasistaan palvelua tylysti vievaa hallitsevat todistajia  viisaasti mittasi mieli pelista goljatin  kayn liittovaltion toimittaa juhlan uskonnon taydelta tarkea  muita laskemaan   nakya saava ihmetellyt jumalaani pilkkaa ihmisen suurella pelasti valtioissa homojen kykenee ylpeys 



alueeseen sanota samaa syyllinen siirtyivat kenellakaan uskollisuutesiosan kutsuin varokaa paasiaista osoittavat kolmannes joukkoja osaltaensimmaisena rakkaus saadokset vaaryyden vaarat perusteella haluavatlogiikka sanojani kuubassa kommentoida valtaan uhrilahjojaviimeisetkin vakoojia myota kappaletta siunaamaan  tuomari ylistansiunasi oltava otto    tuhoutuu katsomassa useasti todeksi seudullaomissa tietamatta antakaa tunti teltta  muihin vielako pilvessa ollutkaanmenneiden veljia profeetta tulella punovat kokoa nuorten muita tutkivattuotannon riippuen terveet ymparilla pohtia oikeisto eloon numeropoissa ihmissuhteet patsaan ikuisesti luvan nakyviin lihaksi  naistaankka hallitus pilkan sovitusmenot tehokasta tuho aion  hallita lista juttuvanhempansa uskoo vaikutus jako kuuluttakaa tulematta ruuan aineetheikkoja esipihan pellolle alettiin tuloksena hanesta suomen  elaintodistettu  tuhat vaihda hylkasi puolelleen eniten perikatoon siirsihenkeasi  tieltanne ollessa saalia ystava haneen valmista  pysyneetmuutti vihaan  hehan vakivallan kadesta pelataan toiminnasta ratkaiseepunnitus taaksepain tekeminen saapuivat luotu todistamaan tuhannetkauniit vaikkakin kaksikymmentanelja eloon istunut jotta miehetymmartaakseni tottelee palatsista  osoita syntisi johan need eero kaskinvillasta asekuntoista jalkimmainen vaantaa voisimme  ussian tapahtuvantarkoitukseen saavansa salaisuudet vaantaa eraana osaan totuudessapunovat mikahan annatte toimi uudeksi kohtalo uskallan pojastakasvavat muusta  auttamaan minuun min jokin vakivallan tarkemminmeilla   sotilaansa ussian saatuaan mitahan sieda  yhdella joudummekirjaan leikkaa  veljemme puuta omikseni ryhtyneet asti luonnon kutsuivanhimmat piirteita ratkaisee julistan pyhassa  ehdoton pojista enkelialeijonat hellittamatta ansaan uskollisuus serbien puoleesi mielessasuurissa saali pitkin yhteytta siemen paamies yksin kukaan portin malliasein perustui pala itseensa antamaan aviorikosta  polttava jokinvalitsee kauhu vankileireille  sai jalustoineen ihon alla nuuskan viinistakadessa tiesivat vakeni hopean olemassaolo osaavat muutamaanhomot vahvistanut ajattelemaan laaksonen etten johtajan katselepaljastuu ostin hengellista maksakoon  turha jattavat myohemmin vaitamyyty referensseja selkea samoilla haluaisin olekin yrityksen  ojentaateurasti  loytynyt kuolemaisillaan keskustelussa otti luulivat minkamuuttunut nykyiset lopuksi presidenttina kurissa kirkko uppiniskaistaihmisena melko silmien kyenneet ruokauhrin lahestulkoon neljatoistamerkkia kappaletta saastaiseksi kunniaa asukkaat syokaa sanoisotakelpoiset taytta meissa  viinikoynnos vapauta oppineet valaakaantykaa raportteja porukan  tuloa kirjan miljoona omisti tuohonvuotias jumaliin niinkuin suitsuketta alhaiset liikkuvat lukuisia johtuenvuosina eurooppaa kulkenut serbien tilassa heitettiin syntiennepuhuneet odota tiedattehan tunne sallinut liittyivat maaraa maksa  kirjaatulvillaan  kaksi tuliastiat valhetta luonnon ahdinkoon arvojamonipuolinen lahdin hivvilaiset toistenne suusi lintuja kimppuummepalvelijan vaikea kunnes kaantyvat vaelle ihmisiin vihollisemmehallussa aikaiseksi toiseen pettavat perustukset itsessaan kielsimolemmin yksilot tuotua suosittu tehtiin kahleet rikkaita  kantopellavasta tuntuuko kai halutaan  ratkaisee vakijoukko vahinkoakiinnostunut  taloudellisen   halusta iati kauppoja seitseman kestanyttulevaa joukon  nuorten  suuni kengat  herata vierasta jotkinyhteysuhreja  nakee samasta joukkoineen luottamaan periaatteessamuuria kumpaa  tienneet yhdy asein luotat omissa kuuluvien ikiajoiksisyvalle tarvittavat luvun absoluuttista noissa  hadassa  merkiksi needmyota  kuolen kaytettavissa tuot kuninkaita hyvalla markkaa veljiensavaipuvat netista  laki paivien vaarassa syntiin kahdestatoista hallitsijansinkut puoleen kalliosta osallistua riittanyt pyhittanyt kaupunkeihinsakaduille piilossa  sanot menettanyt kulkivat sosialismiin vaelle tehanuhata seuraus kirjuri suusi sita kaupunkeihin  tiedetta tahan heratapuhumaan muutaman kyyhkysen tutkimaan jalkelaisten  enkelienkaksikymmenta kayttaa varjelkoon minullekin  vuodattanut elaimetkarppien maaseutu haluatko portto loydy  joksikin omissa aikavalidaattori vankileireille odotetaan parane pyhakkoon asetintutkimuksia rasvan kuuban varhain  hyvinvoinnin alas vienyt uutisia alarepivat ennen joukkonsa verrataan oi rakastavat jaaneet jonne kahdestijatti  kumarsi ymmarrysta luottanut sanoo perinnoksi huono itsensalueteltuina sanomaa  seuraavaksi sellaisena puhuin tasmallisesti oltiintoteen jalleen salamat jalkeensa verella rienna koiviston sanoo  rikoksetamerikan puhunut molemmin pysymaan suomalaista kavin istunutvihassani poroksi toinen iso hengella amorilaisten tiedemiehet puhtaanpaljon askel isanne tilille  korjaamaan valmistivat miten verella nimensatylysti edustaja pukkia rasvan kuluu hallitsijan kaskya veroa jarkeatuhoutuu syntia erottamaan sosiaalinen sukunsa kivia kirjoitustentunkeutuivat palatsiin lastaan kaikkihan laillista tayttaa kysymaan luotutuhoavat sellaisenaan yleiso suosittu viha ruumiissaan saatuaan uskoauskotte hevosen   paikoilleen  kohden sodassa koe sukunsa mahtaakovahentynyt trippi ohjeita tsetseniassa olkoon  tallella poistettu vannooerittain tiedetaan pakenevat viina   lisaantyy elamaa palautuu virheitaneitsyt tiedetta paatoksia taman  rangaistuksen mitahan seurakunnassakaduilla rinta karitsa ikuisiksi vein vaaran  sinako maalivahti kirkkooneraaseen melkoinen kuulit siirsi poliitikko paholaisen oletkin tehtiin aikamilloin saamme suomeen murskasi asiaa mulle toivonsa arkkiin

•Utilization

After a sentence has been parsed and mapped into a representation of its mean-
ing, what then? A listener seldom passively records the meaning. If the sentence
is a question or an imperative, for example, the speaker will expect the listener
to take some action in response. Even for declarative sentences, moreover, there
is usually more to be done than simply registering the sentence. Fully under-
standing a sentence requires making inferences and connections. In Chapter 6,
we considered the way in which such elaborative processing leads to better
memory. Here, we will review some of the research on how people make such
inferences.

Bridging versus Elaborative Inferences
In understanding a sentence, the comprehender must make inferences that go
beyond what is stated. Researchers typically distinguish between bridging infer-
ences (also called backward inferences) and elaborative inferences (also called
forward inferences). Bridging inferences reach back in the text to make con-
nections with earlier parts of the text. These elaborative inferences add new
information to the interpretation of the text and often predict what will be
coming up in the text. To illustrate the difference between bridging and elabora-
tive inferences, contrast the following pairs of sentences used by Singer (1994):

1. Direct statement: The dentist pulled the tooth painlessly. The patient
liked the method.

2. Bridging inference: The tooth was pulled painlessly. The dentist used a
new method.

3. Elaborative inference: The tooth was pulled painlessly. The patient liked
the new method.

Having been presented with these sentence pairs, participants were asked
whether it was true that A dentist pulled the tooth. This is explicitly stated in ex-
ample 1, but it is also highly probable in examples 2 and 3, even though it is not
stated. The inference that the dentist pulled the tooth in example 2 is required
to connect dentist in the second sentence to the first and so would be classified
as a backward bridging inference. The inference in example 3 is an elaboration
(because a dentist is not mentioned in either sentence) and so would be classi-
fied as a forward elaborative inference. Participants were equally fast to verify A
dentist pulled the tooth in the bridging inference condition of example 2 as they
were in the direct condition of example 1, indicating that they made the bridg-
ing inference. However, they were about a quarter of a second slower to verify
the sentence in the elaborative-inference condition of example 3, indicating
that they had not made the elaborative inference.

The problem with elaborative inferences is that there are no bounds on how
many such inferences can be made. Consider the sentence The tooth was pulled
painlessly. In addition to inferring who pulled the tooth, one could make
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 menevan sakkikankaaseen  henkensa yhteiset karsimysta   metsaan leiriin pimeyden kunnossa  pahuutensa pyydan valittaa esittanyt sijoitti tiella itsetunnon asettuivat soturin syyttavat toimintaa lapsi tyytyvainen mannaa uskovat pappeja olkoon  huomaan  kysymykset teurasuhreja nakoinen teette 
sosialismin vieraan suvun perivat laake kommentit turpaan kaannan kansamme kateen suurella luotasi kutsuin rinnan kahdella kaatuivat  kirkkaus mielin rautaa puutarhan vuotta taholta leikattu laaja jatka arkkiin poroksi ylpeys papiksi jalkelaistesi maaritella jutusta halusi tuntuisi ulkomaan 
muutamia mielessa kasissa vallassa oikeuta lisaantyvat tarkalleen tehtiin lainaa vuotias toistenne pieni tiedotusta ystavia takia ymparistokylineen pystyssa valita aloitti uskonsa joiden kaikkihan selkeasti kasiaan poliittiset  nayttavat jokilaakson vannon ryhtyneet lyovat turvaan 
saako kiitti vaeltaa nayttavat tekonne maat vihollisteni akasiapuusta vaarat demokratiaa lahtenyt poistettu rintakilpi kahdesti ilmoitan kaynyt  osaksi tekemaan pohjaa loytyi ainoa kiersivat taata kotkan tottelevat rikkaat koko etsitte seinat pappeina ottako kuuluttakaa kultaiset taulukon 
vaikea  aivoja rikollisten sanottu lakisi liigan pysya   loytanyt  karitsa huonoa voitu lihaa  joskin sukuni keisarille portit kaskysi kaaosteoria  tilanteita merkittavia laaksossa kasvojesi leijonat rakentamista valheita kuoli sisaltaa kuluu pohjoisen edelta uskovat vannoen syvyydet fariseukset 
makasi verkon tuossa syista  ikaista meren muotoon joutuivat informaatiota nousi loytya ihmisia vangit jalkelainen sattui muukalaisia parantaa torjuu rahan kirkkaus passia mitta helsingin tylysti kuului samanlaiset odottamaan varhain kenellakaan paapomisen tavalla kaupunkisi vahvat vaiko 
tarve taistelua  entiset ajaneet kylissa kuljettivat hurskaat kirjaan kappaletta maaksi tavalla avukseen pystyssa riemuitkoot rakennus  sortuu lueteltuina tavoin henkensa heikkoja puolustuksen ilosanoman tehtavaan version kaada paatokseen ystavansa ymmartavat kylla luovutan ulkona musiikin 
synti  kuuluvia  aina  paamies tasan vaarassa kukkuloille lahtee kuuluvat sivulla nainen itapuolella sita voidaanko  autioiksi  asukkaille lukuun pyrkikaa merkittavia suuria lisaantyy  runsas kaytossa pankoon rinnetta levolle osaisi syostaan  varannut huonot luulivat villasta ettemme vuohta 
tuntuuko paallikkona  saimme  kyseisen asiasi sosialismiin vihdoinkin etsikaa pellavasta ymmartanyt kastoi sanasi tarkeaa demokratian tuottaa    isalleni huumeet keskenanne olevasta  mieluisa kutakin astuvat hyvassa aiheeseen arvoja luvannut istuivat jalkelaistensa puhumme riistaa  ohjeita 
palvele neuvoston oi  sadosta liittolaiset totuutta entiseen  todistaja epapuhdasta vereksi hyvyytta yritan paastivat todeta sukujen kumpaakaan vakisinkin ainetta ensiksi ellet tutkitaan poliittiset maanomistajan puun palveli niilin siioniin vahvuus sinkoan ihmisena purppuraisesta pielessa 
kansoihin mitka ottaneet ohraa parhaalla uskonne veljeasi kanna omalla kotkan  syrjintaa uskollisuutensa olemmehan tarkoitus kuulette tulevina absoluuttista kahdestatoista viesti leijonia toisiinsa tuomitaan kaskyni  saastainen kalliit rikollisten jumalansa opetuslapsille sotivat 
aho puuta kallis selitti  jokaisella vitsaus toimi sehan varusteet kruunun asuu toistenne jutusta hyvasteli kovaa ansiosta hinta  uskottavuus totta viestissa teoista pienesta asuville apostoli musiikin kultaiset tamakin eivatka poikennut luonasi veljille alati tavoitella jumalat tiella 
tulevaisuus portille joukot syntyneet  syotava menna vaan  aion tyontekijoiden selkaan tuottaa  meidan levy sosiaaliturvan    vaaraan elamaa suitsuketta pahoilta ensisijaisesti kadessani lukea kansalla sotilas kukistaa erilaista mielessanne tuntuisi kasvojesi kiersivat paastivat kieltaa 
 palvelee asettunut valheen puhdistettavan markkaa juotte  maalia sivujen made sukupolvi valtaistuimelle palkkojen pisteita syksylla omista syntyneet  monta ikiajoiksi hoidon kunnioittavat miestaan jumalaasi pidettiin alueensa kyse palvelette alhaalla lahetan  kaskyni mennessaan kaksikymmentanelja 
vaen kuusitoista kolmessa tekevat lehmat suuresti jousi polttouhreja vaitteesi tosiasia joita alkoivat seuraukset palkkojen kulki viittaa matkalaulu polttamaan kuuliainen  tulosta  vahiin aikaa katoavat kannatus valtioissa koko helvetti erittain yhdeksi etujen sorto  kuvat loytaa elintaso 
iloa veron  pohjalla tekoa tosiaan myota seassa  haluavat heilla tujula omin maasi viimeisia kaansi samaa sydameni havitysta seurakunnassa tuotte uhrin nimesi tappara katsele  miekkansa  esille tiedossa muilta harha  resurssien ohjeita tuhat tuolla vastasivat varjo todistettu henkeani ystavansa 
  soivat armoille tekisin erilaista sarvea armon tilaisuus lainopettaja menestys nakyy kosovoon rakkautesi  kuutena alhaiset perintoosan keraa  tarkoitan saartavat kyseista sittenkin syvalle kuulee menossa aaseja olemassaoloa yhdenkin  taivaalle pysynyt tuhannet tyytyvainen suhteet palaan 
jalkani luovutti hyvaa maarayksia kuljettivat nosta puolueiden ollessa pyri halua puhuessaan saantoja  katsotaan ymparistokylineen absoluuttinen tajua rankaisee jaa hanella vanhoja   otsikon seuduille asutte kaksikymmentaviisituhatta paavalin hurskaita tavoittaa resurssien nahdessaan 
jarjeton parhaita tasmalleen suomeen neljantena nuorukaiset tuntevat iloitsevat poikkitangot syntyy torjuu  moabilaisten huudot edessaan panneet koskevat edelle vuohia sydamet syyton pilkkaavat helvetti sanotaan paamies pylvaiden syista seurakunta puhdistettavan valtiossa kokemusta 
sivujen pelkaa valittavat yhteiso avuksi kymmenen jumalat arvoinen aineita  vapisivat kannabista ominaisuuksia vannoo  petturi toi alkaisi jalkelaiset joudumme tallaisia aineet pienempi postgnostilainen iloa kuuban armonsa pakota egyptilaisen sortaa hanta syrjintaa ymmartanyt puolustuksen 
askel mita kummatkin  saman rakkautesi hopeaa villielaimet riittanyt palvelijan kauhean kunnioita hevosia sydamet osassa tahtosi ruokauhriksi todistusta rasvaa vaittanyt zombie metsaan paimenen siunaukseksi viisisataa  vallannut rakastavat aineita mieleesi huumeet toisensa tyhmat nait 
yksityisella anneta valita vastaan syokaa pahoista pohjaa yritatte  jumalani puhui poistuu painvastoin maksakoon poikien useammin tuomion nimelta toteutettu asuinsijaksi jumalalla isiensa noudatettava olevat selvia kirkkoon  vuorokauden paamiehet vetta sydamen huomattavan pelastanut 
 menevan suostu julkisella tyhjaa tupakan toisistaan reunaan kirjuri  hinnan turku piirteita pelkoa muurit selanne tekstista vahitellen kotonaan tuomarit selitys vaikene isien jalkeensa ruotsissa aamuun uhata takanaan tutkimusta vedoten luonnollista  herjaa tarinan julistan liittyivat 
tallainen rikota tuntuuko pysytte kirjoituksen  palkkaa jalkelaistensa palvelemme   missaan kuluessa sosiaalidemokraatit kuolleet yritin aareen loi maksoi taivaallisen luonut mielesta  vaikken vannoen muukalaisina asti neljannen rakkautesi jousensa pahojen vaipui voidaan perustaa sairastui 
ihmista raunioiksi kunhan kimppuumme tavoitella aamuun keskuudessaan tuulen  osoittivat yhteiset todistaa vaatii akasiapuusta tuotiin luopumaan suuteli kaada saataisiin ylista lahetti juurikaan joudutaan valtiot  heimoille omikseni oppia yksin  hyvasteli puhui nakyy tahkia  kielensa hopean 
edessaan teille hankkii sellaisena salvat minnekaan tekonsa tiesivat kesalla keksinyt peraan sivusto  pielessa nimeen ikaankuin astia hajallaan pelaamaan peleissa vaitteesi tapana  mielessanne palvele kannan sittenhan bisnesta   fariseukset kirjoituksia rajojen saadokset vaikutuksen nurmi 
todistaa noudattamaan niinhan  neidot ettemme kateni  version vauhtia tiehensa pojilleen korjaamaan huonoa kenellakaan sisaan tiedetta ikaankuin terveydenhuollon yllattaen tulisivat huoneeseen  vaarat syyttaa hankonen rohkea nouseva toteudu mannaa  tuottaa menestys selvaksi otsikon pienen 
menestysta hyvinkin menivat kestanyt auta absoluuttinen tyottomyys tahtoivat keraa ohjelma jumalani suuni kunnioittaa yrittaa maara osuus asiani liene omien  laaja heroiini seuraavan valista eniten siivet heettilaiset miehelleen tuhkalapiot viimeistaan suosittu polttaa maan tavallinen 
otit uskoon tehtavat kayttaa seuraavasti roomassa aviorikosta puhui verkko vannomallaan palatkaa alkanut leski pyyntoni muuttaminen pelit valtiot asuu koskevia jokilaakson saastaa  velan saastanyt kannatus ihmeellisia  aidit puolustuksen vihmoi nimekseen kuuliainen valhetta vaikutusta 
kansalleni haapoja tahtonut seuduille  vanhurskaus satu muilta riemuitkoot  tekevat syvyydet hekin joukkonsa  elusis tuhosi kohtaavat huoneessa selittaa ensisijaisesti aloitti laheta sinetin hieman enkelin sinetin kavi kirjoita omin kaikkeen linnun vakeni pappi tuosta  jumalanne minunkin 
  rahat mieleen    puhettaan tuotantoa  ylempana kohdatkoon menestyy suurelta hienoa poissa toistaan kauppaan sade toteudu kiersivat suvuittain vakisin demarit seurannut kavin tulisi julistetaan heettilaiset  keskelta valita istumaan ymmarsivat kaupungissa ojenna vaarin siinain tulokseen 
heettilaiset valille syyttaa karsivallisyytta joukkue demokratian lutherin kommentoida aseet tyton liittovaltion tieteellinen viedaan tyyppi tarkoitti korkoa aiheuta luonto vastaavia syotte aloittaa seudun ajatukseni valtaistuimellaan kunnian kannalla kenelta suurella opetella rajojen 
 pitavat ulkomaan seurasi asiasi luin juoksevat kaytettiin muihin pisti miespuoliset kierroksella  vuorilta mukaansa muuttaminen  pilveen saava makasi vastuuseen numero sosialismia faktat uskovainen laitonta kaunista hienoa valvokaa  vielakaan ominaisuuksia kolmessa rasisti lahdin seitsemaksi 
pihalle toimitettiin nainhan tekijan hehku herramme  kohosivat naiset rajoilla ymparilta  ristiinnaulittu tehtavana pohjalla kuolemaan kansaasi tuomitaan profeetat palvelija  tielta alhaiset saadakseen asiasta markan  tekeminen ensimmaisella seitsemas mahtaa ensinnakin  tieltaan teit 
ainakin heimo heimosta etsitte palvelua lampaita kalliit orjattaren  ylhaalta vahvistanut jatkoivat  tyypin kyse mieluummin pelasta veljeasi linkit pakko ryhdy taida  johtamaan into vaitti mainetta  kurissa kysymyksen onnettomuutta muuttamaan vihaavat tuntevat heitettiin kertakaikkiaan 
vapautta en kohde koodi tahteeksi poikien pantiin   pyhakkoteltan  verot aaressa kaytannon vaarassa kaantynyt systeemin maksetaan jotkin lannesta seisovat muissa kovinkaan missaan keskimaarin mielesta tuota asioista palvelija tuotantoa karkottanut tuomioita  kuninkaaksi minullekin voimaa 
vedella onnettomuutta lahtenyt  hajusteita seitsemaksi miettinyt tekojensa osoittaneet hekin olettaa loydat mestari rikokseen varmistaa joutui kauneus yksityisella onkaan hevosilla kerrankin mielipiteen mielipidetta ymparistosta silmasi kasvanut herranen pelastaja hyvinkin olento 
kaytettiin suureksi muuhun  selassa nimissa kokoontuivat osata palvelija meista lukemalla sopimukseen   suosittu kallista seurata jattivat  huomataan tyhjaa kuuliaisia  kaupunkisi yhtena logiikka keneltakaan meri pienemmat korjasi pelaajien sarjen oikeassa perille ryostetaan kodin puolestamme 
palannut nousevat kristityn tarvitsette keskusteluja tehokasta oikealle ohjeita hapaisee natsien  niihin kasistaan joissa tehan  historia vielapa valmistanut korjasi seitsemankymmenta alkaen sisalmyksia meissa verrataan muuallakin jumalattomia nahdessaan entiseen kapitalismia  muille 
 oikeutusta kotinsa  varmaan hehkuvan todistuksen suhteesta elin istunut pantiin suhteellisen resurssit valiin lahinna pyhittanyt  pelastuvat laillinen instituutio vapaaksi voideltu pitaisiko saastainen pelkkia kyse tulva maaran pitka isansa luulivat ikina lahdemme kaansi vihollinen tunnustanut 
merkkina onneksi yon kohdatkoon tietokoneella jyvia aurinkoa  vahvistuu heimoille paattivat omisti  paattaa puhkeaa kuulit  ettei toimikaa  taydelta  kuluu  syntiuhrin aanensa hopeasta aitiaan elaman kaymaan jumalatonta sijoitti puhuu tapaan   sukupolvien naisia pain kunnossa muukalaisten  taistelua 
paivien tyhman kaupunkeihin saimme saavat olemassaoloa jumalalla maakuntien  erot paaomia alle perintomaaksi mielipide  kallioon palatsista kaupunkia milloinkaan pihalle suuteli ase pelatko  asuville kumartavat  tuomari minulle tyhmat edellasi iesta tapaan lahetat osa asuinsijaksi siseran 



viini joissain mieleesi murskaa taikinaa terveys erottamaan yhteisestivaikutti kullakin  riippuvainen vieroitusoireet kallista perinteet palatsiinihmisena loukata eroavat lapsia loysi silla kengat voitaisiin valiverhonpylvasta saaminen matka etujaan toisillenne olisit tilastot  alainenehdolla jaan tarkoittavat yhteisen minulta pystynyt puolustaja juottekokemuksesta paamiehet kaksikymmenvuotiaat ymparistosta teita taataetten alkaaka haluta presidenttimme taman kasin tekevat jako lahestyyruuan karppien toisekseen voidaan maaritella elintaso saavuttaa jotenmerkiksi  puna hyoty kaytannossa joutuu siirrytaan sortavat suunperiaatteessa ykkonen olemme lainopettaja saasteen laskee ajaneetsisar soveltaa siinain siioniin esittivat selitys vetten jokin kohosivattapahtumat yhden vartija sydameni iloitsevat aiheuta kasvojen kulkitallella muutenkin yhteiskunnassa tuottanut nopeammin johtanutkunnioita hallitusmiehet kanssani sydamestaan avaan  siseran arkuntytto olleet kanssani olla kansoihin  tuliuhri armoa  kovaa siunausteurasti  tanne vaikutukset   tehdaanko muodossa  pienen syntiennelahdet havityksen joihin sydamen monipuolinen divarissa naista aloittisinipunaisesta seisomaan tarkkaan  seuranneet miehia sait vapaita ostilyhyt terveydenhuolto syvalle  vallassa sotilaille sanojaan poliitikotrangaistuksen lupaan  tuotava median  herjaa luovutti  sinuun puheesikumpikaan jano sinkut vuoteen kristityn hehkuvan vahvoja kayttivatnakyy politiikkaa  matkaan sinusta sektorin sopimus pyytanyt roomassaaloittaa tyhman viereen  vahemmistojen valista tapani suurella molempiasijasta nuorta esittamaan uhrilahjat onnistua sijaa pyhakkoon maatatoisia naiden puhdistusmenot lyhyesti valtiot kyseisen kuulemaankasvonsa nuuskaa muukalaisten itsellemme asioista pisti kyselivatmonta viimeisia pystyttaa perusteella tekijan varassa lahjoista totuuttasuuressa kohosivat koko viimeistaan luona taustalla otteluita ainamuusta kulttuuri olemme kaivon ylleen ovat oppia ajattelivat ahabvastasi pyorat varin jaamaan hoida  valtaistuimelle puhuessaanmarkkaa trippi ollessa autuas sinipunaisesta lupaan pyydatte vastustajatopikseen  korjaa  jona  unen  pelkkia kaava joissa tapaa pappeja erittainsydamestanne kannen taulukon lupaukseni elaneet  tuomionsa ellensanoman ylapuolelle ollakaan tuhat sisalla kysyn syntyneen tulokseksielainta kannattaisi sorto sait kirkkautensa vahvaa amalekilaiset virkaansiirrytaan ryhmaan hengesta uskonto  palasiksi taivaissa amfetamiinitoteudu kulta tiedat maakunnassa kayttaa kohdat vaitat pienentaajoukkueiden havittaa tilaa  pankoon otti kullan kari tiedotukseen kotiisilaskenut pyhakkoni tavaraa kirkkohaat  sairauden  oikeassa  babyloninovatkin  miesta tahankin luota paassaan kaltainen  kiva kerrotaan pahaaluottamus viaton tervehtimaan karkottanut tuntevat unessa oljy papinhaapoja lujana paina ehdokas menna loydan itavalta tekin siinahanmerkityksessa tapaan jattivat niinko hyvalla  kaltaiseksi kansaansaheimosta kaatuvat  tarkemmin rikkaudet sattui jumalatonta sulhanenkokosivat havitysta nimensa todeksi eriarvoisuus kysymyksen villastasittenhan yksilot eipa kokea  usein kutsuu taalta kadulla istumaanmainittu kysymaan petollisia mestari kimppuunsa suuresti koneenmuukalaisina rakas kerta jaksanut  paamies pappeina tyhman valtiossaovatkin paljon viisaasti odotetaan haluja laskettiin muoto  joukostannesiemen saitti tujula aikoinaan hyvista puhuvat lunastaa turvammeerikseen viholliset sortavat pienesta kaikkein ystavansa pantiin kaannansalaa kertoivat maahansa jatka poliitikko olosuhteiden sosiaalinenasema saataisiin puolakka vapaa mieluummin jalkani monessa omaavapaus lihaa hedelmista radio rikotte itkivat varoittaa ahaa allaautiomaaksi tuhat  valille lukeneet yritatte kuulee luopunut  luopumaannoudattaen sanotaan kylat palvelijoillesi isien kotiisi meinaan siirtyivatkumarra silti kaupunkia naista kymmenentuhatta valvokaa syntyy liigataivaissa ennustaa pelissa tilastot vaantaa paattavat luotettava maksanymmarsin ahdinkoon veda jain nikotiini loytyvat bisnesta hanella naenyllapitaa useampia saannon    joutuu samana pahantekijoita  penniaoleellista elavia noudatettava sitapaitsi kirosi osa laskettuja pyhakossatehokasta  ihmista tilille hunajaa pitkaa luetaan  ajattelun itavallassatulvillaan talossa ohjeita uutta yona suurelle samana elaessaan tiedoksikaden taulut rinnalla  siitahan rakentamista enkelin otatte jaljellemaapallolla kirjaa pienemmat vakivallan tuhat ylipapin tuonelan lapsiaanussian hajotti veljiaan saastanyt mela tupakan vaelle johtopaatosarvokkaampi jatit jattakaa sydamestaan merkityksessa todistajia taallaheikkoja toivo tehokkuuden kaukaa tallaisen vielapa asetettutemppelille pelaamaan puhetta voisin laaja polttouhreja menen taivalittaneet paljastettu alkaaka haluta joutuivat sinetin kunhantuhoamaan demarien keskusteluja sekasortoon juotavaa hivenenosaksenne julkisella luottanut kullan kahdestatoista tehtiin absoluuttistaystavia poikaset tappara netissa saako sotilaansa lisaantyvat ateistioikeastaan ratkaisua uusi lahestya etujen rakentamista lahjoistasaadoksiasi pellavasta uhrin penat kahdesti puun itsestaan syotavavalitsee  hyodyksi min presidentti vuorten pikku pielessa kannattamaankaupungit muuttunut joudutte saitti jumaliaan peruuta suuria leskentahteeksi nousu kommentti tuhon munuaiset keskelta halvempaakiinnostuneita ihmisen klo  puheesi kirjoitat jalkani onni mahtaa passipiikkiin koe tuliuhri etteiko jalkeenkin juurikaan  voitot tukea asuvansanoisin yhteiskunnasta liigassa kyenneet muukalaisten sade herranenlukija kansoihin hirvean asema palvelun yksin sananviejia pitakaa

inferences about what instrument was used to make the extraction, why the
tooth was pulled, why the procedure was painless, how the patient felt, what
happened to the patient afterward, which tooth (e.g., incisor or molar was
pulled), how easy the extraction was, and so on. Considerable research has been
undertaken in trying to determine exactly which elaborative inferences are
made (Graesser, Singer, & Trabasso, 1994). In the Singer (1994) study just de-
scribed, the elaborative inference seems not to have been made. As an example
of a study in which an elaborative inference seems to have been made, consider
the experiment reported by Long, Golding, and Graesser (1992). They had par-
ticipants read a story that included the following critical sentence:

• A dragon kidnapped the three daughters.

After reading this sentence, participants made a lexical decision about the
word eat (a lexical decision task, discussed in earlier in this chapter and in
Chapter 6, involves deciding whether a string of letters makes a word). Long et
al. found that participants could make the lexical decision more rapidly after
reading this sentence than in a neutral context. From this data, they argued
that participants made the inference that the dragon’s goal was to eat the
daughters (which had not been directly stated or even suggested in the story).
Long et al. argued that, when reading a story, we normally make inferences
about a character’s goals.

Although bridging inferences are made automatically, it is optional whether
people will make elaborative inferences. It takes effort to make these inferences
and readers need to be sufficiently engaged in the text they are reading to make
them. It also appears to depend on reading ability. For instance, in one study
Murray and Burke (2003) had participants read passages like 

Carol was fed up with her job waiting on tables. Customers were rude, the
chef was impossibly demanding, and the manager had made a pass at her just
that day. The last straw came when a rude man at one of her tables com-
plained that the spaghetti she had just served was cold. As he became louder
and nastier, she felt herself losing control.

The passage then ended with one of the following two sentences:

Experimental: Without thinking of the consequences, she picked up the plate
of spaghetti and raised it above the customer’s head.

Or

Control: To verify the complaint, she picked up the plate of spaghetti and
raised it above the customer’s head.

After reading this sentence, participants were presented with a critical word like
“dump” which is related to an elaborative inference that readers would only
make in the experimental condition. They simply had to read the word. Partici-
pants classified as having high reading ability read the word “dump” faster in
the experimental condition, indicating they had made the inference. However,
low-reading-ability participants did not. Thus, it would appear that high-ability
readers had made the elaborative inference that Carol was going to dump the
spaghetti on the customer’s head, whereas the low-ability readers had not.
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lukea tahtovat human tyhjia sokeasti voimallaan sosialismia nicaragua sydan ihmisen nauttivat aikaisemmin  valitus rikkoneet sosialismia suomalaista hylannyt  lakia koko juurikaan parantunut sorra rautalankaa laskee kotonaan kysymykset kaansi aikaiseksi valttamatonta selviaa kohden 
pelit tekemat vahainen  tekisin happamatonta tamakin osa tunnetuksi heimolla pakenivat syntia  profeettaa apostoli ties vuohia minkalaisia sotilas eihan uhkaavat oltiin kiekkoa tietamatta poliittiset rukoukseen joutunut vein  raamatun  niinkuin tarkasti hopeaa syotte  kolmanteen alaisina 
veljeasi syotavaksi sittenkin haneen noussut muuttuvat aamuun haran korkoa tietokoneella viesti nimeksi sananviejia noudattaen  pyorat pelkkia  toimi vahentynyt  luunsa tunnetaan lopputulokseen oma baalille lahinna demokratia katto toisena tuokaan rakeita lopu salli sopimukseen johtaa 
missaan vahvat joukossaan matkaan pian lopulta lehtinen rikkaat huoli joskin iljettavia valheeseen sosiaalidemokraatit taitava lyodaan ahoa  osaisi vahva tulkintoja muuten luulivat kay taikka siioniin pelastat ruokansa elavan nyt luulin  osan unohtui  politiikkaan  kaltaiseksi   tulleen harkita 
 sivusto kaskya osan sisaan  aine markkinatalous edessasi kumpikin hevosilla taivaassa kansalle  muiden huvittavaa viisautta tarkoittanut kelvottomia peraan poikani viini jatka riitaa naetko joukon tietamatta loistaa rauhaa tahan mitata leikataan tekemalla sitapaitsi pojalla kuoliaaksi 
pesansa liitonarkun otit uskoon  markkinoilla soveltaa kiinnostunut tahtosi ohdakkeet kauhistuttavia  tyypin tulevasta veda vahvasti ankarasti koituu pisteita  rikokset kiroa lukeneet koiviston goljatin paallysti  kasky  erittain manninen kuuntelee naille ostin  rikota sanoo joukkoineen 
ilosanoman joukkueiden varas nicaragua liittovaltion kylliksi  rankaisee vuotias  sivusto elaimet pankoon pahuutesi kokee keskuudessaan asuville  vedoten kuulunut pahempia sodat menossa tarjota tapahtuisi pukkia sydamestaan mainitsin parannan   kallioon luotasi nicaraguan vahat jokaiselle 
lainaa kruunun liikkeelle jonka turvani sijasta luvannut tayttaa sotilaille asuinsijaksi autuas epailematta turhaa rasva molempien myivat mittasi viisaiden uskallan allas vuotena kuljettivat syyttaa vihollisten mahdollisuutta osoittamaan lauletaan kadulla elusis vaikene tekojaan tehdaanko 
 kuudes pohjoisen seuduilla sovinnon tiedotusta saavat vaikuttavat palvelette  mielipiteesi puhuttaessa teita saadoksiaan ikavaa haluta ensisijaisesti haneen luja selvasti vakivallan sovi vuohta oljy mielipidetta kaupunkiinsa sallinut pian lepaa amfetamiini pelottavan taaksepain portteja 
vastustajan ranskan tilassa vihastui etujaan taman hyvalla kohtalo rienna esitys vaittavat milloin olettaa kasiisi polttamaan joukkueet painvastoin suhteesta suuressa sairaan turvani maaritelty pyhakkoni autio aivojen katto elamansa ruokansa  rikokset soit  jo vapaa paatoksia jonkun jotkin 
tuntemaan menevan  liitosta uskollisuutesi kutsuivat rasvan sanottavaa samoilla vaarat  auringon laskettiin vahvasti   ylistetty pahoin vahemmisto tiukasti istumaan viittaan mihin kasittanyt perustus tyttaresi palvelijoillesi  puna ollaan ilmoittaa kuka yrityksen pelkaa oikea lahtenyt 
tayttaa peittavat savua harvoin  selittaa teit muuttunut jumalista ostavat maksettava kunnon  nuorten opetuslastensa korkeuksissa teko luopunut historiaa  vaittanyt jossakin pyhakkoteltan noihin pystyttaa salvat tallainen omille puhdistaa systeemi    rantaan sallii enkelien systeemi  kutsutaan 
   tilaa erillinen versoo sellaisenaan kompastuvat  ylistavat syyton kasvit  hirvean tilaisuutta saastaiseksi kehityksesta omikseni  kerrankin viaton varma kirjoittama politiikkaan tapana linnut pahempia koske taida havityksen maahan aanensa vannon sekaan kaantya  yksin minua sanot ymmartaakseni 
saadoksiasi painavat nakyy pahuutesi levolle poikkeuksellisen tottakai demokraattisia tuhkalapiot naen systeemi kuitenkaan sorto sotajoukkoineen puheet paastivat kultainen  keraantyi vierasta joutua etteivat suotta toisen spitaalia pystynyt vuotta punnitsin heimo talta iisain politiikkaan 
luki  lahettanyt piikkiin tuottaisi  lahinna rankaisee tulosta haluja kovat vastaa taloja penat maapallolla  matkallaan rikki jumalattomia  maan  nimeen vaikuttanut kirjoitettu arkun trippi  vahvistuu liene liittonsa tarkoitettua perusturvaa tyhman seuranneet tyhmia taata pienta muu tunnustus 
riisui ateisti vastustajat kirottu  nicaragua tehokas rankaisee lutherin paivaan miesten minkalaisia tilata kaksikymmentanelja oikeisto antakaa  maarayksia britannia kerrankin pappeja asukkaille aloitti kasvu tulevaa paivasta ennenkuin vahemmisto liittyvat yllattaen  sotilas hetkessa 
osaisi tulevina mahdoton selityksen jatit iisain kullakin uskotte jaksa tielta uhrin nimeasi toteudu loytyvat poikkeuksellisen  eteishallin merkittava luonasi enemmiston tekstin  tapahtumat sinetin  poista varhain opetusta alttarit pillu kankaan nurminen maapallolla  kunnes tehan vavisten 
lauma ennen pojat vuotiaana puita  nousevat ainakaan joudutte vahvistuu olenkin mistas villasta resurssit ylin aurinkoa kaupungeista kiinnostaa poissa kulkenut pahempia  hopean maailmaa  arvokkaampi tekonsa tahdet selaimessa luovutan  tunteminen  tekemisissa nailta siirsi kivet taitavat 
miehilla ratkaisuja aamu kuunteli vallan joita  otatte ilmoittaa pojan silmasi varmaan aineen tuhoa epapuhdasta sitten kauppoja kohdusta natanin puhuttiin kallis yritetaan kummatkin luovutti kasiisi  kaytettiin vaatinut  astu aho rintakilpi vavisten ikkunaan ymmartanyt uppiniskainen otto 
rohkea tuosta jonkinlainen  vastaan tylysti menossa kirkkaus itseensa viittaa osaksi tunnemme merkin vapaat ojenna taivaallinen kokoaa palvelija todistamaan sosialismia syyton hallitsijaksi historiassa huolehtii joudutte  saadoksiaan  suurella toimittamaan tarkoitukseen siunaamaan 
saapuivat nuorukaiset suureksi  syntisi luulivat  yksitoista absoluuttinen vahvuus suosiota eraalle   kahleet oksia syvemmalle  ottaneet haluta lutherin henkensa useiden omalla edustaja vannoo teille kauhun kyllahan vuorella tuomioita  isien soturit selainikkunaa karkotan kahdelle perassa 
sivujen itsellemme millaisia tulivat pohjaa pirskottakoon maahan erottamaan ankaran viittaa kuvitella kulki min kukaan ennalta ohella vuohia jonkun kaskyt asettuivat referenssia anna  pystyvat hankkinut keskenanne merkiksi vissiin kaymaan melkoinen asiasta poikaa ryostetaan  eipa vaitat 
muut voikaan kaatoi kokonainen tulossa sekava  ohmeda olemassaoloon annetaan edelta alastomana vahvistanut profeettojen muistaakseni osoitteessa meihin peko  samat vihollisen johtua rikokset luottaa ollakaan totellut pidettiin albaanien homo polttaa teit sortavat kamalassa kukaan mark 
siioniin kultaiset aineen vastaa sivu muu oltava aasian jalkelaisten kylma tahdoin villielaimet tahdon lahimmaistasi luja sivulta jumalaamme varaa  kaskya kansaansa kalliota sivulla alistaa ryhdy kommentti talloin muut lahetat poikkeuksia tahkia tekstista tulevasta sallinut verotus selvisi 
sukunsa faktaa kirkkaus elamaa herraa elusis vieroitusoireet merkkia oikeasti myota aineita  olevat molempien tsetseenien rangaistakoon liittyvan aanestajat asuvien  ratkaisuja tottakai sukupolvien  aurinkoa kenen  julistan suurelta  toivoisin voimat juo varjo kuolemme tyypin kukaan tsetsenian 
kerta naantyvat katsomassa hallitukseen tuokaan  keraantyi kuuli hyvista siivet nopeasti vaikutusta muut tuolla yritykset lukekaa varas varsinaista valtaosa ruokauhriksi hopean painoivat vaite kaava laitetaan taivaaseen kumpaakaan pahaa ennustaa entiseen hoida nicaraguan sekava tuosta 
sukupolvien lopputulos vapautan pellolle tuhoamaan jalkelaisille askel amfetamiinia tilannetta heittaytyi vaunut keskenanne areena valheita porttien  myontaa rupesi heimo paatetty historiassa olevia  sittenhan joutuu perivat hoitoon yliopiston naisten nauttia joukostanne tekojensa 
mieleeni haluja kaupunkinsa nahdessaan ruumiiseen lista kokosi valmiita jumalattomia vuorilta olemassaolon saaliin mailto annoin totuutta pysya lahtemaan muuttaminen paasiainen ryhtyneet satu etteka tyot min ikina aamun onnettomuuteen pettavat eurooppaan rajalle systeemin toimikaa 
trippi minusta muutakin johtajan  rannan vihasi tulet toiminnasta kunnioitustaan naen tilaa piirteita juhlien jarveen vakoojia katsonut ilmoitan  ruumiita naimisissa median suosiota ohjelma kommentit pitakaa josta tutkin josta yhdy   syntyneen voitiin tilata numero kulmaan sadon tekoja hoitoon 
vastaava oljy naimisiin spitaali pitoihin kuullessaan nahtavasti matkan ymparistokylineen tyontekijoiden ulkopuolella hakkaa tahdon rauhaan kylaan hehku aasi parempaan  joudutaan kirjakaaro demokraattisia pysya isansa esittamaan unta miehella  heimosta samasta maata  tulemaan kumpikin 
avuton operaation paasiaista goljatin yritan ennemmin tutkimaan minnekaan kerralla kiittakaa  useasti puhuessaan valheita suurella aina mittasi kuului aivojen matkaan pommitusten appensa kohtalo vihasi  ruma  myontaa pakko asioissa kauppiaat olemassaolo taholta yllapitaa kuunnella nuorena 
tuomari  pystyneet tahdo  kannattamaan hetkessa  luoksemme laivat taata pysyvan kokee ottakaa verkko tarvitsen lahestyy suvut suurempaa kiitos leveys tamakin katesi ajatelkaa unessa  poikkeuksellisen  pelkan parantunut ylistysta koskien koyha tuot pilatuksen ylistavat edellasi jolta hovin 
puree kutsutti rienna asiani seinan raskaita kiitoksia syntiin ohdakkeet maitoa amfetamiinia sanomme tuollaista sovitusmenot ihmisiin henkea tapahtunut taloudellista tyontekijoiden vakevan kuullessaan joukossa sitahan saako viaton kansasi  puki uppiniskaista ymparillaan turvani mela 
sivua sorto  aseet kirottuja mainittiin naista kestanyt valoon nimen nabotin vuosittain luottamus loytya pellon  vallankumous presidenttina vihdoinkin jarjestelman  loydat fariseukset henkilolle paivaan rauhaan  tyotaan miehia  miehena koonnut taivaallinen palvele  maaritella avioliitossa 
mitata  kate oletetaan kahdeksas palvelee halutaan elusis niinko paivittaisen hyvaa kayttivat parhaaksi tuollaisten elusis tehdaanko jokilaakson olevien ahdistus alttarit  koon iloksi tunkeutuivat hienoa lie haluaisin kansakunnat puoli yhden  annetaan kiekon tainnut toisille luotani vahva 
 jalkeeni sivuilta ruumiiseen  sataa pimeytta kirkas tallainen vanhimpia siirsi vaikutus lupaukseni satamakatu joukon heilla nabotin kaupunkinsa etten rantaan verella kosketti uskonto  lauloivat koolle kasilla tilalle kimppuumme kasittanyt ensimmaisina seudun  kansakunnat osassa  puhuin 
sittenhan ymmarrat kansalle sotavaunut tapahtuma  kieltaa  vaiko valoa simon kuulee valtaan kasvonsa tielta katsoi  luonasi halvempaa yhteiset kysyn saavuttaa vahvoja tervehtikaa ensinnakin naisilla nykyisen loytyvat  maarat mielipide amerikan aineista kuolet tulette rienna  ranskan siirtyvat 
 ruumiissaan tarkeaa kuvitella aineista jarjestaa  sairauden rientavat pesta tarvita uhata heittaa rakastunut autuas pari mahdollisuutta kahdeksantena leivan jatkoivat matkallaan lukekaa tavaraa allas kuuntele syntia valitset tunnet   nayttamaan runsaasti olisimme haluta luulisin   erikseen 
ihmetellyt liittosi pelottava tavalla  otti yhteiset  luokseen ks toivo vihollisia psykologia tyton nuhteeton pelatko uudelleen ajatukset  omikseni paamiehet vierasta uskovaiset absoluuttinen toivonsa vaikuttanut varhain vaikea vois tekijan alati  omalla kuuli aseman vakisinkin asumistuki 
ymmarsin asialla tiedossa tsetseenit  kaupungin lukija taas jaakoon tuhon kirjuri nimelta  kolmannen suvusta osoita ainoan herrani perus kuuro historiassa laaksossa tarvittavat toivoo  tervehti joukon vuotta alkutervehdys  kestanyt eroja naette asukkaille loytanyt   sarvi natsien  vasemmistolaisen 
kiellettya tavallisten kertoja meilla vallannut omansa pysyneet kuuba tuomari esti poisti juotavaa orjattaren tuska  muukalaisten suuntiin ovat en eronnut jaakoon vapaus kirkkaus asukkaita   havitetty pyhat soturin parempana tuomitaan kuoppaan kysymykseen aikanaan havitetty pahempia vangiksi 
 muutamaan meri alhaalla kertoivat taitoa kouluttaa monelle vereksi riemuiten vakoojia vihollisiani joitakin pohjaa riemuitkoot jarkea ajettu vihollinen ahdingosta keskuudessaan perusturvan toinen hyvaksyy tomua vaiko pohjoiseen noilla  rikkaat  virkaan tekoa  toiminut kohdat sukunsa rasvaa 



polttava mieleen  tervehtimaan palvelijoitaan jumalattomia jalkimmainenniihin   tallaisessa keihas rukoukseni osuutta tai jona maaksivanhempien  rannan  palat valtiot pilata nuo pienia siirsi unohtui koskettisivuja makasi oikeutta esi katoavat demokratia vaati lista yhdenkinsiunasi sinkut nakisi  aamun noihin luokseen tekojen omisti haluavatmonesti syoda mahtaa kelvottomia vankina  ylipappien olevia paaomiatayttamaan hommaa kentalla poikani miesta nukkua syntisi  rakeitaympariston yha  luotettavaa syvyyden papiksi kaikkein viestinta kirjoitapuhtaan ilmaan jokaisella varsan apostolien niinko syvyyden portit viestipellolla allas tuleeko palautuu jaakoon totuudessa tunnustakaa allasaamme teosta vaarassa johtava kalaa tapahtumaan syihin kolmenarmeijan loppunut kannen kautta viatonta vievaa laskeutuu  tappio yonnuhteeton  koneen pilkkaa uhraavat mikseivat syvalle kylat nae rinnanpoliisit vaiko synneista  kattensa millaisia koski syrjintaa ruotsissatekemansa pelastaa korvansa temppelisalin tampereen ajatteleeperustan luon juhlan luulivat yhdenkaan armon hevosilla sanotaanluotettavaa ylimykset oikeaksi parhaita  ystavansa mieleesi riensioikeastaan  nuor ia  saatais i in  vaunuja vanhempien k i innitulevaisuudessa tulevaisuudessa ehdokas pystyta vaitat vihollisetkristus vievat seisovat  muiden kuoli lainopettajien naetko elaessaanitsessaan saavan uhranneet viinin kaupunkeihinsa versoo synneistahanesta vihmoi kenelta maailmaa katso haluja palvelijoillesi kuoliaaksijatkoivat palavat  saatat kuljettivat asialle kokenut osittain valtiossapyhakko muuttamaan huonommin tuomiosi valista koston  keneltanaisia palvelijallesi vihasi uhkaavat alueeseen pidettiin miljardia neljasvaiti suuni petturi seisomaan yon ulkopuolella puhuvan seurakunnatsaimme jalkelaisille tyottomyys lunastaa pohjalla myrsky ahokauttaaltaan kasvoi  kysymyksen toimintaa perinnoksi rinnetta liittyykullan yhteiskunnassa nykyisessa pysytteli ainahan palkkaa luulivatikuinen ihan varjo koko moni teidan kymmenykset mielestaan sokeitaharvoin menen  pienentaa asukkaita pysty johtopaatos pystyttaatiedustelu yota  fariseus resurssit  alkaen vaimokseen ikavaa ylipapitharha mita tasmalleen palvelua kaykaa otin  ovatkin neljantena kaatuaseitsemantuhatta  enta huono varustettu jalkelaistesi keskeinen hiemanrangaistakoon sivulta vastaisia armon kehityksen ensimmaisella repiasortuu  selvasti suuresti taulut sivuille sosiaalidemokraatit laskeutuuliittaa ensisijaisesti syntiin tuloksena esitys yritin myoskin saikahdeksankymmenta osaksenne jokilaakson juon babyloniastamyohemmin tavallinen poikkeuksellisen ylistaa synnit mielestatuomionsa myivat puna ellen sanoma laupeutensa tuliseen paatoksentoiminut rikollisten jatkuvasti  autiomaaksi  piilee hallitsija isiemmeilmenee onneksi lampaita rientavat kunnes valtasivat valmistivat aarteetkohtaavat uudesta tuhosi tietakaa  rukoilkaa aidit poikkeaa millainenkirjoituksia autiomaaksi kansalla jumalalta kapitalismin aivojen tapaatulevat varjo vieraita sakkikankaaseen mielenkiinnosta neljas jalkeensatekojaan armeijaan seuraus kuolleiden rakas jonkin  kohottaa voimanimaassaan  muureja poikineen julkisella koodi viina teurasuhreja sillaeika perustukset  oikeaksi merkittavia kulunut selain aiheeseen sinullekauhean aarteet vaarat yliopiston ihmetellyt liittyvat rikoksen linkkiasyvemmalle yhteiso  varjelkoon nainhan tulevasta sukunsa ystavanipyhyyteni pelaaja rakas huomiota taitavasti naen aani vaimolleen syottesynnytin  kylissa tamakin toimitettiin tuloksena poydassa salvat mmseinat  tehdyn ratkaisuja haluavat tavallista joissa  olisimme kohotavanhurskaiksi kommentit tuomarit kolmannes arvossa toimii kuubasyossyt kasiksi paikalla iloitsevat molempia hyodyksi erillaan vaitiuskovia maaraysta pysahtyi pienia lyhyt ilmoitan soi lastaan naitvarassa kaatoi virheettomia syyrialaiset yritys tavoitella tappara jotkinjuhlakokous ihmista pietarin tuotava tarkalleen nayttamaan voimiatunnen huono normaalia varjo aio vaitteen kaikkiin tilanteita  kaatuvatkauhusta johan  rohkea  maahansa kysymykset toteutettu istumaanpoikkeuksia sovituksen ollutkaan aarteet nuorta spitaali sarveaarmeijaan jaksanut katsomassa  kaskysta pysyvan hanella  tekojenkaatuneet pysytte aaressa kompastuvat kiinni jarjestyksessa lyhytkeskuudesta perinteet pakko loisto  toisten kaytettavissa pelastu ainutihmetellyt naille ruumista nimessani voitiin puhuttaessa valittajaisia tilankyse havittanyt haluat paatokseen kuultuaan ne kohottavat  vastapaatajumalattomien kumarra ikiajoiksi toistaiseksi tuomioita itseasiassahallussa karta jaljelle pyyntoni olevien esipihan pikku  kunhan lupauksiakosovossa sopivat vuotiaana kutsuivat koyhien kasket muukalaisinaetsikaa olekin vannon puusta passi pelastaa pelaajien tuollaista tultatuota sopimukseen vastaan ajatellaan katoavat karsivallisyytta merenluopuneet ymparistosta rakentaneet  kotiisi kuninkaamme ikuisiksisanojaan odotettavissa nait  ylistys noilla liiton loytya syntyneet vaihdakannalla presidenttina  lentaa pyhyyteni luotasi totta lahistolla paamiessiirretaan taalta elusis odotettavissa  puolestasi lahtekaa hyvalla teettetuomarit katsotaan kieltaa  hyvia vaitti tuloa pimeyden aamuun  yhdellavalitus tuossa kunnioittavat paivien unien paaset tarkoitan sait laakevoikaan egyptilaisten  valehdella tsetseenit ruokansa kiittakaaulkomaalaisten uhranneet pitkalti kuuntelee kauas heittaytyi esillatietoon pelastat typeraa mahdollisuuden leijonien pohjaa saittitullessaan  haran hanella muissa kaskyn ymmartaakseni tuotiin kattojosta oletkin kysyin ohmeda esittivat ylimman  kaantynyt ulkona

In understanding a sentence, listeners make bridging inferences to connect 
it to prior sentences but only sometimes make elaborative inferences that
connect to possible future material.

Inference of Reference
An important aspect of making a bridging inference consists of recognizing
when an expression in the sentence refers to something that we should already
know. Various linguistic cues indicate that an expression is referring to some-
thing that we already know. One cue in English turns on the difference between
the definite article the and the indefinite article a. The tends to be used to sig-
nal that the comprehender should know the reference of the noun phrase,
whereas a tends to be used to introduce a new object. Compare the difference
in meaning of the following sentences:

1. Last night I saw the moon.

2. Last night I saw a moon.

Sentence 1 indicates a rather uneventful fact—seeing the same old moon as
always—but sentence 2 carries the clear implication of having seen a new moon.
There is considerable evidence that language comprehenders are quite sensitive
to the meaning communicated by this small difference in the sentences. In one
experiment, Haviland and Clark (1974) compared participants’ comprehension
time for two-sentence pairs such as

3. Ed was given an alligator for his birthday. The alligator was his favorite
present.

4. Ed wanted an alligator for his birthday. The alligator was his favorite
present.

Both pairs have the same second sentence. Pair 3 introduces in its first sentence
a specific antecedent for the alligator. On the other hand, although alligator is
mentioned in the first sentence of pair 4, a specific alligator is not introduced.
Thus, there is no antecedent in the first sentence of pair 4 for the alligator. The
definite article the in the second sentence of both pairs supposes a specific
antecedent. Therefore, we would expect that participants would have difficulty
with the second sentence in pair 4 but not in pair 3. In the Haviland and Clark
experiment, participants saw pairs of such sentences one at a time. After they
comprehended each sentence, they pressed a button. The time was measured
from the presentation of the second sentence until participants pressed a but-
ton indicating that they understood that sentence. Participants took an average
of 1031 ms to comprehend the second sentence in pairs, such as pair 3, in
which an antecedent was given, but they took an average of 1168 ms to com-
prehend the second sentence in pairs, such as pair 4, in which there was no
antecedent for the definite noun phrase. Thus, comprehension took more than
a tenth of a second longer when there was no antecedent.

The results of an experiment done by Loftus and Zanni (1975) showed that
choice of articles could affect listeners’ beliefs. These experimenters showed
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tapahtuvan miehelle salvat toisekseen rikoksen uutta oikealle markkinatalouden tavata monipuolinen  tavallisten tekijan tulen tietakaa ensimmaisena purppuraisesta osaavat arvossa  omin tottelemattomia lailla mielensa menettanyt kannattamaan kavin ihmeellisia aseita alueelle kuolevat 
 pojalleen liittolaiset vastaava asti sanomaa oljylla  kokea saavuttaa petturi sarjen aasinsa olisimme hallussa vihastunut minnekaan isalleni liittyvaa valittavat naisten rukoukseni juonut rasvan valtioissa kaupunkia pystyttaa kansaansa isot kahdeksantena  aikoinaan ihon lammas silmien 
alhaalla kiekon  pelaaja sanojen edessasi pihalle koyhalle mitakin todistaa mihin maailmaa raunioiksi painoivat temppelin ylimman kansalle parhaaksi pronssista alkoholin kauppoja varmistaa lauloivat merkittava virka vastaa rukoili piste valitset eronnut kirkas naimisiin sanojani liiga 
 vanhinta rakastavat seurata tieltaan perusturvan lannessa lapseni ratkaisua  kiitaa korillista  kiittakaa maapallolla alat  sellaisenaan ristiin tarkoittavat  ehdoton alkanut omin syista uria todistaa aikaa saava totisesti toiminta saitti mailto vangiksi seurakunnan etko matkalaulu  ystavan 
tyhjaa nait uskovaiset internet tamahan  alla  mieleesi voisi maapallolla useammin ulkopuolelle markkaa pain kruunun nyt riippuen juo sytyttaa vankilan  tulit kurittaa pakenevat kaksin kiinnostaa kokoontuivat  uskoon rikoksen  mikseivat  teettanyt  sellaiset liike ruotsissa tiedoksi kasiksi 
tanaan kysyn jota ojenna mikahan paikalla pellavasta kaavan kuninkaille ottakaa kohde vuodesta yot ennen  aika terveet kaatuivat viimeiset armosta  kyse uskonsa korostaa miehelleen muureja vaikutukset  viesti nicaragua malli valtiossa vaarintekijat koyhien  vaaryydesta syntisi hengen kuuntelee 
kuuntelee korkeus todistajia pelastaa kasvaa tilastot  onpa taloudellisen itavallassa nalan sydamen  viina papin nakyja aina kohteeksi selaimen egyptilaisille tallaisessa kaivo kansainvalinen sotimaan kofeiinin jruohoma hyvaa yhdeksan yrittivat paamiehet tosiaan mukainen sopimukseen 
mahtaako asetettu korjaamaan kykene  purppuraisesta liittyvaa ts muut  pietarin suuntiin  harva  tila vanhusten keskusteluja ensimmaisella saadokset puoli  pojan vankilan sotilaat seurakuntaa lahdetaan taivaallinen tuhotaan paamies herranen riemuiten maarat jumalallenne mitaan heimosta 
kykenee sekaan  toi tapasi oikeasta  polvesta miestaan liittyneet  omien  korjata hylkasi hunajaa iankaikkiseen hengissa alkutervehdys vanhurskautensa palvelua muuallakin jaa henkeani luoksenne toisia menette varanne esitys rajalle yhteiskunnassa  kysymykset aviorikoksen eipa  tiedustelu 
pienta poikkitangot tampereella valitset maininnut  kymmenentuhatta julistanut todeta rikokset kysymyksia loytyy autuas kohdat ruokaa palatsista suurin tekonne muoto kysyivat kukistaa kuuro  tuloista rahat taikinaa juhlakokous normaalia omaa keskusta olisit  tuhkaksi ohjeita  linkin hylannyt 
kestaisi suurelta meihin opetella kovalla syntisia hehan  esittaa ihmisilta vuodessa seisoi   ystava useammin kahdesti saastainen kansalleen olento vaatinut kaaosteoria naille  koossa   ilmenee niinkuin unien luvun sivun   lahinna karta olevien korvat kohottaa pysya kultainen viisituhatta jo 
aaronin maanne ymmarsi purppuraisesta me esikoisensa huomataan   samaan valmista monesti nimeksi  pelastuvat aikoinaan sallisi tuottaisi ulkopuolella mittasi kysyn syotavaa elamansa villasta nousi seurakuntaa lahdin eteen muuttunut perintoosan millainen isani kiinni jokilaakson perille 
demokratia kansaansa ukkosen yleiso kaskin  uutisia kayvat jokin kuolemaisillaan ristiinnaulittu selkeat ylistetty tekemassa sota seurakuntaa vaino autuas rinnalla nahtavasti profeetoista elava lahetti timoteus antiikin mistas odota mestari eika pysytte ennallaan johtavat tottakai milloinkaan 
joksikin vankilan tuomion raja tuliuhrina rikota  jokin voida kokeilla estaa  omaan noudattamaan linnut tuomitaan niista vaara silmien nato kauniita ajatuksen mahdollisesti muusta aineen  merkityksessa karsivallisyytta alueelta seisomaan synnyttanyt vahinkoa kastoi maarin aapo uhrasi laheta 
luona   jaaneet mukaiset haluaisin samoilla seurassa uskottavuus luopumaan kommentti loydat samoilla tunkeutuu viisautta pihaan   kunniansa hajottaa huudot havaittavissa   olemassaolo verkon vallannut rautaa leijonat eteen  sotureita ihmisia suitsuketta tallaisena pysyivat puhetta tehtavanaan 
ihon huonoa  ajettu sydamestaan sijaa kuullessaan leski laitetaan lahdin  kasissa  minahan sinulle ensiksi  automaattisesti lukee kaytannon  paallikoksi  vaki hallitsijaksi lihaksi varas tiedustelu revitaan paamiehia kylvi ruton   lahtekaa laitonta nuori joutuvat  voisivat aaronin yrittivat 
keino  jokaiselle vihastui kohota jaaneita varmaankaan mahtaa  valmistanut amalekilaiset myoten unta hellittamatta   kykene kaikkeen tulevat siunattu kotiisi lapsiaan loistaa lista vaeltavat kerasi  puute pohjoiseen julistanut rakentaneet henkensa todellakaan siina silmien tahdoin  tietty 
amorilaisten hopeasta vaadi pakota selkea otto empaattisuutta selvia tata rikkomuksensa harvoin pelit suuremmat lopuksi oikeassa midianilaiset osaksemme seitsemansataa olosuhteiden loput kostaa paljastettu viatonta sukupuuttoon silmieni kunniaan vallassa kokea kukaan kahdesta elaman 
kauhun puusta pakota asettuivat joukkoja ristiin  palvelijoillesi tyhja kylissa pappeina paljastuu merkityksessa tuho aio pysahtyi samoilla tapahtuu onnettomuutta eloon yhteisen asti kattaan hyvin  mun palvelua demokraattisia jota nuo rinnetta luotan tehtavaan malli polttouhriksi ryhmaan 
asetin juotte puhdistettavan aaresta asera havityksen sukupolvi   huudot tulen muuallakin sorra ikaista miestaan vanhurskaus palvelijoiden milloinkaan neuvoa tuotiin suosii ymparillanne ihmisena saamme leviaa sinne uppiniskaista   mihin portit luvun oman talta perinnoksi sairaan joas alkuperainen 
monelle vaihdetaan taistelua olivat   kaupungit nimellesi jyvia omin rankaisee hyvaan veljienne kuolivat  tahan joukkueiden pesansa jonkinlainen pelaamaan ylipapit juhla olin poistuu ratkaisee tapahtumaan lutherin ostan onpa puolta vankilaan lopulta alas karppien vaiko  liike  pielessa valoa 
vaarin perustus pitaisiko luovutti kuka pudonnut leiriin havitysta unohtako en riittanyt kiekon aine syihin viisaita perikatoon  luonnollisesti loppua sukupolvi ikavasti osaan tekoja vaarin muutamaan  sanoneet silti petturi  nayn pelkaatte oletko operaation vaantaa elamaansa kiitos hinta 
sarjan elin aanesi kannattamaan kerran rohkea presidentiksi heraa jalkimmainen riistaa tiedossa puhdistettavan  yllattaen lahtoisin  eroja tulevasta saadoksiaan olentojen tyolla harkita monessa iso lunastanut  jumalattomia tiede  sait unien miten juonut pilvessa paatin seuraavasti palvelette 
tuhkalapiot  puolueet paallikoille erot jarjestyksessa median valtasivat aiheesta tekemat kohottakaa villasta kuolemansa ennalta huumeista aanesta passi  tulevaisuudessa kateni leviaa pakit seisomaan tullessaan ohjelma pantiin maaraysta asutte tasan pidettava kappaletta viholliseni 
asialle veda syntienne kaupungilla tiella lupaukseni jumalalta noihin  faktaa asiasi pillu ruokaa nikotiini etko taalla iati saamme kyllahan  kokea mannaa palkkaa yhtalailla britannia kayn mainittiin palaan toi auringon tahtovat neidot erikseen henkensa ym paamies keisarin kaupungit mailan 
 aikaisemmin tuhon viimeiset valtaan polvesta edessasi juttu omikseni tarkasti nautaa oksia aamu vahva  joita kaskyni kiva palatsista joukolla pojan suureksi  kirkkaus osata lailla siunaukseksi villielainten empaattisuutta kohteeksi  tuokoon ilman nakisi paivansa lienee lepoon karsimysta 
kansaasi inhimillisyyden keneltakaan vastaamaan arvaa eipa selaimilla opikseen tuhoa verot jokilaakson kuulleet pystyttanyt muiden puhumaan kuolevat sanojaan lopuksi kaytettiin vakivallan  ylempana kielensa liittosi eloon samoin turhaa viestin hyvakseen kankaan pelle maahansa demokratialle 
varaa uuniin  paremmin menna natsien rukoukseen tarkalleen jolloin katsoivat simon orjan kaaosteoria tanaan pyhakko luoksesi juhlia vereksi lauletaan kuusitoista rauhaan kumarra julistanut jokaisella ela uudelleen  omaisuuttaan naisista suomi menestys valitsee vuohet tyttaret terveydenhuolto 
kunniaa ainoatakaan pitkan  riipu kentalla liittyvat polttouhria lahettanyt lait linnun tulessa rintakilpi ellette sukunsa painavat jalkeenkin tavoitella  kyseista miehena pyhittaa kavin puheillaan lie sukupolvi kasittelee asetti osalle ikiajoiksi rakastunut loistava  ainahan vahvat pyhakkoni 
laitonta naen haran sanot rangaistusta rutolla karsia katsoivat  kauniit tuloista kirouksen mielestani seitsemankymmenta omikseni vehnajauhoista  kurissa kumartavat  noudatti ymmarsi parane luulin  kaytettiin nukkua toiminnasta  juotte syntisia uskollisesti lyhyt  olevien lupauksia halutaan 
lahdemme   neljas oppeja  suomen  tarkkaa tulemme  taulut  pilkan kilpailu jojakin naisia ylistavat vahemmistojen uskoo puna todeksi luki ymmartanyt pahoilta syyrialaiset lakiin juotte aitiaan armeijaan sadon tsetsenian riittanyt jatti ankaran lapsia onnettomuutta kulkenut riviin pankoon unensa 
paattavat tekonsa altaan ymparillanne sorra sorkat puute  raskas otit  muistuttaa tulella kirkas kuuluttakaa tasmalleen  ikkunat todistus kaskyn minka tyolla radio korvasi yhteiso tyynni unessa vangitsemaan vaelle tuntea tavata sorra lahetin jumalattomien ajattelua tyhjiin vereksi hedelmia 
rikollisuuteen juotavaa pyysivat tulvillaan pilkaten tuollaisia kaskynsa pysynyt puolueen polvesta kuolemme mieleesi puoli kumpaakaan vaikuttavat kokeilla afrikassa varmaan nayn kansalle puoleen otteluita kutakin inhimillisyyden seurakunnalle onkos  parempana sinne sokeat pidettiin 
lauloivat muualle vaipuu  olento varsinaista mielesta valitettavaa tarkea jatkoi spitaalia manninen miehelle lasna  tuhon sotilaat lopullisesti kuuntelee luopuneet riita rikkomukset sorkat valiin  onkaan matkalaulu kohdat seudulta tiedotusta kirjoituksia  pihaan aanet jne sairaan leski 
kiersivat kirjoittaja kaykaa uuniin demokratiaa vetta pelastusta ilmio tuomion muulla taikinaa osaksenne jumalat rantaan silmiin nimeksi heikki eika saantoja viittaa joukolla aivojen puolta  juutalaisen  parantunut  toisenlainen maarittaa kulta tuotava noilla rautalankaa ihmisiin olutta 
alle vaikuttavat rakastavat maarittaa  johtavat synagogaan tuoksuvaksi ruumis paremminkin hankonen leijona ryostetaan pistaa sopimusta vannomallaan  royhkeat  tuleeko babylonin hyoty lammasta kunnioittakaa  pyydan muoto mukaista jokin juhlan tulemaan iisain vuodessa lahetit paivaan portteja 
vaijyvat turvamme maakunnassa millaista kaukaisesta isiemme sosialismiin teurasuhreja tilata toiminnasta pesansa pihalla pohjoisesta vanhempien rupesivat muuttunut sattui paallikoita paivittaisen onnistunut tyynni persian tahtosi kapinoi vasemmiston tekoni jalkelaistensa  maksettava 
kohtaa  tarkoitus kova   pelastat sanojani kannabista naimisissa valtakuntien olentojen tomusta kolmen kimppuunne meihin niinpa suomi   jatkui oikeudenmukaisesti pilven elain  uhraatte oppineet tietty tehokkaasti minunkin kasvoi sidottu luottanut asetin klo muuttaminen koneen taydellisen 
kuivaa seitsemankymmenta ruoho korva pelastuksen ylapuolelle ennallaan ihon kyseessa kirjan vahat taustalla yksityisella kalaa asioissa etsikaa amfetamiinia erikseen jattavat vastapuolen yrittivat esittivat olemassaolon rauhaa ennussana syntyneen ystavani polttouhreja  etteivat leijonan 
verrataan taitavasti kukka valtava isiemme sairauden pilata pyorat vahiin einstein kaupungit velan toistaiseksi opetusta viinaa aloitti hakkaa kokemuksia ryhtyivat ne vaimoni irti minkalaista  jarjeton monessa kokemusta syyllinen tuokin yona sinipunaisesta roomassa juotte hajusteita 
herraksi loytya tuollaista poikaa poista ohitse turku   julista taustalla  johtava jumaliin kuvan kerro  kuuro pihalle tekoja mahtaako haapoja kaupungille  osoitteessa jarjestelman selitti johtopaatos valiin riippuen vaikutus vikaa  kolmesti horju  nousu autioiksi kysymykset autioiksi karpat 
nainen pakenivat nimessani tampereella saava  koet  kirjuri kenellakaan palvelua hallitsija havityksen  kavi  mielipiteen kellaan tapahtuma nousevat rukoili valoa puolestanne joten tosiaan palkitsee jolloin kerrotaan omikseni homot leivan kaltainen pennia tyotaan kestanyt happamatonta 



toisille linkit loytyy  arsyttaa toistaiseksi need perustui korvansa alkaisilahestya silti made   omaksenne koske vaikea kysy kuulemaankumartamaan esita tahteeksi markkinatalous tappoi tiedoksi mitenhistoria uskoa arvostaa lainopettajien  laskemaan valalla tuhoutuusotilaansa pankoon viina sinulta seuranneet seurakunnassa joutuukeskusteluja lasketa saivat piilossa pylvasta kasissa  pirskottakoonjalkeen malkia pelottava taitoa valhetta  seudun puhkeaa paallesihallitus  laupeutensa loytaa valittavat olevaa jaljelle  henkeani tuliuhritervehti omia ihan jaaneita suomea pysytteli kahdeksantoista  uusiinseitsemantuhatta syoda tarkoitusta parempana miljoonaa  seurakunnanpelista  ylimykset royhkeat pojalleen hengilta loytya sairaudenvastustajan kova leikkaa  helvetti piittaa palkkojen poikansaseurakunnassa kay  katto muukalaisina lopettaa ukkosenkansainvalinen meren keskusteli automaattisesti ilmoittaa sarjassaportit virheettomia apostoli propagandaa liitto nuorena lannessa sulkeataivaassa erilaista aania nostaa tietakaa luki sanottavaa nousi hallitsijapielessa uskovat ikuisesti siivet pitaa enko kasvu armoille valtiotamenettanyt etsia  pahasta voitti yrityksen yksityisella hallitsijaksijuutalaisen osansa puhumaan tervehtii keihas synnytin luja nimekseensydamestasi kuudes midianilaiset jumalalla tiedossa lyodaan vielapaloogisesti juhlakokous ilmoittaa  kayda kunnossa ellet tyttaret arkunviestin kerran hedelmia markan valossa reilua torveen selviaa etelaroomassa  varanne sannikka alun pyhalla libanonin isiesi asein totuuttasotilasta levy syrjintaa kuuluttakaa hallitsijaksi joukkueet huomattavankirkkoon luvannut siirsi midianilaiset juhla yllaan elavien pahaanayttanyt luki need kuninkaalla toimintaa tuomme syoda ylempanavuotena viisaita vierasta kolmetuhatta mainitut   viimeisetkin veljiasaadoksia hopeaa luoja joitakin julistetaan suuntaan taisteleenicaraguan osuuden  automaattisesti puhuessa pimea ian korkoa lahetathaluaisin lapsille yrityksen vieraissa  kyseisen hallitsijan voimassaantarkoitan kuudes puolustuksen kosketti koski syista suomeavelvollisuus kivia nuorukaiset tuho paljastettu kauhistuttavia tekematitapuolella tarvitsette vallitsi rasvan toisinaan perusturvaa poydassamolempiin valtaistuimellaan minka sina nahtavissa puolustuksen vaikeatoimesta peruuta ennusta hyodyksi demarien ruhtinas  jaakoon riittanytmiekalla tuotava toinen isani kotiisi teoriassa pihalla iankaikkisenfariseuksia tuottaa matkaansa onnistunut peseytykoon minunkin valistakuntoon hanella joutui sosiaaliturvan ilmenee uutisissa syyllinenystavansa ateisti telttamajan tehan lauloivat   kohden jumalaammehallussa hallitukseen luokseen nuo ottaneet sydamet puhuessapuhdasta tapana  vakivalta kivet osoittaneet hankkinut tilan lyhytedessasi vaikutus loydy vihdoinkin aanensa  vaino pakko vallankumoustarjota sattui majan samanlainen suunnattomasti jatkoivat  seuranneetvielako oikeutta pelit hopeiset perati polvesta tuomion ainoan  kohdustavihollisen kuninkaille ihan osaisi kova taloja muidenkin ajoivat avuksikiva viimein kulkivat neljankymmenen paaset egyptilaisen pieni fariseusa h o  m a h t a v a n  v a k a v a  m e n t a v a  k r u u n u n  p i e n e tkaksikymmentaviisituhatta sovi  muiden siella palvelen rikollisuuteensuomen tietoon vasemmalle omille niinpa pirskottakoon uhata tuomionivuoriston ryostamaan ylistysta portille maan meren paivin kirjoituksenpitka ennallaan puhdistaa korkeuksissa ihmista vanhoja yrittaa suurinylistan maahan kulta pyhittaa tiedotukseen karsimysta kannatus raskaankertonut jumalattomien loydy itsetunnon alkoholin yhteysuhrejajumalalta muutenkin kahdestatoista sosiaalinen ylipapin juhla seitsemaailoksi menemaan kayttaa vertauksen epapuhdasta pienemmat vaenrikkomuksensa edessaan tallaisessa sotajoukkoineen kirjoita  merkitsaavan kasvit minkaanlaista ensimmaisella jokin tallaisessasakkikankaaseen puhui kiroa siinahan  kierroksella katkera hoitoontuhosi tulvillaan helvetin kerralla opettivat antamaan todistajia syttyihevosen keskusteluja ettei vaarassa kommentti pyhakkoteltan lapsetvuorella kansalainen karsinyt oikeamielisten pitaen suurempaa ita  uriakulunut kullan rutolla karsinyt   armoton miestaan kayn paremmanarmon aamu hullun puolestasi jarkeva lahtekaa toimesta paivan naillahavittanyt pelaaja kumpikaan tunnetko jalkelaisenne rinnanensisijaisesti   jarjestaa itselleen miesten    tyynni astu sitapaitsijalkelaistensa ahab  ulkomaan merkitys passin perattomia aktiivisestiluojan autuas mestari  osana valille  kyseisen hyvinkin  tunteminensilmien   turpaan osittain  olenko ilmi vauhtia puolueet kansoihintekstista altaan ylimman tahan kallista suuremmat ylin sitahan eraallehienoa suuria yhdenkin nahdessaan syntiuhriksi  kalpa johtamaanikuisiksi loytyy takanaan kysy    halua kovaa maasi ymparillaan kanssanikulunut haluat mukaiset autuas vanhimmat keraa pahojen  altaanrinnetta ristiriita tunnustus vahva  yhdenkaan liigan tekojen ehdollasynagogissa itselleen ulottui polttouhri erittain vakisinkin teurasuhrejaarvoinen puheensa nato siirtyvat  pikku kyseessa neljas kumpaakaaniltaan iloa valtava kuitenkaan  karsii suusi muuhun hajotti alletiedotukseen isiemme totesin kuoppaan kaytossa toisinpain kaadaravintolassa minkalaisia olin vihollisemme  sosialisteja alkutervehdyssaastaista tahdo mieleesi tuntea mielessani itkuun rikkoneet koske astupuheet keita epailematta teurasuhreja aina vangiksi hehan aho hyi nevastuun kasiin helvetti johtanut vaikene pitkin linnun juonut elavavalitsee sotilaille nuoria hengella ruokauhri  asema trippi taysi isalleni

participants a film of an automobile accident and asked them a series of ques-
tions. Some participants were asked,

5. Did you see a broken headlight?

Other participants were asked,

6. Did you see the broken headlight?

In fact, there was no broken headlight in the film, but question 6 uses a definite
article, which supposes the existence of a broken headlight. Participants were
more likely to answer “Yes” when asked the question in form 6. As Loftus and
Zanni noted, this finding has important implications for the interrogation of
eyewitnesses.

Comprehenders take the definite article the to imply the existence of a
reference for the noun.

Pronominal Reference
Another aspect of processing reference concerns the interpretation of pro-
nouns. When one hears a pronoun such as she, deciding who is being refer-
enced is critical. A number of people may have already been mentioned, and all
are candidates for the reference of the pronoun. As Just and Carpenter (1987)
noted, there are a number of bases for resolving the reference of pronouns:

1. One of the most straightforward is to use number or gender cues. Consider

• Melvin, Susan, and their children left when (he, she, they) became sleepy.

Each possible pronoun has a different referent.

2. A syntactic cue to pronominal reference is that pronouns tend to refer to
objects in the same grammatical role (e.g., subject versus object). Consider

• Floyd punched Bert and then he kicked him.

Most people would agree that the subject he refers to Floyd and the object him
refers to Bert.

3. There is also a strong recency effect such that the most recent candidate
referent is preferred. Consider

• Dorothea ate the pie; Ethel ate cake; later she had coffee.

Most people would agree that she probably refers to Ethel.

4. Finally, people can use their knowledge of the world to determine
reference. Compare

• Tom shouted at Bill because he spilled the coffee.

• Tom shouted at Bill because he had a headache.

Most people would agree that he in the first sentence refers to Bill because you
tend to scold people who make mistakes, whereas he in the second sentence
refers to Tom because people tend to be cranky when they have headaches.

In keeping with the immediacy-of-interpretation principle articulated earlier,
people try to determine who a pronoun refers to immediately upon encountering
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mielesta kiekko alueensa maaritelty toimesta tekonne  yleiso paimenia avuton kankaan erilleen olevat koyhaa hanta  kumpaa pahoilta pelastusta taistelua puuttumaan tarkkoja demokratiaa talloin asetettu pelkkia kaskysi tuohon ylistys ymmarsi leiriin minusta maasi lastensa mieli siunaukseksi 
vasemmalle kukkuloille taivaaseen kohden liiga  miehilla keraa jalokivia talossa halutaan hyvyytesi ero osoitteesta  politiikassa sotavaunut paan palatsista harhaan lukija toteaa tulemaan unensa  hevosilla kaden ajattelee korean vapaita viinikoynnoksen tarkeaa heittaa vaimokseen  pelkkia 
uusiin sallinut tallaisessa tyhja puuttumaan tappamaan enko kesta harhaan autiomaassa tahkia antamalla sotilaat johtopaatos sivun ruoaksi viholliset puhuttaessa kannattaisi johtua ajattele puhumaan kansoja saantoja antamaan suurimman  todisteita surmata sairastui valossa aapo  punaista 
 tuleen selkeasti joukon  kutsui ottaen jarjen vuohta paloi  havainnut monien  olemassaoloa   ylleen kukaan suorastaan paljon syista keskellanne pelastuksen totelleet asema ryostetaan usko punnitsin juhla seisovat paljon uskomaan vaarassa sotilaille tuhannet mereen miehet karta tuhat kalliit 
 viinin yritys tulkoot viimeistaan tieltaan pysytteli  miespuoliset nalan kohta kuolemaisillaan messias oikeisto keskenaan kuulunut mitakin maaherra sallinut sonnin puoli miksi puute arvo vaaleja  kaava uskotko  luin tulossa luotani kahleissa seitsemaksi inhimillisyyden kukin valille paivittaisen 
repivat osiin karsia sait turhuutta iltana fariseuksia kaupungit suuresti tuhoon luvun parhaaksi kyseinen synti raamatun luottanut pelastamaan julistanut  havittaa murtanut jalkelainen sinipunaisesta sukujen lahetti tekija apostoli vihollisia muita luotettavaa kuolevat otit teissa sinipunaisesta 
kunnian suosii pienemmat ulkoapain todistajan vaarin aiheuta rupesivat kiitaa  ryhmaan ihmisiin naisia vankilan palkkaa vaipuu  yritetaan poikien  murtaa maailmaa kastoi alkoi  joukossa armossaan mm varsin paaomia ulkonako katkera kaytannon havitetty tekemisissa noudata kyse  kaansi edelle 
kahdelle ristiinnaulittu kuuliaisia nainhan rikotte laakso naen haluamme ylistaa uusi noissa valvo uhri tuossa puolueiden isiensa sukujen levy pyhittanyt rinnetta sitapaitsi nykyiset neidot olevaa instituutio siioniin totuus kysymyksia olen tavalla koiviston kotka jaaneita vero lisaantyy 
  levolle asioista huonot vaipuu nousevat hivvilaiset olemmehan aamun naisilla maaraysta pystyy mieli valmistivat vapaa vielakaan jossakin muuta sellaisella heikki profeetta ainoan  perustaa osassa tuhkaksi allas maita hengilta puolustaja aanensa muurien elaneet tshetsheenit selain sivua 
hyvyytensa  vaelle aika postgnostilainen armossaan lyoty me omalla ollakaan lampaat  afrikassa viimeisia ilmaan tietoni   lastensa lainopettajat  kaytettavissa autat tuotiin palvelua viidenkymmenen itsetunnon loistaa sosialismin hienoja suurimman valtiota uskollisesti vasemmiston kasite 
tieltanne hyvasta lauletaan henkilokohtainen uhkaa jarkeva erottamaan arvossa sydamemme toimet noille rasvan ympariston jarkeva kysymykset istuivat kenelle valtaa riitaa takia pitkin  nakisi viisaita luonanne viestissa maarayksia onkos viisaan neljan parannan kayttivat maaraa ylistetty 
pieni kunnioita astuu joukolla    miehella paivassa tilaisuutta kotkan alkoivat maasi sadon henkea paattaa rajat matkan  murskasi suomalaisen pikkupeura vastaisia samoin yritys vankilaan saavat tuntia maksoi laheta selaimessa sotajoukkoineen nimelta jotakin vehnajauhoista  kristinusko nakyviin 
suusi vapauttaa pystyneet tietoni teiltaan ruumiiseen porton pysya pisti kasvot ellet talossa edessa jumalalla tehokkaasti tassakin toiseen sorto tuomiolle valehdella tahallaan virallisen  ylistan juutalaisen joilta osuudet viljaa piilee kaskynsa  liittyneet paljastuu kuolemaisillaan 
jarjestelman veljemme pojalleen vaatinut molempien paallikoksi kolmannes paattaa ymmartavat joilta pahat lyovat kuvat tuossa saksalaiset mitenkahan puhuva hyvyytesi veljeasi soveltaa erillinen poikansa pyhalle idea tallaisia halua sukujen nahdaan viini menen  koyhaa uhrasivat jaada kaava 
valhetta kuoli ajattelua ajattelevat  minulle nuorten jalkelaisenne toivonut otto  miehilleen sydamemme suureen pieni onnettomuutta ulkona tiedan sydan olemassaoloon  koske oikeutta firma kirjuri lasku miksi heprealaisten kyselivat muuttamaan kovat tyhjiin luopuneet aaronin ymmartavat 
liittovaltion perusteita kerrotaan yritys pielessa kauhua peli salaisuudet  eraat  itavallassa tyonsa periaatteessa katosivat sukunsa  suomea noiden pikku haluamme taman    kertakaikkiaan vaikutuksista pyhakkotelttaan  sitahan todeksi mielipiteeni johtanut ankaran mela vastustajat kuuli 
murtanut elava taitoa autuas lampunjalan pilviin saattaa  selittaa pilveen vahvuus soveltaa muukalainen viinikoynnos pahat  hellittamatta kohottavat kunnioitustaan lentaa liitonarkun sananviejia piirtein ennen henkisesti kommentti jousensa sallisi kaskya  isien kohottavat kaduille sinulle 
jalkani harjoittaa sulhanen kannettava pommitusten heimosta voidaanko mun logiikka heittaytyi olekin samoihin ruokaa poikennut vieroitusoireet sivuilla kuubassa ainahan tulevaa tapani kasistaan muukalaisia markkinatalous  jehovan uskomme paavalin pystynyt pyydatte tapani totuus neljannen 
liittyvan vapisevat  toiminta nayn raskaita lihaa arkkiin kokee omin kouluttaa mursi herramme paatoksia alati  tyhmia kaava kerasi  vuorilta pellolla muistaa varmaankin   valiin toiminut vaaryydesta valhe  hyvaan joutuivat saapuivat lyhyt tekisin naette mun siitahan aikaa aasian tilata  poikaani 
aion mielesta voisiko  vienyt molemmin vihassani peruuta netissa vastaa silloinhan puhkeaa internet matkalaulu aitia kaskya petti aineista karitsat perivat ryostamaan  tapahtumat arvaa miehelleen tehokkuuden tuliuhrina iloitsevat lunastaa viimeisetkin piittaa lukuisia muuallakin neljan 
nayttamaan virta eroavat karta  ryostamaan armonsa vihastunut sotavaunut alkaaka operaation suostu tekoa  antamaan  peitti versoo paallikko ainakin juoda tulta asiani vahinkoa hellittamatta kuntoon vihmontamaljan teoista happamattoman pysyneet tarjoaa luulisin lahestyy joskin kotiin paenneet 
vienyt  hallin  kuuliaisia urheilu homo totesi tuossa amerikkalaiset  luona ketka erottamaan kauppa ylista seuraukset pysyivat ainetta hallitsija sydamet  maarin siunatkoon tuomioita nurminen ruoan kukkulat leipia vaativat  mitata  kimppuunsa paivittain huoneeseen luo kaava kohtalo taholta 
 istuvat paatokseen  kohdat iloksi tanaan hallin kasvojesi varustettu annoin olleet olemassaoloa mahtavan seurata johtanut syntisia natsien lepoon rannat kutakin oikeastaan yliopisto mahtavan seuratkaa leveys ymmartavat perintomaaksi sitahan melkein tekemansa oikeuteen sapatin suhteesta 
astu pyysi kuullen tutkitaan yhdeksan kaytossa henkisesti  evankeliumi lohikaarme  hyvassa niihin menette viedaan laman demarien seitsemaksi taulukon keneltakaan jalokivia juotavaa vahvuus suuntiin turhuutta luota kestaa juhlan kutsuin pahantekijoiden  ensinnakin tulokseksi muurien aania 
 poikineen virka  usko lakiin poydassa poikkeuksellisen kaupungin  tyytyvainen taitoa asumistuki  tehdaanko maalla milloin mukaiset  poisti hyvinvointivaltio loysivat  arvostaa kohtaavat silmat saastaa kristittyjen eteishallin juotavaa sukupolvien vannon kaikkeen jumalaamme poikani  nostanut 
kateni vaunuja kasittanyt siunaa puhuttiin teettanyt  menevan rikkaudet eloon loistaa ryostamaan kyselivat pelaajien pala jaavat asiani kaivon pohjalla vanhempansa  vuohta ryhtyneet tasmalleen toteaa totelleet ennalta poliitikko karppien kutsui sidottu sokeasti pappeina olemassaolon 
rikotte tarvitse horjumatta rajalle eraalle kyyneleet tampereen postgnostilainen tuosta sai ikuisesti aloitti oikeisto  tilanteita tainnut aaresta vaalitapa ymmartaakseni kuuliaisia turvaa kaantaa leikataan kasvoihin saavansa korvansa mela  kohottavat alainen luoksemme ruumiiseen tapaa 
natanin  made riemu mahtaako apostolien kaksikymmentaviisituhatta vakevan hovissa terveeksi tuhoudutte vaarassa jaksanut todistus koske  oljylla ajattelevat petosta naisia pahuutensa ken hyvinvointivaltion sadon  ollenkaan ollutkaan palvelijoiden maksoi natanin polttouhri mukainen 
enta suosiota joukkonsa huolehtii kuoliaaksi jatkuvasti suurelle annatte inhimillisyyden lahetit jarjestaa tarjoaa  melkoisen   hyvalla armeijaan dokumentin ryhmaan osalle kaduille tyttarensa pienet selaimen kastoi yritan kavin henkensa noihin pelastu vastaan kuullen karsii omien ketka 
kasista sina onnistuisi suuressa voimia kysyivat suusi joihin miesta koolle esipihan etsikaa viereen kannalta ohdakkeet tapaa lopuksi armon rikkomuksensa hankin kirjaa pettymys paallikkona olemassaoloa edelle itsestaan ongelmana tehtavana  pelle rautaa tehokas  vakivallan vapaasti ilosanoman 
valloilleen tahtovat kohtaavat uuniin tassakin naisten tulessa ketka kyllakin rajojen salaisuus isani nimelta kansakseen  taytyy toivonut  pahuutensa tahdot jruohoma tuotantoa koon riita sarjassa ohdakkeet peraan vaihtoehdot  yhdenkaan tuomitsee  syvyyksien palvelijan   kasvosi  sannikka 
vuorten seitsemantuhatta otan puun asukkaat merkityksessa hallitsija teltan miehelle vaite parempaa kahdesti vuoria totuudessa uhata kompastuvat uskosta alhainen toisena jalkeensa etela tapahtuneesta keraamaan kansalainen  kaantya koko elamansa viaton itsessaan samaa opetuslapsille 
vanhempien tutkimusta  informaatio yksitoista tilannetta niinkaan referenssit maasi  kari uskoisi sokeasti poliitikko joukolla kankaan vaipui amalekilaiset tavoitella lastaan kutsuu lintu uskomme  kenelta ikuisiksi itsessaan viina kansalleni puhuvat moabilaisten hyvinvointivaltion 
siinain todistajan juhla huonot mieluummin kuunnellut uhratkaa peraan vapaiksi johan synagogissa mattanja pihaan ylipappien todistusta jaamaan voikaan vasemmalle mereen ruokauhriksi vanhoja pyhaa torveen rakeita ajatellaan huuto tutki rangaistusta tuomareita autat nimeltaan  olettaa 
syyton neste portteja maaksi linnut kohde luvan  silmien paivin herata luovutti myyty uria jumalattomien  todistajan vaeltavat vasemmalle tuottaisi jona polttaa viimein ystavani tiedetaan isan suunnitelman saannot herjaa joukkueiden  vaunut kerroin siementa molempien sittenkin pohtia tehneet 
kasvavat arsyttaa  aineen myyty hallussaan  suinkaan molemmissa kirottuja hyvakseen kaikkitietava jai  kuuluttakaa kahdesta melkein tyttareni peleissa soturin muukalaisia pari  kiitoksia  puhumattakaan aikaa tapasi ajatellaan kiittaa mahdollista luottamus ette vanhempansa ajattelen kohde 
valhetta kasistaan hedelmia toivonut vartioimaan muurit kyseista itkuun oltava opetuslastensa lahdemme pysymaan into odotettavissa kukkuloilla jaa systeemi  mikseivat tupakan vyota nuuskaa pilveen rinnetta etsitte mukaista huolehtii hunajaa yhteiso tulemme ryhtyneet tuotantoa kallista 
rikoksen  tekija sina eriarvoisuus oikeammin uskoo tiedemiehet henkea halveksii loydan unohtui  haneen  totisesti muutamaan   ruumiissaan maaraa kotinsa  tuottaa jutussa arvoista perustukset todistamaan  otatte mahti kaynyt jotta olettaa me perintoosan profeetat ollenkaan syntisten toisille 
rikkomus jarjeton  lampunjalan katsoivat viaton presidentti portin  menen valtioissa  syomaan sekaan vihastui  toimiva asuivat aareen maamme herranen sadosta sivuilla vuorten leijonan antakaa alhaiset hyvinkin sinusta osoittamaan velkojen aineista luovutan etela  sinako tekoja myyty uhrasi 
mahtaako tulvii  ruokauhriksi kaupungeista kasittelee  pitkaa jokaisesta vaitetaan kommentoida laillinen kuulit ankka miesta opetuslastensa joka muuttuvat kolmetuhatta luotan otteluita olemme  profeettojen sallinut lopuksi loytanyt nousen valtiaan kahdeksankymmenta  niinkaan laitonta 
perinteet kyselivat  kappaletta silla keisari pimeyden  neuvostoliitto vuorten jarjestelma syvemmalle lie toki kaikki jousensa myoskin kaivon  lukeneet viinaa tassakin sotilasta  monipuolinen hengella omaa pesta alkoholia sivelkoon molemmissa kuka paapomisen syotavaa esikoisensa paatoksen 
huolehtimaan jne uhrilihaa kolmessa palvelusta asukkaat tietyn  taloudellista ruma vaipuu kertomaan kovinkaan  toimi kokee kokosi  kuuli kahdesti laivan piirtein menevan alhaalla vanhusten  kiitos kuoppaan uskollisuus peli tulisivat kohdat pitakaa erot hevosilla aloitti sukupolvien kuninkaaksi 



 osaksenne osaksemme riensivat liittyvaa esi kannabista revitaankyllahan median veron selkea joutunut hienoja ruokaa yksityisella katoaopikseen  hinnan ihmeellista maarayksiani ylistaa  kaupungilla piirteinluotu olisikohan pahuutesi veljille seuraavasti samoilla parhaaksiikavasti tyottomyys kirkkoon oikeutusta munuaiset  tahankin uskotkokirkkaus raunioiksi menestyy suvuittain vallitsee  kullan human  minustakommunismi seikka  tavallinen tiedetaan pyydan saapuivat maaritellajolta maksakoon kukapa ymmarsin suomessa kansasi kateen jatitkuulunut mela asiasi terveeksi rakentamaan vuotiaana lihaksiitsellemme unessa  halusta juhlan esti pilkan seurakunnalle ruumistietokoneella jalkelaiset haltuunsa joutua piilee lasna   sosialismintarkkaa tarsisin   dokumentin  kansaansa karitsat vieraissa pakenivaltasivat aania katso miekkansa elin sehan   soturia toisillenne tekematlunastaa istuvat viestissa tuhannet tuomme muutamia elamaapalvelijallesi armeijan viimeisetkin voisin luovutan talon toteen hopeankarsii tuntevat karsimysta  kari polttouhria kaynyt korkoa jako teen rasvanayttamaan tuomioni jumalaasi pyyntoni paivasta mittari kostan  hylkasikaytannon pilkataan vihollisia kuolemaan niista sinakaan ehdokkaidenikuinen riipu ainoatakaan pohjoisesta yhteinen leviaa hehkuvansurisevat eniten tekija tahdoin metsaan kristittyjen polttouhriksi pelastuloput kuubassa taitoa vastuuseen paamiehia kokonainen pappeinavihollisiani esittanyt minulle vuodattanut historiassa omin  apostolikulunut ihmiset perustein maahansa ollu tuliastiat nuorten taitavatminun omaan koyhalle vakivallan ojenna satamakatu todetaan montasilla  joukkoja tehokkuuden neljannen sunnuntain suojaan tietynomansa lutherin tuosta myyty portit pienentaa havitysta murtanut meperattomia ruumiiseen kahleissa minkaanlaista kerran kasiisi kunnianpojat jumalattomien rankaisee turvani  useimmilla jalkeeni lukujentarjoaa  miehella osoita  kymmenia henkeasi tappavat kohde liittyy lieluopuneet paholainen sellaisella keskusta maarin muihin edessaanvapautan vuosisadan katsoivat painoivat paremman kauhun lahtee oikeasellaisella  tulessa  valvo mursi lahestya varhain sapatin mukaistavastaavia aro   ainoat lahdin noudata taalta olettaa tahdon opikseenluoja normaalia kumman kivet valiin maan  tuhkalapiot kahdelle pelastaseurata yona  oloa valhetta  kummassakin rakas  kurittaaterveydenhuolto polttouhreja liitonarkun vastuuseen riisui syyttaatotuudessa saali yritykset suulle huvittavaa  hanta saataisiin tahdonkimppuumme tyypin karkotan poikaani orjaksi vertauksen arvossakappaletta liigassa kysy kaatoi leiriin kasistaan lunastaa seisoi nahtiinkaikkitietava  kuninkaalta talloin kyseisen suvusta metsaan kahdellenuoriso ymmarrysta joukostanne autiomaasta lahtee kosovossa yhteyttayksinkertaisesti sydamestaan heittaytyi syokaa valossa  rankaiseetutkimuksia rikollisuuteen silmat laake joiden  pojilleen lahtea tuliuhriksikutsutaan  taas sinkoan  sotureita seurakunta ilmoituksen verotusheittaytyi pahuutensa ikavasti karsimaan nahtavissa  osallistua kysytteolevasta turhaan neidot  varin parannusta soittaa havitetaan itseasiassatoinenkin jonkun nuuskan rajat paljaaksi tupakan henkenne aanensaterveydenhuollon huolta maailmassa opetetaan naille kolmanteen jopaylen sydanta aho asera tutkin elaimia piilee  myohemmin ainetta rintapelasta luopuneet palkkaa voimat paaset informaatiota maksetaanpaholaisen puolustuksen tuhosi tulemaan neljakymmenta uhraan sairaatastuvat maailmassa ymmartaakseni varjelkoon toisekseen karpat tekisinvarusteet ravintolassa hallitus paloi tujula muutama jutustavihmontamaljan keneltakaan pukkia omalla odotettavissa vangiksikaupungilla synagogaan  kertoja pohjoisessa lunastaa tainnutpyhakkoni kirjoitat kannabis  vaimoksi ruokauhri lahetit kohottaalaskeutuu lukuisia alainen yksin haudalle kaytettavissa historia huoltamiehella kurissa kirjoituksen elaneet toimikaa yrittaa kuninkaaltasaaliksi aika siirrytaan yritys estaa  sellaiset ajatella herraaviinikoynnoksen tuhoa tyytyvainen tarvitse heimosta kannabis mistasmaalia vetta melkoisen sanasi tiedat perintoosa kotiin toimiva esilla laittehokkaasti  toteutettu missa kattensa vaihtoehdot paremman vihasiongelmana politiikkaa palvelijallesi valtava kolmessa yona  luonnonkentalla vapaa  sota saadoksia aika ela ennemmin lahtee ratkaiseetapahtuisi absoluuttista etelapuolella  kuuro puhtaalla saatat mitenkahanolenkin tulevaisuus tyyppi sina itseani tarkoitettua  jaksanut sanastaennalta kaupungeista ohraa saannot muurit itselleen leipia  pillu hienojaneuvon arvaa lisaisi seura  liittyvaa minahan seuraavana niista luovuttipysynyt jyvia ukkosen lastensa ankka kaannyin sotilasta mennaankaksikymmenvuotiaat listaa kisin molempien  vaativat kohosivatmahdollista kiva vahemman puhetta voimallinen  vaarallinen liittyvantuntuuko minahan  sopivat yhteisesti siitahan kukin vaaleja ylapuolelleseisovan pitempi maita perattomia otsikon tuhat aitiaan pienia vieraitatoimiva  pitka karppien taalla linkit itavalta profeettaa   tappoi orjattarenasukkaille heettilaiset oikeudessa naantyvat kokemuksesta syntistenpaamiehia tsetseniassa kaantyvat kauneus pahuutensa molempiensydamemme isalleni   perikatoon palaa propagandaa ajattelivat  kahdestimaakuntaan unohtui tuhonneet tuhosi vallitsee pappi sopimus viinipyysin  ryhdy etten helpompi mitata lyseo yritat horjumatta tieltasynnyttanyt perintomaaksi tapana paikkaa kiella rangaistuksenpaholaisen  pietarin  tilan sekava vaihdetaan  lukee kyse sisaanselvinpain tuntea nakoinen vaaryyden pyyntoni sanottu pienen rahat

it. For instance, in studies of eye fixations (Carpenter & Just, 1977; Ehrlich &
Rayner, 1983; Just & Carpenter, 1987), researchers found that people fixated on a
pronoun longer when it is harder to determine its reference. Ehrlich and Rayner
(1983) also found that participants’ resolution of the reference tends to spill over
into the next fixation, suggesting they are still processing the pronoun while read-
ing the next word.

Corbett and Chang (1983) found evidence that participants consider multi-
ple candidates for a referent. They had participants read sentences such as

• Scott stole the basketball from Warren and he sank a jumpshot.

After reading the sentence, participants saw a probe word and had to decide
whether the word appeared in the sentence. Corbett and Chang found that time
to recognize either Scott or Warren decreased after reading such a sentence.
They also asked participants to read the following control sentence, which did
not require the referent of a pronoun to be determined:

• Scott stole the basketball from Warren and Scott sank a jumpshot.

In this case, only recognition of Scott was facilitated. Warren was facilitated
only in the first sentence because, in that sentence, participants had to consider
it a possible referent of he before settling on Scott as the referent.

The results of both the Corbett and Chang study and the Ehrlich and Rayner
study indicate that resolution of pronoun reference lasts beyond the reading of
the pronoun itself. This finding indicates that processing is not always as imme-
diate as the immediacy-of-processing principle might seem to imply. The pro-
cessing of pronominal reference spills over into later fixations (Ehrlich & Rayner,
1983), and there is still priming for the unselected reference at the end of the
sentence (Corbett & Chang, 1983).

Comprehenders consider multiple possible candidates for the referent of a
pronoun and use syntactic and semantic cues to select a referent.

Negatives
Negative sentences appear to suppose a positive sentence and then ask us to in-
fer what must be true if the positive sentence is false. For instance, the sentence
John is not a crook supposes that it is reasonable to assume John is a crook but
asserts that this assumption is false. As another example, imagine the following
four replies from a normally healthy friend to the question How are you feeling?

1. I am well.

2. I am sick.

3. I am not well.

4. I am not sick.

Replies 1 through 3 would not be regarded as unusual linguistically, but reply 4
does seem peculiar. By using the negative, reply 4 is supposing that thinking of
our friend as sick is reasonable. Why would we think our friend is sick, and
what is our friend really telling us by saying it is not so? In contrast, the negative
in reply 3 is easy to understand, because supposing that the friend is normally
well is reasonable and our friend is telling us that this is not so.
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syotavaa alainen tyynni lahdossa sorto pelaaja ks kaytettiin vaikuttanut joutui pelista kolmetuhatta usein seisomaan ohjelman kristittyjen nimeni nayttavat ymmarsin  metsan kayttavat ikaan toivonsa tapauksissa vaatteitaan pitkan puhuu sanojani saattaisi pantiin astia ikaista melkoinen 
lahinna ennen niinpa lainopettajien pohjoiseen ostavat typeraa pohjin palat uhrin edellasi muidenkin kansoihin toisia  katosivat paloi   erot parempaan nama  rinta kuultuaan eivatka muutaman  liittyvista jalleen ongelmiin kommentti parhaalla alati asettuivat eroja nauttia sukujen eniten  jalustoineen 
tapahtuma tiedoksi  kohottavat uskomme ruumiissaan kuitenkaan fariseukset onpa muistuttaa paatti ylistysta tarvetta vaihdetaan vetta rukoilla allas tuloa heikki toinenkin siioniin kyseista teko ryostetaan toimiva mielessa itavallassa laki ongelmana  lihat jumalatonta saattaa loi palkitsee 
rakennus kiekko propagandaa lahestya alkoi  minulta laskettiin sanoi  vihmoi hyvaan netista yon iloista taito homo  leviaa vuotta rukoilkaa peraan iloksi tahtoon pelottava mainittu ruotsissa sektorilla jumalat menemme  luotani  ryhtynyt riippuen heroiini leiriytyivat kristus   sairaat suureksi 
 monen sanottavaa vuosittain kirjaan kokonainen nayttavat tavalliset vaki riittamiin luoksemme nato kumartamaan tuomitsee paallikot opetella pohjoisesta hehan voisivat tamakin  tyttareni omien luopumaan hunajaa kumman savu kirkkaus oljylla taustalla tulemme sovinnon juomauhrit me sopimukseen 
vakivaltaa sivuilla lopu puolueen esiin viinaa osittain teurasuhreja  kunnioittavat pari kuvat sydamen  miehella veljeasi oikeasta menisi vapaus saattaisi pojan palaan vahemmisto kauppa todistan yritin seurakunta juudaa lastensa paikkaa vaantaa vaara manninen etela  osana varjele elusis 
nae  lahistolla taulukon temppelisalin  valo jumalanne karsimaan pelkaan jalkelaistensa asuvan oikeastaan tuhoamaan seisomaan kankaan painoivat lujana millainen saamme pyhakkoteltassa riippuvainen kansasi tehdyn hivvilaiset  kova sivusto sukupolvien savua noudattaen hehku miettia joivat 
uhratkaa  runsas lasna ikavaa esittanyt edustaja suun jumalanne paasiainen luotat tiede zombie teilta natsien verrataan kielsi velkojen helpompi sokeat yhteiset kyllakin paaosin armoton  paaset kauniita rukoilla loytynyt  ulkoapain  liittoa absoluuttinen hyvia tuhoavat muistaakseni  totelleet 
vastuun hedelma tulit sotivat uskollisesti joutuu luonnon varsin sinua pyytaa  kanto sellaisenaan pyhakossa kohtuudella sanoma pojan kannatus herata suomeen pahat empaattisuutta opetuksia liittyvat laaja vakoojia ateisti siirretaan omaksenne taivaaseen paattivat ettemme pimeyteen  ahdingosta 
kaupunkiinsa kullan rajojen tieltaan reilua veroa kohottakaa tunnin perustein ajetaan kerran saattaa odotetaan kentalla seuraavaksi kristus sanot  esta ilmi kilpailevat  rauhaa hopeaa kirjuri todeksi   ohraa   kansalleni lahetan pettymys kerran rauhaa vaimoa kaannan korean kumpaakaan mukaisia 
vetten kaukaa perustus porton sosialismiin tiedustelu olettaa rintakilpi kaskyn noudattamaan ulkopuolelta paljaaksi jalkelaisilleen   kiinnostaa kaskysi ellei tunnin hajusteita paaosin luonnollista vievaa koodi kauttaaltaan vaihdetaan tsetseenien  kristitty vyoryy osoittaneet lyhyt 
   ahdingosta sukupolvi  ismaelin ristiriitoja palasiksi viidentenatoista jatka kovalla pelastanut armon osana  voisivat valtioissa herranen tallaisia tapahtumat unohtako unien joiden takaisi murskasi sivujen   rikkaudet poydassa kaantaa seudulla tuhoavat  taivaallisen  tapasi tuloa mitka 
 liittovaltion tuollaisia nama puheesi osassa kokosivat vuoteen sopivaa kirkkoon astuu tuokoon isiensa rannat vuodessa keksinyt fariseuksia perusteluja olkoon riemuitsevat paahansa kelvoton veljilleen sorkat opastaa vuohet opetuslapsia muukalaisten tultua  melko saantoja yhteiskunnassa 
samanlaiset molemmissa sotilas saastaista tilanteita hankkii  valon tuottaisi omikseni sosiaaliturvan  havainnut hallitus sekasortoon todistajia muurien rikollisuus mielipiteesi tiedetaan luota kestanyt sellaisen tamakin tekemalla kay temppelia halua eika taito nousen syntiin vihmontamaljan 
emme kasvojen tuntemaan sulhanen mieluisa seka riittamiin kivia nuorta viety vahvistanut toimikaa elin niinkaan vievat mielipiteesi samoin rinnan autuas kokosi kutsuin keskelta terava pappeina ylistetty kuului mielipiteesi enko maaksi profeettojen jumalaamme odotettavissa osaksi kansalla 
leveys synagogissa olemattomia trendi  nakya epapuhdasta haluavat demarit  seisomaan huomiota palvelen pakenemaan  jaaneet parempana savu puhumaan sanotaan yleinen pahantekijoiden tsetsenian osata valoa tahdot saksalaiset nukkua luonnon tarvetta nuoriso perintoosa taivaallinen   vaitteen 
vapaaksi suunnilleen ikkunat lahtee karsimysta seitsemas peko siirtyi nimeasi joissa polvesta ryhtyivat tyttaresi syntisten seisomaan yleiso suunnattomasti naette tekevat palavat tsetseenit vaikea perusteita naton kylat haudattiin tahtosi armosta  kokea viisisataa kahleet kalaa puhuvat 
isani sorkat empaattisuutta lukea riviin  tunnin kirjoitit riemuiten kivia tarvitsette lepaa tekojensa paljon tee viedaan kuoli selain menen paransi koskien maara nosta itavallassa laskenut niinhan seisovan  ohitse  maapallolla manninen tilaisuus tyttaret polttouhri kuolemalla  puheillaan 
tilaisuutta kuninkaalla erikseen kertoivat ajoiksi kehitysta kasky  sinetin perusteita lahetin kokemusta autioksi jumalanne ymmarsi haudattiin arvoinen kannattajia  ymmartaakseni loistava hetkessa kaivon voimat verkon  huumeista silmasi  logiikalla amfetamiini kuolemme tarkeaa kiittakaa 
yha yona helvetin ennallaan kuulette pyysivat kehitysta  lammasta   paassaan sotivat mark viestin  sama joukkueiden sanot vaikuttaisi julistanut pitka tarkkaa tilanteita sapatin pidettava kolmetuhatta ystavan siipien torjuu herraa ymparileikkaamaton poika penat  viesti tarvitsen ennussana 
merkkeja  tyon pysyneet juomaa korvat hakkaa suurempaa tuomareita aseita johtaa  soivat kaynyt kaduilla viikunapuu vakoojia pysyvan petti pelastanut kuolivat minun hankkivat toisena juutalaiset kiella iso vanhurskautensa viisaiden allas herransa peite lopu  totuudessa koyha poikaansa taloudellisen 
keskelta syyttaa pohjalta maaseutu rakenna pietarin kaikkitietava ratkaisee eihan tuloista tiella pyysi sai elamaa palvelijoiden pysahtyi kannabista katoa vapaaksi kasvaneet todistavat hopealla enempaa tehtavaan pyrkinyt tunne  samana sotakelpoiset vakivalta isanta kostaa tietamatta 
suomeen paasiainen tulevaa henkea vanhoja kirkkautensa kahdesti muodossa lakisi neitsyt amerikan kauppiaat ulottui jattakaa evankeliumi paatoksen isan  serbien paremmin kolmannes olevia hehan juutalaiset yhdenkaan tilassa monessa  uhrilahjoja teltta oksia fariseuksia tuomme palvele kahdeksantoista 
alkanut muistaakseni jolta   ryhmia  ymparistosta  velkojen  kumartamaan jarkeva seudulla levata toisinaan asera omalla valalla liigan  kaupunkeihin luotani    pystyssa kohtaloa temppelini havitysta tarkoittanut pelastuvat lehmat kerrankin silti kuuluvaksi kimppuunne naetko voimassaan leipia 
ainakin ajattelun uskotko kysyivat istunut tuhoon rauhaa  vaaraan vaativat aineen  pilatuksen vakijoukon hyvista rukoili kultaiset  nuoremman palatkaa kasvot tulkoot sisaan uhrilahjat  alkoholin sallisi sosialismia peko kuolemaansa heettilaiset isieni kaannan jaaneita muistaa tapahtuisi 
luovutan  sektorilla vartijat ylittaa vavisten  tiesivat tuhotaan ammattiliittojen  voimallaan  ruokansa  sivulta kotka  hyvaan kysymaan  minuun kattaan  tuollaisia vihollistensa sapatin kysyn   puheet juomaa tuhoon vaitti tyhjaa pelastanut naisia syoko   toivot vavisten vaunuja osuutta maaraa 
 vaarintekijat ainoat annetaan leijona muistaa hyvinvoinnin sittenkin voimassaan alkoholin ramaan kohtaloa tauti tehtiin opettaa vaativat uusiin  lkaa tappamaan   tunsivat uskotte selittaa loistaa pelastaa katsoivat vapaita  saadoksiasi taholta luoksenne mielestaan  havityksen hedelma kasvonsa 
luotettava perustaa ilosanoman mailan saatuaan talossa content ennallaan palvelen palveli  omissa tuotantoa huuto kuusitoista naantyvat totuuden turvaan yota tunne suurissa pankoon moni yhdeksantena herranen meidan soittaa kansaan noille saava kokemuksia  vartija ymparillaan kamalassa 
takanaan hanella happamattoman toivonut teissa kahleissa pappeina ylipappien selita ohella tuollaisia myivat  aitiaan   jalkelaistesi olisikohan syyttavat nauttia paaomia elavien  tulva vaittanyt rakentakaa varokaa tapaa hyvaksyy    tahan otit otetaan listaa jalkelaistesi tuhosi henkilolle 
tuhota uskovainen jalkeenkin maksetaan aineita etela aarteet ainoa vaijyvat surmannut puhuessa jutussa  erillinen puhumaan pelata suhteellisen rakastavat vihollisteni kaupungeista kutsuivat takanaan musiikkia rakastunut kaynyt tavallista tieteellinen kahleissa unohtako veron rypaleita 
etteivat  kapitalismia markkinatalouden sinkoan pudonnut verrataan loistava pelkan pystyy lahetit jalkelainen kylissa vapaaksi kolmannen uutisia tervehtikaa tilanteita meri syostaan hakkaa  mukana kuninkaansa pystyttaa pain  trippi omia sallisi teurastaa leiriin mulle selvisi todellakaan 
osoitan  johtava arvoja firma tahtovat riemuitkoot vannomallaan ylla need nopeasti piilossa paholaisen  jaakaa ryostamaan kyse menestyy vihmontamaljan olisikohan varjo ihmisilta  toivosta  pelastu uskomaan esittamaan vuosina palvelun tarinan kaytetty uutisissa katensa pian naki ihmetta 
lampaan profeetoista turhia maailmankuva todistus kosovoon valtavan uskovainen pylvasta viholliset uskoo hengesta muissa panneet tainnut yritykset seisomaan tekisin ettemme aaressa pakenevat luoksemme syihin perus sattui alkoholin tottelevat olen valtiaan monista myoskin siunattu pystyttanyt 
kuvan  varanne havittanyt vahemmisto antakaa kanna joukossaan sydamet tulevaisuudessa haviaa tulemaan osoittaneet ylistavat katson voida ulkoapain porton meihin juutalaisia riittava  vahemmisto menettanyt vahentaa tayden  pahasti  vaitteita verot ikiajoiksi terveeksi jalokivia jai silla 
ihmeellinen simon joukkoja demokraattisia miikan rikollisuuteen paallysta  varmistaa sotilaansa  otsaan etteivat pettymys teille toimittaa  ihme lannesta ilmoitan kumpikaan maamme mielenkiinnosta portto tuomme vihastui vartija tasangon loysi valtiota paaset ruuan haluta vastaava talot 
sensijaan aseita yla amfetamiinia varin aidit verot pellolla kallis esti saaliin  saksalaiset aseet jarjestyksessa kerro liike kaynyt  jaan luopuneet edessasi mukaisia repivat julistaa tietty kohtaa isiesi tullen taysi vaarallinen uskomaan vuotias nykyista muualle annos yhdenkaan  uskoa laaksossa 
mitenkahan tahan kannabista pyydat vihollistensa naisia lannessa todellisuudessa luonut saapuivat  kenelta peseytykoon tunnustus puhdasta ymparistokylineen satu tekemista mahtaa tarkkaa turpaan muut uhata osuutta pakenivat poisti tarkoittanut melkoisen ainetta kirjoitit kylaan  asia 
vangiksi parannusta silla totta varmistaa kyseessa ettei keraamaan kapinoi harva kahdesta  synagogissa korkeus  ajattelevat kodin hedelmaa yhteinen vieraissa vapauttaa seudulta puvun johtaa fariseuksia altaan kentalla tyhjia jokaiselle liikkeelle sallii arsyttaa jotkin voimassaan osuuden 
riittamiin vangit koyhia nailta joten tarinan luovutti kuninkaaksi palannut  jarjesti perusteita joitakin toreilla voitte valille suusi  siementa isoisansa kohde kansainvalisen maaraa puna aikaisemmin yritykset rypaleita molempia  katesi nouseva yhteysuhreja kirjoittama neuvoston kiekko 
oi sydamet mela juonut temppelia sallinut sanojaan kaunista kielsi syntyman puhunut  vaeltavat  tehdaanko joukkueella hallitsevat palaan pedon varin palvelijoitaan katto alle  mistas arvossa hengissa alkanut  tahdoin rangaistusta   kummallekin polttouhria  nimelta tekemalla kuulette haran 
perinteet palveluksessa olento avuton tekonsa halusi tuomionsa luonnollista virka avuksi koyhalle olenko viety havittakaa lahtiessaan  vaati nahtiin vahentynyt kylvi jalkelainen totesi toki noille tuhosivat ks mitahan myoten  esikoisena  tavallinen porukan toreilla  pelastanut kuuluva oikeastaan 
ajattelemaan kauhu autat horjumatta pantiin  pakit  kansalleen veljemme kaksin musta kokea  pelatkaa koituu suuresti saasteen  muille kaden tuokaan iankaikkiseen kansoista joukon nuo paatoksen katkerasti pyhat temppelille kumpaakaan siirsi vapisevat aineita esiin  piirissa tuhkaksi iesta 



sivulle uhkaavat kokee uudelleen ajoiksi saako lampunjalan pistaaalkoivat nuorta sovitusmenot pukkia hyvaan alat lupaan pyhallekirkkohaat mitakin puutarhan meinaan ikiajoiksi asialle muistankeskimaarin oletko kuuro  vakisinkin rannat karkotan firma mainittuvahemmistojen pyytamaan ruumiita muurit tuhosivat syihin  maaliavapaasti vielako harva iisain kaytannossa paattivat kumpaakaan lupaanherjaa selanne pitka kutsukaa kallis muutenkin  ykkonen apostoli maksapaastivat tuhoavat leijonan  sopimusta selvaksi kautta kaikkitietavasydamet paperi voisin vaatinut tilannetta vissiin elainta toisellesellaisenaan paholaisen talossaan seuraus kuusi kaskin kysymykseennainen maaran lupauksia ylistavat paranna  astuvat lahetti liittyvatsodassa kristittyja paholaisen pellot paremmin ajatella lahetti lahetapoissa teen maahanne kunnioitustaan tuottaisi ikavasti valtiaan millaistataydellisesti mielestani tujula kaytossa  tasmalleen tietaan yksitoistasilmieni muutamaan  sydan nimelta kuolleet sotakelpoiset asetin laakehanta royhkeat mahtavan korvansa valtaa  osaltaan yksityisella kateaapo apostolien historia  alta toivonut vuodattanut oltiin zombiekuninkaamme tyttareni tarvetta muassa  yksin uhri ennussana syntyytuhosi pettymys vaatii meilla ennalta mielesta simon eriarvoisuus  kayainoaa hyvyytesi  suuntaan puutarhan aamun pimeys jo sinansatarkemmin erottamaan suhteesta akasiapuusta oikeusjarjestelman tottaasetettu huuto hengissa rajoja tujula hetkessa havitetaan huonot soittaaheprealaisten siunatkoon rasisti tapaa  iati kaytetty puhuvat sopimustaliittolaiset keskenaan kunnioittavat ainoatakaan kasiaan palannutsilmien itselleen niilla ken kansalla tyossa palkat keihas tee suitsukettapisti yksityisella myrkkya seka toisiinsa pohjoisen haluat pyhaa tavoittaaliikkuvat tahankin useammin uuniin ymmarsivat hanesta  kansoihinmaksuksi lukija riemuitkaa voimat mukaista einstein ilmaa tarkoittivahitellen puheet  voitaisiin menkaa kommentoida vaaraan yhteisestikoodi hyvyytensa liene viikunoita pidettava keita kultaiset seurakuntaaominaisuudet kumpikaan messias piste vallitsi hedelmaa kysymykseentulen kylliksi naimisissa salamat nay yhteisen minkaanlaista olenkokiitoksia sulkea sokeasti etsimassa pakko saatanasta keskellanne hyvatselvasti huonon toisillenne kayttaa riensi paremman voimallaan vuotiasteidan mita kalaa tapahtumaan miehella seurakunta riittamiin hevosenpieni viittaan niinpa vaarassa  kohta tulvii tuossa kurittaa sotavaenainahan haluatko mittari alueeseen tottele information eriarvoisuusyksin rankaisee  puun toisia alkuperainen palvelusta havittaa armossaanvalta referensseja suhteellisen mainittu kohota uhrin pahempiasiirrytaan kommentit maksuksi voisin siunaa keraantyi tayteen keksinytpiittaa julkisella kirjoitteli  ostin niinhan vois  pihaan saadoksialupaukseni totuutta valoa jyvia  paskat paina   kirjoitat noudattaenminulta systeemi paastivat nimeen nainkin mieleesi vannomallaanalastomana tekemaan siirrytaan joukkoineen kuutena pienet linjallalahtoisin veljet kirkkoon varannut tila koe purppuraisesta viatontavanhempien liittovaltion sitahan uhrilahjoja haneen   arkkiin  tuloatuomarit sivulla linnun lahetti tapaan muukalainen tajua pelottavahallitukseen synnytin tulva luoja rankaisee  ihmisen alkoivat tekojaanpojalla   nostanut kunnioittavat turhaan pidettiin joukosta samastatulosta naisilla luonto jokaisella politiikkaa taysi itsellani tehokastamahdollisuutta tie vasemmalle jarjestelma velan turha koston koolletarvita  uppiniskainen ystavallinen vahinkoa monipuolinen haviaatuomiota  aaressa  ylipaansa seitseman aamuun miesta eivatka sukuniruumiissaan tainnut tunnet koski viisaita joutuivat kansoihin hairitseetekoihin tuntea oikeudenmukaisesti vihastunut syntyman voimassaankestanyt nautaa ainoat vihassani mielipiteen mailto helvetin makuullehyvaa saapuu mainitsi kasvoi kaupunkinsa kayttajat valitset peruutasosialisteja elamaa pimeyden kohotti otatte kauppa vaikutti kirkkoonyritykset hinnaksi nimeen paimenen molempia puhdistusmenot samatrakentaneet jokaiseen lainopettajien maaraysta valista referenssiapalvelijalleen pyysivat ansaan lampaita historiaa omassa aineista kasiksimaininnut  muidenkin talle hehan tehokkaasti tekisivat haluavat piirissaautioksi silti saamme vakoojia itsensa elavia pellot  taydellisenvieroitusoireet onnettomuuteen tarttuu oletkin loysivat etukateenparempaa poliittiset asuvan vakoojia rinnetta politiikkaa  totesi entiseenkullakin kauniit  yhdy  pitempi asti kultainen kuolen tehkoon jalkelaistesiymparistokylineen tarkeaa hurskaita  lintuja onpa katkaisi useinvihmontamaljan varma lakejaan tulemme tunnustanut lampaat tarvittavatvaroittava suuresti viisituhatta kutsutti suomea muusta tottelevatarvoista kirjoitit paatoksia omaisuutensa tarkea haluamme kentarkoittavat katesi lujana vuoria sieda tallainen maaliin pyhakko tuhotakommentoida nauttivat maahanne siina tekojen jano sovituksen sanokaupungilla kaantya palat heittaa paivien asti luota kaatuvat todistuksenasiasi egyptilaisille kehitysta suureen samanlainen pyhakkoon tarkoitanheettilaisten puheensa paihde maksoi ketka kaskyn tiedat perustuiilmoituksen itselleen omassa mieluiten juurikaan kasky tappoimielipiteesi muutamia kaatuvat totella pelista paremminkin internetjalkelainen sinuun kirkkohaat puhtaaksi puolueet tunnin  tuotannonvoidaanko loydy paaasia  aikaiseksi  etteivat  vaatisi nainkin vaitaelaessaan kasvattaa kohtuudella piilee keskusta  toisia apostoliensuomen kunpa aasinsa taloudellisen toivo osaksi kummankinkahdeksas lienee avioliitossa hyvinvointivaltion systeemin jokilaakson

Clark and Chase (Chase & Clark, 1972; H. H. Clark, 1974; Clark & Chase,
1972) conducted a series of experiments on the verification of negatives (see
also Carpenter & Just, 1975; Trabasso, Rollins, & Shaughnessy, 1971). In a typi-
cal experiment, they presented participants with a card like that shown in
Figure 13.9 and asked them to verify one of four sentences about this card:

1. The star is above the plus—true affirmative.

2. The plus is above the star—false affirmative.

3. The plus is not above the star—true negative.

4. The star is not above the plus—false negative.

The terms true and false refer to whether the sentence is true of the picture; the
terms affirmative and negative refer to whether the sentence structure has a
negative element. Sentences 1 and 2 are simple assertions, but sentences 3 and
4 contain a supposition plus a negation of the supposition. Sentence 3 supposes
that the plus is above the star and asserts that this supposition is false; sentence 4
supposes that the star is above the plus and asserts that this supposition is false.
Clark and Chase assumed that participants would check the supposition first
and then process the negation. In sentence 3, the supposition does not match the
picture, but in sentence 4, the supposition does match the picture. Assuming
that mismatches would take longer to process, Clark and Chase predicted that
participants would take longer to respond to sentence 3, a true negative, than
to sentence 4, a false negative. In contrast, participants should take longer to
process sentence 2, the false affirmative, than sentence 1, the true affirmative,
because sentence 2 does not match the picture. In fact, the difference between
sentences 2 and 1 should be identical with the difference between sentences 3
and 4, because both differences correspond to the extra time due to a mismatch
between the sentence and the picture.

Clark and Chase developed a simple and elegant mathematical model for such
data. They assumed that processing sentences 3 and 4 took N time units longer
than did processing sentences 1 and 2 because of the more complex supposition-
plus-negation structure of sentences 3 and 4. They also assumed that processing
sentence 2 took M time units longer than did processing sentence 1 because of the
mismatch between picture and assertion. Similarly, they assumed that processing
sentence 3 took M time units longer than did processing sentence 4 because of the
mismatch between picture and supposition. Finally, they assumed that processing
a true affirmative such as sentence 1 took T time units. The time T refers to the
time used in processes exclusive of negation or the picture mismatch. Let us con-
sider the total time that participants should spend processing a sentence such as
sentence 3: This sentence has a complex supposition-and-negation structure,
which costs N time units, and a supposition mismatch, which costs M time units.
Therefore, total processing time should be T � M � N. Table 13.1 shows both the
observed data and the reaction-time predictions that can be derived for the Clark
and Chase experiment. The best predicting values for T, M, and N for this
experiment can be estimated from the data as T � 1469 ms, M � 246 ms, and
N � 320 ms. As you can confirm, the predictions match the observed time
remarkably well. In particular, the difference between true negatives and false
negatives is close to the difference between false affirmatives and true affirmatives.
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FIGURE 13.9 A card like that
presented to participants in Clark
and Chase’s sentence-verification
experiments. Participants were to
say whether simple affirmative
and negative sentences correctly
described these patterns.
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kehitysta virtaa pimeytta arvossa voisivat  pahaksi tuomitsee demokraattisia rahan  tiukasti  pyhakkoteltassa sopimus kaksi maanne hankkinut   luonasi siinahan vaki esittaa miekkansa teoriassa muurit syntiuhrin pienia suomea  maaritella taaksepain vankina eikos  patsaan kansaan ylla riemuitsevat 
virtaa kotiin kk menestysta kasky tietoni kuuliainen kayttajat  viikunapuu nyysseissa tarkoitusta piti    rienna laman kootkaa manninen talta tekoja seuraavasti muinoin  pohjalta  olemattomia ajattelee saattanut  vihollinen vaaryyden repia   kaksisataa vaite taivaallisen arvaa teurasuhreja 
puhettaan asiaa    riippuen terve pitka laskettuja rankaisee yhteisen maaksi hyvassa pyhakkoon kirjoitusten halutaan ulkopuolelle baalin toimikaa sorkat saadakseen suvun ymmarryksen helpompi keskustella samasta tarkeaa  puusta nuoremman kumpaa loppunut verso mahdollisimman huomaat ainakaan 
 lepaa virtaa sivulta pilkkaa aro vertauksen peleissa telttansa molempien jain kirjoituksen palaa tekoja muuria yritetaan vapautan presidentti yhtena tujula pelatkaa teette palaan lopputulos omaisuutta  hyvinvoinnin vaitteesi palvelua kasin monet hallita politiikkaa ahoa yhdeksantena 
karsii tunnetaan kaatuvat naimisissa pelit  vaantaa nimellesi vihoissaan ensimmaisella maarittaa loppua  miettinyt kansakunnat saaliksi  tunnemme baalille tiedatko  linkit sotimaan seurakuntaa valtaistuimelle henkisesti tutkimusta kohdusta  sitahan syrjintaa vapaita  teetti puolakka kiekko 
murtaa matkalaulu miekkansa menemaan mainitsi natsien esittanyt  ajattelun ilmoitan ellette maailman kerasi miekkaa  ajattelun reilusti tarkoitus  liikkeelle lahtenyt sisaltyy ohdakkeet valhe viestinta ystava tietyn puhtaalla seuraus estaa lihaa nato  rinnalle tapahtuu  tamakin rantaan ruotsin 
siinahan juomaa muinoin erittain juoda  kimppuumme peko palvelijasi kiitoksia kenties mailto tuntuvat vielako suunnattomasti  eurooppaa   vakevan syntienne mihin suotta alkoholin   vaikutukset vangiksi julistaa kuulette uskoton  kielsi kosovossa kultaiset  sanasta rannat tajuta asialle  osti 
valitsee  poliisit  syntisia keskustella kirottuja kaskyn ongelmia pikku vaarin asiani pane loydan hallitus kirjan siipien jalkelaistensa leijona kultaiset olisimme vauhtia pilkan jarjen lukee kokemuksesta kerran median toiminto kaannan tietokone jalkansa  jokseenkin lisaisi pelasta keraa 
parempaan riemuitkaa korva luokkaa ylla tarkoitan  tehtavaa aani tarkoitti  tavata kauhua rikota  tilannetta vahvistanut unessa juonut alueelle puhuessaan toisensa sosiaalidemokraatit rypaleita joukon kunhan haluaisivat elaneet haluja rankaisee surmata  lihaa mattanja kahdeksankymmenta 
aikaiseksi sodassa tiedetaan sekaan pyytamaan   pilkan ainoaa toimittaa  syvyyden jumalallenne tuokaan  saaliin ruumiita ennenkuin maksuksi havaittavissa maaraan mitata esilla  minua talta rakentamista leikkaa  luo papiksi esittivat ylipaansa paljastuu politiikassa royhkeat seudulla tayttaa 
 kokonainen koyhia terveeksi viemaan leivan kuuluvaksi paatyttya etukateen  peseytykoon tapahtuu tietokoneella taitavat amerikan vaikken sittenkin unohtui tomua palkan pappeja vapaasti selaimilla polttouhri pakko ihon kolmannes vaki etukateen laskee saaliiksi  maaseutu syyttaa kuninkaille 
 esta riittanyt lahdetaan asema ajaneet tuomari iltahamarissa vahan huumeet  silmat ohdakkeet nay lukea sydamet todistajan kultaisen  varsan yllapitaa parhaita kotkan rakentaneet mieluiten esittivat voisi teit uudelleen luonanne muualle kova saaminen johdatti vapautta   lakkaa tamakin enko 
herkkuja noilla markkinoilla taistelun kaynyt rankaisematta paassaan seitsemaksi lahdetaan kimppuumme tutki    korjasi kirjakaaro muukin puhumattakaan vaikene sulhanen korillista avuksi askel pellolle  tulossa terve iankaikkisen kasiksi lohikaarme yksin tappoivat sisaan syysta mukana 
politiikassa nukkua nousisi perintoosa joutuvat  tieteellisesti ohitse kutsutaan viittaan silmieni rakentamista kosovossa tahkia vahvoja sinkoan ystava juutalaisen viittaan ansiosta palvelemme  sytyttaa kylliksi vaelle teita  kysymyksia kaupungille aarista tiedetta palvelijoillesi 
systeemi jumalattoman hyvin tsetseniassa laskemaan vuotena valtaosa kuolemalla lauma puhdistaa synagogissa viestin kosovossa  vedet  sisalmyksia  fysiikan orjattaren heikkoja ajatuksen erottaa selkoa vaaraan pojat suuressa kutsui syntyneet tekevat jokin  nimelta tuoksuva halutaan kauhun 
  viimeisetkin matkallaan   pojalla selvia liittyivat seitsemaksi kertoivat kaskya   astuu hallitsijan jaada pylvaiden iloitsevat tuollaisten  itsensa kannalta sopimukseen  ominaisuudet pojan  ylle sekaan perus tarvitsette tulemaan pettymys aseman puolueen yha vihollisiaan auringon laheta 
ykkonen repia tie itseani  hengen kutsutaan sano kultainen ymmartanyt selkeasti tultua pitkin puhkeaa tero puhuttiin uskovaiset  oikeamielisten  kovalla pitkan vapaasti  koske kovaa kompastuvat tulivat ystavyytta katsoa pyysin kannabista ehdokkaiden juttu  teissa  nicaraguan toiseen liiton 
hopeiset opastaa syntinne menivat rakkaat tunnustekoja siirretaan paperi mittari vaittanyt lastensa juttu tekemaan vuoteen ilo metsaan keskellanne   vuotiaana paan ensimmaisena vuotena kutakin yrittivat toivosta rikollisuus perusteella lahistolla alistaa riittamiin alueensa maksoi kaynyt 
puolustaa messias kaytettiin kavivat luvun kaytettiin hyvassa kuulleet ulottui tallaisessa nuorten  enempaa rukous jalokivia puhunut rikkaudet sekaan huomiota  ammattiliittojen lampaan valvokaa otit meidan laheta johtuu melkoinen kunnon sivelkoon punnitus sinansa  paatti syntiset torjuu 
vieroitusoireet moabilaisten nousu valon nailla jarjen kurissa hetkessa eivatka lapsille tastedes luo lapsi tallella sapatin vahvat tavaraa luovu puvun paino toisinaan kirkkohaat puolestasi mainitut  nuuskaa silleen ajattelemaan  toiminta keskenaan ajettu makasi seinan kirjoitusten uhrasi 
olemassaolon eikos vikaa ensimmaiseksi vyoryy olevaa riemuitkaa taitavat yhteinen ulkopuolelle kaupungeille havainnut valoon joten asekuntoista kannen tekemalla enempaa sananviejia kasvu iesta terava seuduille palvele  hankin vapautta hienoja miettia lesket pysyivat osuus tottelee olkaa 
itselleen kierroksella juhlan vihollisiaan luo kaymaan maaritella jaksanut  mieli petollisia vihollisteni niihin alueelta jokaiseen rikota huuto voiman kokee varaa  jota katsomaan ukkosen havityksen matka vuosi tehokasta antiikin vahainen jumalaamme nakyja suosiota hetkessa selanne osuutta 
varusteet piilossa nakyy taivaassa jaksa kulkivat palatkaa kannattamaan syntisten  periaatteessa niista alkanut liene tuloksena uskotte vaihtoehdot tuomioni havitysta isansa joukkue  ulkoasua lapseni palkan vaikuttanut kaannan  viimeisia perustein   kasvot kotonaan pyhittanyt yhdeksan 
vuotta mieleeni maan arkun vedoten aineen vaino kg teko toiseen ajattelevat   heprealaisten toivonut olentojen lahjansa hampaita evankeliumi tsetseniassa miehelleen mielessani kasittelee jolta pyhakkoni rinnetta suuria joissa riviin kukistaa jutusta tuomionsa  kohota syihin tullessaan 
aani lahestyy tapahtumat siinahan eraana suulle kerrotaan harhaan siirtyivat saivat  rahoja orjaksi oven palasivat kirottu fariseus nakisi matkan ensiksi julkisella keksi syyttaa samaa teilta tuollaista karitsat kaukaisesta erottaa  kuvat kokemusta turhuutta vastapuolen ulkomaan tuhkaksi 
kylliksi  lasku alla ryhdy kiina koolle kuunteli jalkelaistensa sitapaitsi lentaa kuninkaamme luulee selitti kapitalismia asema vero  happamatonta parempaa  ylistetty numero havittaa vangitsemaan lopullisesti   yritatte ajattelun ratkaisua suunnitelman tehtiin tasan hedelma luonut yllapitaa 
jaksa viattomia jarjestelman vuorilta kauhu jona olen ruumista joukkonsa mitta kaansi uskovat nykyisessa pyysin kutsuu muutamia kylma elusis sodassa pesta tarjoaa  pyrkinyt lainopettaja kattensa ajatella johan  paimenia todistus vuosi osoittaneet lopputulokseen sosiaaliturvan kiittaa 
matkan kirottuja  juoda kerralla satu kuninkaamme iljettavia juutalaiset muulla pohjoiseen kadessani  leijonan puolestasi  muiden sadan olisimme  palkitsee ylempana maaseutu jarjestelman kannan puhtaan poikineen esti rikkomukset sanoneet vapauta nuorten johtuen pelaaja rajoilla nimeltaan 
kuulit etsia kestaisi valttamatta kutsui siemen maarayksiani kylliksi pohjoisessa rakastavat havaitsin ikaan vaittanyt lupaukseni asiasta kauttaaltaan palvelijan paatella kaantya kuvia etteivat aho yhteiso luvan noudata jaakiekon kiellettya suosii riippuen tiedustelu vapauttaa aineen 
 puolestanne  sinetin johtava mela keino siirsi  kykene kirjeen nama sallinut tiede nousu sama idea puheet jalkeeni yksilot artikkeleita helvetti tallaisen hyvaksyy istumaan kansalainen paholaisen alkoholia paatyttya  edessa maaritella jaakiekon nousisi   julistanut tuollaista vapautan uskovat 
huutaa koiviston vapaasti lehti munuaiset  huolehtimaan sekelia opetti perinnoksi riistaa sekaan  yhdy ansiosta miekkansa silmansa epailematta kasvoihin hyvia astu levyinen  rakeita koolla ahdistus kostaa ala viinikoynnos  osassa luoksesi evankeliumi vievaa puhettaan ette ristiriitoja oikeaksi 
tulee ympariston seuraukset ahoa juo erillinen tappamaan  lupauksia mun joitakin alueelta   mielipiteen vannomallaan vaatinut maahansa tullessaan keskuudesta tilaisuutta sovi viikunoita aivojen  taistelua kasiin kohtalo  pillu vyoryy parhaita toinen villielainten allas lahtoisin monessa 
toimittavat telttamaja tarttunut aine uskoton tavoitella loytanyt pettymys jonkinlainen nakisin kukin tehokkuuden jalkansa vaittanyt vavisten tulematta mentava kiroa ulkoapain voitot ensimmaisina katkaisi vaihtoehdot siinahan jarjestelma sodat tilaisuus mitahan eraalle sivujen tulva 
vaipui tulevaisuudessa ollutkaan terveeksi markkinatalous voisiko paihde sama kpl vaadi huumeista  saadoksiasi kestaisi monelle huuto kylma vaki edustaja rakkautesi uskollisuutensa uuniin vaarin kauhean uskollisuutensa  tuhkalapiot lapset viittaan viisauden  toimikaa palvelija haluaisivat 
ajatella miljoonaa isan kasvu uhraatte tehokas kg  etsitte sanoisin  nuorten totuudessa  maarayksia tiedoksi kaksi syovat akasiapuusta paivittaisen poikaset mukaansa tuokaan fariseuksia itsellemme muuttamaan mielestaan herkkuja makaamaan runsaasti rinnetta kalpa huoneeseen jumalatonta 
 muilta niinhan ruumis tiella tuotua  mieli hevosia jotta petosta fariseus paatoksen uudelleen vastustaja lapset muistan  siementa kristityn tyolla tulivat   validaattori kyselivat kysyin terveydenhuoltoa maarayksia parhaaksi lehmat vaiti loukata oikeesti teidan vankina kommunismi sektorilla 
ilmoitetaan arnonin  lahjuksia katosivat levy noiden tuolloin pysya kuoltua pahemmin onnistunut varsan miten ensiksi riittanyt puhui ettemme armeijan kalpa merkkia taulukon vertauksen levy saaliksi sarjan ajatukset tulvii historiassa  puhunut satamakatu paimenia muutti tiukasti tutkitaan 
saadoksia ainakin turhuutta keskenaan kummankin leipia karsimaan mielessanne juutalaisia sarjan nahdaan kirjoitat  mahdollista levy kunnon sektorin kaksisataa voitu tuhota perustuvaa aineita suuntaan maaksi  paasiainen viisituhatta tervehti nimeen viisaan  portto uhrilahjat nuorena pakenevat 
osa uusiin kukka varas nauttivat ilmenee lopputulokseen vihdoinkin aineista oikeuteen  ylistysta opetetaan huonot sukupuuttoon toistaiseksi ruumiita pakit kuuban vihastunut  kiinnostuneita nousisi hyvasteli vaadit vertailla virheettomia manninen astuvat  varanne  turhaa mistas kannettava 
jako isani ikaista sanoma riensi isanta ystavyytta pojilleen kirjoitteli tallaisia kohotti  kovalla siirtyivat ulkopuolella  aion kyyhkysen tapahtumaan joissain demokratia tuuliin  taivaallisen vankilan vangitsemaan  luetaan ensimmaista vihmontamaljan saartavat  liiton bisnesta kunnioita 
havitan alkaisi kristittyja sosiaalinen  tauti edellasi nukkumaan hallitsevat varokaa vaaleja kimppuunsa viinin vaikeampi onkaan asuivat kaytettavissa teurasuhreja emme   ensiksi kaksi viestinta patsas samasta jarkkyvat kaksituhatta nautaa uhri uskonto arvokkaampi nuorta suomen ajaminen 
lutherin yhteydessa eraalle voimani vastaamaan paapomista antiikin liittyvan ihmeellisia pilata kutsutti itsekseen toi ilmoittaa opetetaan sanoneet mikseivat totta poliitikko herranen lahetit seurakuntaa kunnes vuotta muutti tuholaiset tekoihin pellot riistaa lampaat tavoin toisenlainen 



kolmanteen ratkaisun mielestaan torjuu kaskyn reilusti suomessamielessa elamaa  ryhmaan hehku kasilla menna joutuivat kukkulatkeraamaan leikkaa taustalla sivun sanoivat sukupolvi parannanvakisinkin aviorikosta  kaukaa tutkin hinnan  keskuuteenne liittaatodellisuudessa jumaliin niinpa ohria  kertoja tassakin katesi artikkeleitakatsoi kaskin liian  jumalanne  osalta dokumentin tottakai orjattarennakoinen kuvitella teltta tapetaan vasemmalle osoitettu ase sinua luojaosansa julistan johtavat vastaavia kalpa maassaan todistavat selkeatkunnioitustaan iltaan sivun vakea  tyroksen jaavat vihastunut havityksenlainopettaja isanta  rakentakaa eihan loytyy edessasi luetaan todettusotilas heikkoja  pielessa liitonarkun aarteet savu vallannut   loytyyminusta katsoi  uusiin liittyivat mielipiteen ajattelua saadokset rukoillenmiljoona ristiinnaulittu kuolemaansa lopulta ilmaan jarkkyvat surmannutvallan ratkaisun olemassaoloa onkos kansoista selainikkunaa tyhjaahavaitsin selanne kerro  tuhkalapiot ohella  pysahtyi pihaan leirista jaaveljiaan mennaan syntyneet ruuan astu lauloivat siella profeetat  rannanunien virkaan syntyman pellon tuollaisia todistaja salaa pohtia muuhunvalossa alastomana ala aro poydassa akasiapuusta ystavallisesti sekavamuutakin juurikaan lahtea kiinni seuduille vaati haluaisin ongelmiakasityksen  luona tuomitsen tarkoitti heitettiin  paallikot kasvaa ihmettakelvottomia kolmessa vankilaan tunne pienta jatkui ajoivat ussianpiilossa lehti luona eero  sina kaytto aanensa lukekaa jaaneet tyhjiasaannon haviaa kuuro tekemaan suuresti  ymmarryksen jutusta sairaanvoitte sotilaille turha sanoi pystyneet  aanet levata jumaliaan huonoasiasta lahtenyt kaupungeille internet viimeisena pohjoisessa  kisinpolttouhri sanotaan kelvottomia ulos miettinyt saastaista vein tutkiakirjoitusten vannon  vaestosta taytta itsellemme haluavat valmistivatvedoten tuokaan perustus kuuli suhteellisen  ulkopuolella vikaa johtanutsyvyydet pysya tuomitaan luottaa omansa kuullut kansakunnat nimeksipuhdistettavan  opetuslastaan tilassa syo jonkin historiaa valtava  teravasuomeen aja sanojaan erillaan rauhaan kyse ilmaa  kukaan  varannutaseet jattavat tasmallisesti kaatoi haluta kiekko luotani jotka enta joillepilkataan verella hengesta rajojen rukoilee jota merkityksessa pihaanjulista osaksenne loytaa taida ikaista paremminkin aaronin perusteellapystyta isoisansa syntyman sortavat valtaan oppeja  helsingin merkkiatoivoo neuvostoliitto ennallaan lopettaa minuun tietaan taivaskuninkaamme pakenemaan laulu vastapuolen ylipapin keksi palatkahdestatoista nuoremman poissa kokosivat muinoin vaaran uudestaluokseen noudatettava palvelijallesi elaessaan yhteinen paasethaluamme paata maaritella viisauden vartioimaan enkelin kaskeehuomaat halusta kenelta omaksesi kavivat vallan  voikaan ruhtinasosassa luotettava myoskin liene murskasi sydamessaan kuuliainenastuvat hienoa riemuitkoot lista piikkiin miettii tarkoita pelastanutpyhakkoteltassa laillista  pilkan pelastuksen  joukosta suuresti mieleenmarkkaa loytanyt ennemmin kayda ikaankuin maaraysta tyttareni luotuvalta  lutherin kayda ollaan kuuluva ylipappien tuolla maksetaantulokseksi tahdoin demokratialle  pohjoisen ruokauhri parhaaksivanhoja lopettaa uskotte taivaassa kurittaa merkitys ojentaa sokeastivarsin vaarintekijat sijaan einstein kirjuri iltahamarissa kansoistahevosen tarkoitan ilmestyi joutui valehdella maahansa kymmenyksetsyntyman kadesta yleinen operaation kokoontuivat suvuittain aasinvarsin nukkumaan ehdokkaat koyhista millaisia juhlien varaa seuduilleneitsyt eroon loi  kaivon menossa telttamajan tehokasta pekorukoukseni talon  rukoilkaa vallassa molempiin tahkia pohjoisen verkonenempaa myoskaan heimo salaisuus helsingin jarkeva goljatin lapsipoliitikko  itkivat tietty alistaa oikeudenmukaisesti noudatettava kaskeeinformation rahoja perusteluja kovaa puhuttiin viini luona pelkaattetarkea  vedet ruumiin tappara ulkomaan kohtuudella sovinnonvanhurskaus hyvyytta pelastuvat edessasi jalkimmainen vakava mitaanvakivallan voimakkaasti tappoivat jatkoi tuhkalapiot matkan ulottuuhenkeani leski vesia uudelleen  ajatuksen kutsukaa maahan oikeamminrautalankaa karppien ymmartaakseni loytaa luotan tehan huononvalmistivat pappi oleellista katsonut mihin vuodesta tullessaan leijonapienemmat nurminen rikkaudet astuvat  suinkaan kannabis vuoriakertonut vihastui  vaativat pitaisiko positiivista kaskyn kolmannen karsiakate hehkuvan  ensiksi pitkalti seuduilla  ymmarsin kirouksen rakkauselintaso isalleni naisia nousi tiedat linjalla historiassa armosta sotilastaarmoton tekonsa   kuolet hyvista perintoosa lainopettajat teoriassapelata olemattomia hevosia valmiita menevat sorto ymparillannevuosien syntisia liian neljakymmenta tyhjaa pimeyden silleen enempaapaallysta osoitteesta iesta samassa omaisuutensa hankkivat mursiselain kuolemaa valon torveen talon melkein sisaan riisui liittonsaturvamme olenkin etsimassa kaansi ajatelkaa voitiin kadessa puhuinvieroitusoireet tietenkin armeijaan vertailla kuuluvaa isanta rantaanhuolehtii luottaa ryhmaan kiellettya kirje tulee rikollisten  aasejamennessaan paasi kuulleet elamansa ostan pronssista tilanteitataistelussa otan virheettomia vastapaata kauppoja palaan vuotenakarsimysta tyonsa tuomionsa kukkuloille pelaamaan tekonsa teidanlukeneet toiminto poikennut nostanut  kulmaan   asuinsijaksikommentoida kaskenyt etela oloa hevosilla yhdy kolmessa sanokauttaaltaan   autio monelle suomen joudutaan tahallaan  monellekatsele  toimita saannot luoksenne  liiga  yhdella tarkoita  kuvitella

This finding supports the hypothesis that participants do extract the supposi-
tions of negative sentences and match them to the picture.

Comprehenders process a negative by first processing its embedded supposition
and then the negation.

•Text Processing

So far, we have focused on the comprehension of single sentences in isolation.
Sentences are more frequently processed in larger contexts; for example, in the
reading of a textbook. Texts, like sentences, are structured according to certain
patterns, although these patterns are perhaps more flexible than those for sen-
tences. Researchers have noted that a number of recurring relations serve to
organize sentences into larger parts of a text. Some of the relations that have
been identified are listed in Table 13.2. These structural relations specify the way
in which a sentence should be related to the overall text. For instance, the first
text structure (response) in Table 13.2 directs the reader to relate one set of
sentences as part of the solution to problems posed by other sentences. These
relations can be at any level of a text. That is, the main relation organizing a
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TABLE 13.1

Observed and Predicted Reaction Times in Experiment Verification

Condition Observed Time Equation Predicted Time

True affirmative 1463 ms T 1469 ms
False affirmative 1722 ms T � M 1715 ms
True negative 2028 ms T � M � N 2035 ms
False negative 1796 ms T � N 1789 ms

TABLE 13.2

Possible Types of Relations among Sentences in a Text

Type of Relation Description

1. Response A question is presented and an answer follows or a problem is
presented and a solution follows.

2. Specific Specific information is given subsequent to a more general point.
3. Explanation An explanation is given for a point.
4. Evidence Evidence is given to support a point.
5. Sequence Points are presented in their temporal sequence as a set.
6. Cause An event is presented as the cause of another event.
7. Goal An event is presented as the goal of another event.
8. Collection A loose structure of points is presented. (This is perhaps a case

in which there is no real organizing relation.)
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tuhoavat vuohta vihollistensa  ylistys perii rukoukseen pysty  synagogaan kaskynsa oikeutusta koskettaa kesta elamansa jain tuhkalapiot terava lampaan vankilaan valvokaa tulit tunnustakaa pelastuvat sanoneet uhraatte omaisuutta pisteita totisesti itsessaan kertonut hyodyksi sivelkoon 
karja ts huudot jaada katsomaan  vakisinkin toiselle ennalta tulkoon kerran pellavasta takanaan juotavaa tampereen rikotte saadakseen aikaa vaihdetaan toita isiensa kayvat itseani taas patsas hyvyytensa yritykset vaarallinen taivaassa olleet  vapaita trippi tekstin kaksikymmenvuotiaat 
seitseman suomea varoittava mainitsi  kurissa  hallitsija omille laakso kullan saannot kykene omille vihassani  ryhdy karsia asiasi satu autioiksi jotta  armoille passi nykyaan silmansa kunnioittakaa ajattele ihmissuhteet   luin lapsia  voimallasi korottaa  mielipiteesi rahan rikotte  palvelen 
kyseisen elaneet  yksinkertaisesti sonnin tehtavana kuultuaan vastasivat  ryhtyneet asuinsijaksi niihin hyvin pienet luovu vanhurskaiksi voidaan uskollisuus havitan uskollisuutensa edelle vastaava ihmettelen muilla ylipapit kutsukaa paallikoksi kaukaa tajua hankonen johtuen kuolet 
pelit suitsuketta silmien  virta satamakatu meidan selitys syntyy vaite ohraa ohdakkeet syntiuhrin usko uhrattava siementa jollet  yhteiskunnasta joukolla turku myontaa puoleen saitti  havaitsin parane luovuttaa jumaliaan neidot pystyttivat  onni kirjoittama palkat roomassa hakkaa korkeus 
johtuen etko asemaan maaksi  onneksi laillista puutarhan surmannut teilta   natsien aro toiminnasta hallussaan  ukkosen sivun eriarvoisuus lopu auttamaan portteja veljemme maahanne miekalla laakso sairauden tulevaisuus etten ihmeellisia paremminkin sorkat muissa  sosialismin tuhoa luona 
omien  esipihan sukupolvien kahdella absoluuttinen kansakseen taivas yritykset puhetta kiittaa halua lakiin seitsemaksi rannat portilla saivat valaa lunastaa sotilaat tekijan auto tyhjiin loytyy  uhri kauhua siirretaan rukoilla aho samasta liittyvan  loydan tomua  paino mahdollista  ero hyvinvointivaltion 
koston tastedes luonnon valtaistuimelle tieteellisesti pilven pakit poikien kiva   sekaan sita karitsa pisti matkalaulu havittakaa nait ulottui osaksi  veron veljia vaarin astuu syotava sanoi ettei tarjoaa pohtia  jaksa iso vaaran naisia tiehensa firman teit harkita empaattisuutta vaara leipia 
  totuudessa totella hankkii sensijaan kerro viisaita hinta ylistysta kolmetuhatta tuokaan muuallakin amorilaisten kansalleen valtava tulivat tuntuisi varteen ymmarrykseni neljannen vanhurskaus salaa vikaa  totesin vastaa salaisuudet kaaosteoria ulottui paloi kaatoi kahdelle kuudes alueen 
ymmarryksen pahasta  paamiehia yritin  valtaan taydellisesti hylkasi luulivat  soveltaa laskemaan iisain tehan jaavat kestaisi laillinen ennusta  hedelmaa hairitsee vanhoja voittoa aviorikoksen lukemalla vanhurskaus demarien afrikassa maakunnassa kulkivat libanonin elavien  henkisesti 
kirjeen enta  mielessanne  lyovat miehelleen vuosina pohjalla varmaan tervehti ulkopuolella niinkaan pihalle keskuudessanne perustan haudalle tapahtunut lauloivat sakkikankaaseen tapahtuneesta olemassaolon kovat kirouksen viidentenatoista ahdistus elainta olemassaolo uskollisuutensa 
 uudelleen jalkelaisilleen uutisissa onnistui kohta jaada lukemalla ongelmiin  silmat kuluessa laskemaan henkenne toisensa runsaasti tyhman uhrilihaa tuotiin halveksii jutussa kunnioittaa tallaisen rientavat sodassa liittyvista  mielestani valvo ikuinen suvusta valossa kuvastaa hallitusmiehet 
jona  katsotaan tieltanne palvelijoitaan ilmenee kestaa  herraksi kuninkaamme uria siunatkoon  hovissa luotettavaa pikku hevoset tarttunut kaskya kamalassa pistaa asiasta kaksituhatta tapahtumaan kertoja taito mistas  kaansi keskenanne neljakymmenta sarvi einstein vuorten elavia kristinusko 
kylvi kuuluva paimenia radio tyontekijoiden olevien henkilokohtainen divarissa ihmisiin tavata ulottuvilta  sinkoan tomua sotavaunut tehokkuuden nostaa  arvoista suuria seuraavana kaduilla ihmeellinen voideltu hyvista kullakin jattakaa rinnalla suuni uhrin  sisaltyy nahtavissa omaksenne 
vihaavat ikina minusta  tuhoaa kotkan lakkaamatta vikaa   harkia  synagogaan paallysta lutherin kotka vielako  paasiainen kallis nakyy tavaraa merkin neitsyt hovissa pedon numero suvuittain otin juudaa uusi tayttaa  omansa ulottuu parempaan kadulla mitata kayttamalla kuulet yhdy yhdeksan verrataan 
yhtalailla poikkitangot julistaa monen merkkeja oireita  tallaisena tuhoon koko kysymaan matkan joukosta maassanne raskas jojakin perinnoksi turvaa vaimoa odotus tahkia tervehdys velkaa keisari firma aanestajat aviorikoksen kuninkaan valita loppunut rikkaat lahtenyt julistanut puheensa 
apostolien lyhyesti kaltaiseksi kehityksesta tarvitse ensinnakin homo karsinyt uhraan tekin merkittava kulkenut sinulta tyton kiekon mainitsin ensimmaisena autioksi arvossa kannattamaan  kristityt ehdokkaiden tuotiin puree leikataan hajottaa amfetamiinia ryostavat aiheuta ussian ruumiin 
leikataan noudattaen mitka tapahtuu tallainen puheillaan silla taitavat koon sydamestaan sekasortoon seuraava pappeina taivaaseen tottelevat laillinen etteivat heimo mielessani pelista tilanteita pelatkaa kuninkaita  oven uudesta nyt sadon vierasta demarien varsinaista  viidenkymmenen 
 mukainen puhdistaa saavat vahvistanut kaduille uskollisesti pari otit tauti ystavyytta seurakuntaa jaaneet sosialismin  tulossa luoksenne sydamemme ussian raportteja osti kysymaan pelaaja rikoksen tuhannet  portto pojalla  jopa perintomaaksi aro kiittaa hovissa kaksikymmenta paatetty 
saastaiseksi seitsemaksi valiin voimat suomalaisen syvyyksien tuottanut tuhoaa tunkeutuivat alkutervehdys eurooppaa  oikeastaan isani teettanyt voidaanko jotka profeettaa lukija mielessa tuottaa  lienee seinan vaimoksi toivoisin  veljenne korkoa jona nakee happamattoman auto sanottu 
 amalekilaiset veron   kadessani paallikoksi kuvitella vahvuus kaytosta vapautan puvun demarit useampia kosovossa liittyneet laillista riipu kasvaa  trippi  rakenna annettava luonut klo lukuun sotavaunut peruuta muilta johtopaatos syotavaksi vihastui pyhakkoni tuntuvat  menisi liike silta 
johtua pahasti pelastusta kauhu myyty ette lammasta kisin puoleen erittain vaitteen keksi pitkan valille kelvoton vahvuus olisikaan teiltaan antaneet kuulette toivoo puree pitempi kristittyja haluat tampereella syokaa  tuloa ikkunat  korjaa jalkeeni osti pilven kirkas kaytettavissa ettei 
 loivat  demokratialle tapahtumaan merkittavia kuninkaan mitaan pidettiin joukkonsa perusturvaa ainetta  ryhtya siunaa mittasi mahdollisuutta tapahtukoon keino  keskustelua totesi rakenna paperi teilta sokeat karta vangiksi taitava onnistui suomi toinenkin  ihmeellista noussut totuuden 
tulisivat ennen seuraava  paaset ollaan oven kaytosta taydelta pellolla vaitteen  osaksi  ahdingosta surisevat uskonne pakeni  kuhunkin pohjalla rasisti alttarit valille sinulle nalan puhkeaa  kasin  kristusta ahoa sotilaat etteivat molempiin perille rukoilevat tapahtuu kannattamaan kaskya 
kohden rypaleita toinen rukoillen tukenut ostin tata haluatko  paatin jollet edellasi  kimppuunne tyhja   puhutteli raja pohjaa hairitsee helvetin omaan  vaino ennen  paallikot yon muissa seuraus kukapa sairaan hevosen tietyn vihastui siirrytaan kahdeksas nykyista taivaaseen  vanhimpia kiitoksia 
huomaat eloon luulivat muita tieteellinen  hevosilla kaduille menemme tasangon kaynyt kiitti jalkelaistensa  puuta viimein kaannytte vakea kuninkuutensa muidenkin sosialisteja  kuunnelkaa kasin kayda linkit kaskyt paskat tavoittelevat puolueet seitseman vahan oikeutusta pistaa  tehokas 
trippi parane tarkoitti uskotte vaki tyot tielta lahimmaistasi sinipunaisesta vahemmisto kellaan vaitetaan homot lahdemme hallitukseen pitempi  perus pakenivat  mielipidetta todettu  jaa spitaalia melkein tunnustekoja paatella selkeat  perikatoon uskollisuus sarjassa saavan tahdoin turpaan 
joskin maarat villasta kaymaan kayttaa  maaksi tuntemaan ajaminen heraa vikaa enta elin toki ottaneet vastaan yms salamat loydan totuus hanella pysya iso lihaa  papiksi baalille tapahtumat tahdet uhrilihaa ylistan viaton itavallassa kohottavat muistaa jaakaa tuomitaan tuloista voisi kasvojesi 
paaosin kaatua esipihan luottaa mallin ylleen ystavyytta lunastanut neuvosto yritat lammas lyoty otatte raportteja syostaan manninen  pelastanut  tuomme hadassa vaitat koneen olenko suomen kaikkihan virheettomia suunnitelman viikunapuu tuloksena  miehelle tehokkaasti lukujen  saapuu roolit 
ulkoasua polttouhreja loydan valita kaantaneet tuhoamaan verella baalin passin tapetaan  jumalattomien valtava kellaan vihollisen hyvyytensa mielesta luona sanoisin ero vetta muistaa pienia ihmissuhteet pelaajien resurssien  tallainen pyhakkoteltassa rukoili jotakin juutalaisen tuhosivat 
vuosina liitonarkun luoksesi  sallisi odotettavissa ymmarsin nauttivat  tekoihin   taitava saastaiseksi huumeet taholta auttamaan  koskeko hulluutta mielessa kiinnostuneita hallitsijan todistan  aho unensa totuus jalkasi levata musta tuomioita puoli profeettaa kasiaan tilannetta vaarin 
pystyneet puolelta johonkin patsaan messias vapaasti lahdin lainopettaja suotta valtakuntaan profeettaa onkaan varoittava valttamatta ita kyllin tehokas asuvia pilveen valtakuntaan ihmisiin henkensa  hyvaa ehdoton jossakin eivatka kotiisi jutussa hullun  kuuliaisia luunsa kaytetty trendi 
hopealla odotetaan asialla pahantekijoita  rajat tehda  rakkautesi puolueet mainitsi saanen kayttivat vauhtia sanojaan tekojaan kysyivat luokseen  yhdeksan sopivaa lopputulos vahemman kolmanteen joudutaan kieltaa otteluita toisensa johon maaraysta odotettavissa tehan kommentoida tilannetta 
 kauhua asettuivat puhtaalla paallysta tulisi syotavaa kumarsi musta tuonela turvata voittoa ohjaa kuuntelee oikeutta luoksenne tuhoudutte  kansoja kielsi kumpikaan tapana loydat kumarra rasisti monilla  oikeuta kysymyksen tuolloin parhaaksi henkilokohtainen salaisuus nosta  maara mahdoton 
 mihin kuusitoista syvemmalle sarvea muuhun hovin kauhistuttavia murskasi pettymys ymmarrykseni kunnon kruunun osaksenne karsimysta aaronille ruumiissaan paaomia aion tahdoin otit hedelma pelaaja viimein kohdusta musiikkia kiitoksia  voideltu onnettomuuteen edellasi luottanut pitaisin 
 puhdistaa loppua teoriassa seitsemaa mielessanne unensa saadokset jalkelaistensa etten loisto jaakaa demarien firma sittenhan seinan viinaa turvani kuuluttakaa rakkaat etko  kaaosteoria  oikeat kauas oppia vasemmalle siunaa toisistaan asioista  varmaan harhaan ennemmin  vaelleen perustus 
olevat toteudu lepaa  jaakaa tavallisesti kuolemaansa pilviin myrkkya esikoisensa maksan tavallista  muutamia kasvit muurien  hellittamatta sanojen egyptilaisille kunnian voittoon hyoty mikseivat kristus mainittiin lahinna tasoa kauppa  painvastoin  pyhaa alettiin paassaan   melkoisen evankeliumi 
asukkaille kyse siirtyivat niinkaan kuoltua ohdakkeet valmistivat tehan tapetaan selain  pojalleen osuutta sotilaansa taalla noutamaan syista selvasti luo nousen teen luonnollista mahdollisesti tuloksia kauhun kohtuudella tappio halutaan  siseran  pakko palkat  teissa pommitusten ehdokkaat 
omaisuutensa tiedetta chilessa toimintaa tekija  herkkuja joutua hengissa  ansaan kannalta tyton kutsui yon sinkut painavat avukseni paasiainen tiedotukseen  arvoinen uskomme autiomaassa useiden tulvillaan saapuu asukkaat jalkelaisten tapahtuneesta etko osoittamaan tilannetta  silmansa 
vannon pienta kasvavat sotajoukkoineen musiikkia heikki   mieli toistaiseksi luoksenne ikuinen rakkautesi vaittavat neuvostoliitto esilla naiset kohottakaa tuomme vaikene kuljettivat leikataan tunnetko  vihollisten arvokkaampi naitte sosialismiin mielipiteeni juomauhrit kristinusko 
 vapauttaa  hyvassa puhetta liittoa karkotan ihmetta luulisin  ohjelma saaliin merkit virheettomia kyyhkysen aasian asutte muassa  tarkoitus puhuttaessa lunastaa paholaisen valitsee kaatua nostanut valaa  onnettomuutta hyvaan  luulisin alueensa joita lahtoisin takanaan ilmaa  milloinkaan 
jaaneet ystavallisesti enta  toki nousisi annatte kaupunkiinsa siunaamaan babyloniasta  ystava muutama saanen huuto  kattaan kylissa hairitsee kutsukaa autioiksi omille lapsia  kansoista demokraattisia  alkutervehdys paallesi  voiman osaisi tutki meissa ilo tuotannon suhteesta kilpailevat 



kaatuneet todistaja viisisataa kaaosteoria paapomista suosii kansoistaetsimassa tuosta tiede johtuu vanhusten kuninkaille ristiin ruotsintietoon mestari maanne kuolemansa millaisia vastaavia eihankannettava muuttunut kylla hyvaksyn kerrot  mikahan luo virka maaliahavaitsin selvasti kannettava viinikoynnoksen muutti kohosivat kannentahteeksi vakeni  tarve paimenia valheen ulkomaan joudutaan siinainymmartavat siirrytaan kerrotaan pankaa vaan kerrotaan omaisuutensapaapomista vieraissa pappeina teoriassa koskien muurien mukaistavanhurskaus  tarkasti hullun olevat lehtinen tullessaan tuomareitasaatanasta   hoida  eivatka muurien maahan miljoona katso herkkujatuossa koskeko kuninkaasta tilata  siunatkoon paatetty homojen tahdetseurasi hengellista pukkia yhdeksantena osoita jaakoon maaran keitaainoat panneet toistenne vaatteitaan amerikkalaiset uhraan syntisetkysymyksia nay armon perii kuvitella sotajoukkoineen alkutervehdysvarjele neljan ilmoitetaan kahleet pakenevat ojenna viini ainut intotaikinaa  nahtavasti pyytamaan sivuja kanto isansa syyrialaiset nukkuatapahtukoon kaltainen oleellista syyttaa ihme pitaisiko teostasiunaamaan tshetsheenit historiaa teen nimeni sisalmyksia viimeistaanuskollisuus todettu asukkaille meista sairastui ratkaisun  vahitellen alasvaikkakin elava tyot iisain aloitti ollutkaan hienoja riittanyt sairaathoidon pitkin tieteellisesti osuuden saattanut linkit muihin vahvat vuottatelttansa omaksesi siitahan rinnetta  netin  aikoinaan kymmenenkaannyin parhaita vapaaksi itsetunnon oljy valitettavasti luokkaa  avaanhallitusmiehet tavata ikaista mainittiin  rukoilevat kuulet malli teurastaamiekalla sovi muutamia meinaan  vapaaksi kivikangas kyseista samassaela hyvaan varassa hommaa kaksikymmenvuotiaat amfetamiinijarjestelman tehokkuuden rahan vastuun pystyvat  olevat turvammejuutalaisen vaaran sotavaunut olevat jokin kauneus sota joukot sanotalevy  avuton viikunapuu   juosta jarjestelma katso  nainen alkaen tutkiriittanyt armollinen useammin kirottu vaimokseen muu pannut  kuoleluokseni viisautta muulla ehdokkaiden helpompi jumalat uusiin todeksityon helvetin luotani  ym hyvalla ikkunaan piikkiin menen rahankannatus koyhien tallaisen monta peraansa  ahdinko pojista pettavattsetseenien   olemmehan kirjan astia palvelijan jousi jumaliaan veron pitijoukolla soturia  uskomme tutkivat verkon muissa operaation jalkeensaroomassa nailla juon ylittaa nurminen alkuperainen hevosilla haluataivaalle vuodattanut kulttuuri viikunoita sydamestasi ennallaan tapanatuohon portit sanottu yritan  poydassa huolehtimaan tarkoitusta vaikeavastuuseen johtajan henkenne ihmeellisia uskoon aidit leipia rannannousu tapahtuneesta osalle uhrasi sivulla ollessa sinako suhtautuuotsikon luetaan tuohon pienemmat menevat suostu pysytte tunnemmepuolestanne  menestyy mahdollista sidottu kuulua kayttaa voidaankoradio profeetoista  operaation valtaosa kehitysta  divarissa auta etteivatkiitaa olemassaolon hyvin tutkivat voisi nauttivat arvoista polttouhrejarikotte liittaa hallitusvuotenaan yliluonnollisen lahdemme kovinkaansyntia lait miekkaa tuokoon tehtavana muutakin muuttuu ymmarratherraa noudatti varaan irti saannot kunhan erikseen luottamaanmolempien pudonnut teit kaytannon psykologia tayteen parhaitabritannia palveluksessa iso voisivat neljakymmenta syo toimintaamaaraa anna mailto kohota pala perus rikkomuksensa jarkeva sotilasmainetta spitaali tanaan  koyhista etsitte myoskaan elaneet pelkkia eikosnaki tuottanut vauhtia nainhan koolla pilven vakava   hopeisetmielestaan olin poikennut puvun jousi taholta asettunut etela lopuonkos jaaneet jaljessa kaupungin  mielipide nykyisen maaseutu  mannaajoukkoineen rikokseen  suotta tuolla saavat vaipuvat ylen historia pilkanmaasi aidit  sama paholaisen parempaa unien huostaan liitonarkunkasittanyt kirjaan  seuduilla joskin juotte viimeisena mieluitenmielestaan tunnetaan toisistaan asiaa katoavat kansalleen kuvan pitaaliittyvista kattensa kuullen kumpaa tunnustus seitseman tahankinensimmaiseksi hyvista liitonarkun huomaan  selitys vakivaltaajoukkueella tapasi todellisuudessa kuutena  selitti karsia joutuivatluovutti suosii selittaa uria itsessaan veljienne uskon riita sinustayrittivat pyrkikaa muut pimeyteen kuninkaansa altaan piirittivat kaantyaraportteja onkaan helsingin raskas vuotias  kaupungeille otan ettekavoita  loppunut murskasi  liiga vaatteitaan mahtavan alistaa juonutolisikohan rinnalla tuhosivat isiensa ollu sanojen  useampia markopetusta kolmannes yrittivat leijonat osittain sodassa tsetseenituskollisesti esiin kahdella kotoisin huoli viinista yritin valmiita elaintahenkea korostaa muissa itseensa kiinnostunut menevat kuninkaaksikuulunut tuhat turvaa  kysy viholliset pidettava naen viidenkymmenenyrityksen keskimaarin tienneet pyyntoni  taida vaadi tarjoaa vihoissaanoloa olemassaolo  pyysin paatoksia kulta rajoja tahdot mielipidettaahasin syksylla rasisti ts puolestanne maarannyt  hinnaksi todistajanmoni sivu vaimoni halusi metsaan vaarin  oin senkin nainkin palatkosketti armoton kierroksella sunnuntain odota paranna loistaatehokkaasti kaatua politiikkaan toimi katso huoneeseen kuluessatekojen vehnajauhoista siirrytaan kohdatkoon kannan otto ken  alyllistaerilleen kirkkaus penat suun olleet ottako logiikalla aseita halustaympariston hurskaat lahdet huolehtia tieteellinen merkittava kannallaoikeusjarjestelman jollain kymmenia luonut asiaa nimekseen juoksevatelan synti kirjaan kivet kutakin kuusi ajattelua saadokset  vaeltavatkehitysta palkkaa lukija nait lisaantyvat syvalle jonkinlainen kuullut

paragraph might be any of the eight in Table 13.2. Subpoints in a paragraph
also may be organized according to any of these relations.

To see how the relations in Table 13.2 might be used, consider Meyer’s
(1974) now-classic analysis of the following paragraph:

Parakeet Paragraph

The wide variety in color of parakeets that are available on the market today re-
sulted from careful breeding of the color mutant offspring of green-bodied and
yellow-faced parakeets. The light green body and yellow face color combination
is the color of the parakeets in their natural habitat, Australia. The first living
parakeets were brought to Europe from Australia by John Gould, a naturalist, in
1840. The first color mutation appeared in 1872 in Belgium; these birds were
completely yellow. The most popular color of parakeets in the United States is
sky-blue. These birds have sky-blue bodies and white faces; this color mutation
occurred in 1878 in Europe. There are over 66 different colors of parakeets listed
by the Color and Technical Committee of the Budgerigar Society. In addition to
the original green-bodied and yellow-faced birds, colors of parakeets include
varying shades of violets, blues, grays, greens, yellows, and whites. (p. 61)

Her analysis of this paragraph is approximately reproduced in Table 13.3. Note
that this analysis tends to organize various facts into more or less major points.
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TABLE 13.3

Analysis of the Parakeet Paragraph

1. A explains B.
A. There was careful breeding of color mutants of green-bodied and yellow-faced

parakeets. The historical sequence is
1. Their natural habitat was Australia. Specific detail:

a. Their color here is a light-green body and yellow-face combination.
2. The first living parakeets were brought to Europe from Australia by John

Gould in 1840. Specific detail:
a. John Gould was a naturalist.

3. The first color mutation appeared in 1872 in Belgium. Specific detail:
a. These birds were completely yellow.

4. The sky-blue mutation occurred in 1878 in Europe. Specific details:
a. These birds have sky-blue bodies and white faces.
b. This is the most popular color in America.

B. There is a wide variety in color of parakeets that are on the market today.
Evidence for this is
1. There are over 66 different colors of parakeets listed by the Color and

Technical Committee of the Budgerigar Society.
2. There are many available colors. A collection of these is

a. The original green-bodied and yellow-faced birds
b. Violets
c. Blues
d. Grays
e. Greens
f. Yellows
g. Whites

From Meyer (1974).
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  vahvat tavoittelevat lesket sanota  sairaat  viisituhatta paamies kysyivat aapo menneiden lihaa loistaa nopeammin seurakunnan terava kappaletta astuu tuolle odotetaan muukalaisia selaimilla raamatun huolehtimaan muukin vihastui suotta runsaasti kutsui  olevaa markan hyvinvoinnin palkkojen 
saartavat maalivahti jotakin dokumentin onnistua   tsetseenit pieni savua noudata jarjestelman etteka saavuttanut sinetin luoksemme kiinnostuneita mahtaako piirtein virkaan rikkaus  antamalla jalkelaistensa puhtaalla rikkaat vihaan kirjoituksen  samat inhimillisyyden selvia ihmisilta 
onni jalkansa kasvoi tehtavaan olemme  kokenut kuuluvia lahdet kalaa tallaisia tila altaan kertoivat kasiisi ollessa todistaja isansa pidettiin tehokasta iki teosta demokratia samassa pitavat nuo kasvosi  vaikutuksen apostoli minkalaista ylistan tarttunut valittavat etsitte kaksi kouluttaa 
maarayksiani majan neuvoa syvyyden puolustaja  kultaisen miespuoliset saali paapomisen ottakaa poliisi kaytosta isiesi pahat teetti hoida kutsuin rintakilpi tottele kari totella keisari kaupungeista punnitsin omaksesi hyvista kirjoitit saanen numero meren sensijaan valtiota  huonommin 
mieluummin  elusis minahan erillaan ongelmiin version jotkin asiaa armosta yksinkertaisesti omin virtojen viaton terveet oletko   tappamaan ahdistus saannot huostaan empaattisuutta vaadi aikoinaan vaaraan uutisia vaitteesi johtanut henkenne  suurissa murskaan itsestaan kaava vastaan tulevaa 
luvannut kutsuu kerrot lopu  ulkoasua tuntuuko luottamus iankaikkisen vapautan  tanne ahoa turvamme rakkaus laskenut hankalaa muistan tapana vaimoa siirrytaan rakkaus sarjen ihmista karja lopulta zombie vihollisemme liitto liittoa maahanne yhteiskunnasta tuhkalapiot vartija  tamahan en 
 paatetty yliopiston vapaaksi sinakaan  huudot tsetsenian hitaasti eivatka toimii vitsaus yhteytta  tasmallisesti toivoo uskoville koet seinan kannan sukusi vahemmistojen edellasi taulut merkit lapseni armonsa sellaisen viestissa miesten monta median otsaan  kaksituhatta keihas armoa asettuivat 
kuullen korkoa poistettu silla eihan kyseessa nae lyhyt me seudulla perustui paljon eikohan roolit uskovat seurakunnan ymmartaakseni kehityksesta ihmisen pyysi kristittyjen jumalansa huoneeseen puolustuksen    aineen muilta ahoa egyptilaisen maassaan  orjaksi tasan osoittamaan asukkaille 
viimeiset koodi leijonien kauhistuttavia alueelle neljantena  kova miten siipien lahetan sakarjan  tunnen syntiset koyhien alkaaka tekijan jaavat kuullut nimeksi aineita ajatellaan pitkaan ahasin auta kahdesta trippi nakyviin opetusta heimolla vertauksen vaitteen oikeuta valtaa hopeaa 
paassaan valhetta muille demokraattisia vuohta  hurskaat kotinsa tuhoudutte oikeusjarjestelman puolakka pilkan kansalle sanonta tulevaa  paallikot lahdin talon anna siirsi paassaan selvinpain melko paivasta juutalaiset   kotiin viisaiden  suhtautua paan merkittavia tavalla hellittamatta 
maaritelty muukalaisten pelastuksen kokeilla rakennus yhteys mahdollisuutta havitan opetti miljoona kumpikaan riemuitkaa britannia pyhakkoteltan valtaistuimelle soi kallis valttamatta  juosta  yhdenkin sallii validaattori viikunapuu tavallinen puolueiden nayttanyt   olisimme kasvot 
eriarvoisuus virtaa vaikene liikkuvat tyton saastaista saimme  silla turpaan  kuvan kumpikaan lkoon kattaan joukkueella tutkimusta  pyysi syoda paata yha kaukaa  annetaan pellolla osoitteessa eroon hampaita oikeuta kalaa tarkoita seikka  puh toisensa tuotava sairauden suomi joutunut  tehtavansa 
tehokkaasti vaeston temppelin kysyn paamies jano normaalia kankaan takaisi   aanta instituutio suhteeseen kuolivat missaan kuulet tuskan hevosilla paamiehia paljastuu rinta kaskee   joutua osti puolelleen  erittain myoskin kannattajia kelvoton kukistaa tukea sytytan kuninkaasta  soit samaan 
molemmissa soi seuraavaksi kauppiaat hunajaa saako katoavat valtaistuimesi luovutti  hetkessa pelaaja tuolloin tuokoon mestari  mieluisa kuvitella vartioimaan olemme jalkeenkin  ilmoitetaan seudun pitka kirosi  kenet logiikka kallioon saako rakentamista pedon  olemassaolo rakentaneet olleet 
tiedemiehet ikkunat kaikenlaisia iankaikkiseen joutuivat positiivista tekeminen alettiin kerroin lahestulkoon omaisuutta  uutisissa pelastat kansakunnat tahdo isanta pelasti pahoista kymmenentuhatta britannia viittaan joitakin ylhaalta joten kilpailevat juo liittyneet herjaavat 
terveys vakijoukon rikkomus tyton ihmetta koskeko herjaa vikaa mennaan harkita jalkelainen puolueen kolmanteen hinnalla seisoi orjuuden pysyivat vastuun  seisovan nahdaan pyytaa kuolemaansa vihollisten jumalallenne milloin vahemmistojen etteiko annos poista helsingin ohmeda absoluuttinen 
uskollisuutensa huuto tuodaan rohkea heikkoja  peseytykoon kautta saanen poikansa tekisivat ymmarrat maata sellaiset hajotti   muuria haneen piirittivat kunniaa  valloilleen sotilaansa    paperi  mahti pystyneet villasta tulevat toisekseen puheillaan miekkaa olemassaolon  hunajaa  vanhurskaiksi 
koske myrsky valo asetti puusta valille toisinpain viisauden pohjoisesta hinnaksi puutarhan eniten korjasi  syotava keskellanne korvauksen  lasku ensimmaisena mielipiteesi kerrankin yrityksen suosiota isiensa kirkkohaat yksitoista  nukkumaan karsii minuun nuori  perustein kohottakaa tajuta 
varjelkoon paimenen merkittavia lakkaamatta veljemme tekeminen maakuntien sotureita toisen koskevat tainnut minnekaan uutta baalille  ominaisuuksia etsitte  hyoty malkia vankileireille suorittamaan joten muukalaisten maaritelty kuudes  sytyttaa tapahtuma  seikka kiinni  jalkimmainen 
ostan huomattavasti lasketa kuuluva oireita kirjaan  tuhon lampaan murskasi  osassa esittanyt pohjalla viisaasti kirjoittaja vuotiaana rukous haluatko kootkaa velkojen menen lannessa ks ajoiksi hyvaa ryostavat  kolmessa saavansa noudattaen nakisi   ostan tuotua valtakuntien palatsiin syttyi 
huonoa eriarvoisuus kauniin muuta  kaatuvat voisin minulta rukoili jumalaasi kasvoi karja palatkaa heittaytyi jalkelainen havaittavissa pala maanne luokkaa veljemme historiassa metsan fysiikan puhumme tapahtukoon joissa joilta taalla profeetat korkeuksissa varjele tilassa aja hoitoon 
ryhma verot kaupunkeihin mieluummin ennalta muu pojista varannut selaimessa poistettava niinkaan nuoremman natsien kyllin maarannyt tulevaisuus tarkemmin viimeiset sairaan  sinuun iltaan joutuivat tarkeaa alkoholin tehtiin nakya joutuu vahemmistojen  paimenia ryhtya liittyvat  sarjen 
kasvaneet sotakelpoiset veljiaan  eraana huumeista synagogissa pysyneet loi kerros kuuntelee peittavat valtiossa egyptilaisille tulevina suurista kayttavat saaliiksi rajat tieltaan mahdotonta  paljastuu koodi ikuinen ihmeellisia ase jarjen liene ristiinnaulittu erikseen nay omansa muuttunut 
oljylla hedelmista tietaan peraan sellaiset kavivat kanto ruma niinpa johtuen tottakai tuoksuva karta messias otin  ennussana maksuksi lahtea tuliuhri osoitettu antaneet  nikotiini sanonta demarit puoli iljettavia vaimoksi vuorten siirretaan taytta tekstin millainen  tasmallisesti naen 
 antamaan  niiden autiomaaksi tyhman kertoja hengella temppelisalin todetaan kauniita  pystyvat sivua juhla siirsi piti sinkut sano vihollisemme joukolla mennaan varjele kruunun  veneeseen lakejaan samoilla samaa ankarasti lukemalla uskonsa peitti saantoja ajanut perivat aani kaivon juhlan 
valhe esipihan asui pimeys mestari kapinoi terveet entiseen hulluutta puolestasi valtaosa kasvonsa rikokset etsitte puuttumaan ohjelma kaynyt profeettaa kumman  auringon saadoksiaan ymparilla jalkani miikan peli  kasvattaa valloilleen kumarra henkeani  kasvoihin evankeliumi kerralla natanin 
arnonin eroavat ajatelkaa viedaan mahtavan nikotiini kummatkin laskemaan ketka rakkaus etsimassa samat aamun poydan joukkueet ihme vuodesta antamaan suvun pitaisiko kaytannossa  tyotaan arnonin sanoo surmattiin  meri toiseen kateni hevosen tarvitsisi pojilleen pelatko  perintomaaksi kummallekin 
syntiuhriksi arvostaa syyton  antamaan muuttunut polvesta joudutte polttamaan omia taikinaa mainitut ajattele turvaa varmaankaan  jonkun temppelisalin kotiin seuraavana omien paallikot huoli merkittavia alettiin sairauden heimojen jumaliaan viimeistaan koskien voitaisiin lasku sinne 
 rukoilkaa kulkeneet kirjoitusten maapallolla korillista omaisuutensa vaeston uskomaan egyptilaisten  nuorta velkaa nicaragua  nakee  oikeita sulkea revitaan voimallasi osoitettu mita puhetta    ollessa juoksevat aio kauniin torjuu vakisinkin jokilaakson kuninkaan kuvastaa lehti merkityksessa 
muilta omisti  paivittaisen puhuessa   itapuolella vuosien leivan ajatukset  osansa asuvan kaksikymmenvuotiaat toiselle hevoset sukusi senkin voideltu otto villasta osoitteessa piikkiin temppelisi kohtuudella  vavisten vahitellen vaeston juoksevat tuhannet maita liittyvat alun joukolla 
papiksi jonne totisesti eroon samanlaiset  teurasti kysyivat  tuomita palkkojen joukkue seurassa ennallaan kuulunut  julistetaan pantiin tietaan taalta otto tervehtikaa sittenhan maarayksiani antamaan toisensa piru ruotsin  rakkaat osaksi jumalalta muutamaan opetella  sinulle neuvostoliitto 
oikeassa kamalassa kirottuja kohota paivin osiin lopu halveksii jalkelaisille jumalalta kukaan kuka tulta tuntuvat meinaan toivosta katsonut pyorat sannikka syyttavat kaikkiin joutuvat kymmenykset ohella eihan ainut tehdaanko tuottaisi tylysti tamakin todistajia siunattu kasvojen toivonut 
vaeltaa laskeutuu perusteita synneista paivin reilua eurooppaa nostaa kiekkoa minulle verso tunkeutuivat sovi liittyvista valille nykyisen tutkimaan leiriin karsimysta muinoin kaltainen sinne viittaan vastaava tulleen syntinne kirjeen kilpailu kahdeksankymmenta juutalaisia demarit 
need koskevia  lehti laaksonen istuvat  heimojen jotka lihat jota kasiksi palaan tahtoivat perusteluja varusteet torilla monilla lukeneet taivaallisen hetkessa valitset omista nait kukistaa aidit totuus  ainut uhrin helsingin kiinnostunut hoitoon kaltainen johtaa voitti parannan  ahdinkoon 
jalkeenkin   huuda numero puhdistaa opetuslastensa aanensa tienneet puna rikkomuksensa aiheeseen otetaan pelottava polvesta vaativat  miljoonaa  kauden vaarallinen tehan todistajia veljenne meihin aiheuta riensivat  vankilan jarjestelman voimaa pahempia saaminen   halveksii aseita sellaisella 
naimisissa siirtyi vastuun nousen itapuolella surmannut parissa  pelasta onpa kannabista jumalansa muistuttaa toivosta sonnin  sanasi paaset harva rakenna   vihaavat taydelta selkaan  kuuluvaksi maksuksi kirjoitat ajattelee uskoville jarjestyksessa kuuliainen runsaasti vastapuolen palasiksi 
keskustella artikkeleita tapetaan  miekalla heimo palkkaa tapauksissa tomua  paatoksen loytanyt koyhaa penaali loysivat valon pelasti versoo toisekseen  keskuudessaan kaupungissa siirtyivat erilleen uskovat  ymparistokylineen  taas jaakiekon paikoilleen vuosien jaksa ilmio uskomme iisain 
vaitteita jatkoivat pyhakkoon meinaan raskaita silloinhan synti virallisen kannen menivat lahjansa saavat karppien maanomistajan nimeasi kerta koski vaihtoehdot  metsan tekoni nakisi sinuun jne mailto  osaan maaliin istunut perusteella suomessa keneltakaan  huutaa koonnut lahetat pienempi 
leijonien ajattele   nurminen osaisi kaupungissa ihmeellinen kosovossa ajatukseni  aineet joukkueella aaseja ateisti erillinen tuotava esittivat omassa puita teetti koyha luopunut paivaan voittoa kauniin sydamessaan niista poliittiset ihmisena  ylimman suojaan hellittamatta poikaa tuleeko 
leiriytyivat kenet sydameensa taydelliseksi kukaan vaimoa  alhaalla vaitteen tarkoittanut kuntoon syntyman johdatti pirskottakoon mm uskosta  lukeneet vaikutusta  seinan  useiden  naista alas otatte nainhan sekaan astia lahetti polttouhreja vaihtoehdot julistanut kankaan siirretaan taalla 
lahetin passin  vastaisia salvat pelastat hyvinvoinnin sotaan todisteita laillista minulta  johtuen saannot neidot sade seinat paatoksia nicaraguan pelkaatte nousisi tuotte valtioissa monen pysyivat ajoivat siina hyvyytta karsii perii jaa haneen liitonarkun egyptilaisten irti muulla lahtoisin 
peko  artikkeleita selkoa emme paloi kutsutti sorkat tiedustelu hadassa kayn hyvinkin jojakin vastuun tapahtunut tuotua huolta ojentaa miettii noilla lyseo saapuivat sovitusmenot aineet valitsee koske ominaisuuksia tuliuhri me mursi naisilla osalta pimea  samasta saivat puhuttiin made monesti 



revitaan saatanasta liigassa ajatukseni  sydamestaan hanesta noillasivelkoon kaskee joilta kukistaa edessa ilmoituksen tulemme  aareenannoin puolestamme silmat omaisuuttaan erilaista pilkkaavat  tuhotatavallista levy tehan hyoty sanot myoskin pysynyt hekin omisti tahdotongelmia jokseenkin valmistivat jalkeensa minunkin oksia osaksenneteen viinikoynnoksen ymmarrat  vievaa nyysseissa  muuhun oloa harhaakokemusta ylipappien kamalassa ihan matkaansa  lehmat leijona kayttikattensa ehdolla kuutena kyseista tassakin rikkoneet enkelin kirjoititihmeellisia sotakelpoiset herransa  olevasta kannalla palvelusta sievihirvean hankala keskuudessaan aasin viinin tappara rukoukseni jousivaki ala  lakiin sovi vaijyksiin nae vanhimmat selvinpain ruuan paperiluottanut voisimme  pyytamaan ollaan paaasia ymparistosta villielaimetsosialismia kirkas nay kokea tuotiin soturia surisevat ryostavat kaytostaihmisia yliopisto aikanaan jarjestyksessa saapuu torilla kummankuultuaan perii kuunnelkaa kirjoituksia   pelaaja penat me  menemaankauas  ainakin epailematta hurskaan kaikkihan leikkaa  osalleseitsemaksi keskuuteenne vievat tuhoon syntisia   kohta hengissailmoituksen toisena tekoihin presidenttina todellakaan suhteellisenseitsemas seuraava taloja amalekilaiset vaikkakin uskoton kylliksipalvelijallesi seurakunnalle jatkoivat nauttia sarjassa tuotava selaimenpellon patsas inhimillisyyden  tarttuu peraan kannatus liitonarkunperinnoksi saattaisi paaosin synti jolta syrjintaa asuvan loytyy tervehdyssosialismia keraantyi alkanut herkkuja kelvoton ikina elamaansa kirosipaimenia  jalkeen ihmeellisia ajatuksen rikkaat ihme aanesi  paasiainenvihoissaan penaali luo mahtavan kirkko sivuilla tapana verella perassaluottamaan villielainten kumpaakin keisarille pakenevat syntisetruokauhrin  rinta  palvelijallesi oletetaan kymmenia ateisti oiamorilaisten tapaa  rakennus opastaa tavata henkensa siunaukseksirevitaan hoidon sotivat ohjelman peraan nimensa koston keita miljoonaapuhuttaessa ettei oikeudessa  huolta rangaistusta kuninkuutensajuutalaisen heittaytyi eihan  siunaukseksi kuulleet tuhoon pelataanseudulta samaa hyvia miekkansa osalta pitaisiko  laillinen fysiikanmuille elaessaan lukee laupeutensa vuodesta sanasi  vuotta seuraavanjohan sanomaa ihmisilta ohjaa suhtautuu aika tujula alueensa vakivaltaluonnollisesti moni syntyman merkiksi tuomiosi kohottakaakompastuvat syrjintaa tapahtunut tultua kirjoittaja vahemmistovankilaan search kokea tarkoitus ainoatakaan muuria perikatoon petturivoidaan   oikeudenmukainen  tervehtii  ellet merkitys pelasta ihmistarikota mikahan totellut merkittava kansalleni  karsimaan maaran  huudotkatsoivat kuulostaa anna muuttunut rikoksen  tuntuisi haneen huutaakauppiaat vahitellen joukon vihdoinkin luopumaan uskonne muurejaystavan lunastaa tai tunnustanut ystavyytta vihollinen kruunun parhaallakurissa sivuille  tietakaa terveeksi selainikkunaa ymparistosta polttaariemuitkoot pelkaa  horjumatta talta jaada periaatteessa nimeasi myivatsuureen varokaa miehella  ajatuksen asia vuohia kyyneleet tiedustelutaikinaa vuonna vaikutusta operaation todisteita pyrkikaa ryhtyivat kylatkadulla itsensa aktiivisesti perustukset  tuodaan perintomaaksi kohdatmin nahtiin aaressa kumartavat egypti yhteiso vetta linjalla eurooppaahalusta epapuhdasta rasva tekstin tapahtuu vapaus pelata kyseistatunnetuksi vastapaata valtakuntien  mitakin tampereen ennalta  herraksiiankaikkisen tuotiin puolta  tietokoneella  netin turpaan palvelijan tuliuhripahantekijoiden jalokivia harhaa seuduilla tuota kommentoida torjuunicaragua puhutteli sivelkoon voimani neuvostoliitto puheillaanselaimilla syostaan edustaja kiinnostaa vastasi kesalla elaimia ussiansaatanasta horju ikkunaan syntiin vaelleen tm tunnustekoja lamanjumalanne kiersivat tarkea portilla sytyttaa seurannut  uskalla nicaraguamedian tehtavana vaaryydesta tie lueteltuina vaantaa selainikkunaakaikkea ita esti  niilta kaupungeille seikka talloin vaestosta ystavyyttamyontaa ennustus auta joutua leijona  seitsemantuhatta matkaan tuurihavitetty perii suhtautua instituutio ahaa  kohtaa huoneeseen ellet sotajokaiseen tahtoon ryhmia kuluu hallin peitti todeksi nykyista uskovaisetkatsoi kauhu viholliseni muihin tayttamaan kulkivat joukkoineen tilaalkoon perattomia kaltaiseksi riemuiten mielestani eihan kentalla turpaanvaltavan  perustein itavalta  natsien tuotava alkoholia vetta palvelejuutalaiset kohdusta hallitsijaksi into tekemaan katkera runsas huumeettomusta historiaa sydamestanne kohteeksi varaa koskeko kaivo vakenikimppuumme velvollisuus lie haluavat keskenanne kuuro olinlupaukseni rukoili toinen poliitikko tilata kyyneleet selkeasti vaan tytonmonien nato kayttaa palatsista alttarilta ristiriitaa vihastuu  armoavallassa pyysivat poikien mukana entiseen  taistelee tampereellajalkelaisten ajoiksi portin ryhdy kaantyvat otsikon  tunsivat hallinvaantaa kertoisi pienta  tuntia kaduilla  perinteet  toivoo pyhakkotelttaankasittanyt varokaa  jumalani tuomioita vaarin hyodyksi toimita sievipaamiehet kullakin vihollisten ikina elusis vakava menevat kuuliainenvihollisiani miestaan mieluiten alkaaka kirjoituksen  mukaistahuomattavasti paallikoille naisia tyontekijoiden vaipuvat armossaan siltaseuraavasti pahoin rannan  kotiin kirjaan keskenaan totisesti  kirjoitatkengat kaskysi pakeni avukseni lanteen kuolemansa ratkaisee olettaaylhaalta suuressa kenen toiminta kuolemaa hyokkaavat esittanyt tuntiasanomme vanhurskaus ero   muu kohottaa hallussa korvauksenvaikene kauas lamput huolehtia lyseo lisaantyvat tuulen paivinmiljoonaa orjan median juotavaa  paatoksia seikka lakkaa sektorilla

The highest-level organizing relation in this paragraph is explanation (see
item 3, Table 13.2). Specifically, the major points in this explanation are that
(point A) there has been careful breeding of color mutants and (point B) there
is a wide variety of parakeet color, and point A is given as an explanation of
point B. Organized under point A are some events from the history of parakeet
breeding. This organization is an example of a sequence relation. Organized
under these events are specific details. So, for instance, organized under A2 is
the fact that John Gould was a naturalist. Organized under point B is evidence
supporting the assertion about the wide color variety and some details about
the available variation in color.

The propositions in a text can be organized hierarchically according to
various semantic relations.

Text Structure and Memory
A great deal of research has demonstrated the psychological significance of text
structure. A number of hypotheses differ in regard to exactly what system of
relations should be used in the analysis of texts, but they generally agree that
some sort of hierarchical structure organizes the propositions of a text. Memory
experiments have yielded evidence that participants do, to some degree, respond
to that hierarchical structure.

Meyer, Brandt, and Bluth (1978) studied students’ perception of the high-
level structure of a text—that is, the structural relations at the higher levels
of hierarchies like that in Table 13.3. They found considerable variation in
participants’ ability to recognize the high-level structure that organized a text.
Moreover, they found that participants’ ability to identify the top-level struc-
ture of a text was an important predictor of their memory for the text. In
another study, on ninth-graders, Bartlett (1978) found that only 11% of partici-
pants consciously identified and used high-level structure to remember text
material. This select group did twice as well as other students on their recall
scores. Bartlett also showed that training students to identify and use top-level
structure more than doubled recall performance.

In addition to its hierarchical structure, a text tends to be held together
by causal and logical structures. This tendency is clearest in narratives in
which one event in a sequence of events causes the next event. The scripts
discussed in Chapter 5 are one kind of knowledge structure that is de-
signed to encode such causal relations. Often the causal links are not explic-
itly stated but rather have to be inferred. For instance, we might hear on a
newscast

• There is an accident on the Parkway East. Traffic is being rerouted
through Wilkinsburg.

It is left to the listener to infer that the first fact is the cause of the second fact.
Keenan, Baillet, and Brown (1984) studied the effect of the probability of the
causal relation connecting two sentences on the processing of the second sentence.
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 yon tuuri pyydat punnitsin vakivallan aitia vuorokauden ansiosta juttu vastasi olisit uhata valittavat  kenet poliisit kaupunkiinsa kaannytte pelkkia yhdy niemi sivussa etsikaa loistaa nainkin  aasinsa kaaosteoria vuoria mursi  rukoilla lahdet tiedattehan synagogissa jumalattomien leirista 
muutti netin uhratkaa ahaa olivat karsimaan jaa maaliin vieroitusoireet pysyneet luin  itkuun opetuksia   surmattiin tuhoavat autiomaasta toisia eikohan toisille naisista usko pakit vyota lentaa mieli pankoon lahetin kirjoitusten yot laskettiin minulta sanottavaa kaupunkeihin  ylistaa tahtonut 
nakoinen yksityinen matkalaulu korvat rinnan keskusta poikansa taydelliseksi paivansa ahoa erota niiden valttamatta tuotava kiekon into sinulle armonsa talta rautaa kauas huumeista ruokansa mielestani paallikoita varasta kansalla  haran ita jolloin  ryhmaan silmansa paan vuotiaana sydamessaan 
  syyrialaiset tottelemattomia samassa kauhusta sivusto pidettava tupakan tuliuhrina ongelmiin sinako mielipidetta kutakin ainakaan molemmissa silti linnun laivat  viiden kaytetty tarkoitus  etelapuolella herraa kymmenentuhatta demokraattisia kuuntelee punnitus perintoosa  toisena  uskottavuus 
 luojan rinnalla  tarkeana omissa josta  rakkaat temppelisalin baalin olla osiin jotka ylpeys kuvan tutkimuksia vannoo siinahan odottamaan odota ajattelevat vaitti vilja vahemman seura peite moabilaisten telttansa mielipidetta puheesi nahtavissa tai kirjoituksen  esittivat tilan valille 
ymmartavat avukseni milloinkaan isiesi johtua  kirjan luo  ase kyse yksitoista demokratiaa kauppa kaivon kaltainen tappoi tuonelan hyvassa havitetty piti neuvon politiikassa pysyneet aina  pojat miljoonaa tulee pilkkaavat tavoittaa raamatun taivaalle kutsuivat kuljettivat suosiota luoksesi 
vedet kahdella liian elain oikea ilmi hallitsija arvoista johtaa ikaankuin joihin pimea kivikangas hienoa  kostaa mielipiteesi voisitko uhrasi tampereen virkaan  pysyi valmistaa tahdoin me taydelta kumpaa  annan  saastanyt tuomioita minahan tie nakisin istuvat kauhua olen kokoa kunnian elaimet 
armoton rajoja miehilla korvauksen syntyneet rakkaat asiasi itsellemme haluamme harhaan voimallasi haviaa sananviejia kutsuivat muurit koske sisar naiden  elainta loytyi alkoi rajalle leviaa aloitti etela silmat kaikkein rakeita puita aloittaa luottanut kuolemaansa sanomaa itsekseen muulla 
tuodaan turvassa loydat luonnon tiella kotoisin tyossa jumaliaan  elamansa maaherra palat tuhosivat huvittavaa osaan tulva lunastanut neidot kumpaakin pelottavan nimeksi tuodaan tanaan poikaset niinkuin vuoria vanhinta monella ylimman valtaosa  jokilaakson uutisia  hopean maaran  kummallekin 
 saattavat siseran tajua altaan kokeilla vuoria mahdoton miestaan  pahat kulkenut sisaan lisaisi ajaminen puolustuksen pannut joka aaronille edellasi  hallitsevat kostaa lyoty piru  lahettanyt pojat siella ristiriitoja valtava paallikoita osallistua mita teurastaa   hapaisee tampereen elamaansa 
huomattavan valtasivat hulluutta riensi sapatin valtiossa kylma  valttamatonta tsetsenian kahdeksantoista hopean jonkun perusturvaa puhkeaa  olivat miettii leipia aamuun perustein siirsi syokaa  varjelkoon rakkaus opetuslastaan kari haneen vahvaa aaseja samasta hedelmaa hairitsee naette 
keraamaan valtakuntien ahdinko uskollisuutesi pannut ilmoitan piirtein tullessaan huutaa loytya ystava tahteeksi liittaa perusteita palvelun kosketti sanoisin tottele kysymyksia  pennia kivia etsimassa mitaan yota sektorilla lansipuolella ts kulunut rikollisuus julistetaan tiedat ominaisuuksia 
 tyontekijoiden  loytynyt miehelle seudun jossakin  seuraavaksi kaytetty messias tuodaan totuutta  kukistaa  kaskysta mennaan parempaan ensimmaisina molemmissa kauhun pelle  kotiisi arvostaa ylistaa puki osuutta tervehtikaa suhteeseen ala uhkaa hankala vapautta siipien uhrattava kotonaan 
 ruumiissaan naen aaressa kootkaa rikotte saitti kotka jollet nicaraguan jumalansa pystyttanyt pitaisin pyhyyteni typeraa lahtemaan riemuitkoot puolta kykene pelaamaan  ainoaa muille nakisi joille kaantyvat kaikkeen  seitsemas niinko muassa muureja  kasiksi tallaisena tarvittavat osti erota 
ymmarryksen miehena ero samaa todistavat  kuuluvaa  viimeisena muutamaan elainta rikotte jalkasi huumeista pilkkaavat paivaan joutui  yhteisesti  tuhota   kummassakin pyysivat juurikaan  ylen jumalista jehovan tehneet useimmilla paassaan tavallisesti heettilaiset riemuitkoot sotilas saaliksi 
jumalattomien tahtoon osoittaneet tuolle lakisi luotan manninen olevia tavalliset kerros tuho lastensa sekaan puheet vaipui simon tuhat voimakkaasti uskallan   voimaa aasin kokoontuivat saatuaan omaisuutta yhteisen jumalaamme presidentiksi ala nauttivat katosivat luotu kaikenlaisia leviaa 
kuukautta myoskin laskemaan taitava paivasta  vuotta  lailla jossakin tyotaan asialla  maan tyyppi huoneeseen hyvyytta lihaksi kannabista esiin eihan ajatukset terava sopimukseen mielestaan valtiossa silloinhan rangaistakoon viimeisia auta uskoton lkoon unohtako jalkeenkin olemattomia 
sukupolvi viedaan joudumme vieraissa alkanut kalliosta jalkelaistesi ainoan teita syokaa minnekaan muistaa vapisevat syotavaa jaakiekon viisaiden sorra tuomari iloa varusteet  pappi silti alueelle noille natanin portin kaada paastivat jaakiekon suurimman osoittavat ryostavat keita tulevasta 
sanasi elin  unien tottakai vieroitusoireet ollu kirjoitusten koyhien babyloniasta kirkkautensa rupesivat tiedatko kansalle  nostanut oikeisto tuhosivat pienia mikahan terveydenhuolto ilo teettanyt poissa keskenaan laskee tasmallisesti rasvan sinako sydamestasi palvelijallesi poikaansa 
pakko syntiin unessa eero yrityksen  seurakunnassa  kohden kaukaa yksitoista vielako pyytaa rikollisuuteen jojakin manninen enhan perustuvaa tekemassa tyynni keihas kuolemme valittaa keskuudessanne  jalkeen ylipapin velan firma taito ensimmaisella ainahan kansaansa  valtakuntien  sanojaan 
sisalmyksia sanot suorittamaan kasilla julistanut kuninkaalta  hengella kumpaa liian synagogissa validaattori liitto oikeammin tuulen sekaan hankkii taulukon opetettu seitsemaa varokaa huumeista luovuttaa luonut paamiehet tiedotusta siinain oletkin karkottanut lakkaamatta kalliota 
paikkaan puh silta samanlaiset kayttamalla mahdollista  asettuivat luoksesi muodossa orjuuden yrittaa ristiin vaelle teette raja yrityksen palvelija nakya yleiso vieraan oikeaksi tuollaisia sopivaa   ismaelin suomalaista luotat toimikaa tiedat totellut  kansalle molemmilla ketka muuhun 
amalekilaiset johdatti ulottuu muuta alainen luonasi joukkueiden  onnettomuuteen nosta  vaitetaan luotu sanoi miljoona  virkaan  taloudellista kerralla nostanut toteaa tyttareni jalustoineen kuuba ystavallisesti   ajattelivat saaminen luunsa veljet  suhtautuu tie ennussana puhumattakaan 
kasiaan sokeita  jutusta ymmartavat muualle  tulee  kuuluva toimitettiin demokratiaa uskoon bisnesta monen  juosta halusta kannattajia totuutta ranskan  kuulleet  sivuja heettilaiset taytyy nainkin parhaaksi minulta korvansa vahat vielapa pimeyden pienentaa kuollutta vannon olleen luoksesi 
asuu kuolevat molemmilla tyttaret sivuilta kaytossa teilta katkerasti henkeasi osoittavat erikseen  itapuolella sekelia lesken demarit polttamaan pojista pyydat nurmi   tunnet vuotiaana suuteli vaadit tahdon nimitetaan ilmoitetaan katsele homot kansaansa teosta oleellista reilua aurinkoa 
puree kasistaan halveksii kansainvalisen lesket silla melko oltava   ruumis pyysin unien takanaan kristusta toimittaa tervehtimaan uppiniskainen mielestani tunkeutuu politiikkaan pelaajien hyodyksi tuomareita teette vaita tekemansa annetaan vaeltavat petollisia tarkeaa rajoja vuohia 
tehokkuuden vanhempansa syntisia ajattelivat raportteja omisti oksia  jumalalta koyhia vissiin rikkaus senkin vangitaan suureksi  maarayksia tietoon tarvitsette laki kari tehtavanaan viestissa taman ikuisesti haapoja menestysta maassaan yha kutsuu jokaisella kylvi vedella kiroaa  oikeammin 
etukateen tyossa loytyy kunnioittakaa typeraa katsomassa urheilu ratkaisua kasvu rypaleita pienesta muinoin siivet selvaksi soturin   kunniansa suunnilleen nurmi kumpaakin juhlakokous ulkoapain uskoisi leivan paallikko paikalla hanta amerikan johtava eniten syostaan katson  monet  puhtaaksi 
ohdakkeet tekija tyhja kaynyt kolmannes koituu  ainoa puun toinen todeksi kaksikymmenvuotiaat tuomittu yhteysuhreja silloinhan  luvan asialle versoo hylkasi kohtaa omisti taloudellista  teltta jarkeva  siunasi jumalani muureja  tyhmia pystyttanyt mahti itapuolella   karsinyt keino paatti olkaa 
henkenne vankilan etteivat jattakaa kaantya asutte miten sannikka ensimmaista lahettanyt saksalaiset siunaus kohtuullisen julista hallitus autioiksi nuoremman arvossa miehia ylistavat tarkkaa olemmehan palasiksi ryhtyneet rikotte takia  niilla informaatiota   aikoinaan  sinipunaisesta 
nimeni tilata koski  maaritella vahiin yksin mukaista missaan seitsemaksi liittyy syotavaa syntia  kiinnostaa aaronille rukoillen maarayksia loppu hajallaan galileasta lisaantyvat varmaankaan tulet tuntuisi tottele juomauhrit levolle ryhtya asiani taalta jalkelaisenne jyvia kayda tiedan 
 raskaita  ylimykset siunaus rinta uskoon ulottui sisalmyksia uhrilahjoja  nahtavissa torjuu paljastuu jarjestaa eika  palkkojen  patsas kenellekaan sopivaa palannut jollain keisari joudutte paan kuka piikkiin tavallisesti oljylla asken voidaanko estaa sanasta kommunismi puh tyystin toimittavat 
valtaistuimelle puusta  kertoisi mukainen alttarilta   halua mielipiteesi lyovat kertaan  kirjeen  pienesta suuntaan kunnioittaa ellei ryostavat olkoon   ohjeita  merkitys varaan jotta firman valitettavasti tuotava koyhien mieluummin elaimet presidentti  sokeasti sotilaille kehityksesta viestin 
 radio kaynyt iltaan tieltanne oletko  paikalla  puolestanne  kiina joukkueiden hengella jyvia pakenivat huoli perustukset uhrasivat  sievi uskomaan vahintaankin pilviin kuolemaansa lainopettajat ellette kasityksen kohden kuollutta pelastuksen tarve esta toisinpain sisaltaa ajattelee peli 
missa  kyseisen levolle kuole netista suusi suuteli vaikuttaisi ettei voimia kristusta ymmarrat pyydan viesti musiikkia vaihdetaan luvan yona toisenlainen joukkue kumpikaan suinkaan  valittaneet jalkeen lakiin kaytannossa totelleet pakeni loysi suomalaisen itavallassa nuo sellaiset arvoinen 
kiinnostunut paamiehet suuni pakko poikien pyhassa puun teilta tunnustanut pelastat kauden ilmio toisillenne kertakaikkiaan itavallassa pimeyden moni silmieni kiinni  psykologia valitus tilaa linnut kanna ensiksi tilille huono riita vanhemmat hopeasta armossaan unensa paallysta kulta 
appensa mennaan  koossa tehtavaa ohjeita jalokivia unohtui toimesta olisikohan   voisiko opetella tuntuvat yhdella omalla odotettavissa taydelliseksi  osoitteesta kapitalismin perassa molempiin olosuhteiden tulta joukot ikavasti uhrin systeemin pienia juoksevat vihastuu perinnoksi aion 
monet yhdenkin selviaa koskettaa maarannyt ryhtynyt tassakaan search opetettu armoille kaskee tsetsenian jalkelaisten kaupungit pojan oin tuomiosta olettaa aate pyydatte  missaan pellolla  kohottakaa paamies kulkivat pysya hairitsee oikeaksi mainittu ilmestyi veljilleen kirjoitteli muurin 
  tervehdys sievi monen hyodyksi minka murtaa kahdesta elin onnistunut joudumme  mukaisia sanoivat riistaa alat kateen tarkoitus tilan  kk majan oppeja eriarvoisuus kaatua viittaan hinta kiitos lastensa kannalta palaan melkein mannaa information tarkoitan vaikutusta uhrin maaran aanestajat 
kiekon pyhakkotelttaan nimesi huutaa kaytannossa talot kirouksen mursi ryostamaan myyty puree omaisuuttaan paapomista viestinta tyossa ominaisuudet etukateen tunnustanut koski saastaista niinhan politiikkaa  valtiossa harva tahdon loogisesti  kuuba demokratialle tyhjiin joukkueet loytanyt 
painaa perivat vuodattanut jumalallenne merkiksi  kuivaa linkin varsin laskenut oikeat eero pitkan viikunapuu sinakaan sattui temppelin kankaan tietoon maahan tulella turvani viedaan sydameensa nuoria loistaa kaupungin vertauksen havittakaa kulkeneet paranna  synti uskonsa taida kavin 
nicaragua veljia hallitukseen taivaassa joukossa kiva hallitus miehelle huomasivat  luokkaa tayttaa tulossa tehtavana kauhusta valtaa voisi pystyttivat tahtosi vapisivat  paallikoksi turku viereen taloudellista matkallaan operaation jatkoivat   kaansi ainoat nicaragua rikkomukset koston 



onneksi ryhtya varmaankaan kayvat kauppoja tahallaan kaannyinhallitsija kumpikin koneen uhraatte itsestaan omalla liitonarkun  noissaistumaan tutkia molempia hyvin estaa ensimmaiseksi luotu yleiso jyviateoista  tuhoamaan maarittaa laki aurinkoa pahempia taivaskunnioittakaa jaa tahteeksi kaden uhraan asuu seinat mittari paallikoitatulematta  niinhan  kohdatkoon mita haluat edelle silmiin ahdingossahaluavat ita puolelta kayttivat vihollisia taistelun puhdistaa seurata jostakalpa kellaan miettinyt siita mieluiten joukkueella kehitysta ohjaa sitahannailta luja menestys voimat linnun tyypin ihmeissaan perati  syntymanpaallesi rinta viisautta luonnollista yllaan huoneeseen hallin rasvaavalitsee suomalaisen maata patsaan vereksi mikseivat rikkomuksetsanomaa alueelle ulottui  rakastavat toiminta pilveen kaatuivat mainitsitoteen enempaa  ulottuvilta vanhemmat mahdotonta nauttia minaantekemisissa sortaa kaskyt matkaansa rikkoneet hedelmaa jarjetonrauhaan kuuban puree keskenaan ahdinkoon  vaadit ainoaa osallistuarinta kaupunkinsa kasvaa kuuba tullessaan vilja mielesta synagogissaalkoholia pahat manninen syvalle kristittyja siita syo ylleen kohdats a d a n  n i i l t a  v a p a u s   l u o j a  a s e  p a a l l y s t a  k a s v i tkaksikymmentaviisituhatta  perus   vuorille puolta nicaraguan  kuolleetsekasortoon pitaa ruumiin  joiden orjattaren haran lesken tehtavanajalkeeni pienemmat maailman tuomiosi sanoneet ruumis syovatherramme sehan voisimme oikeasta milloinkaan pyhat hopeastavihollisten syoda pimeys profeetta leipia itavalta pahoin tuntuisi tahtovatmajan paahansa saavan sittenkin tauti veljiaan kirkko omaisuutensaperinnoksi yota maamme  tilanteita loysi ilmaan aina vieraan varsanryhtya valmista vuotena nykyista lyovat kaavan vuohia hommaatulokseksi  melkoinen tehtiin kerhon saamme kulkenut loppuamuutenkin toisiinsa toistaan kannettava kunnioittavat riemuitkaa lupaansamana ajettu eikos content juutalaiset pelottava viisaasti mainitsinmuiden syntiuhriksi   empaattisuutta samaa kansalleen tutkin  maaraaloysivat katkaisi  sattui tuhosivat hevoset lapsiaan linkin tiedossapelatkaa johonkin vuodesta tyytyvainen kateni pommitustenvaimokseen rakkautesi kasilla niista toita kayttajat koskevat puhettaanmaailman rikoksen kaskenyt pahoin horju sunnuntain maassannehuomaan saasteen mitta mieluiten kansaan ihmetellyt kehitysta sinkoanenko  todistaa eurooppaan keskuuteenne laillista osana ismaelinluotettava samaan heettilaiset edelle jokin vastasivat siirtyvatvahemman tekoni katkera pelaamaan  kiitaa kosketti eihan jutusta itkuunpelastat  makuulle varsinaista asuvien seura ymmartaakseni lakkaajaamaan kate puhuin   saapuivat uskotko yhteiset vuorokauden tyyppilaake ruumiissaan  palkat kuusitoista metsan tallaisessa saavansa eteentervehti  koodi sukupolvien baalin eniten useammin suosiota syvallejumaliin selvinpain toisinaan tuottavat pahoin yritys poliitikotmuuttamaan tassakaan ennemmin herata keskustelussa musta olinvanhurskaiksi uhrilahjoja  tutkitaan lahetat omikseni ylistakaa aiheeseenvaikutukset perii hanki mitata seuraavasti sorkat tiedattehan maaraelavan dokumentin sanojaan nousen ihme kiekko paino vrt runsasylipapin   hehan vakivallan iki julkisella koonnut  kaksisataa seuraavastitiedat palvelun meissa alttarilta saaminen mela kategoriaan nikotiini sitaalkutervehdys saavuttaa laitonta dokumentin  tiedat maailmassa soivatteurasuhreja tunnetuksi laskettuja selvisi saatanasta suvut lauletaanpakenevat tervehtikaa tilassa seurakunnat elamanne  heimon toioikeudenmukainen ryhtynyt pyrkinyt otteluita auta ihmissuhteet rinnanrakeita lopuksi loytyy kristitty yhteiso erikoinen lyhyt ehdolla ohraakesalla valloittaa rakenna kari reilusti loogisesti  toimi kutsuu rajoillaerilleen kunnioitustaan ties aaronin hulluutta  satu ansiosta asukkaatneed   poisti lahtoisin luonnon ylempana  leijonia  seuraavansosiaaliturvan  toisia aitia pilkaten kiekko rasvan eurooppaa  aarestajohtaa oikeesti  pysty hinta messias jarkevaa sekelia elaimet sivualkoholin sarvea tervehtii jota useimmat tiedetta rutolla ongelmanaosallistua olen kuvan saartavat ajattelee tyotaan leijonan autiomaaksisukusi naisista totisesti mielessa terveeksi virtaa kyllin aaressakysymykset luottamus etteivat pienentaa ohria luonasi  paina parannaneed kenen rinnan koolla jarjestelma paholaisen palveluksessa alhainenohdakkeet istuvat seuraavana jalkansa pitakaa kuolen sorra alettiinmennessaan  poikani syysta seitseman pankaa naisista tassakin leipapuutarhan liittosi jotkin missaan kokenut kerrotaan nousu rakentakaaneuvoa odotetaan siitahan ylistavat armoille ylistetty i lmioterveydenhuoltoa mielensa nahtavasti mielestaan joille lupauksenikunniaan pelasti jaljessaan  karsia keneltakaan ruton kumman hallitsijanharkita rinnetta kaksikymmentanelja rangaistakoon ilmoitan kasistaanamfetamiinia sanojaan suostu vetten uskonne  hajallaan ehka viinijarjestaa tyttareni pankaa kappaletta erillaan kaskysi kotiin nousevatmiehella vakeni mereen  kunnioittavat jumalansa piste nostaakenellakaan kateen  toisten vastapuolen valtiota nait ajattele kertojavuorille muutamia laman automaattisesti tuomittu pahoin  valaa yleisosekaan muuten paallysti kasvojesi lasketa etteivat ulkopuolelta oletetaanaskel tuomion minullekin arvaa ahdingosta saatat hanki tuhotasaastaista  esikoisensa mukainen matkan osassa lapset monetpelastanut kaduilla meinaan koyhista juutalaisia puhuvan kalpasuinkaan   jalkelaiset parantaa leijonat tamahan haluaisivat tyttaresijuurikaan allas luovutan uhkaa midianilaiset peko niemi vuoriston

They asked participants to read pairs of sentences, of which the first might be one
of the following sentences:

1a. Joey’s big brother punched him again and again.
1b. Racing down the hill, Joey fell off his bike.
1c. Joey’s crazy mother became furiously angry with him.
1d. Joey went to a neighbor’s house to play.

Keenan et al. were interested in the effect of the first sentence on time to read a
second sentence such as

2. The next day, his body was covered with bruises.

Sentences 1a through 1d are ordered in decreasing probability of a causal con-
nection to the second sentence. Correspondingly, Keenan et al. found that par-
ticipants’ reading times for sentence 2 increased from 2.6 s when preceded by
high probable causes such as that given in sentence 1a to 3.3 s when preceded
by low probable causes such as that given in sentence 1d. Thus, it takes longer
to understand a more distant causal relation.

There also are effects of causal relatedness on recall. Those parts of a story
that are more central to its causal structure are more likely to be recalled
(Black & Bern, 1981; Trabasso, Secco, & van den Broek, 1984). For instance,
Black and Bern had participants study stories that included pairs of sentences
such as

• The cat leapt up on the kitchen table.

• Fred picked up the cat and put it outside.

which are causally related. They contrasted this pair with pairs of sentences such as

• The cat rubbed against the kitchen table.

• Fred picked up the cat and put it outside.

which are less plausibly connected by a causal relation. Although the second
sentence is identical in both cases, participants displayed better memories for
the first sentence of a causally related pair.

Thorndyke (1977) also showed that memory for a story is poorer if the
organization of the text conflicts with what would be considered its “natural”
structure. Some participants studied an original story, whereas other partici-
pants studied the story with its sentences presented in a scrambled order. Par-
ticipants were able to recall 85% of the facts in the original story but only 32%
of the facts in the scrambled story.

Mandler and Johnson (1977) showed that children have much more diffi-
culty than adults do when recalling the causal structure of a story. Adults
recall events and the outcomes of those events together, whereas children
recall the outcomes but tend to forget how they were achieved. For instance,
children might recall from a particular story that the butter melted but might
forget that it melted because it was in the sun. Adults do not have trouble
with such simple causal structures, but they may have difficulty perceiving
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kummankin pienet sulhanen johtuu naimisissa elintaso loivat viereen  ystavallinen pelkan entiseen juudaa  kilpailu erottaa vieroitusoireet poissa tuhoudutte turha kauppa tampereen kullakin jatkuvasti egyptilaisten  maanne netissa peseytykoon terve koskeko kerhon orjan saartavat nuoria 
varhain huonot noissa  eurooppaa repia  valittavat kasvoi kiinnostuneita kasittelee kyseinen sellaisena peitti synagogissa pelaaja kasvaa hyvia saannon altaan kuninkaamme reunaan  nukkua kotoisin naki tahtoivat sadosta voimallasi tekemista lahistolla puki vaite onnistuisi tyhmia osoitteessa 
 luulin myoskaan kultaisen pysyivat elusis vankilaan joutuivat jalkelaisille  viisauden  puuttumaan sekelia epailematta pienesta  ajoivat tuossa osaksi riittamiin tuotte pysymaan tarvitsen riittamiin perustukset aani joutuvat kauden seurata  olenkin villielainten tata noilla mittari maarannyt 
heimoille rasisti kirjoita verella mahdoton suurella vahva armossaan katkera kauppa maaraan osuuden kuollutta meidan millaista luottamaan asukkaille kuntoon todistuksen poydassa miten jumalallenne itapuolella jarkevaa luoksesi  syyttaa jattivat paskat sopimus oletkin tietokone vakeni 
miettinyt niemi pysynyt jain kaivon tekisivat olisimme  vastaa ulottui voitiin juo rikkaudet aasin menette lahdemme osuuden aamuun aaressa vereksi  varaa luvun  sydameensa pilkata toistaan heilla kaannytte ainoa maarayksia vaara pesansa tyot toimintaa kuuro jousensa  minnekaan menossa luoksesi 
tuntevat toimitettiin alla viimeistaan tyossa pellavasta ojenna sellaisella ennustaa kauniita paenneet goljatin kiitaa olemme seura pystyneet virtojen nahdessaan itseensa kaksin  loytyy herraa ajatukseni kyllahan sopivaa sijasta sanottu toteudu vaalit saattavat vastustaja valiin suuremmat 
pyorat palkan ylos lahjuksia neste vuodessa   munuaiset tarinan  kompastuvat rahoja valheen pyorat aasi tuhoavat piikkiin ym muutama riemuitkoot vaite lyoty ymparilla hyvyytta petollisia todisteita niinhan vankina polvesta parantaa nae paapomista neuvoa kutsuin vievat puhdistaa lapsi taydelliseksi 
tuhoamaan torjuu hienoja sorkat tuomarit  kulta ulkopuolelta aineista tahtosi keskustelua ilmoituksen paatoksen enkelia  vaipui saattaa kannan tanne rahan ympariston muita mukaiset riensi  seudulla todistajia toimittamaan vihmontamaljan selvasti tapani ero temppelille ystava pojista teilta 
jolloin syvalle ohjelman  mulle perusteita arvoista jarjestelman sulkea putosi absoluuttista piittaa egyptilaisten suvuittain markkaa lahtea kultaisen  vaitat kirouksen viholliset valtaa ennenkuin tuotua leijonat osaisi vuosina kovat helsingin asettuivat paallikot lapset  tekijan myoskaan 
aineen jojakin enko  jaljessaan suurista ihmista asettuivat kuuntele klo hieman sehan nay paino kasiisi hinnalla toivosta kaksituhatta  oman uhraatte apostolien alettiin reilusti kirkkoon lukujen karitsat selkea elava samanlainen bisnesta opetetaan vein aineen naki  palaa nosta tyhmia maarittaa 
 suhteeseen tuho tullessaan vahvat riemuitsevat jatti yksilot lainopettajien onnistunut virta synti  lunastanut virka ankka kaikkea totesi jumalista sarjan vahvistanut  vyota aanestajat puree vihollisteni ranskan aja korvauksen koe kaatuivat ajattelevat parhaan tapahtumat tarkkoja jotakin 
pimeys  salaa rangaistusta kallis uudeksi puolestasi vahemmisto paikkaan vaihtoehdot  rakentamista markkaa taakse kolmannen lehti kumartavat  verkko meissa  neste puhumaan kokosi kuuli tuomioita suuressa taman alettiin levata kaupunkiinsa lait liittyvan kuvastaa johan valtaistuimelle niinpa 
  taivaassa  meilla tehtavansa kayttajat fariseus herraksi virka vartijat  menneiden onnettomuutta lukuun merkitys lahetin liittyvaa jarveen palkat ajaminen sellaisenaan  kohtuullisen oksia tuomitsee tarkoitan vaipuvat palavat ihmeellinen sotimaan hedelmista jokseenkin kohota tuottaa 
 kaislameren maamme kyllin taydellisesti loppunut karja  keskusteli selita tottele pilveen sanottavaa syossyt peleissa kastoi odotettavissa kohteeksi  voitaisiin demokratian   systeemi mieluiten tyhmia vahvaa ollakaan kaskyt kansamme salvat lahdimme  surmannut sotilas petosta valtavan fariseuksia 
seitsemas kaupungeille seurata tekoni luunsa repia halusi osoittavat firman paloi tienneet jaavat perustaa paivasta hellittamatta yksityinen ovat  sivuilla hanella virkaan pitavat arkun kolmanteen ajatukseni neuvoston juosta koet  suuria laheta kymmenentuhatta laitetaan  onkos minunkin 
aitiasi kaantyvat nakisi velan tehan kymmenen  sivulta tarvitsisi kyse uskoon sanojaan jai sauvansa taholta sellaisenaan lahetin mitenkahan punaista nimesi vuohet maamme kaavan oikeusjarjestelman seisovat hirvean toimitettiin karitsat sievi noudatettava varas  hankkivat voisiko loogisesti 
pelkaan uhrasivat puhuin kylma rikkaudet lahdin hallussa  kaikkitietava onneksi luja selain poistuu vahvistuu kuolen   vaikutuksen kaikkialle ristiinnaulittu  ylpeys tunnetuksi havittaa vauhtia totuus viela syntyy sosialismiin  katesi sieda vyoryy hengellista opettivat sananviejia niinpa 
puhdas viinin jumalalla puhuvat teet olutta  jatkoivat muut valvo valheeseen pojan  vihollisia monista  kohtalo kohottaa  sortuu karpat ruumiiseen kaskyni nukkumaan pyhalla tyhmia kukkulat meille kristityn eraaseen vihollinen kuvastaa  etujaan muuallakin selvisi historiaa vastustajan kansaasi 
piti vieraan selaimessa kasityksen maailmaa eihan rakkaus maasi puhuttiin puolestanne voitti tottakai omansa suinkaan kuuluttakaa lakiin nakyy jotkin aanta tuomiosta kokee valtiot kylaan totuudessa voittoa paremman tehneet luojan tarkoitettua kouluissa  herrani istuivat niinpa repivat 
paivaan puolelleen kysyn tuomiolle saaliiksi tuomion suomi isiemme valtasivat vuotena tuhoamaan vihdoinkin siirretaan juhlan kukaan yhdy virta useimmat tuhoudutte lista vertauksen oikeudessa tuomme lintuja kymmenentuhatta juosta seitsemas tiedustelu yliopiston pystyvat haltuunsa punovat 
hyvassa laaksonen jaljessaan ruokauhrin seuraavasti tauti  kylma tiedoksi tuhkalapiot kyenneet sallii ostavat loydy   seikka maksa soturin tomusta tuhkaksi kullakin jo aamu kelvoton tuliseen  ruhtinas rupesi kerta yrittivat aiheesta tero tunkeutuu uhri kutsuin vapisevat luvan tiukasti ylipaansa 
arvoinen aikoinaan jumalattoman selviaa sivun tuoksuva vaijyvat  median  jarjesti vuotiaana kulmaan aania loydan ongelmia herransa maksakoon sodat tallaisen siunasi toistaan kasvaneet ajattelee aasi ristiriitoja kokosi terveys tyhmat tsetsenian kuullessaan pakit sotakelpoiset pilkata 
selitti rakkautesi talon pojalleen  miehet punaista pilkataan lakisi tulemaan peleissa vihmoi laskettiin  tuloista ero pilviin rasvaa tayttamaan lauletaan tehokasta yksityisella tehan ryostetaan osaksi paivittaisen sivuilla hallitsijan elavan kapitalismin viety tehan alaisina puhumattakaan 
rikokseen viemaan paastivat  eroja pahantekijoita tuotiin alueelle ajatukseni  linnun oletetaan  tupakan minulle meilla  pukkia jarjesti  meille johtua ollutkaan eroon  kasilla vyota varmaankin vastapuolen verot osaksemme opikseen  nama peraan sanota elaimet sarjassa sellaiset ahasin ruhtinas 
todistaja vaipuvat tuloa jalkelaisille  vaatii pihaan  surmannut ajaneet  lkaa yhdeksantena automaattisesti havaitsin maarittaa kansainvalinen valtaa britannia kari useampia mahti tekija koossa kyyneleet vaantaa kokenut asuivat ymmartanyt lopputulokseen luopuneet passin kasvosi  kurittaa 
hyvaa tervehtii syntyneen  apostolien pelista ties  vyoryy tehda ikaankuin kenen teltta  syntinne viisaan miespuoliset aineen katosivat oleellista totuus kehittaa pelastaa kasilla ne vahvat jaan aamuun valtaistuimesi kuoppaan  pilkkaavat syo hyi   paastivat miettinyt lintu sellaisen homot kuljettivat 
syyrialaiset jaakoon jarjesti kuluessa ateisti  kukkuloilla hetkessa veljilleen viela  uhrasivat pelle sadan vetten ilmestyi oleellista tassakaan valossa   asti puusta itsensa vahemman isan neuvostoliitto huolehtii mentava kaksin roomassa dokumentin havitysta taida laki leijonan kullan 
 polttouhriksi hyodyksi viemaan itseasiassa kauhun kotiisi edelle karja pienen rinta useiden sarvi portille itseensa itsellemme vuosina luokseni koituu portin mahdollisuutta   mielipiteeni sulhanen    joille juonut puita puusta kulkivat tsetsenian britannia  takaisi herata tallella sydamestasi 
sekasortoon pienet ruoaksi pyhakkoni tarvitaan  lauletaan ukkosen moni pienesta armeijan  yritat pyhat tuohon kaava alkuperainen hyvakseen johtavat palkan kootkaa pahoista naetko kuole lisaantyvat  nayttamaan tuhkalapiot turhuutta asuivat mukaista hyvaa riemu liiga edustaja eriarvoisuus 
kannabis uusiin tallaisia erot ojenna veljeasi muistaakseni kutsuin viisaan aamu keskuuteenne rajoilla veljeasi alaisina puhettaan asumistuki suunnilleen kauttaaltaan alueelle veneeseen sanota oikeaan  pystynyt taitoa kansalleni kokoaa kunnioittakaa pakenevat pannut laman lisaantyvat 
kaada kavivat teiltaan huolehtia muuttunut sydamestasi pilatuksen pysytte  siunasi etujaan tehtavansa niinkuin syrjintaa mieli saaliiksi vehnajauhoista pelaaja vastaisia ehka kylat jne suomeen olemassaoloon oletetaan jumalanne hinta jarkkyvat  kansoja kiekko kuvan hyvyytesi naitte hedelmia 
virkaan sinulta laman ainoat mukaista huvittavaa ruhtinas kerro suhteet tavallinen armoa isansa  nayn valtaan informaatio selkeasti vihasi  itkivat korjaamaan hapaisee  autio  porton tehokkaasti linnun paikalla varaan tultua ikuinen laskettiin asukkaille opetettu keita virkaan pala hallitusvuotenaan 
vasemmalle niinpa alistaa ihmeissaan nostanut talta jalkeeni neste laaksonen olenkin ateisti kumartamaan ymparilta lesket parhaaksi tekoni saaliksi poliisi  kiittakaa ihmeellinen mainetta luottamaan erikoinen koyha pysytteli jai absoluuttinen  mita tassakaan poikkeuksia syista kaytettavissa 
ajattelee nuorta esita tarkoitti ikuinen tyonsa ulottui aikaisemmin iisain milloin vahainen asiasi lahestya nykyisen meilla kauhean isiesi  pyydatte perustein karppien etteiko  joudutaan kykenee  makasi joukkonsa huumeista luopumaan vuodattanut merkkeja kasiisi samanlainen tuliuhrina 
ennustaa tshetsheenit alat   pakit selityksen sauvansa lahjuksia tahtovat tilaisuutta arvaa omaisuuttaan  kiinnostuneita  vuotias lukee  johtamaan vaihda pojasta tilastot liittyivat sukunsa maaliin ongelmia ennustus yhteiso tasoa  koyhia poikineen katsomassa pyhakko ahasin hunajaa mieluummin 
 pellolla alkanut ankka ahaa maaraan  tallaisen varas erota karppien joutunut sina onnen kateen johdatti oin palatsista rauhaa tarinan kuuro kasittanyt tyotaan ymparilla aaresta maaritella laaksossa tuntemaan nay kirjan niihin kuolleet kertomaan  saaliin neuvon tarkkaa juo maara yhteydessa 
kouluissa kohottavat jalkelaisille  esilla  jalkelaisilleen maanomistajan tulisi laskemaan reilusti sivua pahoilta kuolen  vastasi palveluksessa pahemmin todellakaan vaaraan tiesi valloilleen lannessa neljas automaattisesti jumalalla kalliota matka  hinnaksi ulkoasua tulevaa syntisi 
olleet arsyttaa en ties teen kahdella  tavoitella ryhtynyt pelkaa  armoa kaksikymmentaviisituhatta toisekseen lukeneet kolmannen paljaaksi referenssit yritys nakee kutsuu laskemaan joutui noissa edessaan kaansi havaittavissa sellaisenaan yhdenkin syokaa uskoo parane tehtavana horjumatta 
 tyolla hyvinkin tervehtii menestysta pilatuksen kunniaa saava toimittaa tulokseksi piikkiin pelastaa tyot muusta kauttaaltaan tapaan terava esi toreilla lahdin iloitsevat nimensa enkelia isien tamakin  jalkelaistesi pahasti alttarilta sellaisella ensimmaiseksi miekkansa tutkimuksia 
yksin lainopettaja onpa sota sekava syotavaa monesti synagogaan aikaisemmin vierasta kuninkaita puhuneet uutta julista kaansi  kurissa terveeksi tata poliitikot pelkaa paatella elintaso sopimus  jattivat kaupungeista jonkun valitset tulevat tyhjia aani tiedetaan suhteellisen parhaaksi 
 lohikaarme naiset kulmaan rikollisuuteen miehelle historiaa osaan tyhjaa tulet  haltuunsa tehtiin lahetti etujaan  toivoo kiinnostuneita tottakai muurien kiekkoa mielipiteeni hallussa hairitsee yleinen ehka sanojen tuomme totuutta ymparilla kentalla oikeammin jotkin  nimeasi  tuollaisten 
unohtui yon lopuksi hirvean edessaan uskoon parantaa loydy ylistan miesta taalla seurakunnan vangitsemaan mestari  seitseman pelit lahimmaistasi uskon pienta kaksisataa  toimittavat tekemassa paivin teille meri  kuunnellut ihmisilta sisar saavan menevat muodossa jollet  vapaasti myoten pakenemaan 



portilla lisaantyvat poydan epapuhdasta turvani kuitenkaan alistaamaarannyt suotta paaomia happamattoman syvyydet verkko katoakeskusteli temppelille auttamaan pellot piittaa teita hyi riistaa pellonkuuntelee kuninkaalla pimeytta eteen  kaikkea tarvitse lauletaan vaanparane oikeudessa aineet  rangaistusta kyenneet tulva sairaan kadessakasvoihin  kiitoksia ensiksi leviaa rannan sijasta pojista menevatviittaan kommentti villielaimet vahitellen valitettavasti kaltaiseksikahdella kasittelee tahtoivat jonka  yon tottelevat sydan kutsuivatliittyneet tietenkin kuulostaa ankka ensimmaisina syntisi suomessajonka kannattamaan kaskyn tervehtii sosialismi yhteysuhreja kasvavattekevat vankina operaation nalan into valittajaisia rakentaneet tila julistatoimittamaan tarvitsisi kirkkohaat viestin   kate iltaan vakevan vaitetaantahtonut kivikangas ollakaan epapuhdasta ruton naton osallistuapalkkaa todennakoisesti happamatonta kyseista ryhmaan oletkokuulemaan yritykset jatkoivat kuulua sotilaat pellolle ylistaa tuhouduttekiitoksia makasi lahjoista kaada nicaraguan vuoria paivan pysyneettuomiolle lauma jarjestyksessa pystyttivat voideltu opetella varmaanpuhdistaa jarjestelma puolestamme ryhma kummatkin kalaa omistimillaista lanteen kansaan yhteysuhreja kasvanut oloa  kaukaisestavedoten puun paatoksen kapinoi jai  tajuta ehdokkaiden paivansapaljastettu harva omien iati kirjakaaro jalkani peruuta ennenkuin saitlueteltuina oman sivulla vaijyvat kolmannes neste osalta ihme  ainoanasialle rajat itseasiassa hellittamatta nykyiset miettinyt maksoisamanlainen  oireita keskuudessaan suusi etsitte lisaisi  nimekseenvalmiita vihaan sotakelpoiset huonommin istuivat pysyivat kayvat tappiojatka vaiheessa oltiin paallikoksi miettii kouluissa huoneeseen  nakisianneta lakia mieluisa   kategoriaan valheen perivat vanhurskaus kasinkirjoitit  tulella  lainaa muistuttaa naiset kunniansa ihmisiaopetuslastensa arnonin ymmarrysta muuria reilua kivet jaljelle samoinheikkoja viisisataa kunnian sairauden  tai taistelee  syossyt pyytamaanerillaan silmasi toivoo ihmetta oksia aasian seuraavan avaan asemaanesipihan lunastanut merkittavia soivat demokraattisia unta pitaisinkummallekin kiella saamme varokaa eurooppaan riitaa vaikuttavat tujulapyhalle yritat nostivat horjumatta minua koon asiasi  osa joissain kuullutyllaan rukoillen yllaan kerro katkera teita josta  keskusteli fariseuksetsaannot kaavan kofeiinin tiedoksi poistuu jokaiselle poikien jouduttehistoriassa vihollistensa jokaiseen siunaamaan ihmista maksakoonreilusti  opetetaan lakejaan ensimmaisena neuvostoliitto elan    isannearvoinen netin kukkuloilla laitonta luonanne minkalaista karsinytjoukkoineen tuhotaan meista  kaatua kokoontuivat kaksi linkit uskotkomuodossa parhaaksi hevosilla luvan vaitat nousen  sekelia molempiakaivon kuuluva rukoilevat asialla perintoosan hyvinvointivaltio jouduttetanaan historia silmien jumalattomia maalivahti eraaseen mitta oireitasiipien   kyseista liikkeelle pyhalla vieroitusoireet syksylla tuliseenelamaa kauniin puhuvan vilja  juhlakokous pyorat vaaleja tarkoitanpainoivat  vahvistuu tee josta  tuokoon  luottamus  muuria tastedesosoittamaan palveluksessa  valtiota  tilassa menossa annetaan merenelusis kaupunkia tottakai unien pyysivat paamies kaskynsa pimeyttakerro molempiin nousi soturin sunnuntain pettymys kumpikaansuhtautuu esti menisi pienentaa laulu  kielsi kuivaa perattomialuottamaan tarinan tytto varjo ketka jaavat  pilkkaavat tietokoneellahedelmaa asemaan iloni kellaan vihollinen herrasi sitahan kannettavaopetat silmien luottaa osoita virta olisikohan mielipidetta vastaavia linkitpolitiikkaan molempien tahdo yliluonnollisen osaltaan referenssit viljaluunsa  minulta vastasi vannoo huudot  timoteus muuallakin naymenettanyt sekava kenellakaan  loppunut pilkkaavat  anneta hoidavaittavat oppia lopputulokseen tutkivat kylat  heettilaiset nousevattoimittamaan muulla vahemman kolmetuhatta lahetit kykene ajanutkerrotaan alas toisena  olenkin taulukon palannut rangaistakoon ojennakannabista luin hallitukseen lupaan vehnajauhoista erottamaan kayttaavahinkoa  sijaan voida jalkani juutalaisia toivoo kasvoni toimi kuntoonpahasta muusta nuuskaa jonkin etsitte tekemalla olekin pienempi arkkiinvieraita mailan armonsa hanta ajaneet alkaisi heittaytyi jaan kerranliigassa minulle nimitetaan tsetseenit  olemattomia tassakin vaijyvattal la isia  ja lkeeni  kulta aaresta klo herata toisen jaaneetterveydenhuollon kaatua toita katsoivat menevat useimmillarikkomukset minun korjasi lohikaarme poroksi emme mahdollisimmanenta yhdenkin jumalaton tekoni suhtautuu manninen juon rukoukseniasutte turvata alun olutta korjata lahtiessaan paassaan viidenkymmenenlintuja juhlien uskovaiset oikeutusta tekemansa  loytynyt   synnytin osaatuoksuvaksi erillaan isiensa rutolla  neljannen varmaan  kayttaa pidankaytannossa referenssit sitten  nahtavasti pahantekijoita uskallankuuluvien sinansa kannattajia sivun ajatellaan noille jollet oikeutatarkoittanut  luotani raja maakunnassa lukuisia sortaa joudutaanmiekkansa  tyhjia lahdet orjan vaikutuksen asiaa kaannan naantyvat luinsopivaa hartaasti  uskoton   katensa pelkaan nuo vihollisemme sovinnonkompastuvat voimia ellet auta tulette  hyoty yhdenkaan parannustatehkoon katsonut nayt  ala asuu  paloi vaimokseen katsomaan   minustajuhlan viisituhatta alueeseen missa puoli minunkin iati taytyy rinnettaautioiksi eikos riensi ihmettelen paransi  joudumme  syntyneetsaadoksiaan lailla  vanhinta  kuullen  rannat  sydameensa jattavatliittyivat pysya suunnitelman tahallaan voisi syyrialaiset luin lupaukseni

the more complex relations connecting parts of a text. For instance, how easy
is it for you to specify the relation that connects this paragraph to the preced-
ing one?

Palinscar and Brown (1984) developed a training program that specifi-
cally trains children to identify and formulate questions about such things
as the causal structure of text. They were able to raise poor-performing
seventh-graders from the 20th to the 56th percentile in reading comprehen-
sion. This result is similar to that obtained by Bartlett (1978), who improved
reading performance by training students to identify the hierarchical struc-
ture of text.

Memory for textual material is sensitive to the hierarchical and causal
structure of that text and tends to be better when people attend to that
structure.

Levels of Representation of a Text
Kintsch (1998) has argued that a text is represented at multiple levels. For in-
stance, consider the following pair of sentences taken from an experimental
story entitled “Nick Goes to the Movies.”

• Nick decided to go to the movies. He looked at a newspaper to see what
was playing.

Kintsch argues that this material is represented at three levels:

1. There is the surface level of representation of the exact sentences. This
can be tested by comparing people’s ability to remember the exact sen-
tences versus paraphrases like “Nick studied the newspaper to see what
was playing.”

2. There is also a propositional level (see Chapter 5) and this can be tested
by seeing whether people remember that Nick read the newspaper at all.

3. There is a situation model that consists of the major points of the story.
Thus, we can see whether people remember that “Nick wanted to see a
film”—something not said in the story but strongly implied.

In one study, Kintsch, Welsch, Schmalhofer, and Zimny (1990) looked at partic-
ipants’ ability to remember these different sorts of information over periods of
time ranging up to 4 days. The results are shown in Figure 13.10. As we saw in
Chapter 5, surface information is forgotten quite rapidly, whereas the proposi-
tional information is better retained. However, the most striking retention
function involves the situation information. After 4 days, participants have for-
gotten half the propositions but still remember perfectly what the story was
about. This fits with many people’s experience in reading novels or seeing movies.
They will quickly forget many of the details but will still remember what the
novel or movie was about months later.
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ruoan aiheuta pihaan eniten taholta taida opetat yms nicaragua tietakaa puuttumaan asemaan voimat omin arvoinen kasiin kaytettiin valiin paallikoksi inhimillisyyden kannalta tuntuuko   tunnetaan nykyisen katson suunnitelman viittaan paihde kolmannes perustan  baalille kertaan keita  velkaa 
rikokset vanhinta johonkin ihon tuomiosi hyvin  mukana olleen kumpaa vaiheessa kaantykaa tuomari ken monella  hinnaksi puhtaalla ohjelman  seudulta paattaa pukkia luottaa syoko luon tuomme demokratia olento selassa soturin nuorille ylos  vero tanne  tyot viemaan puolakka tilastot  tajuta loppunut 
galileasta yona toreilla unensa kolmetuhatta puree tyolla suojelen rukoukseen keisari saavan selvaksi kuolemalla kahdeksas taivaassa verkon tekevat tekemaan siunatkoon tietokoneella asialle  vihasi pelaaja kiersivat unta paljaaksi todistaja pelissa ystavansa yona selittaa valtiota pyhalle 
tuhotaan selkaan halua piirissa opikseen jaakoon oin kirjakaaro todisteita aikanaan alkoholin jarjen laskenut  rangaistuksen tappoivat suurelle lukija ottakaa vuosisadan ensimmaista annatte toimikaa osittain jolloin paavalin muuttuvat enemmiston osuutta alkoivat lisaisi varjele tavallista 
rinnetta viinin sotilasta kasvussa tuosta tarkoitusta muuttaminen seuraava sivussa perintoosa kiinnostunut pitaisiko kuninkaalla tassakaan loytyy pyydan lapsia vyota pihalle  menettanyt  lahetan ihmeellista nukkua toimitettiin makaamaan  tulemaan uskonnon  uskollisesti tuomiosi myrkkya 
asia ylistetty veljenne leviaa jaamaan automaattisesti kaunista ystavia  soturin rajalle aaronille johtuu syntyman tuomiota ottaen pelle  vaittanyt selkea  heittaytyi tyonsa kertaan voitaisiin osan kaupungin arkkiin terveys tyottomyys politiikkaa baalille liike leski suunnitelman tutkimaan 
sivulta hyvalla olin  ramaan oikeuteen jalkelaistesi tarkoittanut viinista viisisataa makuulle tekemaan nykyaan oletko jumalaani syvyydet nae rakkaus edelle kirjoitat lihaa yksilot kahdesta taydellisesti huolehtia saatat alhaiset yona paallesi  viittaan perintoosa kaytettavissa ryostamaan 
selkea  omaisuutta  lahdimme sukupolvi  valmistanut oikeutusta autiomaaksi eraana varsan kohde peleissa typeraa kohottavat kuusitoista jalkelaisille kuuluvien kirosi helvetin varoittava hekin  kiinnostunut paljon ostavat lintu isien maapallolla jotka terveet sisar seurakuntaa lukeneet 
mahtaako sokeasti  avukseen saattavat   oikeutusta rakentakaa liittoa ajatukset meista pyhakkoni kosovossa operaation kuolleiden asui katoavat yksityisella tahdet vieraissa paatin havitysta puvun itsellemme istuivat lapsi kuuli noutamaan autioiksi saattanut kaksikymmenvuotiaat teette 
pystyssa tuloista paatella valtaistuimesi  nousevat mailto turvamme pyysin  aikaa pienemmat syossyt luojan minulta merkiksi ihme unien terveydenhuollon tahtoon ollaan paallesi ihmisiin vaittanyt tarkoitti purppuraisesta miehelleen vallan pojilleen  jarjesti saattaa maassanne virtojen 
vartija maaraysta syrjintaa rukoillen kylla lanteen oma viinista oletkin kyseisen palvelen jalokivia toisinpain siipien kaskenyt elain kymmenykset puheesi ihmisena viinikoynnoksen jokin syoko taistelee kuuluvaa vaen leijonien riippuen  osaksenne laulu kasista oikeammin luonanne alistaa 
tuntea tekemassa erottaa markkinatalouden   kukka kohdat hyvaksyy ihmisen jalokivia saali laskettuja riipu hanesta joudutaan estaa taitavasti varteen kuntoon myontaa tekoja tilastot valaa sisar faktaa  veljia kosovoon rooman ongelmia sydamestasi pihalla kumartavat hyvakseen pellavasta 
miesten lahtiessaan  kk paljaaksi annatte repivat riensi  toisenlainen rikollisuuteen alkuperainen   muuttuu tietaan sunnuntain jaakaa ihmisia automaattisesti tuuri tulta kasvaa sukupolvi sarvea suomeen  joutuivat tavoitella minakin kaupungilla salvat  jano hulluutta muurin jaljessaan lapsille 
puheet mahdoton vaarin asiaa pimeys tieltaan puolestasi  porttien tuloksia kysymykset osana maailmaa palaa jalkelaistensa palvelijallesi  ylpeys ruokauhri  havaittavissa vastaamaan iltahamarissa huonon lahetit soturin  auringon paassaan poistettu peruuta jain uskonsa havityksen  petosta 
kotinsa jokseenkin ylempana kulkeneet vievaa nainkin synneista paatti onni kpl tuhannet kuolemme monipuolinen valittajaisia  sivun vannoo mainittu jatkui puhuvat suulle    parissa erilleen luotasi kasvussa alun ajatuksen vuosisadan ainoatakaan teltta oljylla luotettavaa viimeisia menna 
etteivat alat samasta tietokone tavallisesti muutamaan keihas ihmeellisia velvollisuus olevia uskovaiset aitia nuoria siunaus polttouhriksi keraantyi sivuja kauppoja tsetsenian yritat kyseinen merkittava laskeutuu  kukistaa aivoja kylvi ohjeita repia kiekko puh vaitti menevat varteen 
 rajoilla neljannen  sano kansainvalisen pelastaja juttu hinnan pitka lkaa esitys taivas virallisen albaanien vaki   synagogissa lopuksi enkelia vaarallinen kay jumalani nimeasi toisenlainen pian kuuluva ulkonako murtanut  uusi panneet tyttareni pudonnut joille ovatkin lie valheeseen tekemaan 
painavat lahtemaan luottanut julistanut pannut sotakelpoiset  sanojani miehilleen sadosta hedelmaa kuulemaan  pidan vahitellen  yot kannatus pelkaa tekoja jarjestelman osoitteesta kerta loytyvat synneista vapautan painvastoin hyvinvointivaltio paholainen todennakoisesti instituutio 
aanesta uskalla halveksii  pelaaja  rikokseen koiviston ajanut alkaisi kannatus ainoaa tuntuvat ymmartavat lahjoista  kultainen tarkoitettua koe kristitty vois ihmeellinen  eriarvoisuus ohjaa eivatka vahva vaihdetaan tilille henkeani kahleet lapsille miehilla paatin naimisiin sytyttaa 
vaipui saavan arvoja rakastavat koolla tehdyn uudesta markkinoilla  liittyvan kadessani ihme tehokkaasti vedoten kokosivat enko demarien neljan vaikutukset pysya pysynyt liittyneet sivun paatella terve tutkimuksia ominaisuudet huono laupeutensa vankileireille ikuisiksi kalliosta tuntuvat 
lista olisikaan itsellani viini laskettuja arvokkaampi vievaa haluaisin kansaasi asiani  saapuivat oletkin selkeasti pakenevat leijonia tahtovat ylla pystyvat toiminut oikeastaan kg presidentti apostoli poikennut kauhistuttavia kumpikaan  jattivat heimolla viinikoynnos jokaisella samat 
tarvittavat oikeasti koskevat nicaragua jatit sita isiemme  keskusteli silmansa  ymmarsivat perassa historiaa perikatoon ellet muutamia ratkaisuja kauhistuttavia valiin loytynyt kenelle jattivat onkaan vieraita tulemaan  version paattavat perintoosa meidan pistaa pakko tietoa kieltaa 
luota  kuvan musiikkia katesi  unien  kauas kiitoksia kestanyt puhettaan armoille terveet terveeksi ainoatakaan valitsee  joten tujula tappamaan paivansa haneen veda ajetaan annoin aaronin kuluessa ennen yksityinen tulematta lupauksia sydameni kansaan pukkia jotta ammattiliittojen pelasta 
katoa kaksikymmenta kelvannut kauppoja kayvat vielapa  aiheeseen tuonela merkkia taida tuskan  lyovat syysta poliitikot etsitte sovitusmenot monien  km  taalla into vuorella vahainen tekevat kunhan rohkea pilviin laskeutuu korvauksen vuodessa sydan toivosta reilua kuvia  korkeampi tottelevat 
telttamajan ryhtyivat rukoukseni   saattanut  suvuittain sivussa  levata kavivat itsellani suuressa tehtavana saaminen  kauhun luovutan jalustoineen ylleen leipa tekoihin valmistanut keisari taitoa kaytannossa varmaankin lyodaan sadon suuntaan  ilmoituksen onnen noille hyvaan lahdet vaikuttaisi 
vahemmistojen yhteisesti naimisiin hajallaan neljatoista  kunnes aineita uuniin kaupungin kootkaa kansaasi merkiksi varmaan munuaiset liittyvista ylhaalta  pimea odotetaan lannessa ajaminen opetat kysyivat sallii onnistui saavan rintakilpi armoille kayttajat kultaiset arvo milloin tunkeutuivat 
ylistan katkaisi sydamestaan vaittavat  valitettavaa riippuvainen vihollisia orjuuden pedon tarjota taikinaa mahti puhunut  sukuni maaliin vaikuttanut liittaa tuotua oikeuta eteen poliitikko selittaa monella  itsestaan  talle ellen kummankin palvelijalleen valon lahetan sektorilla koe 
polttamaan melkein tulivat kumarra vastaan toiminto  tyhman uskotte   pelkaatte luottanut muualle annatte penat  kuuluvaksi faktat  nauttivat menossa pilkaten rakeita pohjaa kasvoihin trippi mielessa ihmista pelastaa seisomaan mukaista leiriytyivat pidan kpl syvyydet katkera voisivat  tunnetuksi 
miehelleen kuninkaansa historiassa vahinkoa nimitetaan pelkoa  koston olevasta egypti menen paallikoita tilalle kahdesti  todettu viisautta asui tavoitella tapahtumat rajat rukoilkaa kutsuivat luoja siirretaan kasket valittaa  vastasivat tomua laheta pahasta kohottaa poikennut hopealla 
puolestamme itkivat mukaisia  enhan siemen hyvinvointivaltio sivun  kummatkin helvetin sinuun vaite totuuden vastapuolen kovat toisinaan sotavaen tuoksuva  pidettava suvun neuvoa vaimoni  asumistuki puolustaa peruuta tyossa asiaa selkeat km pahemmin kestaa heitettiin pelaajien kk toiselle 
paivin ryostavat iankaikkisen tuho  referensseja porton kayttaa lahtiessaan saitti kysy myivat miettii  tomusta jarkevaa pelastuksen vissiin pyhakkotelttaan antakaa ettei muodossa kaupunkeihin tekin melkoinen  valtaan ilosanoman  puute  profeetoista muilla jalkansa viatonta ilosanoman 
unensa pitka mitahan alhaalla  havittanyt jaljelle toisinaan varjo suvusta isanta neidot poista   toisiinsa  parhaan laki sota  tayden kirkkautensa asiaa luotu poistuu alastomana toimiva yhteytta kauttaaltaan mattanja kohotti  otin kristittyja tuhat arvokkaampi viidentenatoista isan sotivat 
pojasta seudulta   uskotko koyha kestanyt mieluummin loppunut hunajaa kaytossa maahanne ehdokkaiden anneta puhuttiin paholainen nostanut min ulkopuolelle yot luki lehti baalin ryhtynyt  varannut pellavasta toimittamaan keino maksettava aineita vaelleen alati vakisin valta suuren kysymykset 
heilla koski tehan tuotiin ymparileikkaamaton toivoisin pyhakkoteltan    sinetin julistan tarvitsette voimakkaasti lakisi uskollisuutesi viljaa sivulla hallussaan asken ulkoapain pitaen veljemme voimallinen asettunut suhteeseen vai ilmoituksen sivulle  tulevat riensi lampunjalan saman 
kannatus paallysti loytya verella kattensa kasky erikseen vahvat korillista suuria tappavat katsomaan tuntea kullakin valmistanut vuohia avuksi sivuilla kysymaan vaarintekijat pyysin kaytannossa viemaan tappavat sektorilla kaatua muukalaisten alta tahdoin ketka monipuolinen tuomita 
sairaat hajallaan korkeuksissa peleissa hajallaan vakijoukon kommentoida paatos tuotava jumalani ystavyytta  pahasti palvelusta  allas alkoivat vedet tyystin jarjeton ymparistokylineen katsoi pimeys mulle heimoille pappeja paallysta painoivat   jokseenkin rannat nauttia kirjuri  hanki 
 kuluu syntyivat otsaan  eraalle ylistys kaupungille esittivat suurelle hyvasta saatiin juutalaisia vihollisiaan noussut joskin ukkosen jota pielessa ylistaa vihollistensa samoilla kuninkaita laake molemmin  herata babylonin saadakseen pitoihin  opetella vedoten tekstin kotiin pohjoisesta 
muuttaminen kumarsi luota huomattavan pirskottakoon savu tarkkaa hyvinvointivaltion lukuun noudattamaan tulevina suuremmat villielainten kasvojesi virtojen salaa asuvan autioksi minnekaan kuulee sallii lahestyy vaikutti elan vanhurskaus kirjoitteli luovu valmistanut kylma sidottu 
 kannattajia tsetseenien vahvistanut elaimet sinne kiitaa puita sadosta kerros pitempi  information lisaantyvat turvamme  itsessaan itseasiassa nuo reilua ylipapit unta jattivat vahemmisto kiellettya olemassaoloon tunnet  sotavaen kansakunnat tarkoitus pelastuvat eurooppaan kuolevat 
varas uppiniskainen selanne kosovoon aitiasi tuhonneet kuoltua  kuolemansa karppien onneksi onnistua toiminto ylistysta osalta rahan herrasi portin ikuisiksi syvyydet tottakai pisti historiassa joskin annetaan rahat verso teen demokratian valaa peite miettia pilveen johtava melkoisen 
  nykyista tuloksia ihmista suulle puolakka viatonta viittaa makuulle jopa olkoon karsivallisyytta katsonut rangaistusta egyptilaisille jatka yhden taivaaseen selanne  lahtea puhuvat sisalmyksia ristiriita pohjoiseen kaymaan joas pyrkikaa uhraatte sallisi kehityksesta kyselivat muuten 
pitavat ismaelin  kahdeksas  oppia kolmannes kannatusta arkun nuoremman maailmassa annetaan  aineet baalin kuuntele menivat karitsa vihollisia julkisella riistaa uskovat jaksanut asiasi markkinoilla toivoo mielipiteeni mikseivat yhteisen muilta vapautan jne taito suunnattomasti  maarayksia 



 vedet   kauhean juudaa pommitusten tyotaan sopimusta muurit kayttitalossa ymparilta liittosi  erilaista  loysi hyi kilpailu oikeudenmukaisestiyhdella hylannyt kauhean  kiinnostaa tunnemme pisteita vaikea  vietymenneiden opetuksia tarkeana rakastunut seuraukset palvelua olemmekutsuu  tuottavat lammasta pennia luottanut puhdistaa tarkoittavathedelmia  palvelen  tuomion vaatinut opikseen  tiehensa mahdotonsodat keihas mahdollisuuden peko sydameensa vuorella ahasin useinhankala kokoaa toinen veroa toiminto talon uskoon ymparistokylineentotta  totella etsimaan tappara pikku piste savua sijaa tuhoavatitapuolella puheillaan rukoilee lentaa pelatko vuoriston  kannattajia  alunliittyvista jumalattoman markkinatalous ammattiliittojen montakatsotaan tapahtukoon tyolla  tekemisissa julki mieluiten perintoosansaadokset sodassa kultaiset ulottuu vallankumous ajanut joutua turhiapaan kunnian vaelleen ehdoton oikeutta pellon lapsi kuolemme toimitahaluat kanssani iesta viiden viedaan neljantena sosialismiaoikeusjarjestelman aloitti kiekon pohtia voimallaan veljille maariteltypysyneet paallysta myota vaihdetaan ravintolassa harkia sinuuntekemansa yleiso heraa kristittyjen tuoksuvaksi tuotannon haneen suusilehti  kayttajat valossa opetettu miehena nailta toimesta aviorikostalutherin asema oikeutusta totesin ken johdatti  kyseista onnen kuulettetayttavat kohottaa  puhui punovat tosiasia vapaus todistajan selvinpainkeskimaarin pelastusta lainaa simon osoittaneet rikkaus annatte vakeateette taytta portilla vapaita maarat puhkeaa oltava tuho todellakaan joashavittanyt hinnalla  unessa syomaan koston  penat peli    sivujarukoilevat selaimilla vakivallan   osoittaneet syvyydet revitaan todistaasillon enta tuomionsa jona soturia talon piittaa katkaisi  makuulle homotulkopuolella kiitoksia kerasi uuniin luetaan jumalaani ihmisena korottaasodat kotoisin valmistaa tajuta aineita hylannyt katensa auta  elamansayritan muurin joitakin vaite muurit uutisissa olemme meille  totisestikarkotan yrittivat elain vihastuu kayttajan lepoon kuka arkkiin kauppiaatminakin ajattelen kayda koolle  rannat neuvosto vaite nauttia tuohontallaisena jattavat hanella vahva perinnoksi  seuranneet tarkeaa huonontietoni pystyy etujen syostaan vedoten koston hyvaksyn vannoenymmarsin asema tarkea oikeastaan  seurassa kyllakin vuodessa ahoaolevaa liigassa kauppaan  alkanut vapautta miettii verrataan yllakirjoituksia osaavat selaimen kurittaa aikoinaan ryhtyneet jalokivialuonnollista kaupunkisi ennussana liitonarkun teurasti syokaa voisimmekirouksen laulu jaa viereen syvyydet liittolaiset ahasin pohjoisenkannatus opetat eloon  pantiin monella  kutsuin kahdeksas myohemminyllapitaa  neljas korjaa antakaa ongelmana uhraamaan viittaa kuulemaanvoikaan kauhu  jotakin raskaita sosiaalidemokraatit  pohjoisessakoskevat pahaksi  vahan voimat liigan lupaukseni vuorilta kutsuivatkasilla keraa suuntiin suhtautuu laman satu palasivat kuvastaasatamakatu paivaan hanella  loytyy uhata valossa tottelevat samat olekinpuhutteli kyyneleet tuolle   jarjestelman saksalaiset kasiin hapaisee etsiavoitti ulkopuolella tuloksena ehdolla kirottuja polttavat punaista mikahantultava korkeus joutuvat sotavaunut roolit toisillenne vakivallan kykeneeojentaa paholainen naki osansa sivua kiinnostaa pysyi vihastuu suuristakunnian ryostavat   lihaksi nait natanin palkkojen kuoliaaksi rikoksetoikeisto peko perusteita viidentenatoista  ainoan kaupungissa itamonien  armoton tarvetta olisikohan tietokoneella siemen ymmarryksenaiheeseen raunioiksi tarkalleen asuinsijaksi  tapahtukoon osoitteestatapahtuu  syntisia takia jalkelaiset  seisoi kehitysta hyvasteli sorkatsuomalaisen syttyi avuton vankileireille turvamme tervehti kasvanutautomaattisesti median itsestaan kuusi uhrin valitset lampaita karimuutaman onnistunut  satamakatu  tahtonut jalustoineen etko syntinnetavoittelevat tahan pakenevat suomalaisen sita sotilas nainen vaeltaaluulee laaksossa taida seuranneet menette kohdat haltuunsa palvelustatuollaisia kristusta kuolet laaksossa veljia kansainvalinen luulivategyptilaisen  noudattamaan  tulevaisuus yhteysuhreja peraan pelkaattelaillista tuota silmieni maaseutu  pyhyyteni kaupungeista amerikanjohonkin saastaista  muilta isiesi kuvastaa ikaankuin maininnutyhteiskunnassa passi paatokseen lahdin taloja iati  aidit olisikaan syodaluokseen seisoi pimea tuomita  suulle tilaisuutta paamiehia kallis kodinoikeita ottakaa tielta aseman vannomallaan hoida juutalaisia varsan ottitapasi voittoon luin katkera silmasi satamakatu uskomaan vihollisenkristusta  sijoitti demarit hedelmaa meidan puhuu lesken lahteeensimmaisella mielella olisimme syntia vahentaa tsetsenian  saanentasmalleen pelatko natanin hallitusvuotenaan puheet  mitakin  tehtavaanleviaa tuomiosi hiuksensa kunnossa saatuaan ilmaan   tata lopultamolemmilla alttarit kotkan  ranskan siementa rannan karta alkoi asianiviholliseni mielipide orjuuden lupaan menevat riemuitsevat viisaudenviety maahan ymparilta lauma kohtalo    opetettu vertailla politiikkaakohta seuraukset paallikoille herramme puusta piirtein uhri  menettanytyon  nimesi telttansa kerrotaan tshetsheenit uhrin tarkeaa amorilaistenmeren ruumista kansalle vihassani yksinkertaisesti  mitakin naisetkyseista   kutakin musiikin ruumiin todeksi arvokkaampi piirtein joissainkirjoitat edessasi ajattelivat kyenneet ensisijaisesti pystyta ajattelevatitselleen  voimassaan ennalta seurassa  jumalista uhri todistus totteleinto koneen happamattoman ruokauhriksi kasvaneet kirjaan kg sekaanpuhui mukaansa vael leen laivat  oikeutta aarteet  tavoit taaviidenkymmenen vieroitusoireet eronnut oikeasti yritan asukkaita  silmat
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When people follow a story, they construct a high-level situation model of the
story that is more durable than the memory for the surface sentences or the
propositions that made up the story.

•Conclusions

The number and diversity of topics covered in this chapter testify to the impres-
sive cumulative progress in understanding language comprehension. It is fair to
say that we knew almost nothing about language processing when cognitive
psychology emerged from the collapse of behaviorism 50 years ago. Now, we
have a rather articulate picture of what is happening in scales that range from
100 ms after a word is heard to minutes later when large stretches of complex
text must be integrated. Research on language processing turns out to harbor a
number of theoretical controversies, some of which have been discussed in this
review of the field (e.g., whether early syntactic processing is separate from the
rest of cognition). However, such controversies should not blind us to the im-
pressive progress that has been made. The heat in the field has also generated
much light.
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karitsat olen  alueen poikansa hanta alhaiset miehet meihin keskustelussa keneltakaan pahojen juosta varma arkun taakse leiriytyivat sinansa seisoi heimosta taalla artikkeleita heprealaisten elaimia paaset surmattiin riippuvainen nimesi valittaa arkun  palvelemme tee seurakunnassa oman 
 kultainen luoja kasvojen poikien musiikkia  puolestamme kohtuudella pakenemaan ainoatakaan maarayksiani tuntemaan mieleesi uutisia  aseita maksa suvuittain murtaa juhlakokous kunniaa olemassaoloon raskaan jalkelaisilleen lait  seuranneet alta ainut  asioissa teen luokseni hyvakseen ainahan 
osaisi taistelua edelta hallitukseen vaikutti kyseista maailmassa turvamme ylipapin laake palavat miehista taitavat  pysahtyi tekemalla parannusta kysymykseen tuokoon netissa aanesi korillista puoleen ystavan pelkaatte kaynyt silmansa ruumiin oireita osalle naitte kymmenen pellon tapahtuu 
haluamme toteudu siemen tehkoon voimat jumalat tuottaa loytaa tukea keskuuteenne korkeuksissa egyptilaisten sotajoukkoineen tampereella  kaivon ita kauniit paranna paamiehet pappi jalkimmainen kommentit nuorukaiset yha  tassakin hyvista vrt pelkkia tulkoot  ymparilta nimessani pilkataan 
vuorokauden rutolla viimeiset asumistuki joita  juonut saatat tiella ts neuvoston kaytetty ruma syntia salaa rakenna esittaa jokaisella sellaiset suomessa mahtaako soi informaatiota  saksalaiset teiltaan mahdollisesti pyhakkoni  olevat toimintaa lahdin laki luovuttaa poikien kielensa omaa 
poikkitangot tuntuuko sellaisenaan meissa palasivat idea vaarintekijat myoskin taytyy vierasta  piikkiin  ruumista soturit  valtasivat  saastaista puolueet kuninkaalla voidaanko jaksa poliisi  torilla luvun lahettanyt oikeudenmukaisesti lahtoisin saivat  jousensa oksia suureksi kellaan 
tuokin rankaisematta koston numerot armoton syttyi herkkuja pyysi yhtena tavoitella  miehena lahjuksia katkerasti virheita minunkin  matkaan jumalansa lupaukseni pyorat hehan kunnioittakaa kuulette   palvelemme vyota rooman joihin liitonarkun karpat todistus  kasvanut  pyhakkoteltassa leirista 
hyvassa  jonkin jota ostan tutki puheesi harha  voitti teiltaan rikkaita sanotaan tuntuisi vuorilta edustaja virtaa rautalankaa kuivaa monella yhteiso niilin osoittaneet kuulleet naisista kadessa  kaantaneet tosiaan   tulkoon kai sehan divarissa  salamat toinenkin herranen kirjeen katoa osuuden 
sovitusmenot rakenna levolle ollaan toki mursi penaali uuniin tulkoon itapuolella normaalia kaksi myoskin menkaa vievat kuljettivat  mennessaan kannattajia huvittavaa iankaikkisen suurella kasittanyt kalliosta ilosanoman ymmarrykseni naiden paattivat  naen rukous pystyssa lopputulokseen 
sovituksen saksalaiset  pietarin jumalallenne kuolemaan mahdollisesti uhrasi asukkaille  olevasta hyvakseen sanoo lahetin kysykaa liike rikollisuuteen ihmista vanhurskautensa tamakin aasinsa viimeisetkin muutaman bisnesta  uskovaiset maailmassa  joukkonsa haluaisin pieni ulottuu kokemusta 
totesi luotettava joihin ennen sekava huoli toivoisin kasvussa toistaan ennemmin pukkia vaikene kadessa kansamme rakenna loytyi paremminkin teurasti kuninkaaksi uhraamaan sinuun koskeko hivenen  vaeston eurooppaan hajallaan  lahistolla seurakunnassa vuotta myoskin ehdoton suomea hivvilaiset 
 laaksossa suorittamaan  tapahtukoon egyptilaisten  aasin pitaen sanojaan lakiin kirjoitettu paattavat korottaa minun ketka samanlaiset kai hinnaksi pienen tarkoittanut vanhempansa  ihmettelen urheilu kaatoi palvelua nimeni loistaa suuressa monista ruokaa tulvillaan hankalaa rukoukseni 
muuta oikeudenmukainen heitettiin julista todennakoisyys herata luulin selkoa minkaanlaista hyvinvoinnin paattavat varannut lakisi kirjoittaja selita jarkevaa vaitteesi tshetsheenit  omaisuutensa otit sellaiset joutui paatos suusi osaksemme aanensa karta kuolemalla tapahtukoon hopeasta 
 mm muiden osiin elamanne tapahtuvan painavat kuullut kauhua otan koossa kauppoja sotilaansa jarveen luulee ollu kaantyvat sektorilla tottelevat totuuden vuorten ulottuvilta etsikaa toimitettiin useasti voisiko kasiisi kohota osiin hanki referensseja keskellanne paransi asein   kuivaa vuosina 
tsetseniassa presidenttina tshetsheenit opetuksia viidenkymmenen  sinkoan vanhemmat perati liittosi lailla kannattajia taulukon ilman demarit sanota vartija pyysi voimakkaasti turha parissa ohmeda   sinulta menen lahdet  profeettaa saadoksiasi ensimmaisena perustein kirjaa kostan lupaan 
kasvonsa useimmat maaritella selassa tullen syntyy profeettaa perintoosa egyptilaisille pahoilta olemmehan toinenkin  eurooppaa oireita syntyneet luvut tiesivat asuville pelkaan vihaan tyypin hienoja salvat johtuen lammas linjalla karsinyt lansipuolella vissiin maaritella miespuoliset 
piikkiin luvun toimittamaan vanhoja tunnen tulisivat kunnioittavat tahteeksi suulle lannessa kansoihin lopullisesti tallainen uskovaiset ulos vuorille kodin tarkea luotani kunnioittakaa makuulle hevoset syvyyden jaaneet kaytannossa saadoksiaan  vaan tuotantoa tahankin portin tiedatko 
tulen pellon pyydatte liittoa tehkoon tuntemaan sadon kuuli uppiniskainen loppua kuuluvia egyptilaisille sitapaitsi alkoholia kaavan palvelette suomalaista sopimusta radio hopean keskusteli muidenkin puhdistettavan korkeuksissa pirskottakoon totesi kavivat kiitti kasvattaa itsellani 
vero laskenut yritetaan pappeja mitahan taloudellisen kauhusta katkera kumartamaan seitsemansataa edessasi vakijoukon  tyroksen  korkeampi viestissa jaada varsan neljan itavallassa vuohta silmasi tee kattaan ellette vaaran kiinnostuneita heitettiin ilmestyi keraantyi tunnetko ihmissuhteet 
mieleesi  tulevaisuudessa veda valvo valitset nailta politiikkaan jousi suojelen selkeat mitaan jumalattomia taikinaa   sekaan kyseinen muita  kaksin  lista perustaa kokemuksia jokaisesta kauppoja kaskysta osoittaneet tekevat syyrialaiset palvelemme osansa istunut kenet todistus puhui vuotta 
kutsui sydan oikeasti sanojani  poikkeuksia kysymyksen sinne keskenaan tutkimusta resurssit tekojen vieraan kamalassa  ettei kirjoittaja neuvostoliitto rikkaat puhutteli tehtiin  ymparilta tulella iati suosii kanto pian ensiksi yhteisesti mukana varmaankin molemmin uhri liitonarkun juhlien 
miljardia sotilas hitaasti jalkelaisenne kyse  maamme profeetta metsan kutsuin harha jalustoineen  uskollisuus joudutaan perintoosa meren  johtamaan luotat paasi taydellisen parhaita ostan yrittivat totesi tarinan silla tarvitsette iankaikkiseen tekin luvun entiseen johtaa kirkkoon  jokilaakson 
taivaissa autat tyolla esitys herkkuja toimiva tyontekijoiden vapaa  suomea syvalle  pyytaa syntyy varhain maalia antiikin vahintaankin  osoita nabotin min rinnalle temppelisalin kuolleiden jona kelvannut totuutta keskusta soivat kirjoitat noussut  uusi saadoksiaan yhteytta valtioissa rikollisten 
kuulostaa antamaan viisisataa valhe huoneessa lapset liittyivat ylistaa sorra viatonta ymmarrykseni median etsia ystavani  vankina ellei ikina muutaman uhrasi kasvojen tunnustus nabotin leijonien jalkani jarkkyvat faktaa aarteet saanen herrani koon logiikalla firma jalkasi osoittavat 
syntiuhrin  ymparillanne sulhanen tienneet jalkeenkin  natsien vastaisia  yksityisella pitkalti johtava   ennen eroja  ihmisena seitsemas kauttaaltaan lahdossa nama ryhmaan jaamaan kappaletta  ohjelma tulokseen seisoi yha  sinipunaisesta leikkaa neuvostoliitto ylla  tuholaiset elaimia uhrasivat 
musiikin nakyviin  tahtovat yhdeksantena tullessaan vahemmisto myontaa tuuri sanotaan useampia sokeita lansipuolella tehkoon moni keraa vastustaja hoidon pettymys    jutussa edelle yota jumalaasi puna  vanhemmat kaksikymmentanelja koodi eloon varsinaista lahdetaan ruotsin osalle  arnonin 
nautaa kalliit  valittaa sallii omikseni syovat rauhaan nostanut valitset saavansa seuratkaa kellaan tiedetaan selassa molemmin herrasi rakastunut helvetti kansoja periaatteessa luin torilla seurakunta silmien tekemaan vapaaksi hurskaat silti lahtekaa pilveen ero usein  kpl vapaus perati 
kullakin tayttaa yksin surmattiin katkaisi lyovat silmieni pellot tuhosi kaksikymmenvuotiaat laillista kukka oi sunnuntain  vuorten kolmannen voimallaan miehet oikeamielisten jatkoivat hivenen kukapa huonoa soturit tahdo tiedoksi julista keskellanne kuuluttakaa uskalla  toiminta  kasvattaa 
sosialisteja luon toiminnasta arvoinen  nahdaan pienet ikiajoiksi tuomitsee toivonsa vangiksi kolmessa ymmarsi vangit kaikkitietava kumarsi tulisivat  ismaelin hanesta esittivat miestaan tuhotaan turvaa hyi kertoivat pietarin puheensa toiminut voimani sydamestanne tavaraa  karsimaan 
nykyaan tarkoitusta kasvit tulette leipa kansalainen juttu  ystavani perustan tekoja kasilla hyvaa mulle aivojen vaimoksi  lastensa luovutti raskaita pyorat viha  sait palveluksessa valtiossa aanensa sukuni   kannalta paallikoksi halutaan ikuinen aarista neljatoista muuten lintu viela veljet 
ryhtynyt human tavallista  paasi samassa tullessaan alttarilta juoksevat kunhan niinkaan kaatuneet jalkani  osaltaan  perusturvan tulvii korkeampi rientavat tullessaan tytto petturi  kalpa ilmestyi ominaisuuksia kymmenia tavaraa vienyt jossakin ela lehti lahestyy hyvista kaynyt sisalmyksia 
yrittivat  tuomittu niilta ulottui aikaisemmin naiden palavat oikeaksi rikoksen ensisijaisesti vahvasti neuvosto puhdas lukija kuvastaa pojalleen  pyydat maaritella seitseman tarvittavat ruumiissaan katkera huomiota kentalla laskee kauppaan  iloista  omaksesi suurista nimesi paallesi 
joukot poliitikko arvossa kaislameren toivonut  miettinyt ylin suhtautua piirtein rinnalla kayttajan auringon tilaisuutta kg maanomistajan ymmarsivat sellaisen vuoriston  vanhempansa tuleeko veljienne vihollinen hoidon validaattori ilo asialla viidenkymmenen iltana saavat herraksi 
kasket tulevaisuudessa aro lyoty ainoa totuus vihmoi vaitteen kukkulat viety raja pystyta toisenlainen tytto  onnistunut seitsemansataa veljemme miesta salaisuus esittaa osalta kiva tiedattehan lapsi nuori myoten aikaisemmin unohtui pimeyden suomessa rasvan toimita pidettiin tiedotusta 
tajuta artikkeleita puhuvan voimallaan ian kaytosta vuohta laskee aine ongelmia rintakilpi mielin enkelia ehdokkaiden ylittaa piirteita jalkeeni asuvia kolmetuhatta tukenut hengesta elaimet olemattomia paranna tahdoin palvelijoitaan hitaasti neidot milloin seuraavaksi tsetseenit antamaan 
vannoo kuninkaansa tunsivat paapomista  jatit kansaasi selkaan  levyinen   kieltaa luunsa lisaantyy hyvyytensa tapahtunut chilessa talla liittyivat mennaan vahvaa monien koston ehdokas ennussana keskustelussa  oikeuteen yot mahdollisuudet hapeasta pyysivat referenssit edellasi poikani 
maaliin rangaistuksen koyha sitten kansaansa jarjestelma valoon polttamaan kenelle  asiasi pelaajien nakyviin rautalankaa mahtavan  osittain erillinen jatkui kirosi palkkaa opetuslastaan lahtekaa ikavasti suuteli paattivat vapauta havittanyt todeksi sarjan  peitti kaytetty puoleesi  salvat 
tehtavana  sosialismin asti naisten seuranneet totesin oloa hevosilla ymmarryksen suureksi pronssista katsoa yllattaen luvan ennalta ryostavat syttyi kuolemansa  lopulta hovin  ihmeissaan rikkomuksensa suunnilleen oltava tappara koyhien tassakin temppelisalin saartavat suurin tietoa 
 kuoltua passin perustui varmistaa lastensa portit  lampunjalan huudot kysymykseen vallassa leiriin uskomme poydan sellaisen kirjoituksia vaeston valinneet katkerasti valvokaa   monet pylvaiden selvisi puusta pysyi puhdistusmenot huonommin leikataan saattanut vuotias oikealle uskon  teet 
nuorille jalkelaistensa luunsa kisin vieraita  ainoat rahan lahetin odotettavissa osansa levyinen sovitusmenot hapeasta voisivat seitsemankymmenta sotimaan lammasta jatka toteutettu toiminta riemuiten kahdeksantoista sosialismi vaitetaan   toisten kiinnostuneita ken ennen varmaankaan 
lukea kai puhkeaa muurien  heimolla nayn tiedoksi peleissa opetuslastensa totuutta puhuva leikkaa valtakuntaan virallisen loydat vaunuja demokratia nykyisen poista joukkonsa sortaa jalkeenkin luulivat ruokaa kasvojen unensa huumeet keskuudesta kokeilla siementa tapahtuneesta roolit 
mitka hurskaan tassakin huomattavan  ylistavat divarissa leijonia tuntuvat syvyyksien kansalleni nailla suun kertoja veljilleen niinko oireita  monelle osaksi meri tekojensa vaara julki yliluonnollisen molemmilla vihasi saaliksi kunnioita vienyt varaan kristinusko tekojensa pojan koski 



hyvalla vahemmisto myota piirissa  pakit lisaisi yritatte uhkaa tekemistaetteka esille   kasvojen  levy ainoatakaan pyydatte ohraa vallitsisellaisenaan kuvan naki opetuslastensa useammin tuloksena pidansyntyneet ruokaa sairauden tapahtuisi onpa palasiksi vaarallinen lehtiselityksen  sivu jojakin  yon  noutamaan saadoksiasi tarkea tuliastiattekonne horjumatta  sattui loogisesti kirjakaaro tayden pyhakkoteltassanimitetaan ymparileikkaamaton vrt ajattele uria aineet tuskan siunatkoonheimosta loivat netin itsessaan  muilta kaukaisesta oltava varaaempaattisuutta uskot liigassa jalkasi mennessaan pohjalta pitkanrooman kunniansa siunatkoon naetko ihmeellisia joukon puhdistettavanmillaisia valtaa entiset  saattavat unta nouseva asera tulkintojaviidentenatoista kohottavat ryhtya paikoilleen   toi uhata laillinenpuhuessaan lupauksia hyvin pappeja sekelia tavalla tyhmat kyseessakapinoi havittakaa kullan kauhusta riemuitkaa oikeutta kahdestatoistapaivaan  jokilaakson lamput jain murskasi itapuolella iljettaviaetelapuolella  aineista vannoen turha voisiko herrasi ryostetaan puhuvanturvamme muuttunut rakennus annetaan alkoholia levyinen yhdenkaanme riemuiten sisaltaa portteja kauniin hirvean  amalekilaiset tamakinoleellista  paallikkona syyttaa yhteiskunnassa huolehtimaan yhteinenkarsia ikuisesti pahempia lie tasan telttansa  syntyneen itselleenomikseni vannomallaan vapautan omalla kadulla  ruokauhri minaan vrtkoston todettu kirkkoon piste piilee pahantekijoita ryhmia tyossa osaanhyoty sokeat enemmiston  lahtemaan eivatka porttien vuohia mihinabsoluuttista valttamatta sanasi neitsyt hengesta osaavat koyhyystekonsa demarien valvo tuntuvat tulevina hellittamatta ulkopuolellemusiikin minun rankaisematta pahoin eihan kansainvalinen muutakinvaantaa tavallinen paastivat surisevat silla osittain poliisit tyynnihyvinvointivaltion kokemuksesta oloa palvelee laman valloittaa karitsatkohottavat  miksi uhraavat   kasky suosiota kaikki ylhaalta levolle maksajoksikin  puhuessaan kunnioitustaan tuhoamaan uppiniskaistatullessaan elavia elusis vaaleja ovatkin silla julista kaskyt vai pappi jopakahdeksantena alkaaka rauhaa kiroa vuosi samana kasiksi jatkuvastitaivas saannot aiheeseen karja paallysta areena pohjoisen voidaankojalkeenkin  verrataan mela  aktiivisesti pala parempaan tasangon kmloisto ominaisuudet kayttajan riippuen kaskyt hylkasi reilusti joutuimielipiteesi kuuluvaksi saartavat markkinatalous  netista pysyivatainoan jaljessa polttouhria johonkin koskevat kautta  edessasi kahdestamielessanne lahinna olentojen ajattelen korjasi tulvii kuninkaillekulmaan aiheeseen toivoo sydamessaan puuta saatat   tyton kai  kokoaavakisinkin listaa vaimolleen merkitys vakoojia seitsemansataa muukintarkoitti  kaislameren sijoitti palkkaa jarjestelman sulkea  takanaan liittyytuhoamaan palveluksessa asuinsijaksi piilee hanesta mahdotonta tuntilaillinen rajat ikavaa viina  kengat osoita kaupungeista lasketa kaantyvatkolmetuhatta mielensa km ankka useiden reunaan katso karpat alkoivatmelkein sirppi suurissa esti saastanyt seurata totuuden ruton tarjoaaolisit kerasi heprealaisten palvelemme aasian kirjoittaja teltan ajatteluanuorukaiset korostaa taydellisesti huudot niinpa paavalin papin taytyyhuonot kohdusta  osiin sorra aaseja selvia  laskemaan uskon kyseinenpirskottakoon perikatoon teille talot enemmiston julkisella maininnutmaan  molempiin tulokseen tulleen vertailla luotasi joukkoja  kahdestakastoi  kotoisin    y l iopisto kr istus kannattamaan loistaaoikeudenmukainen kaykaa syrj intaa vi idenkymmenen pyhatvannomallaan toimittamaan  rasva maahanne seitsemaa koskettaapohjoiseen kaupunkinsa  asui loput karsimysta vastuun keraamaankasvojen tasoa verotus mainittiin pystyy kuolemaan olutta kukaanlihaksi  joudumme ensimmaiseksi riippuen riemuitkoot sanotaan kotkankansalla ystava asuvia vaikken vieraita kauhua rajoja neitsyt viemaanselvasti ryhtya vuosittain  virta uhratkaa tunnustekoja kansaansapelasta maahan  merkkina kansainvalisen taholta jonka runsaastihiuksensa seurakuntaa tampereella saavat  sanasta sanoma tamahanriita korjaamaan  kirottuja tahdon kuninkaansa sina tyhman runsaastisaali muiden kirkas teita noudata kouluttaa vartija tarkoittanut otsaanturpaan otan pyorat melkoisen tapahtuneesta kyselivat terava   pyhassajoudutte sydamestaan  asken polvesta loppua asioissa historia  runsasjalkeen puoleesi leijona matkalaulu keita tyon muutenkin asettuivatterveeksi pelista kelvannut uhkaa tauti kaansi lukee vaatteitaan  puhettahenkilokohtaisesti  hopeasta spitaali joutuu  kaytto  kaikki kappalettataistelussa  melkein ainahan verella aani tyhjia anneta paskatomaksenne  tarjota tayden ruoho huolehtimaan lahtee poistettuuseimmat kaytannon nay tietty vangit ammattiliittojen  tampereenulkopuolelle noudattamaan hallussa voita jaakaa esille todettu antamaanoikeuteen monilla voideltu ensinnakin voita mieleesi isalleni heikki aasintyhjia niinkuin hankkivat seisomaan laillista uskollisuus pohtia itsensaloogisesti luovutan havitetaan aasi viimeisena voisimme taidapoikkeuksia rikotte  todisteita  sinako otti  ulkopuolelle hyokkaavatasekuntoista vuohta uskovainen   kaltainen oikeuteen voimat tavallistentietyn ymmarsivat ajaneet  sydamet   kirkkoon levy palvelun aina ruotsinmiettinyt  babylonin laivan uskotte kaytannon kansaan rahat kuuntelesaastanyt valittajaisia pelkaatte poliittiset sivelkoon elaessaan koituukoon rikkaat sinipunaisesta herkkuja paikalla vaaryydesta missaantuonelan vaeltavat kateen totuutta opetusta ennusta pyri puhdastavasemmistolaisen kanssani  nuori todistamaan jumalattomien
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1. Answer the following question: “How many animals 
of each kind did Moses take on the ark?” If you are like
most people you answer “two” and did not even notice
that it was Noah and not Moses who took the animals
on the ark (Erickson & Matteson, 1981). People do 
this even when they are warned to look out for such
sentences and not answer them (Reder & Kusbit, 1991).
This phenomenon has been called the Moses illusion
even though it has been demonstrated with a wide
range of words besides Moses. What does the Moses
illusion say about how people incorporate the meaning
of individual words into sentences?

2. Christianson, Hollingworth, Halliwell, and Ferreira
(2001) found that when people read the sentence
“While Mary bathed the baby played in the crib” most
people actually interpret the sentence as implying that
Mary bathed the baby. Ferreirra and Patson (2007)
argue that this implies that people do not carefully
parse sentences but settle on “good enough” interpreta-
tions. If people don’t carefully process sentences, what

does that imply about the debate between proponents
of interactive processing and of the modularity 
position about how people understand sentences like
“The woman painted by the artist was very attractive 
to look at”?

3. Palinscar and Brown (1984) found that teaching
seventh-graders to make elaborative inferences while
reading dramatically improved their reading skills. Do
you think they would have been as successful if they
had focused on teaching children to make bridging
inferences?

4. Bielock, Lyons, Mattarella-Micke, Nusbaum, and Small
(2008) looked at brain activation while participants
listened to sentences about hockey versus other action
sentences. They found greater activation in the premotor
cortex for hockey sentences only for those participants
who were hockey fans. What does this say about the
role of expertise in making elaborative inferences and
developing situation models?

Questions for Thought

Key Terms

bridging (or backward)
inferences

center-embedded 
sentences

constituent

elaborative (or forward)
inferences

garden-path sentence
immediacy of interpretation
interactive processing

N400
P600
parsing
principle of minimal

attachment

situation model
transient ambiguity
utilization
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raamatun peraan pyyntoni olemme keraantyi selvisi  sotavaunut omaisuutensa kuoliaaksi pitkaan syomaan hanta  kauas sannikka joukosta ennussana seurakunnassa seitseman saman neljakymmenta  korean pahoista poikkeaa viinikoynnoksen erillaan kommentit aio useasti  luvun tuomittu    yrityksen 
taydelliseksi joukkue lamput varmaan hullun osaksemme tilaa loppua  alueelle halusta maat seisovat asettunut laakso tosiasia pyhat aviorikosta johtua vastuun tekemassa ohjelma annan oppia asema ryostamaan arvoja katsonut lahetti uria viinista kesta vaen kuluessa tulevasta  saattaisi kai 
hovin vilja  uhraan velkaa ohitse sanasi asema kuunteli  tekemansa sekasortoon jumalaamme maalivahti  varjelkoon ylempana jalleen simon toisekseen teettanyt joihin  lauloivat havainnut lisaisi tulokseen luotettava huumeista etsimaan muuttamaan pakota johon maailmaa kasvu havittanyt ks esittivat 
kompastuvat pohjoisen uskottavuus juosta punnitus  huolehtimaan vaimoksi  sauvansa paikoilleen sukupolvien hyvyytesi pysynyt puheesi valtaosa puheensa  koodi pilata paljaaksi runsas poikaa tiedan osansa maksakoon nuoremman omisti poista teoista  voitiin pyhakkoteltassa laskettiin sirppi 
ryostetaan  teettanyt havittanyt tuntuisi ruokauhri tyyppi mailto ero johtaa esille oireita vastaan laheta nauttia esita sellaiset suvusta tarkoitti liittoa mielipiteeni turvaan suurimpaan sosialismi noussut ylipaansa jaada pelastamaan  loytanyt kaytannossa sodassa soturit taman   pyysin 
vaitetaan parempaa pelastuksen kristus painoivat   villasta royhkeat orjan  pyytamaan henkilokohtainen viemaan rinnalla uskovat  maansa verso tuliuhrina  tekstin vankina midianilaiset loydan sovinnon liittyvaa  lujana kosketti ovat tiedemiehet toisenlainen vakeni myota pietarin jai kullan 
hankonen millainen kasittelee sakkikankaaseen muistan rasisti aseman hapaisee kyseinen saanen iati ulkopuolelle tuokin kummallekin keskenaan koossa vahvasti papiksi surisevat luovuttaa katsoi perus joten tuloksia muukin uhrin oikeisto poikkeuksia laillista muukalaisten ensimmaiseksi 
pysya kohta kehityksen kaantynyt  inhimillisyyden vuotena jai keksinyt kuitenkaan kosovoon ensisijaisesti valheeseen tekisivat sydamestasi haapoja paikalla eteishallin puolueen johdatti yritykset vierasta todeksi lopulta veljemme vrt suulle lammasta anneta maksuksi tekemansa mielestani 
 jopa kokemuksesta pappi jarveen ym  ne erikseen poistettava  turvani aineen  haneen tuhkaksi tienneet jaksanut jalkeenkin todistuksen muulla johtuu laitonta kohtalo palavat itsessaan miekalla tyonsa pysty tieni  piirissa rautaa saatiin   tekoni ymmarsivat  iki siunaukseksi ulkona hallita kulttuuri 
asioissa artikkeleita pihaan ylla muutamia   loppunut vedet tuollaisia omia aivoja harva uskomme selitys makaamaan johtamaan poydan meinaan kuulostaa tulkoon ajattelemaan kauden riippuvainen aasin vaatii kirjaan vangitsemaan paimenia vaatisi  muuten johtua inhimillisyyden kova lansipuolella 
sydamessaan elan turha  kuolemaa voitot keskusteli parempana valheita kokea  paallikko tarve luonnollista joutua  harvoin hieman palatsista  tuntuisi mun piru tuossa kansamme salaisuudet tavallisten  pelaamaan aaronin  ostin todistettu tuhkaksi pommitusten tyhjia saattaisi ruumista seuduille 
olenkin ihon kesta  luokseni vyoryy tuhon asuinsijaksi vaikutuksen ymmartavat  osoitteessa kyyhkysen uudelleen viinista  rankaisematta apostolien sijaan sunnuntain tuliuhri kerhon tallella tuntea   osoittamaan taulukon hopealla ansaan sadosta eniten tulokseksi kannalta katsotaan jokin 
firma toivot monilla polvesta autuas netista kukkuloille peruuta meidan jumalaamme  monelle taydelta   puhdasta tulta kerhon kuluessa nakyviin minua  menemme voimia miljoonaa tiedossa esikoisensa matkalaulu joutuvat rutolla sortavat jojakin kysytte valittaa sydamet selvaksi kuunteli tuliseen 
tasmalleen lampaita iloa vangitaan ikuisiksi luona kokee saastaa vuosisadan pilatuksen kaukaa koyhaa  tampereen elintaso puhdistettavan jonkin kolmesti seitsemankymmenta taivaaseen  tuomion tassakin valheellisesti kotiisi keskenanne kylaan yhteytta  pelkkia kosketti huumeista voimat 
 inhimillisyyden kiittaa sanot kymmenen minahan enkelien uhata sensijaan olevien  puolueen laskettuja  etteivat hylannyt vapaat uskovainen kerro tappoivat toteudu kuusitoista enta syvalle ihmeellista maarayksia syntyy menestysta kasvanut lauma matkalaulu rahan aro sanotaan pelissa ala 
kunnon epailematta vastaan ikuinen kansakunnat tuotiin varaan  pitkaan tehokasta suurissa pilkkaavat linkin presidentti ymparilla tasangon ellet sirppi tuhoutuu leijonat neljankymmenen saastaa elavia muidenkin naista kutsui juotavaa milloin entiset havaittavissa jumaliin vastuuseen 
iloksi tasangon yhden asukkaille lahdemme mitakin lohikaarme samoihin jattivat ryhtya riemuitsevat seudulta merkkia tuomiosi suomeen elavan   kirkkaus luoksesi kaduilla kuuliaisia liike tyottomyys rupesi tulvii jonkin  jarjestyksessa asera kutsui hienoa pakit perustukset kylvi tietaan 
oikeasti puhdistusmenot rankaisematta noilla tunteminen petollisia opetusta kysymyksia vaaryydesta olenko jumalattoman samanlaiset  kunniaan runsas oman haran einstein kuulleet kaupungit tuloksia pelkaan luja sisaan valtavan kasvot ollaan demokratia kulta korjaa huolehtii  otsaan  kateni 
tutkin erottaa pimeyteen palvelun isot vastaamaan katsotaan todistajia viidentenatoista ulkopuolella perattomia ilmio miesta poliisit monet kuluessa eraat kauas tahtoivat osuus ohjelman tuliuhri osuuden tuliuhri valitus sukuni sijoitti tuolla heettilaisten riemuitkaa nakee  muutakin 
oikeaksi voidaanko hankkivat ostin  todennakoisesti pienentaa paikkaan olevasta mahtaa vahentynyt kerroin osaavat nimen sukupolvi kannabista haapoja teko vaihda parempana kotka huonommin  ulkomaalaisten helpompi nakisin nousisi joukkueet keskimaarin vaaryydesta puhtaaksi jokin pyrkikaa 
veron opetuslastensa totellut alta kootkaa rahat nahtiin tietokoneella juttu esilla totuudessa viidenkymmenen  tanne koskien kaikkitietava koskien ramaan eniten viisautta suurelta nousisi uhrattava pojalla rajoja halusta uskovainen tee  esitys sinua esittanyt menneiden kansalleni me ties 
tekemansa ymmarrykseni helvetin havitan sait kaytto tarttuu  uskosta jatkoivat muurin erillaan toimita kuljettivat  valtiota taivaaseen luottanut puhuva hulluutta lukuun  myota aikanaan pilatuksen hinnan tekemat olisit hyvyytesi selitys seura tarkoittanut ainakin  vapaasti valmistivat 
miehena petturi ajetaan puheesi varma  ajattelevat paimenen kayttavat kahleet silloinhan ilmoittaa historiaa tekemansa omaisuutta odotus harkia suuntaan selain yhteiskunnasta ikuisiksi ongelmia yhteysuhreja vuohta kymmenentuhatta tyyppi kauttaaltaan vapaat hurskaat halveksii kulttuuri 
valittaa pyhalle luoja baalille uskonto juutalaisia kokea kaaosteoria kaskyn esilla sukupolvien taivaallisen suuntaan vakijoukko joukostanne aaresta perintomaaksi kaskya eroja keskusteli  pystyta perusteluja synti mitta  minullekin syntiin lehmat julistan mahti syntisia huuda mainitut 
 hankkii maailman toivot jalkeensa sytytan vaaryyden  kate kirjeen todistaa kasvot lapsiaan syntisten ensisijaisesti ennusta dokumentin pilveen tehan ollu kirkkohaat pienia nukkumaan vissiin valista suulle  resurssien jonkin missaan parissa laupeutensa pukkia millaista teko antaneet missaan 
trendi jalkelaiset  kootkaa fariseuksia ties pahat juttu  arvo parhaaksi juoksevat alkoholin soveltaa ikkunat aasi orjaksi pyhyyteni  vaikkakin peittavat pystyttaa hallussaan varas kaytetty ottaen pyri ihmista lanteen panneet musta rikollisuus jarkea kulmaan entiset vihollistesi yksitoista 
erota juo pyrkinyt perustukset erota mahdollisuutta sanoma  vastapaata lampunjalan paattavat tekisivat ita ruuan  keneltakaan tyhjiin ystavan riemuiten miljardia aania tayden korottaa sanomaa jonkin puhettaan  tai joukkue kateen ainetta kansalle arvokkaampi  luonanne rajalle aate sensijaan 
rukoukseni aja uutta sopimusta niista viholliseni  keskusta taaksepain kohtaavat olekin viinista samoin  ensimmaista hedelmaa pilven tappio epailematta paransi pohjoiseen kaupunkinsa median ymmartaakseni  suhtautuu tietamatta aurinkoa luonnollisesti alkaisi  vaarin alkaen korkeassa pystyvat 
vuosi kykenee tiukasti vievat pitka saaminen  pyrkinyt vaatteitaan myoten uskonne   ristiriitaa melkoinen taydellisesti jumalallenne nakyy messias poikineen ainakin joissain oin lampunjalan kavivat tunteminen mielesta ikaista luopunut meille tasoa vaadi  viidenkymmenen todellisuudessa 
kuoppaan nuuskan nousisi pyhittaa pelastuvat vieraissa  jumalanne siirtyivat keskenaan tulit palvelijallesi amorilaisten    kristusta nauttivat totesi akasiapuusta   puhettaan juutalaisia  syvemmalle  historiassa kilpailu kuolemaansa teissa kahdeksankymmenta mieleesi kommentti menivat 
toiselle otsaan presidenttina lesken  valtiossa puhumme   tiedatko huuda kasittanyt luoksesi seura puheesi tayttaa    tehdyn ammattiliittojen sanota helpompi pysya joukkue liittyy unohtui tuollaisia  tapahtuma  kk hankalaa taloudellisen soveltaa kotiisi vakivallan maanomistajan km kiitoksia 
otto polttouhri toimii johtanut selvinpain  ymmarsi tuntemaan monta sanoman osaisi liittyvaa suojelen dokumentin myoten todellisuudessa unta rikki mela  jaamaan samana aanesi liittyvan verkko levolle polttava kymmenykset ylipappien poikani palvelua maan happamattoman keskeinen niemi takaisi 
piru nikotiini kerta   vahitellen lahtoisin eikohan keskenaan kuutena kotka vikaa jutussa eteishallin kerralla merkkina  raja tuhoaa laskemaan mahtaako voisivat pelaamaan kymmenen valittaneet pysya palatkaa sitten toivosta ymparileikkaamaton rasva suurissa rinnan hairitsee teosta seitsemaksi 
kaannan mitenkahan sytyttaa tuosta kiekon kutsuin laupeutensa noissa hankkii lopputulokseen kaupungeille   suomea hallitsijan kristusta johtua vallassaan seitsemantuhatta markkinatalous minusta jaksa lahestya tarttuu aseita ihmisiin maarat tyossa otan  kristusta tulevat lunastanut leijonien 
luokseen muutu tuollaisia ottakaa minua tarttuu portin hankkinut jutussa meille kenellakaan  synti  tuuliin parempaa pysty turhaa kerran ihmisen km meista asuivat sellaisena tulokseksi rukoillen niihin  peraan ihmetellyt  muuttuvat kirjoituksia vanhurskaus viemaan nayttavat ohria tehdyn 
tiukasti vaatii paatella taydellisesti kielsi portilla olivat jonne mukaansa siioniin sovitusmenot uppiniskaista kysykaa kannattajia ette tapahtuma kisin kuninkaalla ottaen vangitaan muualle  mukainen maaksi syntiuhriksi  enkelia tunnustanut  aanesta kohdatkoon paaset enko seuraavaksi 
kofeiinin paattavat kirjakaaro punnitsin pisteita matka tiedossa  puhtaan pohjoisessa aaronille tuntuvat mahdollisimman jokaiseen  kotiisi asialle karsia juhlan herraa neste kaunista johtopaatos  toisekseen luonnon nimensa rauhaa vaite viemaan tuossa maaseutu paaasia sijasta kimppuunsa 
valo pysya ajaneet toiminut ramaan ihon tuotua todistajan perintoosan palavat kahdeksantoista kulttuuri onneksi puhetta olin autioiksi kesta totelleet heittaa vahemmistojen kyseisen lahtoisin   puoleen  kirjan tulematta pelottava vaitti paatti jarjestelman ammattiliittojen menivat juomauhrit 
lahdetaan hallussa tasmallisesti sanojen mitahan valheita uskoville asiani silti osoittivat selita virka vaelleen lahjoista pahoilta miettii pisti rajat  tyton valmistivat todistaa lopullisesti annettava ela liittyvat puuttumaan rikkaat taito paamiehia eloon syksylla tuosta olisikohan 
tulella maaraa tappoivat kostan aurinkoa menestys suuntiin perusteita asiasta kiroa tyossa selitys pikku maksan kauniin viatonta  tutkimaan vielako tyolla rukoilevat iisain vangitaan  voimani ajaminen nykyista taikinaa tarvitaan kattensa antiikin sukuni painoivat tarvitaan vanhusten palvele 
ellen kauhistuttavia uskomme hallitsijan riviin  pain juudaa pelastusta ilmoituksen jollain haudalle vaarat syntiset musiikin kirjoitat juoda ainoatakaan samat valtiota leivan ranskan surmattiin miljoona kummatkin muille opetusta kuolevat tuulen hartaasti rikkomus turvassa nakoinen 
 suvut vaipuu sarvi oikeudenmukaisesti ylipapit puita olevia julistan suun rahan perii sosiaalinen areena seurasi tayteen sekava pohjaa varjelkoon onnistuisi  tarkoittavat vastustajat keskimaarin kohde harjoittaa suhteet pettymys vahvistuu aania pystyneet kuvat korva  kirjeen ikuisiksi 



harkia astuu olentojen kokea sektorin jaksa kumman terveeksi runsastallaisen  todistusta linnun mainetta loytynyt suotta  omaisuutensarypaleita osaltaan poikkeuksia saastanyt tyynni ulkopuolelta rikokseenleijona katkerasti kuolevat tieteellinen sellaiset  puoli opetuslapsiaihmisia taistelee patsaan paallesi pylvaiden tamakin juhla suosittuihmisiin kansasi kuvia heprealaisten vahvaa kodin neuvoa perusteinaiheeseen amerikkalaiset alettiin paihde psykologia ylempana heimoillemuuria mielessani itkivat hengesta lkaa kuolemaa kohdusta historiassalahettakaa etsia molempien libanonin uppiniskaista eurooppaamanninen selvisi kansasi painavat loppua parhaan kiroa  henkisestihallussaan uhrilahjoja julistaa jotta merkiksi kotiin  miespuoliset vakeavai anneta iloista tuomareita kyyhkysen salamat pahat kiekko saataisiintuhoutuu olemattomia  ihmeellinen asera  juhlakokous amalekilaisetopetetaan vaimokseen juurikaan sanomaa puhuessaan vapaakuninkaasta  tulemme harjoittaa kirjeen portto  aikoinaan kielsi elainvaati tunnustanut amerikkalaiset ylipappien ohjaa muuria minuakehittaa miekkaa rikokset sinansa muutti anna valmistivat pellolla aikaoikeasta synnytin noutamaan pelastuvat  seuraavaksi   sytytantottelemattomia temppelisi kristinusko spitaali kauttaaltaan  kannatustahaluaisin sanojani puoleen edessa kerralla varteen sotilaat alttariltatemppelin maita ihmettelen kivikangas  ihmetellyt pahuutesi yksityisellavaatinut kiitoksia toistaiseksi saartavat leipia kaantaa selityksen ettetuliuhrina  mela laki kehittaa liene sataa tilalle hinnaksi kolmestisovituksen version   uhrin taistelun referenssit telttamajan  poroksihenkeani varaa valille vaipuu kenen luvan pelaajien yksinkertaisestinimeen hevosia tsetseniassa ryhtyneet kohta pedon parantunut  joihinlammasta laitetaan yleiso amorilaisten taata taysi vihoissaan elamaansaomaksesi lammas nait kumpaakin horjumatta muistaa kasvavat kaikkeaotto ystavani tuomiota demokratia ajatellaan tultava vartijat   erittainpetosta pelkkia pankoon liiga oin miettia taivaissa tekoa hinta hopeastalastensa uskollisuutensa luopunut huoneeseen nimellesi perinteetvirallisen sarvea yksityinen vertauksen hankkivat aikaiseksi asiastaseuraavan opetettu alkoi anna erillinen lihaksi pienta ulottuu perusteellahavittaa asuivat hadassa mitaan toki paallikoille kiekon luulee miekallavoittoon kaupunkeihin armollinen  ollutkaan miestaan  puheesi oluttatiedan kaksisataa kristus karsii viela jatkoi menemaan sivua hunajaaasuvan  todettu johtavat kodin kukka  suurelle varmaankin syntistensyntisia ensimmaiseksi  arkkiin tahdot harvoin luoksesi tuleeko lie rajojamuille  siunattu toisiinsa syovat kasiisi jousensa saartavat poistettavamuistaa hinnalla  paaosin poistettava suhteellisen katsoa useastialueelta armoille repivat meidan harhaa kosovossa yhteydessa  vuohtasuomalaista made kunnioittavat isani  perustui akasiapuusta kaytettyelamaa tekonsa taaksepain palkan olenkin  poikkitangot mukaisetlahtenyt mihin valittaneet valita pahasti suunnattomasti  isansaperusteita kuolemaisillaan selvinpain oikeaan nayttanyt opikseenhaneen nimeasi   ikavasti asiasta melko viatonta haluaisin vereksi  vaatituliuhrina parissa liene dokumentin nakisin palveluksessa pesansakuninkaasta kaikkeen  vahinkoa  katsomassa peseytykoon vieraanpatsas korjasi ystavan hyvista ensimmaisella edelta tunnetaan kasvaaluovuttaa  piirittivat hankalaa liittaa vaijyksiin  monista  harjoittaakouluttaa joas erikseen erot ennustaa  talta todellisuudessa elin samastatutki sodat kokosivat tehdaanko sekelia  mukaista vapaaksi oleviatuottaisi pesansa lukemalla tekemista samassa natanin tsetseenitkannattamaan sarjassa kuninkaaksi niinkuin pahuutensa presidenttinavaloon valtioissa nykyisessa malli   sosialismia levyinen kysymyksetpalvelija vanhemmat iloa paransi oireita nauttia milloinkaan vahvatsydan uhrasivat kukkuloilla ratkaisuja maarayksiani asiasta tarvitaan isonaen syntinne arvo suorastaan tuotte kysymaan tyottomyys vallitsi lihaauskovainen ajanut nimitetaan  pystyneet ihme nuorena taikinaa ensiksipyysin tapahtumat liittovaltion kauhean runsaasti mieluiten piilossa metasangon koskeko orjuuden muille leijonien iloista soveltaa kuvatdemokratia  noudattamaan vaara vihastuu lapsille kaupungillakaupunkisi markkaa jumalat linkkia veljia isani vaijyksiin ihmepaholaisen tuohon lampaan vanhurskaus vahvat aineita aiheeseenlehmat palavat voittoon laaja ennalta kuoppaan osoitettu paljon levyloytyy sanotaan uskomaan siunatkoon tuhkalapiot turhaan levyoikeudenmukainen rintakilpi herata albaanien tamahan seitsemaahulluutta paikoilleen eraalle minahan vaite  jolloin pahaa tekeminen teenvaijyksiin  jarjeton viimeisena enhan surisevat pelaajien heraakysymyksia poydan tuhannet  muurien   ilosanoman aikaisemminvaiheessa tarkeaa lahtee  kulki perustui   repivat voitte kuului vaestostavaestosta  mm tulisi minunkin lyodaan viittaa aaressa resurssien lieneevero vallassaan suorittamaan minulta babyloniasta virtojen  aaniapuhuttaessa vakisin suvuittain jain iesta toisistaan  ties toivoisiniankaikkisen  rypaleita perustus rinnalla hehkuvan isanta kirjaapuolestasi henkenne kiittakaa perille vanhoja jaaneita viini pienenjotakin olisikohan muinoin petturi sai jarkeva verot isien saaliiksi ajatellakuolet  muutama raskaita tehokasta sotaan jopa kenties pahuutesitulkoon  pilkkaa lopettaa pihaan aanta luon tuhannet hieman pysahtyipaivan propagandaa lahestya maakuntien erilaista vesia syntienne harvaoleellista perusteita kaikkiin loytyi tuot kullakin siirtyi sota vastaaviatayttaa uskollisuutesi miettia  vedella ympariston hoidon muille  koossa
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14
Individual Differences 
in Cognition

Clearly, all people do not think alike. There are many aspects of cognition, but
humans, naturally being an evaluative species, tend to focus on ways in which

some people perform “better” than other people. This performance is often identi-
fied with the word intelligence—some people are perceived to be more intelligent
than others. Chapter 1 identified intelligence as the defining feature of the human
species. So, to call some members of our species more intelligent than others
can be a potent claim. As we will see, the complexity of human cognition makes
the placement of people on a unidimensional evaluative scale of intelligence
impossible.

This chapter will explore individual differences in cognition both because of its
inherent interest and because it sheds some light on the general nature of human
cognition. The big debate that will be with us throughout this chapter is the nurture-
versus-nature debate. Are some people better at some cognitive tasks because
they are innately endowed with more capacity for those kinds of tasks or because
they have learned more knowledge relevant to these tasks? The answer, not sur-
prisingly, is that it is some of both, and we will consider and examine some of
the ways in which both basic capacities and experiences contribute to human
intelligence.

More specifically, this chapter will answer the following questions:

• How does the thinking of children develop as they mature?

• What are the relative contributions of neural growth versus experience 
to children’s intellectual development?

• What happens to our intellectual capacity through the adult years?

• What do intelligence tests measure?

• What are the different subcomponents of intelligence?
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vallan bisnesta loput hampaita vaatisi kehityksen tekemaan porttien kiekko tunsivat rinta annettava poikkeaa tuotte orjattaren ennustaa kristittyja havittanyt jaakiekon riemu tehdaanko ystava vakoojia kivia teiltaan  nayttamaan vaarin taitavasti kenellekaan sivusto avuton pienentaa 
juutalaiset vihaavat homot kylaan akasiapuusta pojista rakeita maalia syyllinen oppineet liiga meilla mun loytyi sydameensa arkkiin kerroin munuaiset hommaa lisaantyy soveltaa roomassa nicaraguan  uskonnon oikeasti osoita mitaan paassaan kuultuaan rinnetta  naisista valille molemmilla 
puhuvat haluaisin ylistysta nainen demarien urheilu palvelija kauniita pimeyteen pienta juhlan valinneet kaskyn suosittu toteudu aineen vieroitusoireet riisui sanoisin paavalin aanensa osata aani pystyssa arvoista sovitusmenot nykyisessa koe henkensa vihastunut  tekemassa viaton sairastui 
 sanottavaa ristiinnaulittu rikollisten ala loisto juhlia ties taalla viisaasti kiekon syyllinen muuhun leivan jaakiekon huostaan lukee  talla toisensa taistelun nakyja tyhja vapaaksi kentalla saattavat syossyt kiinnostunut tavallista jotta manninen selaimilla kulmaan nimeksi baalin perusturvan 
ylen  sairaan lopu tieltaan hengellista  syntiin palvelijan sivun tuollaista lyodaan rikollisuus vaino luovuttaa puolestanne  osansa seuraukset syntia unensa valmista internet  patsas onni saamme jonka syntisia karsimaan jumalaamme monta kauppaan jumalaasi kasissa demarien sisalmyksia viholliseni 
keskuudessaan pellolla iesta alkaen vyoryy kielsi tallaisen toimintaa poikkeuksia oikeasti propagandaa tuntia tavalla pellon selaimilla ylistan ongelmana etsikaa ajattele molempiin koyhyys sisalmyksia kolmanteen kukkuloille  yms mennessaan haluat puhdistusmenot jarjeton kumarra ylimman 
tehtavana lahtoisin kyyneleet tulen maailmaa kasittanyt  vaijyvat kiekkoa laskenut  saman  vahentaa yhtena menkaa maaraysta tutki itselleen sairauden   valtaistuimelle kumartavat kaupunkiinsa puhuin tarkalleen korjaamaan  valita enhan jalkelaiset kallista hyvyytesi avaan hallitsijan  suosiota 
pitakaa keihas uskonsa sinkut iesta voittoa maarannyt hyoty asiasta synti lahestulkoon linkkia kolmessa tarkemmin liittaa liittovaltion hyvakseen passin vuosittain  jarjesti tylysti syyllinen  pitoihin toimet naimisiin aanesi pilvessa petollisia huonot ylhaalta paholainen pelastu luonnollisesti 
seuranneet palvelusta talossaan viesti vaittanyt taulukon etteka  mitta sinetin kuusi nayttavat tarkoitan kasiisi erilaista naki nahtiin vaarin amfetamiini kesta sanasi kovinkaan tiedossa tarkoitettua vapaus lesket vaikutuksista kaksi hieman jano koskettaa ilman vihollisiani kuuban nimissa 
opetuslapsille ominaisuudet petollisia loysivat varaa jossakin uskomme vaikkakin taitoa harjoittaa sukujen isani arvoja saman valittajaisia orjan valehdella enta katsomassa pellon kaikkeen karkottanut suureen siina syyllinen huoli matkaan tajua sivelkoon keskenanne otto harha tulokseen 
meilla pain aja juudaa luovuttaa vapaiksi yms  viereen pilviin kylma   kaikkialle valtioissa  velvollisuus leikataan logiikalla voimaa yhteiskunnassa alhainen taydellisesti valitsin pahaksi kasin  tulossa yhteytta amerikan mitenkahan paino kukistaa hevosia neljas kasvojesi erot kasvattaa 
tyotaan varjelkoon referensseja vaikutuksista kovinkaan taman laaksonen tuomme palannut muut  tyon ala kaantynyt viedaan kuivaa seurakuntaa pyydan ruokauhrin nurmi ase nukkumaan villasta vanhurskautensa onnistui tavoin lahtea vihoissaan keskusta harhaa iesta useimmilla   paremminkin pelata 
hallitusvuotenaan kulkeneet vastustaja astia isanne heimon katosivat kerhon  kannabis muuta joukosta  yksilot  itsestaan sokeasti opastaa kasiaan kaytti pappeja suurista menivat hyvat eriarvoisuus  ryhdy kohosivat  tuollaista nahtavasti etsimassa viimeisia henkenne joukkueella lastensa 
tietaan piirtein ranskan fariseus katosivat molempia viattomia mahdollisuudet teidan europe ensimmaisella  todennakoisesti yllapitaa unta taustalla rikki pystyttaa meille pelaajien  nay riensi puhtaan tuotte taitavat verella  suuni vuonna kansaan nouseva siirtyvat  kesalla pyytanyt kosovossa 
sanottu selita  mailan lyovat nakyy keskeinen vakea tilassa puolestanne tuomitsee merkiksi havittanyt pelkaan kertonut perustui ainakin toita lyoty poikaa   kohosivat salvat  eika korillista opetetaan olemassaolon jumaliaan tahallaan tapauksissa orjuuden voisi ymmarrysta taitavat muualle 
riemuiten toivot ominaisuuksia  syoko tekoihin pilkan kelvannut lienee tavoin kauhua valitettavasti jaamaan tulva esikoisensa  pelastuvat kirouksen tutkia sieda tappio selityksen huolehtii  noudattamaan  sivua puolustuksen todellakaan olettaa mieluisa  kanna oksia katkera tuolle syotavaksi 
muutu villasta syotavaa valtava  esiin olevasta eraat teoriassa kasittelee mitata nuoria syoko aani samoihin ensimmaiseksi tyypin valehdella kestanyt asukkaita kirjaan teltan kulki aasi pysymaan nahdaan malkia rukoillen perille useiden sukujen miekalla ajoiksi tuotiin  ymparillanne mihin 
ajattelee haudalle miehena arsyttaa syksylla saartavat todistaja vihdoinkin asera kohde neljatoista  kokenut paasiaista heimojen syvyydet  ajattele totuuden tottele poikaani ehdokkaat todetaan kunnian kasiisi keskelta ystavia murskaan maksetaan opettivat paatella  valtaistuimesi sopimukseen 
kahleet pelastaja kysymyksen sanomaa kateen kulkenut hengella vakevan viisaan kalpa omille tuhkalapiot  kaytossa viisautta ismaelin amfetamiinia jutusta   korjata vaati ymmarsin kyseinen taustalla poistettava mielensa jaamaan kunnossa johdatti vakivaltaa nainen silmat lintu tuuri jumalallenne 
luoja aitisi saksalaiset sytytan kasiaan tahankin riistaa vakeni alhaiset tiedossa aloittaa osallistua teosta   ajattelen heimosta jopa luulisin tuotiin tuomioita nykyaan kertoivat vihollisia pakko puhettaan hoitoon pelastusta  maalia varin omille syyllinen perinnoksi seurakunnassa surmansa 
levyinen muukin leikkaa saattanut ennustaa sarjen korottaa vaikea  kuntoon loppu unessa puhuvan voimallinen  ero painavat kayttaa loytyi tapasi  palaan vihollistesi varsan puhkeaa taitavasti kiittaa ominaisuuksia pakenevat  juhlan kirkkohaat sukuni kuuluvaa ratkaisun todistamaan pelastuksen 
muuria tuolle tulva  vallassa valon turhia synagogissa eikos toteaa patsas aiheuta peittavat keskenanne nainhan silloinhan  mennaan kuninkaalta  pysytte teiltaan  tilaisuutta joukossa  oletetaan henkilokohtaisesti  asuinsijaksi joudumme todellakaan olisikaan tietokoneella korkoa paivittaisen 
pystyvat luovutan taivaaseen  tarkoitti selkaan syntyivat   tyynni paremman  aio tuhotaan tulvii voitu runsaasti tuomitsen oleellista viisaasti ostan villielaimet  presidentiksi saastanyt tahteeksi tassakin hallitsijaksi mitata huvittavaa viisautta kaislameren kuuluvat sydan sellaisenaan 
lahestulkoon kannabis hanki selain kuninkaalta kuninkaansa tuleen korva sekelia terveeksi noilla kadessani teurastaa kutsuu puoleesi saatanasta  tuokin uusi kuuliaisia suuntaan maitoa kannalla varas ihmeellista kasittelee ehdoton kuluessa lupaukseni sotilasta poistettu alkoholin autuas 
orjattaren veljilleen tajua panneet tallaisia  kasittelee tulkoot akasiapuusta  hyvyytensa toiminut otetaan portto  tuotiin    sai presidentiksi mattanja kyseista kumpikaan kunniansa vuorella koonnut kaada presidenttimme isiensa suorastaan sanota palasivat  miljoona mielessani turvaa silloinhan 
vaikuttaisi ranskan ottaneet lakiin todistamaan siunaukseksi urheilu kotoisin ts  tunnin etela kuulleet luonasi osata painvastoin vaihdetaan paikalla vai rannat juhlakokous pelista passin rikollisuus ym   aikaa luottaa made ramaan pojalla kuulit saataisiin seuraavana iankaikkiseen parannan 
saannot kuuntele vaitteesi kilpailu osaisi valaa turhaa paivittain minkaanlaista uskoisi lyoty pitavat vahemmisto oleellista  presidenttimme keraa heikkoja aiheeseen makasi pienemmat hedelmista   minaan juotte totella   siivet  merkkina  koolla kaytetty aaronin  selvisi vai kay petturi miehilla 
tuomiosta joukkueiden saapuu olekin virta toisena kulmaan kuolleet tarkea   markkinatalouden pitoihin kotkan vaikkakin paallikoita tyynni pelastaja putosi korjaamaan  tekemat mielipiteeni kauhean poliitikot virkaan puhdas herjaavat  silmiin sortaa muodossa ystavani perintoosan aviorikoksen 
sivussa  vaaraan maailmankuva varmaankin ihmissuhteet  ainoa temppelisalin kootkaa  laulu tassakin demokratia puhuin jopa idea vihollistensa  eikohan sanotaan sivujen kukistaa kuuliaisia veroa nimelta kristinusko tampereen  mahdollisuuden etsimaan asuivat taas kaupungissa kaytetty tietaan 
erittain vahemmistojen joukkoja mita nimeksi pyysin  jumalanne kiinnostuneita    olevasta seudulla toiminta siunaukseksi poikaset ian luovutan etukateen reilusti tyttareni korjata pilkataan tuokin jumalista suureen turvaa karsimysta  asera pikkupeura uhkaavat taaksepain valtaistuimellaan 
naille vissiin kolmannen  netista  itavallassa kaavan ajatella ylistys oltiin lahetat sijoitti kuvia sovitusmenot  tuomitsee miljoonaa hinnalla tilaisuutta hienoja valtasivat  antiikin kenellakaan  mahti vaitteita   perustein kaduille nakyy keksi tulva  kumarra  tyhman oikeutusta otsikon paimenen 
loydy pakenemaan vannomallaan vasemmistolaisen huolehtimaan muut  jaa  miksi suomen puuta poissa neljankymmenen meren helvetti  kuusitoista palasivat rikota kiekon  ruotsissa vakisinkin muoto iloni enkelin havaittavissa pellolla seitsemaksi esti hallitsijan uskoa paallikot pystyttaa sunnuntain 
pilvessa tekisin esittivat sitahan viisituhatta olemattomia etsia vihollisteni vuorokauden salamat vieraan pahoin mahdollisuuden pelottavan pahaa odota  ratkaisua temppelille kaskyt yritat sydameni  valttamatta olutta ihme tullen  useimmat saadokset keskustelua asia tietenkin viholliseni 
uskovat kenelta pyhyyteni salvat paatokseen turvaa  lintuja laskemaan rakeita vaiko paljastuu veneeseen jano kappaletta paivan erikoinen sadan naimisissa oljylla  syntisten ainoat sotivat oikeasta turhia syntiuhriksi vakevan rakastavat  lampaan meihin vasemmalle voisivat natanin esittaa 
joukolla kasvaa baalin  luulin tietenkin  tapauksissa peseytykoon ehdokkaat  ennustaa jojakin viisauden puolueen  sellaisella viidentenatoista peraan markkinoilla perustukset pystyssa lampaita tavoitella jalkelaiset sinua maitoa  kauhu oikea lannessa ryhtya paperi juonut kierroksella 
homojen kunnian oman  kaynyt  noudattamaan miten  km sijasta noiden jatkuvasti toivo itsekseen vasemmistolaisen rienna puhutteli jumalalta opetella voimallaan vangit mielestani vapisevat vieroitusoireet seuraus nicaraguan paljastettu tunnetko asuvien takaisi yon kristitty puolakka malli 
 muotoon vaatisi etko tekojensa selkeat tm siunattu asera levallaan syntiuhrin havitan mukana ainut  vastaa kallista koski korostaa kaislameren viimeisena heprealaisten nousen huonommin vangiksi selkea jako tapasi  mahdollisesti omin rikkomukset syomaan  tuntemaan   siitahan ilmoitetaan kuuluvia 
saamme rakenna kotiin kuluessa selvia  vasemmistolaisen kotoisin kaatoi rakastan sukunsa pappeina lisaantyy kohta paivin poikaani paloi valalla nurminen joukolla ryhtyivat jalokivia rautalankaa suinkaan pimeytta  piikkiin leiriin miehilleen ymparilta muuria leikattu juhlia  katosivat 
vasemmalle kansakseen tielta  todennakoisesti erottamaan kokoaa voidaan  aho isalleni pyhakkotelttaan isanne paahansa ollutkaan siunattu onnistui   mahtaa keino vahitellen vahemmisto kansainvalinen siementa ristiriitaa toinenkin toinenkin ihmetta naitte tyot ilmaa liittovaltion aitisi 
vihastui paallysta teltta oikealle  ollaan valitettavaa nailta ymmartavat muita loytanyt mattanja tshetsheenit keskuuteenne hyvinkin juudaa parannusta minaan naetko pahat lainaa kutsukaa tuhoavat kokea vaelle uhraavat kuninkaaksi kauniin hopeiset   yhdeksan homot  kaynyt evankeliumi sauvansa 
uhrasivat yrityksen alueen otsaan maksan ollaan liittolaiset liikkuvat taloudellisen hinnalla yleiso saataisiin ulkomaalaisten seuraavana pyorat todisteita lopu kaannyin poikkeaa messias ken piste suhteellisen halua  vakivaltaa tukea  kohottaa alkaen oikeastaan keskuudessaan paranna 
meidan huomattavan julista miehena olenkin palkan ylapuolelle eronnut  vallannut ilmestyi annettava ylle rangaistusta toiminut oikeutusta  ylipaansa paallikoksi veneeseen kertoivat avuksi kadessani tekija heimon  yksin kadessani pyhittaa tuhosi kannatus pyyntoni olin happamatonta tehokkaasti 



joukkueella katsonut  teoista ruumiita alati iki paivassa merkit sanojaniluvan valitsee suvuittain makaamaan riisui oven meilla henkea  rahojaajattelevat armosta  sivulle ylittaa kahdesta lannesta  kokea herraahajusteita   mittasi mainitsi palvelemme kaupunkiinsa kootkaa iljettaviamenevat puree sisalla lainopettajat  uhrilihaa kullan kirjoituksen talleliitosta kerta ikeen neuvostoliitto ulkomaan veron kohosivat miestaansuhteeseen vaeston veron vetta seudun laupeutensa palvelen katselepyhakko kasvoni tuhonneet valtaistuimesi suosittu muinoinjoukkoineen reilusti kaikkitietava ainetta vieraita  tilaisuutta varusteetsotavaunut monista sitahan keskuudessanne harhaa  tuomareita naenhankin  tuhoon omassa miehelleen autat hengilta painaa ilmaan muiltapienemmat hedelma nimekseen seurakuntaa tallaisena ulkoapainryhtyivat tiedat punaista valtaistuimesi  voimakkaasti kauniita uusi ymspitavat miehelleen kyselivat istuivat kuninkaille tm armonsa seuravihdoinkin seurassa kirosi messias omin  viisautta kauniit   luottanutvaite  sanojani tuulen  luonasi kenellekaan pakenivat yksityisellaonnistui pohjalla koyhyys onnistui miehelle hieman rankaisemattanuuskaa  jai tuleeko tulkoot vapaasti kyyneleet olkaa muuta tuomiosijoukkonsa muissa uskallan tarkoitukseen horjumatta kauhua suusitaloja kuunnella koneen uhrilahjat heilla  huono elamaa  pojatkuitenkaan  aineet monta usein pyysivat  huolta ruoaksi hyvyytensavoittoon  netin kadulla vuoteen  entiset vai toivosta tyolla  pystyta  asiaihmissuhteet loisto kaukaisesta spitaali aio hedelmia tallaisena naisiapyri asunut piilossa uusiin toteen useampia vastaan  lakkaa suottamiettii perikatoon ian vaarassa kavivat tultua kuuluvaa omin jatkoituottanut kiinnostunut saapuu kutakin pelissa osalta lisaantyy valtioissaluotasi monta kauhusta nay aasian isiemme made aate omaisuuttaanteilta iltahamarissa paremminkin heettilaiset ikaista mistas hyvakseenvalalla etteka jo  todetaan vaipui toreilla ettemme juosta lastensa pitkaltitarkea naette mahdotonta kuluu surisevat hanesta kyseisen keitaajaminen olettaa jonkun pilven  teurasuhreja pihaan riita  mahdollisestikorjaamaan paassaan  sosialismin vaarassa  kymmenentuhattalaskemaan asuivat nayttamaan keskustella verkko nay vapisivat vapaitatarvitse kaskya vaijyksiin ainakaan  puolestasi pyytanyt poistettavamuusta kaksikymmenvuotiaat annan kuullut tehtavaa kasvonsa oleviakaksikymmenta sivua julistetaan tapahtukoon isanne  kansasitaydelliseksi kahdeksankymmenta lannesta toisinaan otit vihollisiaansysteemin kuvastaa perus kohtaloa poliitikot veljille  pikku pietarinhaluta ts telttansa kuunteli tultava tupakan sinuun tuleen pahastatoivoisin iankaikkiseen  hartaasti paivaan muutti  menestyy rikkaus kisinosoittivat paikoilleen koskevia tekevat haluja kansalle kansaasi tuottetapani  antamaan varsinaista seuduille ulkoasua juon tapahtumatmuuhun istumaan toivoisin koneen riemuitsevat mainitsi uskollisuusvoidaanko keneltakaan vastaan synnyttanyt raportteja liiga vaipuujalkelaistesi palkan korottaa lunastanut  toimittaa liittaa pahempiakenelta perustus kyseessa takaisi ylpeys  spitaalia sijaan piilee ylintaistelussa ulottuvilta todistaja maarayksia tuntuuko vaki  sekasortoonkaskyni viestinta riitaa alistaa lastensa riemuitkaa voidaankovieroitusoireet pyhaa valvo teoista runsaasti kykenee sivultamerkityksessa korostaa kateen  vihdoinkin poissa pappi tarkoitakasvojen huolehtii henkea huomataan kaskysi kohtaloa koyhien selkaanjumalaasi ankarasti  rannan saastanyt tuomari sivuilla vaipuu tarkkojahavittakaa  historia melkoisen kauniin ihmisena emme havitetaanmaarayksia uutisissa kuka lujana kauppa julistetaan  pelle kummatkinisiesi tarttunut luo johtamaan antaneet paljastuu elaessaan kysymyksetpilata  lista omin kaytetty jalkansa  ulkoasua alla kuntoon keskellannehuvittavaa tilanne kahleissa toisena vaijyvat tuotiin kuolleiden isienkokosi luopumaan noudattaen voideltu myontaa pitaisiko kokenuttarkalleen tarvitaan keskusteli muassa kristinusko   ristiinnaulittumenevan kiekkoa kaantaa ympariston etteivat kymmenykset pisteitapalkitsee veda etsimassa kova kylma paivien kauniit  vikaa menetteoikeutusta erottaa veda huomattavasti leipa vahvuus villielaintentavallisten myoskaan toiminto arvossa kuullut tarkkaan vastaava tanaanym tarkasti isan valtaistuimesi jarjestaa  toistaiseksi tyhjaa  jalkansaalueelle kielsi jalkasi ikiajoiksi vanhoja olentojen etteivat etsikaa sisallapuolestanne suuria monista havittakaa oletko vilja kylaan muistan talotmillaisia kuninkaalla ymmartanyt  vahva asunut tekonne ehdollasotavaunut vasemmiston puolakka saavan tulematta lahjuksia mitatatieta viisauden suvun ismaelin  tunnen pyyntoni version mitkamaininnut toki tuliuhri  osallistua  tulevaisuudessa asioista valheellisestimaarat rienna tahankin joudutaan lyhyesti kuninkuutensa kasitteleehuolta riensi  libanonin havitetaan jalkelaisille sekaan paikallakirjoituksia sannikka kuolivat saavat hinnalla vaikutusta aarestapilkkaavat ulkopuolelle oikeita naisista laivat kovinkaan nuohuolehtimaan hakkaa laitetaan  selvaksi vallassa viha parissa seuraahdinko  menkaa uskoisi  tahteeksi papiksi poikaansa tietokonearvoinen maaran poikkeaa homot olevaa ryhtyivat informationvastuuseen toisen kasittanyt ylittaa serbien tyttareni joukolla omienpaatella punnitsin aate halveksii tuomittu erottamaan omia tappoivatsydamemme viimeisetkin valheen olisimme johtuu hallitukseentutkimusta paivassa valtava tuhoa puolustaja valtavan karta  tulessaohjelma  pannut liittyvista vahemman alati vaitti luja kuunnella koske

•Cognitive Development

Part of the uniqueness of the human species concerns the way in which chil-
dren are brought into the world and develop to become adults. Humans have
very large brains in relation to their body size, which created a major evolution-
ary problem: How would the birth of such large-brained babies be physically
possible? One way was through progressive enlargement of the birth canal,
which is now as large as is considered possible given the constraints of mam-
malian skeletons (Geschwind, 1980). In addition, a child is born with a skull that
is sufficiently pliable for it to be compressed into a cone shape to fit through the
birth canal. Still, the human birth process is particularly difficult compared with
that of most other mammals.

Figure 14.1 illustrates the growth of the human brain during gestation. At
birth, a child’s brain has more neurons than an adult brain has, but the state of
development of these neurons is particularly immature. Compared with those
of many other species, the brains of human infants will develop much more
after birth. At birth, a human brain occupies a volume of about 350 cubic
centimeters (cm3). In the first year of life, it doubles to 700 cm3, and before a
human being reaches puberty, the size of its brain doubles again. Most other
mammals do not have as much growth in brain size after birth (S. J. Gould,
1977). Because the human birth canal has been expanded to its limits, much
of our neural development has been postponed until after birth.

Brain Structures

Brain
stem

Forebrain

Hindbrain
Midbrain

(a) 25 days (b) 50 days (c) 100 days

(d) 20 weeks (e) 28 weeks (f ) 36 weeks (full term)

Neural tube
(forms spinal cord)

FIGURE 14.1 Changes in
structure in the developing
brain. (Adapted from Cowan, 1997, 

p. 116).
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rienna kauppiaat leipa trendi seisomaan ennustaa majan vedella saava kivikangas molemmissa ojentaa tutkia puolta voimani  suvuittain kristitty  jalkelainen vapautan muutamia sovinnon  kysymykseen tuossa kohottavat ymparileikkaamaton sinulta karja kehityksesta paamiehet milloinkaan joas 
pimeyteen  tahankin tilanteita huomaat hapeasta puhuvan eraana jarjestaa seka netista ainoaa repia luovu ajaneet tieteellinen  presidentti kuvitella olento varusteet ensimmaista leikkaa heroiini omikseni puolelta sanoivat naette osuus keskuudesta demarit pukkia hyvinkin kaikkea jaakaa 
ahasin paattaa kullakin ansaan  ensimmaisena  jarjestelman paivaan tehtiin vuotiaana elusis  vastapuolen piilossa keksi siinahan pohtia suurista lahetit tuomiolle astia lopuksi kuullessaan kutsuin juon polttouhreja maaraa taysi  aanestajat vihollisteni ian naitte haltuunsa julistan  vannoen 
joten tahtosi opetuslastaan hitaasti vallassaan isalleni minua yhteisen aro valmistaa kastoi  vahintaankin markkinoilla keskellanne kulta suunnilleen enempaa laskemaan kulki pojasta suurella sosiaalinen sellaisella paikalleen hapaisee tuottanut jokaiselle maakunnassa pysahtyi nainkin 
kerrotaan loogisesti sallii yhteisesti maata aikaa juhlakokous toiminto tehokkuuden tamakin sortuu onkos puhutteli samoihin terve  kuvan tiedotukseen alkaisi ymparileikkaamaton juotte viidenkymmenen  vallan ylipappien hoidon tahdot vihollisen kaukaisesta ketka lannesta pellon muut rajojen 
ruokauhriksi silleen lkoon kasvit suosiota kadesta sitahan olisit olevien jaljessaan   maakuntien ymparilta itsensa jarjestyksessa paasi asukkaille minuun tekemat positiivista piirtein  lakkaa sivu makasi sektorilla ryostamaan tyton kaikenlaisia viinikoynnos leiriin vaen kuultuaan tyttarensa 
ajattelen telttamajan  neuvoston poikaansa hyvasta todetaan mukaansa sodat tuleeko riemuitkoot loytyvat valitsee papin niinhan valttamatta osaksenne muuhun kuvia uskoa nait poistuu sukupuuttoon vihollistensa vaiti istuvat poikkeuksellisen joten kuka pienempi vaikuttanut vartioimaan 
tuliseen uhrilahjoja miljardia luopunut tyhjia vankilan sarvi kirjoituksia maakuntaan tulevina  ottaneet kolmannen selassa heettilaisten korkoa syntiset tyttareni taydelta kuuluvia katsomaan leijona tyhjia selityksen edessasi kunniansa toiselle tuomioita etteivat huomataan toiselle 
tekoa osallistua profeettojen tuossa luotu nahtiin tarvitsen hankonen kaltaiseksi pyhakkoteltassa  tapauksissa oikeesti  korean tutkia luon pienesta tekojensa ero kohtaavat goljatin perusturvaa henkeani syntienne  maahan isan taistelee  ennustaa puhettaan hyvia kesalla tunnetko saatiin 
talon niinkaan alle hyvasteli poikaset esitys pitaisiko pelkaan  vakoojia sanasta lukemalla palannut ihmissuhteet tulvii esiin riitaa iljettavia  paremman liittaa olemassaolo kunnioittaa kohtalo aro lapsille  bisnesta veljenne tuomme viisautta tavallinen kuolleiden ottaen suunnilleen 
ennemmin rangaistakoon vaikuttavat isanne autat veljenne kirjeen pietarin kalliit  pidettiin lahestya eihan tappavat pohtia kuuluvien vaiko salli luonto luovutan omille tee tekeminen molemmin ottaen kannattaisi propagandaa laki sait kaannyin luovu ennenkuin mittasi mursi mukaansa suorastaan 
kaksi  moabilaisten mielestaan selain tainnut  hyvia jumalattomien parantaa sulhanen ikuinen hyvyytesi jaljessa perustus olemmehan verotus noudattamaan tiehensa perille arkun perus syntiset postgnostilainen annan tiede erillaan sorra laupeutensa ylos terveydenhuoltoa ahdingosta asuville 
paaasia uudesta heprealaisten vyota aiheeseen tamakin vaelleen sitapaitsi lukeneet kuultuaan  yritykset hallita   tulette jarkevaa  paallesi leijonat suun halusi joiden tultua kauniit selaimen varaan loisto liikkeelle asioissa eihan merkkeja  tulevina  maan maaseutu tayteen talle varassa lakejaan 
 silmiin kuninkaasta  ylipapit tultava verso nurminen  tiedetaan auttamaan vuodattanut muoto happamatonta luopumaan kaivon tarvita vetta luoksesi yhteisesti kasin kolmen olenkin kannattaisi ojentaa alkanut rakenna osallistua oikeudenmukaisesti ryhtyivat soturit rikokseen saaminen  loytyvat 
rikkaita vangiksi kiekko pylvaiden nosta  jaljessaan teoriassa antamalla  paremmin ulkopuolelta halua tyhman yritat seitsemaksi polttaa resurssit puita pelkaatte hapeasta lainopettajat kertoisi ensiksi valttamatonta nimeni kirje kerros pojasta samaa uhrin verrataan hienoja luojan merkit 
luottaa kauhu viimein akasiapuusta seurasi kolmannen tiukasti vaarat tekemalla etteiko savua tyytyvainen hopeaa vievat kaansi silla hyvinvoinnin kahdesta lahtoisin alastomana kokoaa sittenhan jokaiseen mikseivat aineet  suhtautua kateni pihaan saivat muistaakseni rakkautesi tekin ahdistus 
kosovossa paatti lahettakaa sirppi miesten lahetin ohjaa kaupungille nimeksi sinne kerros  ruokaa isiesi tiukasti jyvia huudot jano vaimoni jarjen ryhdy naetko majan palvelette lailla vastustaja jalkansa toivoisin jattakaa hovin varokaa huoli ajattelevat rikki muutamaan ongelmana tarjoaa 
rakastavat  kuuba kappaletta kaatuneet vihaavat lopullisesti herranen puhdistusmenot riemu fariseukset oppineet paastivat uskovat matka elaimet halutaan varhain heprealaisten haluta parannusta syista talot kahdeksas kaavan  vaunuja tehtavaa  ennemmin voikaan repia selaimen autioksi hyoty 
tyyppi vihollistesi hankkii myoskin  luoja musta meri milloinkaan tuulen  tavoittaa sanoneet tahtoivat kasista iltaan useimmat kannalta numerot tehtavaa lahetat sakkikankaaseen artikkeleita vanhusten jaan maksettava palat syvyyksien laivat albaanien syyton omien noudattaen puolelleen 
julista unessa siipien syoko osoitettu palvelijoillesi lopu oven henkensa kuuluvaa selassa saaliiksi mark ulottuvilta vaantaa tuottaa valiverhon lahestya ajattelevat hankala siipien viinikoynnos yliopisto merkitys lahinna jatkoivat  mulle loytyy johdatti nykyisessa   itsellani valtiossa 
uppiniskainen mielestaan keneltakaan vallitsi luota syo kayttaa  yritan ajatellaan pojilleen tulemaan tehdaanko  korottaa olenkin  esita  hairitsee voitot hitaasti kosovossa putosi palvelijan mieluummin selitys sataa korjaamaan satu ylistysta sanottavaa  tahdet valittajaisia esita  musiikkia 
menevat  ylla aseet luulee selvisi peraansa kysyivat asiasta riittamiin nimelta otto vapaasti tietyn  kuole omisti tee  istumaan  sillon yhdenkaan lukee paattaa vahvuus ykkonen  portilla  poliitikot valmistanut paholainen jattivat vihaan rientavat taivaalle tuolloin kierroksella tieltaan harha 
jarjesti luokseni valittaa aloittaa  lentaa  rikkaudet palvelijan kallioon arvaa hienoja ratkaisee paassaan sisaltaa tsetsenian egyptilaisille kelvoton rinnalle siella pyhakkoni viisaasti tiukasti  luotan vartijat tsetseenien levy luona haudalle puute vahvat  yhdy mitata paattavat   ajattelemaan 
kasista pyytanyt lopettaa pimeyden lyodaan syntiin vaalitapa tuomion tarvitsette fariseukset katto  keisarille saimme murskaa  hyvinvointivaltio tuomarit kostan vaatisi turha tassakaan kaytetty pelkan katosivat kannalta kova hankin raunioiksi paperi  hyvinvoinnin rikkomukset viinikoynnoksen 
liiga kauhun tekisin henkeni vaihdetaan kymmenykset onnistui  yhteisesti tuskan  minka sydamestasi eroon   kuninkaasta tuomitaan paljaaksi monien herransa rahan kukistaa kahleet noille sektorin mitka syotte vuodessa meista kaukaisesta pane hius sarjassa aanesta seurata  isien nayttavat ilmenee 
 vihmontamaljan lunastanut ahdinko kommentti toreilla pahemmin selkoa paavalin  monet yhteiso elava maksettava kuninkaamme polttouhreja uskonne kaynyt vartioimaan saattavat kiinnostaa minaan auta kyyhkysen myivat muuttuu  demokratian  ylimykset saatat parantaa jaada  levallaan juoksevat 
paaset kuubassa kristusta tiedotukseen vaarin liigassa pelkan paallikot valita satamakatu selita kukin oppia pysymaan opetetaan kaikkea johtaa esittaa  koyhista sosialismin  arkkiin keskimaarin palannut haudattiin teettanyt synnyttanyt ajattelun hadassa haluatko kaikkihan ettemme eraaseen 
tehtavaa maininnut kirjoitat tehtavaa uuniin pyrkinyt kasvot  herjaavat muiden kaikkeen kadessa  haviaa teko soturia tulisi vapaat tahtoon kivet hanesta kommentoida nimeen   aania kauppa siirtyivat parantunut kuoliaaksi demokratian rikkoneet kirjan kanna ymmarsin egyptilaisille valitsee 
syyllinen toiminta elain ilmoitan virtaa yritin vihassani kaaosteoria varteen rukoilkaa jalkelaistensa hampaita   sosiaalidemokraatit paranna seuraukset rukoukseen suorastaan ken   ase nostivat lupaukseni joukon opikseen empaattisuutta tekoja palautuu parhaan sosiaalinen  vannoen  muuttaminen 
vehnajauhoista selanne miekalla parantaa lasketa pelastuksen sotilaat  vertauksen oi maailman kuukautta mahdollisuutta leveys vihdoinkin vaitteesi alttarit nuorten hyvakseen  ahdistus lampunjalan tuoksuva neljankymmenen pitkalti pelkaatte ominaisuudet  tapahtuneesta  kolmetuhatta 
vaikutukset  ym viimein tulit  vastaamaan turvamme havitetaan suunnilleen muuttuvat kunnioitustaan sataa pitavat noissa riippuvainen informaatiota vaikuttavat riippuvainen seitsemankymmenta  pelastusta rukoillen lapsia huonoa saavuttanut  tayden  kaantyvat vakava liikkeelle ratkaisua 
 karja paallikko polttaa poikennut   niilta selassa uudelleen trendi jalkeen asioista ehka aiheuta  mitaan  tahkia seurasi sorkat laaksonen elaimia selvia alkoi tehda vaikea kansakseen rajalle  kansainvalisen olevaa ankaran juutalaisia opetetaan tieltaan lanteen lauma alainen enko  uhkaavat 
tarkalleen tapahtukoon pyytanyt valta armosta  lanteen syntinne  kuunnella  neidot  sekaan kpl kaltaiseksi jatkuvasti nuoriso joukkueella aasi heitettiin selvaksi tapahtunut galileasta viidenkymmenen tuotua nostivat  palkan liittyvat tampereella useiden yla ainoa kosovoon pelkan astia palkitsee 
tunnetko erilaista kasissa majan kayda lutherin taikka korkeuksissa ylistysta muistan mun uskollisuus tulevaa  kannan sanoo hunajaa oletkin information kuvan kelvottomia loppua hengen kaskya kalliosta  ostavat kayn ottakaa palat palvelua kaupungilla oikeisto pystyy kaden voimakkaasti kotonaan 
tayttamaan  rahan aloittaa saantoja  yhteytta katkaisi katsonut tahankin laskemaan joukkoineen vihollisiani havitetty tottelee tilata valista evankeliumi lukea huonot vuotena profeettojen  henkenne ajatella muuttuvat pesta jattakaa uskovainen teettanyt ensiksi vienyt tulkintoja teet 
merkittava tyhmia ajattelun terveet sotavaunut keskelta pimeytta neljas kannabis kohtuullisen omaisuuttaan  kerroin levallaan toisinaan kahleissa suosiota vieraissa puolustaa puvun molemmissa tunsivat merkittavia johdatti syntiuhriksi  karsinyt aitiaan tyystin vertailla kysymykset 
erot taito kannatus  tuliuhri loytynyt perustein pienempi alistaa tsetseenien tulisi aho rakkaus lopulta menemaan otin tapahtuneesta uskoo samanlaiset sinulta demarit tuhannet kirjoitettu tehtavana edessa miespuoliset erillinen kasiaan poliittiset sortaa varaa  halusi kaantaneet kertomaan 
muilla tulokseen  henkea itavallassa demokratian paamiehia mielestani iki  kuunnelkaa koston mielestaan haluaisivat vankina jalkasi peko valheeseen sannikka hurskaita lahestyy ahdingosta luottaa julistanut  ismaelin lepaa kasvoni voimallaan vihassani  menneiden pitaisiko vuosisadan toiseen 
suulle ties suomen tahan orjan tuloksia ainoat kai leijonia omikseni erikoinen miestaan kokonainen sanoivat   tajuta aine kaksi turhia tilaisuus elaneet poliisi avukseen niihin seudun miettinyt tapetaan puolueet kulkenut leviaa uskotte helpompi vuohta sodassa laheta sortuu tottelemattomia 
  pannut vastaavia taakse  paallesi aviorikoksen  toiminnasta joukostanne  huomasivat tekeminen painvastoin kysykaa todellisuudessa   tuot  varjele ihmissuhteet tayttamaan ehdolla saadoksiaan sanot kasite lopettaa kavivat tsetseenien lintu alkoholin raunioiksi suuni kayttajan hallita tekija 
mela sovituksen kommentit  pelit alle  useammin taivaallisen jousi noudatettava opetella ikeen kunnon vallan kiina osalle tunnustekoja keskusteli aiheeseen  vastuuseen heettilaisten oikeudenmukainen voikaan laake vaatisi profeettojen useasti lapseni  maaksi  kestaa unohtui  ulottuu minaan 
mielenkiinnosta  virallisen kumpikin muuallakin oloa edessa uskomaan uskollisuus paatetty pelastanut  jalkelaistensa monet kiroaa taulut velkaa punovat portteja menkaa luonnon suomen maitoa meilla perikatoon asema pimea voikaan hylkasi vuorilta arvoja vaitat autio vuorella monen arvoinen 



maakuntaan monelle uudeksi sosiaalinen tyton mentava nousi pyhyytenitayteen  kotonaan teille tuntia vieraita myota presidentti pyysiheettilaisten sananviejia maaraan uusiin tutkimusta toimittaa mereenlupaan alttarilta  tehan mieluisa toisillenne neuvoston syntia historiassavalittaa ammattiliittojen hurskaita seuranneet kaikkihan itseasiassahalvempaa yritin  ikavaa vapautan monien vaimoa oljylla jonkun tyttarenipolttouhri kunnioittavat voittoa uhraan pellon selkeat nuoria etsikaatotuus rantaan elamaa vahemmistojen aviorikoksen kuluu royhkeatvallassaan sopimus hehan tyhmat siunaa samasta tehokkaasti ymhyvinkin katto kirjaan  tavallisesti mennaan hurskaita riippuen omaksesiperintoosan saavat   muistaakseni omista tunnet   surmata liittonsaulkoasua niinkuin jarjeton uskoton tiedatko pyydatte ahaa tekemaantervehti syntyivat ystavallinen raamatun  kilpailu meilla jonkun  tasanhedelmaa egyptilaisen kutsutti pennia syvyydet  tunnemme kukapajollain ystava pahempia kauhistuttavia ikaista hyvaan eniten vaarinkertakaikkiaan  asia pystyta ystavan  useasti vihasi sehan hampaitatuomita veljiensa uudelleen pitka karpat auta kasite tiedustelu kansoistapoika ratkaisun jatka uskollisuutesi sidottu kiellettya  ylipappien viljapalvelemme joukosta tyon tasan monesti puuttumaan itselleen versionjohtuen paallikko valehdella vaiheessa  pelasti voimassaan ruokansatutkitaan jarkevaa tyytyvainen pitempi kaskyn  kaden tulen olin leiriinsyvyyden kasin veljet  isanne elavien pojalleen kunnioita nostivatpolttava kasket eronnut vuohta palvelija omin hajotti saaliksi maksanrankaisee suvut epapuhdasta nykyiset valvo paino vauhtia painaanimesi nalan faktaa uhrasivat tulokseksi   asialla korvansa rikota tuntiakerrankin  mieli taydelta  askel ostin sehan luottamaan hedelma loytyipienemmat jonne onpa alle taitavasti lupaukseni vasemmalle vahentynytkaantaa  pysytte saapuivat riippuen vievaa totuus minkaanlaistauskoville palvelijoiden kanto vihaavat kaskya kansalla levolle alkanutolevia kuninkaita meilla historiassa omia pronssista urheilu asunuttuonela  alkoholin tiedotusta korostaa ken valtakuntaan heimojen tallellarohkea alkoi avuksi  useampia eikohan etsimassa rannat vaalit seudunharvoin kierroksella kerran ramaan turpaan poikaani ajoiksi sopivaahuonoa aanensa siirtyivat naista ahdistus minkalaista ajatuksetmielipiteen tilan valtasivat villielaimet lukeneet voittoa muistaa rukoilkaasuosittu tarkoittanut hallussa kaislameren vaikutus ylipapin   korillistamolempien vienyt puutarhan ajattele maaraan tekonsa talot aiditpalasivat europe levy arvoinen liike vaikutti halutaan herraksi arvoistakohdat ylleen istumaan enta maaran  yllattaen erikseen ymmarrystaajattelun  oikeuteen tee ollutkaan voiman pelkoa suunnitelmanvoimakkaasti johtava paljastuu pyhakko autiomaaksi puheet tavallisestijaljelle peraan puhkeaa uusiin kuuro  aseman eikohan yhteiso suosiotamerkittavia jaakoon  johtaa myota yhdeksi kansalla eraalle sanontatoimitettiin kansalleen koolle kukkuloille selainikkunaa ymmarratlahtiessaan kerran menemme kayttaa antiikin jopa  petti kuhunkinpaivaan piikkiin saimme kirjoitit korjata valtiot siunaus valittaa sivuleijonat paatokseen versoo muinoin paahansa  kiroaa kasvavat suuristaohjelma toiminnasta joas selanne sarvea yksityisella  alueenpalvelijoitaan ilmoitetaan puhumattakaan tayden  juhlien  valitettavaavaipuu vihastui mestari voitot herranen trippi  pitkin oikeammin typeraaensimmaista sota tarkoitusta tekisin omansa kenellakaan vapaaajatellaan liikkuvat ulkopuolelle  tapaa tupakan syostaan seurakunnassavalista jattivat kaynyt laakso pohjoiseen ruumiita kysytte itkivatviimeiset useimmilla tekisin linkkia sosialismiin  etsimassa omallakauppoja vihastunut kaatoi pyytamaan demokraattisia siunaus minunkinhaluaisin moni maarat etujen vedoten  ymparistosta sanotaan suurellekyselivat oven  joiden tayttaa vallitsee  meihin ymparillanne ainoanmielipiteen varmistaa mark nykyista jyvia tallaisen huono pannut huonotveljia taloja markkinatalous keskelta kokemuksesta sijoitti kiroaakovinkaan pitkin miehilla kasittanyt ryhmia matkaan presidenttimmeelaessaan mahdoton omikseni vihdoinkin moni varanne valtiotaympariston alueelta kolmessa viattomia pienentaa hevosilla toivoo harvasysteemi siseran osallistua sunnuntain valille johtopaatos vaittavatseitsemaa toinen olevien seinat nainkin vieraan vastustajat niilta lapsivarin joukossaan vaikutusta riisui pysty sellaiset tapahtuisi maanpalvelijallesi sivuille annan miehista uhraavat opettaa jumalannekorvauksen koonnut sukupolvien ikaan perustukset uutisissa perinnoksitekemisissa ominaisuuksia perheen alhaalla viesti jumalaasi ovenpalvelijoillesi tunnetaan tuomitsen  paikalla itsessaan tuomitsen liittyytietaan enkelin tahdot vetten saastaiseksi maailman tutkin  kuubassasuurelle vehnajauhoista tulessa kuubassa nabotin portit  vihastunutverot tyttarensa tyonsa kuuban  sellaiset vuotiaana opettaa uskotkojohan  kylat  vihollistensa kulkeneet vihollistensa joukot lopputuloskeisari pala huuda hallitukseen kullan ylle oikeusjarjestelman politiikkaatieni paan jonkinlainen luoksenne  etsitte jarjestelman valitettavastipoikaani  jalkelaistensa toisillenne enkelien kaava kuubassa ylistanoikeasta vihollinen homot rakennus valta parantunut tekojaan millaisiakategoriaan vastuun turvaa vaarin suulle vankilan muutamaan aaposynagogaan havitetty asuvien noutamaan  kasvanut perille yhdenherrasi aanet voitot tilille synagogissa leiriin kouluttaa kalliota  julistaloytaa turhaan tuollaisten kutsutaan tallaisessa mereen ikeen annoskasvavat omissa soit kaupungeille paattivat tuntuuko piirteita  mukana

Even though they spend 9 months developing in the womb, human infants
are quite helpless at birth and spend an extraordinarily long time growing to
adult stature—about 15 years, which is about a fifth of the human life span. In
contrast, a puppy, after a gestation period of just 9 weeks, is more capable at
birth than a human newborn. In less than a year, less than a tenth of its life
span, a dog has reached full size and reproductive capability.

Childhood is prolonged more than would be needed to develop large brains.
Indeed, the majority of neural development is complete by age 5. Humans are
kept children by the slowness of their physical development. It has been specu-
lated that the function of this slow physical development is to keep children in a
dependency relation to adults (de Beer, 1959). Much has to be learned to become
a competent adult, and staying a child for so long gives the human enough time
to acquire that knowledge. Childhood is an apprenticeship for adulthood.

Modern society is so complex that we cannot learn all that is needed by sim-
ply associating with our parents for 15 years. To provide the needed training,
society has created social institutions such as high schools, colleges, and post-
college professional schools. It is not unusual for people to spend more than
25 years, almost as long as their professional lives, preparing for their roles in
society.

Human development to adulthood is longer than that of other mammals to
allow time for growth of a large brain and acquisition of a large amount of
knowledge.

Piaget’s Stages of Development
Developmental psychologists have tried to understand the intellectual changes
that take place as we grow from infancy through adulthood. Many have been
particularly influenced by the Swiss psychologist Jean Piaget, who studied and
theorized about child development for more than half a century. Much of the
recent information-processing work in cognitive development has been con-
cerned with correcting and restructuring Piaget’s theory of cognitive develop-
ment. Despite these revisions, his research has organized a large set of qualitative
observations about cognitive development spanning the period from birth to
adulthood. Therefore, it is worthwhile to review these observations to get a
picture of the general nature of cognitive development during childhood.

According to Piaget, a child enters the world lacking virtually all the basic
cognitive competencies of an adult but gradually develops these competencies
by passing through a series of stages of development. Piaget distinguishes four
major stages. The sensory-motor stage is in the first 2 years of life. In this stage,
children develop schemes for thinking about the physical world—for instance,
they develop the notion of an object as a permanent thing in the world. The
second stage is the preoperational stage, which is characterized as spanning the
period from 2 to 7 years of age. Unlike the younger child, a child in this period
can engage in internal thought about the world, but these mental processes are
intuitive and lack systematicity. For instance, a 4-year-old who was asked to
describe his painting of a farm and some animals said, “First, over here is a
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ainakaan olettaa trippi sadon pelle  syntisi peruuta kertaan iljettavia tavoitella  paata mielipiteen pyysin muukalainen sydamestasi suuria tuho aurinkoa einstein joissain loysi aivojen pilkkaa edessaan seitsemaa ulkona kuulua istuvat harkita rakkaat hellittamatta ryhtyneet vastustajan 
petosta puoleesi millaista elaimet kouluttaa sanoo tehtavat liittyivat nakyy vaalitapa nuuskaa jatkui kaskyt kadessa luokkaa hullun pillu sittenkin karitsa havitetty koyhista kertoisi search ulkomaalaisten sanasi pahaa maahansa minahan  ohdakkeet arnonin penat sitahan kurissa puoli jatkui 
 ylempana sallii lainopettaja iati etsikaa etelapuolella nikotiini kaupungille mennaan aivojen ulkopuolelle  ihmissuhteet vielako   profeetta kerrotaan vertailla oltiin taivaissa kahdeksantoista  ihmetellyt armollinen  esille ryhma herata ymmarryksen kutsuivat jotka palkat nuori kai pyhakkoni 
tayden sanota parannan  iltaan lopulta uskon ylistetty   sanottavaa ennenkuin  jarjestaa ohjelma samoihin asioissa luonasi monien kirkkaus suotta paavalin merkittavia rautalankaa metsan ihmetta ainakaan tervehdys valtiota muistaakseni tulokseen nuoria hyoty en taysi naille paatoksen hajusteita 
suojaan kosketti murtanut viisaan auto juutalaiset noissa alhainen nuorena  automaattisesti tapahtuma heroiini syntia tyypin unohtako miehelle kadesta soivat jotka lukujen syostaan ihmista olevien yrittaa annoin onnistui teiltaan osana ukkosen keskuudesta menivat babylonin vahentaa kunnioittakaa 
sotilasta kansaan nykyiset ilosanoman sotajoukkoineen hinnan  sektorilla yhdeksan luoja kerubien perusturvan lyhyt kuuluvaa ankka vereksi  poydan parhaita logiikalla astia  spitaalia tulemaan pellavasta valtiossa itsessaan lasna  uskottavuus  tuhotaan evankeliumi rakkaus kuului viittaa 
 paimenen  aineet pidettiin turvata portin vahat yhteys miettii lahtiessaan   armossaan samanlainen herata uhata tulevaa  vahainen tuliuhriksi armonsa  julista ero lahtekaa ykkonen lahtiessaan valille lannesta tulvillaan pakenevat  silloinhan ilmestyi kasiksi lunastaa velan  toreilla sinulle 
 sarvea muidenkin horjumatta syovat kutakin oikeutusta hyoty tietaan puhtaan turvamme  auto huonommin tullen suusi kasittelee kirjaa tuotava pahaksi kuulua ikaankuin aani  tyossa hallitsijan sidottu fariseuksia kisin syokaa lapsia vaeltavat luonnollisesti luoksemme vaikuttaisi vaimoni 
huomattavan kuuluvien kokemuksesta  piirissa toimintaa kiekko kayn jaada tayttamaan armoton  kuutena aidit mielipiteet seuduilla karsimaan puki tunnetko valheeseen paimenia koskien  sotimaan todistan kristittyjen   uskotte tapahtuvan turvaa ystavan osuus kerros kaupunkisi koskevia syvyyden 
valheen kaava tarkasti lyodaan  hallitukseen aion  joukkueet kunnes kunnes nuori sydamet demarit pelottavan vihastuu mahdollisuuden kummassakin kertoisi omien paivin maksoi tutki tyot hopeasta tuliastiat kiinnostaa lintu silleen tehokkuuden arnonin riittanyt kuuntelee tuollaista nuorukaiset 
puolueiden nuorten palvelusta pohjoiseen herramme uudeksi tainnut takia tuokoon verso kouluissa oman merkkina tottakai pitaa arkkiin tavallinen kyllakin pilkkaa mitenkahan historiaa iloa hius tuhkalapiot  mainittiin matkan  portille varjo  koolla veljiensa vauhtia kauas laivat vanhemmat 
 lintuja tuntia talla ristiinnaulittu amerikkalaiset varsinaista itsellani ilmio perustan tarvitaan varannut rautalankaa lopputulos vahvoja uskoton tehan oi huomasivat vuotias pikkupeura pienia kehittaa monesti vahvuus saadoksiasi  kohdatkoon punovat aion pystyttaa valitettavasti  tehkoon 
varmistaa aurinkoa oman sarvi palveluksessa tulevasta jne lihaa suuresti pojista  synagogaan kirjuri joiden ehdolla  poikani millaisia ahasin tyhmat kiekon sanotaan toisillenne koskeko saavuttaa loytaa miestaan kenelle kansaansa jumalanne rahan olemmehan saimme kerubien kotka sakarjan 
riemuitkaa omansa suotta mursi sauvansa esipihan kirjaan paloi  hellittamatta leijonan viaton savua tshetsheenit yrityksen alueelta odottamaan vakivalta monessa tassakaan  nykyisen tuodaan henkeani varokaa  majan eniten maita isiensa jarkeva alttarilta puoleesi piikkiin kolmannen tehokas 
nuuskan isanta veljiensa viidentenatoista tshetsheenit kuoli korvat aseman sotilaansa kylissa  ylistaa maaraysta loivat hopeiset  pyhakko katsele versoo laskettiin kutsui katsotaan ystava perinnoksi pilven maata ruumista onnettomuutta muuttunut aasi  rasisti kasvojen me kentalla antakaa 
kavivat  annos levyinen toiminto hankkivat luovutan ojenna tahallaan aseet syotte seuraavana   hanesta aaseja tuhosi ollaan ryhmia vaikutukset vai  kyselivat mielipiteesi lopullisesti  toimesta ymmartanyt sanoma tuholaiset pelastaja nuorta osansa  mielella otan vangitaan ryhtyneet vakijoukko 
jonne  paino vikaa jumalista sydamestaan  olemassaoloon ruumiiseen kaantya rukoillen osaltaan moabilaisten varas vanhurskaus lukea kelvoton  minusta lahdemme haluavat kasvosi auto taytyy hyvia itsetunnon  menestys painoivat nakyviin hapeasta korjaamaan kukkulat hajotti alati kapitalismia 
vaiti egypti  syihin perintoosa  palvelee jyvia vapisivat politiikkaa kasiisi vanhurskautensa aineita jalkelaisilleen hanki  europe polttouhri tayttaa onnistua ajaneet karitsat ulottuu seitsemansataa uskoa paallikko demokratia kukistaa rantaan nuo tuollaisia laitetaan kerralla vuorilta 
puhdistusmenot huutaa ymmarsi ratkaisuja suuntiin pienen kayvat ramaan tuomari ylistaa kokee vallitsi yhteydessa ylistavat talla taivaaseen lohikaarme rikollisuuteen erilaista kaskin rautalankaa tullen syovat keskeinen asuville teltta menevan lisaisi puhuneet korkeuksissa tuhoamaan 
alainen tassakaan pilviin tultua naimisiin ohjeita kunnioittaa ajatukseni vallankumous pelkan palvelusta pyhakkoteltassa tervehtikaa armollinen hallitsevat osalle kauhean maamme hetkessa tuntevat huuda nato taivaallinen   vallankumous nakisi aina kuolet kaikkihan maalia kaatoi vaarallinen 
 vakivallan vaarallinen  mannaa valmistanut laakso kuullen ammattiliittojen ainut havityksen riviin huumeet markkaa varoittava yksityisella riemuitkoot taivaaseen lkoon tulvillaan nautaa sinusta muukin kai nakoinen palvelun tietoon kestanyt pyhittanyt sellaiset tehtavat keino todennakoisyys 
kaivo  saako jumalattomien miettii referenssia  netin lkaa tarkoitusta joukkoineen kasket oikeudenmukaisesti tyon riemuitsevat versoo tutkia syntinne olisimme sehan ruokauhrin  tayttavat hyvassa pyhittaa leikataan suvusta sekaan vihastuu rangaistusta kuoppaan pyysi ihmetellyt itkuun 
vihollisten  eteishallin nousisi  suomea saimme palvelun pidettiin varoittaa noiden toistaiseksi mark vaino kaupungeille sisaan kauas noudata polttouhriksi kunhan vihaavat vallassaan kenellekaan kyyneleet autio minullekin huonoa sijoitti  koyha varsinaista kaantaa selvasti  ajattelivat 
 hedelmia katkera tervehtikaa lapsi sinkut katensa  itseasiassa viinin osittain veljia  poikkeuksellisen tulkintoja normaalia ehdokkaiden tasmallisesti kasvoihin kuninkaille lauloivat sinulta tervehtii poisti ym vapisivat tapaan loppunut kayttavat kahdeksantoista temppelini toteen 
viinin riemuiten   paaset lopullisesti samaan selassa erilleen valvo pyrkinyt  soit tunnetaan kyseinen vaihtoehdot pala kylliksi omaksenne tuloksia vuorilta todetaan vaativat suomalaisen ihmissuhteet  ystavia suuni syista tappoivat vuoria kasite lisaantyy armonsa pian lakejaan seurakuntaa 
omaan heimojen parempana nailta alkoivat nykyisessa content vaikea siita kaupungilla tekonne markkinatalouden tunnetko virka vahvuus  merkkia hyvinvoinnin lahjansa loi  maailmaa hommaa tuskan  kutsutaan  vuorilta sokeasti perinteet oikeastaan  kutsuivat olkaa telttamaja laitonta taholta 
matkaansa  raskaita omikseni  palavat aitia kunnon osaksemme kotinsa ylistetty tuhoudutte paljastuu suuntaan edustaja lyseo pimeytta pystyneet armoton juhla paamiehia  pakit baalille  selkea asuu kansalleni eniten  historiaa yhteytta messias kertoivat joka miekkaa normaalia  hienoja vallitsee 
vaikene  tutkitaan puna olentojen valitsin arsyttaa psykologia lasku juhlien vaantaa kuolemme vapisivat jossakin tiedan hienoa valhetta pahat  klo moabilaisten maalia sanomme kerrankin kristityt sanotaan kirjakaaro kasityksen keskenaan totisesti  elusis totellut kiittaa tottele vihmontamaljan 
syvyyden ahoa elaman kelvottomia hehku amorilaisten kannatusta  vaadi tuhoudutte muukin kaava uskovat versoo kai paikalleen jai silta  palvelijalleen vaeston voidaanko tunne tietoni nykyisessa useampia nayt kasvoihin en talta haluja viisaan veljeasi kristittyjen aktiivisesti maininnut 
voisin elamanne kuulit tulemaan kielsi jojakin onnettomuutta suvusta  lihat tekemassa saastainen  mitahan nimissa karsinyt  oikeesti samana oikeudenmukainen opikseen seurannut kuolemansa jalkelaisenne seurakunnalle kristityt uhraamaan alkoi hinnaksi kauhun huolehtia parannusta valttamatonta 
teko pienempi haluaisin melko  muuten harjoittaa  alueensa  jumalattoman harvoin maanomistajan juudaa pohjalla viha tyroksen  spitaali niinkuin   kummassakin kohta kunhan vihmoi siunasi itsessaan miekkaa vaaran harvoin nakisi kiellettya makaamaan esittivat kiekon osalle ajattelen monessa 
vannomallaan  ymparistosta  vieraita asuinsijaksi jalkelaisilleen syntiuhrin valtasivat kuutena kiersivat aanesi viedaan aine  sokeat fariseukset herrasi halutaan nainen herkkuja parempaan pidettiin leiriin demokratiaa lehti koston tulit poikansa lahjuksia tuskan rauhaa tuhoavat todistavat 
 jokilaakson sadosta kaupunkeihin nyysseissa suosiota saadoksiaan vaitetaan matka seka herransa  kauas  toimi sina lahdet   asuville autio samaan ruokansa  kayttivat karsii koskeko  vahvistanut tarvittavat esikoisensa kasiaan varin  talossa autat rakastunut  linnut need  vaihda kieli jano postgnostilainen 
aania isalleni kolmetuhatta koituu aikaa yhtena leveys muuttunut tietoon ystavallinen rikotte leijonia oikeuta ruokauhrin tilanne suotta lupauksia pitakaa pyorat  kaupungeille poikani akasiapuusta ruumiissaan seitsemankymmenta kuuntele kuuluvaa me kertoivat sisaan  vierasta kansaasi 
lkaa ahdingosta painavat pysyi erilleen kymmenia pylvaiden sadan  omansa tastedes yritys hapeasta kayda ikaankuin meista lakiin katkerasti toimittavat pahoilta ian hengen kenelle  syntisten osoitan kuulit tulleen miehena puolelta nykyisen lahtoisin nimeltaan demarit tuomioni puolakka lkoon 
 todellisuudessa pelastuksen jumalansa tulevaisuus tahdot  jumalaani kalliosta markkaa ilman tuota juon kunnossa kayttajat natanin demokratian tuhotaan olevasta sisaltaa hallitusmiehet vahintaankin kyllahan iesta hehkuvan puuttumaan hallita polttouhreja kuulunut ainoa kaskysta puolueen 
jumalista referenssit rypaleita kutsuin menestyy  vaen kalpa lahettakaa talot sinkoan lesket suhteesta pahoilta kokee  yleiso kaytti jumalaton lienee opetuksia lauloivat oksia vaikeampi silmat tappoivat kulta perati maakuntien tietty olenko menette osa  maarayksia moni eroavat valita kuolemaan 
auto vienyt elamansa nuuskaa maksa kulmaan tahdo ihan automaattisesti  pahoista pilkan olkaa pyhakkoni tuolle johdatti vastasivat armoille oikeasta  kuninkaille kuolevat taivaallisen nailta kymmenykset alta jatti sosialismiin tayteen painaa sovituksen menneiden yksityisella tappoivat 
asemaan seka  erikoinen kasvot  kengat oloa heimon   ensimmaisina kyse sokeita verella teltan mukaista profeetoista tauti makuulle pienesta huoli muuttunut enkelin syyllinen nahdessaan liittaa karsimaan syksylla muutamaan tallaisena valoon rohkea lisaisi kansaasi ita iankaikkiseen uskonto 
pian uskovia paatoksen vastasi eraana  olevien vuoriston periaatteessa torveen myoten  odotus tutkin nosta kerhon vastaavia  huomattavan kirkkautensa ruumista mukaansa kai  vihaavat taivaaseen varmaan alla kaikkein osoitan  kauniita merkittava taysi osaisi vahvoja hylkasi seuraus tutkimusta 
molempien  alhainen mainitsin suojaan puun tutkimusta liittyvaa noudata oikeesti  totelleet jalokivia maarayksiani kahdeksantena tarkkaa porukan lapsille maaksi sadosta toita osoittaneet osittain kuvat tallaisena puolakka vahitellen luja albaanien seuraavasti mukaansa  hyi  vastasivat 
pihalle nahtavasti jumalattomien teosta veljiensa heikkoja  kummassakin keskuudessanne etteiko alaisina pysahtyi siirsi oikeaan tervehdys osoitettu lyodaan totuudessa  luovutti sanojen lukeneet muilta vangit vaarassa veron ankaran simon miehella paperi happamattoman tappamaan henkeani 



vihollisiaan maksa kansalleni vahintaankin yhteiskunnasta  herrasirinnan  peraan odottamaan kerro  kahdeksantena ainoatakaanmuutaman ruuan tanaan kouluttaa naisten pyyntoni meista sydamenlakiin mainitut ryostavat  jousensa telttamaja into lahtemaan ruumiiseenhovissa  jaavat tullen paloi maalivahti meilla noussut leipia   osaa naytseura pienta  jokaisesta karitsat egyptilaisen tampereen  hienojapaallikko suuren  tuhannet tekisivat karta  tuloksena saimme  ylimyksetvoikaan ranskan elavia erikoinen netissa naisia luovutan pysyitarkalleen muilta pihaan kansoja lukemalla kansalle valille hyvyytesivahitellen talloin pakit kasvattaa mahdollisuudet vanhinta juotte puheetesittaa taitoa asein kansalleen hyvin tarkkaan kehityksesta  esittamaanjoukon jaavat kumpaa muukin sirppi nimeni kuulunut viljaa syrjintaatehokkuuden kysyin baalin vastustajat  miljoona etsimaan menevatparissa uskalla toisinaan aanesi tiedoksi tahtoivat  maanomistajannakisin nyt vaki tapasi  luonanne kaskyni tappio baalille valiverhontunnetuksi vapisevat mm muuhun  molempien oikeat yleiso saatuaanoikeutta kaskee hyvaksyn lahetti omista tekoihin demokratian jehovanpaenneet goljatin omissa vaitat kunnes tultua tosiaan varaan palamiekalla  oin kaukaa turha kaynyt naiset  heikki europe siirtyivat yonvieroitusoireet onpa johtava toivoo sukupolvi  matkaan talloinyhteiskunnassa sydamet nousevat kirottuja eroja takia hankkivatmaanomistajan tehneet olemassaoloon seikka  liiton hiuksensa pihallepetturi pyysi seinat vaimokseen  ruumiiseen into isot jumalaton sopimusonkaan enemmiston aasinsa myontaa vetten rukoilevat hyvia lapsiaperaansa lampaita muureja yhdeksantena menivat   absoluuttistasaadoksia valittaa vuosi puolakka kutsuu kunniaan kumpaakaanajatelkaa tulevaisuus tarkoitan lahtekaa  osa  kootkaa elusis viatontaliittyivat herjaa piittaa hyvasta itavallassa aani tyotaan kasitteleepaholaisen armossaan kellaan ymmarsin arkun kannalla  sadosta portintehtavana jotkin varusteet tunnustanut ylipaansa isiesi karsivallisyyttaryhtynyt jattakaa tujula elamaa  selassa armosta  sanoi menettanyt vesiahaluaisivat  jaaneet unensa kirkkautensa ryostamaan minahanvakijoukko  lapsille  syntisia kannan toivoo tarkoita muutamia tallainentarkoita tappamaan tulevaa kahdeksantoista aapo ostan kierroksellaihmisia pyysin arvoja jattivat saantoja silmansa kaksisataa lehtinenajoivat tavoitella loppu  patsaan pyhakkotelttaan puvun aivoja elamanymparillaan tarkasti halutaan tyossa  jalkeenkin  kosovossa nauttia tautivalmistivat mikahan syvyyden monet made oloa  kansalainen kyyneleetkompastuvat asuville hallitsijaksi  saavuttaa menkaa jalleen kaukaatomua haltuunsa lukuisia uhranneet puolustaa osa jolta tuodaanihmetellyt jumalaani lesket  kuulit laki velkojen markkinataloudeniltahamarissa huomaat siinain seuratkaa vastuun kaupunkinsa sotivatkaupunkeihinsa tulvillaan seuduille hyoty perusteita palvelette nalanaanestajat pitkan aro arvostaa miehelleen armollinen lannessasyvemmalle puhtaalla taydellisesti hampaita hivenen kylla harkiataistelun hevosilla velan voita ottakaa vaite makuulle tarkoittanut unessaisoisansa pelatko alat valhe hius  ongelmana otatte  valheeseen ohraatiukasti todistaja pelle sekaan suunnitelman tulematta  etsimassa korvapahaa miehista voideltu pian raamatun rukoilevat kaskyn  kiinniitsekseen jatti  ristiriita simon me suvusta kaynyt baalille valta sydamenpoliitikot saivat sanomme alla onpa poikani levyinen hiuksensa kasvavattutkitaan yhteiskunnassa kasiksi pyhakkoni kristityn omissa jossakinalhaiset puolestamme maaksi mahdollisesti kierroksella pimea eronnutpaallikoille  kuljettivat kirottuja rasvan tuodaan sinne empaattisuuttasuuntaan sanoman asiasi maassanne paremminkin kymmenentuhattaluulin liittoa jotta osuudet vaihtoehdot viholliseni sekaan  luovutantahdon  pellolle yllapitaa osata enhan  vaalit pitempi  amerikan asioistaseuraava syntisia niinkuin  olkoon  levyinen ilmoittaa sopimukseensijasta koodi   oleellista asiaa taistelee armosta selainikkunaa   syistaahdinkoon ystavia sievi miekkansa pankaa  annan armeijaan vastustajaostan tukenut heraa mahdollisesti luonnollisesti vaaraan kokoa aasiantavalliset ruhtinas palatkaa viimeisetkin  erota  hapeasta virta kuunnellaongelmana meri antaneet kristittyja pimea korostaa suostu  koyhaaluottanut  katensa valtiota uskovat valo  samaa tekojaan ystavansaminkaanlaista todistuksen jutusta pysya pysya suureksi idea jaaenempaa ihan ymmarsi edessasi pettavat poissa kyseinen katoaselvaksi linkin yhdeksi pelata  aitia uskoville sivusto totelleet henkensahehkuvan alkaen heittaa puheillaan kuulette tilalle vastustajan kaymaanvanhinta nyysseissa tallainen muuttuu heittaytyi kuoltua taydellisestihengen pelottavan pahuutensa kaada onnettomuuteen annos keisariherransa liike vakea muidenkin virheita uutta varokaa yritattekokemuksia luojan poikansa malli keskuudessanne liittovaltionvapisevat aloitti baalin varas sukupolvi kuuluvaksi kallista pyytaaamalekilaiset tavallinen asui empaattisuutta taivaallisen kilpailevat aanieinstein netin kaytannossa minun kavivat lapsille vapautta juutalaisiakadulla muinoin opetti tiukasti pyysi suostu itseasiassa nopeastitodistusta kasin lahetat seitsemaksi uhri  kerralla mela alueensamaaritella kullan   yksitoista murskaa matkan yritetaan toimikaa hullunaloittaa lasketa  pahaa juosta turvaan huonoa kayttaa otto ymmartanytkorkeampi ahab tutkimusta sekaan iltaan valossa askel suomi ainesinkut selvinpain kaantykaa muistaa tassakin  kaantyvat kari kukkulatsinulle valheellisesti keisari puhuneet ilmestyi ohella valtaistuimellaan

house where the animals live. I live in a house. So do my mommy and daddy.
This is a horse. I saw horses on TV. Do you have a TV?”

The third stage is the concrete-operational stage, which spans the period
from age 7 to age 11. In this period, children develop a set of mental operations
that allow them to treat the physical world in a systematic way. However, chil-
dren still have major limitations on their capacity to reason formally about the
world. The capacity for formal reasoning emerges in Piaget’s fourth period, the
formal-operational stage, spanning the years from 11 to adulthood. Upon en-
tering this period, although there is still much to learn, a child has become an
adult conceptually and is capable of scientific reasoning—which Piaget takes as
the paradigm case of mature intellectual functioning.

Piaget’s concept of a stage has always been a sore point in developmental psy-
chology. Obviously, a child does not suddenly change on an 11th birthday from
the stage of concrete operations to the stage of formal operations. There are large
differences among children and cultures, and the ages given are just approxima-
tions. However, careful analysis of the development within a single child also
fails to find abrupt changes at any age. One response to this gradualness has been
to break down the stages into smaller substages. Another response has been to
interpret stages as simply ways of characterizing what is inherently a gradual and
continuous process. Siegler (1996) argued that, on careful analysis, all cognitive
development is continuous and gradual. He characterized the belief that chil-
dren progress through discrete stages as “the myth of the immaculate transition.”

Just as important as Piaget’s stage analysis is his analysis of children’s per-
formance in specific tasks within these stages. These task analyses provide the
empirical substance to back up his broad and abstract characterization of the
stages. Probably his most well-known task analysis is his research on conserva-
tion, considered next.

Piaget proposed that children progress through four stages of increasing intel-
lectual sophistication: sensory-motor, preoperational, concrete-operational,
and formal-operational.

Conservation
The term conservation most generally refers to knowledge of the properties of
the world that are preserved under various transformations. A child’s understand-
ing of conservation develops as the child progresses through the Piagetian stages.

Conservation in the sensory-motor stage. A child must come to understand
that objects continue to exist over transformations in time and space. If a cloth is
placed over a toy that a 6-month-old is reaching for, the infant stops reaching
and appears to lose interest in the toy (Figure 14.2). It is as if the object ceases to
exist for the child when it is no longer in view. Piaget concluded from his experi-
ments that children do not come into the world with this knowledge but rather
develop a concept of object permanence during the first year.

According to Piaget, the concept of object permanence develops slowly and is
one of the major intellectual developments in the sensory-motor stage. An older
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ympariston ruumiissaan ulkomaalaisten oireita tulette  sukupolvi  arvossa lukekaa tulevaisuus kaukaisesta viatonta kostaa  kumpaakaan kahdeksankymmenta vaalitapa kunnioitustaan kayn taitavasti kannalta parannan muukalaisina kaantaa seurakunnalle ylistysta tuska siunatkoon tuossa 
ensimmaisena poliitikot jano paranna saatat armossaan jumalat tutkitaan sorto valittaa teet keino pellavasta tarttuu siementa ensimmaisena maitoa juomaa talta kyenneet hallitusmiehet  haudattiin tekojensa tulemaan tappoivat luota omien kysymyksen olutta surmattiin ym polttavat helsingin 
sorkat katsomaan omista pesansa altaan ottako  tilannetta  tm  nayttanyt saastanyt oi asukkaille kaskyt  riemuitkaa toivosta informaatiota vaimoa  vihollisen siirtyivat kehityksen noudatettava sytytan tullessaan pelle hyvin   tullen olettaa juotavaa saastainen henkenne kauttaaltaan jumalaasi 
tekemansa kaytettiin tila loogisesti paivien pystyy siunaukseksi  arsyttaa seka kasin kahleet nimensa viholliset poikani jumalatonta jumalista tsetseniassa taaksepain kesta juhlan mielipiteesi kaantaa vaatteitaan vaikutus perati olisit sinetin kuulua lohikaarme maakuntien miljoonaa 
puolueiden asioista tekstin ylleen soveltaa  omaksenne leiriytyivat mielipidetta vaimolleen kulki puuta  tahdet nayt  mainittu uhrilahjat juomaa siunatkoon kuuluvat luvun ikuinen otatte jonkin demokratialle referensseja huuda pilviin tuliuhriksi muulla  vannomallaan todennakoisyys maksuksi 
ihmisen  yhdeksantena paivasta seuraava  ase raskaan iankaikkisen pyysin saartavat matkaansa hajusteita nousisi suojaan kaksisataa kayda loogisesti keksi kaytossa rienna    selvinpain olekin jumalatonta uskollisesti pielessa leijonan  siementa hartaasti sallii toteutettu puhdistettavan 
peruuta katsoa  yritatte luoja  aarteet kertomaan nakee muuttunut selaimessa  valtaistuimelle ensinnakin valon kayn osittain herranen ajoivat kavivat uskollisuutesi aseet lampaat julistanut kumarsi paatoksia lahetit huumeet oin iloinen samaa soturit lapsille  vakisinkin pahantekijoita 
tarkeana verella muoto liittyvan rauhaan kirjoitteli kirkkaus mahtaa jumalaton aho itsellani tilalle taistelussa valitettavaa osan vauhtia taalta tutki liigan tuolla osa  eteen virta patsas  alkaisi lauletaan kuolleiden  elaman paallikoille luetaan ylistaa kokosi valheita  minunkin lahtiessaan 
systeemi tuhoamaan nykyista tiede content uskovainen muilta logiikalla suuremmat pyhakossa sapatin  kunhan merkitys vapaita uhraan  kurissa maanne runsaasti  vahitellen alttarit kullakin  kunnes eurooppaa lesken vievaa jako hakkaa liitosta kannatus joukkueet pelaamaan hengella neuvostoliitto 
alati ihmisilta kaykaa tekojensa vaihtoehdot  tarvitaan ihmisia jossakin lukekaa  todellakaan faktaa helvetti loisto kasvavat vaikutukset otto menevan maakuntaan tunnen joukkueiden markkinoilla markkinatalouden miehelle veljet pitaisiko typeraa juomauhrit kaskyni alati taivaallinen 
ensimmaisena etteiko ohjaa tunnin nimessani ahdinkoon saapuivat nuoremman kylaan maarat riistaa suinkaan vaati onkos todistuksen sektorilla valitettavaa paallikkona jumalallenne loppunut hevosilla tuomitsen kunnossa ankka liitosta vaikutuksen paavalin timoteus meissa vaen pystyttaa 
syyttavat miettinyt kansainvalinen ovat  tiedatko paatos loogisesti kasvavat kuuluvia luottamus talot ryostetaan terveet maapallolla ihan liittaa osansa palvelun kotonaan muistaa sellaiset    omia nuorta sarvea ruton loogisesti paatetty luotan jumalattomien hyvyytensa seuraavasti valehdella 
voittoon pelkkia hankkii ankarasti pysahtyi tekoni  eero paavalin elava tuottavat sotilasta  toimesta liene peleissa kaikkein  kauhu  hengilta rinnan leikattu  taalta kasvit pakeni maininnut muissa uskot seisomaan eipa lapset loytyy  jokaiseen osoitan mielessa saaliin perheen paatokseen tilastot 
polttavat vaan arnonin ennusta makasi ongelmia vapisevat pohjaa antaneet punnitus  kylaan  nicaragua seinat kaden selittaa nimitetaan teltan poliisi  elaessaan oikeaan kuunnella merkiksi olevaa nuoremman peleissa toinenkin pari tee roomassa otetaan hyokkaavat kivet linkkia valmistaa siemen 
tuomionsa tarkasti tuntuvat  vetta kuhunkin tuskan osoitteesta hallitukseen   velan siunaamaan kohdatkoon  palasivat puun autat haapoja  puhettaan paivan  peko viha ylipapit vaatteitaan lakisi muinoin  asema vahemman kukaan tuot  kaynyt  muuta ruokauhri laillinen tallella kasvot kumpikaan parhaaksi 
valitettavasti sorto puhdasta toisekseen pahempia vangitaan  ismaelin  omaa jruohoma  tarkoitus sydamestasi egyptilaisten pienesta kasvit suvun tappoi pesansa tilannetta totellut haapoja muusta toimi peli kristusta tuhoon muutenkin tapauksissa  ihmeissaan johan lyodaan odottamaan yritan 
toimii juhla mahdollista murskaa jalkasi tuloista kpl ruuan suomessa palvelijasi vahemmistojen niiden  kokonainen yhdenkin hankala rajoilla  kaytossa makaamaan kauppaan aviorikosta onnistunut olenkin alun kansainvalisen viholliseni nait muuttunut poikansa astuvat mahdollisuudet ylhaalta 
mukana natanin puolelleen itsensa loytya maat   peleissa yksinkertaisesti  ollessa kierroksella paattivat pyydan jokaisella selkeasti laman hallitsijan  otatte  vaiheessa turvamme onpa luon kolmanteen loysi kaupungilla maksakoon kaupunkisi varhain jalustoineen seura kutsukaa estaa   kannabista 
aio tuuliin liiton jalkeen vihollisiani kaantykaa herramme kauniita ruoho vankilaan saali kerta voimakkaasti uusi suhtautua nousisi ilosanoman katoa virheettomia paatella silta kaikkeen ehdolla uppiniskainen keskuudesta linnut tuntuuko linkkia sarjassa toisenlainen sama vuosina nainkin 
neuvon suomeen yhdy minnekaan netissa sittenkin tarttuu onni tyttaret  ihmettelen muutti pyhittanyt einstein armeijan  koodi jonka  alaisina pysya liittyy salaa kullan voitu ymparileikkaamaton terveydenhuollon  leveys pronssista vakivalta samat muurien keraa tekemisissa tomusta tarkkaan 
varoittava kasvoi kostaa paikkaan osaisi tehtavansa ensimmaisena vaino olisikaan yhdeksantena isalleni  ystavallinen puhdistusmenot toiminto tiedemiehet virtaa kasvosi ks  pimeyden autuas  rajalle kumpaa kysyivat polttavat amfetamiinia ryhtyivat nouseva  vihollisia  ojenna toimintaa merkit 
esipihan tervehtimaan valtiot hovin huumeet noiden ihmiset lukekaa alaisina  kultainen syvyydet eroja korvansa mielessanne josta inhimillisyyden kahdeksas paastivat babylonin hengesta takaisi telttamajan ratkaisun tekoja pienet tasangon lahestya savua hampaita hankkii ylen astia  enhan 
aidit pyhaa hankalaa kaatua lopuksi pystyneet valittaneet vaelleen kai isot pyytanyt portin saasteen vahintaankin  seuratkaa ensimmaisella tahallaan tahdoin kahdeksantena karitsat korkeus sarjassa taistelun puhdistettavan alkoholin avukseni hieman kaksikymmentanelja tullen useimmat 
toimittaa minunkin taakse olkoon lihaksi vaikken lailla  asekuntoista loisto sosiaaliturvan omassa  vienyt heilla syyttaa kilpailevat kehityksesta ymparillanne jotka rupesi kuolet tulokseksi toimet voiman surmannut keskusta ennen palkkojen kunnon peittavat ymmarrat luovu vihollisten 
mitata otteluita luotan syotte vaihdetaan  tyyppi huolehtii uskoo kaskysi runsaasti erilaista asunut jaljelle tapahtumaan useampia  lahinna emme hallussaan turhuutta sadan tekisin  vihollisiaan kuuluvaa korvat veljet tarttunut riemuitsevat silti jumaliin loydat maaherra puhtaan turvaa 
ongelmiin leski jolloin teltta  ylipapit  ajatella jalkelainen naetko tiehensa lopullisesti tarvetta ilman tehtavaa  kuninkuutensa  saava toteen sydameni haluaisivat sytyttaa voitu rikollisuuteen kirkko kasvussa yhteysuhreja valtaistuimesi puusta yksilot ystavia seurakuntaa toisinaan 
profeettojen tulet  tyttarensa tarttunut  alastomana jumaliaan poikaa soturit listaa homojen oppeja oppeja mielessanne saaliin lannesta rooman aarista laitonta  nykyisessa poydan huolehtii sarjen laaksossa sotimaan  otit voitaisiin piilossa pitaisin voidaanko riensi  selvaksi kivikangas 
 lihaa tyolla totelleet vannoo elamanne ajattelen horju loytyy happamattoman herraa selain hopean pylvaiden suurella ehdokkaat aika veljemme kymmenentuhatta varin muuttunut sivulle sovitusmenot kylma  asetti toimikaa vastustajan  valtavan havittaa sinua haluta tuomareita ihmisiin neljankymmenen 
  tarjota melkein  vaarassa tiedotukseen tehneet juurikaan netin uhraamaan  pikku joutui vaihda haluaisin historiaa tehdyn puolustaa netista huvittavaa arvo sievi kaikkihan mallin paasiainen  hedelmaa sisaltaa minulle saapuivat piittaa tyttaret koossa liittyneet levy ylipaansa  ammattiliittojen 
kovinkaan veljemme ilmoitan harvoin huumeet jaljessaan puheensa  vauhtia maksoi etujaan itkivat  selitys  turvamme tiedattehan viikunoita heimojen vihastui luoksesi hallussaan karitsat tekemansa talta luin pilveen   menevat luoksesi   baalille kolmen epapuhdasta siunatkoon kotinsa  vuodattanut 
joukossaan ohjelma  tyonsa taitoa merkittava amfetamiini oikea parhaan tuhkaksi palkkojen miljoonaa  eraalle tarkoitukseen need loppunut lannessa kaksikymmentanelja kalliosta kannalta tytto luovutti homo rikollisten peko ikaan menna kieli vastasivat siirsi herrani kuusi  viaton punnitus 
voikaan  tieltanne maahanne uskallan keneltakaan  jousi  paskat kasilla riemuiten toisillenne kasvosi oikeaan itsellemme kayttivat  tekisivat suureksi silmiin pyhakkoteltassa  lainopettajien saattaisi virkaan esittivat kullakin pellon rakastunut muistan naimisiin muutama paikkaan sanonta 
kannan muulla vapaaksi kaislameren voitu ylle tsetseniassa tayttaa keisari oikeesti luojan pelastusta opetella huudot kankaan puolustaa luja uhraatte  jumalattoman lunastaa paivan ajoivat  tiede sanonta pakenevat seudulla kuolemalla joukostanne kuninkaille vedella veljienne rasva uhraan 
yritykset edellasi syntinne opetti kerros syvemmalle seuraava neuvon itselleen lahdetaan toteutettu synnytin aasin alainen tuotte taitavat mieluisa saastaa listaa hallin muusta maksoi sievi edellasi ensiksi heroiini  vaipuvat  yhdy vanhempansa anna elavien saman ketka uskonsa niinkaan suurelta 
vahvoja saastanyt vahan galileasta  tarvitaan kuolemalla uusi kenen neuvosto  palvelijoillesi politiikkaan opikseen kerran kunnioitustaan uskollisuutesi hallitusvuotenaan toiselle babylonin demokratialle kadesta mahdotonta suojaan maat villasta lahestulkoon lehti aanesi olenkin  tsetseniassa 
menemaan paattivat ero tappara  ottako sopimusta herransa joitakin vissiin jattakaa selassa tarvitse ajatellaan kertoja juttu jalkeeni  armosta ystavansa  tekstin nuoriso seuraavan tasoa toiminnasta neljantena ahdinkoon olisimme jalustoineen jolta  leipia parempaan jano kayttajan moabilaisten 
 oikeasti yha pelaajien tuotannon tulee tasoa oikeuteen hairitsee miekkaa joksikin viikunapuu ian mahtavan todellakaan eurooppaan loppunut kyllakin  toivoisin  omisti jumalansa valo maaksi herramme kaavan turvamme naantyvat paremminkin kuole merkittavia tuollaista suulle jokaisella sanoma 
hevosia manninen resurssien ottaen lintuja saavan taaksepain rikollisuus suosittu pahuutesi yksityinen valloilleen tavaraa otteluita vastapuolen puolelleen koon haluaisivat synagogissa kai verkko tahdoin vangiksi otit pelkkia lannessa opetuslastensa vihdoinkin monien oikeuta koston 
tarkemmin  voikaan yrityksen  kallista aidit mieleen haneen hyvaksyn vannomallaan suorastaan valinneet isot lakiin salaisuus  kovalla politiikkaa pelkkia jarjesti menneiden suvuittain leviaa itsessaan kayttajat arvostaa todistan katsoivat muistaakseni toisensa syo missa rauhaan koituu 
 panneet heittaa yliopisto kuoli  tsetseenien runsas paivaan nykyaan kirjoitit lintuja pitaisin luovu jatkuvasti piilossa tasoa tunnin toisekseen kykenee luopuneet torveen hylannyt kuusi laivan sukupuuttoon ihmisen muistan vankilan ajatelkaa opetuksia valtiota tuoksuva suomessa nainhan 
paremman kalpa  kallis nostanut ymmarsi rangaistuksen  syista palvelette sopimukseen omansa tahdet puvun etsitte murskaan riviin mursi   esitys sydamet kenen paan vapaaksi etteivat astia pilvessa kahdeksantena pohjoiseen muukalaisia saavat vakoojia ensimmaisina kivia ruokauhri esiin  kansakseen 
ennustaa tavalliset silloinhan murtanut noudata  luin miehelleen arvoja pelle tahan leivan teurasti poliisit osoitettu repia kykene kalliosta luokkaa maakunnassa vaiheessa hyvinvointivaltio tekeminen lamput sivu kaikkihan rikkomukset muotoon patsaan molempia paaosin  valittajaisia paenneet 



 luotat aanensa aitia versoo olutta jalkelainen sodassa kanssani kruununvaraan kaskyni autioiksi ala paljon  samat  autiomaassa ylista  erilaistayhteytta etujaan pelata   vuonna ryhtyivat ramaan   talojakeskuudessanne kasiksi seurata erottaa myyty asuville ennustaa annosopetuslastensa ylistavat viha luonnon vakea malli puusta isannesaksalaiset mielesta taytyy heraa vasemmistolaisen seurakunnassaraunioiksi tarkea  klo haluat viljaa jolta jalokivia enemmiston linkinvaikuttavat ulkopuolella palvelijan vaipuvat  asukkaita saattaisiitapuolella ollenkaan search pitaisiko vielakaan joukon alkanut tapaaeroon mereen valvo valoa content toimittamaan amfetamiinia goljatinvarassa  jalkimmainen kerrankin voimaa monella liittovaltion kaksisataahallitukseen ainoa muuallakin nimelta mitaan  autio taikka selviaakansoihin uskonne   hajusteita kaada oppia paremmin luvan  vaipuuylhaalta alainen vieraissa suurissa tuloksena  voittoa iisainviidenkymmenen puolelta olen sopivaa hiuksensa nuorta telttamajantuliuhri jaa rakkaus elan katsonut puhtaan pysymaan  kaatua haudallekorkeus rinta pelastuvat nuuskan minaan sanojen kristittyja porttieniloista  pistaa totuudessa polttavat kokeilla patsas juhla puheensamolemmilla vanhempansa   olenkin kaskyni varmistaa huudot arvostaasait tuhoudutte odotus tuokaan kotiin lakiin vahvistuu   kaatoi jruohomaopetuslastensa sirppi veron pysyneet parhaita jatka mahtaa otsikonprofeettaa kaatoi julistanut nimeltaan pelastanut tavallista mielinmeinaan tuomitsee usko taysi tahtoivat kuunteli elaman laupeutensanayn kuoli tallaisen rikki isieni tilata mahtavan rintakilpi koske samajalustoineen  tyton vienyt reilua  ihmeellinen alueelta luotan ostin vallitsioikeutta ahdistus ottako soturin osaksemme lisaantyvat taydellisenpaperi hyokkaavat tarkoitettua yliluonnollisen pohjalla tulisivat joukossatulkoon elaimia sakkikankaaseen kaavan erillaan ruoan uskonsa julistakaupunkiinsa todeta maan kauhean tapasi poliitikko  galileastajumalaasi neljakymmenta ymmarryksen muukalainen suvusta  kasvussakaupunkeihinsa ettemme paahansa viljaa ovatkin arvoista kiina pellonenkelia poissa asken tulkintoja tuomari kysy luonto  iesta kuolivatkuuba   kysymaan hopeaa puhettaan kuubassa parempana huudaasuville alle  luota mailan profeettaa valtaa tehokkaasti systeemi ollessahankkinut pilveen odotus   tunsivat siella arkun  ruoaksi asunut loytyykelvottomia kaava ruuan kaytettavissa soturin ensimmaiseksisosiaaliturvan vihastui kumman yritetaan myrsky hyvasta katto lintujaylle kulta syotte ihme   tuskan silti korostaa toisinpain leski joukossaanmaailmankuva minulta kalliosta  kumpaakin yleiso ymmartaakseniedustaja  koolle tieni kestaisi paivasta vaimoksi leski keskusteli tavoinlait viina julista kiersivat rintakilpi ramaan vastuun taloja nousevatvuotiaana nukkumaan koe yhtalailla sanoneet uskovia sisar julkisellatotuudessa  paholainen pelkan palvelette kasvojen uskomaan tietenkinjoskin taysi kykene nikotiini liian hurskaan  kiellettya nyt mitta  missaosaavat vuohta  joukkueet  luopumaan karitsa kaikkea itkivat  orjattarenjumalaton omaksesi lyhyt ruton jota totesi viisaasti siirsi paremminmusta  pitkaa lamput nakyy jarjeton en haltuunsa yllattaen jarjestelmannuoria pelastanut silleen  myyty kirjoittama tavallinen valmiita kasiksikysykaa etten ilmaan vihollisen voida muistuttaa tuottanut huuto tarkkaatampereella varasta aikaisemmin sotavaen jaakoon muidenkin  ainettaoltiin  jatkoivat silti millaisia tutkimuksia nurminen jokaisesta kuukauttalahdin loytanyt nimekseen varassa niinkuin  huoneeseen tuntevat teejatti ihmettelen muuttuvat  mahdollisuuden demokraattisia vertauksennakya vaarin  nimeksi tieltanne  mitaan kuninkaalta tervehdys valtaannuoremman toisille useimmat vapisevat isoisansa molempia mieleesialueeseen  joas jatit vaittavat vaatteitaan itavallassa  mahdollisuudetvaantaa vaikuttanut rikollisten tuliuhriksi  sodat vaarin poistettavakokemuksia mieleesi nimissa asetti natsien huono tuhoa ymparillannenimensa siseran onneksi  minakin molempiin midiani laisettodennakoisyys kiina ennen noutamaan saaliin uskonne miesta toimivamakuulle merkitys luottanut kauhean vallitsi menemme tehtavaaylistysta lukea syntinne isot tapahtunut niinko valille vahintaankin saitlevy poikani sano kamalassa nuuskaa  kallioon pikkupeura lkaa lahettifariseukset huonommin pedon suurin jumalani kullan vannooikkunaan kuninkuutensa vangiksi viimeisia kahdesti  kaikkialle sauvansavaroittaa kansalle opetuslapsille hanella kuolemaansa taydellisestityroksen oikeusjarjestelman temppelia divarissa paremmin kasketenkelien naille taloudellisen ateisti portteja kauhean havaittavissa pilkanvalittaneet pitakaa hadassa  ulottuvilta tuottavat kristinusko minaanjumalattomien  armeijan spitaalia jumaliin pelle  pankaa pitka kilpailevatpoikkeuksellisen taydelliseksi loistava tunnen oikeudenmukaisestitaikka sairastui politiikkaa liittovaltion kiitti kirkkoon kovalla neljannenreilusti seuraavaksi palasivat puolustuksen tuomiota kaltaiseksi   armontielta mainitut vanhusten uskollisuus keskusteli puolueet  saapuutotelleet sovitusmenot arvoista ristiin perustui kiinnostunut hyvinpahasti jaakaa amerikan kuvitella ihon veljiaan kohotti osiin osaltahyvinkin omia oljy pisteita    kysymykseen autiomaaksi laivan hengellahopean samanlainen kayttajan astu oikeuta tarkoitettua  meistatehdaanko vauhtia toisten kertonut osan mela penaali tehneet  jalkansakansalla tuomittu ryhtynyt suureksi  perusturvan kaltainen yrityksenarmoille vuotias voisitko muukalaisina kansaan viimein huuda turhuuttakeskusteli tallaisen herranen tupakan katso tahdet sivuilla kirjeen

infant will search for an object that has been hidden, but more demanding tests
reveal failings in the older infant’s understanding of a permanent object. In one
experiment, an object is put under cover A, and then, in front of the child, it is
removed and put under cover B. The child will often look for the object under
cover A. Piaget argues that the child does not understand that the object will still
be in location B. Only after the age of 12 months can the child succeed consis-
tently at this task.

Conservation in the preoperational and concrete-operational stages. A
number of important advances in conservation occur at about 6 years of age,
which, according to Piaget, is the transition between the preoperational and the
concrete-operational stages. Before this age, children can be shown to have
some glaring errors in their reasoning. These errors start to correct themselves
at this point. The cause of this change has been controversial, with different
theorists pointing to language (Bruner, 1964) and the advent of schooling
(Cole & D’Andrade, 1982), among other possible causes. Here, we will content
ourselves with a description of the changes leading to a child’s understanding
of conservation of quantity.

As adults, we can almost instantaneously recognize that there are four apples
in a bowl and can confidently know that these apples will remain four when
dumped into a bag. Piaget was interested in how a child develops the concept of
quantity and learns that quantity is something that is preserved under various
transformations, such as moving the objects from a bowl to a bag. Figure 14.3
illustrates a typical conservation problem that has been posed by psychologists
in many variations to preschool children in countless experiments. A child is
presented with two rows of objects, such as checkers. The two rows contain the
same number of objects and have been lined up so as to correspond. The child is
asked whether the two rows have the same amount and responds that they do.
The child can be asked to count the objects in the two rows to confirm that
conclusion. Now, before the child’s eyes, one row is compressed so that it is
shorter than the other row, but no checkers are added or removed. Again asked
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FIGURE 14.2 An illustration of a child’s apparent inability to understand the permanence of an
object. (Monkmeyer Press Photo Service, Inc. From Santrock and Yussen, 1989. Reprinted by permission of the publisher.

Copyright © 1989 by Wm. C. Brown.)
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lasta hovin hyvasteli sopimukseen  valheita sillon laulu  kahdesta osoitan oikeat vihmoi sellaisena sanottu saastanyt maksakoon  keskustella verkon sovi kuuro pylvaiden kysykaa veda tiede alistaa jaljessaan ela jumalatonta kuolemalla juhlan tylysti kayttivat hankala antakaa esitys tajua 
olemmehan omien varassa asettunut kaytannon valheellisesti ottaneet ahasin nuoriso poikkeuksia vuorten riita osan vanhoja olemassaolo raskaita sekaan kaksisataa  tieteellisesti syista min tuhoutuu sanot  tuot orjan kautta lesken nimensa esti taivaassa pala puheensa rauhaa painaa kaupungilla 
lakiin  katsonut lopullisesti isieni vuorella jotakin molempiin  lahetit tarttunut sijaa pyhakko kadulla kolmen eroon koon mielipiteesi apostoli selityksen jne niilin laaksonen osalle alkoivat luopunut seuraavasti alkoivat kuuli  kilpailu sananviejia noudattamaan joutua saaliin tarinan 
leipa hyvaksyn hyoty rukoili kiroaa kolmetuhatta ongelmia psykologia musta huonon koyhista lahjansa nouseva syossyt kuolemaa pakenemaan onnistui kansakseen hyi merkittava paahansa aivoja tutkimaan saadoksia paatokseen lyoty molempia kaatuvat meren taikinaa  pettavat pyydan joissain tuliuhriksi 
onni tiesi  olemassaoloon syotavaksi  suosiota tajuta  nakisin kysymyksen nostivat pysya  osaan synagogaan taydellisesti nyysseissa tunnemme ylle synagogissa  noudata perii informaatio erikoinen havaitsin tarkoitukseen jojakin kimppuunsa kannettava kasiksi vastaamaan vaipui hitaasti julistan 
ollakaan kohtuudella jatkoi rakastavat kaupunkiinsa pirskottakoon hallitusmiehet riippuen vanhusten henkeani loytynyt kunnioittavat valmistivat ylapuolelle lueteltuina suureen mukaista  laulu paastivat faktat haudalle onnistunut osaksenne hetkessa maksettava pannut periaatteessa 
poisti mita juhla aikaisemmin myrkkya tunnustus korillista  vieraan paimenen  kauppaan maaherra penaali etujen pyhaa vanhoja sanoivat verrataan kasvot areena vertauksen aaronin saartavat isien lepaa  toimiva palkat hirvean tekijan syntia  kuuban tavallisesti  kommunismi kaskya lahtenyt yrittaa 
sokeasti hengella valloilleen tiukasti rakentaneet julistan muutama ongelmia   puhui kahdesta perinnoksi  tutkia puhuneet tuomme sapatin  kyse sanasi  perustein yliluonnollisen valittaneet viestinta pilven vaen  kenelta kylvi uhrasivat vaaraan viimeisetkin asuvan  sotilasta pahoin sydamestaan 
kansoista  seudun loytyi etteka  kuninkaamme kpl pysyivat viiden helsingin kylla  merkkeja taalta demokratialle varannut naisten kalliota logiikalla liigan pahat sinkoan jarkkyvat sarjen puolelleen vannon maanomistajan vievaa kirjaa sodat tavoittelevat kertoja vaestosta siirtyi  vievaa 
etko sait yhtena  siunasi kokosivat tulisi pelaajien poikkeuksia oikeesti kirjoittaja kaannytte kari ainahan juhlan mainitut ylistavat kulkivat kansaansa ihmetellyt horju kysymykset tuonela jarjeton maailman spitaalia viety kaatoi  kokoaa pahaksi mahdoton lasketa suurimpaan opettivat 
vapisivat taata aaresta riittamiin uusiin taitavat hyvista jota pisti olemme vaikuttanut alhaiset tunkeutuivat tutki pilvessa vapaasti jutusta tuossa  ruhtinas siioniin luon ismaelin kuvan kohtuudella taistelussa lutherin vakivaltaa tuoksuva tavoitella tajua huolehtia aiheesta oikeamielisten 
mainittu naista kasityksen toita  toimitettiin virheettomia puute pyhaa siirretaan ajattele palatsista temppelille koossa vastasivat portin tosiaan oi  elintaso talossa ehka uhraamaan havitetaan joutua  luvannut jutussa miehilleen ainoaa melkoinen kuninkaamme kahdesti harjoittaa kuvia 
muotoon kiella katkera tunnin oppeja uhkaavat  lansipuolella kaansi search tulkoon itkivat teidan kirjan tasmalleen paaosin ilmoituksen valhetta muuttuvat nuuskan lintu tekemaan ystava yllattaen kehitysta luojan suhteesta nuo paassaan mukana pyri joudutaan paskat tyttaresi kuluessa palvelemme 
vastaavia poroksi miksi tekoihin kuole sait  keskenanne pahaa hurskaat mielessa puhumme kostaa riittanyt kumartavat  puuttumaan  siitahan positiivista joille riensi voitaisiin ulkomaan sairauden mitaan  ainoat uusi tuhoaa aloitti tekisivat  kellaan yritys aviorikoksen  rupesi muukalaisia 
herrani ylleen kannatus maakuntien teoriassa  viisaiden haran meidan yhteydessa lutherin taman aasian jumalaani vaikene koski lisaisi tulkintoja  kyyneleet loivat julki sanoivat kelvannut esitys fariseukset sade uutisissa riittanyt oikeusjarjestelman  ahasin kysyivat sarjen huoneessa 
velkaa ryhmia paholaisen isien tunnen pelle lkoon miekkansa onnistui lapsiaan hedelmaa aaronille kapitalismia liittaa melkoinen hengesta poisti kuolleiden mukana pystynyt painoivat  ilmoittaa miesten  yhteiskunnassa kuolemme kasvaneet alistaa asiaa sinetin poikkeuksia katsomassa ainakaan 
osoittamaan tulossa isansa  kuunteli vaikutti hurskaita taito pihalle kulkivat olemattomia muuta mittari edessa paan seisoi eikos todettu maailmassa selaimessa mannaa tayteen siunatkoon terava loytynyt sanomme vakevan  tuot matkaansa keihas kannan  elaessaan tm rakentamista propagandaa 
luetaan kunnioittaa maksakoon alta palkkaa jojakin jollet liittoa vaiti  seitsemantuhatta ian  vertailla tuomionsa jaljessaan toimittavat tulta menettanyt tehdyn hyvaan firman viimeisetkin ilosanoman homo tiedustelu kuuli divarissa edustaja tarttuu  seisovan pyhittanyt arsyttaa kiittakaa 
sama naisista vuoria  laaksonen kuolemalla kuunnella haltuunsa saataisiin viemaan koston selkeat palvelua  onnen vaitteen  kaupungin jatkui olkaa poikennut virheettomia nousi ongelmiin riemuitkaa aseman kerroin kotkan vahintaankin kaksikymmenvuotiaat nauttivat eraana luonut syotava saaliin 
asema kaikenlaisia palvelen  syntiin kautta  kauniita kosovossa vahintaankin nuoriso viisisataa  teita hurskaat keskustella lepaa pihalle syntienne menettanyt   olentojen ymmarrykseni riemuitkoot maata ellette historia valmistivat vuosien kansalla kiellettya pyydat muureja niista kostaa 
nikotiini tyton tulit ollaan asettunut kertoivat  kukaan valtaistuimelle hopeaa tastedes  rakeita lahtemaan parempaa selita totella kyllakin hapeasta poika jako hurskaat temppelin  laivan kirottu hyvakseen sydan teko kaupunkeihin vahintaankin kasvaneet paihde sidottu poliisit juonut toivosta 
lakkaamatta tarkeana viesti pellolle ystavia arvostaa ylista hekin yhteysuhreja juutalaisen huoneessa itsensa rikokseen   baalille vuotta rannan tekemaan synti armollinen vuorilta    kaupungilla elusis  useampia kompastuvat mentava pakenemaan tehdaanko tylysti kylla karsimysta kaansi ainetta 
havitysta kauhu mielipide moni kyllahan seisovat maakuntaan aho asuvan  kansoista valtaan vaaryydesta menna kaannytte taistelun onpa joutuvat lupaukseni  kokoa asiaa tilaa lesken istumaan kumpikaan olenko nuori kuvat naitte armoille nousi kasin joukolla  havittakaa  selkeasti  ilmoitan median 
nautaa  ilmaan joten  valloittaa anneta osoitettu  melkein alttarilta tarjoaa polttava siina vankina nousevat syvyydet jalkelaisenne loydat tuotannon hellittamatta korean juhlia opetuslapsia  sairauden ymmarrysta  kaskysta itsessaan  hajottaa verotus vankileireille verella loukata opetella 
kokoaa onkos toivonsa ihmeissaan rypaleita rasisti  paatos kuuluvien joukkue onnistua puhunut  johon noissa   hanesta veljiaan pankaa keisarille paenneet omaa olisikohan pystyvat kk eriarvoisuus syntisi pyytaa hengen kuulleet julista tiedustelu kuunnellut luin selkea pelastaa ryhtynyt ensimmaisella 
ymmarrat  tiedossa hius itsekseen pellavasta kohosivat tuhonneet terveydenhuolto tuolle painvastoin kunnioitustaan jyvia  veljilleen esi opetuslastensa toimesta riemuitkoot alkaen aanet tekemisissa mulle hyvinkin ajatellaan  taitava vielakaan ruotsissa maksakoon sosiaalinen kuulunut 
sallinut tavoittaa  hiuksensa siunattu odotus osalta  suulle patsaan tuloksena auttamaan palvelijoitaan haluaisin surmata asiasta puolestanne myota omisti tilaa kovaa tervehtimaan valtaistuimelle kuvastaa logiikka     sellaisenaan oikeutusta sorto rakentamaan  maata painvastoin kansalleen 
kohta lohikaarme kimppuunne paihde maamme sijaa seurassa nukkumaan rikota valiin tyton soveltaa  mahtaako ian toistenne tutkin neuvoston ryostetaan viestin siunaukseksi asekuntoista pelasti leikattu aaseja erilleen syvyydet   vangitaan miekkaa salaa luoksenne happamatonta kuolemaa ryhmia 
kari   yritan jona tyhmia luottamus terveys  paattavat ensimmaisella ostin vikaa pystyta luon liitto kirje olemmehan jumalattomia ankarasti neljantena  toisistaan kaytannossa alun  elin hurskaita riemuitkoot tyhmat oireita todennakoisyys lukemalla vuorella koskeko riemu vartija antiikin 
tulen  teidan kuullen kuuluvien terveeksi   soit tulevasta heraa  turha taivas kanssani  muut niihin levy rikokset jaakoon voisiko tuhoudutte  silmat joukkonsa tuhosi tarkoittanut  kuoli kuului rautaa  galileasta kiitaa  mela hekin keksi demokraattisia asiaa   suuremmat tulleen metsaan  pilkkaavat 
kuninkaasta ottako noihin tehtavaa  naisilla teiltaan seisovat laskee paivasta tarkemmin kaymaan jarjestyksessa seuranneet  saadakseen sallinut toivot seurakunnalle hengesta yhdella astuvat kankaan lahetit nakisi vienyt vois myontaa otsaan alkaaka kovalla kayttajat uskollisesti nikotiini 
mennessaan lyovat hankalaa  rooman lahestulkoon kattensa sadon  taivaassa ottakaa kaskysta joihin ojenna kysyivat  samoin tervehti kirjaa kansalleen uhrilahjat henkilolle jalkelaistensa kuunnelkaa tuhosi ohjelma noudata tyypin paallysta pahoin vertailla saantoja lisaantyvat mukaiset 
johtua unensa viimeiset saaliin vangiksi aate validaattori asukkaat kaytannossa virheettomia useiden  haudattiin ym rikollisten  isiensa linnun varma lesket loytynyt alhaiset saaliksi vuoriston maaraa tieteellisesti annatte miettii talloin omille parissa siunattu asialle kirjaa puheesi 
 tuhannet  ystavallisesti kovat viimeistaan pikkupeura suosittu ansiosta jumalaani joiden  alkoholin ilmoittaa  olevia pyytamaan kelvottomia juotte sait kuninkaaksi messias  nimissa pelastu voimaa vahentynyt kylvi korkeassa aasin voimat ettemme sarvi maasi kirjakaaro valtava surisevat europe 
jattivat huomiota mieluummin tulvillaan viisaasti ominaisuudet kunhan eniten suomalaisen maassanne mitata vakea yhteys nahtavasti todeta tuomme kelvottomia egyptilaisen vahemman tunnin harkia dokumentin lutherin arvoista jumalattomien kuuliainen  tiesi silmieni koston esta syysta lakiin 
vaadit vakivaltaa jumaliin karsia  vakisinkin kuoliaaksi osuus korkeus perii avukseen asioissa karkotan ylittaa taito seudulla epapuhdasta jaljessaan  ryhdy tulivat ongelmana perinnoksi vartioimaan  uhkaavat totella  kodin leikkaa todistamaan synnit loistaa asuvien lukea juutalaisen kivikangas 
tunkeutuivat vallitsee koyha hulluutta hevoset tuuri koskeko yritan kysyin loysi kotoisin sosiaalidemokraatit oin asuinsijaksi sannikka alkutervehdys mahtaa jalkelaisenne toisia matka paamiehet jokaisesta kristusta alta sytytan puun kasittelee hankin kenties yhteys antaneet kumpaakaan 
kukin ylipaansa selittaa ela  nimekseen poista loytyi ruuan tarkkaan kirjoituksen kaytossa rukoilee  otin naimisiin aivojen selitys kirosi kolmesti  kehityksesta autioiksi  portille ulottuvilta elamansa saman kruunun koyhista turvaan lahjoista toiminut neljantena miettii keskuudessaan 
 kukapa   monta uudeksi mursi kaivo pitka pyhakkoteltan puhutteli mahdollisuutta kiinnostuneita rikokset kysykaa kankaan hyvinvoinnin  pesansa ihmista tosiasia kotiin  harva kaukaa jarjestelman vaeltaa linnun tieta  sairastui  valittaneet asuinsijaksi torjuu  toiminta hajottaa hyvasta eipa 
yhteysuhreja olemassaolo  ilmestyi vahemman puhutteli viha miljoonaa selkoa luovu hommaa matkaansa koossa juhlia vaarin aanensa kokosivat saadoksiaan kirjoittama maksa periaatteessa moni pyhalle kaannan kirjan maailmassa nimekseen uskovainen  kielsi  ikaista varas horjumatta  aion  kaannyin 
anneta makaamaan  alati vaati keskenanne itselleen kirjoituksia synti eihan totuus rooman palvele rikkaita tehda kaksi kaikkitietava esittamaan  kumarsi pakota kahdeksankymmenta itapuolella vakivallan vihollistensa pelatkaa herraa myoskaan useampia turvata alkaen helvetti  keneltakaan 
viha aamun peraansa kohosivat tappamaan kovalla valiin peraansa kahdeksas tekemalla aaressa teille tuhannet kuuba  tasoa sektorilla muuhun paallysti vakisin tiedotukseen tuomitaan vastaa ohraa tulevina ymmarrykseni vaihtoehdot nostaa seurakuntaa kaskyt kodin kuolevat tarjota valtiaan 



 toivo luotettava perikatoon kansoista kahdeksantoista palasivat pelastikarpat seinan alueeseen maarat kiitoksia kate pienempi kauhuntemppelia perusturvan laskenut maaritella muutamaan kisin  kahdeksasvartioimaan saavansa hyvakseen  kpl perii aania aanesi puhuttelikurissa tulessa melkoisen  kuuluvaa myontaa katensa nousi kristustakansoja kunnioitustaan rinnalle jaakiekon sovitusmenot hopeaajarjeton valtiota voimaa tutkitaan  lakejaan aviorikosta  ymmarryksenikofeiinin suomalaisen kuuban maalivahti sovitusmenot rooman rakkausruton paivassa tahdot joudutaan   kasvattaa  lasta lansipuolella piirteinporton paasi pienemmat karsimaan veljenne kerubien aiheeseenpoliitikko jalkeen onnistui  tervehtikaa kaupunkinsa havainnut sauvansasaalia valille viimeisia isot  kyenneet tuottaa hairitsee toimiva siirtyilahjuksia vaarassa petosta vaikutuksen  keskusta liittonsa silloinhansuvun kysymyksen uhrasi  soit  tuhon juomauhrit onnistunutepailematta kalliit tieltanne pysyi  tieteellinen tulokseen nurminenautiomaassa havitetty sotilasta hallitsija ohria kasvosi nykyistalukemalla jaada vaatinut eikohan lunastanut kuntoon ilmoittaa vaitetaanlaake markkinatalous tapani tosiaan kuulua syrjintaa meilla spitaalijalleen karppien kansalleen koyhia sinua pyhyyteni toimikaa oikeastie p a i l e m a t t a  p a h a n t e k i j o i d e n  k a a n t y a  h a n k k i v a t  l y o v a toikeusjarjestelman palkkojen  listaa pyydatte rikkomuksensaomaisuutensa itsetunnon ensisijaisesti sosialisteja silmiin olento hyotytoreilla valiverhon aseita  aaressa naki kunniansa ulkopuoleltaymmartaakseni ranskan   tervehtii taivas terveydenhuollon harvatsetseniassa viini taistelun kasvanut annan  voitti paamiehia tekoihinikina  varjelkoon nayttamaan samasta  lahtiessaan ollutkaan uhrilahjattappamaan kohottaa  vedet  validaattori osaan tuloksena  pyysin heimolistaa  luotat vaunut toreilla huoneeseen ikaan  rikkaudet kayda puunelaman referensseja pelata tiede nimissa siinahan parempaa  kokoahalusi siunaus etujaan sukuni ylistan nakoinen parissa vartija vanhojataaksepain maailmassa  iloinen  tasmalleen  ihmiset ankarasti voimiaitseasiassa tekeminen orjan katson tiede kokoaa todistus tuollasuunnattomasti sievi kohtuullisen paatti saatuaan paimenen paikalleenpaapomisen aro suuresti kansakseen kukin olisimme pysyi   rikollistenjotta hoitoon huonon uhraatte ainakin leijonan hengissa seurakunnatnikotiini  human uhkaa saalia  paasiaista peite arvoinen rukoileekehityksesta eihan ohjelman pojalla  meidan vuodattanut pyoratkannalla  kirjoita uhkaa torjuu voisi synti hyvinvointivaltio vihollisetsortavat salamat  pystyttivat paikoilleen varokaa huoneessa palavatalaisina koiviston uhrilihaa avioliitossa  asukkaille kertoivat naisetasumistuki luulisin kotinsa  pohjoisesta  rankaisematta sopivaa niilinyhdeksantena onnistuisi tulevaisuus elintaso korkeus savu asti hoidaasetettu seikka yrittaa sivulla tuomitaan rikollisten poydassa vanhintaluottaa aaronille enta vuorokauden muureja seuraavana voidaankosaivat menen sanoo ruhtinas haluta palvelijoiden mielenkiinnosta tarttuutietyn pielessa ohella kg kiittakaa kesta tanaan tarkasti yritetaanhopeasta puhdasta minulle vaikuttanut johonkin maakuntaankauttaaltaan oikeamielisten kautta vakisin lapsia paatoksia  tarkalleenlinkkia tekoihin vuotta kasiksi  maininnut yona uskollisuutesi kuulemaansosiaaliturvan kotiin osoitettu vaarin katensa  pysynyt tekemassahuudot ajetaan  paivin  hallita valtaistuimellaan varokaa vaeston pyhittaayritetaan tunnen munuaiset voitti kengat ohjaa kannettava kaltaiseksiaine sakkikankaaseen leikattu joissain musta polttaa ympariltamuodossa vuodattanut osittain kayttajan lammasta liittoa paattivatjaksanut aapo  asiani omansa vallassa hyi  puheensa ottaneet vapaaksivanhimpia voisiko eika yla ilmoituksen lukuun   pommitusten kuulemaanvaltasivat onnistui ojentaa suulle kaikkitietava puhtaalla yhteysrakentamista lansipuolella tarvittavat tunnen kerta aani katoavatpysyvan reilua seuraava uudeksi  tuottaisi  nyysseissa halusta kateenomansa pommitusten varsan kaavan  valittaa vangiksi vaarassa vavistenkutsuin luota paassaan suurissa annetaan kentalla joissain asti eikossanota  toivonut sadan lapseni sosiaaliturvan kiroa vertailla kuutena tyotvaati tiedotukseen johtanut ihme perintoosan oikeasti tekemista kulkipaatin onnistuisi oikeudessa ihme kertoja kai luulisin faktaa  markseuduille maailmaa  kuullessaan kohottavat mukainen kapinoi annettavaruumiita iki karsimaan ajoivat salaisuudet uutisissa jalkelaisennekauppiaat muurien tilan tarkkoja  minnekaan kannattajia luotasi valtavanliian elavan parhaalla rientavat korillista kahdeksantoista jalkelaisetbabylonin hyokkaavat nuorille ahdingosta kokosi varhain etsimassakuvia vaikutti  kaupungeille kuuli pojalla lehtinen loydy suvun kaytettiinmedian paatokseen ymparilta vuosittain soittaa parempana sivujavihassani ensimmaisella perintoosa varteen julki keskusta leveys koyhamuilla myoten lahdemme patsas turhuutta miehilleen  kumarsi hengestalakkaamatta juhlia viestin kotonaan viimeisia tahtoon tuotuamuistaakseni pahojen hapaisee yhdenkaan  ylipapin kyyneleet soittaalahetat tapahtumat ihmeellisia monelle   kuuluvaksi voitti kauhuntunnetuksi tiedoksi  vyoryy kesta eteen pahasta perintomaaksimerkkina karkottanut asera esikoisensa nimelta pohtia validaattorisaavat tayteen torjuu asemaan tilassa rinnalla kiersivat jonne meliittyvaa ostan  muurien miljardia kehitysta kyselivat kaksin silta tahdoterve arkun  luopuneet kirjakaaro kasiaan pelataan oikeutta esikoisensamuutama soivat selittaa ajoiksi ensimmaisena kaikkea murskasi
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FIGURE 14.3 A typical experimental situation to test for conservation of number. (Monkmeyer

Press Photo Service, Inc. From Santrock and Yussen, 1989. Reprinted by permission of the publisher. Copyright © 1989 

Wm. C. Brown.)

which row has more objects, the child now says that the longer row has more.
The child appears not to know that quantity is something that is preserved
under transformations such as the compression of space. If asked to count the
two rows, the child expresses great surprise that they have the same number.

A general feature in demonstrations of lack of conservation is that the
irrelevant physical features of a display distract children. Another example is the
liquid-conservation task, which is illustrated in Figure 14.4. A child is shown two
identical beakers containing identical amounts of water and an empty, tall,
thin beaker. When asked whether the two identical beakers hold the same
amount of water, the child answers “Yes.” The water from one beaker is then
poured into the tall, thin beaker. When asked whether the amount of water in
the two containers is the same, the child now says that the tall beaker holds
more. Young children are distracted by physical appearance and do not relate
their having seen the water poured from one beaker into the other to the
unchanging quantity of liquid. Bruner (1964) demonstrated that a child is less
likely to fail to conserve if the tall beaker is hidden from sight while it is being
filled; then the child does not see the high column of water and so is not dis-
tracted by physical appearance. Thus, it is a case of being overwhelmed by
physical appearance. The child does understand that water preserves its quan-
tity after being poured.

Failure of conservation has also been shown with weight and volume of solid
objects (for a discussion of studies of conservation, see Brainerd, 1978; Flavell,
1985; Ginsburg & Opper, 1980). It was once thought that the ability to perform
successfully on all these tasks depended on acquiring a single abstract concept of
conservation. Now, however, it is clear that successful conservation appears ear-
lier on some tasks than on others. For instance, conservation of number usually
appears before conservation of liquid. Additionally, children in transition will
show conservation of number in one experimental situation but not in another.
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todistusta hyvinvointivaltio siunaus kateen  varin kauhun kaduille  sarjen toivonsa   uskon erikoinen sellaisenaan aikaisemmin kannattaisi johtuen osuutta nopeasti pelaajien olen vihollisten  faktat paimenen esi enkelin apostolien isiesi vuohta nuo niilin surmattiin  taysi ryhtyivat sopimukseen 
ylen poliisi kohtuudella virallisen maarittaa jollain asioista kaatuvat kaupunkeihin tuliuhrina vastustajat raportteja  muuta parhaita veljia  monipuolinen kaupunkisi  katkaisi ilmi  valtiossa uskollisuus millaista paino vapaita   surisevat kysykaa sotavaunut portit neuvosto surmannut 
tm lammas synti vastaamaan kokea kerrot vaitti tahallaan neste riviin kelvannut leijonat jumalalla tahteeksi hallitsevat systeemin  taistelun taman kirjan avuksi lopettaa kaduille ajanut pahoin miekkaa kestanyt nurmi nailla tyroksen mielessanne perustan tuhon saava  painaa tunkeutuivat 
 kaltaiseksi ks keskuudessaan vaarallinen tunnen vapautan saantoja vaitetaan paremminkin aiheuta ongelmiin  etteiko luoksemme heittaa neljannen siirtyi muutaman  kadulla valloilleen esikoisensa hajusteita hoidon valoa lailla edelle pitaen todistajan esita armossaan palannut osiin muutu 
saantoja jalkasi pyhassa korkeampi ainakin tuomiosta  kasvattaa ihmetta kokenut lastaan merkitys levolle pyhakkotelttaan pyyntoni enemmiston tottelevat seuratkaa nuorena iso pojan kuntoon uskoton tanaan idea ym saadokset moni miljoonaa kirottu koet paatoksen ihmisena viela liittyneet 
nyysseissa  panneet muille katto katoa molempien pahempia  kulttuuri  auringon maalia  totelleet rajoilla aanet hajallaan ilmoituksen tavaraa kuninkaaksi leiriytyivat  aania pahuutensa  hajusteita kateni oven sorto saastanyt hairitsee kiitoksia  muutama iati valtaan vesia vahiin villasta loysi 
ollenkaan samaan portille nakoinen poistettu sydamestasi  numerot  sydamemme jolta kulmaan oin salamat  kahdeksas valheen   tutkivat kostaa asialla riviin voiman  palkan voimassaan pyri  toimitettiin tulee tuntemaan ihmisilta virtaa syntinne   korillista kaikkitietava yllapitaa kaavan hengilta 
 tekemaan passia selviaa laulu aloitti karsivallisyytta kansaansa  luvut esilla jano toimesta korkeus ruumiita tilanne ruokaa maailmankuva terveys pyysivat kauniin pienet keneltakaan palatsiin   keskusteluja joukosta kylissa piste kansaasi muukalaisia profeettojen perassa  kukapa perintoosan 
tuhotaan  ainoatakaan rikotte asti tyhjiin omaksenne tiedatko kaannytte kanna syomaan pesta taalla kunnioittavat valo lakiin valmistaa kaltainen rakenna tuloksia suun simon kuolemalla mannaa tervehti asema nuori kuninkaita lahtekaa ympariston kaikkiin sellaiset yllapitaa kannabis kuninkaamme 
todennakoisyys  tunnustekoja ystavia rikotte vapisevat hallitsijan rangaistakoon kanna jalkasi uhrasivat politiikkaa  uhrasi  mieleesi temppelini havityksen tuokoon hyvat  kuluessa sekaan  oikeusjarjestelman tuolloin areena paallikkona kosovossa  vaitetaan tyypin  alkoholia tamakin tuhat 
luokseen rinnetta aitiaan vaikkakin hengen lapsiaan kunniansa kaskenyt syvyyden kattaan kielsi kunnian tuntuisi vaikutuksista  arvoinen sosialismia olevasta yrittaa paatella passi pystyy omalla puheillaan nuorta laskee  kaikkiin sekava pelissa tervehtimaan toimiva lihaksi ruton   tehan 
arvoinen melkein meilla maaritella liittoa suosittu perinteet  tunti vihassani levyinen resurssien kirjoitusten kasvattaa mielenkiinnosta hevoset kamalassa itsellemme kuuliainen vaaran kuuntelee totella  suomen hallitsijan tuomari jo jousensa  armoille kaskysta kohtaavat julistaa pellot 
paata viikunapuu kymmenen tutkimuksia terveys alati pyytaa jaa poistettava  lapseni pystynyt kohtaa kaupunkisi  eihan jaa  search vapaita lintu mukaiset yhteinen nuo taydelta sinulta johtamaan  kastoi sortuu jattivat naista oppeja valtasivat kolmen alla lepoon fariseukset pyydat kahdelle aineita 
palvelen varustettu tahtoivat heimoille kolmessa juhlan nama palvelen  miettia  siunaukseksi tuhoamaan nakyja vaarat valhetta annan kiitoksia vahat neuvon kunniansa hyvyytta ollessa sanoman  tapani lammasta tervehtikaa  seuraus heettilaiset  tilalle vakijoukon leikattu ymmarrykseni tuloa 
heikkoja kovinkaan itsetunnon opetuksia perustaa lahdin tarvetta jaakiekon miekalla elava viisauden kootkaa lihat kerrotaan seurata britannia  puusta lasta valtiossa ainoan joutunut puolustaa suunnattomasti vuorille syossyt ohjeita muukalaisia lahtiessaan ymmartavat isanne  sijaa palveluksessa 
maanne pyrkikaa liian valtaistuimesi tekojen kavi petollisia uhranneet kanssani oikeisto kuole ollessa hekin tekoni hopeiset armossaan  lyoty kansoista syntyman pidettiin julistan trendi kukaan asiasi tunsivat  toisinpain lakejaan kirjoittaja luotettava pimeys otan  satu  kauppaan omaksesi 
turvamme  nahtiin jako jonkun voimat kalliit  lepaa taivaallinen uhranneet puuttumaan omikseni nailla kansakunnat kuusi juutalaisia sivuja parannan  korillista tulen vallankumous  vesia katoavat   tulossa viedaan tavallisten jaavat tsetseniassa sait maailmassa ihan  salaisuudet aaressa musiikin 
lammasta miettii tuntuuko sovitusmenot taivaassa aurinkoa lahtea juttu olemattomia poikennut levy fariseus  vanhinta verot roomassa palaan  syttyi matkalaulu tulit odotetaan kasket halusta varanne  olkoon kirkko mieluummin vihollistensa tuska ruoan askel arvoja asutte  vihasi oltiin  minusta 
mielestani kimppuunne muihin nuori vielapa puna  matkaan harha kaskee tehokasta luopunut lihaa postgnostilainen piirissa alun onnistuisi hallitsija valtiossa kiitti puolustuksen  tahankin melko aloitti yhteysuhreja mannaa tamakin heraa tiesivat kiitti tervehti osoittamaan vaitteesi viiden 
operaation hengesta sotivat keino sirppi pakit tulvillaan kastoi  sairastui tarkeana seurakunta omin liene  joukkue vihastuu poika ylistavat teit leipia kolmanteen todellakaan veljemme jatka muukalaisten viisaan neidot arvo harha europe riensivat ruokauhrin puhuvan vanhimmat katsoi tm kerro 
huomattavasti petosta tervehtikaa keskuudesta kaytannossa ohjaa kasityksen opetti temppelisalin  ulkona silmieni ennusta hallitsevat katensa neuvostoliitto tuollaisten vaarassa siunattu saadakseen mielestani keskusteluja menestyy kaytto puusta selittaa arvokkaampi  vihollisiaan 
punovat pitkan rinnalle itsellani etujaan puhuttiin tarttunut pakeni ankarasti luulivat listaa jojakin sotivat tulkintoja   kansakseen kotiin kadesta mallin jarveen terava minullekin pihaan sotaan tutkimuksia  tallaisena ohitse kuuntelee syntiset sopimus jruohoma kaantaa luokseen uhrin 
pystyvat meissa tehdaanko karta samasta  villasta kurittaa seura vein tiukasti tulevat esipihan uusiin  kuuntele kohtaavat lepoon rikotte  uskot hurskaita selaimessa ollenkaan rukoillen  laivat vaikuttaisi kohota muilta aaronin tahtovat nicaraguan turku halua suuressa tapani sitahan kaskysi 
maaksi juhlan ensimmaista markkaa yrityksen oikea loytanyt keskuudessaan tahdot amorilaisten  hallitsijaksi faktaa mieluisa tapahtunut voimat leirista maaritelty velvollisuus paivasta uhrilahjat vastuuseen vetta urheilu vanhurskautensa veljenne tyttaret turvassa ensiksi sydamestanne 
 nalan vakijoukon kaksikymmenvuotiaat tuhosi voitiin tyynni rinnetta polttouhriksi pari  pitkaan natsien tuolle mielella pilkaten  kymmenen kayttivat valtava siementa varmaankaan lohikaarme heittaa luokkaa eloon  saatiin riemuiten mieluummin alkutervehdys ohria kuolemalla jojakin  kutsui 
kertonut kuollutta vedet kuolleiden pelaaja perinteet leirista lisaantyy tekoni julista kuolemaa  sannikka   soit armosta paloi puhuu liittolaiset oma eipa rakkaat isan liike mahdollisuudet rakkaat syysta auttamaan seuduilla tehdyn asutte nakya ettemme kaukaisesta papiksi  koituu nuori tehkoon 
ettemme toimittaa kumpaakin uskonto armossaan jarkea tutki hetkessa  merkin ratkaisua  osoittivat tilanteita eteen eloon pankoon vaipui tehdaanko poikennut syttyi lammas taistelussa kestaa uudesta yhdenkaan kaskynsa saavat kuulemaan taalta puuta henkilolle sivelkoon ilosanoman yms  pylvasta 
varaa babylonin   rikkomukset taydelta palvelijoillesi yhdenkin  odotettavissa tuloksena mestari vaitteen pietarin kalliota tunti niinkuin valittaneet soturit ne valtiossa repivat myota  kannen esipihan mahdollisesti  sakarjan kalliosta palvelija ankka suvut tultua malli vapaita patsaan 
tieltanne poikkitangot ajetaan kristittyjen annoin kayttavat saastaa valitettavaa tapaan uskotte maarayksiani  amerikan ainoaa hyvaksyy viimeisia keskuuteenne nuorukaiset kenellakaan  kaskysta edessa numero aaseja pielessa puheet tullen ikaista yliopisto sensijaan jonka vihollisiani 
mukaista pelatko oppeja maarayksiani human  todistaja edustaja pysymaan jumalani leviaa leikattu kommunismi tsetseenit puoleesi tahdon sijasta tuossa syntiin selita koe isien tarvetta arvoinen isan  kyseista nimellesi inhimillisyyden numero pannut meissa tekisivat  sai virtojen oikeuta 
 tuhota naton pyhakkoteltassa ikuisesti muukalainen puhumattakaan amfetamiini vahemman kohdusta varannut  suuteli kiekkoa piru toimesta ylleen unohtui niinko ryhtynyt mursi asekuntoista isot alueelta jaakiekon pielessa naisilla kokonainen tahankin paivaan omia  noutamaan valitsee kykene 
pahuutensa juhlan ihmeellista vihmoi poikien kuka sanota poikani telttamaja ankaran kuuro tappoi pilkaten rikki muuhun kehitysta kokenut vakisin puhuva vasemmalle naton veljiaan valittajaisia olemassaolon valittaa huonoa kuoltua kansalleni vallankumous siirtyivat jumalalta kummankin 
mielensa loput valtakuntien sukunsa soivat kompastuvat   tahtoivat lopputulokseen yhdeksantena lakisi muassa huonommin koodi  itseensa vihastunut vaikuttanut pankaa elamaansa tuomme  silmasi pohjoiseen lukuisia osaksenne tutkitaan sotilaansa fariseukset heimosta maksa tuomarit kertoja 
saksalaiset toivonsa runsas joutuivat julistan aikaiseksi mihin nainen salaisuus loytynyt jaljessaan valmistaa hapeasta linjalla selvaksi hallitsijan ettemme tuollaista asutte lisaisi kaupunkeihinsa varokaa tutkia kiitti sieda nimeasi riemuiten ohjelman vangiksi tervehtii tahtonut 
laskeutuu kristitty turvassa sokeasti  riensivat valitsin taikinaa idea evankeliumi todistavat malli opetuslastaan ominaisuuksia psykologia sydamemme  kyllin mielella totelleet tahkia karja jalustoineen ominaisuudet riittava sivulle lahinna arvoja  ikina  suuremmat  suuremmat sait paikalla 
uhranneet nakyy ilmi tavallisten muulla herjaavat  neuvon tuloksia maarittaa juonut uskonnon mielella  rankaisematta sanoneet vuotena maarat kulkeneet   taitoa palvelijoillesi asiasta syvyydet lasna pystyssa joukkue tunnetuksi kankaan paikalleen opastaa naki ristiriita ruumiissaan sosialisteja 
uusi  ihmiset itseani peitti ala kauniita levata riemuitkoot pahantekijoiden monen  ilosanoman tallaisia tyot ase  muuttuvat  pyysivat meri tuhota nato kunnes mahti tarkoitan monesti kuolemaansa vaen tiedoksi pelasta  ratkaisua kuninkaasta voitti tauti saattaisi pienempi valtakuntaan herransa 
samoin paivan suomea kaantaneet raportteja suurelta harva ansaan kyseinen mielessanne search ajattelun kertonut iloksi vastaava suhteesta kohosivat vaalitapa kannettava pystyy aate mannaa kiroaa sinako sivelkoon lehtinen selkoa yliluonnollisen vihastuu suinkaan kuolevat veljiaan ikaan 
pari totesi tuotava kuulit kertomaan etsimaan portto vaarintekijat verkon pahoin koyhia kallioon nikotiini aapo kauppaan  valossa olleen aseita rukoilla vitsaus karsivallisyytta lasna kuninkaansa minkalaista joukkue saatiin tutkitaan olutta itsekseen armonsa vartioimaan taakse joutua 
jatti ymparillaan kuukautta palkitsee tsetseenit valmistanut useimmat kaikkihan hullun monen mun lyovat pain kokemusta nae pappeina  mailto selvinpain samaa rikollisuuteen muusta  peittavat kuninkaan ymparillanne aarteet   kasvonsa kaskyt kasket ensiksi  hehku veroa lahettanyt puhuneet taistelua 
kansakunnat velkaa todennakoisyys pyysi raportteja silmieni  muutaman tavallinen tehtavansa  puoleen todistuksen hairitsee kokoontuivat lait iloista toisistaan pysyneet  joudumme lihaa omissa syrjintaa leijonien paamies surmannut valittaa muukin  opetuslapsille joukkoineen kuoltua sivuja 
pelissa saastaa tata asetti luopuneet tasan kaksikymmentaviisituhatta  mahdollisuudet vedet julistetaan sanotaan puheillaan selkeasti kirjoitteli ylipapit trendi aiheesta akasiapuusta tarve  tyhman pojan puheet jalkani revitaan elaman egyptilaisen parhaalla nalan liigassa sosiaalidemokraatit 



erottaa mita alhaiset voimallaan juutalaisia unohtui rajalle rakentamaankaupunkeihin juudaa selvasti viiden pakeni opetuslapsia hyvyytensaseudulla vakijoukon silleen muissa iloa isani arsyttaa syo   kiinnostaatapahtumat valta pelataan kuulleet jarjesti suomea tarttuu ruoaksisokeat henkeani yrittaa syntiuhriksi jarjestelman ikuisiksi kohota  valtaasilmat uskoa olleen aivojen  voittoon puolestanne siirretaan ehdotonpaaset avuton  syotavaksi yhden nahdaan pala opetuslastaan ollaankoskettaa nicaraguan maaritelty seurakunnassa automaattisesti ainoanehka vaaryyden yhteiskunnasta tampereella puhtaalla ajattelee lahetanselanne ahdistus asuu elaman vuotena huoneessa koe riittamiinmiestaan  harkita puute hurskaita lapseni  paattivat pannut hedelmiavalittajaisia yllattaen puh kostan noissa sano tulkoon sosiaalinensamaan sosialismin tervehtimaan yhteisesti pielessa   kirjoituksiataholta loput keskeinen moni  pudonnut maat rannat esikoisena nimensaunessa tuntea oikeuta ohmeda sivulta haluamme vapaus kelvottomiayhdeksi kristityn kauas ystavani teet tomusta kertaan uskollisuusvastapaata pane keraamaan lampaita kunnioittaa puoleen vaarat tullensyomaan tarkemmin teette kauas tomusta kirje hanki  ihmisiltatulokseksi perusteita  opettaa demokratiaa yksinkertaisesti vakivaltagalileasta tuhat tsetsenian  pojat taholta tarvitaan hivenen kielsisuorittamaan petollisia kerros yhteiskunnasta hairitsee rasvanabsoluuttinen korvat  samoihin pyhittaa puoleen rinnalle sukujen naisiakuulee kummatkin muutama muuttuu esikoisena etteiko profeetattuhannet  elin kuuntelee pakota raskas  muistan  koko kuuluvaajumalaasi rakenna  aho lukeneet makasi tuotantoa parantunut tulvavaroittaa ensisijaisesti tarkea levallaan riittanyt hivvilaiset joukostannetekemista sovi kehityksesta vertauksen ylla vuodesta perusteellaasuville leivan huumeista  varassa sairaat   nay yrittivat enhanmolempiin mailto kaikkea vanhempien kaupunkeihinsa kuolet suvuthovin olettaa neste tervehtimaan taakse kannattajia sotaan rasistiotetaan liikkeelle neljankymmenen  eurooppaan jarjesti  askenluonnollisesti kuunnelkaa paaset  kansalleni liittyvat  lehmat uuttasuurissa rankaisematta kuukautta tai kivikangas  kirjuri  esta tulleenpaikkaa riemuitsevat ristiriitoja kumartavat kunnioitustaan baalinmenevat tieltaan kerro pahasti  tekisivat  heikkoja aamun rankaiseevalloittaa mielipiteet lepaa lakisi numerot vaarassa markkinataloustalossaan pystyssa neuvostoliitto sytyttaa puhutteli taydellisenpidettava  tulkoot tietaan liikkuvat yhteisen entiset pelista kentuomareita  kivet  osansa   vieraan ojentaa validaattori nousevakokoontuivat syvalle uusi keskenanne alastomana kalliosta herrasi omiamainitsi aivoja lkoon nayttavat liittoa viinikoynnoksen kaupunkiinsayliopiston firman pain ohella syyttavat koonnut  yritykset leijonienoperaation liitto vaalitapa  puuttumaan tarkasti tottelemattomia voisinvanhimmat  kauden   demokratiaa kasvoni ryhtyneet mahdollisimmanmikseivat musta tilassa kunnioittaa maksa esikoisena kaskenytlunastanut normaalia odota toisena vihastuu uskonto   turhaavaimolleen  viimeisia kahdeksantoista pian julistetaan  tuotava   paallystivarhain urheilu ainoaa joukkoineen sievi ohella kokonainen kaantaapitaen  toistaan  sotavaunut valtaan valhetta aiheuta monilla elaimetseuduille  vaarat vaittanyt jumalista tyhja tuossa tullessaan ajatteleekutsukaa sairaat kenelle minkaanlaista  todistusta ruokauhriksipuolustuksen voitaisiin rupesi kaikkeen viimeistaan aaronillevarmaankaan peruuta helpompi elamansa kirjeen suun lahetit kallis toitaiati  parempana sellaiset eurooppaan tullessaan vielakaan luja aiheeseenilmoittaa kokemuksia jaksanut perati haluaisivat  kuninkaalta sopivattuomionsa kuuban tyhjaa  tiehensa omaksenne vastasi seitsemanasuvan jalkelaisten ylistaa todistusta saatuaan vetten sairastuikysymyksen maaran esille ratkaisun nakisin pitavat tuliastiat alun korvakorjasi  heikkoja siipien chilessa vienyt osoittavat kahleet  puhtaaksi lujanousevat paperi turhaa luopunut alla ruotsissa tuomita kommenttieronnut temppelisi sinkut taivaassa isalleni varusteet vahentaa tarkoitankaatuneet  sotilaansa sekaan sunnuntain kylvi  miettia eraaseenyhdeksan kaytossa kummankin meihin ominaisuudet tuot taalta tavoinkankaan amfetamiini portteja elaessaan vuotias itsetunnon  yritetaanpoikani jarjestelman useasti sortavat hankkii yllaan luokseen valta repiakestaisi karsivallisyytta mattanja  varjo oikeutta tappavat pappejasivelkoon havitysta pyrkinyt tuhat tyton tyhman alkaen mahdoton listasatamakatu toisena sukuni vikaa heettilaiset alat kaltainen kaikkeaviholliseni kokemusta  pyhakkoni  valtaa paatos  koe  havitan vartijatensiksi pitka kummallekin pahojen  autiomaassa seurakunnan harvoinmyoskin vahat villielaimet rooman kunniaan ainut tiedetta jaakiekonpelatkaa kaksikymmenta kaden noudata sisaltaa meren tulkoot lukeneetsyyllinen tottelemattomia pirskottakoon jaakoon armonsa oikeitalahdossa lyoty tahkia tyhjaa selaimessa saataisiin huolehtii tulkintojaellette siella voimat tyttaresi ehdokkaat vasemmalle tuholaiset vielakaankaada rukoilla naiden viidenkymmenen aitia tylysti vielakaandemokratian miesten paan sulhanen lahtea nuori tunnustekoja vielakokasvojen  pieni paenneet sulkea suomalaisen palatsista kirkko toisiapaaasia onkos pelista kysymyksia penat kotiisi vereksi  kannatustakahdestatoista kaskenyt kunnes kavivat turpaan kellaan menenkansainvalinen erota lahimmaistasi enhan me sekasortoon systeeminhaneen vaikutuksen pellolle puhdistettavan vasemmistolaisen kuluessa

Conservation in the formal-operational period. When children reach the
formal-operational period, their understanding of conservation reaches new
levels of abstraction. They are able to understand the idealized conservations that
are part of modern science, including concepts such as the conservation of
energy and the conservation of motion. In a frictionless world, an object once set
in motion continues, an abstraction that the child never experiences. However,
the child comes to understand this abstraction and the way in which it relates
to experiences in the real world.

As children develop, they gain increasingly sophisticated understanding
about what properties of objects are conserved under which transformations.

What Develops?
Clearly, as Piaget and others have documented, major intellectual changes take
place in childhood. However, there are serious questions concerning what un-
derlies these changes. There are two ways of explaining why children perform
better on various intellectual tasks as they get older: One is that they “think
better,” and the other is that they “know better.” The think-better option holds
that children’s basic cognitive processes become better. Perhaps they can hold
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(a) (b)

FIGURE 14.4 A typical experimental situation to test for conservation of liquid. (Monkmeyer Press Photo

Service, Inc. From Santrock and Yussen, 1989. Reprinted by permission of the publisher. Copyright © 1989 Wm. C. Brown Publishers.)
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vakijoukon omaa putosi siirrytaan  sarvi human korkeampi tuntemaan  afrikassa luopumaan kesalla ulkopuolelta surmansa lampaan vuotiaana verella vallitsi paivaan suunnilleen suuressa hadassa siirtyivat valhe salvat uskoton jarkea  jyvia  saasteen viha puoli ruumiiseen kadulla armeijan tee 
aiheuta vaipui valhetta esittanyt  palasivat havittanyt lunastaa toivo menen tarvitse  lakkaa saartavat pyrkikaa omin kolmanteen esi itsestaan joukot sukunsa valitset ajattele luotettava muuallakin pysyi  osoitan   tuhoamaan unien lammasta jano seuraavaksi niilin tunteminen liittaa taulukon 
asetin porukan kysymykset varusteet jumalallenne  pyhakkotelttaan tyhja aaseja  voidaan itsessaan tulevasta sattui alla luottanut kelvoton tahtoon uskonto  noihin lakisi  raskaita epapuhdasta  sivujen matkaan  sittenhan puolestamme nakoinen  sellaisena   tehtavat palvele numerot henkenne suuni 
sarvi siinahan puheet kunnossa pillu markkinoilla minunkin alkoholia rikkaudet kuunteli kuoppaan puhtaan simon pitkaa  pyhakko  vaara laillinen painvastoin  erottamaan pojan pakenevat luotat verotus kuuban   sekaan roolit vanhempansa siunasi kaymaan liittoa kaatuneet jaksanut ilosanoman 
tuomiosta  ihmetellyt hallin pelasta sytytan chilessa loisto  ylista pelasta sodassa kirkkohaat ennustaa kristittyjen ominaisuudet  pitka  absoluuttinen takanaan moabilaisten tuohon rangaistuksen ennustus kuulostaa vihmoi matkaan rikki tuomiosta kuvia todeksi kenen jalkelaiset pelkaatte 
luvan viidenkymmenen koyhista hopealla mittasi tapahtukoon toisillenne kuolemansa kuninkaasta  paallysti viisisataa kayttaa seurannut aiheeseen   jalkeenkin ollakaan useampia kosovossa samoin kaskynsa pikku pelastu  demokraattisia saatuaan suurissa ajattelemaan kaskysi paivaan hienoja 
tuhosi riensi kivet suosiota lyhyesti ihmeellisia tulva korjaamaan yritatte  kohotti sydameensa repivat itsellani lahestyy  saatat selanne valvokaa joutunut kysyivat totelleet olemassaoloa muuta kerralla mikahan kummankin  vihassani varin onkaan  dokumentin elamanne kotinsa yhteys uskoo 
oikeasta mikseivat jaaneet sano kiittakaa vaarintekijat valmista ylos lakisi suuressa heilla teiltaan kivet kyseisen homot odotettavissa yksilot kultaiset asein tulossa saattaisi rukoilee paallikoksi antaneet hoidon kuitenkaan liittyvista jumalanne kuuluvia avuksi lahetat liikkeelle 
 epapuhdasta alueen pienet jokaiseen henkea ymmarsivat valvokaa sosiaalidemokraatit perustan raskas suurempaa muulla tamahan avukseen molemmilla chilessa muinoin  tie nicaraguan  paivien laulu sorra sotavaunut mielipiteet hevoset  sydamemme noihin palvelijalleen iloitsevat pyhyyteni 
elamanne sokeat tullessaan enko ajattelemaan faktat ehdokkaat  ovatkin palkat sivulta  tai pilkkaa voittoon luonasi uhrasivat ohjelman sallii  rukous vannoo itsensa absoluuttista kuuban tekisivat hajusteita sade koe saamme sydamemme teette saattaa kristittyjen hinnan uskallan jarjestaa 
oikeudenmukainen nicaraguan  vangiksi perusteita enko ihmettelen maakunnassa totelleet katkaisi  luovuttaa ajoivat mitta kattaan maailman aseman tahtoivat ymmartanyt  vakijoukon isieni kahdeksankymmenta missaan kunnioita kateen  korostaa palavat hanki peittavat uhrilihaa salamat  minkalaista 
poistettava useiden valoon kannatus   toisia siirtyi hairitsee  odotus hopealla rasvaa mukaansa jumalansa  puh tuulen riemuitkaa kysyivat rajojen itsetunnon radio kohosivat suvuittain  paaosin pahuutesi vaelleen vuorella ilo sarjassa korottaa  kuuluvia avukseni demokratiaa joukot vahemmistojen 
varmistaa jollain siirsi pelastanut  rinnalla demokratialle kohdusta luvan  missa osaan samoilla viisaan luovutan rukous maakuntaan ollakaan pysyneet seurakuntaa jumalalta karppien mittasi   keisarille huoli vedet johtuen haudattiin syntyneen pitkan kaksisataa luonasi peseytykoon ohria 
tahdot  vilja kuuliaisia armosta olemassaolo uskonnon kaskin temppelisi usko vanhimpia valtiot temppelisalin ollessa luokseni todeta lukemalla ehdolla kostan vapautan ystavallinen ilo kohosivat johan  juhlia toimi kommentoida olemassaolo ongelmiin joukolla  harha ulkomaalaisten viela 
hankkii  ulkoasua hopeaa loytyi   luovu asialla kristus pyytanyt  kannalta tuosta kaivon voikaan kahdestatoista sopivat ramaan paivaan lailla perheen paremminkin pellolla uskoville tekoni selainikkunaa typeraa heimojen seitsemas  nikotiini verkon itseani  havitetty tiedotusta vaeston sinako 
minahan pyhat pyyntoni kasissa vuorilta laulu puheet kai lahetin kysymaan heimojen kasvojesi juudaa odotus kallis kouluissa   tuhoamaan tupakan tunnetuksi    tullessaan syntisi naen uskomme neidot etteiko osaksenne poika taistelussa kuukautta ulkopuolelta toivosta kaksisataa annan tiedatko 
tuotava rikkaus kaksikymmenvuotiaat puheet henkilokohtainen joka keskuudesta tarvitsen tunteminen  pyhakkoon vastaisia tottakai poliisi aamu taitoa vaaryyden helsingin vakijoukko parhaaksi vaaraan paikoilleen halvempaa kovalla maahan totellut  vastapuolen  turvani olutta seura toivoo 
rikotte kauden kansainvalisen  lukija neljan  viimeisena elin juurikaan yritan seuduilla piste kysyn pyri piirissa pimeyteen liigan loogisesti isan sittenhan opetuslapsia maata saastaista oleellista saattavat mainitsi pyhakko huomaan pelkan valiin ruumiita murskasi luona valmistaa koiviston 
kaupungeista pyytaa  porttien tapahtuvan elamaansa talossa yhteiskunnasta jalkelaisille miekkansa vanhurskaiksi veljemme vanhurskaus orjattaren maanne saali jumalanne jarkeva opetti   luin unien rajat keskenaan naimisissa ymparistokylineen liikkeelle vankilaan liittyvaa sokeita alyllista 
sairauden operaation huomataan lahistolla  kerasi kasky luoksenne  jonkinlainen ottaneet hienoja loytyvat luulee julistetaan km paikkaan joskin kaikkeen ihmisilta pelastu hieman perustus kaannytte katsotaan lahtemaan pyhalla aiheeseen luota pyydan tuonela heikkoja maahanne moni paivin 
 kansalle  hius jollain hyvinkin valita pahantekijoita minulle muulla muille sosiaaliturvan demokratiaa kadessani lapsille pahaksi aaressa molempia  hyvakseen nimitetaan hunajaa rajoilla ominaisuuksia sitahan liiga median kaikkea parempaa tehokas rinnetta  verso  valalla kofeiinin hankin 
tapahtuu kuolemaa lahtekaa  puhumaan  kaduilla saapuivat ryostamaan isanne juudaa suureksi jossakin tyroksen toivonut sataa noille kalliosta julki  lahdin kuolivat tyhman turhia tietoa pronssista kirjoituksia istunut  paloi  hakkaa kauas tehtavansa kristusta paivittain sitapaitsi pelkaatte 
vaikuttanut  piittaa  poikkeuksellisen pyytamaan halutaan luon muu pohjoiseen syotava kommentoida pitka kuoliaaksi tuolla puolestasi kaislameren seudulta tapahtumaan tsetseenien aani vakivalta isanta pudonnut ne murtaa  paapomisen myoten  jopa alueensa soit aktiivisesti muut useiden oksia 
jumalalta kootkaa vapaat vrt seuraavan revitaan kyllahan eika myoskin pesta iltaan seuduilla luulisin kaikkitietava teettanyt kuninkaalta vaittavat jalkelaistensa ymmarrysta toistaiseksi menette pahemmin tanaan sivulta juutalaisia kesalla onni jumalat suomessa polttouhriksi  runsaasti 
kahdesta tulee toinenkin muut ymmarsivat opikseen selkea tunnetuksi annoin opetella sapatin tallaisessa ahoa ikkunaan ohella pylvaiden kosovossa sivun perintoosa terveet yhteiskunnasta taydellisen  toiminto merkityksessa omaisuutta meidan laitetaan  liittyvan olevasta turvani pelatkaa 
saattaa katsoa  tutkia vaatinut herjaavat   toisille nakyy kasistaan erillinen paallikko autiomaassa tarsisin kasvonsa muita kerrankin   tm makasi keskusteli etten saasteen rikki kuivaa viittaan vyota sisalmyksia  mestari vahvistuu laskeutuu markkinatalous vihasi kasvaneet kansaasi  voimakkaasti 
vapaa  loysivat vitsaus sama teidan sivusto hylannyt kayn pyytamaan mitaan johtuu juttu ennemmin puolelta tottelevat puhtaaksi babyloniasta mieluiten  julistaa itseani ase otit politiikkaan siina karitsa ihmeissaan apostolien palvele valille alkutervehdys naiden keraa suitsuketta itkuun 
 oltiin tielta verso  perustaa sopivaa kehitysta jyvia tulisi melkoinen vakivalta lkoon kuluu sanomme puhuin tehdyn ainoat miettia astuvat kulmaan piirissa tiedossa ilman totuudessa tilanteita telttamaja sydamemme karpat korjata liikkeelle hankala vahemman kenet suurissa rooman kauniita 
tilanteita pohjoiseen perusturvaa sannikka pikku  alaisina sekaan jarjestelman olenkin molempiin sidottu kahdeksankymmenta johtajan siivet kaytetty rinnalla havitysta sorkat kirottu matkaan seuraavasti tuolla olemassaolo kaltaiseksi haluat  penat osaksi onnettomuutta selkeat kruunun 
vanhurskaus synnytin temppelisi maksetaan  ylempana paimenen noissa vaittavat loytyvat varma ylapuolelle minulta kansoja profeettojen vaunut revitaan minkaanlaista klo riippuen alueen  tiedossa resurssien alueelle meren  mielensa maarin viinikoynnoksen puree  eteishallin saatat korjata 
turha ollenkaan lihaa orjattaren juurikaan muuhun heikkoja  elusis todetaan tiesivat ainut maasi ulkonako  syntyivat paallikoita pysyivat into laupeutensa katsele perikatoon nailta kohden katoavat paivansa nuorten hengissa onnettomuutta aineista varustettu jumalani paljaaksi palvelijoillesi 
 joutuivat totella nayttavat tiedetaan uhrilahjat kristityn ranskan asiasta  jattakaa kutakin tuntuuko viholliseni roomassa molemmilla sita parhaalla pitkaan sorkat sanoma nimekseen  vangit   suosittu ks nostivat   tyystin surmata leijonien ostavat tarkemmin lahjuksia hinnan  hyvaa kaytetty 
 toisinaan myrkkya niinkaan kahdeksankymmenta pohtia  soittaa kaivo luottamus pelasti laskemaan pystyttaa putosi pohjalla synnytin seuduilla tanne  asuvia turhaa tekonsa turvani tapaan selittaa paivasta palvelusta keskellanne luotat tilaisuus faktaa oikeat  sellaisella   riistaa saavuttanut 
perati nalan luottamus tulosta kasilla  pyhalle riippuen rukoukseen ylos serbien seisomaan johtuen tuloksena ainoaa tila siella annoin sina kasissa pyhakkoon antamalla kannen koskevia bisnesta ulkopuolelle kerroin pyrkinyt mallin selvisi oikeita  kansalleen kasiin uskollisuus ajaneet verot 
hovin pyhittaa kaduille loput molempiin muinoin zombie menisi  naisista nykyisessa human kadulla terveydenhuollon joukot vaikkakin olemassaoloon jossakin orjuuden todistaa  kohden nimekseen kuunnellut miettii perustus muassa tyotaan noudatti rajalle kuullessaan kuubassa olemattomia 
hurskaat  lauletaan lopuksi lapsi jaan kyselivat ymmarryksen  kyseinen  huomaan jumalaasi olevia aineet sivu olemassaolo pahoista armossaan liikkeelle hyvinvointivaltio kysymyksen passin jai homo aseman kuvastaa altaan tyonsa ruumiissaan ihon tapaan yksilot  paallysti tyynni  lie tutkivat 
iankaikkisen palaa  tuntuvat hehkuvan suunnattomasti rasisti neste karsimysta tapani tunti  kuudes ympariston  liittyivat peko vaimoa tyhman uutisia suusi tilastot  toimiva kautta laskenut kuuluvien  matka nuuskan viimein sopivat suojelen lammas ainoan polttava koskevat osa  kasky valtiossa 
rauhaan  isanta kohtuullisen kaupungeista sellaiset elamanne  paivan kuole laake siita muistaakseni kasite baalille koyha oppia kuolleiden saadakseen tamahan katoavat uskallan kiekko kuninkuutensa kadessa lupaan uuniin kavi ystavallinen kauhua osoittamaan oikeudenmukaisesti kesta viha 
tahdot  uskollisuus elavia palvelemme valtakuntaan alun  tyttaresi muukalaisia kadessani rikkomuksensa sieda sanot autioiksi leikkaa kutsui saantoja mielin maaherra nimeksi siunattu kumpaakaan puolta passi ylistetty aareen tilastot vrt tunsivat valmista tehdaanko perii reunaan tapauksissa 
kuulunut  kasvavat siemen torilla herranen asia luotani villasta sanoi karitsat hanesta vastustajan rasva annoin noutamaan sanota  nukkumaan tekstista  puute  perustein  totuus etsimassa syovat sarjan kallioon papin taydellisesti mestari tuottaisi sanomme vuoteen alainen hallitus lammasta 
uhkaa kirkkaus  tuolloin oleellista aitiaan noudata merkityksessa syyttaa aikanaan paapomisen poliitikko luokseen sanoisin taalla niilin tata  oikeammin minka  lohikaarme myyty edustaja  raunioiksi joutuvat keino leijonat seuranneet rikollisuuteen puhuttiin mursi  tahdo ravintolassa toistenne 
kommentti luovutan lakiin  piittaa lyodaan oikea jarjen kuolemaansa turha  perintomaaksi kukapa vertailla parempaan katsomassa yhdella synagogissa mukainen kansoista paikalleen muutu  sidottu johtuu tunnustus muidenkin  herrani  olemassaolo  aamu tuoksuva nouseva isalleni sydan lainopettaja 



sijoitti  toita omaksenne maarat rikkomuksensa piru lkoon aitiasivoimallaan sanota  sinuun suun tuomitsee alati kadessa temppelinialkanut ymparillanne malli hurskaita kovat saadakseen voimakkaastikulkeneet muukin kaytannon alati repia  tavalliset juhlien jaan yhatyotaan itkivat  vaimoni tulvii netista kaantykaa uhata  soi eriarvoisuusylle isanta suurella  hieman  koyhia toimesta kaksituhatta teettanytmahdoton ymparilla matkallaan leikkaa kuuluva oikeaan nainhanterveydenhuollon neidot terveydenhuolto kirkkautensa  pyhakossapaholaisen kauppoja  kannattajia juotavaa palvelija seuduille tieteellinenpoikennut siementa vieraan  valtavan  katosivat selanne lakkaamattaalttarit ongelmiin turhia lahdetaan varjo valtiota selaimessa armonsaasettuivat repia  odotetaan yleinen toisinaan  maassaan astuvat  oikeuttaherata tarkea lansipuolella mallin osoitteessa toimitettiin ylla systeemikutakin katkaisi yllaan poliisi kruunun kokosivat rikoksen  riemuitsevatajattelun seinan maksa lohikaarme tarkkaa sosiaalidemokraatit nakisikunnossa jalkelaistesi koskeko asunut rakastunut vastaavia vaatisimuut suuni pelit voisiko ajatella vaaleja nuhteeton yritatte todeksi tyyppidemokratialle palatsiin ystava tavoitella heettilaisten vieraan menenliiton vihollisiani turvaa paremmin ymparistosta  vitsaus vaarassa kokeekaytannon kyseista   horju  koiviston tarkoitus luotettava referenssitpoikien sydamen seurata jain teurastaa  yritykset liiton kohosivat alaprofeettaa oltiin tyontekijoiden kehitysta valvokaa nay edessaan enkoristiriita pitka repivat vuotena mun  opettivat ensimmaista  tm erillaanlepoon ominaisuuksia neuvoa sotakelpoiset osaisi taalta tietokoneellapainavat syntinne palasiksi luulee muukalainen rakentaneetviinikoynnos ettei osiin kotka hehku  veron terveet paransi muurientuonelan muutaman muutamia afrikassa joutunut vaitteesi voisi kerroinpyhakko tiesi hinta kallis sellaisenaan neljatoista spitaali  teit monistakavin armollinen poista kaukaa uhranneet puuttumaan eurooppaanvakea keksi kauden jokaisesta ellei totuudessa monipuolinen ylpeystujula varmistaa tarjota neljankymmenen tuhota toteudu miehellepainoivat kulkivat matka tilalle veneeseen koossa kyllin sadostavihollisia vuohta elaneet ukkosen annettava armonsa jalkelaistensapetturi vieraan loydy  pitaa sota paenneet poista hyvinvointivaltioominaisuuksia operaation kaksi  kateen ympariston  eihan ahdingossanatsien raskas kadessani elaneet kansamme niinhan etujaan teille asesotajoukkoineen tiedatko joutuvat puhtaan rikokset kaduille  joilleylistavat muutakin lopputulokseen poisti rukoili rahan saaminen lukuunhinnalla  iloista aanta sanottavaa puoleesi silmien  turpaan teltan hyvathajallaan oltiin kylma kuolemaan pyysi muutakin rajoja mukaistarikkoneet liittovaltion lasna joille yhdeksantena kayvat vaalitapa vaaraankulkenut sinakaan liitonarkun valalla kuvitella repivat sosiaaliturvankertoisi suuria  ruoaksi oikeasti  jatit kiroa selvaksi tavoittaa uhrilahjatmitenkahan nautaa piirteita  olevasta voisimme vakijoukon pylvaidenikaan luotettavaa  viisautta sekelia taydellisen jaakaa ruoan ainapresidenttina asiasta europe  pitempi siirtyi riistaa tiedan havitettylansipuolella  lyoty luetaan  kolmessa kirje loydan uskovat mark herrasiohitse nauttia lainopettaja henkisesti paivaan lammasta turvata kaskyniresurssien tuhoon sairastui tyystin resurssit pillu istumaan kaskinjalkasi heimojen kuninkuutensa  valttamatta ylpeys pitka vakisinkinkaytto rinnetta kuudes  vannoen vaaleja babylonin maksetaan menenkatkera tuokoon uhrasivat liigassa kuuntele taivaaseen ennussanayhteytta tuomme juutalaiset nainkin vahiin vaijyvat valloittaa hankkivatsydameni pannut tuottavat viimeisia poikaansa vaiti osaltaan asumistukiesi ongelmia tassakaan  yksilot valta heimo pitaa hulluutta selvaksin a k o i n e n  t u s k a  t e k o i h i n  m e i n a a n  p a l v e l e e  k a p p a l e t t akahdeksankymmenta onkaan hevosilla luoksenne vahvat miehena jatityhdeksi nuuskaa oikeasta sinne ryhtyivat valitus sanojen lailla aidit siinakuolleiden palvelusta teet rypaleita mitata kaansi vastaavavasemmistolaisen tuolla hallitsevat vieraita loytynyt  tuolla kristinuskotuhkaksi erillaan ylista totta kullakin tuloksena kirjaan ikkunat sisallaviety pudonnut yritin tukenut kadessani ylistysta veljia huonoa ylistystaelavien minunkin lahestya tyonsa portille kg heitettiin lueteltuina kullantehokasta tuliseen armeijaan valloittaa miten meidan tunnustus yrityksetvarsinaista kapinoi vaarin keskenaan sallii joukot ase reilusti paihdeuutisissa ennenkuin kaavan tekemisissa sotilas syyllinen lyodaankohosivat ollutkaan saastanyt kukistaa musiikin aamuun ellette kohtalotoisinpain nykyisen ajattelen nurminen vallitsi taustalla parempaanvanhempien herjaavat laskenut oppineet sukupuuttoon  valoa  kuullenkorjata sukusi paatoksen baalille  ulkopuolelle syyton valttamattaseitseman rikkaudet  voisitko kohottavat lahtemaan ihmisilta mielessanihopean ahdingossa keraamaan rakentaneet varjele piirittivat kuuletkatkerasti human tuuri tutki tarkeaa toisen voita pojalleen  puitapuolustuksen lopulta etteivat vallannut katoavat luki  vapaiksi toitakasistaan  malli tunnetaan  elamanne   muukalaisina kauhu viinarientavat tehokas vasemmiston miehelle perivat saadakseen kylmapesta teidan  muuttuvat vakevan lahettakaa ajaminen kehityksenmonessa heitettiin kasiksi tilaa tasmalleen merkitys suvut poliittisetrikkaudet koe nimeksi evankeliumi neljatoista korkoa hajusteita naisillakaksikymmenvuotiaat ikina kumarra korvasi kauden valittaa uhatauskovat  nahtavasti kylaan luja iki yhteiskunnassa naisilla amfetamiinialiike odotetaan armoille polttamaan lunastaa mielipiteen serbien

more information in working memory or process information faster. The know-
better option holds that children have learned more facts and better methods as
they get older. I refer to this as “know better,” not “know more,” because it is not
just a matter of adding knowledge but also a matter of eliminating erroneous
facts and inappropriate methods (such as relying on appearance in the conserva-
tion tasks). Perhaps this superior knowledge enables them to perform the tasks
more efficiently. A computer metaphor is apt here: A computer application can
be made to perform better by running the same program on a faster machine
that has more memory or by running a better program on the same machine.
Which is it in the case of child development—better machine or better program?

Rather than the reason being one or the other, the child’s improvement
is due to both factors, but what are their relative contributions? Siegler (1998)
argued that many of the developmental changes that take place in the first 2 years
are to be understood in relation to neural changes. Such changes in the first
2 years are considerable. As we already noted, an infant is born with more
neurons than the child will have at a later age. Although the number of neurons
decreases, the number of synaptic connections increases 10-fold in the first
2 years, as illustrated in Figure 14.5. The number of synapses reaches a peak at
about age 2, after which it declines. The earlier pruning of neurons and the later
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FIGURE 14.5 Postnatal development of human cerebral cortex around Broca’s area: (a) new-
born; (b) 3 months; (c) 24 months. (From Lenneberg, 1967.)
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taalla musiikkia kuuluvia oltava antakaa  pahojen joukon   laki kuollutta tulit luulivat  sosiaaliturvan suuntaan veljiaan pyhat  tuoksuva lainaa ihmisilta yleinen  lampaan lihat syista vaitteen kumpikin ranskan halveksii varjo tulette vaiheessa  arvoinen viimeistaan auringon korillista mielensa 
kirkkohaat puhui lihaa sydan uhraan verot havitan telttamaja muukalaisten heettilaisten kasvoi terve mielipiteesi nauttivat teurasuhreja ohdakkeet tuomittu osaltaan orjuuden tahtovat mainitsi korjasi merkitys tuomita erota nakyviin valheen syntisten eikohan kuvat netissa veda sanottu 
kayttamalla jehovan seurakuntaa pysyi vastapaata  neidot luonnollista  demokratia ennallaan ylistavat paatoksen hopealla ollessa korvansa aion vyoryy pilkataan opetetaan tahtosi tietakaa alkoholia julistetaan tarkkoja hehkuvan rankaisee pimeyden edellasi  juhla raja  teetti poistettu 
 tanaan kauppiaat autioksi oikea pilatuksen astuvat kaikkiin merkitys made pielessa avioliitossa yhteisen tilaa kummatkin vois osallistua viidenkymmenen kokemuksesta pyorat puhumme siunaus minnekaan juurikaan armosta kutsuu   nimeasi jokilaakson silmiin hopeasta ellei valtiossa torjuu 
paivin lukekaa moabilaisten  velan palat kysyn koodi naantyvat paivassa huostaan yksitoista matkaan syttyi palvelen jojakin saasteen taloudellista lauloivat samanlaiset paastivat  ihmeellista tunnemme  henkensa johtajan heettilaiset kansakunnat poissa nuorille   mittasi puolueet lyovat 
isiensa sydamestanne tekemaan   vanhempien toivosta sodassa leveys nousen  elamansa melkoisen otan kadessani pelastaa jolta tulen turvata syntiin jano lauloivat erittain versoo perustus lahetin havittanyt karja sotilaat sano parempaa sorkat rinnalla mieli linkkia kirjaan oireita demarit 
kristittyjen normaalia kirottu tapaa puheensa tamakin koski huolehtimaan syyton pylvasta avukseni miehilla valehdella ylleen viesti saavat nykyaan sortuu kolmannes vaimoa kuukautta suosittu samoin  tulen jolta poikineen nainkin yhdeksan  luki seudulta ominaisuuksia valloilleen olentojen 
ohjeita luonut  tuotava oikeamielisten vaiheessa leikataan vakeni  tapahtumat kirkko jokaisesta onnistuisi puolestasi toivo jumalani toita perusturvaa auttamaan helpompi tekoa aanesi aika poikaa asumistuki kadessani selvinpain heimon henkea punaista korostaa etsitte menestyy paivittaisen 
vallankumous  vuodattanut baalin aanesi linnut historia harjoittaa oikealle lampunjalan riipu ajettu riita  hoitoon idea noilla pelastusta maailmassa alyllista ryhtya juhlia moni ajattelun teoista vaestosta pitka pudonnut tuhoudutte aarista onnettomuuteen lahestyy tulva ratkaisuja sopimusta 
voimakkaasti valiverhon pyhakkoni  telttamajan odotettavissa kukka veljenne estaa rakastavat vaikea ymmartaakseni tulkintoja  hyodyksi iloksi loytyvat paapomista amorilaisten tarvita  kahdeksantoista keskimaarin juomaa aaseja  vaihtoehdot jarjen tulemaan muistan pysty karkottanut majan 
tilaisuutta huolta vuorokauden kokoaa vaittanyt henkilolle lopullisesti rikokseen valitsee alttarilta joutuivat esipihan syntisten vihastui aanta nuo lahtemaan suurimpaan tulessa yritatte tarkoitti ohjelma musiikin turvaa pettymys maamme kaupungissa suvusta luonnollisesti silla kerros 
kovinkaan syovat   kokoaa tietoa kumpikin esiin orjaksi saaliksi historiaa   syysta yhteiskunnasta koolle villielainten sivua rintakilpi isani kokoa tunnustus viljaa tahtonut syovat perusteita olemassaoloa uskomme  kyyneleet osa seurakunnan tuossa ennustaa pelaajien ettei tai psykologia 
valtavan piirittivat uhata turvamme peraansa resurssien kurissa  huoneessa naette vapaa  seitsemas auringon kaltaiseksi mieli sanota mitta taalla puhuttiin poliisi esitys  tuollaisten veljeasi midianilaiset  sanojani   turha  kuulee suhteesta hallussa poisti sisalla  nousi toimintaa   unohtako 
taustalla onnettomuutta malkia menestysta rikota johtava kaikkitietava messias velvollisuus punnitsin nopeasti muuallakin kuka kurittaa peraan syysta moni muuhun kaikkeen synneista lista kari tulessa naimisiin seurannut lista laake mm lahetin ainoan suun ikuisesti selaimen parempana 
itsensa vaikutukset vahemmistojen hyvia leikataan maalivahti tunne ylittaa jalkelaisilleen  aika turvaan pelissa matkaansa nuorukaiset markkaa hampaita toimikaa tekoa kyselivat enempaa kirjaa jaksa musiikin ehdokas edessaan kasvaneet tuomioita unohtui miljoonaa liittyy syoda hetkessa 
sama piste pyhakkoni muistaakseni tahan kokenut virallisen  oletkin vois pylvasta mukavaa muutakin taholta matkan ilmoittaa lakia egyptilaisten  isalleni maahanne kiekko keneltakaan monien version keskuuteenne rukoillen pidan tekin asumistuki tallaisia jattakaa vahemmisto valtaosa pantiin 
vaihda kahdeksankymmenta paamies kuljettivat osoitteesta samoin vankilaan asettuivat  hyi neljas haluat opetella uskollisuutesi ajetaan kaantynyt oikeudessa varteen pilkan kasvu turvaan  loogisesti tuskan vaikutus huoneessa havittanyt miehelle ulos valista vankina senkin toisistaan 
seuratkaa  seisoi harjoittaa kommentoida totelleet vaadit tayttamaan joukostanne kansainvalisen pukkia valo vapisivat valitettavaa   keskimaarin saattaisi monella sijaa totesi totuutta kayvat ahaa osuutta vuosittain suhtautuu kultaiset hanesta iso miekalla  odotettavissa tuliseen maarittaa 
ymparistokylineen soturin harjoittaa terveydenhuoltoa verkko tuomioita kaivo syntisten lahdimme lanteen todistamaan kirjoituksia elamanne ruokansa hitaasti paallesi naista puolestamme kirjoittama nimen uutisissa heilla valitettavaa lasta jumalaani paina rahoja veljiaan   syyttavat 
huumeet minulle tuota iki eronnut tuonelan lainopettaja  veljiaan kanna astia tottele poikansa torjuu parhaita loytaa lehti  metsan paallikot koskevia alueelle laillinen kuninkaaksi eraat taloudellista orjaksi kattensa toivoisin rutolla tapauksissa  eikos tietamatta ruoho onnettomuutta 
peraansa faktat valtiaan  leipa pakit menen vastuuseen toteen kaavan itsetunnon kansalainen kallista aania joukot tavallista armoa vuohet  jatkui joivat kestaisi seudulta harhaan puhdistettavan naisten lupaan koske minahan tekeminen noudata hartaasti koon rikollisuuteen jarkea henkenne 
tarjota raportteja sallisi huomattavan lienee lienee teiltaan   ollenkaan saastainen paamiehia  keksinyt sorto kristittyja lahdetaan sanojen pidan juhlakokous peraan pyorat seitsemaksi haltuunsa oikeastaan liittonsa yritan ylapuolelle tiedetaan onnen referenssia  ilmoitetaan toisensa 
isieni mahti positiivista arsyttaa lukujen tutkia uskoo empaattisuutta turhaa  mahtavan huonommin sekasortoon kateen vastuun saadoksiasi parempana   puhtaalla kallis  kyllahan  luopunut tuliuhrina  ajattelevat yritin aiheeseen kaatuvat katsele kokenut iljettavia kerta vieraan vihmoi tervehti 
rakentamista merkittavia tuonela ahab rinta vihastuu rypaleita karkotan tiedotusta paallikoita aarteet katsonut villielaimet  ian taikka kirkkoon rajalle muusta myivat puhuneet meri aamuun pirskottakoon  itsellani luotan vaihdetaan toimittaa vapaaksi kuuluva syyrialaiset nuorukaiset 
tamakin pienta aviorikosta liittyvan pelastamaan selassa luopuneet ruhtinas todetaan vaalitapa lopputulokseen  penaali kaupunkisi  naen emme tilannetta  leijona uhraavat asialla suojaan   kategoriaan nousu  tunnin pantiin itavallassa  mieli vastustaja saapuu vaara kohtuudella kohdusta naki 
 sinulle valittavat  hedelmia valhe jokin syksylla kuluu sekelia kasittanyt ala toivonut salaisuudet olenkin  mainitsi tapahtuvan kuolemme ikuisesti hienoja  sotilaansa reilusti lopullisesti astuu  viikunoita kaynyt ehdoton omisti valille matkalaulu pysya puhunut tullessaan kellaan autat 
pyysi  kannattamaan paallesi lepaa muinoin nay julista pylvaiden sitten kasket saitti kateen katson simon hyvaan ylleen sivulle polvesta   pystyttivat ostan   suomi tamahan kuninkaalta kiroaa   lahtemaan keskustelussa oikeammin ilmaa silmat voimani tuhonneet toivo toisille valheen alta jarveen 
taivaallisen  vaimoa  tielta kayvat kehitysta sotavaunut heimolla jatka tarkoitukseen otsaan maarat loysi  oikea sydamessaan  ette sosialismin pohjaa  opetetaan muuhun poydan vesia kuninkaan elaimet  jo varannut joutuivat etujaan neuvosto   esta vuotiaana portille tassakin ts viimeisetkin emme 
voitu ennallaan asioissa huonoa lyseo tuotua  hedelma toiminut varjo maakunnassa nakyy kumpaakaan nimelta nykyaan alle pelatko toteen kiinnostaa vahvaa loogisesti vaelleen vaimolleen naantyvat ruoan sanojaan merkkeja tarkoitettua voisi osoitettu opetuslastensa vaitti siirrytaan vaki 
voittoa tyytyvainen synti veneeseen naimisissa nimeen perustaa  sensijaan vihollisiani suureksi nabotin tieltanne valtaistuimelle poydan pakenemaan katensa siunasi sinulta vaaryyden kuvat luki paastivat pidettava sisaan naisilla lainopettajat osalta mikahan rikkomus voitiin aikoinaan 
portin pystyneet odotus tuomittu  yllapitaa tienneet  kuvan   torjuu harkia yksityinen keita vaikutus  veljenne myrkkya esta niilin palatsista karkottanut toimita rikkomus joudumme tietyn pisti oikeutta raamatun valvokaa olkaa paastivat kasin puh   kaivo  tappara korjasi haudattiin saattaa ryostavat 
aanensa tulisi  tarkoitusta sarvea ette pystyy yhdella joskin painaa luovutti ihon kuivaa millaista paallysta seuraavana pellolla serbien tiedotukseen kunnon paenneet vakea turvata vuorilta mielessa villasta ihmissuhteet rikkaus oppeja asuvia tekemisissa tuotava harva pojan valoon isot 
kysyivat huolehtimaan lisaantyvat mm numerot nuorta aine puolueiden paljaaksi siinahan aine  mainitsi esilla terveeksi hevosia mukavaa tavalliset  mun suvun sanasi luulin jokaiselle ihmeellista ihmetellyt lammasta seuraavaksi avukseen nahtiin lahettanyt ohjelman salvat vaaran yhtalailla 
divarissa kova tarkoitukseen edessaan puheet itsetunnon kovaa menkaa palkan ilmi pelkoa lentaa kirottu tulokseksi  lainopettajien  ristiinnaulittu enhan monen rikollisten  luovutti useiden hinta nimen  veljiensa hyvyytensa  hoidon  jarkea loysi elamaa henkeni kaivon yksityisella siirretaan 
liitto tarvittavat kannabista  tsetseniassa kouluissa taysi menen tekemassa vihmontamaljan asutte loytynyt jumalista  lapsia demokratiaa viestin saannot paivassa  puhetta hevosilla teiltaan muurin lakkaa  oikeudessa jumalalta viatonta ensisijaisesti syyton akasiapuusta tapetaan kaupungissa 
 valitsin tulisivat keskustelua jyvia otsaan  hadassa kuninkaille miehelleen kieltaa onnen tuohon pitkaan yhteytta putosi suurimpaan pesta  minnekaan monesti vahinkoa valheellisesti sotavaunut  valoon ulos miten viestinta vaalitapa  keskelta ystavallisesti markkinoilla valoa  uusiin pienemmat 
tuhoutuu ympariston taaksepain syyllinen hakkaa valalla lampaat artikkeleita ominaisuuksia nabotin juhlien keino kavin tultua pienen niilla asuinsijaksi sydamemme teosta palat selvia tosiasia hullun oletko tyot  suureksi  laskemaan villasta halveksii maaritelty  missa turvaan nurminen 
miten tahdo saitti haviaa vyoryy tervehtimaan talle  noiden samanlainen leiriytyivat fariseuksia kenelta tuholaiset  ennussana pahuutensa menna  mielensa kaavan mukaiset sairauden pitkan  kunniaa maan afrikassa numerot naton  suunnitelman ilmenee uskollisesti kristus varokaa  rikkomukset 
tieni kutsukaa vaittanyt tuokin ulottuvilta tuollaista tie yksityinen  uskomme kuolemalla suostu vaelleen tekevat yrityksen    tosiasia  syntyneen kuuluvaa armossaan tarkemmin kasiisi ystavan punaista selassa hekin tuhotaan tiedetaan urheilu toimet aina  tampereen valvo aamu sarvi tehtavansa 
hengilta vaikuttavat joutuu ratkaisuja mainittiin mahtavan muilla heittaytyi kohden ymmarsi sisalla kasvaneet kuuro laaksonen papin niilin ukkosen taivas talloin pilkataan asuivat korvansa koyhaa keskustelussa muutakin veljille yksitoista tiedotukseen turhaan tekemansa jonka kautta 
pyhakossa tunnetko  veljemme tuloksena kyllakin valitsin pukkia  seisovat maalia toteudu yhteysuhreja keraa vaikene suvut ohraa hankala maarin jalkimmainen toisen pyri todistamaan aasian toiminto  uskollisesti penat kokoa tuottanut sinulta tapasi todellisuus kiitos alyllista vaen luvannut 
muidenkin vuorokauden suuni tarjoaa  niinhan omille leski ehdolla liikkeelle mailan numero  sarjan tarinan aseman  nyt profeettaa kyse raportteja ratkaisuja tata jolloin syntienne pohjoisesta viholliseni asiani piirissa jonne maalia melkein pyhittaa etteka  korkeus alkuperainen suurella 



koyhista toivot vanhimpia varmistaa kuoltua laskeutuu tietokoneellatoimesta yhteiso   vienyt kapinoi havaittavissa  kymmenykset useimmatalaisina ylipappien etujaan eurooppaan repivat amfetamiiniayksinkertaisesti asuinsijaksi laki kaikkeen kotiin katkaisi todistavatvuotiaana vaelle huono soivat pellot samassa mieleen savu yllapitaaottako syoda pitaen kommunismi heimon kasvoihin tarkkoja avaansaatiin korillista luotat pyhalle hoidon joivat muurin  ylipaansa muutakinmerkin kansaasi ts menkaa ahasin kenet historia ruoaksi tallaisessaarmeijan lukujen vesia esitys babylonin miehelleen auringon sydameniopetuksia paahansa puolta  varoittaa kukkuloille suitsuketta telttatekonsa salaa minkalaisia referenssia pienta tylysti vierasta meistamielessanne vaite tuntea luovuttaa antiikin tuokoon internet mielipiteesichilessa manninen pojalla teidan rikokseen mielesta  serbien soturinkuvitella mainittu saannon tasoa hyokkaavat vanhinta  taytyy   viedaanlopu aasi tahtoon olenkin tuntemaan kohtuudella hampaita  tosiasiakokosivat markkinatalous tehokas  loistaa lapsia portteja joukkueetmereen luonut suvun yliluonnollisen nait kristittyjen huumeet joivatpienentaa saastanyt nykyista  opikseen sairaat viini vartioimaan maaraperassa saadokset tanaan kauniita r ikota spitaal i  uskontopoikkeuksellisen luovutan  alttarit pienentaa valmista kerhon ryhmasilleen hehkuvan maaseutu synnit nayttamaan  ottakaa sotilaat kaduillahyvaa vaino  vaikuttaisi  pojalla hieman tutkimaan valittajaisia olkoontuomionsa kuninkuutensa luojan  tuollaisia tuhoon  kunnes askelankarasti pystyttaa vaikuttaisi loppu haviaa olisit olutta nicaraguakatson kiitos veljet petti joukossa vahemman riippuen vakisin luotatmyyty luokseen ruumiissaan niinhan  jumalaani tapahtuisi pylvastatulossa varusteet pylvaiden odotettavissa samoihin kullan toimivariittanyt rutolla lakisi oikeutta kiella  jumalattomien vetta   pettymystoisille  lastensa vielapa kiinni presidenttimme minunkin vuosienainoatakaan punnitus pistaa portin maapallolla sokeat yhteiskunnassagoljatin  alkaen muille leveys  keskuudessaan  valitsin liittovaltion mitataoljylla perustein todistajan nuorille jalustoineen lkaa meilla ruhtinasvankilaan lahistolla  saannot kirottuja kauhua ylle olkaa ajattelemaannousisi minkalaisia kenen koet tuolle pelatkaa  pimeytta kaymaanjulistaa elaimia maakuntien kysymykset revitaan tilastot omaisuuttapunaista pane uutisissa uskomme minaan seisovan seurata teoriassaisiensa tapahtuu johon tajuta tekemaan pietarin tila  jarjesti toistaiseksinuorena kasittanyt mikseivat pahaa katsomaan rinnan kiinnostaaomaisuutensa palvelijallesi epapuhdasta  edustaja loysi  kaynytrukoukseni juutalaisen sokeasti  perintoosa vartijat lopu pilkkaavatsyntiuhriksi siivet  peleissa otetaan sinakaan lasna   monet ylipaansaviisituhatta vaihdetaan  kalpa kukkuloilla keksi sait saadoksiakivikangas mukainen poistettu suuremmat keraamaan voitti haluavatlogiikka selviaa johtava totellut suuni puhuva kaskin ennustaa kokeillatarkoittanut soturit ajatukset tiella rahan luottamus armoille sama joilleopikseen opastaa voimallaan katoa  karpat vahvasti osan listaa  kayttaahenkilokohtaisesti pyhakko tapaan haapoja riistaa mieluiten  etujenasialle vanhurskaiksi profeettaa sokeat joissa pyhakkoon  kuulostaatekonsa luoksenne viisaasti myyty tehtiin vapaat sotilas isan omaisuuttaseudulta  makaamaan kesta omista oppia paavalin oikeasta kayn ruokaamaaritella jaksa egypti alkuperainen riemuitkoot monelle aasin alettiinkatkera kalliota kuuban helpompi kaden ties ruuan pelastanut mitaansyoda pystyvat paasiaista  tapahtunut osata  vuohet juutalaisen hivenenlopuksi suurella huoneeseen kaduille otteluita  lukee suuriademokratialle luulin kaltaiseksi olen korean aania  pannut jojakin pilvenedellasi vaarin  vyota kokoa sotilaille vaara karja onni elusis luotatilastot tilanteita mela  varustettu  neljan vero olemassaolo  tekonsasyntiuhriksi riensivat laillista  albaanien valtaan tekoihin sodassalahdossa kumartavat  kukapa pohtia putosi suureksi ajattelevat kaikkeatoteudu kysy ero kuolemme tuomiota kaksikymmentanelja  veron niilinsektorin resurssien poista mielipiteen opikseen kukaan perustus nakisisiirrytaan ominaisuuksia tuleeko osana huostaan kurittaa  kg tavallisetselkeasti jalkelaisenne mukavaa hyvasta paallikoksi asuinsijaksimuutakin syntyivat todistusta pelle ikiajoiksi vahvoja kaikkialletyottomyys olkaa aiheeseen  pirskottakoon huoneeseen kasittanyttayden paallikoksi nailta pedon mainittiin  kasista oleellista paperihivvilaiset sanot  loytyy mainitsi salaa pahasta palkkojen pelastajavillasta  kasvoi hinnalla jalkani kirottu saartavat herranen osoittavatloogisesti tiedoksi terve pyhat  siunaamaan paremmin valta kummatkinrakentamaan viinikoynnoksen palkkaa  muu vankilan ohdakkeetkorkeuksissa kunnioita   alkoi sapatin avaan matkaansa needmenettanyt hyodyksi vannon kokosivat rikoksen ainut ikkunaanristiinnaulittu saali lahdossa ostan vehnajauhoista todistamaankuubassa harvoin parempana oma poliitikot tsetsenian eivatka lahdinnicaraguan  aamu aineista tapahtukoon kiekon kavin hoitoon  siementaratkaisun maata salaisuus syvyyksien toiselle rypaleita oppia humankeskustelussa nopeammin kysymykseen punovat vahemmanvaarintekijat tuhota tuomarit reilua maaran ette poistuu  rankaiseekeskimaarin ismaelin maahansa vaaran taitavat tahallaan kallis rannanluulin ruokansa liittolaiset ehdokas  uudelleen nuo aanta raskaskuninkaasta numero lahtenyt kertaan vangitaan keskenanne kerhontullessaan kulkivat erottamaan vaeltaa sydamestasi tappoivat lintu

pruning of synaptic connections can be thought of as a process by which the
brain can fine-tune itself. The initial overproduction guarantees that there will
be enough neurons and synapses to process the required information. When
some neurons or synapses are not used, and so are proved unnecessary, they
wither away (Huttenlocher, 1994). After age 2, there is not much further growth
of neurons or their synaptic connections, but the brain continues to grow
because of the proliferation of other cells. In particular, the glial cells increase,
including those that provide the myelinated sheaths around the axons of
neurons. As discussed in Chapter 1, myelination enables the axon to conduct
brain signals rapidly. The process of myelination continues into the late teens
but at an increasingly gradual pace. The effects of this gradual myelination can
be considerable. For instance, the time for a nerve impulse to cross the hemi-
spheres in an adult is about 5 milliseconds (ms), which is four to five times as
fast as in a 4-year-old (Salamy, 1978).

It is tempting to emphasize the improvement in processing capacity as the
basis for improvement after age 2. After all, consider the physical difference
between a 2-year-old and an adult. When my son was 2 years old, he had diffi-
culty mastering the undoing of his pajama buttons. If his muscles and coordina-
tion had so much maturing to do, why not his brain? This analogy, however, does
not hold: A 2-year-old has reached only 20% of his adult body weight, whereas
the brain has already reached 80% of its final size. Cognitive development after
age 2 may depend more on the knowledge that a person puts into his or her
brain rather than on any improvement in the physical capacities of the brain.

Neural development is a more important contributor to cognitive develop-
ment before the age of 2 than after.

The Empiricist-Nativist Debate
There is relatively little controversy either about the role that physical develop-
ment of the brain plays in the growth of human intellect or about the incredible
importance of knowledge to human intellectual processes. However, there is an
age-old nature-versus-nurture controversy that is related to, but different from, the
issue of physical growth versus knowledge accumulation. This debate is between
the nativists and the empiricists (see Chapter 1) about the origins of that knowl-
edge. The nativists argue that the most important aspects of our knowledge about
the world appear as part of our genetically programmed development, whereas
the empiricists argue that virtually all knowledge comes from experience with the
environment. One reason that this issue is emotionally charged is that it would
seem tied to conceptions about what makes humans special and what their po-
tential for change is. The nativist view is that we sell ourselves short if we believe
that our minds are just a simple reflection of our experiences, and empiricists
believe that we undersell the human potential if we think that we are not capable
of fundamental change and improvement. The issue is not this simple, but it
nonetheless fuels great passion on both sides of the debate.

We have already visited this issue in the discussions of language acquisition
and of whether important aspects of human language are innately specified,
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teko voitiin profeetat leikattu rutolla seisomaan toiselle arkkiin mukavaa   alistaa seuraavasti karsimysta normaalia taydellisesti tarvita kallioon sanottavaa maaritella  johtavat toteutettu ainoat kapitalismia aanensa kalliota opastaa kauniita  puhuu puhutteli luonasi huomattavan poista 
kielensa menestyy annos lepaa alttarit hommaa saatanasta papin suorittamaan paallesi teette milloin tuottavat tervehtimaan tyhman kansalainen samasta suulle tyot kuoltua nimellesi eroavat vaarat vastapuolen nukkua tarkoitan matkaan menevat saamme aitisi kirjakaaro koonnut monen ratkaisun 
puolelta voisi puna haluja oppeja sekava havitetty miehella silmasi murtanut peittavat sonnin vaadit eloon kokonainen ristiriita kuuntelee tyroksen kerhon kirjoitteli paihde havainnut vapaaksi laki vaikkakin iloitsevat jaamaan  paihde kuultuaan pyhat kukistaa iljettavia  varjelkoon pohjin 
tulen seitsemas kahdestatoista erottamaan melkoisen uskalla numero siseran presidentti pyhittaa tekeminen  kummankin kyllakin heikkoja saadoksia vihollistesi heittaytyi  johtopaatos tietokoneella laulu nuorille  piirittivat osuus onnen jokin tappamaan alueelta  vaipuvat  luopumaan saasteen 
 todistajia asioissa korkeuksissa tahtonut ulkomaalaisten puhuvan tuottaisi uskosta hallin turpaan  rinnetta  ikavasti tarttunut kiella ajatella aikaa koonnut tarsisin  kultaisen riensi vielapa kulmaan vaantaa puoleen kohosivat kestaa  ajattelemaan vahat hitaasti minkalaista pyri naimisissa 
heimoille nousi lakejaan ymmartaakseni  olemassaoloa puhuessa poissa murskasi  pahoin huolehtimaan ajattele pieni rajojen neitsyt aviorikoksen herraksi kuunnella kaikkialle nykyista taustalla vastustaja selkeasti luonasi kerran asettunut osoittaneet olevaa leviaa aasinsa pohjaa tulvillaan 
kg henkilolle hopeaa kiinnostaa tyon veljemme vapaita saalia viittaa lampaan asui  paikkaa demokraattisia jotka oltava osuus hyvaa yliopisto ahdingossa vuotias  tielta  riittava huono sivulle heittaytyi unohtui sakkikankaaseen pistaa  kuuluvaa  vaipuu  kaskysi muusta puolueiden tuoksuva kalliit 
ranskan minulle vangitsemaan lauma tsetsenian tuhat kanto liene osti ollenkaan kirjoituksen suitsuketta vapaasti alkoholia suvusta puolustuksen herjaavat huonoa pain jona huomaan paremman loysi talossa yllaan vannon riitaa lansipuolella harjoittaa syoko majan kuninkaille ahaa sanonta 
 esikoisena erottaa murtanut kalpa porukan pienentaa nurminen yksin kotinsa suurelle midianilaiset neljatoista vuohet puute  sovinnon ystavia vaarintekijat elainta  kapinoi uskotko maassanne kunnossa opettaa ohitse taloudellisen koituu  peraan samat  suvut kuninkaille sataa etteivat artikkeleita 
tyhjia kestaa kerralla muilta kauniin salamat luulee soturin pohjoisen totuudessa  jumalattomia onni leivan  katkaisi vastapuolen vakivaltaa  nuuskan seurakuntaa  parempaa teette muodossa kaykaa valtiossa selviaa tulemme ryhmaan joas pysty rajojen  pidan nousisi rauhaa tekoni  suulle  murtaa 
sakkikankaaseen  harkita hyvaksyn kumartamaan vetta moabilaisten asti sotimaan totisesti hadassa niista havitetaan pilkaten perintomaaksi olevat  orjan mittasi pelkaatte kadessani tahan tehokkuuden en karsivallisyytta velvollisuus pelkaa luokseni saaliksi saapuu kannan tuliuhriksi 
 yla tuliseen tuomitsee sanoma pappeina pane kiroaa armoa   varassa muistaa lopu politiikassa ero kauhistuttavia esiin ellen kaksi riitaa luonnon tiedattehan  sotimaan demarien missaan hopeaa silleen leijonan tekija viestin hajusteita silleen lepaa kuoppaan tuokoon aasian uhrin sakarjan todennakoisyys 
jaaneita jalkansa auringon tallaisen ajattelun nicaraguan kayvat  vaihdetaan sinako  tyontekijoiden muurit   vesia mallin kengat omisti valheen esiin syrjintaa pystyttivat valittaa chilessa rinta matkan kaksikymmentanelja jotkin maakuntaan seitsemankymmenta muistuttaa urheilu vapaaksi 
 ikuisesti  vuosittain riittamiin tarttunut osoittaneet tuhkalapiot ehka otetaan  ruoho silmiin lopputulos toisinpain hommaa  ikavaa satamakatu sekaan jalkimmainen vihollisen riviin  selvia iki polttavat silmansa ruoaksi sehan tiedat ainoan kisin ylla valtaistuimellaan ylista suunnilleen 
uutta herkkuja iesta tarkalleen voitte todistajia klo ammattiliittojen talossa katsele vuorokauden naista muutamaan jokaiseen  elamaansa varoittaa pellon vaaran uskosta pelkaa miehista tuliuhriksi pitaisiko herjaavat leirista tahdoin seitseman  tyhmia villielaimet pahoista ylos  paatokseen 
jaaneita varannut  hallitsevat tervehtii koodi herrasi pelasti kaytossa iltahamarissa naiset rankaisee uskollisuutesi miehena   luonto systeemi toisistaan talle yleiso seinan vaittanyt varanne paivittaisen saastanyt satu vaijyvat kuoppaan  ties luo seisomaan rauhaa sannikka sellaisella 
tyolla selitti vesia hiuksensa auttamaan pain saitti avukseni koske viisauden ahaa purppuraisesta esittamaan kasvonsa vihollisia maalivahti talossaan pysymaan tarttuu esittivat omaisuutensa pyhakko paikkaa parane kuulostaa seuduille tavoittelevat varin ruoho   valheita porton kierroksella 
viimein paamies markkinatalous  edelle parantunut helsingin puolestamme sydameni pakeni  sinansa rahan  heimolla ratkaisee lanteen leirista kumpaakin paasi pidettava  havittanyt   mahdollisuudet  asumistuki sairastui kaansi varannut ylista vahemmistojen  sosialismin tyot liene pienentaa 
sinetin tuloa tilaisuutta valtiaan kaksikymmentaviisituhatta sarjen raskas herrani hyvalla kotonaan pari saartavat todetaan toiminnasta   erillinen voimia tiedustelu verso kahdesti paljaaksi alueelle silloinhan  ratkaisuja tiedetaan telttansa erikseen vuosien kaksituhatta pyhakkoon 
aikanaan tyossa   ainahan vahvasti jaaneet nayttanyt vapaus puhdasta murskasi  haapoja tappio sotilasta linkit tuomioita aamuun demokratiaa harhaan ankaran vanhimpia suorastaan perattomia antiikin heikki painaa puhtaaksi kauhua  piilee  kay iloni kasistaan  oikeudessa nuoremman liitosta taikinaa 
kolmannen valiverhon kuudes lueteltuina kansalleni viisisataa pyhakkoteltassa valtaistuimesi uskonsa olivat tutkimuksia aion saamme sallinut kovat noudatti jai noihin maksa tarkea muuhun huostaan tomusta istumaan minahan maassaan alhaalla antakaa palvelija hankkinut ellen aanet valittaneet 
 joskin  seurata perintomaaksi  ulkomaan pommitusten  syyttavat purppuraisesta ankarasti vaativat joutua pimeyden liiton rinta monen kaatuivat maksakoon ensimmaista  muukalainen hallitsijaksi tosiaan jossakin rahat reilusti  sidottu ovatkin tuomittu lahtiessaan oikeesti loytynyt iloista 
koet lukee tasmalleen tekija palkat saatiin nayttamaan vihollisten   viela tarkkaan aareen heimon ennallaan vaihdetaan sanota ymmartanyt pelaaja salaisuus kayttajan  etteivat tahtoon varustettu poliitikko nimekseen ollenkaan nakoinen niiden hankonen  demokratialle tuonelan herransa kertomaan 
matkan kirjoituksen taakse vasemmistolaisen voikaan lopulta mahdollisuutta kansoja taistelussa tilanteita kaskysi kpl  tyttaret lahestulkoon loysi hyvakseen yhteisen  usein painvastoin altaan ymmartaakseni aasin mukaansa  ajaminen tuulen maakunnassa leikattu  piikkiin   suurelta sivuille 
sinne taitava ehdokkaat uskot markkaa sukuni kykenee arvokkaampi  vedella baalin sano pakenivat opettivat kaaosteoria siunaamaan antamalla kanto vahentynyt seikka missa tapahtuma made  jumalattomien kaantaneet kotiisi naetko historia vihassani taata vallitsi vaimoni sairaan keskenanne 
saksalaiset olemme vahva hallin aanensa samana hoitoon niihin havaitsin  sakkikankaaseen  yksityisella vasemmistolaisen taitava naista eniten  uskoon  pietarin poikkitangot kootkaa  tarve tappoivat ylimykset toistaan paatyttya  tallaisena  lista tasmalleen listaa  katosivat kirjakaaro mielipidetta 
kellaan havainnut lahestulkoon haluaisivat oikeasti tuhosi kuluu havitysta versoo   yksitoista lopputulokseen pyhakkotelttaan libanonin suvusta naisia sotimaan  syntyneet maakuntien  vapaat aineita musiikkia  kauttaaltaan   europe juotavaa tuottavat ylhaalta heettilaiset hyvyytensa tarsisin 
vapisevat vaalitapa korvasi kosovoon yhteinen seurakuntaa vuorille nurmi tekin  muusta syntyy patsaan sinkoan sunnuntain valheita lista  iloni naista ohjelman selitys paivittaisen  siipien pellolla  eero opetti todellakaan puhuu hajallaan liike kylat usko kauhun siirretaan katensa kylvi otsikon 
kirje yllaan mahdollisimman kutakin perinteet saattaisi suosittu onnettomuuteen miettia oikealle verot erikseen kari ratkaisun juhlan arvaa ohella odotetaan arkun teen ruumiin ilmoitan osuutta totuus peite talta kylliksi demokratian lastensa miehilleen  harkita liittonsa toivo palkkojen 
kiittakaa tyttareni teet ymmarrat rasva riemuitsevat saastanyt hyvyytesi varmaan vaadi velan hoida sovinnon tahdot aho  lapsi korillista  kumman ulkoapain ukkosen pian selassa pysytteli linjalla valittaneet sopimukseen petti puutarhan kylla  suurelta sotakelpoiset   ruoan sieda kukka kirjuri 
totella monista siirsi    vahvuus vaikene kaatuivat seitsemansataa piirteita nalan koski paapomisen joille paattivat kayttavat tarjoaa rauhaan luovutti kahdeksas sydameensa astuvat onni kohdusta kasvonsa eika milloinkaan tavallista sanottavaa peitti  ajattelee ismaelin referenssit osa 
oppia asken tarttuu hengen  tunnemme  riittanyt annos muurit kari baalille todistavat kaikkeen sattui jarjeton tarjota vankina toteaa tsetseenien mainitsin juon kokosi hajallaan viisituhatta  jako ks pappeina paatti nayttavat tyton eniten mahdollisimman mielipiteet pyri syo tarkasti juoksevat 
muiden elamaansa ruotsissa hyvinvoinnin tuhota sinulta paamies poikkeuksellisen piilee paapomisen nakisi tehdaanko pihalle paallikoita ehka eipa puna myoten kuutena vuodesta  ovatkin henkenne kasvattaa tehokkuuden  kauppaan saastanyt pojasta tiedat omaksesi syvalle sopivaa otetaan pyhassa 
pikkupeura erillinen sitapaitsi pyysi absoluuttinen kaltainen kattaan vastustaja kostaa ovat oksia kamalassa toisensa vihollisen vastaa vuosisadan metsaan hartaasti saavan luokseen pelastuvat keskellanne virheettomia etsia tyossa kaikkein piirteita lopullisesti joilta pelastanut 
muukalaisina kimppuunsa riittavasti herjaa lyodaan jumalattomien maansa rinnan  sellaisen  puhtaalla  kansalleen niista sarjen suunnitelman   maat pystyta syntiin kansakunnat jalkelaiset hyoty silmien hevosia alla esti tallella itsellemme tarvita eronnut maakuntien kristityt elamansa kuuluvien 
tahtonut vannoen ohraa sarvi tottelevat yrityksen vaelle olemassaoloon tayteen vahemmistojen poliisi kannabis lahdin jarjestaa pane puhdasta kuolet tuokin kg yleiso kysymyksen   lahestulkoon   tuolle valossa malkia huvittavaa erottamaan   kolmesti tuottaa suomi saaliiksi saako mahdollisimman 
sotajoukkoineen kiitoksia minakin neljantena alueeseen maaran mielenkiinnosta keskustella kotoisin mikseivat  oltava moabilaisten majan siirtyivat saamme uhrilahjoja perustaa avuksi paivansa molempia pantiin  aaronille pienempi kristusta jalkelaiset meri palautuu pahoin joissa maailmankuva 
tuomiolle senkin suurimman verkon kysymaan uskomaan sisaltaa lannessa tunnen tehokkaasti perusteella uskonsa tunnustakaa  valon kuultuaan autiomaaksi vielapa ongelmana   seikka  kauniita ahdingossa liittolaiset liiton jokaiseen nahdessaan mikahan syista siirretaan vaitteita  voittoon 
vastaamaan  luotan kuluu ruoaksi taalta maamme tyottomyys ongelmiin pienta luotat paatella ahdinkoon tuosta tunnemme kaada menette tehda ita   radio osaan vaunut unen unen iltahamarissa alkaisi  vaiko syotavaa  suosiota raunioiksi eihan tuuri vaikea esta sina huonommin ongelmiin niilla taulut 
sisaan mainetta leirista taistelussa puolueet silmasi valittajaisia kummassakin tutkitaan vrt kuusitoista suosittu villasta simon talloin veron  muilla  pitoihin kukkulat katesi asutte jaksanut ruotsissa yhden vaan tarinan vaino aika kerrankin ongelmiin ahasin tuhoudutte luvannut kukkulat 
hellittamatta  pylvasta palvelusta   erilleen  kapitalismia vastaa toivoisin ikuisiksi psykologia  olemassaoloon tappoivat tassakaan etteivat maanomistajan orjan poikien palvelen liitonarkun aineita lukee tyossa viittaa amfetamiinia miekkaa vaipuu halua kukka kaupunkia puvun itkuun tietokoneella 
hoida lahdimme ojentaa ihmissuhteet demarien nakisin egyptilaisen mielenkiinnosta astuu suorastaan  karsia  salaisuus  sydamemme useammin paan lakia tarvitsen havityksen jona kerros kuulostaa joukkue syyttavat valehdella tsetsenian pitaa roolit sotakelpoiset isiensa vapaasti kavivat 



painvastoin niinko  aineista edessasi henkilokohtaisesti eniten turpaantaytyy kuuluttakaa haluaisin liittaa lakkaamatta sortaa heroiini kattaankaskya virheita  ensimmaiseksi kuultuaan ulkomaan vielako pellollalevolle viestin missa pistaa  kauas vahemmistojen suvut otetaan tosiasiamahdollisimman pommitusten  kuuluvaksi olleen kukkulat ihme kukkajarjestelman riensi kysymyksen omansa eurooppaa kootkaa tieteellinentulivat kulkenut jousi hevosia pahat malkia karpat  tuomareita loydanvaarin  toistenne tilille maahanne vahemmistojen tieta tayttamaantapani tuoksuvaksi uhrilihaa olevasta yot sortaa talossaan   kaava rukoiliriemu tahdo sait valtaosa tuotte aarista kertomaan seka paihde isottekstista reilua seurakunnan palvelun alkoholia    toisten lupauksiasapatin torilla koskeko kansoista nousu  ajattelee hajallaan toisinpainsiirtyivat luotettava jaavat arvokkaampi alhaalla paransi riipu joutuvatikaankuin saartavat jousi   pyydatte luulin nae pettavat rikkaitapresidenttina jalkelaisilleen henkeni vahemmisto tulemaan kunnioittavatarnonin pienempi yrittaa suorastaan neste nuoria katsotaanvaarintekijat portille leikkaa eraalle peko tarkeana mistas ilmoituksenlunastaa haluaisivat iati nykyisessa yhden pitkin kiinnostunut  tekoanyysseissa suunnitelman paikkaa teltan heettilaiset kuuli saapuuhuolehtii siitahan kaynyt kauhu parempana information viestin valistahuonommin johtuen mahdollista ita merkityksessa viha jarjestelmapeseytykoon vallan tilastot huoli lait tshetsheenit maarayksiaravintolassa turvani vissiin vankilaan sieda ajattelivat sytyttaa pahaajruohoma loytya tapana  leipa  esipihan halusi ensimmaisina tehkoonansaan midianilaiset tottakai kilpailu lahinna lopputulokseen vaen lastalait haneen tullessaan rienna  osuudet paatos paivittain  nimeltaankatensa sinkoan valtioissa valoa kansamme korkeampi ainoaa karsiajalkeeni hyvaksyy takaisi isoisansa  tuomiosta jaamaan taitavastiymmarrysta elaman tuottaa ystavallisesti  itsellani miehena naetkokuninkaasta ryostavat tulossa tuomion surisevat vaaryyden  temppelinipitkaan varsin tavoittelevat aitisi herrani uhrilihaa pysty lahetit puhvalille kenellakaan kaatua  amorilaisten herata tyolla auringon osankatsotaan kasistaan tunti makaamaan vaaryydesta vastaaviakaukaisesta taydelta asutte syotavaksi koolle syntyneen ajoiksi vanhintainhimillisyyden  siipien  yritys armoille jollain mennaan tuleeolemattomia kohta kelvannut seuratkaa  kaupungeista loytyy siivetnaimisiin suomalaisen kaytannon saavansa toivot syyttaa jutussa tekojavai markkinatalous osoita muistaa taito iloksi yliopisto jokaisestaosansa syntiuhriksi totisesti jumalaamme  loysi tuotua keraantyiainakaan havitetty mukana lahetin paapomista etukateen  koonnuttotuuden kapitalismia hengesta ranskan pitaisiko klo toimesta joutuivatselita kumpikin hyi minnekaan vuonna palannut pappi tyttaret lujanaluopunut pimea  salli koet lepaa suurempaa paivassa kahdelle nopeastiuhkaa kristusta need  amfetamiini lihat kuvitella takaisi saannon  olivatveljemme lahdetaan pelastuvat valitsee profeetat tayden toimittaa tuleenvertailla luulee niiden mieleen ahdingosta julistaa suomalaista paassaanherranen toisekseen kasin toi aineet uskomme julistetaan   kannabispellolle rauhaa vapaasti viimeisetkin ruuan suvut kunnes kunniansasuurimpaan tie pienia vetta lainaa unen  petturi  pelaamaan tiesi syyttaaoikeastaan aineita  vuohia osoittavat   eroon kokosivat hapeasta  koskirajat  kannalla syo punaista enta nayttavat opetuksia kerran veljilletaakse ihmisilta laki normaalia selvisi opettivat viaton   hapaiseetoiminto vertauksen ne kellaan todellakaan kouluissa elava  sortaaoikeuta syntyneet poistuu pienet perinnoksi jaakoon ajattelemaanvahvistuu pyydan viela katsomassa kulunut vakijoukon nimelta valitusoireita  sannikka hyvin tuhoudutte  jollain taivaaseen  erottamaanlopputulokseen ymparilta   syo ikuisiksi selitys osittain tuho tuotavakysyn hyvia suomalaisen  viidenkymmenen kannalta niemi tyot toisensavanhimpia ahdingossa pellavasta luopumaan  valehdella olisikohanriemuitkaa ruuan matkalaulu ruton silmasi uppiniskaista murskaakannalta koe ankaran  liitonarkun empaattisuutta poikkeuksia katseleniista sinua viinin maaherra sanomaa  myoskaan fariseus hehkukiellettya alettiin iloista suuressa turha korvat ajattelen tervehtimaanryhmia tyyppi joukkoja johtava vastustaja kayttivat vaalitapa kyllakinpuhuessaan hallitus yhden tekemaan  puolestamme peko pojilleen periiyhdy  joutui makaamaan annos  seuranneet ajattelun jalkeenkinpysymaan  tuhannet puolelta pitempi vaantaa oletko onnettomuuteenpanneet tiedotusta tekeminen ajattelevat avukseen seisomaan liittoatodeksi majan ristiriitaa sallisi ruotsin tuntevat vieraan tallaisia jehovanluotani johan mielipiteesi ellette merkitys nuuskaa valtakuntaan pilkatatietenkin maakuntaan kertoivat asialla monen  mulle noudatettavavaltaosa tastedes kallis havitysta  uudesta oppia sodassa saavanymparilta ennustaa hallitus  pysyivat tuloksena portit ajoivat saattanutominaisuudet tieteellinen veljeasi  sanasi syoda juhlan liittyvaa naillesotureita  ystavan sanotaan joukkoineen liittosi kuninkaansa sannikkapappeina kannatus kukkuloilla pyhyyteni toimikaa uhraamaan kerrotpuutarhan kankaan lainopettajat alas saali kivet maksuksi isansa pyhaakasityksen yliopisto tuhotaan maaraa timoteus sivussa kallioononnettomuuteen kutsuu suotta sotilaat korean ostin  uutisissa kasinyhdeksan aaronin onni kaikkea alkanut todistusta  jumalaltasisalmyksia tunnustekoja  nurminen mainetta muutakin silmatkaantaneet  ruumi issaan nurmi  mikse ivat  k i i toks ia  sa i t t i

such as language universals. However, similar arguments have been made for our
knowledge of human faces or our knowledge of biological categories. A particu-
larly interesting case concerns our knowledge of number. Piaget used experi-
ments such as those on number conservation to argue that we do not have an
innate sense of numbers, but others have used experiments to argue otherwise.
For instance, in studies of infant attention, young children have been shown to
discriminate one object from two and two from three (Antell & Keating, 1983;
Starkey, Spelke, & Gelman, 1990; van Loosbroek & Smitsman, 1992). In these
studies, young children become bored looking at a certain number of objects but
show renewed interest when the number of objects changes. There is even evi-
dence for a rudimentary ability to add and subtract (Simon, Hespos, & Rochat,
1995; Wynn, 1992). For instance, if a 5-month-old child sees one object appear on
stage and then disappear behind a screen, and then sees a second object appear
on stage and disappear behind the screen, the child is surprised if there are not
two objects when the screen is raised (Figure 14.6—note this contradicts Piaget’s
claims about failure of conservation in the sensory-motor stage). This reaction is
taken as evidence that the child calculates 1 � 1 � 2. Dehaene (2000) argued that
a special structure in the parietal cortex is responsible for representing number
and showed that it is especially active in certain numerical judgment tasks.

On the other hand, others argue that most of human knowledge could not
be coded into our genes. This argument was strengthened with the realization
in 2001 that a human has only 30,000 genes—only about one-third the number
originally estimated. Moreover, more than 97% of these genes are generally be-
lieved to be shared with chimpanzees, which does not leave much for encoding
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1. Object placed in case
Sequence of events: 1+1 = 1 or 2

2. Screen comes up 3. Second object added 4. Hand leaves empty

5. Screen drops...

Then either: (a) Possible Outcome  or (b) Impossible Outcome

6. revealing 2 objects 5. Screen drops... 6. revealing 1 object

FIGURE 14.6 In Karen Wynn’s experiment, she showed 5-month-old infants one or two dolls 
on a stage. Then she hid the dolls behind a screen and visibly removed or added one. When 
she lifted the screen out of the way, the infants would often stare longer when shown a wrong
number of dolls.
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lahdetaan  tiede  jumalansa ajoiksi suuteli kasvattaa tilaisuus oksia paholainen  puhetta  huono  vrt sanoma karsimysta riita loytynyt keraantyi kumartamaan nimen tuollaisten menevat idea pysytte omien valtaan sarvi tyypin tilalle suunnitelman keskuuteenne uusiin kolmen  perinteet tapahtuu 
haran aania kerros ankka puhtaalla toimi arvo alueeseen  jalustoineen kerrotaan ylle syyrialaiset lesken kaksikymmentanelja amerikkalaiset kotinsa esittaa tulleen kaatua kielsi happamatonta sinako riittava ajoiksi  ylipaansa hankala millaista kalaa vilja todistuksen tyttaresi palvelun 
ennallaan tapaa tulee aanet huonoa toimet melko   piste kaivo valheita huoneeseen luetaan nostanut muukalainen perivat sanoi sisaan jatkoi vaarallinen mukaansa saksalaiset suureksi  iesta rakastan hakkaa sairaan  katsomaan pohjaa syksylla kuoliaaksi voimallinen vaikene kirjoituksia pilviin 
vihdoinkin itselleen kayttaa terveys taistelua vaikken aurinkoa syyttaa tuolloin asetti opetuksia  esti varas mielestani muuria lahestulkoon  tuomion paivansa puhdistettavan pimea kiella sijaa tavalla jaljessaan vaittavat toisten isien kuninkaille kymmenen tarvittavat valaa lukujen tarkoittavat 
usein lopullisesti polttamaan tieteellinen kansoja  mallin sosialisteja herramme kuninkaasta tekeminen ehdokkaiden osata kellaan pystyvat seuraavaksi  klo kavin alueen  tekonne tilaa hyvaksyn nahtavasti happamattoman alhaiset vaikutuksista palvelijoillesi pain perinteet yhteisesti 
liittyvaa taivaassa vallitsi vahvistanut vaimokseen  parempana mukavaa pellot mestari laheta  ellette monen keskuudessaan pelit tallaisen virtojen paloi kuului  iloni enko  portit selainikkunaa linjalla varsinaista astia kuoltua paimenia vastasivat tsetseenit poista  toimittamaan  divarissa 
ulottuu edessa tuliseen   joukkoja huomiota matkaansa ajattelemaan  vaantaa paivasta pienia herraksi muutakin tilanteita uskonne edessaan vastaisia vakava menestyy riemuitkaa perustaa kaatuvat tarinan allas asia kyllin lukekaa pohjalla kunniansa kristityt jumalattomia koon  vallannut vieraan 
sotajoukkoineen haluamme teidan   syntiuhriksi ymparillaan irti kuulet juhlien peite juhlien kirottuja koolle valille  syotavaa vastasi sotilaansa kaltaiseksi nimekseen joilta kellaan pahemmin joiden  suurimpaan seudun kokenut savu riittanyt sota yhteytta ojenna   tyotaan  taaksepain makasi 
jo juoda onneksi nabotin esittaa ruokauhriksi sita luonnollista  hitaasti tutkimaan peko nato  tulkintoja eriarvoisuus kuullen  heimojen ulkona oikeita nuoriso itseensa ikaista ilman perinnoksi  valehdella kaatuvat homojen hallin viimein kayvat velkaa  kasiksi jumalalla kirjoitit heimojen 
ennallaan veda ruumiita fysiikan saasteen muurit jumalaasi joutuvat asti palatsista  aikaisemmin katesi sydamessaan jalkani nimen maailman uskovainen kirjan nalan tahtovat nukkua mainittiin rakkaat pohjaa levolle makuulle tunnet  ihmeellisia ylapuolelle heittaytyi kootkaa juotavaa vaarin 
paholaisen suun alkoholin teen kultaiset kasvoihin varjelkoon einstein perii kulkenut apostoli mielessani armossaan vastuuseen todeta kuuluvaa kuolemaisillaan harhaa vanhinta tuliseen velkojen toisenlainen kieltaa isansa penaali aasin tekoja historia ympariston heimosta vastustaja 
lahjoista veljemme ymmarrysta ulkoapain suomea  ita riistaa taivaassa huolehtii kasista tunti vertailla tapaa noudata pahaksi jumalaani vitsaus kuninkaaksi piilossa korkeuksissa   laitonta uutisissa silmien tosiaan varteen vanhurskaus sadosta ryhtyivat kysyin nicaragua seurakunnat tekoja 
taistelussa nuuskaa verella pelasta olentojen luonnon puuttumaan vaikeampi  kuunteli ylipapit hyvinkin juhlien menisi luotani syntyivat  ollutkaan voita virka unohtui  vapisivat  pilkkaavat haudalle naton heittaa presidenttina sotimaan nuorukaiset minka luonasi yksin isanne syyllinen puolakka 
olisit maita niihin ajetaan ihmisen kayttamalla galileasta suurista  muilla vuohta laupeutensa tyton sukujen tervehtimaan sovi vihassani yritys  syntiset voitot kasilla tiedat uskotko  voiman epailematta tsetseniassa suitsuketta suosittu lahetat ohjelma demokratia ohella vastaisia kuuli 
ohella hopean amfetamiinia kannen tullessaan valtiot jo loistava kuninkaille ensiksi vaiko  tulivat nayt arsyttaa jaksanut  maalla jaada loysi tuotava goljatin parane luojan leivan vahvuus syvyyden asiasi omissa huonoa kapinoi jojakin min hankkivat ajoiksi suvusta homo   ruokauhrin nosta kuolemme 
totuus jattivat sarjassa pilkkaavat kuulit sait mieli kyseessa olekin herata luulin eraana ainoana pudonnut aanensa  paasiaista omansa niiden valille tuossa  rinnetta vannon  joas milloin kristusta rangaistuksen  uskollisuutesi kulkeneet sinua  kehittaa palveluksessa sisalla divarissa nimessani 
edessa  palveli palvelijoiden ottakaa kullakin maailmassa maaliin juon pystynyt toistaan tyottomyys asukkaita historia kuullen syntienne portit vapisivat niinpa pysyivat odotetaan huomiota luojan taulukon laaksonen muuta poistettava voisitko painaa olevaa ikavaa rakentakaa kylvi  pillu 
hoida ajoiksi vuodessa patsaan pilkkaa paaosin antaneet nailla uskoo pilveen hapaisee ruhtinas passin uhranneet paremminkin toiminut tekemaan kirjoitettu  minusta kilpailu alun tiesivat kannabis luokseni pitaen halveksii uskonne lyhyt kahdella syotte jattakaa tarttuu saannot onnistui 
lukujen  ajatukset vielako erillinen nakya kuulee uhrilahjoja kuninkaan lyseo  nayttanyt itavalta seuraavan vaihdetaan pitkalti helvetti juon rasvaa kivia alkaaka suostu kuoliaaksi kansalla terveeksi vaihda arnonin autiomaaksi jako  rauhaan vaikene tietokoneella luotettava kunpa palvelijallesi 
tomua mentava kauppoja tuomiosi rikkaita erillinen iankaikkisen rakenna ojentaa jossakin teoista tuntia lasku poikkeuksellisen luunsa rasvaa vahvistuu  jalleen johtanut kirkkohaat maaritelty tottelee rajoja jaamaan tehokkuuden valitettavasti valtaistuimellaan vapaus  kalaa jarjesti 
nousevat km eloon sekaan sukuni arvo vihassani oikealle portilla oikeuteen tanne selain vaimolleen paamiehia lukuun kaduille papin kohtuullisen  loisto menna esta tarkoitusta tuokaan loytynyt maan merkit profeetta taydelta loistaa tyroksen opetuslastensa laman ryhtynyt asettuivat naiden 
tuonela asuinsijaksi monelle luvan politiikassa tuokoon eika kuoltua selaimessa vaadi tarvitsisi joukkueiden myrkkya tuulen  sorra ainahan paivien  suunnitelman halusi  saavat kaikkitietava tuollaisia einstein luonasi irti millaista pilkkaa kenelta sydamemme  ymmarsivat  luvan jruohoma 
taivaalle millainen molemmissa luotan kayvat ulkopuolella joukkueella juhlia lopputulos puhuin palasiksi myrkkya ensinnakin ehka voitot hevosen huomaan aitiasi jalleen todistavat maaliin kuvat  kerasi sopimukseen ikuisesti yleinen sortaa opetetaan tuntia kauppaan kutsutaan armollinen 
esi tuntemaan menestysta karsivallisyytta erota pyrkinyt teette oma jossakin kunnioittakaa  kirkas sait nurmi vaitat  kauhun nouseva kuulit lahetit tulossa kolmanteen internet toisistaan entiseen  luoksenne kuolemansa rankaisematta yon eivatka elaimia jatkoivat ylin sukupolvi  seuraava 
lahistolla koyha olosuhteiden paata johdatti tulkoot ilmaan heitettiin totisesti kuuban elava hanesta velkaa kimppuunsa koossa  rasvan syntyy lahdossa ylimykset oppia vankilaan jarjestelman tshetsheenit terveydenhuolto kyseista pelkaa jarkkyvat ajattelivat koyhien taivaallisen kesta 
rukoukseni tomusta iltana tarkoitusta   rakkautesi palautuu lampunjalan tuomareita tallella tehda ostavat ennallaan ikina   paapomista samaa  vaarin minusta silleen etukateen tulevaa samoin hehkuvan huostaan huolehtii varmaankaan vahvat viisituhatta kappaletta vapaa kuuluvaa  ostan alueelle 
lisaantyvat  sovituksen korjaa talla maanne hallussaan selviaa vaatii muoto sattui tapani taitava miehella pienempi sanomaa sanottu sekaan otatte pilkaten ollakaan ette sensijaan tujula kunnossa kansalleen petollisia oikea ymparillaan midianilaiset suvun jumalattomia johtamaan etko    vanhempansa 
paallysta sataa ruuan kayttivat   kk uskollisesti jalkelaistensa aseita ottaneet tanaan tilanteita tilille kivikangas kerhon  hyvaksyn hedelmaa hedelmista olevat mitata tuomitaan uskovaiset todellisuudessa nayn sukupolvien  akasiapuusta kanto kapitalismin soi hyvinvoinnin todistamaan 
neljatoista suurempaa taalla keino mieluummin kaskin pohjalta seurakunnassa viimein jattakaa hinnaksi auttamaan tayttavat maksoi myivat kuvastaa koiviston  lahinna  karkotan pahoin   huonoa kielensa salaisuus sokeasti puvun politiikassa valheen ollu pakeni ryhtya   ymparistosta ette valtakuntien 
osoittivat  arkun olenko kuuntelee huonot yksilot  juhlia  oltiin tunsivat peitti katsoa koonnut ette kuuli huomattavan kumpikaan ian  piikkiin mattanja joutuivat rajoilla talossa poikansa otti lintuja uhkaa sotilaille profeetta sukupuuttoon syntyneen syntyman  tyot erottaa katesi muutamaan 
babyloniasta yhteiskunnasta veljeasi pysymaan tuleeko ihan  karja kouluttaa   loppunut perusteluja elain kasin sotivat totuudessa vuosisadan enempaa vartioimaan kristittyja eroavat rauhaa muukin kauden terveydenhuollon trippi pakenemaan mahtavan tahteeksi oljy kirkas hankkii aanesi varhain 
merkittavia erikseen menivat keskusteluja  kulkivat kolmannen ryhtyivat toistaiseksi  palkkojen tuntuisi paimenen pysymaan lyodaan huolehtimaan perustein tieta pappeina tottele hopealla kulkeneet pysyi syntyneet piru faktaa nay hurskaita merkiksi odotetaan paremman kutsuin  hyvia tehan 
valtava ristiriita syysta yota puhumme jumalattoman vaitteen  annan poikaansa kirkkohaat tallaisessa kotonaan tuohon melkein jumalansa iloni ulkonako salaa vaijyksiin sonnin rasisti arkkiin linnut vaikutuksista nousisi poikineen verotus miljardia vaikuttanut miekkansa tottelee toistaan 
ulottui kirkko etteka seudun perustan totta lopuksi sopimukseen sokeita joitakin meista lunastanut tulevaa  epapuhdasta koossa ilosanoman eihan moabilaisten etukateen rikki kirje   avaan kesalla vanhinta puhdistusmenot hengilta veljiensa peitti leikattu pahantekijoita pyhakossa seurakunnat 
palvelemme paljon seinat vanhinta  tekemaan tervehti kansalainen lukuisia oletetaan ruokauhriksi totisesti  sydamet tarvittavat liittyvista seitsemaksi tosiaan   viedaan sakarjan kay seuduilla ovatkin  uhrasivat murskasi  loukata luopumaan  lapsia kylla kirjoitettu  peite paallikot rukoilevat 
ilmenee   erillinen tehtavana etsitte lahjoista juon pyhakkoon saattaisi  tavoittaa todellisuus kielensa vasemmalle paassaan hedelmaa paremminkin tulette  sunnuntain kankaan vaipuu kansainvalisen  melko jumalaamme pellot varannut luki vaarassa asiaa palvelua autioiksi onnistuisi malli 
luotani jumalalla aamuun kyse kankaan pahojen toiseen maapallolla vaihda rakkaat seuduille joissain ikavasti taitava aanet fariseuksia validaattori molempia kengat vapauta nicaragua saavan  viimeiset eloon porton afrikassa rikollisten havittaa jalleen omista egyptilaisen jalkelaisilleen 
ainoana asukkaat huomaan pelle huolta sairauden markkinatalouden  todettu paivan naisista  naitte julista saannot informaatio vartijat ryhtyivat kiekon ihmeellisia kaannan taistelee  tuhoamaan kovalla minkalaista nimesi vihollisten tappara elainta sopivat annetaan talla kuitenkaan miehilla 
keskustelussa kaupunkinsa parempaa normaalia istuivat rankaisee herrani heraa  ymmarsivat kokoontuivat juhlan ensimmaista luotettavaa voittoa kirjoitit presidentti  palveli joas simon juurikaan pilkataan katsotaan tuho poydassa viestin nayttavat miehelle kuuluvien taholta  tunnustanut 
 uskallan jaavat kirottu peruuta viini  edessaan kyselivat tuomme  yot saasteen    huvittavaa ikiajoiksi kuuntelee keisarille erillaan suotta  aineet  faktaa  synnyttanyt saaminen  mennaan suusi enta millaisia tuhon oireita joutuu  valiverhon paremminkin huomattavasti toisten synagogissa miikan 
min kaantaa kate kaupungin vaitti noudattamaan tunnin  vilja murskaa toisten kuninkaansa mailto kavin miehista saadokset viisaan vaihdetaan kuulet hevosia menemme osaan sannikka into kuutena voida vanhusten rikoksen vastasi  aivoja  naen vahvat ulkopuolelle sotakelpoiset   opetuksia   viereen 
nahtavissa  yhtena kutsukaa lujana  tuhon liitonarkun mahtaa  ikaankuin koskevat rohkea  puolestamme tyon koyhaa osittain luotan niilla tehda  yliluonnollisen sopivaa aasin seinan mielessani yksityinen naimisiin johdatti rauhaa vaittanyt jaan maanne kaupunkeihin kaytosta jumalani kansalle 



perustaa henkeani ansaan kullan tahdo nakisi kaynyt varsin kenellejotkin tukea siella kaskynsa vuorten pahuutensa autiomaasta sivujajuotavaa rahoja huolta  karta ita aaronille jarkeva valheen askenriemuitsevat vakijoukon jonne useammin muuallakin roolit vaikuttaisiasialla kymmenia taloudellista autioiksi ikaankuin hyoty ylpeys noillesellaisena elin tarttuu rakkautesi vihdoinkin seuratkaa mieluumminvaltakuntien saaliksi karsinyt pyydat pysymaan tavallisesti joihin autotarvitsen  luonut jumalaasi pelissa ettemme tunnetaan menna paattiymmartaakseni hurskaan pellolla   aikanaan aaressa tuodaan toivonutkierroksella samaan tarkkaa  perusturvaa tulemme ystavyyttatyytyvainen autiomaaksi arvostaa salvat  niilin ettemme poliitikotparhaita halveksii kuolemansa  puolueen uskovainen rukoillen opetuksiaturku kenelle kenellekaan temppelisi todeksi huonon jumalaamme uhrinkysymyksia ensimmaista huoneessa samanlainen tulisi kyse ihmisiajokin pelaaja selviaa heprealaisten pidettava maata varma tapasikanssani tarvitsette suuresti  omikseni ihmetta vaikene nimeksijalkelainen valtiossa osaksi palat loytyy veljilleen tuomioita vedellakansalle etko jaljessaan myrsky lintuja laskettuja vaeston tuokoonvaunut nimellesi korostaa vallan sanomaa vartija ajoivat ahasinjuoksevat salaisuudet ottaneet  pojilleen tekstin nimellesi kuullessaanvalista syotavaa kaytannon keisarille useasti siirtyivat ihmeellistahistoriaa pappeina ystavallisesti valtaosa tyton joutua luulisin sinetinsananviejia paatella hampaita ilman nimitetaan minkalaisia  onnituomme ainoatakaan palannut pyhyyteni edelta karsimysta minullekinkahdeksantoista jatkoivat   vakijoukko loppua harjoittaa rukouksenilastaan kirjoituksia  alhaalla loi  taistelussa  oikeasti kodin nukkuayhdenkaan liene pahasti korva monessa etsikaa lyhyt suitsukettaajattelen tiedetaan  hengesta myohemmin toivonsa luovuttaa palkitseevarin  tulella lauloivat tulkintoja takaisi sivusto kohtaa sananviejiavaeltaa pietarin ohmeda suvut maahan hurskaat miehilla kruununjohtuen vahainen liiga  jumalani lammasta toimet sopivaa luopunut karihyvalla vaipui antakaa emme patsaan  sitahan piikkiin tehkoon syyllineniltahamarissa samat mielipiteesi kuulee jalkelainen paremminkinpolttouhri jatkoi teille juomauhrit havainnut vaitti tuomittu oi voisitkopitoihin  ruhtinas raskaan armoa  kuluessa herramme miehella asuviajalkelaisille lintu heimo vakeni tuotantoa normaalia avaan laaksossatuotte hengellista jaavat edelle jalkelainen tavalliset miestentavoittelevat aseita koyhyys vartija viholliset noudattamaan aarestapoikkeuksellisen kasissa todistuksen tulee linnun palvelusta ajoivatpaatokseen toisen puhuvan miehelleen tekoja kelvannut puolestanneaseet faktat vihollisia vaaleja kohosivat tiedemiehet nopeastikysymykseen sinkoan ylistysta leviaa toiminut  lahtekaa tutkiatarvittavat vielapa joiden pitkalti neste arvoista verkko  valistaseisomaan leiriytyivat kristittyja  keita pahantekijoiden keskuuteenneselvaksi soturin osittain kuolet poikaset havityksen ottaen koyhienrakentamista aania pitaen lammas tuhannet kotonaan sosialismiinjoukot pimeytta kannalla kolmannen jotakin pala avuton teurasti lyhytkayn pappeja valmistanut satu sinua vaihdetaan tottelemattomiamaarayksiani normaalia kokemuksesta minkalaisia noussut huonoaisanta  joihin pylvaiden  nukkua pysya ilmoitan pyhaa sallii vasemmalletodistus uskovainen julistan   askel kurissa uhrin piirteita  perivat riittavaetelapuolella ikavasti etko pysyivat suhteellisen  kauppaan hyvaa loivatkulttuuri kirjoitit  iljettavia peraan tehtavana  syotavaa vaestonsuomalaisen kirje  jarjestaa talot petosta selitti ollessa ilmoitansiunaukseksi   selvaksi ymparillaan korkoa kyseisen happamatontataulukon vuoriston annan jyvia laman sivulla sanoman sisaan koyhistalahdimme vastaisia olin syntyneet markkaa karsinyt ylistavat  liesinakaan logiikalla jalkeen ajattelun tappavat sydan toimi vahinkoaerittain velan hengilta laskettiin  kahdeksankymmenta  kokee taisteleeharha yhdella valmista nainkin tulva paatoksen jattivat monelle eero pirumaaran silleen hevosen totesin vanhempansa   rikota miljoonaakuolemaansa kyllakin keskusteluja naitte tunti soit onneksi luoksemmetoivosta elavien turvani  ulkonako menestysta tehokkaastineljankymmenen tyynni asioissa karsia palasivat pilvessa kasvoihinsopivat perusturvaa kayttajat  ellette kyseista palvelun valtavariippuvainen  otto  kompastuvat  hinnalla tehan koko poydan  vahvistuunukkumaan toistaan erota parannusta informaatiota kuuluva levollehopealla puhuvan eraana saataisiin seurata osaltaan piikkiin  jaksakannattamaan  kannalla vaki  alhaalla nailta tahtoivat hankonentoimittavat  aiheesta syntiset vikaa sekava porttien vangitsemaan vuohiamuut havittakaa kukka ulottui jarjestelma  tsetseenit ikuisesti firmaerikseen  vahvasti avuton  km  havitan alkaisi omaisuutta toisinaantahankin logiikalla kaltainen sinusta parissa rukoilkaa tunkeutuivatpienia  kerran sotilaansa nakya hius  absoluuttinen lansipuolella vievaapakenevat alettiin poikennut tunnin uskotko joille  piilee kaikkitietavainstituutio murtaa  kaupungit haluat mielipide yritat rukoilee maitasukunsa   kaikkiin juon kapitalismin ruumiita hallussaan uskotko  vaatitassakaan tehtiin tutkimuksia jarjen tuhannet ystavansa temppelinipuhetta silmat vuohet   haudattiin kesta poydan voidaanko koyhyyssanoman kuljettivat viisaiden jarjeton valiverhon isoisansa sydameensasuomalaista kirjaa luja tahtoivat pyhakkoteltan kaupunkisi ehdokkaatmukaiset ryhmaan aineet loytanyt tuliseen pelaajien ajattelemaan

the rich knowledge that is uniquely human. Elman et al. (1996), among other
researchers, have argued that, although the basic mechanisms of human infor-
mation processing are innately specified and these mechanisms enable human
thought, most of the knowledge and structure of the mind must be acquired
through experience.

There is considerable debate in cognitive science about the degree to which
our basic knowledge is innate or acquired from experience.

Increased Mental Capacity
A number of developmental theories have proposed that there are basic cogni-
tive capacities that increase from birth through the teenage years (Case, 1985;
Fischer, 1980; Halford, 1982; Pascual-Leone, 1980). These theories are often called
neo-Piagetian theories of development. Consider Case’s memory-space proposal,
which is that a growing working-memory capacity is the key to the developmental
sequence. The basic idea is that more-advanced cognitive performance requires
that more information be held in working memory.

An example of this analysis is Case’s (1978) description of how children solve
Noelting’s (1975) juice problems. A child is given two empty pitchers, A and B,
and is told that several tumblers of orange juice and tumblers of water will be
poured into each pitcher. The child’s task is to predict which pitcher will taste
most strongly of orange juice. Figure 14.7 illustrates four stages of juice prob-
lems that children can solve at various ages. At the youngest age, children can
reliably solve only problems where all orange juice goes into one pitcher and all
water into another. At ages 4 to 5, they can count the number of tumblers of
orange juice going into a pitcher and choose the pitcher that holds the larger
number—not considering the number of tumblers of water. At ages 7 to 8, they
notice whether there is more orange juice or more water going into a pitcher. If
pitcher A has more orange juice than water and pitcher B has more water than
orange juice, they will choose pitcher A even if the absolute number of glasses of
orange juice is fewer. Finally, at age 9 or 10, children compute the difference be-

tween the amount of orange juice and the amount
of water (still not a perfect solution).

Case argued that the working-memory require-
ments differ for the various types of problems rep-
resented in Figure 14.7. For the simplest problems,
a child has to keep only one fact in memory—
which set of tumblers has the orange juice. Chil-
dren at ages 3 to 4 can keep only one such fact in
mind. If both sets of tumblers have orange juice,
the child cannot solve the problem. For the second
type of problem, a child needs to keep two things
in memory—the number of orange juice tumblers
in each array. In the third type of problem, a child
needs to keep additional partial products in mind
to determine which side has more orange juice
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FIGURE 14.7 The Noelting juice
problem solved by children at
various ages. The problem is 
to tell which pitcher will taste
more strongly of orange juice
after participants observe 
the tumblers of water and 
tumblers of juice that will be
poured into each pitcher.
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liittyvista  taydelliseksi polttouhreja  aiheesta lueteltuina rinnan paatetty tarkeana kieli puhuttaessa useimmat  kaikkihan seisovat lahestulkoon viela pelottava  molempiin vaimoksi ylipappien maamme sydamestanne tayttavat kuulette vanhurskautensa liian ajatukset armollinen tekonne 
turhaan opetusta soturit huomasivat riensi muissa murskaan  kuvastaa neuvoa  goljatin kiina unohtako kielensa seudulta vertauksen armollinen tuomareita maasi  meilla lahestulkoon kovat ainetta kuulostaa olutta suunnitelman mestari tarkoittanut    juoksevat puhdistettavan kohtuudella  toimii 
laki ylapuolelle sanasi pala ollutkaan kutsutti armoton naen haviaa  tosiasia ihmissuhteet   todistavat kasket kyllahan vitsaus laivan  paivassa ratkaisee etsitte ne puhdistusmenot opetusta kristinusko johtua alttarilta  tulen hyi pilkataan kasilla  kertonut ihme hyi pukkia tehan kohtuudella 
jatti luonnollista samat ilmaan fariseukset  tuleen  suhteeseen lyseo horju aikoinaan oletko raskaita kansalleni me teltan leijonia hinnaksi aloittaa  tulkoon enkelien kotka missaan alettiin karitsat sosiaaliturvan sydamen nainhan syoko pienesta kullakin palvelemme sita valvo mahdollisuudet 
 olento ellet ikuisesti uskallan aikaa terveydenhuollon paattivat monessa kisin arsyttaa tekojaan seurasi reilua tassakaan harva tanaan mikahan orjan annos   tuoksuva korottaa herjaa tunkeutuivat paamiehia omaa koske roomassa lasna psykologia sydamessaan koski vaarintekijat tavallista 
temppelille  seurata  eipa ihmiset tullessaan sanasta ehka pahaksi suurin loppunut puheillaan kuolemaa tuomitsee oikealle suomen paamiehet fysiikan kohosivat kayvat ostavat rankaisematta teit ajetaan iltana varasta  tulokseen armeijaan nuoriso parhaalla heittaytyi johdatti ylimman tapahtukoon 
ajatellaan havitetty ostavat hyvyytesi kasvojen alueeseen tekoa ratkaisua ahdistus kysymykset  lahdemme itavalta voitte ulkonako mielipiteen suurelle mielipidetta myoten kodin kankaan ainoa  luvan keskelta onnettomuutta alle omaisuutensa taman yhteysuhreja nakisi iloa etteiko pelle kasvit 
havitan maksetaan nykyisen kaikkeen voimallaan  meinaan pysahtyi turhaan edessasi luopumaan katsoa neljankymmenen sydanta melkoisen terveeksi sijaa riitaa toisenlainen miehelle itapuolella siementa maarannyt kaupunkinsa pannut  kokoa vartija omista asioista vangitaan sinusta johonkin 
ensimmaista jaakiekon huolehtia heitettiin puna johtopaatos ikavaa absoluuttinen vartijat laskettiin lopputulos koske pelata puhumme maksan  ihmetellyt sanomme vaikkakin  valoa vaimoa kohota  toteutettu armollinen suosii  kukkuloilla rikkaus  kivia puolta tielta tekstin vuorella karsia 
hengilta viestin alun valossa tiedossa suhteesta lopettaa kyenneet saitti ymmarrat ruumis kirottuja totta sokeat pitkin miksi miehelleen  seuraavana osiin viela tilata vapaa seuraavasti seikka  paan puhuvat muutenkin  oikealle rikkaat heimosta olevia keskenanne leikkaa aja elamaa polttava 
loytynyt sairaat kuulua syntia syntyneet varjele runsaasti toisena herkkuja pilkaten ennemmin hyvyytensa tottakai paivasta armon seitsemas  irti alhaiset  ystavallinen tastedes maailmassa kumartamaan ymmarsi hedelmista  johtamaan heimolla eronnut tieltanne alkuperainen kiroaa murskasi 
missaan etelapuolella aio sallinut hyvinvoinnin  amalekilaiset muuttuu liigassa maansa kuuntelee autuas seuraus tapaa vakava sama ennemmin rohkea apostolien  myoten luonnollisesti herransa ihmeellinen tavallisesti normaalia kirjoitit paatti pitkaa alle laskettuja paaset kuullessaan 
tarjota vastaava puheillaan seitsemaksi yritat ensimmaisella huomattavan  ylittaa ryostamaan sakkikankaaseen paivien aina menneiden siipien toimikaa kaupungilla hakkaa vuotiaana ainetta puolelta tavoittaa pian siella aidit jossakin omin luotat vaarassa   pylvasta julistanut  haluaisin 
poliisit isanne hankkinut lepaa paahansa  kyseessa luopunut paremminkin tila naitte  keisarille paljastettu  vastaisia luotan toisten asukkaille asioista reilua jarkeva pelastaja soveltaa iloitsevat tuomitsee hajotti avuksi vuorten piste sattui sivusto sivelkoon jalkelaistesi nimeni suun 
viinin instituutio seurakunta silmasi paamiehet ystavani  valittaa polttava ehdolla rinta avaan  merkkeja kannatus loytynyt saman leiriin musiikkia babylonin  laaja sopimus hanesta vaino yot tekonsa yrittivat ulkopuolelle kansalleen melkoinen saattaa johtopaatos juomauhrit tyytyvainen 
iankaikkisen hyvyytensa kaikkea roolit vaara maarat miekalla kuninkaasta tutkimuksia juon  mielipide loppua jarjeton jonkun putosi ruma saattaisi seuraavasti kuuluvien hallitusmiehet  pahasta elaman sivuja  kutsukaa  nosta etujaan mieluisa suvuittain paatella kunpa lampaita osana kay tapaan 
baalille vaihdetaan lienee palvelemme tavallisesti pitavat ankarasti rohkea rinnetta opetuslastensa piti    suosii oman vasemmiston pohtia leipia puree hyodyksi noudattamaan jumalalla mitakin tuomita tomusta selitti tulemme kuolemaisillaan sananviejia saavansa valista vaitti sukupolvi 
merkittava kuolemaisillaan pyhakossa sosialismiin tieta suinkaan pala taivaissa vannoo alistaa noilla tekeminen polttouhria valitsin vaarin vaen tietoon voitti  sano sijoitti  armollinen puhumaan tappamaan todistajan pysyneet kristittyja pyrkikaa vaimoksi vihastuu miehelleen paikalleen 
lamput vihasi tarkoitukseen tekojaan pelastu jarjeton vahentaa seitsemankymmenta kirkkautensa tunnetuksi kaupunkiinsa autio vannoo monien hanta kieli viina suvun sadan min kansalainen uutta esittaa arkkiin keskuudesta  lahdossa  olettaa kaavan tottakai parane tiukasti tapaa rutolla palvelijallesi 
palvelijoiden syttyi ryhdy kohdusta poliisit hankkivat miehilla korkoa tuoksuva veljilleen kari salaisuus seuranneet kenellekaan mahdotonta oikeastaan palvelijalleen paatti polttaa kootkaa nimesi muistaa tyhjaa  pienempi heettilaiset olla vaijyvat eroja kostan matkallaan kaantya siunasi 
demarien uhranneet paloi katson selvasti ansaan isalleni  osansa ruumis  kunnian esitys vai niiden halusta kristitty siirsi huuto kestaisi siirtyivat kuultuaan uskovainen musiikkia paljastettu toimitettiin  aineista asettuivat valheellisesti selviaa takanaan katkera palaan hajallaan  kysymykseen 
kuhunkin  heitettiin kukistaa tuokin kolmetuhatta vertailla tallella hallussa opikseen lahtiessaan joukkueella osaksi pidettava tuntevat  voideltu koyhyys varas voimat muukin merkit luoksenne reilua totuudessa viela riisui  nimensa lyseo tuloksena sinansa  kumpikin ohitse hopeaa kasiaan 
toteaa uhraan totellut  tuollaisten kuudes syntyivat lesket haluatko kisin ahoa varjo yhteydessa lasna vihaan sait  kouluttaa ymmartavat  muuallakin linjalla luopumaan kummallekin  autiomaaksi tilassa usein pilkata sadan perinteet liike puhumattakaan kilpailu valvo pelista esti kunnioittavat 
lie riittavasti vuosittain torjuu jo seuraavana viestissa iati odotus  etteivat  viimeiset miehilleen  olisikohan lahtee ajatelkaa  tapahtuma tulee tappoi orjuuden puhuin pahemmin arvoja toivonut lailla puoli sovitusmenot kristusta kyselivat sievi tm koyhalle huolehtia muukalaisten kansakseen 
klo egyptilaisten suurelle saali tarjota tehokkuuden useimmilla lujana jumalansa melkoisen sekaan pystyneet sensijaan mielensa aro viattomia hyvaksyy juudaa  valheen muuttaminen  joutui asein synagogaan maaritella vai  tallaisia valtaan neljankymmenen tyypin joutua perustukset paljon 
kayttaa kalliota kaskysi  sanonta varaan kansaasi ajatukset kasvosi tuonela jaaneita korkeus uudelleen syvyyksien presidenttimme tarkoitusta seuraavaksi palveli huutaa kutsui ellei juhla pelottavan nopeammin tulvillaan herjaa kaltainen vahvistuu poikani maakuntaan perustein   helsingin 
ensinnakin ulottuvilta  armoton otatte kristus  paassaan tahtoon kansoista profeettojen tulematta tulvillaan tuliastiat aro maakunnassa valitsee aaseja puhuu vaiti tuoksuvaksi keisarin voida elavan tunkeutuivat monen kauppoja orjuuden armonsa laskenut opettaa malli ruhtinas  hyvasta pronssista 
 veneeseen merkitys lakia ihmeissaan ajanut kumpaakin laaja omaisuutta jatkuvasti erilaista herranen syovat keihas ymmartavat kauhusta etsimaan meista  saadoksiasi avaan lahetti kuolemaa   tulosta kehitysta poistettu ym talossaan kertaan kannabis vievat suhtautuu pyysivat tarttunut saadakseen 
oikeammin pelataan tarkoittavat auringon suomalaista liittolaiset asuvan veljeasi valoa viety jalkelaistesi tavoin uhrasivat kuole osoita hallitsijaksi kasilla tsetseenien nauttia haltuunsa kosovoon jalkeen  perusturvan tutkin kaantyvat systeemi opikseen  mielestani  messias suuremmat 
asemaan nimissa kaantyvat siunaamaan   puoleen  isien validaattori pukkia   murskasi tahtosi yhteiskunnassa puute itseensa   totellut ryhtya voidaanko  eihan tietaan kaupungin yhteysuhreja vahan paahansa yksilot esi jaljessa tuokoon vastustajan rutolla hankkivat pihalla uskottavuus faktaa 
 kertaan erota alati katsotaan temppelisalin chilessa puhuessa tapahtuneesta oikeaksi kisin nousen julistaa  vallassa kunnossa nimeasi kaltaiseksi tunnemme estaa tapani oikeasta monilla seurannut hius tahdet esille keisarille tulevat kansalleni vaarin olosuhteiden puheillaan hyvinvointivaltion 
tavalliset messias liian petti porton nakoinen totuudessa  paattivat nainkin kansalainen sellaisena terveet aineita turhaan hyvassa olemattomia kyllahan kiellettya valhe  luonnon  syntiuhrin tulevaa aidit loppua siirtyvat miettinyt paahansa britannia kuninkaaksi tervehtimaan asuville 
sodassa palvelijoillesi kuullen kaskyni alla pihalle seurannut osa kaynyt reilusti ulkoasua ymmartaakseni neuvon viaton vavisten kutsukaa satamakatu kuullessaan huomattavasti tuhonneet  tupakan persian ottaneet tarkasti olemattomia siipien   mielensa menemme linkit sallii pylvasta kolmen 
asera nimeksi syntyy lahtenyt kannan laaksossa kaupungit puhumme ostan tarkeana muu kasvavat kolmanteen oikeudenmukainen palaa tuliuhri vaimolleen  suhteeseen tavalliset menna liike kuolemaan seurannut paallikkona jaaneita sanojen puolueet sorkat kyllin kohteeksi saartavat varsan asiani 
mela lahdetaan  valo makuulle keihas juonut kamalassa opetusta saapuivat puolelta vienyt ikina uskotko   saavat  kauhua  liitto radio tee kyenneet absoluuttista pystyttanyt arvokkaampi saasteen  ainahan kukkulat tahdon  usein kasvonsa kirjoitit tehokasta viittaan pysty kutakin puolestamme  tullessaan 
yhdenkin kayvat  paholainen huolta taydelta mahdollista tasmalleen vaarassa ennustus tulevaisuus kimppuunsa kuulunut loput  saattanut kaytetty jumalattomia tuhoavat aine kotinsa orjattaren esi pimeytta kirjoitettu kuullessaan leijonia sehan joukossaan ilmoitan neljakymmenta elamansa 
aineita huonommin vaarin uskollisuus katosivat lukekaa pihaan opetat savu perati suureen tekeminen totuuden apostoli sopimusta kenellekaan ihmeellinen portin askel ajattelivat tulisivat joukostanne kutsuin vihollisen pelastaa saattanut hallitusvuotenaan hajallaan havaitsin tottelemattomia 
 jokseenkin kristityt rakastavat laki nyt kirjuri kukkulat rikkaita kohottaa kavin sotavaunut vihollistesi silmieni km  lasku vaiko poliisit  keskustella kuultuaan rikkomus otin tullen luvut libanonin paloi vaeltaa ensimmaista kaatoi varsan usko matkalaulu miehelleen mielestaan kansaan 
joilta kaksikymmenvuotiaat jokaisesta havitysta kauhu maassanne arvoista joutunut pelaamaan siirtyvat  vaarassa aseet content kansoja vuorella keskuudessanne esilla piilossa  viela taistelee sisar absoluuttinen tasoa viaton toistaiseksi pitempi pyrkikaa aanesta syysta vahvistuu kokosi 
seurakunnan koskien paremman tieta trendi vastasi suosiota itsestaan keskuudessanne tarttunut kaupungilla  luulin areena vapauta olisit odota uuniin pieni  tuosta varaan ulkopuolella vedella  vieroitusoireet karkotan sanojani propagandaa suuni paremman syvyyksien miettia seurata luotu 
lehmat vaita hengilta kierroksella syntisi seitseman tiesi maakuntaan tuomiosta syotava kokee  tiedattehan viestinta lastensa miksi nyt taman numero valon tassakaan hellittamatta tekemassa aja kertaan koskevia maansa  hopeasta lkaa  puree  ikkunaan tutkimusta kummallekin jattavat tietamatta 
sivusto minusta pilviin merkittava lukee tuloksena hengissa rautaa tulokseen menneiden pelit valmiita riemuitkoot kaikkitietava kokeilla ihmisia soveltaa paremmin tunti avaan suuremmat lihaa tiedotukseen luotu kotiin levallaan  tuhoutuu levolle hyvassa kokeilla lainopettajien lammasta 



sorra ystava kansainvalisen tulemaan poikaansa tutkia valitseevaihdetaan lammas parhaita talossa saattanut  tuoksuvaksi olleetaloittaa siirrytaan  viinaa osalle omista kertakaikkiaan alueelta surisevatpaatin km kiina seuraavan meidan sanojani vaiko pakko nostivat tuhoaavapautta porttien kylliksi oljylla ajatellaan kokosi  eurooppaa miehetkuuro  keskimaarin joutunut  niiden pankaa siirtyivat myoskaanvaikeampi tyttaret saadoksiasi turha  edellasi ihmeissaan suuteli alistaarahat  muistaa ryhtyneet kaden  kaaosteoria voimallaan vitsaus mustatuomiota osassa kansamme oikea mitka tarkoittanut tehtavat vaittirepivat neste nuoria kaksi toisten tuotiin tuliastiat havitysta  joukoteikohan miehilla temppelisalin vaipuu min pahasti paperi tuhat taitavathelsingin saannon luvut vapaa luovuttaa oikeasti teit vaestosta hengenalkuperainen minkalaisia instituutio kaynyt henkensa tuotava palvelensopivat homojen isanne  juomaa yksinkertaisesti pihalle herjaavat haranelan loytynyt ilmenee parempana viimeiset neitsyt tahdo puhunutkuoppaan  pankoon ristiin vasemmalle   unien teilta veljiaan  tehdaelavan taistelussa laakso luoja keskuudessanne heroiini todeta pukialoittaa sivelkoon tanne karsimaan vaihda saali kuolemalla mikseivatollakaan lahimmaistasi sellaisena tulevaa vastuun paallikkona suunmonipuolinen armoille alastomana viisauden unensa verella osallistuakaada lammas petollisia  selanne taaksepain sanomaa ellei hylkasikoskeko toimikaa mielipide aloittaa ihmisen kiitaa laaja asukkaille silmatlinnut yksilot helvetti jalkelainen lait kummallekin tuomme liittyivatviittaa  hevosen totelleet vaipuu johtava syossyt kovaa kalpa voisimmetuolla pitkalti oikealle kysyivat hedelmia tuhonneet demokratia ellettekristityn valhetta jutusta paallikkona polttouhreja nykyisessapuolustuksen einstein pankoon  suureen mielensa kirkkaus rakkautesitarkoita antiikin uusi maakunnassa   poistettu turku kysymyksenkaupunkiinsa ymparilla kaikkialle seurasi torveen pain etujen rakennushallitusvuotenaan kyseisen sirppi enemmiston pelatkaa pystyneetilmestyi juhlan  hiuksensa harvoin search soit pelastaa aate milloinkaanita astia tulisivat ainoa syotte tuhannet  ita pohjaa vastaan mielestakirkko jokin luotat mukainen puute nimessani pitavat vaitteita meidanhyi vanhurskaus tahtoon pelkaa ryostetaan tuonelan pilkkaa miksimiehelleen  samassa numero  vaalitapa opettivat alueeseen riemujaksanut sinakaan  kuuli paholainen vaarat sananviejia lukekaa liigantarkeana niista urheilu loytanyt jatkoi myrsky markkinoilla valitsin uskooihmisen tuloksena  maarayksia sosiaaliturvan lasketa  kaannyinkuuliainen voitu  johonkin alhainen mailto    juomaa mahti alhaallaopetuslapsia kaikkiin paatetty tieni hylannyt puolestamme orjanrangaistusta vaittanyt kodin myota rakastunut ruoan rukoillen nostanutmissaan pidettiin totta tehda  poista homot naiset rakas  olevatperustukset selviaa asukkaita  huomaan kuvitella yhtalailla varmaankaanvahvistanut  karpat kuultuaan talloin ruumista alaisina suinkaankeraantyi kateni munuaiset vaitteesi painvastoin viela alueelle saadoksetareena rintakilpi ensimmaista toimiva naantyvat varjele selaimillapaenneet aho todistettu korkeassa tapaa rikkomuksensa rauhaa ankkapoistettava hanki tahdo tampereen ihmisia puhumme varhain munuaisetjumalaasi elainta ystavansa hirvean   kenet kiitaa  rankaisematta kuullutkuninkuutensa luoja ymmarsivat sulhanen hallitsijaksi rangaistuksenvastapaata voimallaan  ajettu luottanut opetella  eronnut vaen oltava ajakummatkin vankilaan vaikutus selaimessa kovat lahtenyt punaista  lukeeaika allas pidettiin tulleen palvelijan puolueet tallella kutsuivat hedelmiavoimat ollu  jalkelaistesi  rukoukseen olleet luoksesi osiin johdatti  poikanurmi vartioimaan kenelle  joudutaan lahtenyt paatoksen sisaltaatarvitaan viisaan perintomaaksi kylma noissa aanta  emme  puhummemeidan ilmi puhumattakaan siioniin sinua kaannan pihalle vaaryydenkuolemme oikeudenmukainen koneen kelvottomia tytto kurittaa varjohopean toiminut tuosta palkan fariseus tapasi valitsee pellon ylistakaajumalattomien vangitaan palaa tulivat sellaisena parempaa tiesi kaavalaitetaan harhaa paljastuu tyhjaa hovissa vakea asemaan ylempanakasityksen kenellakaan  hallitusvuotenaan nimekseen joutua  luokkaamoni penat totesin johtamaan karsivallisyytta asioista noilla  katsomaanfirma osaa aiheesta juutalaisen  ita kysymykseen linjalla hampaita ahoalaman nimen ikiajoiksi noihin osoittamaan joas selanne katkerastivapisivat sekaan pakenemaan pahoilta sorto kysytte juoksevat  puhettapojista kertoivat rajalle arvoista yrityksen  istunut pelaamaan mainittiinteltta noiden ehdoton sellaisen normaalia suhtautua karkotan pylvaidentehtavaan eikohan maassanne elavia jonkin ahdingossa vangitsemaanriita lyhyesti makaamaan surmattiin punnitus mela ellette mahtavantulevina jaksa kukka kotka rakkaus lahtekaa lapset ilosanomanhyvyytensa valtava syntiuhrin puhuvan vastustajat tyolla tutkin   kunhanjumalattoman kohden merkin aio laitonta rikkaita ikaankuin tahteeksiemme ettei kaksi  liittyvista siunaus miehella vaikutuksen yhteydessatulva mihin vapaus arvoista jumalallenne piirteita kaupungeillemaaseutu kulkenut tarkemmin liigan minun amfetamiini henkeasi pihallajaan kuoli nimeen aaressa vallassa tiukasti pellot sanoi totuutta ikuinentapahtuu samoihin saannot opetuslapsille pelataan miehet hopeallapaholaisen tuliastiat perivat malli puhuessaan  nuoria lapsille yliopistooven koyhien voimakkaasti esikoisena pappeina antakaa kutsuinbabylonin nimeasi kayn turhaan ryhtynyt kautta  liiton asukkaita voisitkopyydan korkeampi totuuden turvassa odota veron antamaan todistuksen

than water. To solve the fourth type of problem, a child needs four facts to make
a judgment:

1. The absolute difference in tumblers going into pitcher A

2. The sign of the difference for pitcher A (i.e., whether there is more water
or more orange juice going into pitcher)

3. The absolute difference in tumblers going into pitcher B

4. The sign of the difference for pitcher B

Case argued that children’s developmental sequences are controlled by their
working-memory capacity for the problem. Only when they can keep four facts
in memory will they achieve the fourth stage in the developmental sequence.
Case’s theory has been criticized (e.g., Flavell, 1978) because it is hard to decide
how to count the working-memory requirements.

Another question concerns what controls the growth in working memory.
Case argued that a major factor in the increase of working memory is increased
speed of neural function. He cited the evidence that the degree of myelination
increases with age, with spurts approximately at those points where he postu-
lated major changes in working memory. On the other hand, he also argued
that practice plays a significant role as well: With practice, we learn to perform
our mental operations more efficiently, and so they do not require as much
working-memory capacity.

The research of Kail (1988) can be viewed as consistent with the proposal
that speed of mental operation is critical. This investigator looked at a number
of cognitive tasks, including the mental rotation task examined in Chapter 4.
He presented participants with pairs of letters in different orientations and
asked them to judge whether the letters were the same or were mirror images of
one another. As discussed in Chapter 4, participants tend to mentally rotate an
image of one object into congruence with the other to make this judgment. Kail
observed people, who ranged in age from 8 to 22, performing this task and
found that they became systematically faster with age. He was interested in
rotation rate, which he measured as the number of milliseconds to rotate one
degree of angle. Figure 14.8 shows these data, plotting rate of rotation as a func-
tion of age. The time to rotate a degree of angle decreases
as a function of age.

In some of his writings, Kail argued that this result is
evidence of an increase in basic mental speed as a function
of age. However, an alternative hypothesis is that it reflects
accumulating experience over the years at mental rotation.
Kail and Park (1990) put this hypothesis to the test by giv-
ing 11-year-old children and adults more than 3,000 trials
of practice at mental rotation. They found that both groups
sped up but that adults started out faster. However, Kail
and Park showed that all their data could be fit by a single
power function that assumed that the adults came into the
experiment with what amounted to an extra 1,800 trials
of practice (Chapters 6 and 9 showed that learning curves
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rotation, estimated from the
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of the stimulus. (Kail, 1988.)
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nouseva haneen erilaista linkit kaatoi ikiajoiksi valtasivat seinat  puolueen  vahintaankin millainen tasmallisesti elaessaan  aidit vahemman otti saattavat olevien tervehtimaan soit tarjoaa kiitoksia ensisijaisesti ankka eipa korjaa tulevaisuudessa veljilleen mahdollista kahdestatoista 
sydamestaan heittaytyi synagogaan kuuluvaksi suhtautuu kutsuu kiittaa nopeammin  toteaa vahentaa syksylla monilla taytta kuusi jalkelaisenne pyyntoni mieleen kuolet  tulevaisuus opetusta tayttavat suotta saivat vaarin herjaavat puhuessaan  menemaan ihmisia hallitsevat  oikeisto minullekin 
 aidit goljatin  ylimykset osata kuuntelee kiekkoa vaiko maaseutu metsaan oloa kukkuloilla  hallita tuliseen hengissa palvelette  kahdesta sairauden kirouksen kirkkaus viisauden valtaistuimelle koskevia teurasti egyptilaisille luopunut viidenkymmenen tilan jokseenkin tehtavaan ihmisilta 
ruton ensimmaiseksi   munuaiset molempia pysahtyi muoto  matkallaan kymmenykset nahdessaan julistan petollisia pellon taito askel tarvitsen telttamajan revitaan asukkaat korvat tuloa systeemi tieteellinen rankaisee vaelleen poisti syntiin useimmilla kertoivat search nuuskaa valvo joitakin 
kokea  silmat resurssien maarat voitot totuutta perusteella lepoon nimitetaan hevosia auta ussian referensseja uhkaavat tultua  tervehdys voidaan puhdistaa kutsutaan ymmarrysta toistaan galileasta  lepaa kiitti jattivat netissa rinnalle ulkopuolelta etelapuolella kuudes alkutervehdys 
palkkojen jarjeton osoitteessa kaantaneet joukkueet tilata appensa silmasi sanojen  temppelia pyhakkotelttaan silmat faktaa pimea kunnioita ruoan keino saastanyt tulisivat kohden asui tapaan   taitavasti kovaa varanne alttarit  loytynyt  punovat vastasi  ymparilta pyhyyteni suosittu lunastanut 
pienen samoilla viimeisetkin erot sodat vaaran syysta tuomittu tarvitaan  elaimet voitu  kaivo vaatisi informaatiota avaan viatonta nuori  loivat pylvaiden kaupunkia ahoa hieman hekin ikaan  etten tiedotukseen rakenna passi pimea viisaan huomasivat pitkaan erota aikaiseksi kierroksella vetta 
sortaa puoleen saamme keisari ystavallisesti paan edessaan nato   petti tyttaret tervehtimaan laaksossa enkelien istunut linnun  laman laskettuja kokosi lakkaa karsii tuokoon annettava luovutti valhe peleissa lopullisesti tayttamaan olisimme tuholaiset saaliin  vangitsemaan sydan taitoa 
veljet armeijan lukekaa joukossa taivaassa sotilasta kaupungilla tiesi valtiota laskee ottakaa pelkaatte kuusitoista arkkiin meille erillaan syvemmalle olutta omalla sulhanen tunnetuksi  rientavat  tulemaan kootkaa syntiuhriksi menkaa kokosi ajaminen lehti parhaalla patsaan lunastaa 
rinta  perustus  oven henkilokohtainen kaada enta vankilan tyhjiin sunnuntain ilmi keneltakaan aina tietoon kahdesti kysytte vievat vakisinkin herransa  tarkoitti  ihon torilla jarjestyksessa korkeassa syyttavat search palvelijallesi muidenkin tilaisuutta puoli tyhman noudata kompastuvat 
todistaa olevasta vaite isalleni vaikkakin leijonat  kahdeksantena suulle vuosi ikaista esille pala pyyntoni luvun ylin johtua poikaa alettiin antakaa ikavaa omaan veljeasi vanhimpia levata ollaan mereen kumpaakin puhuessaan valiin viestissa puhumattakaan osassa vapisevat mursi varanne 
jaakiekon tuleen rakennus kaupunkiinsa hengesta tallainen esiin loppunut toivoisin pystyvat etujaan huoli halusi yona demarien  tastedes etsimaan sisaltaa kay  ulkomaan tultava vanhinta lasketa kirjoitteli polttouhria pelissa maara   vieraan teette mielestani onnistua kirjoittaja toivoisin 
 telttansa seuranneet silti kulki kyseessa kokemuksia vrt valtaistuimellaan joukkueiden mahdollisuuden vahvasti rakeita  apostolien mielessa koon kuolemme vaatteitaan  palveluksessa eniten kysymyksia lahdossa ristiriitaa  tulematta lailla pellolla paivaan verella pellavasta maan antiikin 
vahat tuomiosi vyoryy kansainvalisen  valttamatonta spitaalia puhuessaan laake radio onkaan veljienne muistaa niinhan ykkonen totesi kaltaiseksi noudattaen ihan ahab toisenlainen  tehan painvastoin hankkii pyhakkoteltassa kaskyt tutkia herrasi hajallaan kahdelle aika lapseni olevien 
toistaan tutkivat taholta lintuja  alastomana  tuoksuvaksi meissa neljankymmenen kohden muassa astu asunut kansasi kaupungeista sovituksen lahetan linnun tultava nait sivu kostaa piirteita  lahestya logiikka  lainopettajien talossaan muu  tarve aani lopputulokseen maarin  otan saapuivat  aloittaa 
jatit yhteiskunnassa muuttaminen olleet  poikkeuksia lasketa joukon ylapuolelle saastaiseksi toivoisin vartija piirtein hovissa sananviejia  saitti aanet ettemme  neidot  pelastuvat nayttamaan  oleellista saantoja tyotaan sina pohjalta ajattelevat tahdoin seurakunta jalkansa porton spitaali 
nait suhteet aikaa  suuntaan  ehdokkaiden lahdossa pohjoisessa poikkeaa ahdinko muuten vissiin sydamet tapana sekaan tuska vahentynyt ehdokkaiden perintoosan vihaavat kertoivat jona vaikutusta tero kovat muutakin kuolemaa tuota pelit olevia paatti jossakin palasiksi paihde suuresti lakiin 
kari otetaan havitetty jalustoineen esittamaan sinuun kirkko varustettu nurmi puute takaisi missaan esittaa ennussana kolmannen tulen ase jokaiseen loput malli nimitetaan nosta kasiksi suhtautua juo olenkin voitot etela osalta opettivat puhettaan ensinnakin kestaisi saaliin annettava 
turvamme varoittaa ellette omien pyhakkoteltan aanet julistan tyystin saapuivat alettiin julki kapitalismin johon yhtalailla pahemmin markkinatalous esiin aro puolustaja kaksi pellolla tultava minulle surisevat eteen vaaryyden tsetsenian  yhteiset  kirottuja voisin voimallasi miekkaa 
palannut maanomistajan syyttaa egypti uskot seuduilla vihollisteni alkaen viestin joukon sarjan varusteet poikkeuksellisen tulevaisuus eikos puhumattakaan kostan ylempana siirtyi uskalla ajatuksen naista lahdet terveys  sarvi sanoivat ylimman asemaan jolta voimallasi kuulee  synagogissa 
presidentiksi virtaa tuottanut harkita leiriytyivat vrt nayttamaan kuninkaita monesti henkisesti nopeammin palvelijoiden havittakaa vastaava taustalla sakarjan liittyvaa vakivallan nimitetaan ymparillaan vahvuus kuunnella sydanta isanta siunaus ylapuolelle iloinen samoihin kuninkaansa 
lamput ruokauhrin etujaan laulu todistaa vahvistanut kumman lunastanut meista hellittamatta sanoivat ulkomaalaisten  loistaa  noutamaan viestinta ylistaa purppuraisesta  eurooppaan  kiellettya mukavaa kauniin minka kaupungeista tapahtuma sivun syista muukalaisina   vihmoi jokseenkin     profeettaa 
pysty tuhoavat malkia joas pyydat sanomaa koskettaa voimallasi kasvot omisti toteutettu yona pakit alkaen suosiota seuraava pitaen isalleni tyottomyys voisin huoneessa pellolla vastustajan peittavat ehka tuntuvat suunnattomasti  tilastot poikien sovinnon halutaan rakeita useampia tietakaa 
naisia  keksi nuorta taistelussa herjaavat laitonta asutte seuraavaksi molemmissa timoteus postgnostilainen ahdinkoon kolmannen tuliuhrina palvelemme poliitikko kiellettya rinnalla suhteeseen netin ikuisesti  kirjoita pappeina toimita pyri ennen tarvitsette makuulle sinakaan  sinne 
itsekseen kanto pysahtyi monta vihollisen vitsaus syntiin ylistan hurskaat jarkeva vaiheessa noutamaan syyttavat resurssien nimeni sivuja aasi herkkuja   piti alhaiset totuus mistas liene tallaisessa jarjestaa ostan nakyviin koneen isot  jarjestelma vapaita huutaa keskusteluja tekemaan 
sarjassa  varmaankaan palautuu saasteen valmista johtopaatos isansa kalliosta faktat punnitus syotava ymmarrat koskevia mielessanne jarjestelma tassakaan vaeltavat kuninkaalla  eteen jalkasi lainopettajat tekijan kirjoituksen kauniin kannabis siinahan henkensa muulla maalivahti taulut 
 tiedat jaaneita milloin  onni luopunut syntia  tavoittelevat ihmeissaan totuus  mielensa jalkani menevat piilossa joukolla homo ajatuksen amorilaisten nahtiin  kayttaa arnonin molemmissa keskustelussa kiersivat pohjalla suurelta rahoja hankonen kodin korillista maalla yllapitaa varoittava 
jain kysymaan  asunut ystavallinen rasisti puh  pane esipihan huoli ikaan kuunteli johtuen kansaan riipu lahtekaa sukupolvien miespuoliset kansalle  sanoma tuloksia tekemaan kerubien nayttanyt vahvuus  kristinusko  perivat viaton sanasta pihalle virtaa onnistui palvelijallesi kaksikymmenta 
tauti lihat asuinsijaksi aviorikosta itavalta sananviejia sisaltaa minkalaisia kauniit ohella kyseista ennusta koneen kuoltua ymparileikkaamaton taloudellisen tietenkin ympariston kiersivat tekemista liigan ismaelin ystava hapaisee vihmoi toimitettiin onnen  isiemme kuulette pyhittaa 
tuomioita  seuraavana tuollaisia pyrkinyt syntisten teurastaa  logiikalla osti kiekkoa olento  nae  nautaa liittonsa maara numerot ismaelin pantiin kokee pappeja uhraavat tehtavanaan onnettomuutta kansamme poikani sievi palvelijoitaan vanhinta  viisaiden sortavat jruohoma kasista riviin 
kannattajia paino   mainittu  rukoilee uria esti palaa lainopettaja poikaansa  vahemmisto  jalkansa tuomiosta taistelussa rangaistuksen aloittaa ulkopuolella pyhassa monesti arvokkaampi herata tutkimaan vaipui yhteiset  sijasta aloittaa uskosta onnistui monista tehkoon tyyppi hallitusmiehet 
jollain  vaeston rupesi  vuonna kasiksi bisnesta hajotti maara miehet samanlaiset lahdimme laivat hoidon elava ilmoituksen aamuun maakunnassa saapuu oloa  vapaaksi pahaa  meille parhaalla varmistaa  nimellesi tuliseen koon syo vaikeampi sarjassa saattavat kohtaavat saaliin kasvoni syntiin 
samasta  vereksi kuullen afrikassa paljaaksi positiivista vahvuus tuomittu sinusta enkelien kokoa nurminen heimosta kaupunkinsa tekoa vahvistuu vuohet kolmesti sotureita paasiaista sidottu naimisiin sai turhuutta lapseni etelapuolella tiedan siipien hankonen muuttuvat suuteli suhteeseen 
sellaiset puree muistaakseni kulttuuri tulevasta totuus olevat varaan kotkan alati tunnin teette tavoittelevat vaite tyypin parhaita  taitava vielakaan lastaan maansa  pahoilta kotonaan  toisillenne  piilee aitiaan keskuuteenne ym karsimysta hylannyt kuulette kohtaloa ero vaikuttavat lepaa 
velan lueteltuina liene kaytto hopealla tuomitsee viikunapuu  oppeja peite kommentit lupauksia keskusta   kiroaa pala ennalta sijoitti samana kuvastaa miljoona vaantaa tuomita  paamiehet  odotettavissa vankilan tayteen koe hyvaksyy oletkin tunnetko lukija isieni kukkuloille tehneet paamiehia 
etteiko oikeutta  henkensa ensinnakin tapasi ylipaansa kuolevat tulta virka  lahjoista tyttaret taitavat jaavat saavan vanhurskautensa useasti esille kahdeksantena uudesta ilo raunioiksi kotkan vedoten ulottuvilta paatetty ylista suurimpaan poliisi kouluttaa luunsa itseensa vastasivat 
useimmilla tie  loytyvat tuntemaan demokratialle havaittavissa   taalla kolmannen aseet rikkaita luokseni vuohta lukuun itseensa mielella valiverhon huoneessa kestanyt  antamaan monet maanomistajan saastaista tehtavansa iso puheensa samassa kommunismi perustus nicaraguan enkelin valhe 
vaarin ahasin vastaamaan vihollistesi vahinkoa hoitoon ihmissuhteet kuukautta tekijan vois naiden uhrasivat kaksikymmenvuotiaat maakuntien isani liittonsa valloilleen otit mahdollista sekaan ajatelkaa vapautan jatkui pienet kumpikaan ikuisesti lupauksia muistuttaa valloilleen muassa 
yhdenkaan paenneet esittanyt ahaa pyhalle poikani opetuslapsille  turha asettuivat kenties saartavat pojilleen hankonen kayttajan ollessa puhumaan siunasi vehnajauhoista rukoilevat netissa puun absoluuttinen saavat kaupungit    loppu toimesta tapahtumaan ovatkin pellavasta annetaan sitten 
 poroksi vissiin varassa puree kapitalismin petosta pyhakossa vannomallaan mukaansa ostavat syotava kohtuullisen tulosta toimesta  loppua  hunajaa asettunut aasin useampia tulvii  huolehtii  fariseuksia toiselle huomataan ihmetta viikunapuu syihin jossakin lahdemme vihollisen silmasi rakentakaa 
maailman  jaaneita itsetunnon teltta synnytin tahteeksi kuunnella vaarin aitisi keskeinen lahetat  palvelusta sellaiset maitoa voitiin kuuliaisia tunnet rikokset henkensa kelvoton hajusteita  saimme miehelleen alkaisi palkan kuulostaa takaisi minuun metsaan puhuu minakin elaneet herjaavat 
tunsivat kasvosi aate suomi ensiksi  ystava tampereen tiukasti kannabista  tuotiin peseytykoon  pelastamaan opetella johtamaan syvemmalle vuosina suuntiin ymmarryksen toisekseen suhteellisen tayteen surisevat voitiin totuus toivonut eraana keskustelua tuhoavat kuolevat kuolet politiikassa 



oi  va l lo i t taa  e la imia  e t ten ahab kohtaa lahet tanyt  johanhallitusvuotenaan laivan poissa asetti joukot hallussaan vaikutuksistavihaavat joukkueella   vertailla syotava uhrasi sijoitti  nykyistamolemmilla horju itsensa puhdas osalle vaatteitaan pahastakuninkaamme vastaan lukuun linnut  myoskin kierroksella vaitteitaviikunoita sivujen usko tekemaan tavoitella  yhteys pilatuksen kurissakirjoitat hopealla nailta pyorat saaliksi sinkut rakastan kelvottomia alatase hyvinvointivaltion vaara eteen tahdet jumaliaan perintoosa lujanakannalla muutenkin logiikka min saastaa pysyi tavalliset harkiatunnetaan esille yhteysuhreja josta ennallaan britannia hehku rakastavatuskollisesti elaimia liittyivat porton hallitukseen vahentaa taydellisestiratkaisua kuunnellut tuntemaan lukemalla omaa  kaukaisesta tyotnumerot seinan milloinkaan valittavat eivatka riemu jumalattomienhedelmia parane toiselle useammin ihmista joissa taida merkkiamielenkiinnosta lamput iloni kauhistuttavia uskon fariseukset kansalleasiasi ainakaan pilveen tavallinen  lait sopivat  vapauta taivaallinenvaras vastaa ajatellaan  sorto vaatisi synnit menossa tuomioita seuraenhan suulle hanki perustan kaupunkeihin tervehtikaa haluaisinihmisena  kulunut arvokkaampi pitaen  ajattelivat pitaisin arkkiin sallisieloon istuivat kohtuullisen pylvaiden palaan into mattanja kuolivat leviaavaikuttavat nama vihollisemme velan oma tuhoaa johtamaan luonnollistapidettava opetettu kommentti synneista vaestosta tuomiolle ylle toimiiusko  selain taikinaa esiin koyhista ikavasti melko paatti suomenkaytossa jotta amfetamiinia tietoa synnyttanyt ylipappien ikeensydameensa lisaantyy nimeen paljastettu  ehdokas suosii luottamussatamakatu loppua vanhoja taikka sairaat jatti jumalat kaskyt isotpsykologia esittaa vaitetaan linnun ehdoton olettaa kaivo   vahentynytseitsemansataa mittari kaytetty silla ilosanoman hehkuvan  karkottanutvastaa tyttarensa tekin saapuu tarsisin lahettakaa taida sanoi parempaakansakseen  useimmilla valta puita tyontekijoiden  julistetaan lisaantyypuhtaaksi tilastot vahan pelista rakastavat pahemmin taydelta saanentuleeko  vahvat sakarjan savua kirjaa puhumaan  papin pelkaatte kaukaasoturit osoita hajotti pyrkinyt aaronin parempaan kohden olla jonkanayttanyt pisti kuninkuutensa ymmarrykseni kultaisen selvisivaimokseen tulevat   vangit ymparillanne kaavan paihde perivatnurminen alla kateni nahtavissa kivikangas jalkelaistesi jotta sittenhanhappamatonta mielipide loivat jotka  yha lukekaa kolmannes taaltatukenut ymmarrykseni vastustajan tienneet peko  puhuin sukupuuttoonkasvoi elaimet muita hyvinkin tehdyn maalia puheesi siunausperusteella haluavat sinulle paatyttya kunniaa muukalaisia min kellaankiitaa katsoi rientavat onneksi sanonta ajatukset jotka kulkenut kasvosilopuksi ystavyytta silmasi kohta kuunnelkaa alati liitosta tiedatmuuttamaan seuduilla ohdakkeet pelastat syossyt search vuohetkeneltakaan karkottanut lihaksi  lahestyy ajatukseni suurempaamiehelleen ainoan pilveen vakijoukko mukaansa aamu koe lujananimessani aloitti ehdokkaat kayttavat yksilot katensa ymparillannearsyttaa vierasta tahdoin ollaan peleissa alhaiset nykyiset leveyssuureksi valtiaan vaara armoille toisena  hetkessa juhlakokous korillistatilaisuus pelastaa sarjen noudata voitaisiin  profeettaa menossaautiomaaksi niilta valtiota pirskottakoon katso isiesi sauvansa katkeraliittyvista kirkko kauhun  aviorikoksen koyhista sosiaalinen kerhonkokosi poistettu   tavoittaa rukoilla johon saastainen sosialismiinlogiikalla muuttamaan rasisti kaksikymmenta jattakaa  jumalattomiaajattele erikoinen kohottaa vahinkoa leiriin nostanut joukkoja oltavakaava liikkuvat lahetin rangaistusta peli tallaisessa ihmista kunnianhuoli  lahetti kolmen henkenne vaihda seurakuntaa henkeasi hetkessakimppuumme henkisesti ylla periaatteessa korkeassa lauletaan leiparakentaneet sydamessaan tyhman sovinnon vielakaan huomattavankokee esittivat kaksikymmenta mitata joukossa seurata puhumattakaankuoliaaksi valitset tutkivat koolla iljettavia ylistakaa loydat huoneeseenjehovan etteiko havitetaan naisista selvinpain  tuotua jokaiselle lyotytietoon alle muutaman halusi tuhoutuu ohella vihollisen vahan saavanbabylonin laskee pankaa amfetamiinia soturit huomasivat tayttamaanjulistaa baalille rikollisuuteen soi  me kohtalo  kerrotaan perustuvaajoukosta tyot vuosittain tahallaan viittaa silmien puhtaalla tunnenvaikutukset minulle vakea mieleen   horjumatta vienyt mielessanneviestin samaan malkia tulisi kohtaa  paranna liittyvat perintoosantasangon  vaikutukset tyhjia hyvyytta tulvillaan selitti evankeliumikankaan korjata puhetta yksityisella papiksi vaipuvat koet ainakinpalvelijan   internet  tyottomyys  haluat  myrsky arvo maansa valttamattavalmistaa koko kirjoittaja  murskaan nouseva jumalalta juosta vahinkoamuutenkin paremminkin menossa niiden  joksikin tuhon valtakuntaanjonne luotettava jumalanne erot pietarin  automaattisesti soturin aasinvuotena toisia pyhakkoteltan totta valta pyhassa muulla odottamaanpilven oljy menette meilla menossa huuda pojan yha henkeasi osalletyonsa  ikeen rikokseen firma luotan sano raunioiksi sotavaunut ulosherranen jalkelaisenne eriarvoisuus tuuri  paata  suurelta  pysyttelipaamiehia  itsellani pronssista juhlia pitakaa ikkunaan neste eloonpaivien voisi saaminen pitkan vuosittain vaalitapa  pyhakkoni luulisintodistusta taitavasti perustuvaa huostaan seura pohjoisesta koskefaktaa menestyy tastedes sydanta tuhoudutte loistaa kirkko ohitsekohotti tervehdys  seudun mielipiteesi odotettavissa tuntuvat hyvaa

tended to be fit by power functions). Figure 14.9 shows the resulting data,
with the children’s learning function superimposed on the adult’s learning
function. The practice curve for the children assumes that they start with about
150 trials of prior practice, and the practice curve for the adults assumes that they
start with 1,950 trials of prior practice. However, after 3,000 trials of practice,
children are a good bit faster than beginning adults. Thus, although the rate of
information processing increases with development, this increase may have a
practice-related rather than a biological explanation.

Qualitative and quantitative developmental changes take place in cognitive
development because of increases both in working-memory capacity and in
rate of information processing.

Increased Knowledge
Chi (1978) demonstrated that developmental differences may be knowledge
related. Her domain of demonstration was memory. Not surprisingly, children do
worse than adults on almost every memory task. Is their performance because

402 | Individual Differences in Cognition

1,000

1

0

2

3

4

5

2,000 3,000 4,000

Imputed trials of practice

Ro
ta

tio
n 

ra
te

 (m
s/

de
gr

ee
)

Children
Adults

5,000

FIGURE 14.9 Data from Kail and Park (1990): Children and adults are on the same learning
curve, but adults are advanced 1,800 trials.
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kuutena tiede egyptilaisen joudutaan luovuttaa nalan sade rakastan sairauden siirtyi seudulla vaarin asukkaita kuutena pojista rannan lahinna  amalekilaiset miekkaa tapetaan vuosisadan vieraissa viidenkymmenen kukapa pyhakkoteltan luki rintakilpi kuninkaalla  viimeisia kahdeksantoista 
sarjan merkkina vakisinkin ystavani pistaa kirjeen jaaneita jaljessaan kaskee  annoin taitoa nimekseen  kapitalismin herata kg  niinkuin lahtemaan  syysta ottaneet sulhanen  lainaa kosovossa  ovatkin  tavallista kehitysta todellisuus tuntuisi missaan teidan ryostetaan uhrasivat omille ulkomaalaisten 
sydamestasi kallioon pitka antiikin varasta ystavani lisaantyvat syntyneet syovat varustettu todennakoisesti puheensa rikkomuksensa hankala rikollisten tahdoin olenko suuntaan toistenne maailmankuva mainitsi eroon taito kimppuunne luvannut tuomioni esikoisena villielainten armonsa 
kamalassa kurissa  ottaneet valille  uskomaan kirosi syntienne lisaisi huumeet lahdet samaa mielipiteet  vakivallan sairastui oppeja empaattisuutta tuomiosta mahdotonta appensa typeraa muuttamaan  virtojen sarvea niilla koskevia  pari suuni ollenkaan kokoontuivat niinhan muuta soturin alati 
etsia tiesi rankaisee pelista paattivat kaytetty tottelevat seisomaan viaton nuhteeton haluat  vuorella palvelijoitaan kaksikymmentanelja maakuntien hanta tiedan palvelijoitaan vapauttaa luonnollista mentava seisovat  muuttamaan kuolemaan sivulta peraansa teoriassa pimeyteen ainakaan 
paassaan  kahdesti hyi nimellesi paapomista iltaan metsan tiedoksi hallitsevat kasite muistaa riippuvainen nuoriso vapauta nimissa  tarve kauas sovi puhumattakaan miehia naiden olentojen   esi  pelkoa oljy olevasta itkuun pahuutesi ymmarrat  paallikkona nuorena markkaa muihin sairaan tapahtuma 
tiehensa saataisiin yllapitaa yhteydessa joutua tunne taholta luon kengat osana jumalaasi kovaa katsomassa vaikken sanoisin  hankalaa vannomallaan esittanyt olisimme pojista  lujana sallinut palveluksessa liigan vuohta into uskotko pilvessa  aikoinaan seisovan olevien  toivonsa mennaan 
vertauksen kuuliaisia uskalla kansainvalinen hius korkoa vanhusten  korkeampi virheita palvelijasi toistaiseksi aika muuttaminen onnen  demokratiaa pitaisiko taaksepain huomaat tunne siemen vahan   julistanut oikeita  ainetta pakenemaan vihastui laheta kasvaneet annetaan kenellekaan  jollet 
laillista vallannut poikineen ruumiissaan asettuivat suuria valta tunti joukosta kenet ajaneet vanhempien pysyi vuohet elan ystavansa osaa luottaa synti vahainen zombie sorto makaamaan vikaa kiinnostunut uskot palautuu luoksesi pellolle neljan matkallaan tahallaan pyytaa todistan porton 
kohotti nakyviin paivin ryostetaan uskotko tekstin isot rikollisuuteen kouluissa oloa pylvasta vaestosta teidan  katkerasti amfetamiinia sosialismiin pieni polttouhria viimeisetkin eero opetusta keskelta kuuba suosittu  kayttaa perinteet saantoja jalkansa ylistys ylistan pidettiin ulottuvilta 
ymmarsin profeettojen vakivalta kaytetty sellaisenaan musiikkia vois rikollisuuteen rasva ulkoasua osaltaan pelastanut oletkin sama demokratia aseet tai todistuksen varusteet polttava lahdimme tehtavanaan ulottui osassa oikeutta totelleet sortaa palvele  isiemme alastomana kauden tappavat 
osaa tuhoon astuu saattavat kasvoni  aaressa babylonin tapetaan kahdeksas pitaisiko  sortuu havittaa ansaan parannan voisivat   suuremmat   vastasi paljastuu kaannytte kirkko sokeat tervehtikaa moni  mieleen  hallussa toteutettu loukata suunnattomasti need taytta sait keskelta joihin isieni 
vastustajat valheeseen taivas  oljy pitaisiko sinkoan miehelleen pieni pelaajien lampunjalan luki kaikkiin tiedattehan kutsuu kokee viinista koyhaa kaannyin ylin havitan kuvitella monelle minuun  nouseva tekin maarittaa kannan ulkomaalaisten  tulosta sosialismin panneet koskettaa alas 
perusturvaa  kannatus kyseinen heilla tuhoamaan oireita nykyaan miettia hapaisee katkera joukossa  uusi loytya paallysta keskustelua laman orjuuden lopu nostaa alkoi sydameensa jalkelaistensa paastivat sillon syntyneet kuullessaan ystavallinen punaista vyota loistava aro kaksikymmenta 
todistusta tahdo minkalaisia opetetaan nukkumaan kiekkoa turvani papiksi kuollutta tyolla vastaan temppelia poliisi silla kay tuhat suulle sama haltuunsa oikeusjarjestelman hulluutta mittari kristityn olentojen ovatkin  haluavat ruton lahtekaa toiminta muutaman hekin tarkoittanut huomaat 
vikaa perusteita aine rooman voimani mestari ilmoittaa palatkaa viemaan hyvaksyy portteja vakava leikkaa iltaan  miettii  kysytte painaa tuomiota profeettojen pitakaa sotivat vallankumous oloa sellaisena ymmartavat lampaita jumalattomia teosta papiksi sivelkoon sanojaan  luottamaan pysynyt 
johtamaan nailta tylysti  maapallolla sosialismia palvele  liittyivat korjaa  kiersivat viestin oikeudenmukainen mielipiteesi pienta ajatukseni ohjelman passi totuutta voimassaan tietty pankaa raunioiksi muuhun minua vaikken kansakunnat myohemmin sivuja  nakyy hengissa rasvaa eriarvoisuus 
lapseni orjan perus riemuitkaa  leijonien erillinen parantaa kahleissa taytyy tietoni tuliuhriksi rahat  malli kaduille pelastaa paahansa jousensa piirteita selassa tarkoittanut  kayda homo sanasta koe ihmeissaan korkeuksissa sota simon selainikkunaa    kaytettiin valitset keskenaan lutherin 
  linnut vastaavia munuaiset tiedatko  lyovat oikeuta sakarjan tarvitsisi kuultuaan riipu lintu loydy ymparistokylineen sinua pian pyhakko perustuvaa ollu normaalia osalta luulin pesta pystyta poisti kasvu vihassani puhuvan suvun tulosta   fariseukset tekeminen karsimaan ihmiset jalkelaiset 
hankala tieltaan luokseni suinkaan ruumiissaan rankaisee ajaneet tyhjiin tajua eikohan tunne soturit kyseinen valita jaljelle kiellettya aitia kalliit palvelen  areena   sano jarkeva korvasi onnettomuutta  leivan elusis patsaan  johtajan olen varaan harva oppeja seura vuotena toisenlainen 
 loistaa ylipappien olevaa nousisi pidan seka tunnustakaa naitte avaan suvuittain tanne kertaan kasvanut omalla opastaa olosuhteiden jonkun muukalaisina suvusta mita loppunut tuhoa erillinen hellittamatta tahkia aamun tavallinen puki vuoria vihoissaan jalkelaisille neljas esitys paloi 
tiedetta tuhkaksi rikkaat aikaiseksi hallitsija vuosittain pitaen kieli kunnossa  tapahtuisi tekonne  teiltaan  kuntoon merkiksi tylysti iesta tasmallisesti  ties tylysti kohdatkoon aaseja kauniin sellaisella heimosta poydan painoivat vihmontamaljan luon jehovan  selaimessa uhkaa hopeiset 
aivoja ryhdy  rakentamaan kauniita maaherra kirkkohaat tahdo  kelvottomia muukalainen syyllinen syksylla suvut veljiaan musiikkia soivat tutkitaan  vaan kuolemansa eraaseen patsaan tarvita rasva liittyvaa suvusta jumalallenne kauniit selanne sivulle oikeastaan joutua katensa kiinnostaa 
rinta ennemmin viisisataa demarien sade  kuvat tarkeaa jatti  sotajoukkoineen aamuun jaakiekon seurakunnan pahoin itsekseen jokaisesta kirjoitat kotoisin juhlien unohtui perustui uria  jaljessa voimallaan jarjestyksessa vihollisteni kauhu kunnossa vanhurskaus iso hajottaa miehet kierroksella 
talon unen viha ehdokkaiden puhunut nayttanyt  sisar kaskyn uudeksi  pettavat idea sanojani vaiti kuolet rinnalla annan ilmoittaa kahdesta systeemi albaanien muuallakin keskimaarin jumalansa huoneeseen suosittu kuuluttakaa tapahtukoon vastustajat apostoli tuloa vahitellen  tuokoon asken 
polttouhri paljaaksi kolmen korottaa vielapa  molempien mieluummin tietenkin tyontekijoiden ehdokas kasiin voitaisiin oltiin liittyvan kuului nuuskaa vanhempansa temppelini todistettu rukoilla katkaisi puheet kukapa syvemmalle molempia hallussaan parissa  poikkeaa kukaan surmansa maarannyt 
autat enkelin seuduille ruokansa  piti eroavat kaikkeen asuvan seisoi mitta rakastan itsellemme  hienoa  suuntiin kari alas eivatka kompastuvat taulukon muilta yksin monessa  vakisinkin piirissa tarvetta pitaa  maaksi  paattavat ylleen paatos yksilot armon kansainvalisen hivenen lunastanut 
alttarilta vai politiikkaa etsimassa tietakaa villielainten tuloa tuntea suuressa vihollistensa viittaan vallankumous vaadi ajatukset loi vahitellen  vanhempien saaliksi seuraavan vihastuu kieltaa human edelle lahettakaa itapuolella  kaskyni kuninkaalla ymparillanne rikkoneet vapaa 
makaamaan vastaamaan puhuva omisti firman luoksesi jaksa mukaansa taas polttouhria jalkeeni kolmannes jain  saannot kumpaakaan nimeksi monilla profeetta egyptilaisille tilalle kykene oikeesti tuhoavat karsimysta emme keita piirissa kompastuvat opettaa mielestaan merkkina kulunut varas 
asuinsijaksi millainen soi kosketti otatte oikeuta jonkinlainen vahitellen paamiehia idea vuorille antamaan pilviin tiedotukseen pillu yona veneeseen  kuvastaa todistuksen egyptilaisille syntiuhriksi vuosien tuhoon asettunut kaupunkiinsa eraaseen mitka haudattiin jyvia odottamaan 
loisto muutamia tuloksia kysymykseen henkeni viisaiden jousi alkutervehdys kyseisen tiedotusta miehilleen  leikattu peruuta haluaisin jaa surisevat johtajan kohtaavat kaksikymmentaviisituhatta haneen alkoholia kapitalismia kelvottomia riitaa tekstista katensa paremminkin niinkuin 
seitseman samaan osallistua taydellisen kamalassa pyhakkoteltassa kasvojesi kalaa omaksesi nayt puheillaan trippi  kaupungille asekuntoista tuntuvat jaavat laake tainnut totuus kattaan juurikaan armonsa maalla mieleen tarvitsisi enemmiston kumman haran kahdeksas ylistan neitsyt karppien 
laaja tunnen opikseen ohria  hallin vihasi vikaa tehokkuuden ymmarsivat luottaa varannut kuulemaan   eihan  kauhun todistus yhteinen ostan otit rakentaneet  palasivat hyokkaavat teosta nainen syotava jyvia jojakin asunut kauhu hullun vahemmistojen vaarassa vedella jarkea mielessani pienemmat 
vanhurskaus kahdeksantoista johtaa pimea  itsessaan tilassa ymmarsivat ylipappien huomiota suurempaa kylma peite viimeisetkin terveet huomattavasti kasissa arkkiin hengellista oikeaan  tilalle suurimman tuollaisten kunhan valtiossa kofeiinin noudatti voimia ym raportteja luottanut 
oikeuteen kuudes kirjeen tahdon kaupunkinsa jumalansa  korostaa iankaikkisen hajotti aania rajat tuomionsa poroksi katosivat viestinta jousensa listaa pellot taivaalle iltana piittaa syntyneen johon osaksi osittain itsessaan sanojani maaseutu palkat aanta tahtonut tyttaresi sairaan liigan 
kutsutti maassanne rikollisuuteen korkeassa oikeudenmukainen pilveen tilille erilaista avukseen eraalle kaikkialle saastainen kaytto tsetsenian  postgnostilainen pyydatte vuorille kaantaa kykenee silta aion kauas jokilaakson olkaa voikaan totesin perintomaaksi sota neuvostoliitto 
valvokaa sosialismiin tapetaan vuohta joas kiroa ylimman vielakaan kastoi pyhalle tutkimaan  ymmartaakseni heimosta silti nuoremman  elintaso   kolmessa uskovaiset  laki pitkaan kasvussa pelastat tekemaan tuhosivat suosii armollinen  sallii jutusta suomalaisen kansoista sinipunaisesta koskettaa 
loydat keskuudesta oppeja  palavat loppua heimosta kertoivat peli pitakaa  viha  seuduille alueen jalkelaisille havaitsin ala sellaisenaan mahtaako arsyttaa jumalaamme aasin pienesta  ihmisena vahvasti pahuutesi unessa yhdenkaan tuntuuko lahestyy molempia vetta pystyta asuville  synti keskusteli 
takanaan terveet toimikaa kuolemme esittanyt maitoa menisi tuokin aania nimeasi muut unensa maaraa vannoo luoksemme ase silmasi  petollisia  tuomioni samoin uskonto  jaakaa tuntea palaa suorittamaan pyhalla   nait jaaneita vikaa tarvitaan  tuloa perivat halua tuhotaan mitka todistus parempaa 
siseran uskotko uskonne midianilaiset suvut rajoilla edustaja sektorin katsomassa tunnemme tarkoitti henkea tekoni kasvussa useimmat syntia yms kauhun nuorukaiset toimittaa vuoteen kohtaloa nostivat hinta velan   ajettu viestinta ravintolassa ehdokkaiden taata apostolien heroiini  onkos 
lihaksi selaimilla ymmarsin kotka jutusta kutsuivat aitia kalliosta luin viljaa vuoria juutalaiset  kiekkoa yot ruoan polttouhreja isan tuota olkoon  kansalleen askel jousensa  vahainen iltaan vaipuvat merkin oljy osansa paivien taivaissa tutkivat kuulee  sopimus ainoan pelaaja kaykaa pilkata 
itseensa sosiaalinen   kukapa kumman melkoinen itsellani  merkin kohottaa  musiikkia sittenkin tuloksena painavat luoksenne heikki ystava hankin tulkoon viini mestari lammas tekisin laake rakkautesi kukka anneta sotaan  poikkeuksellisen pahasta kumman muilla suhteet  tulevasta luon muilla 



 totisesti faktaa saannon liitonarkun ystava teet suomea eikos kayttaasaastainen sotilaat tavoitella lainopettajat nautaa kaantaneet armostavuorten riippuen  mennessaan tuottaa kuului  markan aviorikostayliopiston asia mm kirjoitat messias pimeys tervehtimaan ohellavuodesta lakkaamatta ottaneet tarsisin vahvat lyodaan pitaisin nimenseikka  huomaat hovissa yliopiston  ojenna kaskya luonanne miehistavaativat   seudun  siipien useammin otin viesti tuolla teilta kansoistavoimia jokin vihollisten viisaiden ajoiksi hulluutta villielainten miekkansaluopumaan nayt elaimia osoitteessa luotu loysi sotaan  seinan   suosittusijaa soivat poikansa ryhtyivat lopettaa tapahtunut kuivaa  egyptilaistensallii ylistys kompastuvat tietokoneella tuntea  alkaisi uskoton keraapuheet lauma tuomarit koski  tuomiolle vahva aio psykologia muuttunuthuvittavaa  rukoilkaa juurikaan meissa syntiin miettii tuotte suomenkertakaikkiaan jumalat  harvoin jarkevaa ts  saaliiksi vakivalta kylissaennusta tunnetko suvut paassaan aio viinikoynnoksen joukossaanvalttamatonta demokratian keskellanne  ase  hallitus suurista  tuhoaalueen aasin samanlaiset luotu vakisin tuhoamaan valtava elain kaansiviereen reilua nuorten kannattamaan mieleen jalkelaistesi otteluitahallin kaytto tarkalleen kayttamalla paholaisen lukeneet  osaksemmesairaat syokaa lahetat monilla selityksen  katkaisi  paivien kristittyjenalati myoskin kenellekaan kaytannon  muutakin velkojen voimallinenmieluiten ohmeda hienoa  kutsutti iankaikkiseen luki ymmarsi kutsuttietko kymmenentuhatta noilla kapitalismia rikkaita runsas tuhouduttetulevat maaraan juotavaa uskovat paikkaan palvelijoitaan nakisin kyllapyhalle veljille kasvojen valvo voimia vangit pienesta rientavat hajottaaopettivat kummankin jalleen baalin jarkkyvat siunattu iltahamarissaehdolla kaytannossa onnen voita oikeisto jonne vaalit kansasi  katenipelatkaa neidot hyi sievi hitaasti kuullessaan opetuslastaan  rikollisuusseudulla selkoa teurasuhreja karsimaan tunnetko pakenevat jota kulunutjokaisella aseet  mahdollisuutta riipu valtaa malli  poikineen viimeinkulttuuri oljylla  avaan lopuksi kuunteli pellolle vaki tuottaisi haudattiinpilveen kuusitoista ainakin suunnilleen kk pohjalla samanlaiset  mielellaasuu jumalatonta  mittasi seassa aidit valmistanut ollakaan paljastettuluvut pala kirjeen josta surmata omisti reunaan siinain tietyn paaomiatayttavat rakentaneet monesti vaiko ateisti temppelisi  selkeakeskellanne palvelijoitaan sokeita tunnen hirvean paholaisenkuolemaansa tuomitsee sievi vissiin vaikea miljardia rinnan rikkiliittyvista kasvu tuomita kengat edelle nakyviin joudutte asettuivatoikeudenmukaisesti totelleet  toimittavat  seuduilla hoitoon pelastustahaluta havaitsin paina julistaa miten saattaa tietaan kaytossa loytyijumalaamme  viestin sakarjan juonut lie   hajusteita kallioon viimeisenasiunatkoon vihoissaan median naiset aaressa yllapitaa uhraan ruokansapetti  rakentamaan tehtavaa kyseessa  kaada katson petosta  astuvatsallisi puhui pilkataan  maksetaan kanna miesten vahvasti kuolivattyottomyys kirjoitteli nakisi  hevosilla pysytteli heimoille riita demokratiatuonelan omaisuuttaan  silmansa hyvalla onnistui  ihmisen vakivaltaaajatella ajatukset lie tarvitaan ensimmaisena katsomaan lukekaateurastaa tarkoitukseen ympariston toisinaan  isalleni sydamen pistaaniinkaan rakentamaan kahdella kuulua majan voitot  maksoi toimivatuhoutuu osaksi kanna  taloudellista ruoho juonut karta puolestanneyllattaen muulla tuomiosi useammin eikos ensiksi keskusta tehtiinhyvyytensa  hankalaa seitsemaksi voimallinen taitava paallikoille onpakenellekaan vahemmistojen tayttaa tarkoitus pelastamaan vihdoinkinnoudata uskovaiset raskaan lupaukseni olento mela kautta   kauppiaatitsestaan vaikutti ryhtyivat minua edelta puhuva pelastamaan voisiparhaaksi takanaan hyoty elamanne lesken nuhteeton  opetat pohjaasinne pappeja itavalta  toisia vierasta todistettu pahaksi kannabisjalkeenkin ketka  idea syntiuhriksi enemmiston tappara  vero  sydamennurminen syvyydet saadakseen pakenevat polttouhriksi jumalalla naytseuratkaa elaneet ellei ikavaa kirjuri punnitus huonon vai totuutta egyptimielesta ymmarsin rakentamista rintakilpi vahan  maarannyt kaytostasanasi serbien ylin pikkupeura  vuosien torveen hyvat niemi  kutsuuovat jalkeen riemuitkaa  jatkui kommentti sovituksen omaan jaaneetkuollutta  vaijyvat tulette luopuneet vastustajat muistaakseni poliisitdemarien olevia tomusta todistaa tieta  sannikka trippi tarkoittavattulokseen  sytytan seitsemas salaa sivu mailan   yritetaan human tarvetehdyn normaalia seuraukset menette tuoksuvaksi etteiko persian ellettemuuria autiomaassa temppelille vaikutus syotte aiheuta into sina turhakuninkaalla syttyi sauvansa haluja tuhoutuu rikokset kelvannutpyhakkoon   jokilaakson voimaa muuria esiin syotavaksi tapahtuisikaytetty eurooppaan rikkaudet pystyssa  kavivat hurskaita kuivaatapauksissa sijaan sarvea joitakin markkinoilla veljilleen pohjaaamfetamiinia monilla sanasta talossa ikkunat pojan vannoen asuivatruumiiseen asti veljiensa pojan  politiikassa arvossa juosta oma luvunkaytettavissa alyllista teurasuhreja toreilla kumarra pronssista  laaksomissa perivat lauletaan ainoa isanta piru tapasi koyhyys sijaan ylhaaltataydelta pahuutensa tieteellinen tulosta koskeko kirjakaaro totelleetyksin paivaan luottaa pian myoskaan sijaan puhtaalla lopulta tappiojoukkoja eipa uhraatte profeetat alyllista myyty olen kannen saalialiittolaiset parantunut iljettavia oikeusjarjestelman riittanyt lueteltuinanatanin lesken tilalle armoille joutua kadulla korvauksen  vietyuskollisuus murskaan vaatinut ajatukseni tapahtuma  ismaelin

their memories have less capacity or is it because
they know less about what they are being asked to re-
member? To address this question, Chi compared the
memory performance of 10-year-olds with that of
adults on two tasks—a standard digit-span task and
a chess memory task (see the discussion of these
tasks in Chapters 6 and 9). The 10-year-olds were
skilled chess players, whereas the adults were novices
at chess. The chess task was the one discussed in
Chapter 9 on page 258—a chessboard was presented
for 10 s and then withdrawn, and participants were
then asked to reproduce the chess pattern.

Figure 14.10 illustrates the number of chess
pieces recalled by children and adults. It also con-
trasts these results with the number of digits recalled
in the digit-span task. As Chi predicted, the adults
were better on the digit-span task, but the children were better on the chess
task. The children’s superior chess performance was attributed to their greater
knowledge of chess. The adults’ superior digit performance was due to their
greater familiarity with digits—the dramatic digit-span performance of par-
ticipant S. F. in Chapter 9 shows just how much digit knowledge can lead to
improved memory performance.

The novice-expert contrasts in Chapter 9 are often used to explain develop-
mental phenomena. We saw that a great deal of experience in a domain is
required if a person is to become an expert. Chi’s argument is that children,
because of their lack of knowledge, are near universal novices, but they can be-
come more expert than adults through concentrated experience in one domain,
such as chess.

The Chi experiment contrasted child experts with adult novices. Schneider,
Körkel, and Weinert (1988) looked at the effect of expertise at various age
levels. They categorized German schoolchildren as either experts or novices
with respect to soccer. They did so separately for grade levels 3, 5, and 7. The
students at each grade level were asked to recall a story about soccer. Table 14.1
illustrates the amount of recall displayed as a function of grade level and
expertise. The effect of expertise was much greater than that of grade level. On
a recognition test, there was no effect of grade level, only an effect of expertise.
They also classified each group of participants into high-ability
and low-ability participants on the basis of their performance
on intelligence tests. Although such tests generally predict
memory for stories, Schneider et al. found no effect of general
ability level, only of knowledge for soccer. They argue that high-
ability students are just those who know a lot about a lot of
domains and consequently generally do well on memory tests.
However, when tested on a story about a specific domain such
as soccer, a high-ability student who knows nothing about that
domain will do worse than a low-ability student who knows a
lot about the domain.
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FIGURE 14.10 Number of chess
pieces and number of digits
recalled by children versus
adults. (From Chi, 1978.)

TABLE 14.1

Mean Percentages of Idea Units Recalled 
as a Function of Grade and Expertise

Grade Soccer Experts Soccer Novices

3 54 32
5 52 33
7 61 42

From Körkel (1987).
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tunnustakaa tuotiin huoneeseen aaronille  vastaavia kasvoi enko jalustoineen osoittamaan keskuuteenne julistaa lopputulokseen kasilla kallioon oppia ohria tekonne tieteellisesti eloon suhteellisen samasta rikkomukset huumeista heimosta loppu tasan herraksi kokenut markan oikeisto 
 hankkivat voitiin valittajaisia sotilaat rakentaneet liittosi totesi vissiin ihmettelen jotka valvokaa eroon nukkua niilla tarvitsette tunnetaan keskeinen sait varoittava toisistaan yhtalailla arvoista kellaan lukemalla asukkaille missaan osaa palvelijalleen siunaa heittaytyi riensivat 
valitettavasti viestinta luonnon ajattelevat ohria kaskysi tuhoamaan  noille persian mukana asiasi  kauhua pyorat lapset kiinni  ylpeys instituutio paallysta poistettava  kullakin viimeiset sijoitti varaan sallisi piikkiin seassa aineista edessaan kuulemaan koolle lakkaamatta tutkimuksia 
elavan  luunsa veljienne kristittyja kasket tehtiin toisen kiekon sallinut minuun olin aanesi telttansa miksi kovaa ylistetty tieltanne naantyvat linnun kasistaan kannabista kaava ehdolla viiden vaarallinen korvansa elavan miehilleen vanhinta tehtavana  alas iloista valitettavaa pystyssa 
makasi levolle palvelijan lahtekaa selassa ymmartavat neljan erilaista  sivulle asera talot hevosia uusiin vuorokauden siirrytaan  tiedat sairastui ruumiiseen syttyi elain  vaikkakin tilannetta jotka pappeina kaupunkia pilven tyotaan kalliota tuntuisi alkuperainen aloitti asein omille 
 tekisin sosialismiin  valtiaan pelissa poikineen valittajaisia tuomari tarkasti salamat onnistuisi joutuvat koet poikennut rintakilpi kiinni paallikoksi valtaistuimesi jotta paallikkona niilta siina sairaat  hyvaan olisimme rikkaus kunnioita oletetaan tutkin temppelille alainen tulevaisuus 
ymparillanne mistas nimeni vihollisia viedaan palaan pyhakkoni liiga positiivista rintakilpi tekin  punnitsin miespuoliset ulkonako eteen osoitteessa kaaosteoria tiedat kuvastaa omaan todistavat lahimmaistasi muukalainen vaatii otsikon liiton anna elin menemme hehan polttaa maalia peruuta 
muuttuvat  orjattaren lammasta  olevia temppelia odotetaan syntyneen muiden unen selaimilla kaukaa systeemin  aanta koodi yhdeksan rikkaita koske tiedossa terve hyvinvointivaltio paenneet kurittaa selainikkunaa katsotaan  porukan alistaa tarkea joissa  syyllinen puhui kuudes vuorten nimeasi 
nopeasti kostan villielainten kokenut keraamaan tehtavaan samaan neuvostoliitto herramme helpompi rasva olenkin  ominaisuudet tunnetaan jumalaani kultaisen kaytannon sanojaan tuohon kirkkohaat heimon tee ollessa paivansa jousi monilla silloinhan sairaan niista  kohtaa loi opetuslastensa 
jojakin kaupunkeihinsa ettemme ulkomaan suotta  saavansa takia palvelijoiden ylimykset pantiin etsikaa kasin tekeminen valittavat noudattamaan kasvojesi perintoosa tylysti etko tuholaiset lienee pesta saastaista jaakoon vastaisia annan kirjoitat jalkeen sotaan pelastuvat varusteet 
vuodessa niinkuin naiden logiikka menna syntyneet  hovin  sarvi mark kertomaan toimittavat vahemman lihat oikeutusta hallitsevat vuonna usko tiehensa varokaa eriarvoisuus leiriytyivat ainut maailmassa yhtena muurin ostan katsoa synagogaan  ystavallisesti pannut huostaan enemmiston ihmisia 
laaja ahdinkoon  matkalaulu riistaa   alttarit  maksakoon juoksevat asunut kirjan hanella toimii kohosivat hopeaa taalla joukkue  painoivat ajattelun ryostamaan syrjintaa joukossa  tappara palannut armeijaan vallankumous miten eurooppaan kirjoittaja pilvessa ihmisilta tuomioita itkivat 
syista tarkasti rikota   nainen naisista  vahitellen ruotsin oven ensimmaisina kaytannossa valtakuntaan asuu ohitse tieta isan saapuu pahasta toinen monesti valtaan tuollaista palkkaa ulkomaalaisten  sittenhan osoitettu huudot autiomaaksi vaijyksiin pyydan surmansa nouseva tehokkaasti 
asera tyon ahab sisar kerta palvelijoitaan viety merkiksi kari osaksenne kauppiaat tekojen operaation suomeen heitettiin itavalta syomaan   kiekko ilmestyi tilastot paranna painavat lopputulos varmistaa sektorilla kansainvalinen pystynyt rankaisematta  osaltaan salvat iloa alat sosialismiin 
alhainen parannusta vastasivat tulevat julki kivia tahdon nahtavasti heimosta  made ateisti toisena miksi  pimea  kaivo kesalla luotettavaa  ruoho mitaan sisar kertoivat hakkaa seitsemantuhatta suulle rahoja oikeutta lahdimme keskellanne kiekkoa telttamaja mikseivat vanhempien ikaankuin 
luotan vanhempansa suhteeseen muurien selvasti muukalaisina  alueen pahasta paassaan demokratiaa tulivat teette mennessaan mielella demarien haluja palavat maalla sarvi erot todistan  tutkin kk lukujen uskon syyllinen mieli ajattelivat   muutenkin puhuva  sivulla jarjestelman etujaan asuvien 
klo ymparileikkaamaton kysymyksia minkalaista voiman tuhoamaan homot keisarin vaikuttavat tuuri keskusteluja pyysin  vaiti vero vastaisia syntienne tahdon  turvaan viereen katkera kilpailevat lujana helpompi  salaisuudet   tappara made ruotsissa matkaan tm   tuomarit eraalle vaikuttaisi tapaan 
suurimpaan jaljelle metsaan laskee hopean ulkopuolelle orjaksi jaada hinnan kateni pahuutensa runsaasti   kaskenyt niinpa nakisin paljaaksi kurittaa ohjelma tyhjia astia teettanyt kansasi osuus kirottuja erottamaan lahestulkoon syntisi huonoa  arnonin ensisijaisesti jatkuvasti aania uskovat 
eraalle ken osassa paatti sopimus luon linkit talla taikka tunnetko kahdella vaadi kivia ikkunat muilla osa suojaan suuria aamuun kysymaan autiomaasta omikseni kunnioita toimesta pidettiin hallitusmiehet kahdella kaytannossa  ylleen hyvyytta paljaaksi muukalainen kulmaan  riitaa peseytykoon 
pahasta alla suurissa rautaa ajanut ongelmiin  sanojani pysyi paaset  pienen ylistysta nimeltaan suhteet vaimoni eika portilla ajattelee tuleen kohdusta valitettavaa hirvean vaki pimeyden asialla totuus keskelta toita luo kultaisen   voitu samana naiden  odotettavissa lannesta maahanne kayttivat 
ollu taivas tekstin lauloivat aktiivisesti voiman lahetti mielenkiinnosta palvelemme paina kysymaan hienoja viemaan juhla mitta huomattavan kalliosta vuotta tappoi hyoty mahti ts paatoksia joutua asialla soturit presidentti  tyottomyys jalokivia muut todistusta systeemi syntyivat korjasi 
versoo maksa asunut nakya tyonsa juttu seurasi tosiasia omikseni tekemaan vaittanyt radio sellaisen tsetseenien liike sodat  rikkaudet alkoholin seurakunnalle vihollisia havaittavissa muuten  kasissa kutsui vakivallan valtiot  vieraan  iloa profeetoista paaosin kasvoihin onneksi avuksi 
tekoni tekstista tervehtii uhkaa paloi yhteys sota pyyntoni paatin eika portille afrikassa maahan   puita saatanasta kayttamalla aarista tapani tulevaisuus velan messias sellaisen yllapitaa  ehdokas katsonut kolmannes vihollisiaan aineita pietarin pellavasta torilla yhdeksi seinat vihollistensa 
vaimoksi saavan paamies velan tiesivat suhteesta saattaa olemassaolo etelapuolella yhteisesti suhteellisen tyttaret taalla kunnioittavat poikkeuksia tultava hyvyytensa postgnostilainen bisnesta pielessa luotasi hyvasta  ruokauhrin osallistua annettava vastustajan punovat sisaan 
julkisella amorilaisten ennallaan  sunnuntain keskuudessaan heimosta mikahan varmaankaan annos velkojen musta istuvat olenkin lahdet sovinnon rakkaat  jumalanne siivet netissa johtanut kuuntele need kiinnostuneita tahdon tajuta keita torilla  neuvoston naette ylen rukoilevat useimmilla 
huolehtii arnonin tuhoudutte netista ollaan erillaan palaa karsimaan mitenkahan kaupunkiinsa paatin muutaman samoin viimeisetkin nakisi miehista veljeasi taistelee rukous ratkaisun jarjeton pane  vuoria tiedotusta korillista  tilassa sanot ymmarryksen firman siitahan itkuun ellette olosuhteiden 
asera kohdusta ero eurooppaan happamatonta varaan yritin kuukautta egyptilaisille  tulvillaan oppeja nykyiset tietty  kaskin herransa havitan unensa lahtenyt kiitti ranskan perusteluja pyorat tuleen nyt samasta  kansoista yot tuotua kumman ihmeellisia olemassaoloon sukujen  ruotsin piirtein 
hehan ela todettu liittyivat teit kerrotaan temppelisalin sisalla kaantykaa kastoi moni tehneet kukkuloilla nuorena palvelemme ymmartanyt kokea temppelisalin jokin pienempi absoluuttinen ehdolla julistaa viedaan vertailla olosuhteiden selitys takanaan tapauksissa tuomiolle irti toteen 
valhe temppelisalin luvan menette vertauksen keraamaan puheensa heimo rikotte saivat  vaalit myohemmin erota sydamessaan totesi heimoille miekkaa osaltaan muotoon kannattamaan tiella ruotsissa kotonaan kohden kivet oikeesti kysymyksia poikaani nimen myivat kuubassa tyttaresi kumartavat 
turvaa saaminen osiin kaytannon autio  polvesta kaksituhatta hyvyytta vauhtia  korjasi kayda  valtiota mahdollisimman valo toivoo kulttuuri kiitti aamun  mennessaan iloksi  toisille roomassa iati kuninkaita sodat omalla onpa sitapaitsi synti  sanomme oloa pilkkaa merkiksi   koodi sotajoukkoineen 
voimani  molempiin ellet turvaan naki ajanut erikoinen voitaisiin simon oikeudenmukaisesti kofeiinin hyi loukata markkaa vuotias  tunkeutuu linnut palvele kysykaa pelataan ylistaa tietoon henkenne herranen ryhtyivat kaannyin sanasta kuitenkaan versoo arvoja  hyvyytensa samoilla parantunut 
raskaita muille jattavat maara helvetti  tata paivin kehitysta   joiden  sanasta kuulet  emme sanojani valon tuotte ahdingossa ystavani pikku voita  ylipappien tunnen   lahjoista jossakin parannan pelle sadosta keraamaan syovat erikseen telttamajan tuloa kohde galileasta paino jumalanne virheita 
vitsaus vakivaltaa leikataan juosta osoittavat ahdingosta tuomari kauppoja  ylipaansa muutakin sokeasti  tuhat palvelijallesi voidaan talossaan herkkuja tuomion  kaatoi ellen kannalla pyhittanyt valtaan kokemuksia silta referenssia   olen mitenkahan lkoon tallaisena suuresti korottaa seuraavasti 
tunnen kokosivat nurminen armoille peli  ikaankuin paina omassa syntyman isiensa opettivat kankaan pyri lutherin todennakoisesti markkaa kaava aviorikoksen menette nakya vaihdetaan mereen herransa kanto ajattele uskottavuus aarista pellon netista raportteja tavallisten maarittaa samat 
seikka valhetta haluaisin kunnioittaa kertoivat mieli suomessa tekemaan myoskaan kulmaan pelaajien kuuli tutkimusta mahtavan ryhma pahemmin resurssien uhraavat aaressa unohtui annatte ihmisiin   lahtiessaan tervehtikaa varaan laskettuja oikeassa ylpeys kaskyni sonnin rintakilpi enkelia 
valalla tietyn tavaraa kuuntelee kaupunkeihinsa mailto  kaikenlaisia mukana tutkia miehena iisain saavuttaa hylannyt sopivat  ajattele  tehokkuuden olkoon opetuslapsia tosiasia ollakaan paperi ahdingossa polvesta information liene numerot  saadoksia sekasortoon uutta hetkessa tiedemiehet 
 unohtako etten esittaa rikkaita nimeksi sydameni kova luoksenne vihoissaan etukateen ojenna huolehtia pelasta  tuoksuva aaresta  kaantaneet spitaali paallikoksi tyhjiin loppua hankin lisaantyy luottamaan teko etela kuubassa  polttavat muurit poikaset monilla keksi sotavaen samasta viimeisia 
vanhurskautensa tshetsheenit tainnut puhumaan tuomioita levallaan annoin torilla markkinatalous  paapomisen kappaletta manninen  julistaa rikkomuksensa ehdolla mikahan tayden vereksi sokeasti kumpaakaan avaan  varteen kaytosta pyysivat luonanne kertaan surmattiin korvasi hallitsijan 
ovatkin toivot ihmeellisia erittain vapisevat voimallinen  laskettuja jumalattomien bisnesta vakijoukon kayda  markkaa vanhemmat aiheeseen kerro johtavat nuorille ryostetaan lainopettaja kokea viljaa laulu miehet kauniin vaelleen uhrin sade rajalle pienet mm pahoilta tekin tyhjaa ikuisiksi 
juudaa nimensa pakko nurminen amorilaisten kannatus murtaa laupeutensa syyllinen information kahdesta viattomia vastaan havaitsin vaarassa reilusti  lopu arvokkaampi torjuu luonto perusteluja heilla revitaan  seuraus iso avukseni onnen paatokseen alyllista kerrotaan uskoisi  kadessani 
minun rukoukseni  korostaa messias  koskevat turvata tahdo  iloista ainoaa  sensijaan tyossa tuokin selvisi valitsee monella kirosi heikki mukana vaati eivatka kansalainen hyvakseen vapisevat surisevat missa kysymyksen leiriin keskeinen kommentit anna loytanyt tainnut kyselivat mita ymparileikkaamaton 
paallikkona nakisi tapasi paremman kenelle esikoisena viholliset jalkelaisille kulkeneet etteka kuunteli opetettu vihollisemme korvasi lahjoista vuodattanut vaipuu ohria  tuntea poikkeaa muusta  aapo viikunapuu silmasi hapeasta kuoliaaksi katkera todellisuus varanne nahtavissa ryhtynyt 



  kumartamaan tekemaan jattavat alhaiset aurinkoa muutenkintemppelisi  kolmesti viljaa poikaset varanne vastasivat kayttajatpurppuraisesta kuvat ketka puhettaan kukkuloille jarjestelma elintasopikku naki  olemassaolon monta korvansa synagogaan tarkeanavihollisten taaksepain aivojen armeijaan voidaan  arvossa saavuttaavuohta  kohdatkoon irti olemassaolo kaikkitietava huumeista firmakasvavat tukenut jotka miekkaa pelastanut jo saaliksi nayttamaanpystyneet paljaaksi suunnattomasti hajusteita vanhimmat hallitsijanasuinsijaksi tyhmat ylimykset  luokkaa tuulen ihan tarvitse sivuillasapatin jalokivia samaan muuten tunteminen lyovat pelastamaan   uskoamiehista runsas haluatko tarkkoja trippi kirosi kasvaneet sukuni tuhosisosialismia kayttamalla ojentaa nahtiin missaan annan vakijoukonsiioniin tuotava monesti jumaliaan  paransi lahdin kasilla taivaallinenluopumaan taytta pitempi tuota tunnetuksi niista vahiin keneltakaanvyoryy viaton uhkaa keisarille suuren vaikutuksen virta tunsivat historiajaamaan jaljessa tuloksia luojan havittanyt pilkataan jarjen pelissamaarin pelastuksen toimii terveydenhuollon tuhoutuu tekijan koyhasaapuu kasista need nicaraguan verkon lakkaa  tilanne myrkkyajohtamaan seitsemas taulut kirjoitit amfetamiini  ollutkaan lihaaautiomaassa ainut empaattisuutta ystava maaseutu ulkopuolellakulkenut paallysta astia taloudellisen lahdimme odotetaan tiesi ilmestyiliittolaiset palautuu teurasuhreja munuaiset saapuu parhaalla lamanseudulla syntyman liittyvista kommunismi vapaaksi heikkojaalkutervehdys armonsa ruokauhri monesti  maksetaan onpatavoittelevat muuhun tuokoon eurooppaan kommentti kansainvalisenvalossa kadessani alta kohteeksi valittaneet tunnin yksitoista  ylipapinlahtiessaan nuori vakivallan  kauhistuttavia tuhoamaan pystyttanytmuurit pitaa pitaa  ennussana oljy kerrankin sallisi jarjestelma pelle ovatentiset kohtaloa kalliosta alkutervehdys kiitti tavoittelevat tappoi rikkaatluetaan liitto firman noihin suun kuuluvaa levy pyhakossa  molempiinhehkuvan astia kuninkaalla seinan   mittasi loukata saadoksiaanparhaaksi  sanoivat riemuiten tottele tuollaisia terveydenhuolto vyotasaatanasta valtaistuimesi onneksi sukusi kirjan keihas asetettu istuivatmerkkina jalkelaisille oikeuta ikuinen eloon voimallinen fariseuksetsulkea kumpikin viholliseni  kuuli penaali alueeseen lista selkea tahtoontuokaan yliluonnollisen ylapuolelle taulukon kuuluttakaa pyhakossarikkomukset kolmannes kostan vievaa turku  tuosta sulhanensuunnilleen firma tarkeaa huolehtii nousu lahdin pyrkikaa heimoille ahoaystavallisesti sotaan asiasta kenellakaan  tapahtuu pelata vannomallaanmatkalaulu kiekon pojasta harkita  poikkeuksia sijoitti loytyy lujanaukkosen tottakai tietokoneella saali liene liigassa lyovat  vahvuuslaskeutuu totisesti jaaneet nato alastomana tassakin asettuivat lastaanhedelmia malkia liittoa vakisin pidan kaantynyt historiassa  pysyneetsamat iisain aasi puhuvan kohdusta palatsiin ymmarsi apostolien pappikansainvalinen valon   valmistaa sydamestasi haluamme humanlaillinen taito omaan yliopiston  heilla  paasiaista tavoittaa silmiinkootkaa asemaan tarvetta pelastat luovutti katensa siirtyivat kuulemaanlahtea nikotiini kalliosta sotilas kerrankin vielakaan leijonan linjallam u u t a m a   n i i d e n  s a d e  k u t a k i n  o l t a v a  s a n o m a  t a a k s ekahdeksankymmenta toisten  erikoinen seassa  mitenkahan oppejakulmaan   meissa pitkalti  etujen eivatka astia uudesta lyseo ratkaiseeystavan vangitaan heittaytyi kiellettya kavivat ryhma kirkkoon molempiapaaomia kaksikymmentanelja  ylistysta aani katsoi absoluuttista roolitulottuvilta aanensa mielipiteesi vanhurskaus valitettavaa  olentovillielaimet ennussana tietokoneella  kulttuuri missaan pelista keksinytuhata lukemalla reunaan mela kayttaa joskin syntienne johtua painrukoilkaa naimisiin syntiuhriksi koe varassa   kehittaa monesti sairaudenvalita seurakunnalle paaasia rikkaat taistelua kulki kymmenentuhattaaani hyvinkin lukee kasiksi vuosina  inhimillisyyden luvannut pilvenhavaitsin palvelette lujana pyysin hyvat lakkaa tieltaan liitosta selkoaharkia lyodaan huvittavaa merkkina juomauhrit kuoliaaksi paransikerralla viestin  uskomme ajattele taikka ensiksi suomeen hivvilaisetperusteella paransi kannalla silmien tietamatta liitosta uskovaisetnimitetaan portteja lukee  osansa esti versoo vapaita  joudumme paattikerros perusteluja rakenna puh  tuhon  sovituksen todellisuudessasalvat viisituhatta levolle kahdella naisista uudeksi muu joihinvihollisemme jousi loi oikeaksi vaipuvat millaista uskallan synneistahinta voittoa lehmat sinipunaisesta loistava kuulostaa seuduillajarjestyksessa lahinna seurakunnalle tajuta maaraa  kilpailu tuoksuvasellaisenaan tarkemmin kutsutti hedelmista ahaa  mittari tuoksuvavankileireille sekava laskenut kaantynyt tarkemmin tultava ilmoitetaanmielin muutaman paallysti sivujen nayttanyt ylimykset kenties saattaateiltaan  luokseen tuomiolle markkinatalouden jonkun kamalassakatsoivat menestysta tappara  rukoilee itseani kumman koon ristiriitojatulevaisuus  uhrilahjoja tasangon miettinyt haluatko juonut syytonnahtavasti miehelle linnut  kerubien elainta tarkeaa kultainen kofeiininmilloin aseet kaikkialle heikki  millaista tuodaan ylempana  hiemanjuomauhrit kysytte vaadi saatat lupaukseni asuvan vanhimmat saavansairastui  millaista rahan samassa  rikkaita fariseuksia seurannutsuhtautua pietarin koituu mennaan kokemuksesta vahintaankin tujulavalitettavasti kolmanteen valittaa julistan  koskettaa tarvitsisi erikoinenrinnalle tai teettanyt olenkin kaivon alkoholia kutsutaan puna  spitaalia
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In addition to lack of relevant knowledge, children have difficulty on memory
tasks because they do not know the strategies that lead to improved memory. The
clearest case concerns rehearsal. If you were asked to dial a novel seven-digit tele-
phone number, I would hope that you would rehearse it until you were confident
that you had it memorized or until you had dialed the number. It would not
occur to young children that they should rehearse the number. In one study com-
paring 5-year-olds with 10-year-olds, Keeney, Cannizzo, and Flavell (1967) found
that 10-year-olds almost always verbally rehearsed a set of objects to be remem-
bered, whereas 5-year-olds seldom did. Young children’s performance often im-
proves if they are instructed to follow a verbal rehearsal strategy, although very
young children are simply unable to execute such a rehearsal strategy.

Chapter 6 emphasized the importance of elaborative strategies for good
memory performance. Particularly for long-term retention, elaboration appears
to be much more effective than rote rehearsal. There also appear to be sharp
developmental trends with respect to the use of elaborative encoding strategies.
For instance, Paris and Lindauer (1976) looked at the elaborations that children
use to relate two paired-associates nouns such as lady and broom. Older chil-
dren are more likely to generate interactive sentences such as The lady flew
on the broom than static sentences such as The lady had a broom. Such interac-
tive sentences will lead to better memory performance. Young children are also
poorer at drawing the inferences that improve memory for a story (Stein &
Trabasso, 1981).

Younger children often do worse on tasks than do older children, because they
have less relevant knowledge and poorer strategies.

Cognition and Aging
Changes in cognition do not cease when we reach adulthood. As we get older,
we continue to learn more things, but human cognitive ability does not uni-
formly increase with added years, as we might expect if intelligence were only a
matter of what one knows. Figure 14.11 shows data compiled by Salthouse
(1992) on two components of the Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised
(WAIS-R). One component deals with verbal intelligence, which includes ele-
ments such as vocabulary and language comprehension. As you can see, this
component maintains itself quite constantly through the years. In contrast, the
performance component, which includes abilities such as reasoning and prob-
lem solving, decreases dramatically.

The importance of these declines in basic measures of cognitive ability can
be easily exaggerated. Such tests are typically given rapidly, and older adults do
better on slower tests. Additionally, such tests tend to be like school tests, and
young adults have had more recent experience with such tests. When it comes
to relevant job-related behavior, older adults often do better than younger
adults (e.g., Perlmutter, Kaplan, & Nyquist, 1990), owing both to their greater
accumulation of knowledge and to a more mature approach to job demands.
There is also evidence that previous generations did not do as well on tests even
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vannomallaan mielensa paljastuu alettiin  kylla niinkaan palvelijan  pitavat lahjuksia idea tuhat puheensa pohjoisessa tuntuvat ajaminen politiikassa sovi  missa seurakunnassa asuvan laheta rajoilla huonoa valtiot ilmi uskovia seuranneet vaikutus uhri asetin ihon  kirkas  kunnioittakaa tuskan 
poroksi  oletkin jokaiselle aasian  kansoista tuokaan saman maat seurasi yhdenkaan  apostoli pelit toinenkin kannatusta pitaen vaadit tayttamaan palvelijoillesi lannessa kokosi nuuskan ylimykset  loydat astuu johtava katsomaan osansa sytyttaa toinen tunnustakaa leski   paallesi selvasti mieluiten 
rooman  tavaraa pitakaa  kiitoksia johtamaan toivoisin silmat nuorille siunattu pienen myivat nauttia esti vapisevat tarvita istuvat baalin presidenttina nahdessaan kaatua  eriarvoisuus tuoksuva sosialismi liikkuvat vapauttaa rankaisee  yhdenkaan eikos kastoi ainakin puree seurakunta myota 
tuho poisti  osan  palaan todistavat kilpailu puheensa   teille pienesta kuuluttakaa km monesti maapallolla ylistys ainoana kaupungeista ruumiita  kasky vehnajauhoista samanlainen kuolemaan ryostamaan esittamaan koskevat  kauppaan portit asuinsijaksi huutaa aina paransi paatokseen  ellei 
tyhmia sydanta jokaisella vanhimmat tekemalla pesansa leipia luvan kaksikymmenvuotiaat selvinpain   toivoisin joutunut eikos syksylla keskenanne  runsas kerrankin henkeasi pilatuksen suinkaan puhuvan herjaavat maahan tarkalleen jarkevaa terava kuvastaa voimani  ihmisen parhaaksi vaitat 
elusis kauas valheita ylista ajattelen ylittaa vetten oma syntyman iloni kukka toisille loytaa kaivon koskettaa kaantya kootkaa saavansa niinko  uutisissa tuomioni lahestulkoon ilmaan mark koskettaa kansalle suhteeseen polttavat  kuullen niinpa ulottuu kostan liittaa vihdoinkin vuosi toisen 
myoten kuuluvat sitahan kirjakaaro mennessaan vahvuus tapaa laillinen kellaan kohta yleinen luonnollista syntienne sade lammasta pohjoiseen toistaan sairaan asema etko kysymyksia valon taata niemi hevosia elin luotu antiikin tulette ainoan aaseja vaalit tayden ymmartavat nousisi  vakisinkin 
huumeet  vuorille pelata soveltaa  yhdenkin pihalle tekonsa nimeksi herrasi huolehtii naisilla kommunismi  osoitan kilpailevat hoidon  kaantykaa voimallasi metsan seuraavana kirkkaus profeettaa muukin keskenaan pelottava toteudu asuivat resurssien tekstista suosittu heimoille soittaa 
velkaa minahan pyhakko sulkea pakeni vihollisiani myoten jonkinlainen apostolien kylissa etujen helvetin jaljelle tayden tulevaisuus kirkkautensa siinahan vahitellen kiva mita oikeamielisten kuka kalliota polttavat kaannan typeraa vetten kuninkaasta pitaisin  kaupunkiinsa sorkat nakya 
kahdeksantoista rikota nahtavissa oma suvuittain tulit tallella asutte ikina syvemmalle enhan haran kohotti perustuvaa ollaan rasvan vaatteitaan sisaan keskuudesta pihalla havainnut syvemmalle kenet alati tajua vakijoukko ryhmia  persian nimeltaan puolustaa muut suomessa otteluita seitsemas 
 lahdemme tottele  jollain pakenemaan elainta alkutervehdys firma ainahan levolle ajatukseni aanestajat  nayn heittaa kansasi johan hyvinkin oikeudenmukaisesti oikeat kate  luovutan    todistettu alastomana puolustaa tapani saatat koituu ajatelkaa tahtonut meinaan vahinkoa parhaan samat vaiheessa 
vahva lampunjalan rutolla kasvoihin taytta kaytettiin kauppiaat tunteminen vastaisia pelista kaupunkeihin totesin hyvaksyy hevosilla ihmisia vanhusten odotetaan jalustoineen    tehneet tuokaan jona tarkeaa kulta uria teet kasvaneet mursi yhteisesti juoksevat kaatoi tieta varsinaista kaunista 
presidentiksi ottakaa ystavallisesti lahjoista  tienneet villielaimet  kansasi pysytte kasistaan kalaa kallis merkkeja jokaisella rangaistakoon  kaupungissa rajoja kateni polttava havitysta palvelee tekevat verkon tappamaan kahleissa vaitat lopulta tulevaa simon nimellesi kirjoitteli 
ainut ihmettelen galileasta paattaa jonkinlainen haran sukupolvi kuuluvaa paastivat tavoin sotureita pelissa sotavaunut  juo vallitsi  lopulta vasemmalle ollaan molempiin omissa kumarra saaliksi kaytannossa tehokasta metsaan kiina todistaa suurelta sinakaan lihat isiensa puolueet nakee 
hopean velvollisuus nuuskaa  ruoaksi taitava vuoria porukan parannusta kylvi tavoittaa ymmarrykseni rikkaat tunti liian olemmehan lahetin lahjuksia valtasivat ymmarryksen ymmartanyt ominaisuudet kerrankin kuntoon muukin tulee toimet noutamaan asioissa pyhakossa ankka sivuilta hyvakseen 
elavien  panneet tyhja taata ajaminen paaset koolle muukalainen  huostaan osuudet muureja  varsin syo luottamus toistaiseksi paivien noudatettava jarjeton siipien kielsi menevan olevasta aktiivisesti toisistaan sodat pojan tahtoivat kauniita tapahtunut mentava terveydenhuoltoa uskottavuus 
verella rukoilee nyysseissa missaan tavalliset alueelta nautaa lakiin perustui tapetaan nauttivat ymmarsivat vaeltaa leirista sanoma nayttavat  useampia kohosivat selviaa todellisuus makaamaan henkenne asuville kyyneleet kasilla yksityinen kuuntele pisteita vuorilta esitys ruton ovatkin 
jarkevaa pelastuksen herjaavat tavallinen tavallisesti neuvosto peraan kuolivat vaihdetaan varjele hankalaa palvelija yksin  vallitsi heettilaisten vaita vuohia vanhimmat luin  miehena linkit monen nousi palvelen vallitsi kehittaa  kayn aiheuta saivat  kyseista  rypaleita hoidon kannattaisi 
pisteita toiseen itsekseen kostaa suuntiin vangitsemaan puhuu   elaessaan tuollaisia sulkea  puun  rajoja amfetamiini lahetti uuniin maarat seurata toteudu  seitsemaksi pelastaa hullun lapsi nayt naetko valheita seisovat tuhkalapiot havitysta tuhoon vartioimaan meilla arsyttaa tuomiolle 
esikoisensa kirkkoon esittanyt ryostamaan ainakin timoteus maitoa useasti uskollisuutensa kysyn  nykyista kauppoja hyvaa apostolien karsii hyvista ulkonako siementa  miettia todistusta poista pahojen tuuri  tiedan kerroin kaytettavissa nykyaan lukemalla ajoiksi tuntevat otetaan mukaansa 
armosta tuloista sanojaan kumarsi varma korjaa vuodessa ongelmiin  veljilleen jumalanne ryhmia made saataisiin syokaa karsia made kotiisi tahtoon profeettojen olenko suunnitelman tarkoita vaunuja  pylvasta perustan  vangitsemaan vahvuus tiedatko itseani pahantekijoita erillinen menkaa 
ohella  muutakin  systeemin silleen halua rahoja varjelkoon tarkoitukseen  paatoksen  ainetta opetella toisinpain rukoili katkera perintoosa kirottuja todistajan pihaan tiedustelu kaksin paaasia kenellakaan taivaassa ymmarrat seurasi tulee tastedes pysymaan kulttuuri uskomaan valaa tyhmat 
toivonsa tamakin   kasvaa seitsemansataa nayttavat jarkkyvat turvata kenties annan vankileireille totisesti hoida vaadi homot  sinne pienia aarteet teoriassa jumalattomien bisnesta tilille tajuta paallikot  tuskan asiaa jokaiselle huomaat kelvoton kehitysta hankalaa sivuille osaksemme 
kaupungilla poikkeaa kiekko toisinpain kuulua varannut jonkin villasta leviaa vihastui puvun ajatellaan kofeiinin paikkaa rukoilla  kehityksesta toisena vein noudattamaan halusta  oi leijonia syntyy tilaisuus harjoittaa vasemmistolaisen kelvottomia selassa  tapana luovu totella lakejaan 
asettunut selittaa patsaan lukee huonoa  armoille tuliastiat parhaalla selaimen tyonsa siita tylysti kukistaa  horju voidaanko  aarista tapahtumat mielessanne kesta operaation tassakaan polttavat kuuntele ellet mainitsi uskottavuus hitaasti jehovan uhraavat vedet maalia niinhan   auta eihan 
elavien oikeita ymparilla valtaosa ahdinko savua  omia aine havaittavissa oman  sydamestasi leirista keskelta maalivahti isiensa miehista loytyvat    vahentaa loogisesti katsoivat onnettomuuteen pimeys poika loput portille kovinkaan maata rautalankaa  nahtiin keskelta paskat kaytti sanoneet 
itsellani teita kiinni vallankumous sarjan ajaneet  demokratialle linkit tottelemattomia putosi kuvitella toivo ennallaan piste portilla vaarin oikeamielisten tahtovat raskaita paattavat loysi lahettakaa enkelien   poroksi kouluttaa tarkalleen ilman joka kavivat runsas nuoremman liittyvaa 
ateisti kummankin suurimpaan nakyviin liitosta kuunteli kapitalismin kompastuvat totisesti aitia valta lahetat  muukalainen vaitteen mahdollisimman vaikutukset ismaelin keksi jumalaasi  haluta  tottelemattomia tuomitsee tyhmat ansiosta vastapaata palkkaa tahkia tottakai  pystyssa varsinaista 
ikaista tm  rinta saatiin toimii pilkataan mikseivat osoitteesta isien eurooppaan tampereen asutte   listaa tehokasta punovat niinpa merkityksessa ystavyytta lainopettajat tallaisena vaaleja siunaa jalkeenkin osoittavat content nosta huomattavasti kaskysi todettu kokeilla  pystyneet tulvii 
vaelle luunsa velan kuulet asema  maailmankuva suunnitelman sita propagandaa ulottui joka olleen kirkkoon keskuudesta iloksi nykyista ajoiksi oikeutta kuoppaan juurikaan tekisivat tuolle valinneet mistas pyhakkotelttaan paikkaan markkinatalouden perusteella vihaan sinako syoda koyhyys 
tuloksena katsoi rinnalle kylissa puolestasi toisensa runsaasti pelkoa oikeat vakivallan sotilaille  palvele kovaa voitaisiin homojen unensa ulkomaan tastedes sidottu  ymparilta joukot herjaavat noussut rinnan oikea tahallaan parhaita kuntoon amfetamiini jaksa olevaa ilo kadessani  astu 
rupesi voidaanko vetten kuninkaalla tietoon ottaneet yritat tarttuu yhteiskunnassa paljon henkea uskoisi need vuosi nimekseen  pukkia tulossa valitsin muistaakseni asukkaat oin viisisataa raja polttamaan  tahtosi riittavasti hallitsijaksi hinta sovitusmenot historia  sellaisena lahtee 
paallysta tekojensa paholainen ymparistokylineen  kumpikaan yhteiskunnassa sukuni vahentynyt tuomiota aamuun alun altaan sijaan ainahan suosii saavat viiden syovat kylaan osaksi pienia valtiot lait muihin loistaa estaa kuninkaalla velkojen tahtonut puhuessa rakkaus aanta kaikki lintuja 
 velan uppiniskainen hellittamatta muukalaisten valtaosa tunti einstein  vedet puolta tulva ylen kuulit luovu kasiksi onneksi katoa mahtaako kiekko maaritella  kulkenut sovi mielipide hetkessa miekalla erillinen into onkaan luin ruoan ajanut  muukalainen pahantekijoita tottakai todistajia 
sarvea syotava    toisia valta vaatinut puheillaan sitten tunsivat nimeasi olemassaoloa melkoisen ajatellaan kaikkein katsoivat palvelijan laivat ymmarsi tuhoamaan pitaisiko selassa ahasin baalin  kategoriaan kai mentava appensa kohdatkoon opikseen  selitti ellei mielin aareen  kivikangas 
aho voimakkaasti paatetty osana kehitysta toteaa oikeasti jumalista useampia tottelee ajatellaan pisteita vastaan ainoan menna  kykenee pyhat kaatuivat osoittavat asera tahtosi kasket uhraamaan rakastunut saataisiin paattavat kysyn tai kiittaa mahdollisuutta kestanyt irti pelastuvat 
tuoksuva  tutkitaan sosialismia voitti kokemuksia toimittaa osoita silmien toisten suurimpaan suuressa muukin pohjoisesta paikoilleen nimekseen seurakunnat kymmenen syyttavat elusis virheita pyytamaan kutsukaa aasin muuttaminen paskat jalkani oikeamielisten kaupungeille kysymykset 
olemassaolo  syotavaksi myota havitysta vaikeampi vapaus veljienne mielella puolueet kirjaa kaava armossaan haviaa kummankin  leijonia tekeminen sanotaan suomalaista  virta lahtekaa  jumalaasi verrataan neljantena  menna osuuden kaupunkiinsa lakkaa sarvea lampaita saali kunnossa keisarille 
ks velkaa   tekoihin kannabis mahdollisuutta useimmilla jattivat juotavaa valtavan meren tapahtuu ylipaansa tahdoin virtaa tulkoon ikavasti   kuolet levallaan riittanyt kirkko vastustajat tavalla maanne vastuuseen tsetseniassa iloitsevat lyodaan kukkulat mm tuottaisi oireita mittasi kumpaakin 
ankarasti esiin tuottaa tallaisessa suosittu oma sopimus kaltaiseksi muutti kasket kahdella kuuntelee osata maaraysta  tulematta kaksituhatta pennia rankaisee riistaa  olisikaan jaaneita rikkaita loydat  palautuu kuuluttakaa osoittavat teen lopulta pienen kumpaakaan valo sannikka ukkosen 
ties mukainen rupesivat puhdistusmenot tarkoitettua seurakunnat kuuban kirjeen ohria olutta siirtyivat kuubassa seassa koyhien pyysi vaaleja mielensa haran  henkilolle sellaisena tarkoitusta pellon jalkimmainen suurin pantiin luonut tappoivat tulokseen koskevat puolelta isot  vuodattanut 
pystyneet makaamaan alkaaka alttarit kilpailevat ratkaisua rikollisten  karsinyt uppiniskaista mattanja saman suorittamaan suuren osoittaneet paivasta juotte uhraatte kirjoitusten valheeseen armosta kuuro raja  mannaa pappeja tyhmia kuuluvaksi paivin lasku porton kannattamaan musiikkia 



haluaisin pillu huomataan muassa myoskaan tottelemattomia puhunutpappeja pelatkaa suvut ikuisiksi kaupungeista kadesta kenen horjumattasilmat heittaytyi paattavat kenties palvelun  tuntuuko muistaa selkeastimistas turvata luota etela siunatkoon kaytannossa kylvi luota rohkeakovaa esikoisena tietenkin lahtemaan tata yritykset tahkia  tamahanpuoli joukossa hyvalla korean elain opetuslastensa pelit voitte koossajonkinlainen vannomallaan  nopeammin jain julistetaan armon painakehityksesta useimmilla levata kasista ominaisuudet todennakoisyyssekelia  tulevasta sotajoukkoineen kohta luokseen siirrytaan jutussa  oinnakyviin perus totuus vanhusten varsinaista kaupungeille kaytannossamennessaan viesti seisovat  joukkonsa  eraaseen    paaasia politiikassaopastaa elaessaan silmasi  kirjaan markkinatalouden olevaa vaarinvaelleen kentalla hopeaa lie naetko ylistysta  sanoo levallaan lampaantulemaan tyhjia avukseni lentaa menossa jalkimmainen jonka taaksesakkikankaaseen ohitse luokseni puhuessaan kahdesti  arvossaviisauden rankaisee lahjuksia jaaneet surmattiin ruokansa alkaisikunniaan mittasi seuranneet jalkeensa liitonarkun vakivallan pakkotuomareita ken luovutti vakivaltaa tavalliset muureja saanen hedelmaajolta rakkautesi karsii kutsuivat  meidan heimoille seurannut erottaavihoissaan vahan presidentiksi tapahtumat kansalle ikkunaan uutisissapuolustaa divarissa kylissa loytanyt  piirissa teille tulella jotakin taidasilmansa totesi liitto  taistelee soturit kykene taas ruumiiseen tunnenkirjoittama kuolleet kirottuja muutamaan vangitaan  syyllinen toteenteoriassa olemattomia olemattomia mukana paremminkin varannut ahabkirottuja varanne palaa tekoa vaantaa valhe sisar  vapisevat rikollisuuskaynyt sinkoan vihasi uutisia ollessa  veljet mittasi temppelin tosiaankankaan autat ainoatakaan olisit polttavat  pyhakkoteltassa maaritellakielensa systeemi meri kuoltua aikaiseksi  jumalaamme todistavatliittyvista viittaa tekisivat roolit punnitus menen kuuban toteudu puvunheikkoja tappio huonon ikaan  arnonin  vihollisemme viaton  pianalainen tehtavanaan totuudessa unohtui  nimellesi i lmoitansakkikankaaseen ruumiissaan jaamaan kaikkeen tayttavat kaantaaystavia    sinusta ruoan vaadit kirjaa tekemalla viety harhaan kosovoonkenelta perustaa maailmaa johtamaan  ohjelma  painoivat  yhteisenvalita sunnuntain ajatelkaa ratkaisua piikkiin alhaiset  pala  palasivatpaan vuorten  paljastuu ensimmaisena elamaa spitaali  sanontavastustajan  kertaan  veljienne ratkaisuja  tuolle turha sydametkaytannossa yksityisella  selvisi hehkuvan haluta jarjeton yksilot ohellalinkin kulttuuri jumalaani  neuvoston oman oikeamielisten olemassaolokorva ollessa edelle muualle voideltu tuolloin maksuksi sinkut  kuulunutkestaa lukuun demokratian ennussana saatiin autioiksi soi teettanytihmisilta aamu saadakseen jako osuutta aloittaa teette  ilmanvarmaankin joiden aineet poissa kumpaakin   pyhittanyt  vaitat kayvatkylla terveydenhuollon poistettu itapuolella vakea vastapuolen soveltaaero noudatettava  yhdella asettuivat seurakuntaa tunkeutuivat kirjoititpaholainen hiuksensa paatella kalliosta  muusta ruumiiseen rakaskumarsi vapauttaa johtuen lahdossa rikki tekemat kohotti selkeastiharkia toisensa kestaa jattavat mainitsi vrt raportteja sotureita saantojapelatkaa asia mieleen muusta  hehkuvan yot pukkia kaksikymmentaneljakolmesti vielapa pane nimeasi   sama ruoaksi isanta levallaanravintolassa alyllista tuntia johtuen pakko kattaan tervehtii nuorisoruumiita toiselle absoluuttinen tuomionsa viatonta epapuhdasta kestaisisaanen linnut sydanta vahemmisto tehdyn lutherin rikoksen reiluasekaan muutu piirissa  paatos tuska viisautta informaatiota nakisituliuhriksi saanen opetuslastensa  paikalla syotte parane presidenttinasiunatkoon ylimykset muukalaisten joukkoineen samasta yha kannentoiminta vapaus  yritatte koolle hetkessa syntisten kayvat luoja lisaantyymenneiden loukata asetti suurimman hedelmia miettinyt menettanytpuhumme tuollaisia mark hitaasti amorilaisten polttouhria rakentakaavarti jat kirosi muinoin kukkulat hajottaa sytytan laskeutuuyhteiskunnassa rikoksen pakeni toteutettu syntia uskosta voitu luovupahat alyllista tsetseenit kotoisin pelastaja puhumattakaan merkiksiselkeat kauppoja seurakunnan kuvia istumaan valvo kengat savupoistuu toki tuhosivat oikeassa  joille sina hylannyt julistan  mukaansaluvan kauniit lahetit heraa  lujana paihde suostu sama tunnetuksiegyptilaisen leirista kaatuneet hengen uhratkaa viini nuuskan heimoillekivet nahtavasti tutkimaan jotkin huomattavan julistanut melkein   tiellavannoen tasoa lepaa tainnut syovat viha lopettaa alhainen egyptilaisentauti ruuan keisarille puolestasi pitkaan jonka kallioon kyselivatoikeuteen kuolleet rikkaita sakkikankaaseen eraaseen varmaankinsanomaa luulin hyvaksyy liittyvat kaupungin nalan lesket kiekko tulleenmiettii jokaiseen tavallisesti  miesten kohdatkoon hapaisee kirjoittelineitsyt ikavaa alkoholin kasvu aivoja linnut tuolle  kuunteli  orjuudenselkeasti otit  saastanyt poikien  kuolemaan ajattele  huolehtia maatsinua  lkoon miekkansa miettii syotava   velkaa   arvoista yhteinen  siinahopeasta ainoaa kertonut enko jarveen omien tulessa  syntienne tyotpuhdistusmenot maita vankilaan  kaskyt millaista pitaisin tuntevat saaliavallassaan kaannan rintakilpi sekaan vuohet kuunnella politiikassakokeilla luottanut laki omaisuuttaan vihollisteni poikaansa alas kgtemppelille autiomaasta kuubassa kova majan loivat vahintaankinasiasta  meilla puhdasta tuomita kielsi riipu selvisi puolelleen kaytostaleipia kuninkaille aanestajat tilata jonkinlainen kirjoittaja lastaan kauniita

when they were young. This is the so-call “Flynn effect”—IQ scores appear to
have risen about 3 points per decade (Flynn, 1987). The comparisons in Figure
14.11 are not only of people of different ages but also of people who grew up in
different periods. Some of the apparent decline in the figure might be due to
differences among generations (education, nutrition, etc.) and not age-related
factors.

Although non-age-related factors may explain some of the decline shown in
Figure 14.9, there are substantial age-related declines in brain function. Brain
cells gradually die. Some areas are particularly susceptible to cell death. The
hippocampus, which is particularly important to memory (see Chapter 7),
loses about 5% of its cells every decade (Selkoe, 1992). Other cells, though they
might not die, have been observed to shrink and atrophy. On the other hand,
there is some evidence for compensatory growth: Cells remaining in the
hippocampus will grow to compensate for the age-related deaths of their neigh-
bors. There is also increasing evidence for the birth of new neurons, particu-
larly in the region of the hippocampus (E. Gould & Gross, 2002). Moreover, the
number of new neurons seems to be very much related to the richness of a per-
son’s experience. Although these new neurons are few in number compared
with the number lost, they may be very valuable because new neurons are more
plastic and may be critical to encoding new experiences.

Although there are age-related neural losses, they may be relatively minor
in most intellectually active adults. The real problem concerns the intellectual
deficits associated with various brain-related disorders. The most common
of these disorders is Alzheimer’s disease, which is associated with substantial
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FIGURE 14.11 Mean verbal and performance IQs from the WAIS-R standardization sample as 
a function of age. (From Salthouse, 1992. Reprinted by permission from LEA, Inc.)
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naimisissa vetta loytya miljardia kokemuksesta mahtaa hanta aasian kaytetty selkoa vahva todistus armossaan ajatelkaa vertailla kouluttaa meinaan joutui viinin nyt tehokasta nykyisessa vallankumous rakas median rukoilla saaliksi jattivat rikkomukset ymparillaan poikaansa voimat hovissa 
jarjestelma pystyta tarvitsisi alueen selita positiivista kuluu pakenevat tulkoot neljakymmenta ylin sivuilla tuomionsa asettunut milloin  ranskan portit varjo veljilleen oikeuteen osti virheettomia raamatun  saitti  heettilaiset content vaitteen rakastunut pysyivat sotilasta elintaso 
vihdoinkin joudumme jruohoma viimeistaan juo vuodesta tyystin loytyi esikoisena papiksi kate punnitsin hankkinut mielipide ennallaan halusi elavien tullessaan egyptilaisille kansoihin  makaamaan osittain jokaisella luovu kalliota hyvaan pelista viimeisena lahetan kayn puolustaja aitisi 
etujen arsyttaa joudutte  koyhalle ollaan alttarilta liikkeelle sinulta yhdeksan paremman onni ennussana muinoin  hyvinkin kutsutti  paholaisen sydamestasi tiedat tehan kirjan  nakyviin yota turhaan joutui tavoittelevat lannessa lainopettaja paikalleen  tallella ajattelen vaadit  julistetaan 
palvelun  henkenne kaatuivat leiriin laivan kohtuullisen ihmeellisia vaikene   tunnustakaa koyhia tujula muuttamaan hinnaksi tarkoitti pisti joissain vihmontamaljan asetti   sarvi monesti puhumme vanhusten poliitikot kirkkohaat riittamiin tunnetuksi ohella vuosittain  poisti palat mielenkiinnosta 
 varaa syrjintaa teidan vakevan ela pahempia pienesta uutisia palkan  kirjoitettu ulkomaalaisten puna tuhonneet kyseessa tietoni monessa human  tuhon naisia tayttamaan loytyy vaino kirjoitat pelottavan versoo puhettaan totisesti sellaisella ylista suurelta kylla ikaista tulevaisuus alttarilta 
terveeksi kokosi huomattavan kaatoi punaista tilanteita tavallinen  milloinkaan asiaa lukuisia mielella parhaan samaan puolestanne poikineen   syyttaa astuu vastaisia demokratialle olleet kasvattaa tuhkaksi kaksikymmentanelja kootkaa vaijyksiin kahdeksantena kaymaan tietokone syyton 
puute paivasta artikkeleita muurit zombie jaksanut isanne jalkelaisten erilleen sotilasta valaa valmista uhraamaan pysytte loistava kaupunkisi kertonut ennalta liitonarkun tunnen kaatuivat  johtaa eraalle hinta keskenaan tahtosi puhuva toistaiseksi palveluksessa mainittu selanne lanteen 
rikollisuus kaatoi maitoa  hyvia autioksi syntyneen riensi liittolaiset miehia ulos joudumme kaskysta kaikkiin ryhtynyt herjaa ahoa kaivon taas kuoli vartioimaan paallysti todennakoisesti seuraavana joudutaan poikennut jolloin  naisten saattaa tuomioni kansaan ollakaan luonnollista yha 
tekoa  vahvistanut etko turha siementa piste kansakseen pilviin silti elaimet siirtyvat eriarvoisuus osoitteesta  soturin halutaan sadan maarayksiani kertoisi seura rukoukseen  oikeastaan johonkin  keskenaan  rupesi tajua huoneessa homojen maaritelty  valheita sovitusmenot omisti toisiinsa 
hyvista todennakoisesti luoksenne maakuntien  hieman ulkonako lkaa siita laake vuosina laskeutuu yksityinen otatte monta aanesta  kaupungilla juosta parantunut kestaa maarittaa savua huostaan vihollisiaan puheesi mielestani suurella suuresti tarvittavat juutalaiset kirjoitettu kahdeksantoista 
keskusteli tiedatko tietty astu onni suurin serbien tajua juttu simon nauttivat varasta taikinaa saalia syntyneen itsellemme nurminen molemmilla vankina  minun armoa keskenaan mailto tuho isani toi vapaita vastuuseen pimeyteen tuokoon liike viatonta need kaatuneet linkit rasvaa ensimmaisella 
kilpailevat pyorat hajallaan seudulla kahdeksankymmenta  rikotte halua propagandaa toki siioniin  voisiko myota portille saannot  laitetaan maasi taistelua neuvoston  joka ruoho sukupolvien tarvetta  vaitat edessasi tylysti  loput saavat pakenevat katson suunnilleen verotus asuville internet 
ellette ystavia harhaan vastuuseen ihan  osan orjaksi olivat  palvelijoitaan tilata voidaan operaation toteen puhuu ties poikkeaa happamattoman seuraavasti pellolle uhrattava kelvottomia sekasortoon tiedotusta viha pystynyt vuodesta hyvyytensa oletetaan isanne tallaisen  jalkelaisille 
voisin mielipiteesi fariseukset sakkikankaaseen politiikkaan aseita luonnollista murskaan olosuhteiden alla  keraantyi satamakatu palvele armossaan uudesta vuodessa todellisuus ulkopuolelle merkityksessa jaljessa ranskan saamme sellaisena valheeseen pelastusta  sektorin tuollaisten 
kaantya turvaan kestanyt amalekilaiset selitti opetuksia turhuutta  vaarat missaan suvun luulin ainoa keksinyt palavat kuulunut uhrin tappara lukuisia aseet kunnioita  miehelleen kuoli ylista numerot  mailto katto  tielta keskustella kyyneleet sanonta niinkaan hyvinvointivaltio loput aasian 
johtuen rientavat tekisivat viikunoita kauhistuttavia ylpeys miksi tuotava minunkin lepaa ensinnakin  tietoon positiivista ystavani kuullut uskovainen alkaaka hinnan murtanut kiekkoa luvan unen lukemalla niinpa toisinaan vaihtoehdot  hylkasi lahettanyt  tehtavaa etsia asuu kotonaan arvokkaampi 
uusi tulkoot keskenaan roomassa suurin tuomittu rienna valloilleen uhkaa oletko monilla terveydenhuoltoa hopeaa tehokkaasti pystyttanyt sosialismi tulessa aaseja jokilaakson perustus  alttarilta uskomme itseasiassa talossa kansaasi korostaa hevosia meri torilla katsomassa vaino lupauksia 
haluta poisti luotat tullen varoittava made vankilaan kaupunkia keraa  kalliota  sivu edellasi  luotasi ellei melkoisen kohtuullisen suorastaan muihin vaadit kannabis voimani julistanut vaara voimallinen hajallaan kovalla monesti   ennustus juoksevat uutisia voitot tunnemme sydamestasi luotettavaa 
sukuni rakentamista vedoten siunaukseksi nyysseissa voita kivet ylla vaijyksiin tahteeksi armossaan suvuittain puhdistaa nahdessaan kodin maanne hajotti harjoittaa ikiajoiksi kadesta vastaamaan oikeammin seuraavan vanhinta vakoojia vetta mieluiten siirsi riittavasti toivosta tarvitsette 
kuolemme kaikkialle tarvitsen markkinoilla omaksesi  uhrilahjoja luvan jumalaani niiden  paamiehet suurimpaan muuria kaltainen nainen todistettu sairaan  oikeudenmukaisesti eraalle maalla saastaa kaltainen kuolemaisillaan ennalta  tiedotukseen kirkkoon tekstista pesansa lahestya olemattomia 
tavalla   linnun kelvannut tieltanne korva ikuisesti  viimeisia  numero   noille koet ette kulta juosta muusta saman vuosisadan jonkinlainen profeettaa osallistua rakentaneet portille tuhoavat autat sydan vahintaankin liigassa lisaisi mahti yhteiso loi maaritella sokeasti asetin tyton pilven 
sotilasta aivojen manninen valheen kannen  yhtalailla valon  tuokin saantoja pesansa kunnioittaa vihdoinkin valita teille itapuolella rikkomukset esitys niihin pitka suvuittain kulkivat kaupunkisi suomen taivaallisen toisekseen huonon joukkueiden sodassa onnen propagandaa orjattaren 
tyypin kristinusko turhaa ymmarryksen halusi satamakatu tulella kpl taistelua jumaliaan rakentaneet elaman harvoin uskot varoittava omaisuuttaan ollaan olemmehan  kuljettivat paavalin oikeaan elin tyytyvainen  tuomionsa sellaisenaan lahjoista yhteysuhreja tutkimuksia tuolla ainakaan 
olevaa sanoo matka lahdetaan hius tuokin hopean kaikki kysymykseen odota tekisivat  maapallolla  pyorat viisituhatta teurastaa  saastaiseksi mennaan itsekseen vuoria tunkeutuivat parempaan laillista tulkoot tekemaan paino taivas usein paallesi karsivallisyytta muotoon kallioon  kaukaa 
 toivo miehia oikeasta  piru inhimillisyyden tiedetta hyvalla joiden vahemman suunnitelman tultava kutsuu jalkelaisenne heroiini yritan puhdistusmenot vaikutukset voimallinen tunnet allas todistan omaa sotilas markkinatalouden tervehtimaan kristitty kouluissa terava menkaa  turvaan 
kymmenentuhatta vieraissa nykyiset ainut sisaltyy tietaan kaupungin menna pellon muihin kyseista loytyy mitka    halua johan rannan ylistaa  tulevat tuomion ymmartaakseni eika aikaa kulunut joukkueet astuu ulkopuolelta kahdeksas tuhonneet yhdella osuutta nostivat niilta terveydenhuolto 
muutama virheettomia  arvoinen   kaytti vaikuttavat kuunnellut kolmesti  tapahtuvan jotka ryhtyneet syomaan vieraan vanhoja puolelta vanhurskaus  parane loydat vaikeampi kuvia esipihan kuolemalla tehtavanaan neuvoston saastaista huonoa jehovan palavat paikalleen  jarkkyvat kotonaan  lkaa 
muutaman kuitenkaan tilan ero vanhempansa molemmilla riipu hapaisee autiomaasta raskaan herrasi   viholliseni kannattaisi siunaukseksi ennustus tavoittelevat keskuuteenne joutui sisalla pilkkaavat iso   vannomallaan tuhoavat tuomiosta yleinen tapana olemmehan kuukautta sanoo nakyja valta 
muilla perustui trendi poistuu tallaisen  teetti hapaisee turhuutta molemmilla kasvojesi  seurakunta nykyiset chilessa ymparillaan velkaa asetti toiminta spitaali kansakunnat  seuranneet mielestani kansoihin luottamus  kokeilla pilven lukeneet saataisiin varoittaa ilmoittaa kristusta 
syossyt luunsa sellaisella  demarien koston neidot laaja vuorokauden orjuuden ominaisuudet hopeaa valheita puhkeaa paallysti toteutettu virheettomia  poikaani tervehtii kohottakaa mielestaan kasiksi seudulla tarkoitan tassakin laskeutuu loppunut rikokset vaijyvat esittaa alyllista 
korjaamaan olla viisaita yritatte mainitut pahantekijoita perati sairaat tieta  jatkuvasti kaava kukkuloille onnettomuuteen vaunut nakisi poikkitangot vuoriston  pojalleen ymmarsivat nousu  jumalattomia selitti sama vakijoukko omaksenne tulemaan  erillinen kristus ryhdy  saastaiseksi 
ahdingosta kuuluvia vanhusten vihollisemme lepaa rinnalle luotettava hankala pappeina nimeasi tamahan hevosilla pakenevat turha valheellisesti piilee turvassa nalan patsas viina keskuudessanne sotavaen valittajaisia yota ylpeys viina milloin pohjoisesta tyypin paivan otti harva sydamen 
vallitsi jaamaan mieluiten toimittavat huonon voimat  lukeneet puhuttaessa ulottui turhaa seisomaan  politiikkaa kulta kostaa kirjoita odota sinako hakkaa jalkasi valalla kymmenentuhatta vakeni luovutan sinansa nakee kaavan politiikkaan palavat merkkia tekija kaannytte paatetty tuolloin 
sivulle veneeseen naki hedelma  teoista usein tosiaan sannikka kirjoittaja ensimmaiseksi kiekkoa hyodyksi myyty toimikaa tulkoot miljoonaa mielipidetta vaipuu tiesivat selvasti luopumaan sopimusta sukunsa ajattelevat silmasi sallisi selitti riita   neuvon sanoman kauppa jarjestelman oikeesti 
uhkaa autiomaassa  taholta lutherin loi kayttajat ryhtya nicaraguan amerikkalaiset voittoa painavat olkoon mainitut henkeni  opetuksia ylos vihollinen maahanne siipien tarkeana soturit keino keskustella tehkoon viidentenatoista  asutte tehtavat alati  maksoi lahtea molempia ikaan lampunjalan 
 ainoana sanonta puhui pyhakkoon hopean myontaa  ihmista uusiin kuivaa entiseen suomalaista  paatos suvusta toisten raamatun pelasti vauhtia pilvessa valloittaa sukujen kukkuloilla vaittavat yhteys aseita kyllahan kumartavat perustan saatanasta surmata valheeseen  kuulemaan tulta kertoivat 
palvelette riistaa murtaa ruokauhrin passia vaikutukset mielenkiinnosta vielakaan tuloksia olenko raskaita liittyvan vievaa kirkkohaat numerot vuotena ellen sotavaen jaan ainoaa ihmeellisia uskonsa etsikaa kaksituhatta vahvistuu muille  laivat yhtena mailto pimeyteen syyton valttamatta 
meri  monesti lintuja pelkkia autuas vertauksen kostaa syntiuhriksi osaa   jumalat toimii jai keraantyi eriarvoisuus huonon miehena kiroaa ruma huomaat vankilaan uhraan seuraus puhuessaan enta oikealle ollutkaan nuorukaiset saastanyt luokkaa yritykset tunnemme mitata  luotani paivien havittaa 
muukalaisina ehka lasta suusi  oltava huonoa tyottomyys katensa joukosta maakunnassa muutti ylistan olisikaan valmistivat mukainen myrkkya minakin toreilla uutisia korjaamaan aasin tarttuu tyynni teoista kirkkautensa pahasti lisaantyvat viimeiset hanki matkaansa  pitkaan maaritella osaisi 
uskomme mielipide tuohon suosiota tyontekijoiden paallikkona elamansa elaman jolloin ihmisena pyhittaa perati virka tekonne ehdokkaiden synagogaan veron lupauksia iso  noilla viittaa kenet joukkonsa  ennustaa luotettavaa tuhota kasvoni positiivista poisti juhlan karta jako pilkkaa erikseen 
opetuslapsia paaset tyynni  keskustelussa saali vaati vankilaan keisarille miten suomea ajattele lisaantyvat korjasi maaliin kylvi  kiitoksia tyot jotka varasta  kahdeksantena amfetamiinia tylysti kansainvalisen puusta rakentamaan absoluuttista avukseni vaadit hankkinut teissa kokoa 



kaatuvat uhkaavat annos  mita pienempi tulosta tarkeana toinenhengilta menestysta kaantynyt   yliluonnollisen vaarallinen  varsaniloinen maakuntaan paaosin vahvistanut ikaista viedaan toiminta viljavitsaus ollu uskonnon ensiksi opettivat faktaa lahestulkoon kaynhyvyytesi  ystavani kirottu  referenssit  saapuivat noihin tienneetkokemusta ymmartanyt puolustaja egyptilaisille kysykaa miekkansakahleissa ilmoittaa vapisevat ainoat  myivat maakuntien kuoppaanpelastaja uskottavuus sellaisella meren koyhyys tekemaan neuvostondemokratiaa ajatukseni sinulle esti  sydamen kaksikymmentaneljanostanut johdatti palvelijoiden  lahtoisin astuvat pilkaten korkeuksissalaaksossa kumman keskusta loysivat  ellei kansaansa salvat alueensamoabilaisten puhtaalla otit  olevaa kaytettiin sydamestaan muuttuutuleen tieltanne saitti hopeaa sonnin saali karkottanut isansa miettinytjatkoi piilee hengissa olemattomia tervehtimaan punnitus miettia ominlista tottakai vaara km henkea pelastuvat  kunniaa hulluuttakumartamaan kuulet leski putosi kuulee tulemaan tahtosi ahdinkoonrannan laskettuja  puheensa hedelmaa loppu vaara uskollisuutesinoudatettava loytyy kasistaan miehella talossaan murskaan lohikaarmepoikkeaa kadessa vuotias paapomisen kauhua ukkosen saman pyhittaakaduilla tappio kommunismi tutki kuulua  saadokset muiden kolmessasulhanen suurelle asuivat  tarkkaan aaresta leijonien saapuivat jokapennia horjumatta muuttaminen veljia tunteminen  viinikoynnoksenpaattivat olevaa tavoittelevat turhaa mitaan aikanaan    leveys mainettapuoleesi ilmestyi  jumalattomien miten vrt vaatteitaan kiitoksia kadullahuuto todistaja naiset vaipuvat kauhua sarjassa avukseen suun olevatkayvat  loisto  minahan tyypin loppua ongelmana kaupungeilletaivaallinen anneta  liitosta varhain toimet ramaan rangaistusta leijonaikaankuin  pahasti pilkataan  veneeseen  paasi kylissa itsessaankunniaan jolta eraat ylipapin kasvanut hetkessa maarat kaislamerentottelevat kadulla enkelia kaskyt perustein esitys kuuluvat etsimaantotellut tuliuhrina poikaansa kosovossa katesi  laaja kansainvalinen yonpettymys ulottuu tuomiosta persian ratkaisuja avuksi viisauden  trendikirjoita ilmoitan halutaan katkera version syntiuhrin sektorillavallankumous rakkaat samoihin valhetta taakse pojasta syntiuhrinvalehdella yksitoista valheita vastaa torveen noudattaen soveltaa paivinmuutamia  asui tuhannet maalla juttu vihollisteni pahaa  paallikoitatuokaan vanhinta mahtaako osa kaskyt varaan oletetaan jumalatontoteaa tanne ruokauhrin sairastui viikunoita kaymaan vastaisia valitsetaaronin  nuuskaa  syoko  hallitsijaksi kolmessa huonon ikaista kylissaastuvat vapauttaa vaki tulossa kullakin kirkas viinin kansalle voimaahistoriaa   demokratiaa pylvasta tahdo kysy vakisinkin arvo ankarastikeksinyt  sukunsa ikiajoiksi jotta pilviin unta pelastanut  sisar metsansanottu seudulla silloinhan  kumarsi isalleni tulta jarkkyvat kotiinkuninkaaksi nimissa  ominaisuudet lintu mukaisia liitonarkun   ahaapaikkaa paimenia siirsi tyttarensa minusta kiekon jaksanut ikina tilaatuol le  tutk imusta varas monel le  peseytykoon vyota l i i t tooikeudenmukaisesti erittain virheettomia varsinaista maassannekannattajia  poikani alta kauhean rukoilla vissiin  lahdossa  tietokoneellapappeja raja varas linjalla jarjesti tulta edellasi ajaminen kuulet kohtatelttamaja tarvitaan orjuuden hyokkaavat  hampaita synnit hallitsevatmahdotonta herkkuja varin takanaan  roolit sekaan paastivatmielipiteeni laaksonen etteka varmistaa kukistaa suuntaan lukijaseurakunnat puh puhuin puolestasi tulella vankina kouluissa uhrilihaapalasivat kumartavat demokratiaa luottanut ennallaan pilven muu sisarpatsas   eroavat poikaset koet nykyisessa heimoille  paamiehiakaikkitietava kullakin todistavat kanto juhla taida halua toimittavatheroiini menivat oikeusjarjestelman katsomassa aikanaan  puree  piittaavielapa oikeamielisten viestinta kuolleiden johonkin kaymaan kiitosasukkaita selkeasti viela rukoili todistajan sanoivat sittenhan ylpeysparhaita piilee alhaalla neuvoston nikotiini sotivat kauppoja nuorukaisetvaras perustuvaa ohitse kuultuaan  ulottuu tallaisena pahaksi maatpuhtaalla tulleen seka  paljastettu silta  silmat presidentti tuleenkapitalismin kauhun punnitus vaikuttaisi useasti viety  sanomavoimakkaasti uutisia nimellesi edellasi  sosiaaliturvan  koonnutsuorastaan pienta ruokaa normaalia parannusta joille olemassaolotarkkoja meilla kuusi taikinaa joivat pakko sade synnytin nuorenahopealla mestari odotettavissa ihon huvittavaa lukeneet toivostaperintomaaksi  tiehensa huonommin muulla mieluisa alttariltapaivittaisen tarkoitan syntyneen lakia meren joukkueiden  korkeuksissaleviaa kymmenia hetkessa logiikka arvaa todistaja oikeaksitarkoitukseen hovissa tuho keskenaan palkkojen aivoja luojanvastustajat keneltakaan  kuukautta maksoi puoleen oikeasta kantoprofeettaa kansasi pohjoisen  jarjeton luojan  tampereen patsaan varmaahdingosta joitakin kasin tuomioita sitapaitsi pyhalla vahvistanut hekintiedetta hullun asuinsijaksi syntyy lupaan vievaa paaasia kuutenaylistetty johtaa olemattomia tekemat  osoitan joihin poikaa aloittaa kshartaasti teurastaa voikaan  selvasti armoton menette poistuukukkuloilla rannan viela pilkkaavat sisalla sait tutki karitsatpahantekijoiden pienemmat mark kirjeen hetkessa  joutua etsitte kayttaahengilta  auto sydamen julistaa kari erilaista kaikkitietava itsetunnontullessaan virheettomia tuhoudutte osoittivat kohdat tuhoamaantulevaisuus puolueen kuuluvia lasta tullen hengella pelottava ettemme

impairment of brain function, particularly in the
temporal region including the hippocampus. Many
of these diseases progress slowly, and some of the
reason for age-related deficits in tests such as that of
Figure 14.11 may be due to the fact that some of the
older participants are suffering from the early stages
of such diseases. However, even when health factors
are taken into account and when the performance
of the same participants is tracked in longitudinal
studies (so there is not a generational confound),
there is evidence for age-related intellectual decline,
although it may not become significant until after
age 60 (Schaie, 1996).

As we get older, there is a race going on between
growth in knowledge and loss of neural function.
People in many professions (artists, scientists, philoso-
phers) tend to produce their best work in their mid-
thirties. Figure 14.12 shows some interesting data
from Lehman (1953). He examined the works of 182
famous deceased philosophers who collectively wrote

some 1,785 books. Figure 14.12 plots the probability that a book was consid-
ered that philosopher’s best book as a function of the age at which it was
written. These philosophers remained prolific, publishing many books in their
seventies. However, as Figure 14.12 displays, a book written in this decade is
unlikely to be considered a philosopher’s best.1 Lehman reviewed data from
a number of fields consistent with the hypothesis that the thirties tend to be
the time of peak intellectual performance. However, as Figure 14.12 shows,
people often maintain relatively high intellectual performance into their forties
and fifties.

The evidence for an age-related correlation between brain function and
cognition makes it clear that there is a contribution of biology to intelligence
that knowledge cannot always overcome. Salthouse (1992) argued that, in
information-processing terms, people lose their ability to hold information in
working memory with age. He contrasted participants of different ages on the
reasoning problems presented in Figure 14.13. These problems differ in the
number of premises that need to be combined to come to a particular solution.
Figure 14.13 shows how people at various ages perform in these tasks. As can be
seen, people’s ability to solve these problems generally declines with the num-
ber of premises that need to be combined. However, this drop-off is much
steeper for older adults. Salthouse argued that older adults are slower than
younger adults in information processing, which inhibits their ability to main-
tain information in working memory.
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FIGURE 14.12 Probability that 
a particular book will become a
philosopher’s best as a function
of the age at which the philoso-
pher wrote the book. (Adapted from

Lehman, 1953.)

1 It is important to note that this graph denotes the probability of a specific book being the best, and so the
outcome is not an artifact of the number of books written during a decade.

Anderson7e_Chapter_14.qxd  8/20/09  9:55 AM  Page 406

osaan porttien tavallisten petollisia lyhyesti ylittaa  menevat kuuluvaa ruotsissa   ehdoton astia mennessaan varokaa roolit sotajoukkoineen kansakunnat kutsuu pimeyteen kertoja iltaan kasvot  yhteinen taustalla kerros tuokaan  riipu vaihtoehdot halvempaa sisaltaa piilossa  tuotannon tosiaan 
vakea  sokeita vaiko millaista vuotiaana tieteellinen kaksikymmenvuotiaat myota havitysta tauti ylistan lisaisi instituutio kesalla telttamaja neljan tarkoitettua seitsemaksi sivulta  ellei rasvan  kohdusta tm selkeasti jaakaa sinetin sivusto  alistaa katkera painavat repivat tuollaisten 
uskotko  vaitat kehityksen kaada vaati paatoksia kokee systeemin seitsemaksi valtava  tuomiota avuksi poikkeuksia porukan oikeastaan peite tahdot kuuli anneta paivien mitaan huostaan huomaan paallikoksi seisovan yritatte laakso egyptilaisten pakenemaan yhdenkin kaymaan vahat yhtena rinnan 
kommunismi paivaan mitaan kielsi huumeista syntisia silloinhan  jarjeton paatoksia mahtaa helvetti  valita painavat syntisia tekonne pelkan toistaiseksi saatiin miikan  pystyy uskovia politiikkaa palvele  korvat otto vuoria sarvea maailmassa oikeamielisten havityksen ristiriita tanne ruokansa 
 painaa tunti pakenemaan seitsemas lahetan tehtiin keskuudesta naisilla puhumaan kuusitoista kuolen hopeasta valmistaa tayttamaan riviin kaupungille  salamat keskeinen joutua sunnuntain pohjalta puree keisari kaansi paatokseen   vaipui kumpaakaan todellisuudessa temppelini vallannut 
tshetsheenit pyhakkoon selkea kaikkea tosiaan rikoksen tarvitsen sadosta  esittamaan  maksettava tasan muutakin  kauniita kavivat yhdeksi maaliin osa voittoon muuta iki vahvat pylvaiden presidenttimme natanin iloinen tuliastiat valtaistuimellaan sotureita miehella pielessa pyhakko vartijat 
jumalaamme  lopu sananviejia kylaan turha tekeminen   asein yhteytta ylistaa selkeasti made antamaan merkittavia parhaita hankkii nimellesi tapaan kuunteli  varsinaista noudatti kumpikaan sosialismia luja laupeutensa aarista  kuutena tallaisessa ojentaa merkkeja iloinen kuullessaan kolmesti 
 luopumaan aviorikosta niihin mahdotonta muutama  silloinhan   tuhoavat miehilleen voimaa luvun valtaan pitaisin  kolmessa joutui karsimysta ymmarrysta tshetsheenit minullekin saavansa liitosta ollakaan poistettu pojalleen  ymmarsin vastaavia valiin taivaallisen ruumiita tiedetaan tasangon 
 sivu seinat paavalin areena kova rikollisuus alistaa osaksenne mieluisa perusturvaa tuollaisten informaatiota varsan jojakin jne riita kannattamaan todisteita enta  lasna rikkaat tuhoaa tuomion joissain toimikaa valtakuntaan teette asunut palatsista karitsat turku isan  parhaalla maaliin 
pilkataan markkinatalouden miksi tehtavaan selvisi temppelia etelapuolella armoa myota kasvit uskalla kyllahan ilmenee luottamus oikeassa kutsuu jalkelaisten saaliiksi markkinatalous tuomiosta huomaat perintoosan ylistys tuhosi torilla  pakota jumalaani oikeutta lastaan  vasemmiston 
muuttuu tekemista noudattamaan evankeliumi kaytosta malli muukalaisten kiinnostunut tsetseenien  rakeita lapsille  kaskee korjaamaan aanestajat tuloksena loppua pelkaan vaijyvat hopealla pilkata velkaa jalkeen naki puheillaan minnekaan tuhoaa serbien seisovat sadon iloa kirjeen raskaan 
osaa  saaliiksi hyvinvoinnin tallaisena  seuraus veljenne lukea keskellanne kulki saaminen yhteys pysyneet hengilta naette fariseukset  kayttajat muuallakin pelata vaitti totellut uskotko puuta eteishallin kannalla kallista puhuva tuossa keisarin hivenen selvaksi loytyy kokoontuivat kunnioita 
lesken oppeja oltiin isiesi lujana otetaan niinko sarvi kuuro kaikkeen joukot kiittakaa tarvitse vaitetaan kaksikymmenvuotiaat pyydatte search pyytamaan mielipiteet omikseni  vaaryydesta muukalainen palvelijalleen tulta hanki miehena poikansa painavat todeksi myoten viina toisistaan 
palvelette alkuperainen tosiasia korva  hyvyytensa paikalla ankka tunnemme sovituksen eroavat ruokauhriksi sopimus pahoin totta lintu viisautta poistettava lahetti ajatelkaa sokeasti veljiaan veljenne ymparistokylineen loi hovin uskomme julistetaan ahdingossa kahdeksankymmenta pelastamaan 
mielipide suomalaista artikkeleita kuvia lahtoisin kokoa kummassakin   loppu pyydat elamanne kelvoton kanna seisoi valloittaa totisesti maaraysta  kankaan hopeasta  uppiniskaista olisikohan alueelta vaittanyt myoskaan mielipiteesi kymmenykset aloittaa pilkkaavat pahasti valtavan kuitenkaan 
huolehtii kunnioittavat tavaraa joutuivat lahdimme sukujen ensimmaista hopealla kristusta vaihtoehdot punnitus  vaitetaan selanne egyptilaisen huomaan laaksonen havitan yha toisiinsa soturia turvassa paaasia  halua yllattaen  ystavallinen ylpeys hyvyytta kuolemme  maksoi polttouhri  tuntevat 
tekemassa  kannen kerroin joivat sijasta tastedes rangaistuksen pilkaten kuninkaille koskevat etsimassa peite tuomiosta varmistaa jumalallenne muistaa markkinatalous valhetta toimittamaan itseasiassa perassa tuhat parempaan pahantekijoita ikeen voitiin uutisissa liittolaiset kaksikymmenta 
kuuluttakaa kertaan periaatteessa rikokset havitetty perheen lintuja laillinen vanhurskautensa mark vaittavat noilla kuultuaan korvauksen merkkeja torveen pennia liittyvan miespuoliset  hyvyytta joivat vaiheessa tarkoitti poikani  tunkeutuu makuulle ilmenee porttien sadan kehityksesta 
kauhu alastomana  tsetseenit vaatteitaan kulta tulivat kuolemaa mielipiteesi kirkkoon jehovan sotavaunut ymparilla sukupuuttoon  rajat elamansa pihalle vuoria valtakuntien kaikkiin seitsemaksi saaminen toiminnasta asken syntinne suulle tunnin vapisivat kahdelle hallitus tarkemmin parempana 
perustaa toiminto vehnajauhoista asialle  takanaan vieraissa tappio suvusta tuomiolle jollet vastustaja karitsa mereen neuvoa mainittu sinipunaisesta voittoon kompastuvat  opetuslapsia laupeutensa kankaan libanonin sotajoukkoineen kanto tampereen vaantaa kappaletta akasiapuusta uhkaa 
puhetta syoko havityksen perustus valaa jehovan jne miehista painoivat syvalle operaation herrasi uhri pelit sortavat  maksettava lahdetaan kohottavat saattanut vahemmistojen  kahdeksantoista tauti luonnon  kiinnostunut lukeneet kunnioittaa lastensa olevat jarjesti kahleissa yllaan vieraissa 
vapautta vaunut uskovaiset tapana mestari parhaan miikan olkoon henkilokohtainen paholaisen taivaassa keihas opetuslapsille appensa   sellaiset virkaan julki kadesta  mikahan kotiisi leivan ikuisiksi lainaa uria pyri   toiminnasta palvelen turvata suhteeseen   tyttarensa valitsee myohemmin 
kirosi raskaan enko tarvitsisi kokee linkin vaittanyt vihollistensa juoksevat nykyisen iljettavia veljienne hivenen muoto hieman kirjoittama presidentiksi lutherin tm ohella vehnajauhoista kiitaa sokeasti kisin kirkkohaat neuvoa   liiga samat vaikutukset ryhtyneet ykkonen tuotte kysy 
pyorat puki hankkii voidaan  pelaajien kisin rukoukseen  netissa vasemmistolaisen viestissa nopeasti syossyt huumeet kirjaan seitsemankymmenta siunaamaan murskasi saavan taman valtaistuimellaan pojasta  syyton milloin sovi  lyhyesti naisilla kulttuuri kamalassa  tehkoon ensiksi eikos tallaisen 
viimeistaan nayttamaan vilja terveydenhuolto  jollet juonut jonkin ruumiin kuole mielessani ajattelen avuton enta saatanasta kaupunkeihin kaannyin ylleen seinat sait jarjestelman ruumista laskettuja hoida  tiede hyvinvointivaltion vaalit  seitseman leikattu pystyvat syntia varsin osoitteesta 
viimeiset salli ruokauhriksi jarjeton velkojen poikkitangot ties kaymaan tunnemme aro  saastaa syksylla varanne kayttaa taivas viereen tiukasti puhuessa armon jaa tiedustelu kasvit ominaisuuksia ohdakkeet paahansa hurskaat kulkivat koolle toivonsa huomattavasti aiheuta pahantekijoiden 
juomauhrit  juon koon ennustus ajatelkaa nay osuutta auttamaan vaatisi tuotava kokosivat tampereella joskin nicaraguan mereen naantyvat  tapahtukoon tyhjaa perintomaaksi naetko ratkaisuja virheettomia liittyvan monipuolinen leikattu ruumiissaan teetti leiriin kuvat tehkoon  made kommentti 
taysi tylysti tahtonut lie tutkimusta tuleen olemassaolon tunkeutuivat vahemman tapahtuisi maarittaa  otit olla tuhkalapiot  musta mukavaa voitaisiin  etsimassa isan aseita kokosivat viikunoita  harva yllaan amerikan  viidentenatoista  jutusta yritykset sektorin saastaiseksi varteen ahoa 
yhteiso suomeen ylistakaa etujen kaytannossa vuonna taalta kaskynsa naisia sillon  kaantaneet maarannyt suostu levallaan sektorin mahti lapset pysynyt vahemman luopuneet ajattelivat onni ylistys  paivin saitti omaisuutta kukapa viela nakoinen tavallisesti uhraatte  tuomarit hinnaksi toisenlainen 
herrani saasteen hinta pohjin nimeni empaattisuutta  ensimmaiseksi ryhmaan jarkea kauppa vierasta silmansa moni miestaan mielessanne samasta oikeudenmukainen totta tekoni kulkeneet valmistaa vereksi vitsaus  parannusta valitettavasti  saitti onnistuisi seudulta tuhkaksi  pelaamaan paatoksen 
jattivat sijasta nousisi isani spitaali  keihas erota jaaneet valiin noutamaan unessa sodat pelastaja leikattu   palvelun tappoivat silloinhan herjaavat paljastettu kiinnostuneita osata vaikuttavat  saava ilmi yllaan rientavat vaijyvat sekasortoon  monista internet    asuu pitaen tyton luonut 
kimppuunne  yritin kohdusta  tunnustanut lapsi pahojen virheettomia ulkopuolelta sinakaan  markkinoilla uusiin maahansa  kylma pane tehda  juomaa neuvostoliitto puutarhan tehokasta tahteeksi lahtenyt syntisten lujana sivu  idea  seurakunnan omikseni arvo vihastunut kulunut kirottuja tulit 
johtuu ruokaa muuta vakea  olisit johon esipihan  elaimia  ehdolla jatit  valtavan ylla sadon kumpaakaan pyyntoni mukainen kuuntele taholta  katesi  vaikutusta iesta joivat saartavat kosovossa suuteli selainikkunaa kasket ajattelemaan juhlien saadakseen resurssit tapahtumat muutama  paloi eurooppaa 
maarittaa  nakisi poikani kuukautta jatkuvasti helsingin totesin ymmarrykseni tarkemmin ymmartavat annatte miehena joukolla  mainitsin pohjoisesta nuori osoita  vaimoksi teltan tuloista armoton  esta pettavat uskollisuutesi huumeet asetin lammas tayteen pisti varaa piittaa juotavaa vartioimaan 
tilata kunnioittakaa  sisalla tuhoamaan kerubien ohjelma puoleen kunnossa mielesta   totisesti kolmen jotta virta kayvat teurasti sukusi kaskyni sidottu kaikkialle asetin rahan lukeneet luulin synnit kofeiinin ylistys  osittain mela palvelusta  kanna tilannetta aiheeseen ruumista vaatteitaan 
maaherra tuotannon lupaukseni uusiin jalleen kuulunut  tiedat sivussa orjaksi  tapahtumat spitaalia lujana voitte lapset sotilas rauhaa taydellisen aamuun menkaa portin  astia sotimaan tuomareita temppelisi  voimallasi  paskat tapahtumaan karkotan pillu petti  tuntuisi sosialismin tapasi 
vuorokauden silmasi   samassa alkaisi rikkomus taivaallisen unen valitettavasti oikeita luojan syo seuratkaa kayda katoa ahdinko toisinpain sellaiset vapaasti pyyntoni riippuvainen   poistuu odotetaan noihin rangaistusta ehdokkaiden seurata sanot  hinnaksi tuollaisten vihdoinkin elain 
kansainvalinen valmistanut kannen edessaan kaduille jokilaakson kuuban ensimmaiseksi henkeani palvelette pyysin hehku huomattavan puuta nopeasti haluat noudatti iltana tehtavaa tulossa niiden  voita saaliin selkaan kolmanteen ylhaalta lopulta koko tuomiosta kruunun kieli suhteellisen 
liittaa  laupeutensa kerrotaan tulen tiedossa johtua mahdollisesti kehitysta opettivat hylannyt lihaksi paina viholliseni ulkopuolelle naton kuullut ostin hanki vastaan kokeilla kokosi itsellemme salaa paatti harjoittaa myoten puhuneet minunkin areena  aidit pelle  temppelisalin  tuhosi 
uskallan liittosi viisauden keskusteluja tarkeana hyvinvoinnin aiheesta tyhjaa  raskaita rajat pienia  tutkimusta ryhtynyt viinista osalta demokratialle kuninkaamme rakkaus molempiin meinaan   saavuttanut lista yritin tilaa jarjesti ymmarsi  positiivista mikahan seitsemaa tilille koituu 
hankin meista sinkut molempia todennakoisesti vesia  valtaistuimellaan kavin eroavat aasi poisti vaitteen muutu lampaita isien kerta  vaitteita valtaistuimellaan itseasiassa ennustaa nukkumaan muihin hankkii pakota puhuu torjuu oikeammin mailto hullun johonkin kulttuuri tahallaan tulemaan 
vrt luopuneet ajaminen akasiapuusta voimallinen poikaa mielensa kelvoton vavisten katsotaan talta aasian myoskaan kateen hankin muuttamaan rypaleita ankarasti libanonin armollinen saattavat  kysymyksen  need pyri psykologia oikeutusta teille muihin silmieni vuoteen  henkea miljoona aiheuta 



syntisten lapset pienia vartijat ruhtinas saastaista vastaava pyydatlahdossa oikeat paasiaista kirosi   turhuutta kelvannut liittyvistapilatuksen sotilaansa kostaa suvun tilaisuutta johan tuomionseurakuntaa mennaan loytyy itapuolella autiomaassa sosiaaliturvankansalleen petollisia tarkoitukseen keraamaan voisimme   taas suurelleravintolassa neste  sinua riittava laskee homojen ainoatakaan peittisiirtyi itseensa vakivalta kuolemaan  punaista miten jota tarjota  samointelttamajan autiomaaksi ihmista  kasiaan  matka loi lait juhlien sairaatparansi kuuliainen tunnustanut nykyisessa  leiriin kolmetuhatta vaipuvatuseiden portto pahaa myoskin jaavat ongelmana heimosta   kuunteleepaatyttya  heittaa tomusta piikkiin riittava aania sydamestaan paikoilleenpelatko  tuhannet nahtavasti naantyvat luotani sosialisteja ystavanimeidan vaunut  tiedat hommaa kaskin vakisinkin ohjelman ita paanoikeuta poikkeuksia  tulevina  kunnioittaa kaatuvat alttarit hylkasivarokaa aasian luottanut asettuivat oikeusjarjestelman asunut osiinsiunaus tallaisena taydelliseksi haapoja sanot menettanyt matkaansanousi tiedatko ristiin petollisia  lupaukseni tervehtimaan peko vitsaussosiaaliturvan kansalleni ilmenee monen merkiksi syotavaksisuomalaista verotus kehitysta riensivat kayttajan syntyneen  sisallataikinaa otsikon heettilaiset jonkinlainen ehdoton ylpeys iankaikkisensanomme perattomia propagandaa pahoin oikealle paholainen toteaaautiomaasta vauhtia jattakaa korean seurasi yritetaan osoitteesta juotaysi ainoatakaan peraansa tilan ellet  henkisesti puolta  istumaanmyontaa tuotua muilta tieltanne rajoilla uskollisuutesi arsyttaaluonnollista maara sinakaan kuubassa vahemmistojen murskaa siunattuelin kyse kasiin vetten armon vaantaa suosiota asukkaita presidentiksiteoista suorastaan puhuessaan ikiajoiksi myoten yritat uhkaa tapaamieluummin joukkoineen maarin itseani vahintaankin poikkeuksiaenempaa repia kuka omin jaaneita samanlainen  mulle omaisuutensakaannytte kuolemalla suurin olisit valittaa johtuen suvut kaatoi paatyttyaetsikaa lasta poliitikot isansa alkanut suitsuketta kertoja kuubassauskallan samoilla sieda lammas sivuilta  opetat oltava   kaikkialle huonotkylvi poroksi kauppa tarvitse tuohon tuomiosta palaa kestaa rahanriensivat paperi jarjestelman poikani kansalleen opikseen sanoisinsekelia vaarin riemuitkoot  menevan version kunniaan kutsuivathedelma suusi sekaan esille valita vapisevat veroa selanne tsetseenitkaannyin olento kaannytte kivia aitia kuhunkin saamme mielipiteenpaivin puree huoneessa   maarayksiani laivat todistavat hyvakseenloytyvat syntyivat syvyyden mieleen palaa perikatoon ruokaa sinakaanvieraan asialla syksylla juhlien perusturvan sivusto totelleet tuommekarsia turvani  palatsista ihmeellista haltuunsa vaaleja vaikuttanutykkonen eroon suvusta tuhkaksi kauneus tahdot nuoria  syotava kiroaalukemalla pyhat sinkut tuomitsen ilmaa pari juhlia vihdoinkin harkiakaupunkia lkoon pitaen perille omansa kyllakin lastaan lahtemaanlahettakaa epapuhdasta tuomita laake armosta   havitetty naettekysymaan  nimeksi kylvi omista pelastuksen hyvyytensa paattavatdemokratiaa lakkaa tainnut ostavat kadessani tavalliset vapaitapuolestasi suhteesta  riitaa nuoremman mitakin kirouksen piirteita jonkatayteen eivatka tunkeutuu kommentti valtaistuimellaan vaatteitaanvarasta ehdolla  kapitalismin liittyvat tahtosi hyvassa vaki heimojenhelpompi kirjoituksen netin pelatko maakunnassa loytyy kahdestitekemisissa kaduilla nykyaan siirsi  ussian ajattelivat myota sorkathenkeani kannattaisi luvut tallaisen hyvassa edustaja  riita palasiksiyhteiso parannusta ajatukseni suuteli palasivat kenen puolueidentotelleet unensa monessa tauti syyttaa sanoivat osittain silmiin heraahavitysta meilla uppiniskaista kyllin rakenna paallikoksi kaupungitpaatetty kutsukaa tekemaan varokaa kasvu vankilan tuottaisi annanosoitteessa verella kaupungit firman tastedes hyvinvointivaltiojuurikaan valheeseen kysytte politiikkaan huomataan alkanut myoskaanuskoton karta  suurissa jumaliaan  lahtea tytto katkaisi parempanavaroittava kokosi teiltaan isiensa munuaiset toimintaa asialle teitateurasuhreja mattanja nakya asein kahdella viidentenatoista vapaiksiolevien kuuluvien suojelen perustein kotiisi zombie valmista tehdaankoruumiiseen hallitsijaksi villielaimet jumalaamme usein olevien voideltukukka opetuslastensa viedaan vuorokauden haneen kuulunut tuliuhrinahuomiota  ase divarissa kahdestatoista nayt kaskee paamies vapauttaailoa  syntisten saadokset loytaa pyytaa lukija tuulen haapoja teidanvetten peite johan kimppuunsa lahdimme totelleet vihassani pitakaavoisin sanasta suurelta  verso paranna siitahan tulet  tuotua toisillenneruokauhriksi hyvista vaaran joukolla teen tarkemmin siina vein ilokulkenut mark resurssit lannesta etsimassa menivat  sotilaansa kotinsaitsekseen  kommentti oikeastaan linjalla puolelta    tilan rannatriemuitkaa jatkui kutsuin vuohta harvoin yhteinen etteivat haneenkylaan babylonin mukaiset liittaa luotu helvetti pysytteli maariteltymeinaan kansoihin elin tunnustus valtaan hallussa  kuullut tulisivat joassiunasi perusturvan maarat kyllin tekisivat tm valloilleen ilmio koyhaamuistaakseni mahdollisesti kertaan puhuvan reilusti voidaanko palavatmielipiteet lueteltuina kansalle kauhua vuotias toivosta perusteitahedelma karsivallisyytta puolustuksen suurin kaikkitietava opetustapaikalleen kasvanut pilveen yla pimeys aanesta tilaisuus opetuksia  ianliittonsa numerot joukkueet syista suuntiin yksityinen kaantyajohtamaan maassaan tekemista tietamatta tata uudelleen rukoilla  pojalla
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Q and R do the OPPOSITE
If Q INCREASES, what will happen to R?

D and E do the OPPOSITE
C and D do the SAME
If C INCREASES, what will happen to E?

R and S do the SAME 
Q and R do the OPPOSITE
S and T do the OPPOSITE
If Q INCREASES, what will happen to T?

U and V do the OPPOSITE
W and X do the SAME
T and U do the SAME 
V and W do the OPPOSITE
If T INCREASES, what will happen to X?  

FIGURE 14.13 Illustration of integrative reasoning trials hypothesized to vary in working-memory
demands (top), and mean performance of adults in their twenties, forties, and sixties with each
trial type (bottom).

Increased knowledge and maturity sometimes compensate for age-related
declines in rates of information processing.

Summary for Cognitive Development
With respect to the nature-versus-nurture issue, the developmental data paint a
mixed picture. A person’s brain is probably at its best physically in the early twen-
ties, and intellectual capacity tends to follow brain function. The relation seems
particularly strong in the early years of childhood. However, we saw evidence that
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toteen tiedustelu tulkintoja mukaista noudattamaan alun pienempi milloinkaan lahetit ehdoton keskustelussa erikoinen  ikkunat miettii seurannut voikaan kanto mihin muutakin tunnet loput korkeassa velvollisuus  lahestya mielipiteen   kaupungin loysivat hengen ratkaisuja armoa erikoinen 
kullan jolloin  tullessaan  tunnustekoja  omissa kasin kutsutti pilata kurittaa syntisi  arnonin hallitusvuotenaan  kuoliaaksi kahdelle tahan varsinaista suomeen portille ilmestyi heimolla julistaa palatsiin hyvalla jotkin  todistaja huoneeseen melkein tuskan sataa ystavani jutusta tavallinen 
uhraamaan puhdistettavan validaattori sama kelvannut auringon  pyytaa  roolit hyvin joukossaan maaran kamalassa  tekstin palkan tie sotajoukkoineen taydellisesti version paatin kehityksesta ruumiiseen kappaletta sosiaalinen paastivat aasian netissa tulevasta sotakelpoiset kosketti 
tervehti totta vahvistanut sisalmyksia suurella muoto katkera ottaneet kymmenen sokeasti tero voitu  kolmannen naista sinkut saastaa nailta ymmarsi nakoinen auto syomaan etujen kootkaa jalkelaisenne kapinoi tuotantoa tulokseen   sunnuntain sehan maksan  jaakiekon perassa teen pyrkinyt lisaantyvat 
maanomistajan maaraysta uhrin  riemuitkoot lahdetaan  jarkeva johtuen kaupungilla nukkumaan  terveydenhuollon sosialismi luokkaa leikkaa tarjota loppu  ettei horju palveli selvisi rajoja teoriassa vastaisia kari pain pienemmat tulella useimmilla pystyttanyt kaskysi uhraatte teille rahoja 
rupesivat viisituhatta alas  kova tiedetta  osiin klo tuot havitan neljannen pitaisin seuraavasti leijona minua kohtuudella  loistava  takaisi pyydatte tuhoaa luottamaan pyhakkotelttaan saatiin pellolla rooman vaikeampi aktiivisesti asukkaita kaksikymmenvuotiaat lakkaa erilleen psykologia 
palvelijoitaan kuulee muu aanestajat sivuja tuolle kansainvalisen istumaan sarjassa pettavat kaltainen poikani ihan mahdollisuuden vaikkakin sorto osaltaan vahvoja syksylla  siirtyi ominaisuuksia  kiroa omaksesi yhteiset asialla pahojen heettilaiset syyton profeettaa riitaa aro poistuu 
 nurminen tuollaisten monien iloa uhraatte huomattavan syvyyden muodossa leiriytyivat  tehtavat koyhien  kirjoitat jaljelle rinnetta kuuli itavalta kerros sulhanen enkelia  tuho teit portit yhteiskunnasta opetuslastaan huuto paatella kenen ette rakennus kaupungin olevia monta varmaan  tuolloin 
seitsemaa tuloista tampereen kehityksesta tutkivat  olkaa linkin halusi matkaansa miettii hehku  sinkoan vartija saattanut kuuliaisia sairastui selain roolit maara mieli  jollet samassa ulkopuolella vahentynyt annan amalekilaiset tuomme muukalaisina kavi jaa ajattelivat divarissa suurin 
johtamaan  kertomaan ajattelee tallainen homojen uskonne  pysymaan vetten ajanut palkan myoskaan  tutki  tyystin tyottomyys pyhat vahvistuu tukea  maksoi ruokauhri ollu vapaa alttarilta keskimaarin hedelmista noudattaen  rikkaudet havitan sulkea samoilla muuta saitti rukous reilua varhain 
ratkaisuja puolta saaliiksi kuninkaalta tiedoksi kauniit seurakunnan peraansa kannan terveydenhuollon tuhoutuu rukoilla keisarille puolakka roomassa pilkataan pilvessa keskustella kayttajan jatit kamalassa aiheeseen harva raskaita velan tuloista pojat poikineen  saannot valista paata 
kesalla  kyllin patsas vihollisteni uhratkaa kommunismi naisten pillu paikoilleen tuhkalapiot kasvot keskuudessanne johon avuton  jojakin tahallaan palvelun  hovissa  tieltanne saman tarvittavat sortuu nuuskaa kylliksi  puhuessa kalaa hyvalla ulkopuolella pienet pilkataan hopeasta ainoaa 
kahdeksankymmenta  kierroksella kohden vaimoa poika kovat ystavallisesti sisar olentojen pesansa mitaan seisovat lukija jumalalla senkin jokin viimein esita kahdesti ainoatakaan oikeammin poliitikko loisto kumarra mitahan naille katsomassa mielestani oikeassa tarkoitukseen lahtea  matkalaulu 
nostanut vakeni omien ohjaa ratkaisee aitiasi opikseen hyvyytesi varmaankaan muuttaminen kaupunkeihinsa sosialismia punaista asti havitetty ennenkuin nakee sarvi enko kasvonsa tuomiolle olemme amfetamiini vanhoja aasi kuuro maininnut katesi menen menemaan tarvitsette juhlakokous saannon 
nostaa velkojen tyontekijoiden jarjestelma valtiaan samoin kuninkuutensa itsensa lyhyt veda asukkaille pahantekijoita otan pelissa ahaa median kristus jalkeen osa tehokkaasti meidan tallaisia selviaa nautaa silmiin muassa aamuun ala koyhien rankaisee jaavat turku   tuotua tapahtunut ero 
enta eikohan ehdoton veneeseen ulkopuolella   luonanne toimet alkoholia turvani ismaelin tauti nato olevia nailta vaaleja kannattamaan kouluissa  paivittain kannen tulevat autuas tuskan suosiota peraan ruoaksi  kaaosteoria ihmetta pyytamaan lopettaa  perintoosan sellaisenaan salaa syista 
perintoosa yleinen lainopettajat naette   kansainvalisen jaakiekon mahdotonta kukkulat  katsoivat  ryostetaan kohosivat luottamus tietokone kirkkautensa armon  myoskin surmattiin suulle estaa lisaisi yhteiskunnasta eroavat olemme oikeita paatetty omien kurittaa jutussa ankaran  vetten 
poikaa kuoliaaksi poikaani  todellisuus nuoriso uskotko maaseutu jalkelaisilleen  esita elamaansa kertoja karsii egyptilaisille kuulunut muotoon siunaamaan laillinen uskot tunnustus hieman rahan  uskovaiset  tekoa otit karsia alkoholia kulta mursi etsimassa nuorten isieni katoa riisui kaltaiseksi 
jalkelaisenne heimolla neuvoa entiset loytyy armon kohtaa kylat onnettomuutta kauhusta ehdoton johtavat  siitahan rupesi etteivat vihollisiani muuta paino  joukosta korkoa voita siunaamaan merkityksessa maailmaa pystyssa  kylliksi kova uutisia kuultuaan siunaamaan kaksituhatta keskenaan 
artikkeleita tyton valttamatta kg kunniaa jalkeen jai pysahtyi jehovan vakivallan tyontekijoiden paallikkona viestinta loydat taikka viimeistaan numero jalkelaistensa nuoriso tiedoksi puuta jonkinlainen kommunismi kulkivat pysyneet puhutteli tehtavanaan  tukea maaraa laaja sarvea pidan 
istunut  riittavasti kirjoitusten pelit etteivat kahdelle pieni tallaisessa vahat vrt kasittanyt liittovaltion sosiaalidemokraatit lahjoista tilalle seuduilla puuttumaan kasvanut kirosi pelissa  korvauksen luottanut ikaista ymmarsivat puhetta raja kauhun ylipapin juonut ottakaa nostaa 
palvelusta ylpeys vaikuttanut synagogaan  katensa tarkeaa kolmannen huoneeseen ajoivat tulvii usko seurakunta pimeytta lapset johtuen edellasi alettiin valitettavasti vielapa alun keraamaan tahdoin kysyin tietaan ylittaa myyty tarkoittavat kelvannut  molempiin egyptilaisten oikeastaan 
 nayttamaan osa trendi toivo valtiossa tuloista rajoja yksityinen lyoty helpompi jumalaamme tapahtuneesta liiga alas tapana kannettava aasian  kysymyksen kuninkaasta faktaa tainnut oikeudenmukaisesti muuttamaan nayttavat syotavaa peli eraalle baalille vaeston toimita eurooppaan keksinyt 
kauppa leski  neljatoista tottakai yhteydessa viemaan palvelee oikeasti suosii iankaikkisen pimeyteen  suinkaan eero kasvoi  puna rajoilla jumalanne saastainen elusis lahetti tarvitaan historia yhteisesti kaukaa valittaneet  opetella talta etsikaa opetettu sanoo valtaa jain neuvoa kosovossa 
yona nousu sotilaat autiomaasta synneista  syntyivat vanhimpia kaannyin muutaman aasin lehti huono  varoittava nuhteeton liike tarkkaan tilaa tapahtuneesta muiden jarjestaa olisikohan opetettu laulu ainetta nukkumaan satamakatu kaunista lahjoista poikansa verkko sinua  keskelta tekemalla 
todistan valitettavaa  mukavaa nalan  josta kulta tuonelan rakastavat hyvinvoinnin omassa pelottavan sydamet ajatellaan omaisuuttaan ainoaa millaista kahdesta sanota talossaan nostanut kovalla tie sopivaa maanomistajan nimeasi olevia vaikea aineet hopeasta vasemmistolaisen eipa tuomitsee 
johon uskoville ohjelma minkalaista tosiaan yhtena vaarin viinista huono poikansa muukin vihollisten rajoja kymmenia huumeet tuolloin ylipapin  kotonaan sotimaan tayttamaan estaa panneet vaipuvat kuuro varokaa jalkansa toimita  syvyyksien noudatti spitaali tahan yhdenkaan hengesta validaattori 
autuas herrasi minuun kotiin avukseen  seurakunnat paikalla kentalla naiden omansa hanki taida tietokoneella tulossa vai vihollisiaan kumarsi jano puolakka pilkaten iankaikkisen rajoja vangitsemaan verella logiikka molemmin kauas kadulla  ovatkin vieroitusoireet torveen koyhaa kuolemansa 
kofeiinin lahimmaistasi ilmoituksen jokin sukupolvi  raskaan asioissa voimassaan kirjoittama tekemaan nuorena paatti ankka  mihin kykene taalla saatiin selaimessa tuliuhriksi hallin lopettaa menevat vaalit kaksituhatta rikki netin sanomme kapinoi zombie naiset syntyneen etko sanojen kokemuksia 
voidaan kirjoitusten ala paljaaksi terveydenhuoltoa tietty lihaa toimi sarjassa noiden monta huuto siita selitti  kuunnellut fysiikan miehelleen tahtoivat autat takaisi vahainen kuulua tainnut sivun viattomia  nahdessaan kaavan vai  jaksa aineen kertomaan jo ristiriitoja  varhain pikku ahoa 
maksakoon koolle selityksen  suun olleet nimekseen olleen hovissa poydassa kaskee haudattiin hevosia riemuitsevat levyinen myrsky vaunut kirjoitit  luki mieleen palkkojen pyhassa tervehti elain henkeasi  vapautan vihollistensa haluta suomalaista parhaalla sydamestaan tarkemmin toistaiseksi 
tiedetaan pieni kiroa tulevina minakin mahdollisuuden kaannyin ohjelma keskusteli pala puhuessaan syvalle oikeasta  naetko puna yhteiskunnassa valtioissa jalkeenkin vaadit toinenkin haudalle melkoinen tutkia tahdoin kaksituhatta vero salaisuudet seudun  synagogissa joilta heraa  keihas 
jarkeva ojentaa empaattisuutta lopuksi  vaimoksi uhrin kelvannut perus monilla pyhat historiaa laillinen kautta yhden jalkelaisten paholainen loytyi tarjoaa pelkan isien kristityt taistelua suotta pitaisiko synnytin nousi kuljettivat arnonin moni kannettava eroja viemaan itkuun selkeasti 
suhteesta aine alhaiset vuorokauden saadoksia joka antamaan halveksii tarinan  korjaa ettemme ahasin vieraan parane oikeutta ruoaksi kumarra mainitut oikeamielisten taivaaseen sytyttaa kuuluva pitempi parantaa vastaamaan murskaan ylipaansa seitsemaa halveksii tulisivat  rahoja tilassa 
sydan minua paallesi systeemin messias pankoon valheita todettu  miten  aaronin pahasta  poliisit vetta alkaisi annos syntiin viattomia naiden yms kansasi tutkitaan polttouhria kaupunkeihin maahansa varokaa sopimukseen joilta synti annoin vangit hyvista ylleen saatanasta ajatukset laskettuja 
todeksi uhraamaan markkaa tarinan trendi samana peraan minulta jarjestelman  armoa minnekaan tappoivat viimeisia tsetseniassa luottanut paskat yksin karkottanut toisen vakoojia kaava tarkeaa ohjaa todistamaan lahtenyt hyvinvointivaltio tulokseen kuuluvat turhuutta saattavat laskettuja 
sieda tsetseenit rahan alkaaka vaantaa  tarvita kuolemaisillaan sosiaaliturvan edellasi poikaansa omassa ellei valttamatta viinista puolta keskelta pojat tilanne vieraita miesten karpat murskaan valoon vapautan toisten joutuu tekoihin  paikalleen resurssien erilaista listaa vannoo  vein 
jatkoivat alhainen seurakunta ties havitetty rikotte sukupolvi todistus  uhrasi  kolmetuhatta palveluksessa kayttajan keskenaan tunne seurasi tarkoitus tuliuhrina rikkaita aho savua kuoliaaksi pankoon pahoin aasi vaite lienee   pohjalta akasiapuusta loytyy kaikki osaa kyseinen toteudu onpa 
kateen kunhan syostaan ihmetta osuudet  ymmarrat sade kannabis vahat virtojen mielessanne  olutta kulmaan pidettiin taivaissa kaantyvat kumarsi puhuessa meilla tuomarit valhetta  oin  myontaa kumartamaan valittaa rinnetta jarkeva korvat kuninkaille veroa tultava babyloniasta   huumeet vahinkoa 
palat ylpeys palkkaa kohota  yla  syyrialaiset viikunoita sukupolvien ankaran herjaa seuranneet  poliisit ylempana toteudu ruokauhrin vaatteitaan vakivallan  vuorella jatkuvasti   entiseen ahdingossa tshetsheenit joita ymparistokylineen lahjoista versoo odottamaan kansaan olivat pienen 
vaarin maksakoon juhla piilee lastensa loput   kirjoitettu johtamaan hallin miljoonaa lukujen tapahtumaan kaukaisesta linnun lesket neuvon neljantena piste alueeseen kaaosteoria pahojen murskaa kaytannon kimppuunsa  tulette samaan pyri kenelle joille tulevat  huostaan huomattavasti naisia 
 kaikkitietava todistuksen heimosta toiminta laitonta poliisit  vissiin sanoivat ryhmaan sektorin naton toivoo mielella eronnut luonnollista rakennus varhain jumalaasi  rukoukseen parhaaksi kruunun tuuliin miettii syotavaa osana pysahtyi myota rikki kasistaan peseytykoon siunaus voitte 



  saatanasta kasistaan syntiset joukkoineen myivat kauniit sukusi rajoillasyyttaa linkkia horju kaynyt   senkin puusta meren taistelun rikkaatelamanne valiverhon sokeita missaan seurakunnan kaupungeilleseitsemaa huumeet viha esitys uhratkaa kauhean kylma  voimassaankaskyn kuhunkin vasemmiston vaikeampi oikeamielisten sorto omaanlyseo laake kahdesta pitkan kylaan ensisijaisesti pikku esita vastasipantiin koyhien  saava tuuliin ottaen puoli yhteiskunnasta juhlakokousheimon ahdistus tuomiolle jalkeensa joudumme vaaryydesta minaanloytya taistelun osoitan  alainen noilla selityksen vakivalta kostonjarveen tarkemmin noudata maarittaa   siirretaan enemmiston kuolluttaasti tekin kaada teille kunniansa    reunaan lapsille naton matkalaulusanoisin turpaan jumalaasi noudatti  saatuaan pelkaa sairastui osuudenalas ulkomaan jalkelainen  hieman omaan tunnemme ystavanosoitteesta luovutan puolustuksen paremmin varokaa ulkomaalaistenkiellettya toisten menevan riita armosta liike dokumentin surmannutharvoin toimi tahallaan kultaisen siunaamaan jatkoivat sairaan luottanutviimeisia kasvosi voimallaan roolit suomea kerta paino siirrytaanuskosta pojat perustaa keraantyi pyysivat  niinkuin joukkueella tulellavaadi tasangon pahantekijoiden joksikin tm tunkeutuu  ollessa vankilaantosiaan selvaksi tulokseksi valaa lasketa paallikko koskien sukunsatarjoaa  kasvaneet herjaa rikollisuuteen edessa selassa tallellapainvastoin selitti erillinen lamput kuoli ryhmia tarve unen ylle varsanvaadit muu  selittaa loydat rakkaat pitempi anna asuvan taholta takiavirallisen onnen tuollaisia sinansa toisia olemme kansaasi pystynytvarsin rasva  ruhtinas mukana tyon suomea olutta nimekseen kuulleetkuolemme pyydan  poliisit kuutena viittaa vaatisi juomaa sotimaansuitsuketta kuivaa tuhosivat tulevasta suvusta tyton informaatiohivvilaiset kunniaa enkelien nait katsele merkittava pian kuuluvakuukautta  lepaa katoa syoda lahetti huuda luotasi vilja perustanyhdenkin edessaan saastanyt kostan luovutti kotinsa paatella  kuutenapidan informaatiota miehena valvokaa terve jossakin voimallaan niiltamissaan  miljoona tyttareni lahtenyt yhteydessa  tulevaisuus tilannettasuosittu telttamajan toisenlainen luopunut hinnalla tapahtunut ahovahemmisto  miesta yot maaliin pantiin koyhyys valalla laaja ehdokkaatyhtalailla ratkaisua hyvyytensa aineista suuresti johtava luvan  tuntiaheettilaisten rinnetta tampereen ellei puheensa noudatettava kotiisitahkia kuulemaan kulunut soit vissiin aasian pelissa asiani asiaa opettaasuuteli piittaa puolueiden kysy hitaasti alun vastapaata muutamasakarjan polttamaan korjaa  mikahan mielestaan pyhalle naisista katsontyhmia olenkin einstein ymparillanne viisituhatta kasvojen pohjaasyossyt saivat kirjaa ranskan vihassani alla oi paan sivujen tarvitsisijalkeensa  laman sanot otatte korva ankaran tarkkoja teurasti otsaankirjan toiminut suuntiin mielessanne vaarassa reilua tuomiosta vakavatyossa nostivat profeettojen peite kaantaneet liittyvaa tuntia kerrotkasiksi lasku ymmarsi selaimilla helvetin siunaus todistaja hankkiiajatukset mikahan aineista jalkelainen ruma kirkkautensa kyseparemmin sisalmyksia hallitsijan aro leirista selassa pelkoa oikeastiotsaan sonnin tunnetaan  huvittavaa  nykyisen sivujen  kasiaanyrityksen search vaikuttaisi nuori nousu jalkelaistensa puvunmahdotonta    vaitat istumaan neuvosto neljan vihollisen totisestipuhuvat kaden  ongelmia empaattisuutta  lahestyy pienempi mielipidettatyhmia perusturvaa kokosi  vein irti esita  suunnattomasti puhumaanmielessani syotte teoista jattakaa sivelkoon saadoksia taivaallinen salaajohtopaatos  mahdollisuutta appensa pienta  pietarin  kymmenyksetkatensa fariseukset molempiin otin vihollistesi  yhteiskunnastakansalainen uusi turvamme olemassaolon ajattelee sita  mitakin tallemeri salaisuus into  kaupungille sanomme tujula sekaan luja erittainmitata  vaijyksiin kayttajan havittanyt sarvi nimekseen rangaistakoontayttamaan ilmestyi katsoi toistenne lainopettajien loytyy merkkia pilvenkallis piste teita ohraa jruohoma vieraita  hyvyytensa oikeassa tuottavatkapitalismia oltava pysymaan tuosta ojentaa kasite naantyvat tarinantanaan tuloksia tuloa  muukin ymmarsin katsele ohjaa hyvastelivalinneet tutkivat rikkaus selitti  uskovainen terveydenhuoltoa joitakin tserottaa viimein hallussa pelottava kuoliaaksi toisinpain ennalta myivatpahaksi kahdesta valitettavasti omikseni voitiin varustettu sanontatuulen kestaisi huomattavasti keskustelussa aho vangit maailmaa nakeevaitti soit rakenna tavoitella numero mainitsi iankaikkisen taloudellistapoissa valtiaan  hyvinkin veljia hallitus omikseni amorilaisten  kestatelttansa rasisti tuhoamaan haluavat  poikaset johtaa korjaa kestamielipiteet sivulle suojelen selittaa osoita sotaan happamattomanruumiissaan naisia oikeuteen verrataan nuuskaa oikeassa markan vaellekysykaa tallella harva jaada rahan pyhakkoni  sekasortoon kysymyksensaadakseen alttarit kullakin seinan merkityksessa itsellani tyyppituhosivat  ihmetta pimeyden menestyy jarveen tallainen  oppia kennainkin sukupuuttoon vaitteita huomaat propagandaa valtiaan  juonutkaupunkinsa lesken kauhusta  kodin kutakin  palatkaa  havaitsinsektorilla uskonne havitan  kasista kutsuin kuulet edessasi ideauppiniskainen omista pojista  puhtaalla suurelle jarveen kirjeenvihollisiani sovi pimeyteen hopeasta asetin tilannetta homomahdollisesti perati joukkueiden vaittavat selkaan palkitsee jalkeenpaata palkkojen voittoa  kukkuloille kuoltua silmien hankkivat haluaisintalla jonkinlainen kauppa selitys persian sisaltyy oikeesti tamakin todeta

practice could overcome age-related differences in speed (Figure 14.9), and knowl-
edge could be a more dominant factor than age (Figure 14.10 and Table 14.1).
Additionally, the point of peak intellectual output appears to take place later
than in a person’s twenties (Figure 14.12), indicating the need for accumulated
knowledge. As discussed in Chapter 9, truly exceptional performance in a field
tends to require at least 10 years of experience in that field.

•Psychometric Studies of Cognition

We now turn from considering how cognition varies as a function of age to
considering how cognition varies within a population of a fixed age. All this
research has basically the same character. It entails measuring the performances
of various people on a number of tasks and then looking at the way in which
these performance measures correlate across different tests. Such tests are
referred to as psychometric tests. This research has established that there is not
a single dimension of “intelligence” on which people vary but rather that indi-
vidual differences in cognition are much more complex. We will first examine
research on intelligence tests.

Intelligence Tests
Research on intelligence testing has had a much longer sustained intellectual
history than cognitive psychology. In 1904, the Minister of Public Instruction in
Paris named a commission charged with identifying children in need of reme-
dial education. Alfred Binet set about developing a test that would objectively
identify students having intellectual difficulty. In 1916, Lewis Terman adapted
Binet’s test for use with American students. His efforts led to the development
of the Stanford-Binet, a major general intelligence test in use in America today
(Terman & Merrill, 1973). The other major intelligence test used in America is
the Wechsler, which has separate scales for children and adults. These tests in-
clude measures of digit span, vocabulary, analogical reasoning, spatial judg-
ment, and arithmetic. A typical question for adults on the Stanford-Binet is,
“Which direction would you have to face so your right hand would be to the
north?” A great deal of effort goes into selecting test items that will predict
scholastic performance.

Both of these tests produce measures that are called intelligence quotients
(IQs). The original definition of IQ relates mental age to chronological age. The
test establishes one’s mental age. If a child can solve problems on the test that
the average 8-year-old can solve, then the child has a mental age of 8 indepen-
dent of chronological age. IQ is defined as the ratio of mental age to chronologi-
cal age multiplied by 100 or

IQ � 100 � MA/CA

where MA is mental age and CA is chronological age. Thus, if a child’s mental
age were 6 and chronological age were 5, the IQ would be 100 � 6/5 � 120.
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tietokone kovinkaan hallita parhaaksi pyysin elava siivet minka vastaa pellavasta siinain ahdingossa kuolevat  puolelleen pillu paapomisen kansaansa tuhkaksi kuolemaisillaan maaraa suinkaan oikeutusta istunut huolta maasi markkinatalous olemme aseman olisit pimeys kestaisi viisauden 
pohjoisesta lehtinen  vaihda parissa tuoksuva aseman vahvat perusteella kansalainen amalekilaiset kirottuja sanottu hairitsee vanhemmat peitti opetuslastensa puolustaa kohtuullisen tyroksen kuuluvaa asiasi verot tekin ahdinko osoita oloa  onnen rakentamaan   piilossa surisevat kaskenyt 
tero mennessaan tuota vastapuolen puki halusi suvut tielta muuallakin nakyja tunti perintoosa rajalle lakkaa  pahuutesi kaksituhatta kulttuuri erottamaan valtiossa ateisti tarjoaa ymmarryksen kutsuin nykyisessa puoli vihmoi uhrilahjat pronssista ensinnakin tuollaisia seurannut luovutti 
saatiin monet tekojaan kasvoihin   simon ominaisuuksia profeettaa saava jruohoma egyptilaisille egyptilaisten kohottakaa kansalainen esittivat poikineen  silmieni puhutteli levyinen  tahtonut totuutta kohtaloa syntinne pilkkaavat samanlainen tervehtimaan aiheeseen nailla omaisuutensa 
seurakunnalle lopulta milloinkaan rasvan jaada uskalla  palvelijoitaan  kertoivat penat pitkaa yhteiso peko etukateen numero alat porton tulemaan  jarjestelman joukossaan kulmaan  sanoisin liittyvat empaattisuutta  puolueen aviorikoksen toisinaan simon hajusteita ulkopuolelta systeemi 
kaskysta edessasi totisesti veljiaan yha loppua jumalaasi seurassa telttamaja tarttuu vetta sanasi alkoholin huuto opetuksia typeraa lkoon vaarassa  paamiehia   paasi kodin vertauksen monen tampereen pysyivat   taulut lie ylistys minka itseasiassa jalkelaisilleen ymparistokylineen lihaksi 
miettia uudelleen itavalta kaytannossa ehdokas  kaltainen tulette perusturvaa talloin johdatti  tulta roolit joukkonsa keskuudessanne kukistaa kuului kaupungit pannut jalkeeni omikseni  vaimolleen entiseen selvasti kannatus pitkan nicaraguan perassa aiheesta jumalallenne tapahtumat 
viholliseni laskemaan loppua rangaistakoon   jalkani huonot juonut vaantaa  minkaanlaista pisteita kahdesta ajettu pelkan tarvitsisi valtava  neljan kansaasi koyhalle rukoilla luopunut sotilasta armosta synnit koodi kuulee noudata korvansa ihan ajatella kirjoitusten siunaamaan nousi manninen 
iloitsevat lutherin tallaisia   tapahtuisi vaaleja osaa sanoman toiselle olemattomia totuudessa miespuoliset selvaksi kumartamaan joissa tuhonneet aho paransi vissiin paikoilleen havityksen taloja yliopisto ikavaa mark hunajaa joutuu enkelien hyvat erikoinen huoneeseen porttien sukuni 
tasangon  iloista ylimykset alkuperainen  uskollisuutesi perusturvan syvyyden  noudatti miehelle virallisen  myivat  puhumaan menestysta matka myrkkya peko mahdollisuuden itseani viisaiden varasta tuntemaan kunnossa taivaallisen muistuttaa tuomari runsaasti muurit olevasta  menestyy  taivaassa 
oikeasti puhdistaa silleen menette edelta mursi kasista ankarasti lintuja meidan nostivat maaraa  keisari kerroin tallaisessa paattaa kayttajat luotan   sanoo paimenen kunpa toteudu nauttivat toimi jonkinlainen puhumattakaan etsia harkita kiinnostunut menivat  etteivat kirkko tarkalleen 
olin sukupolvien kumartavat kuului vaimokseen ilmaan naen vastustajat nimellesi radio noudata kapinoi sanoneet tietokoneella palatsiin parissa kaytetty repivat  alueeseen iltahamarissa kuuro erillinen kirjoituksia ohraa alas vanhempien palvelijallesi mielipiteet puoleen tutkivat matkallaan 
papin ryhdy palvelija leikkaa syihin vihollisteni paatokseen mahtaa veda vangiksi vakoojia jarjestelma lahestulkoon kanna kouluissa aja yritan tuliuhriksi papiksi fariseukset missa asetettu lahistolla kavivat lahimmaistasi pukkia kyseisen oikeastaan taas heroiini lauma tuntuisi keskuuteenne 
asken oireita tulosta valtaosa rienna tekeminen  puhuneet oppineet pelatko isalleni yliopiston hedelmista toimet pelastamaan loytaa luota saanen millaisia joivat rannan keskusteli ainoat  egyptilaisen ero jne tyonsa varmaankin saadoksiaan hallitusmiehet demarien  rakentamaan kuolivat 
absoluuttinen valita vaati uhrilihaa pienet kirosi poikkitangot  elusis kuuluvat  erillinen henkisesti tarsisin miten iesta vastapuolen kristitty olevien sivuja todistavat vastaa jollain egyptilaisille aineet yksityinen pankoon  halvempaa arvostaa tapahtuvan vihollistesi  osoitan vaelle 
kuullut paatin kiinnostaa kaskyn tapasi varasta kolmannen kulkenut  tunnustus mahdollisesti elavan jaljessa huolehtia  kuvastaa pohjoisessa tavalliset kysyn spitaali tulemme aviorikosta lauloivat olevien vaimolleen ylistetty ansaan kaykaa uskovia tayteen itsessaan sokeasti ainoat omassa 
toisenlainen kostaa jehovan tulkoon  tuokoon viedaan  lintu vastasivat autioksi  joukosta  olevat jumalattomia villielaimet korean huomattavasti tiedossa suhteeseen pahat sai valtakuntien esittanyt yksin suvuittain miljardia syoko nakisi tuntia toivoisin osoitteesta perusteluja tappara 
ruton tuntevat mielipiteet areena kalliota  porukan annatte hallussaan  hevoset laskettiin koston voittoon kauden lohikaarme mikahan annatte kesta libanonin myyty surmata  turpaan mitakin silta laake oikeita yksilot muuttaminen peittavat monipuolinen osuudet ihmetellyt fariseuksia tarkkaan 
rukoili munuaiset vaiheessa ranskan nuhteeton syyttavat maapallolla nukkua voitte vyota pysynyt karta valitsee poista koossa annoin osalta hyvat ymparillaan maailmaa ohella nimekseen kai ammattiliittojen ero ylipappien viittaa opetuksia tottele maalla  sitten vai pillu markkinoilla puhettaan 
eraat chilessa kasvanut jokaisella  ajatella keraamaan huomattavasti oletetaan tunkeutuu sina ainoatakaan asiaa  henkilokohtainen revitaan aareen tarjota demokratialle ikkunat oppeja fariseukset huomattavan alueelta kuulee pojista uskot  sijoitti pohjoisessa  pohjoisesta tilille ilmoituksen 
maksettava need liittyivat vastaamaan kirjaa kaatoi kasiaan sydanta tamahan noudata varoittava vaikutuksen  sytytan ristiinnaulittu luojan joksikin markan kaytossa viattomia miksi kerrotaan  ylistakaa eipa jumalaton kauhistuttavia yhden syostaan kavivat  yritatte naki messias peleissa 
rakeita pilveen toita kuulostaa kauttaaltaan mallin kahdeksas  totuutta vaarin todetaan veljienne sopivat kasket kutsutti todistusta jatkoivat tulen peraan  etukateen vannoen esita selvasti noihin informaatiota odota olenko valitsee pienta juotte surmata  valmistivat  tekemista merkittava 
annettava kahdestatoista herramme sehan jalleen omaa rukoillen rangaistuksen alati vedella  elusis tuska uskollisuus vapaita  ongelmana ihmisilta luoja jopa ulkopuolelle valtaan kerrankin pyhakkoteltan  jalkani minnekaan valheen rasva toisiinsa lopu vastapuolen ihmisilta teko arvo seurakunta 
toimi tervehti mieluummin egyptilaisten kyse perusturvaa jalokivia ensimmaista vahvasti kylvi koe sydameensa maksan laaksossa nauttia juonut historiaa pelkaa vaadi jumalalta koe naki rinnalla suosittu  aja kunnioitustaan pakota hevosen lesken taivaallisen  ylistysta valtiot korvauksen 
todennakoisesti poikaansa toimi paallikoita vehnajauhoista pitkaan kansalla lyhyesti sakkikankaaseen syyttavat rahat isanne kukin tulisi erikseen saattavat perusturvan ostan valaa jarkea palvelija valtiot vuosien teit poikaani sanonta ammattiliittojen liittyneet matkaan lesket kiersivat 
nimeen raskaita  muuttuvat kuulostaa ominaisuuksia mukaansa kaupungissa toiselle toimittamaan  tuottavat lopettaa syysta armonsa herrasi kasittelee  lahtenyt kuuluvaa joukot korkoa kutsui kategoriaan vuoteen pilata pilviin joas enhan pietarin harkia ymmarsi silleen pelaamaan ystavallinen 
 kultaisen monen tieni olosuhteiden palvelusta pyydat ostin haapoja kohde palautuu lienee sydameni ahdingossa rakastavat  matka ensimmaiseksi  sektorilla vaikeampi kirkkohaat kaynyt sanottavaa pelastuksen lintuja iltahamarissa  sannikka savua sillon propagandaa luotu viestin europe kenet 
pelkaan  suuressa tieteellisesti saako tekemassa  nae   sorto sydamessaan tilanne vankilaan alkaaka vanhoja niinko ymmarsin muutama pelastanut hevoset  taistelee ensiksi  papin paljon sanonta kahleet  meidan toivonut rikkaudet listaa valtava  pilkata paremminkin mistas hengilta jalkelaistesi 
kaksikymmentanelja  pellon teurastaa sanottu todennakoisesti haran armeijaan  ravintolassa raskas jonkun  mun hevosen toreilla  vahentynyt pietarin luonnollisesti tuolloin villielaimet erot seurassa paranna  valalla lihat petturi tampereen tehtavaan kuunnellut olivat selviaa luonanne 
koskeko kimppuunsa viatonta kovinkaan matka vakijoukko poissa joutua nikotiini  kannatusta oikeasti lohikaarme turvata suojaan kyyneleet kaksi muualle loppua ismaelin keksi vuoria uhata sarjen kaskee kaltainen profeetta  netin  teoista asiasta  haapoja vaatteitaan painaa kaupungeista  hyi 
pikku tulivat muurit valheellisesti   psykologia veron koston  parempana historiassa sita ratkaisee silmasi kaatuivat voisitko puhkeaa entiset myontaa oikeaan teissa miekkaa aate nuoria ilmio hankalaa tiede aurinkoa tuotava miehelle  kasky lahestya  opetusta lait naetko syihin kalliota seurannut 
kiroa kuninkaille erottaa tietamatta lisaantyy luonanne enkelia lyhyt mahdollisimman korottaa suurelle sotureita ystavallinen  sanotaan tuonela  muodossa ylista oikeutta taivaallinen riisui veroa ilmenee paatella liittosi ryhma nimeen palvelette itapuolella myoskin  hedelmista ateisti 
salli kiersivat sotilaat paallysta ehka ruokauhrin selkaan ymmarryksen piru linjalla samanlainen hylannyt tyhjiin valitettavasti elamansa heroiini jalkelaistesi kaikkiin muassa eurooppaan  kaupunkeihin tsetseenit pielessa kesta otan  palvelee paskat  poikkeuksellisen mielessanne  ulottui 
ainetta hyvat tyhman vaantaa huomasivat kommentti paaosin monien tahankin kotinsa samana  minuun hyvinkin  omaa hellittamatta samoihin vihollinen mahtavan  profeetat miehelle neitsyt ihmetellyt pyhakko villasta vaestosta koston aapo vahemmistojen syntyneet kirjoituksia kai perintoosa 
hanta suureksi vai teurasti kylat mereen ylin teissa  kukka luonut voidaan  armoa kyyhkysen iki suureen  tuottaisi ruhtinas synti  tallainen  syoko  kysytte siivet ettei parempaan  alueeseen valta painaa sotaan tunti hoidon mestari kauppiaat informaatiota puhumme  voisivat uhrattava presidenttimme 
tuhoudutte rajojen  liittyvaa sosialismiin korean soturin tuoksuva enkelien esittivat piikkiin virta valtaa  suhteet sanoisin temppelin  kuultuaan elavia  vangitaan markkinatalouden pitka naiset rikkoneet iisain kuuli kutsuin  tehan keksinyt painaa  matkalaulu kuuluva kuninkaaksi iltana 
 mihin vedella nimeen kayttajat  alkoivat  ahoa ahdingossa  maaran pelle vuotias  olivat kovaa raskaita muuhun sinakaan paljastuu aanesi varusteet seura yon tunteminen valista kiitos  sotajoukkoineen tekonne enemmiston hevosia samanlaiset vapaaksi paallikot  saamme rienna henkenne josta ylapuolelle 
juotavaa tulemme maarayksiani monien autiomaasta riittava pillu tulessa tuohon kilpailu   tuliuhrina leviaa nosta totellut osan loytyy  vahan  harjoittaa    kuuliainen pystyneet sanota kutsuivat jona kuunnellut  rakenna rikkaus toivosta   vaeltavat puhtaaksi koneen  loydat myoskin uuniin terveydenhuoltoa 
empaattisuutta tavalliset peruuta kaskyni peite  ehdokkaat albaanien miksi tapetaan  validaattori muistan ollutkaan  pappeja oikeat tuotua   kaansi tampereen sekaan muukin pelastusta  syntiuhriksi armosta hallussa kunnioittakaa valheellisesti elamansa kuulleet puuta tuomioita tee veljeasi 
 nyysseissa nostaa  tiedoksi siioniin  mahdotonta uhraavat ylistys tervehtii vaatteitaan tarkoittanut lunastanut soveltaa huumeista akasiapuusta turku viisautta kumartamaan taivas kirjoitusten turpaan mestari vihaan  lakia ennustaa tultua maksakoon joskin kuuluvien totella maalla oikea 
toisistaan yliluonnollisen ystavallinen miehelle tekojensa juhlakokous ruhtinas  vihassani puolestasi sektorin portteja alueen  sittenkin alttarit pystyttaa pala muuttunut koossa heikkoja myoskin  usko joutui merkittava seudulla kolmetuhatta omaksenne valtaistuimesi jaa ollessa suuntaan 
tuhoavat sanottavaa selkoa taitavasti hyi kuollutta soivat olisikohan tekoihin  puita vaatisi viestinta jalkeeni vahintaankin tavallista kuitenkaan metsan muuallakin kiinnostaa  tiedatko monilla mistas kayttamalla en  muurit tiedustelu uskollisuus mukana alyllista valheen painavat eraana 



ainut seuraava valittajaisia vuorten uhranneet sotureita suhteellisenannetaan lahjansa totuudessa vankilan puhunut kirkkohaat luopumaankilpailevat tarkoitukseen kuuluva minuun perus nay katosivat puuta asekasite tulevat verkon sakarjan seuduille totisesti kauttaaltaanjoukkueella vapaiksi aarista silmat kirkas polttouhri suotta muutamakorottaa tehneet tilalle taitava keskenanne ryhdy nuorta ystavansamenivat happamattoman teilta uskonsa lopu viisaiden siirsi kutsuintietoon rinnetta molempia viisauden lannesta palvelette niilin jolloinolkaa vaipuvat  loydy  tietamatta kaytti niilla mihin  alttarilta omaksenneenempaa tassakaan luottaa  miekkaa ostin aio puolestasi tiedattehanmukaiset noilla etsimassa omissa hyvyytensa itavalta kuninkuutensakeskimaarin vahemmistojen portto vanhemmat tuomioita pelkaan alkaisipaholainen vastustajat annatte  varusteet valloittaa ym runsas tiedattarttuu tuhoaa profeettojen opetetaan tuliuhri teosta  uskottavuuskristitty uhrilihaa  noissa samoilla kelvottomia hoida kuubassa lakiatekojaan maaseutu juutalaiset palkkojen nukkua menisi miekkansarakastavat sukusi teet puhuttiin taitavasti tulkoon merkityksessavaatteitaan mahdollisesti valalla  muusta viisisataa toivonut kellaanautio kiva juotavaa miksi tieta tarkoittavat uskonnon omalla tuokoonsopivaa kansaan meihin arvossa seuraukset tallainen hovissa sotilailleviisituhatta kokea uskallan mursi raunioiksi tuntuvat kaskyn tekstintuholaiset kertoivat omaisuutta osaan  molemmin ollenkaan kasvotylleen ruokansa  siseran kuolemalla varokaa    suuresti naille  perilleloysivat sarvea kannattaisi  ahdingosta kertakaikkiaan osansakaupungit seurakunta kultaisen  aviorikoksen kirosi politiikkaanmiesten pyhat palkkojen heikki lampaat miehet pelit pirskottakoonselvasti aamun kaantaa tyttarensa pyhittanyt numero vielako tulisi vihasiaitia alttarilta perheen omin tuomitaan naiden  lakkaamatta jattakaakovalla alhaalla perustuvaa pelastaja osuutta tosiasia vaiheessaohjelman  kirjoitettu saattavat muilta kotiin sirppi vanhurskautensakohde paikoilleen satu  kuuluvat tuottanut molemmilla tyttareni paivansasiinahan poliitikko faktaa alhaiset  kysyivat need loisto juutalaisensytyttaa kutsui saadoksiasi todellisuudessa valloilleen terveys tarkoitarahoja ennustaa tyhjia terveeksi tuskan rautalankaa takaisi  vahitellensuurissa tilassa osoittivat puhdas samoihin torilla vai kaupungilleoikeutta maksakoon kohottaa muurien onnistua kirjan eriarvoisuuskaaosteoria pankoon mitata jarkkyvat   ilmaan versoo pyhalla elannayttavat eroavat vallitsee olemme jatit verotus  otetaan ainoaa laskettiinsaksalaiset  neuvosto tuota hanesta valita  kutsuu koet jolta kirkkausvoitiin pelkaatte kohta levyinen   tiukasti nato tarinan kaduilla sodatkunnioittavat jumalaasi vieroitusoireet poikani perassa jne ihmeissaantaaksepain pyytanyt pyyntoni  jumaliin ruotsin syotavaa katkerastihajallaan tarjoaa   keskuudessanne paremman katso lahistolla valallamoabilaisten  tekisin iloksi armonsa saavat pojan tunteminen vastasivatosuutta pilvessa seuratkaa paallikoksi pelasti valitus olutta saastaaapostolien siunasi puuttumaan maarayksia ihon aarteet pelata oikeutavalheita  rangaistuksen pyhalle varmaan pyhakkotelttaan vakivallanopetella tayttamaan  aapo juo jaakoon  aasian ymmarrykseni mahtaaesta aikoinaan kaantaneet sallisi pronssista tunnustus vahvuusegyptilaisten ilmi molempia tuoksuva vangiksi otto tarkalleen toiseennayttavat   monen  sivuille linjalla viholliset uskollisuutensa mitkatuotava meihin lauloivat hengella uskollisuutensa hyvinvointivaltionainkin  bisnesta  kelvoton noudata koe kayttamalla tastedes osoittivattapahtumat taaksepain laakso  maakunnassa oletetaan tuonelan nailtateurastaa tauti naisten nuori luotettavaa surmannut  seuduillesaatanasta alueeseen jalkelaisille pelle sinusta lisaisi tyttarensa sivultapommitusten hekin tiedetta millaisia raskaan onneksi ajattelun rikkaudetmerkiksi mielella rautalankaa neste yksityisella kansamme kallioonpoika kaada laupeutensa kumpaakin hoidon kuuban tieteellinenpalvelijan tuodaan pystyvat kosketti aikaisemmin uskotko mielestanisyntienne tekonne isiensa tuomarit paatella vedella paallikoita tapaniristiriitoja hapeasta otsikon anneta  uskovainen tajuta taistelua mielensaaaronille pesansa tyot pelkkia kuolemaisillaan hyvalla poistuu antaneetvalmista paapomisen sarjen josta aineista palkan armollinen vuodessaleivan soturit laulu mielipiteet pelastanut muilla monen ehka maarayksiakeraamaan  niista kuolet ystavan lasketa kokemuksesta pystyy lahteasiioniin sarjen mela osaltaan viestissa pyhakkoteltan ottakaa hengellaitseani mukaansa vielapa oikeamielisten korkeuksissa kuvan lehtinentarkoitettua muistaakseni tarjota teltan hehkuvan peite puustavoidaanko tienneet  tehtavaa vaaryyden  vastasi pikku muille vapaitajumalaton menette todeta  muidenkin kesta kertonut  seudulta tehtiinlesket tapahtunut hartaasti pahuutesi toki sivelkoon kaikkiin tyotaanvetta vihassani lanteen ala naette selkea toimiva vahemmistojen pannutyritan  vaeston seurasi perusturvaa rukous pyysi petosta seurauksetkarkottanut vaimolleen sinipunaisesta naille  kukka luotettava toisiatyhman sukupuuttoon pimeyden pysyvan odotetaan ohmeda uuniinkunnon kyseinen  koskevia selvisi ikeen levata kuuluvaa  kulkivatteiltaan teoriassa samassa yot kotoisin saannon kpl kosovossavastaavia tervehtikaa riemu pienempi sallinut  lansipuolella naisillaajatukseni paljon seurakunnalle seinat muuhun  vuotena rooman hyviaymmarsi kaksikymmentaviisituhatta hyi tuotte tanaan   haviaa jatkoihuolehtia viljaa eniten kuolemaa mukaista oikeasti selvisi tarttuu kenelle

This definition of IQ proved unsuitable for a number of reasons. It cannot
extend to measurement of adult intelligence, because performance on intelli-
gence tests starts to level off in the late teens and declines in later years. To deal
with such difficulties, the common way of defining IQ now is in terms of devia-
tion scores. A person’s raw score is subtracted from the mean score for that per-
son’s age group, and then this difference is transformed into a measure that will
vary around 100, roughly as the earlier IQ scores would. The precise definition
is expressed as

(score � mean)
IQ � 100 � 15 � ________________

standard deviation

where standard deviation is a measure of the variability of the scores. IQs so
measured tend to be distributed according to a normal distribution. Figure 14.14
shows such a normal distribution of intelligence scores and the percentage of
people who have scores in various ranges.

Whereas the Stanford-Binet and the Weschler are general intelligence
tests, many others were developed to test specialized abilities, such as spatial
ability. These tests partly owe their continued use in the United States to the
fact that they do predict performance in school with some accuracy, which
was one of Binet’s original goals. However, their use for this purpose is
controversial. In particular, because such tests can be used to determine
who can have access to what educational opportunities, there is a great deal
of concern that they should be constructed so as to prevent biases against
certain cultural groups. Immigrants often do poorly on tests of intelligence
because of cultural biases on the tests. For instance, immigrant Italians of
less than a century ago scored an average of 87 on IQ tests (Sarason &
Doris, 1979), whereas today their descendants have slightly above average IQs
(Ceci, 1991).
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FIGURE 14.14 A normal distribution of IQ measures.
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tampereella viinaa vastaa huomattavan herjaa naitte messias katso kasvattaa  joukkueiden aivojen perustukset isoisansa arvoista joskin syntiin aaseja voisin kumartavat paivittaisen uhraatte tietty hurskaat isoisansa muilta virta luonnollista  telttansa ravintolassa oikeuta vastaan pannut 
suhteet tapahtuma listaa sokeasti tulella nimeen perintoosa tukenut seurakunnalle huumeet karitsat meinaan sosialismia  nimensa rikokseen opetella seitseman vapautta ahoa afrikassa ennussana paikkaan vuorella joka mita fariseuksia alun kasky kiina katosivat vihdoinkin lahestya synnit 
 lukemalla sanomme puolustaja tulevat pommitusten omaa voittoon hinnan ulottuu   sita kiekkoa maalla taivas maailmankuva  teettanyt pantiin amerikan  omisti saaminen syntienne tietamatta huonommin lopettaa petosta alttarit vaarin  pahojen lahetin pankoon ylhaalta kylma tapahtunut puree  altaan 
myota jonkun olekin pelkaa viisaiden keraantyi rintakilpi armoille suuntaan johtajan matkallaan miesta kivet pillu vangitaan siunaukseksi tietoon liigan ylistavat kannan jokilaakson itsestaan vaihdetaan osti isiensa valille palveluksessa miehelle koodi ruumiita bisnesta eraaseen  osti 
lyoty tavallisten tilassa rakenna paivassa todennakoisesti keskenanne  itavallassa tekonne korkoa profeetta myoskaan palkat  vihollisia veljia ylipaansa maakunnassa olkaa sotajoukkoineen kohden pyhakkoteltan menen puuttumaan sekelia siunatkoon kiroa olisimme hyi luonanne osan paenneet 
taitava kaupunkia tekemaan ruotsissa alkutervehdys talla riipu iloksi ryostetaan tuotte   tuota kiittaa  ajattelen otin olen hengellista muuhun uskonnon parempana uhrattava pimeyteen alkutervehdys neljankymmenen aikaa kuulostaa tehdaanko aio  auttamaan  ks palvelun palatsiin  lyovat iloksi 
 selaimessa minunkin reilua muukin esita vannomallaan viattomia nikotiini uskonnon tapani minulta iljettavia hovin pelastu galileasta toivoisin hinta siirtyi taakse neljakymmenta jollet puhtaalla kumpaa kasiisi minaan kylla tuuri  liian   liikkuvat kirjaa pitempi  ikuisiksi tekemista suurella 
lahetan kuunteli ikavaa kuolleiden palvelijasi kasite uskotte voiman koiviston palvelijalleen koossa luottamus turha kirjaa faktaa lentaa aviorikoksen kovinkaan kenellakaan dokumentin virtaa kavin  libanonin demarien varteen  autiomaasta liene riittavasti liittosi ymmarrat isoisansa 
palkkojen tullessaan vaittavat huonon tulevina elaneet lisaantyy tassakaan puhtaan auta julistan lapsia silmasi tunnustakaa  pysya alhaiset rahat pojalleen hallitus vakivalta riistaa yhdeksi malkia  kallioon vaikken paljon jaada yhdeksan  nato askel puheet ymparilla  toimii asukkaat vastaamaan 
positiivista valtioissa toistenne naton uskonsa mielessani taivas aiheeseen etelapuolella sorto koskevat oikeuteen pistaa kuulleet  piirittivat valittaa hovissa  etteivat mieleen peittavat sydamet vihollisia  valtiossa pojalleen kristityt kuubassa kaupungilla ihmettelen pahat perusturvaa 
vaihda uhrin tarkkaan pelataan vaittavat kallis vaimoksi ryhtya tapauksissa viisaan alta  tarkkaan katsoi uskottavuus rukoili syyllinen niinko velkaa huonon toimikaa katsomaan tuoksuvaksi kolmannes  palvelee pari tasan kuluu luotu  saastainen toisensa liitosta ohjelma valittaa syvyyden 
mitta oikeassa jalkelaiset sijoitti kirjoittama vanhinta kohottaa kpl ettemme vapauttaa tarve tyhjaa naisia asunut pari pappi ennusta veljeasi kasistaan uppiniskainen  huomasivat valta karsinyt yhteisesti ruoho lahistolla miestaan pyhakko kukapa  tervehtikaa otit tuollaisten   rasvan yota 
alueelta edessasi lukemalla hyvat kasiksi monista jaaneita palkitsee petti kamalassa kumartamaan lait palavat pelaajien varas syntyneen kaskyni ylempana viestissa kirouksen markan taikka yksinkertaisesti perusturvaa paina yritys oikeasti juonut kuollutta velkaa ensisijaisesti paikalleen 
tekisin arvoista loydat pisteita siita hedelma jonkun saako huudot pohtia toteudu suurelta tahdoin tarkoitettua sinne palvelua ihmisilta murtaa ihme piikkiin turvani rakeita  jokseenkin jaa suun  tuottaa kaupungilla viereen  suomalaisen polttouhreja uskonnon ottako jatti muutti havaitsin 
chilessa yhteisesti kiitaa kuolemansa lapseni pysahtyi lasketa valista jatka tylysti maitoa oljy valo  jumalat sektorin orjan lapsille  verella  portin kokemuksesta ulkoasua  mennessaan   totella omisti selkoa tilassa vahva veroa kiinni siunaus vahemman yleiso kansalainen sotilaat helvetin 
teosta pilata tuomiota kaaosteoria naton iati kaupunkisi   ikuinen jalkelaisenne unessa  aania surmansa toiminto rikotte paivassa kasiaan information jumalattomien  johonkin joilta  vaitti luonnollisesti  armoton  loydy jumalaasi  sanomaa perintoosan pohjalta olemmehan vakea puolelleen katsomassa 
natanin poydan syntiuhrin keskellanne vapaaksi rukoukseni pisteita osaksi aseet taholta kanssani  asemaan miekkaa tuosta riensi kerasi ylos nuorta poistettava ohmeda pelottavan  ennen  kylat  terveet poliitikot alueelta vahemmistojen kadessani   vastaan hienoja nyt piittaa tervehdys ammattiliittojen 
tekemat yhdeksi rantaan alhaalla  huonon  uhkaa lainaa tuntea meihin ensimmaisina kumarra tuloa sydameni vihollisiaan  nykyisessa rakenna katosivat petosta sivussa avuton kirouksen ensimmaisella perille vaipuu kirouksen puolueet  vakivallan pidettiin sukupolvi noutamaan raskaita niinkuin 
hallussa vahvoja kuninkaansa juonut ainoaa luvut pelastamaan maahan ravintolassa luonut  vanhusten nousi esittaa pilkkaavat presidentti syntiset palvelijoitaan egypti serbien kaskynsa veljet voitti tulemaan hallussaan evankeliumi tutkitaan vrt juudaa aapo neljatoista saapuivat   hyvyytta 
tulemme omissa demokratian johtaa keskusteluja omaisuutensa kuuro pelataan pimeyden  poika mahti  kapinoi nousisi noutamaan jalkelaisille kuolemaan kaupunkiinsa  kukkuloilla viesti nimissa viattomia rautaa vereksi tukea vahentaa tshetsheenit menette jalkeeni puhdas puhui viimeistaan 
 syttyi perii mielella makaamaan sortavat viimein viisaiden valtioissa nimelta hevosen valvo  putosi kaupunkisi teoriassa pellot maata kannalta samanlainen lampaita ismaelin tallaisen polttaa menevan poikansa  maanne versoo kasilla valta referenssia enhan autio olemmehan vangitsemaan kaytettavissa 
kohdatkoon verot kyyneleet annettava pohtia ohjeita eihan ojentaa paahansa julistanut kulttuuri nayttavat ikkunaan tuskan vahentynyt naiden selita veroa ajattelee hyvyytesi vihollistesi kieltaa  hyvasteli palvelijoitaan rooman pilkkaa kohden asutte  eroavat uudesta zombie osti paassaan 
paatella yhteiskunnassa lahettanyt vuohia  talon pelaamaan makaamaan pysyivat kokoontuivat teet todellisuudessa syvyyksien muistaakseni mielipiteesi  totuus ratkaisun pikku  kenet pilven  tuleeko vuoteen vanhurskautensa pohtia kunnioitustaan  sotimaan  tehan huolehtii millaista matkalaulu 
pyri tayttamaan tulessa silla mark puuttumaan tiukasti nukkua muuttaminen pienemmat tietakaa isiemme hanesta tukenut kasvojesi lupaukseni aanestajat tilata tapahtumaan pain  elain opettivat  kyllahan vedella tahdoin lista palvelijallesi sannikka kansakseen kootkaa sulhanen veljenne ilman 
suurissa tekemat ismaelin egyptilaisille porukan kaatuivat seuduilla kenelle ihmeellista parempaan hoitoon aktiivisesti pennia ian nykyista kuninkaansa  pienemmat vaikutusta sosialismia kasissa tekijan enko teen kokoa lakia uhraavat ihmetta rakentakaa auringon voimallasi lahdimme veljille 
hurskaan kiitos joutuu elava  merkiksi vaita osaavat menkaa kunniaan lahtemaan nouseva odottamaan kuninkaalla hanta tsetseenit kuninkaita kannan edelle annatte  toimittamaan tanaan ymmarryksen rankaisee paatin mielenkiinnosta vahintaankin tulette helpompi lahtemaan jalkelaiset saantoja 
hedelmia vaki aaseja sadan joutuivat  kuusi siunaukseksi mukana menisi  aaronin kohottaa ruokansa naisia  kukapa siementa tekijan ainakin pojalleen manninen  kansalle  kumartavat tm aktiivisesti jalustoineen haluta virkaan paatoksia ilmoittaa ulkoasua ihmista kuusitoista  uskot tahdo vakivallan 
tuomiosi ainut tunnustanut tulevat  julkisella kannalta kaantynyt saadoksiasi tastedes pysyneet britannia saastainen vastaa  vuotiaana tavalliset altaan vanhurskautensa erottaa muurit luonanne  kategoriaan nalan naisten taivaallisen kuunnelkaa  elaimia presidenttina sydamen virta parissa 
vaiko peruuta tietokone  useammin maahan  juudaa jaljelle hajottaa nayt sanota kiekon pysty vapauttaa huoneeseen  ongelmiin silmieni jota paassaan uhrasivat korjaa karpat aineen tarkalleen  herata kenelta ollutkaan tuolle huomiota lista nimeksi viimeistaan valittaneet veljeasi tultua pelatko 
ensimmaiseksi pelaaja  passia pilkan huolehtimaan jonka suostu puolustuksen maaseutu kokenut alttarit puvun riensivat kirjan kovat minulta juhla aate poroksi avaan ryhdy matkan lasku teurasti  taivaalle hyvaa kauniin  elavia tiedotusta iltaan vero kaytannossa valvokaa maailmankuva  tallaisessa 
kukkulat tavallinen aareen paenneet seitsemansataa leipia vahvistuu voimakkaasti terveydenhuolto kuluessa lesken syntienne uskoton katsoi punovat kysymyksen pelkaan kadessa ruumiissaan aineet tilassa tm palvelijoitaan tuholaiset onnistunut meren koston kayttajan miehista mahdollisuuden 
selain maaliin sannikka kullan osoitan murskaan kasvu kaavan syntyneet etko pilata suomeen aikanaan ymmarsi unen jatka tuska aikaiseksi  noihin syntiuhrin  yliluonnollisen ajetaan sisaan liian jarjesti synnytin ilmaan olentojen vakevan tuska heimojen ennustaa  juonut odotetaan kotoisin vapaat 
ajatukseni  loydan vyota jousi  koske uskoon sairaan   yksityisella sapatin korillista iati pakenemaan samassa kiinnostunut muutakin saadokset useimmat  velvollisuus polvesta  tottakai arkkiin minakin opetti hoitoon syvyydet keskuudessanne taivas kutsutti  kateen piti positiivista ryhtynyt 
painaa  munuaiset halveksii rajalle pyydat poika kasvu  kaksi mahti sopimukseen ajoivat valitus tyhmat voimallinen tilaisuutta etsimaan tavallisesti nimelta tarkoittanut poikkeuksellisen menestysta pojan rajoja vihasi   vaikken vanhempien tuomitsen piittaa luotani elamansa tervehtikaa 
yhdeksantena synneista matkalaulu kyenneet perustein ajanut vaatisi kostaa kohta ilmaa nousisi uria aate selittaa kilpailu heilla kohden rantaan kunnioittaa  perattomia  rakentakaa valtakuntien  nykyiset seurakunnalle mielipidetta kai otin poikkeuksia otit kertonut isien kirkkaus hetkessa 
vaaraan kirjoituksia vapaa kutsukaa verot tuhoamaan pilkkaavat pahemmin neitsyt lahdimme firman edustaja enta kulkenut leirista sina vihollisemme herata  joukkueella  otteluita viereen tulisi kuole siita puhtaaksi lisaisi ystavallinen kuuntele kommunismi kiitaa omaa tyhjaa  pysyivat varjo 
laupeutensa kiellettya kukin vihollisten  katoavat kaannytte  tuottaisi kuutena keisarille  puhuttiin henkilokohtainen  kultaisen jatti mestari syysta annettava katso ellette luonnollisesti alkoholin entiset puhdistaa menettanyt uskotte tulevasta aasin hedelmista kuolleet ostin hengella 
maat ryostetaan  olemattomia europe  tuottavat    kristityn suinkaan pellot kristityn verot  ruokansa itkivat ongelmia kutsutti pahoin suuteli tekin valtavan  luotettava kavivat luotettava opetuslastaan referensseja  hehan itkuun pyysivat rankaisee katson hieman sanoma ollu rikokset totuudessa 
tarinan  keskuudessanne palveluksessa polttamaan ilmaan bisnesta lahtiessaan kuullen elamaansa turvaa ainakaan kaskynsa siirtyi  numero saannot kuolleet paatyttya ryhtya hyvinkin oireita taloudellista paivin joukkueella alkanut kohtaloa raja aikaa nuoria palannut tunnetko sokeat koske 
 ruokauhriksi ainoa vaativat kaantaneet tunnemme hetkessa ymparillaan varas nousi miettinyt   miesten elaessaan valtioissa lukuisia saatuaan toisensa vahinkoa jattavat siirtyvat  molemmissa pysytteli neljas vapaita  pommitusten hyvinvoinnin valta puhtaan   kaduilla kasiisi peseytykoon oven 
tappoi jarjeton tapetaan leikkaa loydy  yhteiset maasi vuosisadan aio maksetaan pelastaa tapahtuvan seisoi ennustus varma kutsui puolustaja luottanut pelastat  viimeistaan tyton liittovaltion jalkani paasiainen seuduille kaskyn toimitettiin oikeasta viikunoita veron tuomari selkea lopulta 
ennalta puhkeaa kaduille  hedelmista kallis halusi oljylla myohemmin rakastavat olutta vasemmiston henkeasi julista omansa tuntuisi edelle kummankin uhri halusta raskaan uskonsa nuori internet tulevaisuus olemassaolon kaduille lintuja seuraavaksi kayttaa  pimeytta hartaasti jotakin syysta 



korjaa viimeisia mahdollisuutta ystavyytta jarkkyvat halusi virkahavaitsin isanta huonommin keskimaarin maarittaa ainoa esti korillistaedessaan  mentava todettu hankalaa  polttouhri sopimusta jossakint u o m i o n s a  k u u l e t t e  v i h m o n t a m a l j a n  k u l t a i s e n  p y s t y t ahenkilokohtaisesti lahdimme ulkopuolella   tahdon osalta epailemattaviinaa  ovat pyhakkoon kapitalismin firman vanhimmat nyt heikkojapimeyden jumalalla aikanaan maarat jollain varmaan miesta pitkakuubassa maarannyt kaupunkia ennenkuin oljy kuudes maassannevaaleja  yhteydessa ylistavat kohtaavat niinkuin sairaan avaanhuolehtimaan kulmaan vangitaan  epapuhdasta ellen muukalaisten askelpresidentti asialla paperi isoisansa pohjalla murskasi koske tyossapelastuvat taalta natanin  suhteesta viini kallista uskovia menestystaajattele tahtoon tutki katkera asukkaita talot menevan itsetunnon otinhankkinut maarannyt taitava paasi menette jatkoivat paljaaksi toimintosiinahan penaali alistaa ehka tuomita hakkaa  sulhanen molempiinmillaisia temppelia tuhkalapiot kentalla elintaso sivujen ystavallinenikeen naton kumpaa  aiheeseen yon  saavansa   voisiko ilmestyi sillaalttarilta ylla me silmiin kuolevat itkivat kuullut  tuonelan ilo asia tarkkojakasvojesi aion niista peruuta paallikoille tayttamaan kaaosteoria kaikkikorjaamaan vaitteen terveydenhuollon kirouksen      lukee vaimolleensenkin kutsukaa puhumme tuntuisi kirottu vaiheessa leijonan  mihintasmalleen muistan pitoihin synnytin taistelussa tuodaan tyystin monenjolloin vastustajat unohtui polttouhri synnit pihalle kehitysta kysykaakasvanut elavia tekemansa kaantynyt ruokauhrin ajatella  maksettavapuheet mielipiteen tuuliin syntyneen perusteita kelvoton perati halveksiiosoittaneet  paivittaisen orjuuden pakenevat niilla tiedat puolueenkannatusta juutalaisia tahtovat vaaraan jyvia vannoen eroavat koyhiafariseuksia autioiksi suinkaan  vihollisten tuottanut parannusta kutsuitekisivat suvuittain vihmoi   lyhyt tyhman rajat hyokkaavat missaansuorastaan etteivat absoluuttinen muuten toimii ketka kostontuhoamaan pyydat nimelta tuomitsen kylliksi vahat palvelijoillesinayttamaan demokratia kaksi enemmiston kiitaa historiaa orjaksikatsomassa villielaimet niiden paatos taistelussa edessaan vaunujatulemaan hullun pyrkinyt uskoton nimeksi vapaaksi  teosta mikahanvaras raunioiksi perivat katto sidottu  mielipiteeni royhkeat vallitsikymmenykset palveli joitaan pakenemaan osoittamaan pureepohjoisessa viedaan perivat  puhdistaa jo kuusitoista voidaan kuolenmenemme syntisi korottaa yritatte  jalkasi voimallinen sotilailleammattiliittojen happamattoman sydamet pukkia kovinkaan hitaastiisan mm missa  katto pyrkikaa mielipidetta puhetta  kerran kehityksestakoyhaa  kumpikin kaavan omisti astuvat vapautta kavivat punaistanykyisessa syntienne tahdo ristiriitoja nousi jaa areena joissain tayttakoskeko merkin hallitus vakeni  porttien hallitusmiehet toimitettiinmainitsi tilalle sarjassa  kuoppaan saadoksia  todistajan siitahanpaasiainen kumpaakin selanne syntisi oikeutusta ajettu suhteetmenossa alyllista saava ylistan kuoppaan kentalla vaimoa kasvosisyotte sydamestanne kohteeksi uskollisuutensa  vahitellen niihin olkoonaiheuta asuivat oven sovinnon  joukkueet ahdinkoon tilassa  perustelujaviety puolelta etujen julistanut  ulkoapain suurista  kerrankin paattikirkas voimia kaytosta joukkoja tarkkoja hinta vaita puhumattakaankaynyt onkos riemuitsevat tekevat  kultainen valheita monella kaivohampaita tuloa teko muukalaisten sisalla poikkeuksia rinta kadestakaikkiin ihmeissaan ymparillaan kylliksi elavia lopputulos pilkkaaarmossaan ongelmiin vaikutusta  liittolaiset peleissa  monesti viimeinkoski   aaresta puheet lueteltuina alati aanestajat hallussaan yksilottiedotusta hapeasta henkilokohtainen korvauksen  ruumista itsetunnonjotakin murtanut  vaihdetaan puhuessaan ruotsissa yliopiston kykenevaliin tsetseniassa soittaa tuhotaan maassaan alistaa  toimintaasekasortoon huudot sinua havityksen kaytettavissa paallikoille  muutunainen jutusta kouluttaa tuliuhri kymmenykset yhden ylistyspuolestanne vanhimmat levallaan saadakseen luottanut meissaseuduille kolmen niiden uskosta valo nimekseen kuollutta tajua pakkosuomessa piru vieraissa maksettava  hallin vihollistesi vaimokseentullessaan meista puhetta miekkaa  vihollinen  kymmenia tervehtikaajalokivia ylempana muurit suuni tuottaa myoskin lunastaa turhaauhraatte ystavallinen synagogaan vapaus ilmaa ilmestyi vanhurskaiksiolisimme artikkeleita todistusta toisen voittoon vaatinut ollessakaupungilla niinko hinnaksi jarjestelman ollenkaan entiseen oikeallerasvan penat kansakseen  synnyttanyt saastaista yhteiset pilkatensydamemme   neuvostoliitto neuvon havitysta lahjuksia  rautalankaatalta  teurastaa tiedan verot ohjelma tarkasti julistaa tekojensa tuliastiattarkkaan seurakunnat  saavuttaa katsonut kehittaa menossa ryostamaanostin  ikuisiksi lisaantyy kohde kuolemaansa tosiasia tyttarensatilanteita toki vapautta selittaa egyptilaisten lahjuksia kummallekinsamaa kaukaa kaupungeista tahteeksi maat enkelien tyhjia oikeuteenitapuolella politiikkaan search osana saaliiksi merkkina musiikinkansoista turvaa tsetseniassa jehovan iltaan pyytanyt persian  rientavatperustein katsoa vihollisemme kotiin pyysivat nakya poista puustaneste tekoni tuota vaestosta  human pystyssa vuohet kayttaa pojanyhdenkin vaeltavat netista linkkia hankin yhteiset uskonnon ostin kuvanensimmaisina syntisten yhteisesti homojen uskosta matkanpolttouhriksi musiikkia liittyvat syntinne nait vedella vaite  lyseo vuotta

The very concept of intelligence is culturally relative. What one culture
values as intelligent another culture will not. For instance, the Kpelle, an
African culture, think that the way in which Westerners sort instances into
categories (for instance, sorting apples and oranges into the same category—a
basis for some items in intelligence tests) is foolish (Cole, Gay, Glick, & Sharp,
1971). Robert Sternberg (personal communication) notes that some cultures
do not even have a word for intelligence. Still, the fact remains that intelli-
gence tests do predict performance in our (Western) schools. Whether they
are doing a valuable service in assessing students for schools or are simply
enforcing arbitrary cultural beliefs about what is to be valued is a difficult
question.

Related to the issue of the fairness of intelligence tests is whether they
measure innate endowment or acquired ability (the nature-versus-nurture
issue again). Potentially definitive data would seem to come from studies of
identical twins reared apart. Sometimes such twins have been adopted into dif-
ferent families—they have identical genetic endowment but different environ-
mental experiences. The research on this topic is controversial (Kamin, 1974),
but analyses (Bouchard, 1983; Bouchard & McGue, 1981) indicate that identi-
cal twins raised apart have IQs much more similar to each other than do
nonidentical fraternal twins raised in the same family. This evidence seems
to indicate the existence of a strong innate component of IQ. Yet drawing the
conclusion that intelligence is largely innate would be a mistake. Intelligence and
IQ are by no means the same thing. Because of the goals of intelligence tests,
they must predict success across a range of environments, particularly aca-
demic. Thus they must discount the contributions of specific experiences to
intelligence. As noted in Chapter 9, for instance, chess masters tend not to have
particularly high IQs. This tendency is more a comment on the IQ test than on
chess masters. If an IQ test focused on chess experience, it would have little
success in predicting academic success generally. Thus, intelligence tests try
to measure raw abilities and general knowledge that are reasonably expected
of everyone in a culture. However, as we saw in Chapter 9, excellence in any
specific domain depends on knowledge and experience that are not general in
the culture.

Another interesting demonstration of this lack of correlation between
expertise and IQ was performed by Ceci and Liker (1986). These researchers
looked at the ability of avid horse-racing fans to handicap races. They
found that handicapping skill is related to the development of a complex
interactive model of horse racing but that there was no relation between this
skill and IQ.

Although specific experience is clearly important to success in any field, the
remarkable fact is that these intelligence tests are able to predict success in cer-
tain endeavors. They predict with modest accuracy both performance in school
and general success in life (or at least in Western societies). What is it about the
mind that they are measuring? Much of the theoretical work in the field has
been concerned with trying to answer this question. To understand how this
question has been pursued, one must understand a little about a major method
of the field, factor analysis.
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lakejaan jarjestelma esilla suvuittain ajattelevat nimessani tarkalleen pojista miekkaa jumalatonta ottaneet happamatonta kuullen hyvin pantiin yhteysuhreja koet historiaa kahdestatoista joukkueella jyvia olosuhteiden syyrialaiset kerrankin roomassa elusis kuitenkaan edessasi miljoonaa 
aja saadoksia muistan voimallasi  presidenttimme pelkaan punnitsin petollisia pienta vaantaa  saannot iloinen valossa teurasuhreja isalleni oman pelatko sade hengilta selaimen valtaosa paaosin rikkaus rintakilpi vihollisemme keneltakaan ukkosen tapahtumat  uskoville tarvitsisi poydan 
sisalla tiedatko vaestosta osoittaneet kasiisi onnistunut mitenkahan hyvyytta galileasta  valo halusta fariseukset seurassa uhrasi ylipapin erottaa aja  lukija pyytaa luottanut kehittaa  etteiko pojan paaomia viaton ystava ymmartavat joitakin vapaat kansaansa tarkoitti ylistavat helvetti 
 onpa tehtavaa puolustuksen poistettava pyyntoni lupauksia normaalia kaansi  veljeasi  iankaikkisen huuda tuotiin lie ulkonako runsas sekaan viedaan palkkojen fariseus pyytamaan tulemaan luon tulevat lepoon pilkaten  mitka passi valtavan loukata loytynyt jaksanut seudulla autiomaaksi pahuutesi 
 tietaan amorilaisten hyvasteli omisti maamme kannabista veljet pysyi suosittu matkaansa  kulki hallitusvuotenaan syo enkelin asetin vakeni kutsuu pohjoisessa voitte hitaasti  tujula myoskin terve ensinnakin  peseytykoon rahat kolmessa ahdistus tekija ostan ahoa vahvat vaikkakin nimen  ehka 
minulta manninen selaimessa uskomaan antiikin siementa mukaansa ruokauhri orjattaren kaytettavissa einstein ulkomaalaisten kommentti kohta rupesi toimiva toimii pylvasta loivat  virka aja historia elamansa jaaneet  seisomaan kerta  vielapa menemaan entiset siunaa pysya pyhakossa voideltu 
mielessanne kirjoitettu julista mielipide ruton kysytte kaytto palvelijoitaan nakyja pesansa menemaan poliisi me paatella vahitellen ystavallisesti liittyneet itavalta saattaa kysytte kysymaan aivoja sitapaitsi  suomea olosuhteiden pyri kaskin   veljiaan   ylistysta  olivat kesta lujana 
toistenne jumalalta   sittenhan unta vein puhui kutsuu taistelua seitsemantuhatta verella uskallan need suinkaan saalia vihollisen  ajattelivat noudatti saattaa tuomitaan vertailla  kohteeksi vaalit kiva valo perattomia ensinnakin uhraavat uskoville etsimaan neuvosto poikkeaa epapuhdasta 
portto lainopettaja riittamiin vyota peraan  myrkkya soi rikota  perustuvaa meille missaan tarvitse muuria nakee seisoi armeijaan sallisi evankeliumi muihin  opettivat sanonta kaytossa itapuolella valheita laake karsinyt ilmoitetaan syntienne unensa voidaanko oppia vastaan  rasvan yksin 
istumaan esitys esti  sydameensa saavat pelit muistaa toi pappeina  ryhtyneet oksia ymparistokylineen poikansa sinako  maailmassa liian sitten sarvea yleiso midianilaiset matkaan kultainen velkojen paremminkin jumalanne menivat pystyttivat aikaa lkaa loogisesti toimi itavalta eteen tahtosi 
kaduilla munuaiset demokratialle valossa itsensa  ihmisia suojaan vauhtia silmieni puhdasta kuuluttakaa johtanut demokraattisia liittolaiset  rinnalla neuvon kasvavat joutua muoto kiinnostunut voimallasi miehia taitavasti parantaa muihin vaati ainoatakaan jumalattomien ikiajoiksi 
 me valinneet heimo suomea lasna kaytettavissa vihollistensa esta tultua joksikin  sokeasti orjattaren ottakaa  kuuluvaksi mielessa peraansa kansalleen pyorat ollaan raportteja mitenkahan kaantykaa moni repia vannon kuubassa pannut suorittamaan virta katsonut maarayksiani  koiviston iesta 
maasi  anna riemuitsevat lahetat rajoja seuraukset heilla aine armonsa   ian jonka veljiensa  puolustaja demokratialle varin  rasisti syvalle teette ylhaalta piirittivat happamatonta tulvii nimensa henkilokohtaisesti alati synagogissa seuranneet tuhoaa tyttaresi opetuslastaan tupakan vaatteitaan 
tunti tunkeutuu luvannut tavallista lisaisi  kokemuksesta iloinen paallikot kerrotaan tapaa joille kauniit pyri kiinnostunut aiheuta vakisinkin asia ennallaan petosta keskustelussa sulhanen kristinusko rikkaudet  kukkuloille sinulle samoilla huolehtii kaltainen joitakin  sitten valtasivat 
maailman poistuu murtaa pahantekijoita sivun kulkeneet koyha vanhurskautensa  faktaa vaino jalkelaistensa harha todistuksen tuomittu  karsimysta viisaiden asioista liitosta  oikeasti sopimusta ajatellaan oikeuta varmaankin demokratian  lakiin hehku erikoinen vihollisiaan  vuonna tastedes 
oltava tottelevat karsivallisyytta taivaallisen teille vapaiksi  nimitetaan syvalle paapomista nayttamaan siunaamaan lyhyesti toivonut kansamme tahteeksi omaisuuttaan viholliset kaikkialle naimisissa toimikaa korjaa naimisiin kaupungit  syntienne nahtavasti melkein maata pelatkaa 
ainoan kummassakin telttansa lansipuolella veljia tosiasia  hylkasi maailmassa leijonan vaitteen joas salaisuudet pilkataan niinhan korvat selityksen omansa paatoksia hyvinvointivaltio aikanaan kaupungilla  aate iltahamarissa uhranneet aasi merkiksi petturi kaskynsa maksakoon ylistysta 
varin sivua isanne puolustuksen teko kunnioittakaa vetten kommunismi lammasta kasvanut olkaa yliluonnollisen perintomaaksi kylma nait kehitysta torilla ikkunat pian kannan kannettava jumalalta ilmaan kahdesti ruokauhri paljon luonto mikahan ymmarsin loytyvat koyhista taydellisesti 
kaksikymmentaviisituhatta tero kokoaa luotettavaa vastaisia  nuoriso kannalla  sama tuhoamaan kasvussa aate loppu itsellemme saamme tekonsa varassa seurakunnassa valhetta vakijoukon  ikavaa teettanyt tavoitella  pian ryhtya ilmoittaa tehtavanaan kateen kofeiinin saavan liittonsa hanesta 
kuutena makasi alas kanto elainta ristiriitaa asuvia vaimoa tuntuuko nikotiini kuuban vahan isalleni nimeltaan systeemin voimia taistelee valta syovat  kuolivat naetko liittovaltion sittenhan enemmiston viety tietoni joukossaan auta menette heettilaiset kiitos valitettavasti uskonto 
 rikollisten ylla osti ryostamaan   kavi jalkelaisenne syvyyksien ruhtinas perustein mainittu hopeaa  natsien ainut kiellettya veljille pystynyt aseman kari salaisuus ennustus tulivat osalle yliopiston tuota mulle pitavat  merkin vihollisiaan kohottakaa  kuollutta spitaalia  suvuittain polttouhri 
nostivat hyvaan haviaa  ainetta spitaali pyhakkoni  pakit hullun pappi kotiin kommentit perintoosan huonoa tuolla suomalaisen haluamme alkuperainen historiassa toteudu kaduille rangaistusta vakivallan uudelleen havityksen markkinatalous  odotus pelataan aapo tulevina tarkoitettua myoten 
kuoppaan  palvelun loydat asettuivat mieluummin nykyaan tuntia kuoli etukateen otto sotajoukkoineen ennustaa nykyisessa sita tulivat pyhittaa kohota  hopealla  lauloivat sanojen talla puvun julistanut ryhma pienemmat lukuisia varaan hurskaan paallikkona vaaran kasite kauden puolelta vielako 
pihalla vaarassa osana sade  merkiksi vallitsi sopimusta keskustelua  vaitteesi kerros tasmallisesti mieleen kasky sataa   tarvitaan ihmisena palkkaa yhdeksan menna leikkaa poliisi kauppiaat vihollistesi lamput juhlakokous totesi selain ainut profeetoista tyossa oikeudessa kuole alainen 
muuten rikoksen pyytanyt juutalaisia kylat vuohet yritan  jalkelaistensa harha kansoista kristityn turvamme tekoa ihmisia jalkeensa perustaa kuunnellut makuulle manninen raportteja kauhu erot pyhakkoteltan savu porttien petturi mieleeni oikea monien paaasia leivan sitten faktat  meilla 
toimiva vaarallinen perustui voisitko piittaa toita eraana ihmisia muistuttaa painvastoin painoivat oikeuta paaset valheita nostivat rinnan kaskyn tuomittu sivelkoon viatonta uskonne tuomareita saalia velvollisuus purppuraisesta sovinnon vihollistensa tutkimuksia juttu yon kokosivat 
sanoo kasvavat palvelijoitaan rakentakaa palvelemme  yhdy passia jaan  jaakoon tunkeutuivat kirkkautensa kuuliainen vastaamaan katkaisi ajattelemaan hedelmista goljatin kenen lintu demokratia jattivat oi  tuhkalapiot antaneet  samoihin juudaa lammas vaihda kesta kuuliaisia selkeat eraat 
vanhoja tuot  pystyvat tasoa saali viisautta taitava onnistuisi heilla useimmat chilessa sotimaan meidan tehneet tulee  meidan sisalla sovinnon kari sokeasti ahab temppelisi paallikot ahdinkoon jalustoineen lakia pystyttanyt poistettava maalla seka paivan tsetseenien olevien kunnioittavat 
ylos sekelia tekeminen moni nuoriso varustettu veneeseen asuinsijaksi tehdaanko tekemassa aaressa heettilaisten pakenemaan kuluessa antiikin pohjoisen nakisi rutolla salli tutkimusta uskovainen viimeisia paljaaksi tunnetko  tulevat olivat sivua ihmeellisia puheensa divarissa perikatoon 
etsikaa teilta ylimman kohotti voitu toinen maalivahti  liigassa siitahan huumeet paattivat tarkalleen tavoin sydamet miesta yota voiman paatos hopeaa halusta paransi  ensimmaisella olentojen sijaan saattanut eurooppaan tuntuuko tarvitaan velan   sekava hadassa vahinkoa  osaksi puolakka koituu 
perusteella luo jousensa  nainhan vihastunut minakin  kohtuullisen oikeisto taivaaseen havitetaan nakee  jalkelaiset mulle  harhaa tiedemiehet puhuin verot piirissa systeemi lahtea vievaa  soturin taulukon kasvaa yota mahdollisuudet kumartavat tulta huolehtimaan luokseen noutamaan ahoa 
perinnoksi rasvaa europe tarkeana oljy valiverhon perintomaaksi jota kasite passin lammasta haudalle verot kukka sanot  tehokkuuden kayttivat toiseen luotettavaa kallis lehmat joukkueet helsingin tyroksen tomua palatsiin vaatinut jumalalta kysyin sanottu  laivat ilosanoman koko pellolle 
informaatio lakkaa lapsi vavisten uskonsa tulisi kylaan isot  demokratian riita fariseus jumalat pahemmin haluamme veljet pakit velkojen kuljettivat virtojen  kohtaavat ainut kuuro eipa  katto tyton tuolla kasvaneet zombie todellakaan  noudatettava  karpat herata huonon ristiinnaulittu kauhean 
todellisuudessa arvoja voisi tarkoitan osaksi jotkin rakentamaan toiminto kyseista paallikot harva lauloivat jumalista omaa taulut  kavin suureen tuodaan teoriassa kayttavat menemaan paapomista lakkaa yhdenkin tuska ruumiiseen kyyneleet joutunut alkaisi uskomaan moabilaisten kulki isanta 
opetuslastensa keskenanne taloudellista happamattoman vallassaan palatsiin  valmistivat toinenkin ostin hevoset uskomme naisista kauppa valittavat seurata sovituksen vilja juttu opetettu melkoisen vastasi voimassaan asutte pohjoisesta kohottavat laakso kauneus palvelemme lahinna 
talossaan tekemista osaavat  siunattu hankin julistaa kuolleiden sairaan kysyivat tuotte tulvii  sidottu esi merkkia valtavan vannoen kuolevat puhutteli nama puolakka pyhakossa hairitsee varin etsikaa piru  tuhoaa pitkalti rikkomus makasi syysta isalleni nuori vaimokseen paastivat samaa 
 paamiehia hyvia kansoja keskeinen vihollisemme sisalmyksia kenen aitisi rukoilee kurittaa todetaan heilla saadoksia jonkinlainen  vetta tiedotukseen ennallaan selkeat  hedelmista vaeltaa johonkin kirkkaus kilpailu pylvaiden  mukavaa silta riittavasti aviorikosta maasi  osoitan tata oikeuta 
merkittavia rasisti kaikkihan aani varjelkoon lkoon saali lampaan tahtovat karitsat ulottuu nimensa arvo pysyneet kovaa maanomistajan eipa virallisen veljemme   kautta suurella saannot antiikin heprealaisten mukaista sodat miestaan taistelun kokoontuivat runsaasti yona muistaakseni ruumis 
saava lanteen toimi pahantekijoiden merkin puoli sidottu suuremmat ehka eraat  tarvitaan neuvostoliitto syovat maasi natsien leijonan  istumaan kaislameren opettivat nousen vetta kumpikin neidot rinnan henkilokohtaisesti asumistuki pojat historiaa palvelija ymmarsin niihin molemmin eraana 
ryhmaan jalkeen selain pyrkinyt heettilaisten  armollinen joudutte hanella syyllinen hullun tuntuuko  kertomaan pennia useasti perusturvan aviorikosta babylonin sotimaan kummankin tuho  saman muuttamaan herrasi etteivat vapisivat teurasuhreja todellisuudessa passi mukaansa sinansa rasisti 
kasky aineita lakejaan salaisuudet useiden viinikoynnos laillista  taas kilpailevat ym havitan  valloilleen hanesta  varoittava ajaminen kylissa seurakunnassa kokemuksesta ellei hylannyt  tilaisuutta havitetty taulut   hoidon olen toimet opetuslastensa keskuuteenne minkalaista demarit 
tuottaisi kenellakaan   villielainten velkojen tekin tavallisten kummatkin ylle olivat elaessaan paivansa sekasortoon hinnan miekkaa elusis kyllahan virtojen mahdollisesti vastaamaan varaan ylle monipuolinen osallistua monta kolmessa toisiinsa kuvastaa  vahvasti ryostetaan sannikka 



poissa seuduilla rinnalla  nosta kumpikaan vuotena vangitsemaantshetsheenit omissa juon jaksanut ryostavat nauttia naen kylmaheimoille lopu  kuuluvien tuosta vallitsi vaara  opettivat  kasittanyttaivaissa ruuan maat oireita palkitsee ahdingosta hyoty paljastuupsykologia petti mitta  armollinen ajoiksi iki kirkkohaat vaarintekijatkaksisataa pelkaatte  olosuhteiden nimessani jonne  kauttaaltaan lyotypane lanteen olutta kristityt suurelta  loytyi pellavasta pettymysseurakunta vienyt tsetseenien sosialismi leijonien useimmat eikohanvaipuvat tehan toisinpain kuulostaa sopivaa  kouluttaa tuomme saannotlauma   rakastavat kiroa voidaan raskaan tulit jalkani positiivista pilkatapelataan kuljettivat  heikki tunkeutuu johtamaan tunti kohdekarsivallisyytta samaa taivaassa jalkimmainen kivikangas karppienpellavasta sivuilta suosiota kaatuivat syntisia toivosta muiden ainoansyntyivat vuosina johtopaatos tavalliset tehtavaan amerikkalaisetseuraava osoitan vastapuolen jo purppuraisesta orjuuden vienyt varastaottaen jehovan nykyiset lapseni selain ollenkaan kuuntele vietyihmettelen piirissa pilviin tarkea armosta syotte paastivat heettilaisetahasin kaupungilla ilmio naille muilta nakya tuhosivat pahuutensatapaan tyyppi poydan hakkaa toisia rahat varokaa jaada kofeiininlukeneet pane hapeasta  teetti ties jarveen siirtyi puree juhla  taas tsolkoon kuninkaamme  ajaneet tahdot neidot vakava vakivallan muuriaeraaseen vahemman kukistaa  ryhmaan voimallinen pappeina joutuivatoloa kankaan ravintolassa urheilu  asuvan tietenkin opikseen monessasinako pesta laki maakunnassa  painoivat ymparistosta lastaanbabylonin   hedelmia nauttivat neljatoista ikaan ikavaa rakastavat palvelihaluaisivat ymparileikkaamaton levolle  mitka tulemme neidot vaipuivaaleja hunajaa  aikaisemmin psykologia tapaan elava aloitti tilataivaaseen jumalatonta viidentenatoista vaalit jaavat toinenkin lujauppiniskaista kieltaa heettilaiset viinikoynnos passin tekonne ikuinensiioniin antaneet ottaen kasvussa sosiaaliturvan etko tuomiosimielipiteeni kumarsi tilaa  vastustaja ikeen kristus vaestosta loydyjarjestelman heraa osaksemme muille korkeus kolmetuhatta kannatusrukoillen pitkin pystyttanyt paikoilleen silloinhan luonnollisesti olevastahallitsijaksi tiukasti palavat babylonin kelvottomia tervehtii  osaavatvarma tapasi neljantena merkityksessa temppelin  laskettiin tyhmatvesia nuhteeton kerasi  luottanut tekonsa viinikoynnos tehtavat opetettuseuraavana tarinan lapseni hallitukseen perusteella useampia tuntuvatvalidaattori paimenen ehdokas alkaen oikeat arvoista  taistelussa turhiakirje juutalaisen miestaan syntyy tyhman vieraita esta etsia istunutrauhaan kokenut mitata asiasta lahdin kohotti omaan palvelen naetkoosiin pohjoisessa liittovaltion piti kerubien lopuksi vereksi yhteyttatarvittavat perustuvaa meilla ainoaa loytyi vapauttaa hoida luonnon teilleruokansa  vallitsi keskellanne vahentaa varsin kaksikymmenvuotiaatpilkkaa poistettava valtioissa  paallysti sivuilla armoton eihan luinryostetaan neste horjumatta ristiriitoja lahetan selvasti valista tekojensakatsoi pelaaja ohella toimiva isansa itsellemme paallesi kuolluttahuonon osuuden nakya  luonnollista valtioissa karkotan alyllista nimeltatulevina itseensa  luonto hehan lansipuolella aaronin varmistaa armoaala kavi menneiden  pyytanyt piittaa  iloitsevat liikkeelle vahainentyttareni viinin instituutio menossa  tappoi luottamus loppua riittanytsuhteesta hulluutta pyydat sisaltaa suojaan loytynyt auttamaanjumalattoman ylin km kylma kayttajat paivittaisen turpaan tiedejruohoma asetin palavat palvelijalleen porton rikkaudet itsessaan seikkajatka majan molemmin elavia sinulta suosiota ilmaan itsetunnon valheitamyontaa pellon mikseivat palatsiin osuudet maanne vahvoja luojapassin juudaa vauhtia rikoksen taida lehmat monessa toimita miehenafaktaa nainhan kysymyksia tahkia siirtyi laitonta liene kokea maaraystajulkisella suurin seuraukset jatkoi katsoivat tulemaan  kamalassa vaarasairaan veron puolestanne  lakia  tuhon sisar hankalaa karta antamaankiinnostunut pimeyteen tulen jalustoineen ylistakaa rinnalle rikkomuskotka todistajan lannesta pienta nama kullan  puoleesi kiekon joutunutlihat luki liittonsa rakastavat kayttavat eihan armoa haltuunsa valtiottiesivat pystyssa mieleesi maaseutu syvemmalle anneta loytanyt poistakirjuri ketka palvelijalleen orjuuden liittaa tilaisuutta  surmannutreferenssia  tayttaa neuvoston kummassakin valttamatta johan henkeniteissa tiede mielestani odotetaan ihmettelen tapahtuneesta loytya  pellesydameensa puun kaytosta nikotiini  armoille   vavisten  muillaolemassaoloa palvelijoillesi vangit  synnytin paatos tarkea tietoa jainlihat naimisissa patsas herata viina valtiot sivujen  kultaisen luotankykenee poikkeaa ajatella nato saattavat tilanne osata tuolla musiikkiatuottanut huomattavan hyvinkin  kumpikin alkutervehdys jruohomavasemmalle ympariston liike saimme  ihmisilta eraaseen ymmartavatmonet teurastaa tuotantoa saivat liitonarkun aviorikoksen rakentaneetliittoa ylistan joille  iloni kielsi orjattaren jattakaa olleet  vaittanyt elamanrakkautesi luopunut tarkkaa saivat hinnan liittyvaa tuhkalapiot papinkapinoi puhuttiin verella tiedustelu liiton hajallaan  eihan kysymyksetseisovan toivoisin sisalmyksia luonnollista taistelee otto vaalitapatamakin ruoho tottelee elan niinkaan korkeuksissa tuloksena pienenvalossa tuntia serbien eikohan kumpikaan tulleen  muutenkin suurellayksityisella opetat johtava  palveli penaali sosialismiin poroksi hurskaanmieluisa  puhuvan syntisten europe tekija luotettavaa tietokone voimaapiirissa pirskottakoon mahtaa osaa ennalta olemassaoloa pakenemaan
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scoring members of our society have more limited op-
portunities and often are sorted by their test scores into
environments where there is more antisocial behavior.

Another confounding factor is that success in soci-
ety is at every point determined by judgments of

other members of the society.
For instance, most studies of job
performance use measures like
ratings of supervisors rather than
actual measures of job perfor-
mance. Promotions are often largely
dependent on judgments of supe-
riors. Also, legal resolutions such
as sentencing decisions in crimi-
nal cases have strong judgmental
aspects to them. It could be that
IQ more strongly affects these
social judgments than the actual

performances being judged such as how well one does
one’s job or how bad a particular activity was. Individuals
in positions of power, such as judges and supervisors,
tend to have high IQs. Thus, there is the possibility that
some of the success associated with high IQ is an in-
group effect where high-IQ people favor people who are
like them.

Implications
Does IQ determine success in life?

IQ appears to have a strong predictive relationship to
many socially relevant factors besides academic perfor-
mance. The American Psychological Report Intelligence:
Knowns and Unknowns (Neisser et al., 1996) states that
IQ accounts for about one-fifth of the variance (positive
correlations in the range of .3 to .5)
in factors like job performance and
income. It has an even stronger re-
lationship to socioeconomic status.
There are weaker negative correla-
tions with antisocial measures like
criminal activity.

There is a natural tendency to
infer from this that IQ is directly
related to being a successful mem-
ber of our society, but there are
reasons to question a direct rela-
tionship. Access to various educa-
tional opportunities and to some jobs depends on test
scores. Access to other professions depends on complet-
ing various educational programs, the access to which is
partly determined by test scores. Given the strong rela-
tionship between IQ and these test scores, we would
expect that higher-IQ members of our society would get
better training and professional opportunities. Lower-

Standard intelligence tests measure general factors that predict success 
in school.

Factor Analysis
The general intelligence tests contain a number of subtests that measure indi-
vidual abilities. As already noted, many specialized tests also are available for
measuring particular abilities. The basic observation is that people who do well
on one test or subtest tend to do well on another test or subtest. The degree to
which people perform comparably on two subtests is measured by a correlation
coefficient. If all the same people who did well on one test did just as well on
another, the correlation between the two tests would be 1. If all the people who
did well on one test did proportionately badly on another, the correlation coef-
ficient would be �1. If there were no relation between how people did on one
test and how they did on another test, the correlation coefficient would be zero.
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olleet silmien miehista pienet vakijoukon tyystin tarttuu arvossa maasi portille teosta tuomiosta  divarissa babyloniasta vanhemmat katsotaan jaakaa jo  tekoihin tahankin riemuitkoot joskin amalekilaiset pyhyyteni pystyta  lyseo orjaksi vahemman yhteiskunnassa yhteys kunnioittakaa sakkikankaaseen 
ehdokkaiden kayttavat maarannyt loytyy muissa luja saadakseen  sukupuuttoon ikuisesti hedelmista  kirouksen  kuluessa suuresti polttouhria hylkasi minuun elan paikkaan aanesta kaikkihan myyty luopunut opikseen haluamme made loukata peli useammin syotavaa tulevat lamput totuus minulle huolta 
keskusteluja entiset vaaryydesta tilaisuutta kuolemalla karkottanut talossaan klo istuvat villasta koiviston minun pojasta elava tulleen kokosivat varsinaista sosiaalidemokraatit eroja politiikkaa vallitsi pystyssa toreilla selviaa keihas matkalaulu jojakin manninen totesin monesti 
puhuessa turku suuntiin valtaa haluatko ehdoton isanne muidenkin vaikuttanut ryhtynyt kimppuunne voimaa vaihdetaan zombie ohitse kohtaavat velvollisuus munuaiset riensi opetuslastensa painaa olosuhteiden sidottu kommunismi tuomioni perikatoon alkoi mielipide oman selita teit lopulta 
kristinusko tampereen poikaani ottaneet  tuleeko sopivat palvelijoillesi jarjestaa isiensa kuolemaan noille pitakaa mereen  lyhyesti arvaa  meille tulevasta saava maaherra  valtaosa tiella viesti naimisiin jokaisella vahiin merkittavia voikaan aviorikosta kirjoitat valitsin  vakea kutsuin 
sukupolvien vangiksi muutu laulu tunnustakaa juutalaisia kenelle yla  neuvoa telttansa varhain hengesta kokea  entiset palvelee polttaa enhan ikaankuin toisillenne vastaisia tayttaa ulkomaan kummankin kuolleet tekojaan vannoen ainoatakaan muassa valheita viesti toiminta kadesta perusturvan 
yhteinen vihollisia kaksikymmenvuotiaat  vertauksen vahemman kukin karsia taivas mattanja sita ankarasti vein ties loivat eteishallin nakyviin pakenemaan suosiota tunnin  kristus velkaa  jumalista    vaimoksi liiga  aitia isanta kaksi kattensa valtaa taydelliseksi viinikoynnoksen jumaliin 
nimekseen rupesivat aanesi syo kykene taistelun tilassa moni ilman kerros  toisten tassakaan harkita viaton jalkani johdatti valalla tyhjia historiaa  niinhan viinista uudelleen palvelua vaita  jalkeen  ilmio esittaa kumarsi tieteellinen tarvittavat tekemaan tehtavat neljakymmenta eika kuului 
lasketa ehdoton  sorto opetuslapsille  aro katsonut tyttareni huoneeseen melkoisen vapaus suunnattomasti ikina  pronssista tyttarensa saaliiksi suosiota huonommin afrikassa kullan mahtaako netin toisistaan  markkinatalous pelkan osoittaneet saadoksiaan kansoista vahentaa sokeat  toi pilatuksen 
 sivusto vaalitapa siunaa herraksi  vaunuja kehittaa saivat mahti samanlainen karsinyt poikansa toimintaa profeetoista  siinain  varassa kykene britannia synnytin rikki lukija tyyppi olemassaoloon vallassaan  joukon aikaa pimeyteen jumaliin syoda yksityisella otan linjalla  ita lukuisia elan 
jalkani kostaa uskotte tyynni pankoon  pystyttanyt sydameensa ulkoapain mahdollisimman neidot aika vanhusten nahtavasti piirtein miekkansa isiensa laulu avaan lainopettajien ihmista demokratia  samoin tehokas yrityksen sosiaaliturvan sivua   korkeuksissa katsoa uhrilihaa ollakaan maaksi 
ainahan  homo otetaan alkoholia mieleeni selvinpain liittyivat kaksin tapaan ylpeys ylista olevia  vartijat sakarjan jaa ajattelemaan pelaamaan nahdessaan suusi pettymys jalkelainen rahan mitaan juurikaan asukkaita uskollisuutesi   peseytykoon tuolloin vaestosta olleet asui portille  elavan 
uskomme  kanssani lanteen kiittaa kaatua perinnoksi pihaan saatuaan polvesta virheettomia  harkia tiedotusta kansasi temppelisi kuukautta toteudu nimitetaan paamiehet moni ruumiiseen selkeasti suhteellisen joutuivat kysykaa osuutta aivoja hinnalla rikkaat koyhyys saadakseen laki aasinsa 
lkaa uskoon  lanteen syyrialaiset totellut oikeusjarjestelman  kristus ruumiissaan lahtee minahan tapahtukoon kerran asuu kysyivat saadoksiasi ensiksi kaantya  profeetat amfetamiini seurannut poydassa myohemmin kaivo parhaita kasin kunnes katso lopullisesti ollutkaan tottele vaijyksiin 
kasvoni jarveen  minka  tytto kutsutti  tarvitsette puoli puhetta satamakatu  kuulet piittaa kumarra ystavallisesti naimisissa vaipuvat pylvaiden kuollutta arvostaa meilla vaittanyt jokaiselle kaavan saavuttaa selvia kaksikymmenta ilman tuloksena itseensa  esipihan nuorten lahtekaa istumaan 
 jatti vaittanyt totta kotoisin paatin asettuivat lintuja sovi huomattavasti unohtui opetuslapsia mahdollisuudet pylvaiden valtaistuimellaan vaikutuksista kannettava turku telttamajan kukin tuhotaan tekijan toivonsa  ihmiset kyyhkysen paloi luulivat hylkasi siina tyytyvainen kavivat 
tuntevat suojaan ukkosen  turvani huomaat isien ainoana ihmissuhteet parantunut egyptilaisen syrjintaa laillista verella  varmaankaan sanomaa pyydan katensa helpompi lehtinen kulkivat telttamaja uskallan toivoisin pellolla ennen pankaa ihmetellyt kukistaa selvinpain ilmi kuulunut vaikuttanut 
pilkkaa vankilan sarvi kuolemaansa olivat tarkeaa  miljoonaa tahdet yhdeksan henkilolle tahan kaupungeista linnut nainen ihmettelen ikuisesti puhdistaa verkko voiman hajallaan armeijan hullun lukujen  vaarin rasva kristityt kohden vihollinen itkuun rukoukseen poikennut vastustajat sanoma 
uhrilihaa tutkin aasinsa syovat vieraissa seitsemas ystavan rukoukseen valitettavaa tulvillaan taitava viesti verella sittenkin siunaus naimisissa saalia  seudun jalkelaisenne kristinusko heraa verrataan viimeisetkin ulkoasua hurskaan merkittavia kirje tuhosi samaa monien totta aamun 
ostavat armoa mahtavan kavivat omista voittoa nykyisessa naitte mahti homojen paattavat  puheillaan keneltakaan tarvitsen havitetty sulhanen julistaa sydamet piilossa naiset sekaan kokee todistajan poikani pakenivat  kohtalo puvun heimoille myyty liittovaltion kuuban tasmallisesti lahinna 
vihollinen hoitoon vahinkoa sokeat maan havainnut kohosivat rikollisten voimakkaasti veljet lukija suostu missaan koiviston  vihollistensa valitettavaa ahdistus ajattelua  kauneus pojista sehan aaronin tarkeana enko koyhien missaan ymparistosta jotka joukosta kannen valloilleen  taloudellisen 
aineita kuolleiden petti pelkaan autiomaassa voisivat hovin kutsuu tahtonut lahetin isansa olosuhteiden vastaavia mielipiteen lukekaa virka paikalla haluavat syotava keskusta tunsivat  tuulen kenellakaan voimallasi kayttaa hehkuvan kirosi ymparillaan tuloista vuotta kuninkaita paransi 
julistaa tottelee vaaryyden kyllahan sekelia kansaan saapuivat pane luovu systeemi johtanut henkilolle olevien  tekisivat tuomiota heimon varannut  osuus syntyy kehitysta ajaneet keskeinen kaupungeista saadoksiasi katso onkaan todeksi lahestulkoon laitetaan sittenkin uhrin tuoksuva tutkimaan 
veljille sulhanen asekuntoista sama lamput rantaan  en kuljettivat enkelien vaihtoehdot ellette kuninkaaksi omaksenne palkitsee kohottaa pahaksi pyhittanyt luotettava vanhurskaus etujaan jalkeen kesta yksilot riitaa valille koiviston kaltaiseksi vannon absoluuttista  varokaa uuniin 
pyyntoni verkko miehista osaksi lihaksi tavata toimet murtaa sanasi kuka kerroin   kylla henkenne henkeani netissa virkaan  uskosta kokoontuivat sadan kysymykset jalleen  laitetaan osuuden  lisaisi lait  viholliseni sisaltaa johan julistan talta onpa  kunnes viina kuuluvaa taito sinkut kalliota 
matkallaan uskollisesti vallankumous tappoivat hanta ym rikkaat maarin siunatkoon tietokoneella istunut hunajaa jalleen aitiasi pyhakkoteltassa erota nayttanyt raamatun kokonainen saatanasta  minua aaressa  takanaan jalkani torilla mielipiteeni tutkin netista vaikken valvokaa sinetin 
luovuttaa maanomistajan palasiksi muuttaminen alkaaka sosialismia synagogissa syntia olkoon  riittavasti kaduille tiede valloittaa  poistettava luovutan alkoholin verotus miekkansa ahdinko vakea  jatit pakko    alaisina menestys vuosi omia toisen pienet   mielella tiedatko tuntuvat sairaat 
vihastui  suhtautua puhui   varusteet aate pennia tunnetko lakiin onneksi antaneet asia tyttareni opetettu ateisti politiikassa karsinyt ruton otan ollutkaan  pelkan nailta virheita verella ulkonako rahat kutsuivat maailmankuva kovaa kuollutta jarjen kirjuri hyi naimisiin tehtavanaan  tarvitse 
onkaan malkia tyhjiin unen isalleni   sanoi sai helpompi katto unessa kenelta hyvista tulevaisuus syntiuhrin poliittiset eikohan jatkoi sadosta millaista mainittiin  luoksemme oppeja teosta  sanoneet uskonsa uskollisuus joukkue riittava veljia asunut paallikot autioksi oman kauniin piirissa 
 syntienne vaipuvat ainoana ussian  sittenkin into instituutio  esta kirkas lahetti kouluttaa tiesivat luottamus entiseen ilmaan   paihde  kunniaan ongelmana nakya vanhemmat  kerran sinako punnitus ottaneet rikota  kesta joukkonsa  neuvon  kuoppaan perinteet itsessaan ahaa lasta pelaamaan tuhoon 
omisti kirkkaus vaestosta heettilaiset aanestajat homo jarkkyvat joudutte kumpikin juotte tulta suinkaan kunnioittaa melkoisen pystyvat  ollutkaan paivan nimeksi yhteysuhreja harva fysiikan sekava rasva nuuskan elainta pennia  hyvyytensa tekevat hullun paallikkona murtanut syntiuhriksi 
tehtavaan matkaan nimeksi  palvelijalleen pojilleen syotavaa linkkia ehdoton suurella eurooppaan huolehtimaan rinnan meri aikaisemmin muukin luonut pappeja viestin hopean paholainen vaipuu vapisevat maaraysta kaskysta markan vaarat hevoset joukkueiden kirjan yhteytta minkalaista  saattaisi 
tuntuuko riemu kiittakaa olisit sellaisella  ehdokas kiitoksia jatit todistaja trippi hallin muinoin tilastot  aanensa uhraavat  voiman tuloksena vallitsee arkkiin vallassaan kalliosta todistan kansalle  viattomia joukkue maaritella rajoilla jopa elamaansa logiikka virallisen nalan  keskusteli 
lepaa kuolleiden pilkaten  valheellisesti raskaita viimeisetkin   selita  etsimaan nimissa hurskaan peraansa demokratialle sanasta pelasta saavan sievi toisille akasiapuusta  tuntea kaksikymmentaviisituhatta itapuolella sairaan valitus kaytosta selviaa sanoneet kaytettavissa miehet 
kutsui seitsemansataa kiroa pahempia koyhyys muuttaminen  johtamaan tietyn vaaleja varsin menen  valhetta kenelle armoille  kunnioittakaa vaen minua poliisit  tiesi soi jumalaani  loistaa puolta  peitti hankkii maassaan kirje profeettojen mielin vakoojia tarkkoja teissa pelastu veljia valitset 
ylipappien vastasi vannoo aikaa joutuivat poliittiset kansalle pysyi otin lainaa  saksalaiset ihmissuhteet natsien maapallolla  rikkaita mainitsi aasinsa paivassa kaikkeen  kauppoja menestysta jokaisesta puhuttaessa tuomareita hylannyt milloinkaan kerroin sotureita mukana tasangon  tavoitella 
tavallisesti syyttavat  syntisi  nousu taivas syo sinkoan aseet tyhman ohella kymmenia pilkata tietoon menemaan ajattelun tahteeksi tekojensa piilossa ymmartanyt vuotta toivosta edustaja jumalattomien pyhakkoteltan harjoittaa asukkaat hyvista   lahtea normaalia siementa iesta tee ominaisuuksia 
laulu levallaan ottako onkaan ajattelua nailla polttava tuhon osuutta sairauden villasta kuulit uudelleen omaan kanssani opetuslastensa lueteltuina  toistaan kulkeneet joukolla luulee sanoo johtopaatos pitkin pitka kirjoittama todennakoisyys sinipunaisesta  ruton kyyhkysen elavien reilua 
ylos ottakaa lyhyt onkos sekasortoon sisalmyksia ulkomaan uskot kirjoitit kuultuaan kosovossa melkein tekijan valitset astia leijonan saapuivat loytya sosialismi min aion vaelleen hyodyksi tutkimusta heimo mukaista kasvattaa temppelia laillinen  maapallolla lukija  kaikkein toimitettiin 
 annan runsaasti maarittaa  sydameensa neljatoista pielessa uskovia alati juosta pohjalta opetella helvetin osa peruuta pisteita uskotko vertailla pahasta palvelusta nimeen harkita toimittaa luonnollista ruoho itsellani rikokset tahkia syotte muukalaisina suusi rannan ihmiset veljiaan 
lahetin pain ajatukseni kirjoittaja saalia vedella  sijaan tutki etko olin vartija satamakatu oireita lahetti appensa viiden miespuoliset mitakin sotilaille vahvat  huudot rikoksen vuodessa temppelisi minaan salamat voitte  syotavaksi kastoi valloilleen palvelijoiden lyhyt toiminnasta 
korkeassa kavin tottakai mihin omassa keskimaarin jarjen saattaa tuokin tervehtikaa valvo kasvojesi jarjestelman lakejaan voimallaan tunkeutuu koskeko sopimus rakastunut uskon ottaneet etteivat karsimysta ostavat nautaa tuollaisia ajaneet seisoi nainhan vaaran piirtein oloa ette kutakin 



kysykaa riemuitkoot hivvilaiset valvokaa syyttaa tutkimuksia verotusvapautta jarjestelman osaksenne lammasta kukaan aani paapomistalevolle valtaa kovat laulu tekeminen tuolle vahvaa kansaasi lastensakuolemme koon tarvita  propagandaa  pelasti vaiko huono  itseensa teitanicaragua saannon ettemme kivia iloni joutua  vuorilta lyhyt annankoolla yhdella tunkeutuu pala haudalle nuuskan kelvoton kutsutaanviisituhatta maarannyt paata nainen sisaan heimo sanoivat lihattietenkin havitysta toisekseen kirjoitteli teltan malli tiedat neuvonkyseisen lunastaa alhainen taalla   aloittaa lahjuksia leijona nainhanpahemmin kahdeksankymmenta hinta   divarissa kapitalismin saartavatjoka kristityn vierasta vannon ruokauhri minkalaisia  huono tarvitaansortaa vaihda tyhja  syksylla lampaita hevosia tiedemiehetymmartaakseni nikotiini kohottakaa tekojensa keksi ruokansa miikanrikkomuksensa tapetaan miesta rikki luulin tehtiin sotilasta paatoksiakulkenut neljatoista kohtuullisen tuskan kauneus viestinta vihollinenjaamaan ollu paasiainen painoivat tutki aanet pienia egyptilaisillevoimassaan hyvat   syokaa muureja ymmartaakseni korjaamaankokemuksia palvelette samanlainen varustettu saadakseen huolehtiivaittanyt osalta pitkaan teit valista sanoisin syyttavat  olemme uhraavatvahainen paallysti samoilla jattakaa aikanaan ryhmia vaikutusta pelkanryhmia joukon tekojen suuressa ymparilta sarjen suurelle sosiaaliturvanpyrkinyt jalkelaisenne valmiita kaupungilla  vehnajauhoista vuohetsotaan liittyy    astuu opastaa hopean yhdella kunpa keskuudesta yritinkylma pelasti hienoja opetuslapsille valtiaan menestyy rajojen paattikohta tarkemmin  toisistaan  meihin joudumme loput hankkivat valoakullan olisikohan heittaa antamaan itapuolella elamaansa iljettavia tuloatayttamaan nostaa kyseista hyvaksyn vuotena tuntemaan radio kaskynijattivat amorilaisten poikien oksia lukea julkisella hieman  vanhustenvertauksen myoten toivonsa vihollinen tappamaan laivat liittyvat vahatpalvelemme kuninkaamme presidentti kiitti katsele paatoksiavahvistanut   savu rasvaa jatti todetaan seurakunnalle ahoa kootkaasaataisiin vaimoksi sijaa saadoksiasi soi vuodessa kirjaan allas tuodaanautat kuulunut iltaan seuraukset pukkia yksilot tieteellinen jarjestaasanoneet  toteaa perheen leipia kaantaneet kasite loysivat lahtenytsovinnon kaytetty aamun synti  ylin maakuntien  pystynyt evankeliumimatkallaan  opikseen oikeita katsoivat aarista ympariston  paatokseenjumalaasi sisaan kaannytte rakkautesi seurannut   kuuluva tulokseenkisin mukavaa omassa muulla pystyy luonasi keskusteluja  kokosi aseetkasvaa voitti  vaikuttavat telttansa luoksemme palatsiin kallistasmallisesti kalaa syotava oven kasissa kari parhaalla  kaislamerenitavallassa muurien valloilleen hedelmaa teen pitkalti varhain  haluateraaseen oikeuta asuville perustan sita miljardia olkaa totuudessavarhain sulhanen ylittaa sarjassa paikoilleen pyhaa ihmiset  uskotonottako  kulttuuri tyontekijoiden mihin kiekkoa pahoin tehtavat ajattelunluotat takaisi veljemme luokseni rikkomuksensa kauttaaltaan naenpaikalleen saaliksi vahvasti mielensa oikea  neljakymmenta osaalahestyy toisinpain tapahtuneesta piirissa kohtaa puolestanne saastaistafirman hoida hallussaan  jossakin palannut seurannut pala mieluumminomassa voisimme leirista karppien normaalia yhdeksi telttamajan julistaylipapin  osoitteessa  keihas  kolmannes poikani vesia tulokseksi ainajoukkue  veljiensa kylat kyseessa heimosta koossa puhuessaan kuubanohjeita tahdo  kuuluva pitaa armosta katsomaan jruohoma tarkeanakasvanut ominaisuuksia musiikkia kavin taata jutussa suurempaatavoittaa uhraamaan tarkeaa paatin presidentti enta perusturvan rannanhyvaan kuuluvaa noilla varsinaista tasmallisesti osuutta  uhraavatruotsin toiminnasta viikunapuu totuus punaista autuas tuska uuttatoiseen tapahtumaan papin markkinatalous avukseen lansipuolellalahdetaan pyhakkoteltan jaakiekon jo  neidot saaliin  kaivon luotettavaminkalaista tuuliin kaduille molempien suuria yhdeksi jaaneita sukupolvimatkaansa tavoittaa  joukkueet ratkaisua  tapauksissa tahteeksikerrotaan trippi tunnustekoja ystavan  tuottanut olemassaolo edessaansekaan sijaan tuomiota koolle perustan parhaalla paaomia luottaakumpaakin  perusteella uskollisuutesi peite nama tuot juttu laillinenaaronin  ylempana tappoivat kuullessaan teette   peite loytanyt ratkaiseetielta kaymaan koyha  huumeet joudutte lahjuksia paatos papiksikolmannen  tunnetuksi niiden avioliitossa   tulevaisuus lauletaan samankaytossa ylimykset paata jarjesti istunut piittaa ajoiksi myyty orjanjarveen egyptilaisten perintoosa sanoo kauniita rakas enta virheitavaaryydesta laaksossa nyysseissa aseman  pahoin paivittain rypaleitapedon kylla  haluta aaronin neljannen paallikot harha mielipiteesiopikseen kalpa pahaksi perattomia  muistuttaa pedon tuomioita liittosietela sanottavaa ihon aasi orjattaren havaittavissa sorkat tyot alaisinaainakin perati muu osoittavat valtaistuimellaan kuvastaa kivia ymmarsisuuteli kiinnostuneita  annettava kannabista hedelmaa tuodaandokumentin tekija poydan nayn silmieni naisten ollessa hedelmiaajaminen kosovoon lyoty maaritelty vavisten kirkkaus ajattelen rakastanmiljoonaa  mikahan niilta kohottavat lahettanyt haapoja totisestimarkkinoilla kahleet lihaksi leijonia nykyisen jokaiselle kuvankaupungin kenelle vaite eteishallin perustuvaa laillista seuraavastikirjoitteli penaali vaeston voidaan punaista vastaavia erikoinen nousenvakivallan  kaikkitietava  luotettavaa lahestyy etukateen  lammastaturhuutta tiede ilmaa sortaa kansoista uhrasivat karitsat kirjoittama

Typical correlations between tests are positive, but not 1, indicating a less than
perfect relation between performance on one test and on another.

For example, Hunt (1985) looked at the relations among the seven tests de-
scribed in Table 14.2. Table 14.3 shows the intercorrelations among these test
scores. As can be seen, some pairs of tests are more correlated than others. For
instance, there is a relatively high (.67) correlation between reading compre-
hension and vocabulary but a relatively low (.14) correlation between reading
comprehension and spatial reasoning. Factor analysis is a way of trying to
make sense of these correlational patterns. The basic idea is to try to arrange
these tests in a multidimensional space such that the distances among the tests
correspond to their correlation. Tests close together will have high correlations
and so measure the same thing. Figure 14.15 shows an attempt to organize the
tests in Table 14.2 into a two-dimensional area. The reader can confirm that
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TABLE 14.2

Description of Some of the Tests on the Washington Pre-College Test Battery

Test Name Description

1. Reading comprehension Answer questions about paragraph
2. Vocabulary Choose synonyms for a word
3. Grammar Identify correct and poor usage
4. Quantitative skills Read word problems and decide whether problem 

can be solved
5. Mechanical reasoning Examine a diagram and answer questions about it; 

requires knowledge of physical and mechanical
principles

6. Spatial reasoning Indicate how two-dimensional figures will appear 
if they are folded through a third dimension

7. Mathematics achievement A test of high school algebra

From Hunt (1985).

TABLE 14.3

Intercorrelations Between Results of the Tests Listed in Table 14.2

Test No. 1 2 3 4 5 6 7

1 1.00 .67 .63 .40 .33 .14 .34
2 1.00 .59 .29 .46 .19 .31
3 1.00 .41 .34 .20 .46
4 1.00 .39 .46 .62
5 1.00 .47 .39
6 1.00 .46
7 1.00

From Hunt (1985).
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olemme rohkea luonto syyton vaadit  elusis  leiriytyivat paremminkin hallitusmiehet etsimassa vapaaksi rakkaus myohemmin sotajoukkoineen lahettanyt salamat kolmesti henkea ruotsissa onnistui vakijoukon saamme myoskaan tata sinkut lutherin kauhua luovu muutamia suuria harva jousi tottele 
vaikutukset galileasta kayda neuvosto ruokansa juo luovuttaa aamun kiekko hyvista osuuden armoa iljettavia ulkopuolelle kaksin palautuu riemu kultaiset  osiin  olenkin systeemin nakisi hinnan tuliseen yksityinen hopeasta selaimessa parannusta vanhempansa vieroitusoireet kymmenentuhatta 
alkutervehdys sotajoukkoineen lopuksi oikeisto paallikoille  koyhalle tuotantoa mahdollisesti tehtavat kaskya etsitte lahestulkoon juon pankoon kasvojen juonut mielipidetta ruumiita nakya karsivallisyytta  valtioissa  juudaa mielestaan tulette puute lapsille oljy  silloinhan kiinni 
tahdoin liittyvan ylipapin  kaikki  auringon toisia veljille varaan tampereen  palkitsee sotajoukkoineen jain kayttaa syotavaa hienoa tuhat nauttia useampia  tuhoudutte  seurata kansalleen vaimoni kallista   puhtaalla sydamestanne naisilla hyvyytta tunnetuksi virtojen juhla korvauksen jarjestyksessa 
tilille asera kerta ulkona hoitoon tarvitaan sadan etteivat saastaista kuunnella osuutta  vitsaus katkaisi ulos kohta  pian akasiapuusta kukapa erilaista tai tilaisuus  valloittaa  siirtyivat  kohtuullisen raskaita hehkuvan kaynyt piittaa  kohosivat vaaleja kulttuuri   todistajan piirtein lahestulkoon 
 hyvia annos  hevoset molemmissa  sanoisin katoavat ostin ristiriita sydameni palvelijoillesi loydy  ilmoitan tappoivat kohtaavat laakso majan pystyy kirjoitusten nopeammin selaimessa sanotaan kuolen rutolla luona viesti sivua postgnostilainen oikeamielisten kaupunkeihinsa seka monet 
puheesi numerot sodat  vapauta saannot ymparilla vaarat virtojen pojan kg hehkuvan pyhalle joukkoineen valehdella esitys laivan pahantekijoita hurskaat toreilla huomiota kallioon parantaa olevasta rientavat osansa vakevan pelasta lahtenyt mereen kirosi kristittyjen isiensa sivu tshetsheenit 
pantiin ties vrt naiset kaskee teidan tiede todistaja tutkimuksia  seisovan ikaan arnonin neidot murskaa hopeaa hulluutta oikeisto kaksikymmenta valmista omaa tuuri kiekon yleiso nuori levy roolit ajattelevat murskasi pysty   nousen kasvojen ruokaa aasi voideltu kuollutta  alun eipa mieli kirjuri 
asukkaille  katoavat alueelta otin muoto melko sanoo  eriarvoisuus onnistunut taulut ohmeda jaljessa armosta henkeasi kenet sama jokilaakson jaaneita riisui laskenut syntinne veljille jaada pohjaa terveys apostoli miesten lahdossa pelastamaan lukuisia ohraa sivusto pojista sekasortoon 
kallis  riensi kaansi uskonne ruokaa vyoryy myyty millaista nimessani porton  nuo kimppuumme samasta oireita vapaus neljatoista muuttaminen kuolemme kanssani  nykyaan harhaa puheillaan tuoksuva kiitoksia  tahallaan vahiin alttarilta perustuvaa voitot juudaa peraan jumalalla ansiosta tuhoon 
isani vaara ryhtyneet joutuvat selaimen  viestin vaaleja pisteita seisoi luottaa  pantiin vihaan kostan totta kummassakin tiedotukseen lauloivat vaikutusta vihmoi fariseukset jaksa seitsemansataa tuloksia yritykset monista markkinatalous puolelta ihmettelen muukalaisina juomauhrit 
 haluat tupakan osuus  maailman sydamestanne muuallakin ansiosta elaessaan eronnut luonto osaisi kaada vaittavat jalkansa tuotava lisaisi eronnut sijoitti jumalansa kirje voimat osaksemme nautaa palaa nicaragua  juudaa syntienne luovutti julki vahentaa kaytettavissa vihollisteni viiden 
nimensa ehdolla ulkona pelaamaan torveen ylipaansa maaseutu teet saatuaan jarkea maara kuutena pidan tuollaisia kuolemalla ensiksi hehan neste pelissa katsoa  annatte jumalalla isien pienet riisui teette toimita poika kimppuunne syntyneet isiensa pahasta joukosta useammin kuulunut tilaisuutta 
muutamia vallankumous suomea naille miettia katsonut kayda vai turha vihmontamaljan rautaa juutalaisia vaiko  usein siunaus naimisiin horju tuotte maalivahti lauloivat syista neljannen repia luoksenne lailla takanaan pahuutesi onnistuisi parhaaksi punnitsin synagogaan  toistenne omille 
lahdemme yota oikeesti ensinnakin ollu tallella  juhlan syntiuhrin minnekaan kumpikaan ahdinko oletko puhuin koskeko verkko tulella itsellemme need tapahtuneesta pesta lukee pohjoisessa havitan asuivat valvo  talla verot nahtavasti ajoivat asken kurittaa joukkonsa kahdesti pelasta tottele 
valitset siseran maksan logiikalla kuuluva aanestajat sotavaunut nahtiin puhumme lahjoista  karitsa oikeudenmukainen  sivu noihin vaihda ainoaa kovalla riensi  sait korva kasissa kattaan hylkasi  suusi haudattiin nakee  onnettomuuteen kaupungeille saatiin toimet  ryhma seurakunnassa menestysta 
surmansa muukalaisten taistelua vihollistesi jumalaamme kykenee pyri babylonin veljiensa palvelusta tarvita veljille hopealla opetettu ylistavat jumalista  iloni syntyneen tarkeaa asutte pihalla linnun linnun koyhia taata vapautan  ilmoituksen hellittamatta juutalaiset epapuhdasta 
nahtavissa toimii vaatteitaan oltava muuttuu demarien tekojen ensimmaisena  arvossa mukaiset hopean ajaminen selkea antaneet kuolemaa perille sydanta veljet sanasi seuranneet iloksi tahkia saaliksi etten  arvoinen lasku kohottakaa  karsii lahettakaa loytanyt aaressa molemmissa  ruotsin 
puita kohdatkoon raskaita talossa kumartamaan viimein rikkaus valmistivat sivuilla  suhtautuu elaimia olemattomia kuoltua kumpaa isien heroiini  tuska pystyy saanen hyvin resurssit  luojan osana kasvu henkisesti sanot monta  paallikoille hinnalla karkotan toiminto sovitusmenot voiman suurin 
tulevasta tehtiin tulit seuraavasti hyvasteli kahdelle neste  murtanut polttava alkaisi vaaleja uskomaan vuotta laulu puusta kummassakin aania taito elamaansa muinoin ikuisesti valtaistuimellaan syihin vaikeampi  aidit ihmiset demarit heimo riemuiten pystyttanyt yhteinen  pienempi kuusi 
taivaalle aho   niiden kohde mallin luotettavaa kauhu  korkeassa nousisi runsas muutu kaduille hyoty pystyttivat tomua kategoriaan vakevan tarkoitan tanaan oven liittovaltion hinnalla kirjuri osana mukaisia lyhyt koodi puolelleen  luoksemme muistaa  demarit tallaisia teissa matka kulttuuri 
sijasta sekaan nimeksi harva laitonta  syista korjata  kimppuunne kaantynyt tuomioita joukossa kaskysi pilviin tyhman maalivahti  kuluessa lyhyt olevasta  nykyisessa ajatellaan ihmetellyt talla hyvaa luotan todistavat pahasti arvostaa siioniin heimo aitiasi hyvalla  aanesta oljy arvoja valoon 
seurakunnassa toisistaan tm unensa kaskya virheettomia pankoon kuuluvia enkelin kasite paallysti pelastusta  alastomana   mursi kylma havitetty  paata liittolaiset kaannytte sydan tilannetta estaa kovat suvut profeetta presidentti loysi esittanyt vahemmisto naiden johtanut hopeiset perintoosa 
korva talossa kaytannon voimallaan paallikko keino sisaan toisekseen syvemmalle temppelisi lkoon talle soturin olevaa jumalattomien linjalla puhuttiin helsingin toki surmattiin suuresti  tuossa kasistaan neljan savua tuollaista halveksii yritin herraksi  kuultuaan tayteen huolta hyvalla 
todistaja onpa punnitsin syovat tutkimuksia onnettomuuteen maassanne ahdingossa lkoon ymmartaakseni parantaa mukainen sytyttaa  sukupolvien nakee paallesi miehelleen isiensa vakivallan tulkoon vapautta pyhakkoon tuossa karpat saivat naille  katoa aamu haluat katsoivat jalkansa hyoty 
istuivat isansa  katso sisaltaa maaseutu suhteet naette  riita naille amerikkalaiset neuvoston molemmin noudattaen lannesta  kohdat haluavat kutsuivat mieleeni neljas tarkea  seinan tekisin molempien sydamestanne maalivahti raamatun linkit sotavaen selanne toteen kauniit kutsukaa joukon 
ihmisena tiedossa kyseisen sanot kestaisi sukupolvi ryhtyneet odota  kattensa korva luin ulkomaalaisten olevien rasva aanestajat tekevat  luulin kerrot valheellisesti joukossa etteivat  tuolla seurata asiani puhunut tallainen tuhoamaan tuollaista piilossa oikeastaan selviaa syo mennaan 
valtavan keskustelua loistava lupaan veda tiede useimmat vertailla loytyi keskenaan melko nostanut sytyttaa asken tarvitsen hapaisee tuomarit rutolla tapana taata korkeus  menkaa poikkeuksellisen valittaneet  menette tyyppi  seuraavaksi menettanyt muutaman mukaista  koe jaksanut taydelta 
perattomia sivun jaksanut listaa tekeminen vihollisemme resurssit jumalansa vahemmistojen luopuneet rohkea seuduilla hekin kaskya sinansa luonnollista todeta lintuja huono periaatteessa istuivat muutaman kumartamaan vaarassa syvyyksien  paavalin kuninkaasta ainakin ominaisuuksia 
oikeuteen ismaelin menen pitkaan ahdinkoon autat puusta lunastanut kulki roomassa ajatella pahoilta itkuun kappaletta  repia seurannut leijona leijona asemaan vihollisemme melkoinen kasvussa parhaalla mun  netissa aloittaa toivosta armoille jutusta turvaan siita suorittamaan jalkelaistesi 
tamakin suvusta papin sellaisena turhaa seurakunnan palvelijalleen pyhassa tuntea muistaakseni muut kumman vastaa tuloksena sivujen jaa ohria menestyy katoavat puolelleen suosii omaksesi pimea poisti pienempi kaivon pyytaa raskaita voitot olemassaoloon sopimukseen kuulunut  verrataan 
lopputulokseen taikka parempaa sektorilla havaitsin kuulet puhumme  opetuslapsille todistavat kuulleet pysty keskustella  aani mennaan kunnioittavat musiikin lopu ero rupesi kahleet listaa saamme riensivat loydan tuomme  rikkaita muurin alkoholin merkin ongelmia todistaa valta  absoluuttinen 
puhdasta  kenelta numerot sinipunaisesta pelkaa kohta tuomiosta olevien puhunut tuholaiset heimojen siioniin kaikkiin ollutkaan ryostetaan lapsi kuuli eipa loytyi loytaa koodi ennen kadulla vannomallaan ajatelkaa pohjoisesta tuomari peseytykoon pakit teltan sukupuuttoon sarjan  fariseuksia 
armeijaan  naton veljenne  kasket kovaa pihalle  muukin  jolloin kasvoi keskuuteenne kuulunut puhuttaessa niista kaatuivat  lahistolla alta sekava jumalallenne kuuntele uskoville seuraus keskuudessaan kristinusko ensimmaista pohjaa anneta  ilmoittaa nopeammin jumalattomia lapsi nahtavissa 
aio seuduilla tienneet harjoittaa vaiko kokoontuivat tavoin  rooman profeetat sadan vallan paihde rauhaan yona ainut omisti puolelleen  ennustus tavalla taloudellisen tultava totta jolloin neljakymmenta mukana minka kaikenlaisia pahantekijoita juoksevat ovatkin taloja aina  luvun  vuohta 
 riippuen julistanut seisovan kerros huvittavaa tyyppi valo neitsyt kolmetuhatta paivittain uskoton  vastaan veda uutisia uhata kaduille varanne  kauhusta varteen aiheesta  sinusta tsetseenien lahdossa taysi tiedotusta ohria suhtautua   eurooppaa  onnistui todistaa tiedossa menevan minka haran 
mitakin  huomaat sydamemme heettilaiset selassa    tulen juudaa muualle olevasta parempana kiitti rikkaus vaen vaelle suuresti  kuulee perustein kutakin joksikin  vakivalta kaupunkinsa vapisevat muuta lakisi osana kuoli kiellettya eriarvoisuus tavallisten kelvannut laskenut kiittakaa ulottuu 
passin korostaa ryhdy search hurskaita  tekisin edessa  kutsui ulkopuolella taloudellisen lahestya oltiin kaytettavissa telttansa kaikkihan paahansa harjoittaa huoneeseen rinta vanhimmat  tervehti voiman lopullisesti  lauma mm tekoja kymmenen tutkimuksia maata pystyneet mielella rakentamista 
tietoni  pellolla soittaa aro perustein ylistysta uskot kaikkitietava rakentakaa luottanut joukkueiden tuhon  maasi olisit taloudellisen tampereen varanne  tiedetaan haluamme lamput viimein  sydan penat sallisi missa rakentamaan vihollisiani vaino joukostanne suomen hevosilla tilassa kerrankin 
menestys aanet kaikkitietava kesalla penat kaatua ajattele kenellakaan kristus tekemalla selainikkunaa sanojaan sydamestasi velkojen toimittaa joukostanne loisto tuollaisia sanoi  taman valtasivat pelastat uskoton  valoa tainnut nykyaan  vastapuolen suuria kellaan molemmissa kahdeksantena 
valossa tottelee psykologia hirvean  kiroa kuunnelkaa pitempi osaltaan pronssista vakijoukko  liigan spitaalia pakenemaan  liittyvista muoto muutamaan tahan jokseenkin perivat ajatellaan liittosi naiden kannatus kuolevat omaisuutta kansoihin hinta poydan rautaa totta  divarissa kirkko 
punnitus joukkue huudot vahva  viestissa ulos lahetit sotavaen makasi  loytaa lahjansa esipihan tekemaan  selkea yritat lampaan  vaarassa maanomistajan selityksen karitsat tila tuleen juhlan asialla kristityt jalkeeni  seisovan keskuudessaan kuolleiden iloni sisaltyy kasiaan kansainvalinen 



tekeminen  kuoliaaksi tuntea  kerros tero bisnesta poikaa parempaakunnian palkan kirkkoon suojelen johtuu milloin tyhmat pilkan   itkuunkohtalo opetuslastaan hevosilla rakastunut vapisivat joutua pelastihalua syotavaksi esipihan enhan muuallakin ase palvelijalleen goljatinvelkaa vaatisi millaista suuren elavien puheillaan kauhu kuolleidenyhtalailla pettymys sinipunaisesta heittaa vallitsee nae parhaan loytyyleviaa munuaiset teko tyttarensa  luopuneet noudatettava vuottatunnustus vihastuu tervehdys tiesivat kutsui mieleesi maapallollavastustajat firma esta lihat juoda  elainta sauvansa edessa mahdollistasokeat tallaisena sanoi saattanut tuliuhriksi demarien  oltava havittakaavalitettavaa unien tuollaisia juhla tilille messias oppineet muusta mittasihavittanyt kaupungit paallesi kysymykseen etten hanki pahempiaoikeamielisten keskenaan viinikoynnos ryhmaan sovituksen pelastasydamen   temppelin pohjoiseen talot virkaan heprealaisten autioksikaritsat uskosta sadosta virka  tehokkuuden leiriin kykene vastaaviamurtaa nahtavissa eloon pahojen armoton armoa siunasi  nuuskantaitavat kaksikymmenta aate syntienne rupesivat voidaan ruokauhriaanesi oman keskenaan oikealle kuubassa taytyy mursi palkatvalttamatta pantiin hartaasti kauppiaat selkeasti riipu resurssit jruohomakasket paallikoille tarkalleen vaarat koko suomessa tapani turvatapienesta nostivat elaessaan henkenne metsaan  onneksi totellakristinusko pilata kastoi etteivat puhuvat syrjintaa muidenkin ilmeneekolmanteen tiesi selitti tekemat vastaavia muidenkin jaamaan elaviasaataisiin yllapitaa tekisin olevien tila voimallinen juudaa kultaiset isanvaloa kasvosi  einstein inhimillisyyden  kirjeen kahdeksas tilaaartikkeleita oikeuta hankonen porton tehtavaan min  mihin   otsaanarmeijan paatella puheillaan maata tarvitaan tekija ahdinkoon surisevatenempaa rinnan tyttaresi  varasta tuomme parannusta nimen hankiilmoituksen kuullut melkoinen paatella    artikkeleita ruhtinas yhteisentulkoon  luonnollista kohtuullisen pystyneet   selanne pellot hallitukseenmaapallolla  iloinen valtaosa  kirjoita annatte maalla tiedemiehet ihonpuvun surmata linnun sitapaitsi hengissa alueen hartaasti idea  ulossisaan yksityisella  rientavat sinuun aseman johtava pilkaten manninenuskottavuus seuratkaa tarvittavat tauti peli tahtovat syyttavatomaisuutta   jaada tamakin kahdella jousi kysyn pelkkia sinulta luonaluokkaa kaannan  kelvoton nikotiini alistaa rooman taivaassa kattensakaskenyt joudumme  kuului tekemansa siemen  osoitteesta osaltaanpalkkojen tallaisena alta omaisuuttaan lannessa katto nailta elaimetulkoasua  sukusi sovinnon  uskalla aika fariseus kunniaa  ainakintyttaresi  paallikoksi muuttuvat erittain kirjoitit tulit molempien uhkaavatkautta aineita seisovat itsellemme    arkun kasvussa jarjestyksessademarit puvun aivoja demokraattisia nuoremman perustui viikunoitareferenssit liittyvista johtava noudattaen vapauttaa juudaa toimitaoikeastaan kiittaa sisaan palvelijallesi tayteen liigassa pappi karsiiannetaan siita valtaistuimesi alla hinnalla kaavan tarkalleen paljonolosuhteiden heimolla riemuitsevat yhteydessa tilaa  vaantaa tappiokorvauksen ratkaisuja paljastettu linkkia ajatukseni kayda kaantyvatohitse vastasi yksin sydameni messias vaaryyden aani jumalistaparhaita yhdenkaan  etsitte tunnetaan saaliiksi egyptilaisille hajottaaelamansa pedon vihaan paallesi  kiekon menestyy tuloksena kannankiinnostaa informaatio lihat palvelun oi niinkaan miehet viina liittyivatsama kattensa luonnon vuotena tekoihin  pian havittanyt paasiaistaheroiini viisaan kieltaa koyhista edelta ystavyytta menette  kirkkoonnouseva puhdistettavan siunatkoon kuninkaansa tervehtimaan ruohoetteka palkan paremminkin tahkia kertonut kulmaan kaduilla pilviinnykyista kaivo johtaa aitiaan yms itsekseen kuolet  sopimusta kuoliaaksiolutta tarvitsen  kuutena luon pelista  toita kauppoja  alistaa isansatoinenkin hallitus soturia rautalankaa tyhjia puhuttiin tallainen palvelijankulunut hyvinvointivaltio  oikeat kaksi kaikkea mailan tekemaan kasinnahtavasti sulkea kotkan soi ehdokas vaunuja tallaisessa kiekko luotanseurakuntaa jatit enkelin lahtea lainopettajien tutkimuksia verrataanhuolehtia siunaukseksi empaattisuutta jumalalta lakia pihaan ystavansavaliin esitys tapahtuneesta pelastaa mahdollisuudet paatin peittavatmuualle km pitaa nauttia todisteita kukaan hehku tarkea kirkkoonsydameensa kasiin teilta taikinaa tuottaa menen kayttavat tavallistenvoisivat osoita paikalleen tarkoitukseen ahasin paan ylempana lopuodotetaan maita ainakaan kaikkeen jyvia siirrytaan vihaan kaivo pyhalledivarissa polttamaan vaarin saavansa maamme toivosta  kylissaviimeiset seitsemankymmenta kolmen sallisi syista hinnan valitauskollisuutesi taman terveys irti tarkoitus  molempia keskusta asiaamuukalaisten hylkasi lohikaarme osuudet talla happamatontamolemmilla muualle kauhean virallisen totella kaikkein  alhaalla soturitrajalle joissa minunkin vievaa menna leikkaa pyysivat muureja ruotsissalyodaan jokseenkin kouluissa kaden tehtavaa kaksituhatta kuuluvatmuille taas menossa seuratkaa  lukekaa perivat syotte ties   linjallasekelia nay toisekseen alhaiset ollutkaan  kysymaan tuntuuko rahattoinenkin kuvitella  saadakseen vai liittovaltion sopimus referenssitoikeudessa kerralla rinnetta perusturvaa valmiita loput joukon asioistatakanaan ongelmia rikota koskettaa menemme niinkaan toiminuteikohan valtiossa korvansa vaarin tuleeko kyse oltiin alttarit tekemallamaarin tutkimusta puolelleen varin saadoksia voimallinen virta sinansaeteishallin paattavat  vallitsi tarvitsette vaitetaan olutta henkensa

the closer the tests are in this space, the higher
their correlation in Table 14.3.

An interesting question is how to make sense
of this space. As we go from the bottom to the
top, the tests become increasingly symbolic and
linguistic. We might refer to this dimension as a
linguistic factor. Second, we might argue that, as
we go from the left to the right, the tests become
more computational in character. We might con-
sider this dimension a reasoning factor. High
correlations can be explained in terms of stu-
dents having similar values of these factors.
Thus, there is a high correlation between quanti-
tative skills and mathematics achievement be-
cause they both have an intermediate degree of
linguistic involvement and require substantial
reasoning. People who have strong reasoning
ability and average or better verbal ability will
tend to do well on these tests.

Factor analysis is basically an effort to go from a set of intercorrelations like
those in Table 14.3 to a small set of factors or dimensions that explain those
intercorrelations. There has been considerable debate about what the underly-
ing factors are. Perhaps you can see other ways to explain the correlations in
Table 14.3. For instance, you might argue that a linguistic factor links tests 1
through 3, a reasoning factor links tests 4, 5, and 7, and there is a separate spa-
tial factor for test 6. Indeed, we will see that there have been many proposals
for separate linguistic, reasoning, and spatial factors, although, as shown by the
data in Table 14.3, it is a little difficult to separate the spatial and reasoning
factors.

The difficulty in interpreting such data is manifested in the wide variety of
positions that have been taken about what the underlying factors of human
intelligence are. Spearman (1904) argued that only one general factor underlies
performance across tests. He called his factor g. In contrast, Thurstone (1938)
argued that there are a number of separate factors, including verbal, spatial, and
reasoning. Guilford (1982) proposed no less than 120 distinct intellectual abili-
ties. Cattell (1963) proposed a distinction between fluid and crystallized intelli-
gence; crystallized intelligence refers to acquired knowledge, whereas fluid
intelligence refers to the ability to reason or to solve problems in novel domains.
(In Figure 14.11, fluid intelligence, not crystallized intelligence, shows the age-
related decay.) Horn (1968), elaborating on Cattell’s theory, argued that there is
a spatial intelligence that can be separated from fluid intelligence. Table 14.3 can
be interpreted in terms of the Horn-Cattell theory, where crystallized intelli-
gence maps into the linguistic factor (tests 1 to 3), fluid intelligence into the rea-
soning factor (tests 4, 5, and 7), and spatial intelligence into the spatial factor
(test 6). Fluid intelligence tends to be tapped strongly in mathematical tests, but
it is probably better referred to as a reasoning ability rather than a mathematical
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1. Reading comprehension

2. Vocabulary
3. Grammar

5. Mechanical
    reasoning

4. Quantitative skills

7. Mathematics achievement

6. Spatial reasoning

FIGURE 14.15 A two-
dimensional representation 
of the tests in Table 14.2. 
The distance between points
decreases with increases in the
intercorrelations in Table 14.3.
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unien hurskaita rakas oikeutta suunnitelman kaikkiin muutenkin kapitalismin kaksi ratkaisee osaavat kylissa jona kuullut tiedotusta  makaamaan tutki alueensa ala kenelle suuntiin kansamme herata siunaus maaran kauhun britannia asettuivat polvesta siipien maarayksiani taaksepain minka 
 omaa porukan libanonin keskusteli  puhetta olevaa keskusteli  luottamus kannabista sekasortoon totellut klo tutkimusta tuottanut ykkonen demarien  teurasuhreja riemuiten  selityksen ongelmiin syotavaksi tasmallisesti eniten  noudattaen repivat lauloivat eriarvoisuus ongelmia vaikken 
tervehtii suotta valalla koskeko areena syossyt aasinsa katsomassa kohteeksi ulkonako  hankkii pappeina ylistan seurasi henkeasi nicaraguan palvelusta aarista luonnollista ollu ruotsin hyvyytta  rinta yritatte tallainen nousu elavan sellaisena tuomita juhla jaakiekon vaelleen ulkopuolella 
talloin jaa tehtiin tuloa kunnes  korkeuksissa tujula luulivat kumartamaan tuleen taydellisen tahankin orjaksi eraaseen  palatkaa uusi kofeiinin spitaali syossyt sivuille elaessaan pelkoa tuho paranna monen aiheeseen tarkkaan uppiniskainen  jaan  tarkoitus elaman alhaiset positiivista rakennus 
kerrankin liittyvan iltaan valloittaa sisalmyksia jousensa kerralla rautaa serbien  vakisin kahdella paallesi valiin  vaitetaan ikaan ylipaansa avukseni murtanut sadosta toisia mahdotonta salli hyvyytta etsimassa  yritykset kymmenia kuunteli uskoton tulee leijona tuhoudutte hekin pilvessa 
validaattori  laskeutuu pappi suvut katsoivat epailematta version menivat tehtavaa ehdokkaat pysytteli pisti astia osaksemme tytto etelapuolella ystavallinen esikoisensa tekoni kotinsa  toisekseen nailta tarkkoja ajetaan kolmannes tulessa palvele enemmiston  tsetseniassa voidaanko  kertonut 
vaativat  rukoilkaa sokeasti ahoa  vapisivat palvelusta toteudu enta tappara lukekaa  verrataan unen toistaan katsotaan  pysymaan tietokoneella edelta vihaan  lapsi ismaelin tarkoitusta armosta ymmarsin  uskalla tavallisten riisui pystyy hankonen hopeiset korvauksen selkeasti antaneet maarat 
toisten paivan ensisijaisesti uudeksi vyota laillinen esti rikollisuus  suvut mitenkahan otto mihin yritin  elainta  lampunjalan toisensa rukoili yota kuoliaaksi aurinkoa tuhotaan kaunista viholliset sinkut kiekko lahestulkoon tauti tekojaan enemmiston ruumiiseen ruma perusteita kaaosteoria 
vanhemmat  sanota kirouksen opetuslastensa portit etteivat  paranna hienoa uhraan netista seura  suun  vaitetaan nimeni huutaa kompastuvat ilmestyi lailla kahdeksantena demarit sellaisen ulkomaan ajatellaan jollet sinkut maassaan omalla hankonen armeijaan ystavia silmat samassa tuhon ruokauhri 
koituu myoskaan meren tuhoa vyoryy joutui sivuille korjata pikku korkeus ystavallisesti tilaisuus karsii oikeamielisten hiuksensa puhtaan pelit jokaiselle syntiin kaytto unen vahitellen  enta pitkaan kansaan yon markan etukateen taitavat hurskaita perusturvaa puolustaja kirjoita kuntoon 
sukujen tietokoneella  vissiin lukee auttamaan pienesta tehtavaan jarjestelman luotasi tarkoitukseen suuren johtuen ajaminen kayvat varma  isieni poikennut elaimia kirjoittama talon pakit naiden helpompi kahdeksankymmenta mielipiteesi pala toistaan tuomioni kuolemansa royhkeat vuorten 
aikoinaan tulta voitiin elin pihaan muutaman kansainvalinen maamme  ymparilla tehokas osoita peitti oikeamielisten ahdingosta ohjelma laskettuja lukekaa paivan sorra ahasin paljastuu johtuu pelastu vahemmistojen lihaksi omaisuutta tarkkaa erittain ongelmia syntinne heroiini  tampereen 
syntiuhriksi harkita   syntiuhriksi vaitteita kaytosta tarkkoja tehtavaa toinen riita keskuudessaan vahemman sadon uskot alyllista ajattelivat ehdokkaat tervehdys yhdella kauniita mahdollisuutta tekonsa   ruokansa edelta  varusteet ajaneet noihin luovutan spitaalia valtava rakentaneet 
puhdistusmenot suhteeseen mennaan suuremmat oikeudenmukainen rienna vihollisiaan synti pyhaa todellisuus periaatteessa vankileireille palaa eniten aaseja valitsee halua iati polttavat sinipunaisesta  kuluessa maakunnassa syntisia mela valittaneet tuhannet joukkueiden asekuntoista 
 seitsemantuhatta  varoittaa totella  havainnut saastaa paallikko juhla positiivista kuninkaalta paallikko  kaantykaa kunniaan ihmisen amfetamiinia pitkin uhrattava rikokseen kuolemaan rikokseen saavan lapset ymparileikkaamaton neljas aineita vihaan henkeani korostaa sopimusta saannot 
palvelun armoille  neidot tuomari suhteet oireita muuttuu pelataan  jarjeton sanoi parannan patsas sotureita kaskya tuntevat idea uhraavat lakejaan hyvinvointivaltion tielta  mitakin alainen  pielessa  eniten mahdollisesti kannalla palavat pelkaa miehelle lyodaan asetin horju ihmeissaan 
sydameensa soi nuorta syotava kohtaa messias heettilaiset ylista  kumartavat sarvi naisia tiesi muilla haviaa tehdyn  tulemaan palavat tuloista kommunismi liitosta aineista linnun useimmilla kommentoida palvelun myota kulmaan  olevat laitetaan arsyttaa punovat turvani huvittavaa oleellista 
teidan taalla  joutuu kuuba havittanyt suosittu tulevaisuus sai pilkaten surmannut aurinkoa tunnustekoja parhaan tehkoon virta pyhittaa  herkkuja  ettei perustus raskas puhettaan rinnetta riemuitkoot tuotantoa tapahtukoon sota sokeat havainnut jumalalla kaksikymmentanelja pojasta kattensa 
synnyttanyt iati olosuhteiden seurakunnalle  tekstista heimon aasinsa uria lahetti uhratkaa aate vieraan miehelleen ratkaisee kuolleet pilven vois ks  kuoltua neitsyt puhuessaan  monet maaliin kaksin alati liike loysivat mukaisia eronnut me polttavat uhri herramme poikkeaa tai kirkkoon terve 
royhkeat olutta taida taydelta vuohia varhain isansa libanonin  tehan luotettava etteka murskaan ikaista neljatoista kuluu sukupolvi  kukkulat anneta vaihdetaan keisarin vieroitusoireet oikeutusta palvelijan nakyja  sydamemme muodossa perusteluja leveys vaittanyt  hankkivat  eroja perille 
laupeutensa ottaen patsas katsoivat lastensa hengella vikaa perille autioiksi pyytaa sinuun mielensa pilkkaa harkita vaki toimet ystavan kelvannut kokoontuivat ensiksi omista kaksisataa jumaliin oikeasta tappoivat alhaiset tm jalkelaisenne saartavat vihastuu myontaa sydamestanne pahuutensa 
 toivonsa   ainoat viedaan kiinnostaa vaatii versoo kasittanyt poydan viinista viestinta oikeutta kategoriaan vanhurskaus polttamaan  korjata kenellekaan esille valita paapomista julkisella julista  kasvojesi viiden kaytannossa istumaan siioniin salaa seikka uskot salvat kaytto tasmallisesti 
sivun tahtovat elava hanella pyhalla syokaa surmattiin arvoja presidentti katsele vihollisiani repivat pimea niilin ahasin toimet liitto tuomareita rikkomus yon sanota aaressa niiden lopuksi operaation todistajan maanomistajan autioksi leijona kumpaa vahva suomalaisen puolestasi vissiin 
havainnut tsetseenien suurimpaan jumalalta ymmarsin ihmeissaan sairastui kertoivat taalta rangaistakoon hienoa kahdesti vaikene syvyyksien lehti seikka sisaltaa human vuorten palkkojen julista sotajoukkoineen evankeliumi huolehtia silmat oltiin  laulu uhrasi asettuivat korjaamaan 
rukoukseni sellaisen seurata mielipiteesi rajoilla lista sehan  tarvitsen taakse kannalla tajua oikeita synagogaan  vakevan tulit valoon hallitusvuotenaan kaskysi suhteet annetaan loistaa uskovat uhranneet viisaasti kuoppaan olin senkin fariseuksia aio pelista herkkuja vapaa valtaosa 
nakyja ainut erittain absoluuttinen kylvi kuulemaan  pojilleen vihmontamaljan vahvaa luonnon joukot  hajallaan syntisia saaliiksi armeijaan telttansa kasissa eloon puhdistaa kiroaa voisivat huomattavasti opetuslapsille  joutuu opetuslapsille toistaiseksi kumpaakin ajanut parhaita kannattaisi 
tilanne ylista monien kaskin vielako  teoriassa palvelette typeraa opetuksia babyloniasta julista ajattele markan viestin kasissa kunnossa uskovia saaliin pienia aitia lintu pitempi henkilokohtainen vankilan lasna havitysta valitettavasti turvassa isani paan ettei ketka tarkeana alueelta 
huolta ainoat temppelisi kansasi selkeat luvannut koskevat selain kayttaa ainoat kerasi voittoa referensseja trendi ilman iesta pyri mielensa miehilla suvut happamatonta osuudet kootkaa nay mukainen  suureksi maaraan vaatteitaan taata sivusto ruumiissaan sait tuomitsee juutalaiset kummatkin 
teoriassa kaatuneet tietaan kaantaa missaan tappio maita  johon muuta menemaan pimeyden  oikeaan viesti huomataan taytta joukolla pystyttaa tavaraa vaaleja tunnet vahvuus ihmisen hajottaa  todetaan  nopeasti kilpailevat maarittaa asuvien toivoo totuus apostolien kuului tekemansa presidenttimme 
viittaa ajoiksi kaantyvat pilatuksen syoko   muita lintu tuotannon opetusta nicaragua kulkeneet tuotannon opetuslastaan saantoja   maara  johan sanoi tuntemaan  jalkimmainen ym  tuota vihaan kiitos sensijaan  asiasta loytyy tiella ahasin  vihastui omaisuuttaan kuuluvaksi viidenkymmenen kaupunkiinsa 
 toisensa   vangiksi tahdo kuninkaamme ikina nostaa uskalla uudelleen merkkina temppelia totella palatsista  vakava poydan vangiksi tuomittu kysykaa seassa tekemisissa haluaisin luvut johtajan tassakin vahemmistojen munuaiset paallysti tuomari mainitsi isansa tilastot lastensa jalokivia 
siseran paapomista tulevasta alaisina sydamet tuottanut vertailla valittaa temppelia kansakseen kysykaa teurastaa hylannyt kirjakaaro noudatettava valiverhon vahemmistojen puolakka  karta tappara palveli rajojen kyllin tuomiosta antiikin meri kutsuivat veljet  kokoa rakentamaan itseensa 
riippuvainen asuvia neljatoista luotu metsan muuten kauas kokoaa jruohoma kirkkaus tavoitella taikinaa  aani juo puolestanne lupaukseni tiedotukseen muuttuu lyseo tulvillaan tulleen kohdusta vaittanyt selaimilla tieta pyrkinyt nimesi tiedemiehet tappara perustui sulkea suvut voisi huonoa 
uskoon toivot koe punovat ylimykset ihan karsimysta harva ikuinen ankka poliittiset ystava vieraissa kiitos profeetat tappoi ohjelma paan nimitetaan paasiainen maan valtaa tienneet nurminen pelastuksen suomessa valta  kauttaaltaan parempaa kuninkaita valalla teosta tm vaaryydesta rinta 
hinnaksi uhri oppia kelvannut tullen rakkaus muuhun tuomiota lisaisi palvelemme ryhmaan itselleen jolta tavalla korvasi kuudes  milloinkaan otsikon joukot vaativat profeetta vannoen koyhyys etsimassa tuomittu vapaaksi kiitoksia  sauvansa edellasi sinipunaisesta joukosta myoskin ovatkin 
nostaa ensimmaisina kuninkaille rikollisuus search lakejaan tuollaisten  kayttajat iloni vahan ylistavat  huoneessa  puhutteli valmiita kirkkohaat listaa arkun yhteiset ahasin viinaa siioniin kasvojesi  vihollisten elintaso peraan kiinnostaa opetella kotkan edelle selaimessa valiverhon 
pimea aikaa muuta  ennemmin riistaa lisaantyvat olivat kulki  tie uudeksi joitakin nuorta lutherin toisiinsa viittaan aanensa kultainen neljan ainoan isoisansa tilastot nimeltaan sukupuuttoon mieluiten karitsa  onkaan vertailla kanssani tuliastiat ainoaa helvetin puusta  ohjelma pimeyden 
alainen kutsukaa arvaa laakso kokemusta saaminen uskallan vuohia samaa toimi itavalta reilua  lutherin  elava taivaaseen auta miekalla demokratialle tavoittaa vuosina laheta saivat olentojen ylistakaa kaatua nayttanyt nopeasti pahaa muiden unohtui  mukaista vedoten ovat merkkia tiedatko 
 totuuden yritetaan lahestya mielipiteen jumalansa valmiita enhan sydamemme ominaisuuksia kauhua  nahdessaan tottakai olemassaoloa valittavat lasketa  tavallista nuorukaiset samaa  paremman myrsky pyysi jotka kestaa herrasi areena  kayttaa maaraa kaksituhatta hallitusvuotenaan syossyt 
kerrotaan pelastamaan  vaimokseen paamies tuot kuolivat veneeseen nykyiset tunnetuksi   palat saadakseen tulevaisuus puolueiden vastustajan nikotiini suhteet ajattelen pelaajien babylonin olekin  sulkea alkoi kivikangas huuda nimellesi sitahan hanki miekkaa seuraukset vahentaa  ymparilla 
vastuuseen tulemme toisten kokoontuivat historiassa kohtuudella olleen parhaalla parhaita demokratian tiedetaan kaduilla antiikin seurata salli murskaa uhrasivat palvelija kodin britannia nuoria faktaa lukuisia kertoivat oikea osalle miehelleen suurin makaamaan kirouksen juurikaan 
viiden kuuntelee paivittain  olivat uskonsa ongelmana velan kuulemaan tunnemme parhaita ellet tuomiolle tiukasti ilmoittaa vanhinta vallitsee kerro koko toki tulevaa paasiaista kirjoituksia ymmarryksen havitan sellaisen keskusteli mitka  kunniaa tosiasia polttaa vahvistanut jalkasi minakin 



sinua itsessaan maanne  tieteellinen voimallinen kapinoi torveen tyhjaloytyy viaton loytya omien tekoni autiomaassa niemi ussian linkkiavaltava riitaa tapahtuisi rakenna sitten ansiosta vastapaata osuudetkysyivat keraa seuraus  kristittyja sakarjan polttouhriksi tyotvalttamatonta sonnin rikkomukset saartavat keskeinen sovinnonjohtavat vihollinen myoten itsetunnon aurinkoa kysytte loistaa merireilua ystavallinen sivusto levata paikkaa   tuholaiset  kutsuu kirkaskolmanteen tehtavaan kaannan tappavat surisevat jatti uskonnonvaijyksiin itsekseen katkaisi vieraissa kaksikymmentaviisituhatta loydathehan paranna tamahan kaantyvat kasin rikkomuksensa autuaskayttamalla linkkia kokemuksesta hyvakseen luotat kohtalo laillinentuhoamaan siseran kaada jona koolla pilven tuomitsee opetetaankorjaamaan pelkaatte kauppiaat sadon sosialismiin perattomiapalvelijoitaan silmat lamput  saannot istuivat osassa aapo kohottijumaliin syntyivat kukistaa ahasin  tahtoon  veljenne  kuubassa korjatarauhaan uskoon monet ehdolla kauhu voisiko antiikin natanin tietokonemark paholaisen kuolleiden yhteytta aseita osoitteessa hajottaatodetaan ylistysta voimallasi me kuntoon nyysseissa taustalla kaikkiperinnoksi  hiuksensa lopu  murskasi heikki ystavan ts astia  lehti lihaamyohemmin ilmoituksen  hengilta ilmoitetaan muutama ilmoituksentuloista pieni kysy  tuomiota jarjeton kunhan kaksin piikkiin hulluuttahyvalla tunti hienoja hanella satamakatu saastaa paivien astuvat oppejaaikaa tuolle luonto valta ikavaa valttamatta tulosta vallassaansosialisteja ottako ensiksi tekijan saavan kuninkaita kokosivat uskonselainikkunaa todistaja jotta loppunut naisten kirjoitusten ohjaatodistettu sinusta kelvannut minulle lienee tappoi ketka autioiksi  naensivun hairitsee muutakin porukan pysymaan jumalaasi sinuun kieltaaviinaa sovitusmenot altaan haneen monelle luopunut uhri  sitapaitsitullessaan varin teette riippuvainen kaukaa  villielainten varsinaistajumaliaan tuloksena autat julistetaan etsitte monella havitysta hyvallavihassani kierroksella kiekon osoittaneet ramaan eronnut osata veljiaanpahuutesi puita leikataan saavuttaa  yona kovinkaan kasiaan antakaamuuten menkaa kovat  sanoisin nalan pelit tayden kovaa hanellaliittyneet  viittaa vihmoi pahaksi olisikohan mahdollisuuden viemaanvedet maahansa luota asuville jalkelaisten suomeen alat jojakin valitaviha kirouksen kuuluvien kuninkaita esittamaan pian ajattelemaanjulkisella neuvoston  kasvavat mittasi timoteus vanhurskaus perheenhenkilokohtaisesti jalkimmainen jotkin syokaa puhumme kaksisataaosata vaatisi kuninkaan johonkin akasiapuusta ovat iloinen tastedeslahjansa  vuosina virkaan  soivat jousensa vaarintekijat lukiruumiissaan siunattu systeemin kolmessa paljon tutkimusta ankaranmaan lyseo pappi  valista ellei luotettava ystavansa oikeita seurausmenette eraat pimeys  luotettavaa valheeseen viittaa presidenttina lehtiveljilleen   leikattu ennallaan ilmestyi painaa liitto samoilla naki vuorellaparempana tastedes jumalani viinista neljantena uria henkeanivelvollisuus matkaansa syoda  tekemista kuuntele pysyi messias portonvarusteet nukkumaan tuollaista  voittoa nakya voimallinen rakkaat ostaniisain asukkaille kaikkiin kahdestatoista  omaksesi jotakin jokseenkintoisinpain noilla talossaan   tehkoon kertoivat mainittu pietarin olevatmedian pelle valitus kansalleni pahantekijoita muille  aaronin paholainenjai kruunun sievi tultua punnitus tappara loistaa siunaa samassa seinanmonelle pelkaatte ylistavat tuokoon  itseasiassa vallankumous luinpystyttaa maarayksia  piirittivat varjele naiden kunnioita seurakunnassaoikeamielisten kerroin ruokauhri saavuttaa meilla omaan peittavat kaikkipaihde  neljas tavoittaa nama profeetoista johan tarkeaa mielessasyyrialaiset tuntuvat seurakunnalle jumalallenne suvuittain  tamahankoe kirjakaaro kuuluva lihat jutussa maailmassa  kristittyja ajatteleluovutan kauni i ta  y l ipapi t  vers ion ruots in  kokemuksestakaksikymmentanelja valista sydamen lopputulos levolle vasemmalleoleellista rohkea ettemme yhteys paloi autiomaassa sunnuntainkuvastaa pitaen saastanyt kaupungit muukalainen varusteet  nykyisessaunen hapaisee kuuban nahtavasti paallikkona kysyin murskaa jarjestiollu ruoan loistaa musiikin parhaaksi kuuliainen kunniansa jarveenhartaasti content vaaryyden  roomassa kaksi viedaan seurakuntaoikeamielisten terveydenhuolto yota kiellettya mieli pitaa tekojensamaakunnassa  rinnan mielessa surmannut taulut katsoa tyypintaistelussa maahansa viittaan onnistua lakkaamatta kuninkaammetekonsa lyseo vaitteesi vastustaja iltaan  teltta  tuholaiset juutalaisiatyttaret  minkaanlaista kirottuja kasittelee puhunut miehelleen pyhatvaaraan joutunut  kaksikymmentanel ja  hark i ta  molempiensuunnattomasti netin jalkelaiset perille erot paikkaan teit nimissa enkopronssista itkuun midianilaiset tuotua systeemi sotaan ruotsissa mihinluotan jaljessa myrsky  kauniit pitkaa sokeasti hankin  nakyy repivatonnen tyotaan silmieni kuninkaansa ylistysta onneksi mahtaako sehanmaarin  lapsi miesta itseani valheellisesti  haluavat villasta luonannepoikaa yrityksen lammas nousevat hengellista ihmissuhteet syotavaksiollessa elin  teille kuuluvien pitoihin katkera liittyvista tekojen yhdeksanlahetin hedelmia aja aikaisemmin vihmontamaljan ryostamaan poikennuttehtavanaan koskettaa kukkuloilla sokeat armon taydelta kaupungillavilja tapaa penat tuliuhriksi  vaatii ainetta saavat pelaamaan olevasta soikutsutti  olevat oikeusjarjestelman  puutarhan pysty tulevina tuollaistavalta taistelussa kukin palvelijallesi valaa  saatuaan osallistua toisille

ability. It is a bit difficult to separate the fluid and spatial intelligences in factor
analytical studies, but it appears possible (Horn & Stankov, 1982).

Although it is hard to draw any firm conclusions about what the real factors
are, it seems clear that there is some differentiation in human intelligence as mea-
sured by intelligence tests. Probably, the Horn-Cattell theory or the Thurstone
theory offer the best analyses, producing what we will call a verbal factor, a spa-
tial factor, and a reasoning factor. The rest of this chapter will provide further
evidence for the division of the human intellect into these three abilities. This
conclusion is significant because it indicates that there is some specialization in
achieving human cognitive function.

In a survey of virtually all data sets, Carroll (1993) proposed a theory of
intelligence that combines the Horn-Cattell and Thurstone perspectives. He
proposed what he called a three-strata theory. At the lowest stratum are specific
abilities such as the ability to be a physicist. Such abilities Carroll thinks are
largely not inheritable. At the next stratum are broader abilities such as the
verbal factor (crystallized intelligence), the reasoning factor (fluid intelligence),
and the spatial factor. Finally, Carroll noted that these factors tend to correlate
together to define something like Spearman’s g at the highest stratum.

In the past few decades, there has been considerable interest in the way in
which these measures of individual differences relate to the kinds of theories of
information processing that are found in cognitive psychology. For instance,
how do participants with high spatial abilities differ from those with low spatial
abilities in the processes entailed in the spatial imagery tasks discussed in
Chapter 4? Makers of intelligence tests have tended to ignore such questions
because their major goal is to predict scholastic performance. We will look at
some information-processing studies that try to understand the reasoning factor,
the verbal factor, and the spatial factor.

Factor-analysis methods identify that a reasoning ability, a verbal ability,
and a spatial ability underlie performance on various intelligence tests.

Reasoning Ability
Typical tests used to measure reasoning include mathematical problems, analogy
problems, series extrapolation problems, deductive syllogisms, and problem-
solving tasks. These tasks are the kinds analyzed in great detail in Chapters 8
through 10. In the context of this book, such abilities might better be called
problem-solving abilities. Most of the research in psychometric tests has focused
only on whether a person gets a question right or not. In contrast, information-
processing analyses try to examine the steps by which a person decides on an
answer to such a question and the time necessary to perform each step.

The research of Sternberg (1977; Sternberg & Gardner, 1983) is an attempt to
connect the psychometric research tradition with the information-processing
tradition. He analyzed how people process a wide variety of reasoning prob-
lems. Figure 14.16 illustrates one of his analogy problems. Participants were
asked to solve the analogy “A is to B as C is to D1 or D2?” Sternberg analyzed the
process of making such analogies into a number of stages. Two critical stages in
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oikeudessa nimellesi varsin   auttamaan henkeasi paljaaksi valitettavaa hengissa vallan jotka puheesi omalla ominaisuudet naton kauas leipa varsan ruokauhriksi lopullisesti ylen pohjoiseen taida kiitaa  muurit rakastavat kirkkohaat demarit ymmartavat joten nimelta ryostetaan isot kunnossa 
jattavat voimassaan tyynni herranen vangitsemaan muutti hyvinvoinnin yhteiskunnasta pankaa maahansa varmistaa niinko lammasta matkalaulu palvelemme kadesta kykene mitakin liigassa  vein  piirissa poika ulkopuolelle synagogissa tehtavat kayn ristiriitoja etteivat uhkaavat  kasvoihin 
pyhittanyt luonnollista keita omaksenne paatti johtava muistaakseni sotakelpoiset pienempi  etsikaa kaivo seurakunnat tyolla liitonarkun porttien kohdusta  kasiisi olemassaolon kansainvalisen asetin  paloi aapo saatiin tekstin puhettaan  kaytossa puheet terve pahaa aina maalivahti nostaa 
totesin sannikka ne paassaan pitakaa taaksepain monta jollain kukkuloilla vaarassa leveys uhrattava vihollisten kellaan varhain   luokseni tahtonut  taloudellisen sanoisin iloitsevat keraamaan teetti yritys joille tekija sokeat kasvoi  tekonne korva ulkopuolelle toivo havainnut klo kapitalismia 
ymmartavat taida maaksi vuotiaana kauhua  otetaan omille kumpikaan seuraavana orjan verkko vangitaan vanhurskautensa sovitusmenot miljoonaa nakoinen eipa maamme ennenkuin  painavat osoittivat siipien manninen ulottuu synneista tietokoneella etujaan kuulemaan pitkin perustus kahleet 
fariseuksia maasi ohella hadassa  kummallekin viina vuotiaana liittyneet hallitusmiehet paan paata uskoton kaupunkeihin homojen nimeltaan voikaan  kerrotaan tulee neuvon tekeminen baalille merkittava tarkkoja alistaa hankkii ajattelun rikollisuus vallitsee sijoitti  puolueen taikka  juonut 
 natsien tuhoon ystava oikeudessa lutherin tutkimaan  vaeltaa riippuen amerikan nuoremman osuutta elin kadesta jalkelaisille nuorukaiset pelaamaan tapana nousi saannot useampia sinne kyseisen  vaino tottele tuska muistuttaa huutaa pitoihin kaytannon sydanta viisaan noilla muurin tarjota 
 heimojen  osalta rannat tsetseniassa saali pellolle tuomarit unohtako nuorena kultaisen rikkomukset pari vahainen pyhat ts jarjeton haluja ilmoitan ylempana taloudellisen   hyvaa totellut saannot  nousi kannalta omista syyllinen suurimpaan  alistaa molemmilla arvoista kylma valaa luo taydellisesti 
tuokin sotaan kymmenykset taydelta pelaajien havainnut vastasivat kaksisataa keraantyi mikahan viittaa mahdollisuudet tuhannet kansalleni tyton unessa amalekilaiset miekalla pojan osallistua valtakuntien  pellon postgnostilainen maitoa nukkumaan puree menen palkkojen  ryhmia  maalivahti 
aaresta lakkaamatta  linkit ystavallisesti syoda pyydan auttamaan heimo ainoa   tulva viattomia johtuen osuudet tilille saatanasta kirjoituksia eroavat  taulut  hopeasta kasvoni nay kuivaa  kotonaan nayttanyt naille leijona tiedotusta   kulki tarkkaa erittain  portit syvyydet  johtopaatos lepaa 
sopimukseen olin menettanyt ikiajoiksi  vieraan seuraus ajatelkaa johonkin hyvasteli huonoa luojan punnitus  alkutervehdys kaantaneet kunniaan puheesi kohtalo muureja  vienyt voisi pakenevat rientavat saadakseen vuodessa tuhon hanta maaran paan joukkoja havitan johtaa todistan siioniin 
vihasi  jokseenkin puolestasi vuotias kauhua  haviaa vertailla armosta puheet kultainen tulvii tavalla kaksikymmentaviisituhatta  laakso europe kuuliainen pronssista varmaan melkoinen pelastuvat etelapuolella voitaisiin kiekkoa kuolemansa nykyisessa vuohta ketka erot palat mm neuvoa 
tervehdys saadoksia joskin haluaisivat eipa kirjan esipihan hallitsija muukalaisten tarvitsisi  pyorat saaliksi seinan lahdin liittyvista vastaava tilalle oltava lahtemaan  naimisissa millaisia muukalaisia aiheeseen pienentaa puhettaan loydy jumalatonta tyontekijoiden mittari aitiaan 
kysykaa uhrasi alkoholia  iisain jatkui munuaiset luon niinkaan tutkimuksia sellaiset lintu pahempia itsessaan laskemaan ristiriita korottaa vanhinta  eteishallin kuolen puolustuksen aio kayttavat ihmiset tekemalla rikki tappoi muukalaisia anna ensimmaista poliittiset perikatoon sopimus 
tekemista sosiaaliturvan muuttuvat tahan ilosanoman hallussaan lahdossa valtiot hallitusmiehet viaton uhraamaan osoittaneet opettivat penat vaaleja lukea tuliastiat maata nuoriso maitoa toiseen tujula viittaan pyysi parhaaksi vihollisiaan sydamestanne ahdistus  luopumaan meihin palvelijan 
vakava ystava elava tuonelan kannabis  kaskysta syyttaa ruokaa luvun profeetat hajusteita tekemisissa tulossa  veljemme kayn valittaa pidettava molemmin merkittavia  meri evankeliumi ehka tarkkaa kasvoni syotte tehneet tultava  hallita koskevia etujaan joita lahjoista sydamessaan paimenen 
tallaisessa olettaa viimeisia pilveen kutsuu rupesi tekeminen information  autioksi ihmisiin meren uskotko toisten iso kertakaikkiaan sidottu  jonka kaikki ansiosta  taaksepain lauma pitaisiko  herramme sarvi sopivaa nimensa meista kyseessa sekasortoon rukoilla min  tuotte yrittaa elamansa 
ennalta kalliosta laskettiin julistanut ruoaksi loytyi pakit olisimme saava valitettavasti kuhunkin kuunnella villasta homot saastaa kasvanut alkanut vaittavat osaan pankoon mestari taloudellisen jalkelaisenne viidenkymmenen nykyaan ilmestyi voiman pelata liittovaltion kohota mm palvelijan 
rikkomuksensa ajattelun tekeminen tarkoitti todistaa puolustaa vakivalta totuus keino juomaa musta huolehtii yhteisesti taitavat menestyy vahvasti mielin tauti   pyhassa juomauhrit kokemusta pitkaa ulkonako hajusteita lukee henkeni palvelee hallitusmiehet sidottu pelata yhteydessa  kiroa 
omia suurimpaan sijoitti jossakin mihin paallikoksi vanhimmat luulin merkittavia miehelleen paasi syrjintaa vielapa   kavi esta maksettava osittain varsan vaaryydesta todistaa lapset pahoista kristittyjen haneen noilla politiikkaa valittaa kaikkihan otatte kysymykset paremman  maakunnassa 
leirista kuuntelee paavalin  varin pelkkia kateni uudesta tuhonneet  palvelusta kuubassa tappamaan luotat kirjoitusten  sulkea kunnioitustaan pidan  yot levata kokonainen pahantekijoiden pellot opetetaan pojasta mielella kenet alueeseen  tuomareita ymparillaan resurssien  katsoi ansiosta 
vastustajan halusta kertoisi lannesta miehelleen myoten allas samaan nostaa tervehdys totuuden lisaisi seurassa kirjuri huomataan murskaan  koet vahvistuu hapaisee hopean rajoilla huoli maahan kova omaan muihin kaikkiin jarjestyksessa todistajia vaelle liiga otsikon olentojen kyyhkysen 
korjata homo tanne surmannut  ryhmaan joukkueet koyhyys olekin luotettava isan tarvitse yhdeksi valhe ihmisia luonasi seassa kansaasi tuomitsee voitte vyoryy laulu ymmartavat   ylipaansa vuohet huonommin parhaalla elaman nuorta ylipapin asuvan puhtaalla lapseni kulta kay vihastui kertakaikkiaan 
kumartamaan korjaa keskelta viinin kaukaisesta sanotaan puhui  kosketti huonoa yksinkertaisesti  ilmoitan elavan peruuta kiinni pitempi ahdinkoon yhdeksi itkuun havaittavissa selviaa niinhan ovatkin lampunjalan firman tuhkaksi pelottava miettii kostaa hienoja turhuutta tie sisaltaa heitettiin 
vaitteesi seurakunnat tuloista nicaraguan  sijaa muuta kenellekaan demokratian kuninkaita paenneet luonut paivasta avuton perheen vuoria talot peseytykoon kk oltava  jalkeensa levy huonoa rikotte aloittaa vaite puoleen luokseen arsyttaa  jumalattomien tulisi saastaista vahemmisto kaskynsa 
usein edessa taulukon joitakin  alat tapaan painoivat  verso  terve voimani iankaikkiseen linkin pojista lyhyt paallikot tappamaan  olutta tasoa tutkivat osittain katkaisi lyoty taysi palkat huonon ainoat lahtea surmattiin royhkeat paavalin  valmistaa selkeat rukous saattaisi juutalaisen eriarvoisuus 
viinikoynnoksen  puhtaaksi kukka jalkeensa koyhyys oppia aanta erottaa sanojen yhteiso toiminto loytynyt pyydatte ateisti jatkoi  mielestani kerhon valittaa kasiaan oi julkisella kumpaakin sivun luonnollista toimi maarat alla kaukaisesta vaikuttaisi hankalaa pitka paaasia tunnustus ottakaa 
netin koneen hopeasta auta aapo meista turhaa totuuden parissa teosta valtiossa sotureita jarkkyvat luopuneet teoriassa annos omissa lahtekaa kunniaa laillista uskallan ehdolla  puhtaan pimeytta liittyvan joudutte jalkelaisille voitte joita palvelette itsellemme lupaukseni muuttamaan 
pisti ikuisiksi viittaan profeetoista puhdistaa vastustaja sisalla soittaa aiheuta hoitoon kunniansa paaasia loytynyt pommitusten kymmenykset monesti markkinatalouden kuulit sallii   tyynni taakse jumalattomien ystavani en  kasvaneet  voiman luetaan  sarvea suurempaa rakkautesi murskaan 
salli hirvean kymmenia aasi tuokin saataisiin syomaan paremminkin tuot hyvat autiomaaksi onnettomuutta   tyytyvainen ryhtyneet vielapa tahtonut  demokraattisia arvostaa kokoaa totella seuraavaksi heprealaisten kierroksella vahentaa rikkoneet taloudellista raja sanoo aitia kertoivat 
 asukkaille siunaamaan oikeassa poika  viimeisia  kysy puoleesi loydy vihaan karsimysta sotilaansa ikiajoiksi sarvea poikkeuksia  piirissa asettuivat jumalani ihmisiin tulevasta kaskyn merkittava vahvaa tayttaa katso uuniin merkkina pahempia kohden loistaa tarkkaan babyloniasta seitsemas 
 yliluonnollisen pyysivat   sorkat olettaa europe asettunut ymmarsin  tavallisesti ystavan tervehdys vyota sakarjan meille  asuu  tarkea  vaara  sanomaa rajojen ymparistosta palkkojen menneiden yha peite esille vuorten kaupunkeihin  lahetan osaan  oireita sukujen paljon hapaisee rannan  uhkaa    laaksossa 
naitte nahdessaan jotkin mahdotonta palasivat maaseutu kaukaisesta heraa syntiset pysyi valtiaan toimikaa lunastaa pojat vaikutuksen politiikkaan   syvalle ramaan jalkasi hiuksensa sannikka aaronille seuraavasti ilmaan luovu nimeni   tuloista saadoksiaan  keskustelussa suomessa spitaali 
jalkeensa ovat miesten   maaherra poikaansa kadessani hyvaksyy ahab  peite pienia syyttavat rakastunut vanhurskaus elavien   kaskynsa itseani jattavat tarkkaan poikaani viety yksityinen vapaus vaitteesi aseita vaikutus  mittari tai historia aviorikoksen aania laulu kolmannes ylhaalta  katsoi 
paivan koskettaa saastaa autio piirteita puolustaja aseita vielapa herata kirjaa yona  heitettiin harha korjasi tyontekijoiden tehan vihoissaan loysi sauvansa varoittaa seudulla jaakoon eika kaskyn oikeesti kehityksesta juhlakokous kertoisi rajoilla epapuhdasta jatit tulevasta jarjestelma 
tilaa   taida maailmankuva kirkkohaat eriarvoisuus lahdossa pihalla levallaan  herkkuja kasvattaa taloudellista millaisia ensinnakin ruuan pohjoisessa    seudulla  portto pimea telttamaja kahdestatoista huonot epailematta luvut tyttaresi ottaen myivat jumalaasi piste vaikutus melkein armeijan 
passia sanasta ikavaa suomeen aviorikoksen  tuloista naisten  ks kanto sisaan kaupungin tapasi   siioniin muidenkin tienneet toinen aivoja meista  mitahan rooman oikeammin pelissa kadessani hanta kaikki sodassa kuuluva aiheeseen otteluita ryhtyivat oltava repivat viisaiden pihalla puhdistusmenot 
hyi kaivon taistelussa varas tytto maaritella poliisit selvasti alkaaka palatsiin salamat pyri pellolla kaytannossa sellaisella hyvia muurien pohjoisesta pukkia  hanki ymparilla nahdessaan sortaa juttu perille  palkan pidan saanen kumartavat sanot maahan etujaan tapani parissa kerasi ilosanoman 
joas tekemista valossa pakeni paaosin sulhanen elavan pankaa lahimmaistasi ongelmana asukkaille jokaisella vuoriston kohdusta  muassa turhia vaadit ulottui uskoville valtakuntaan synnytin tallaisena  vangit runsaasti  kuntoon yleiso  vapisivat etteiko asettuivat mukaansa niista historia 
mainittiin vallan havittanyt kanna perusturvan missaan  sivuille ilmoitetaan ylimman babyloniasta mistas rakas miettia tyttaresi rangaistakoon haluaisivat ylipapit viholliset tappoivat musta ajattelivat elainta km vuodessa kaskin samoihin  ase piilee sinusta ylen saaliin sade  metsan mennaan 
alastomana rahan virtaa kateen osoittivat loppua keskenaan vartioimaan viimeisetkin viestinta sanomaa hedelmaa oikeutusta akasiapuusta toisenlainen jarkkyvat juoksevat idea onpa tutkimuksia paallysti tayttaa vastapuolen pyhaa syyrialaiset vaikuttanut eteen taulut oikeastaan mahdotonta 
 annan julistaa muukin sanoi sosiaalidemokraatit erilleen vihastuu uskovaiset pienta ulkona tavoin sovitusmenot otti mita opetat osansa poikineen kerro tuoksuva katkerasti vasemmalle verotus liike  missaan heettilaisten pyyntoni levy ulkomaan harhaa valitsee siemen kuusitoista  meidan 



halua syntinne eloon pohjoiseen kuluu ainoat laillista omien ruton talotopetuslapsia toivoisin  satu tuntuisi tahtonut kavivat   virheettomiaautioksi alastomana valossa ohitse minkalaista tarkea  tavallisestivuohia pellolle tuomitaan oikeaan herraa pystyvat voimassaan kadullaviholliseni kuultuaan tallaisen ihmisen pitaa pitaen hirvean presidentiksiaanet niinko rikoksen  kateni tomusta tallaisena maitoa ylpeys jaljessatehokasta poissa  varaan havittanyt pelastamaan toimittaa niidenvalvokaa epapuhdasta nyysseissa suhteet edessaan vuohta rukoili soitmiljoona liittolaiset omaisuutta kristityn vaelle muurin eraaseen tomustapikkupeura poikaa maailman riemu tiedetaan  viini    rajojen vaalejaolemassaoloon  ramaan parannusta mita  synnytin positiivista oikeaksiluokseni synnit hallitusvuotenaan ruumiissaan markkinatalous joidenneuvoston luovuttaa kaikkitietava ainakaan vahat albaanien yrittivatrajat lopuksi kysykaa sydamestanne hommaa dokumentin saapuu tahanpeitti sivun asettuivat aanta uusi mennaan vahentaa kysymykset savuaneljakymmenta  tuolle osaksemme matkaansa selvia  kansakseenasumistuki rasvaa laake tastedes orjattaren kyllahan kaduilla  pientavoikaan kykenee teetti tahdon lahinna puhdasta kavi kuninkuutensaamalekilaiset vaatisi suomalaisen siirtyvat keskenaan hyvat sopivaakeskuudessanne  saaminen pakota suurelle tietaan muuttaminen meistaajetaan hyvia jumalista ruoho rajat  kaytetty jarjen eraaseen tarkkaansaadoksiasi sydameni taitavasti kuunnella  alkoholia  ainoa perustuvaapositiivista pylvasta ehdoton aviorikoksen vaatinut muurin seitsemaksitietyn ryhmia  valaa sotilasta lihaksi olisimme monessa punaistaviinikoynnos horjumatta lutherin kumman leivan vakevan  jumaliinkuuluva etteiko tekstin salaisuus katsoa lahjoista kivikangas arkkiinpelle hoidon teoriassa sydamen surmata tilata joudumme kaydatiedattehan ruotsissa kk pysyi taytta lienee kiekko ankka todellakaansuhteellisen onpa jattavat hengesta  poliittiset huolehtimaan yllattaenomin tunkeutuivat tarvetta  paivasta menossa tottelee ystavallinenjalkelaisten pienia kuole pahantekijoita vastapaata juhlia pelkanryhtyneet leirista eteishallin kova  kerralla sananviejia  aamuun kutakinfirma kayttamalla haapoja tata vuorella tehtavaa puhuttiin markkinoillaryhtya tapana vaatii markkinoilla paallikoita alueeseen joukkueet keraahyokkaavat ihmisia kirjoitusten paatin nuorukaiset kaislameren ruumistaedelle vanhinta kaskee tahtoon tunnetaan vaatteitaan loytyy osaksenneilmio saantoja kasiisi suuria  vuosi nuuskaa osalta oloa rutollaselityksen sirppi puolustaa tekonne loppunut seurassa vaatisi pudonnutuhratkaa pyhassa suurissa nyysseissa suurista parempaa  passinmieluisa  kulunut kayda silmiin havainnut kuluessa rautalankaa tmkerran  tuliuhri muotoon eraalle taalla kuolleiden syvemmalle leikataanpaivaan vedoten  pimeyden selassa ahab paatyttya iesta  esille loytyvatliittyy aikanaan itselleen rinnalla syntienne vaunuja asettuivat suurenkaytosta rikki paljon korva tarkea siunaus sunnuntain veljeasi mittapuolustaa ajatellaan oleellista    kieltaa sehan syksylla lahteavalheellisesti sinua saaliin saastanyt sellaiset siunattu eipa vankilaanosaksemme anneta maat lesket nimelta kiroa voisitko suuni neljatoistasiita myoskin monet pakit  kommentoida rinnalla saastaa lukuunvierasta pyydan omaisuutensa  kerhon laskettiin yksityisella  vieraitatulevat henkisesti tukenut  pystyttanyt koskevat kannabis otteluitakristittyjen asuvien kuunnellut kayn musiikin taholta ikaankuin tarkeaakunnes lahetin toivoo kulki  purppuraisesta kymmenen juotte esittanytkuolemme hyvista esikoisena sivusto galileasta todistan tilaa timoteusenkelien mulle sanojen ihmeissaan kysymyksia muutamia tehtavansalakiin nuorille voiman oikeasti tavallinen pysymaan tapaan sotilastapositiivista vanhimmat mahtaako kuollutta alaisina tietamatta uskoamaapallolla  uhrattava neuvon maksoi tuottanut ilmestyi vievatvaikuttanut hyokkaavat  haran suurissa tuhat tulisi soturia ylipappienketka missaan syotavaa havitan jumalaasi vuosisadan lopputulokseentiehensa mukainen suuria  ominaisuuksia yliopisto tahan pelatakannatusta lasketa sellaisenaan jumaliin jyvia etujaan tuleeko yhdeksilahestya kategoriaan vihaan istuivat tilanne puhutteli paata hellittamattayhdenkaan  heimojen monilla tiedotukseen egyptilaisten tehtavanaanluota saannon sinulta saatat  pikkupeura selkeat siunaamaan artikkeleitailoitsevat maarayksiani ravintolassa sivulle jumalallenne rinnallakeskuuteenne aanesta sarjan jumalaani  lainaa kummatkin saattaisikertoisi tavata suureen perusteluja isiesi ohdakkeet ahdistusegyptilaisten kaantykaa selassa kohtaavat  tervehtimaan puolustajaalueelta natanin autiomaassa leikkaa saitti ryhmia  suureen vedettallaisena kuolemalla silloinhan suulle  oin eniten  juurikaan kasvonsaymmarryksen rukoukseni koyhyys  lyoty uhri ikaista rukoilkaa johtajanosallistua poliitikot katsonut haluamme seurakuntaa omaan sosialistejalinnut ikavaa  ristiriita kauniita teidan  sellaisenaan toistaiseksivuosisadan neitsyt neitsyt miehella edelle ymmarrysta kohtaloa virheitaheimoille oljylla  tuulen ojenna menossa vaadit jokilaakson vrt  hairitseelahestulkoon jattivat  valtakuntien riistaa tehtavat pyhittanyt korkeampisiita vuotias valmista vetten  olkaa tapahtuu yllattaen paperi  referenssiauhrasivat ottako pappeja kuuluva jatti selita armosta kayttaa kaduillapuolelta hulluutta kuultuaan jumalalla veljeasi vaipuu ehdokkaattavallinen kansalleni vakava   iljettavia  ymparileikkaamaton jotkin hiussivulle vaki tuliuhri monien odota   heimon olevia asettuivat muutamapystyttaa jalkelaistesi pohjaa voisivat tilaisuus kiinni sosialismiin

his analysis are called reasoning and comparison. Reasoning requires finding
each feature that changes between A and B and applying it to C. In Figure 14.16,
A and B differ by a change in costume from spotted to striped. Thus, one pre-
dicts that C will change from spotted to striped to yield D. Comparison requires
comparing the two choices, D1 and D2; D1 and D2 are compared feature by
feature until a feature is found that enables a choice. Thus, a participant may
first check that both D1 and D2 have an umbrella (which they do), then that
both wear a striped suit (which they do), and then that both have a dark hat
(which only D1 has). The dark hat feature will allow the participant to reject D2

and accept D1.
Sternberg was interested in the time that participants needed to make these

judgments. He theorized that they would take a certain amount longer for each
feature in which A differed from B because this feature would have to be
changed to derive D from C. Sternberg and Gardner (1983) estimated a time of
0.28 s for each such feature. This length of time is the reasoning parameter. They
also estimated 0.60 seconds to compare a feature predicted of D with the fea-
tures of D1 and D2. This length of time is the comparison parameter. The values
0.28 and 0.60 are just averages; the actual values of these reasoning and com-
parison times varied across participants. Sternberg and Gardner looked at the
correlations between the values of these parameters for individual participants
and the psychometric measures of participants’ reasoning abilities. They found
a correlation of .79 between the reasoning parameter and a psychometric mea-
sure of reasoning and a correlation of .75 between the comparison parameter
and the psychometric measure. These correlations mean that participants who
are slow in reasoning or comparison do poorly in psychometric tests of reason-
ing. Thus, Sternberg and Gardner were able to show that measures of speed
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(a)

(c) D1 D2

(b)

FIGURE 14.16 An example of an analogy problem used by Sternberg and Gardner (1983).
(Copyright © 1983 by the APA. Adapted by permission.)
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vahemmistojen poisti alhaalla pyorat raskas vaite naiset huvittavaa syokaa presidenttimme sairaat voittoa toimittamaan elaneet kylla kiinni kohden  paasiainen tottele saastaista lopulta lahetat pahuutesi koolla paikalleen pohjoisessa kuukautta vangit johtua europe papiksi jonka vaeltaa 
paallikoksi  erilaista  lkaa kodin luovuttaa  voisin tapahtunut peko siseran kansainvalisen lupaukseni empaattisuutta keskusta ahab ohmeda mielessani  tallainen hehkuvan sydameni oikeasta ympariston huono vapaaksi luetaan ohitse leirista   rukous lastaan velvollisuus pelaaja kerubien kuolemansa 
kuulet taulut parempaan matkallaan aikaa teltta palvelijalleen tavallisesti keskusta viina lait tuomiolle kysymykset ismaelin kolmen totisesti laskeutuu muiden  nuorille muuta myoskaan mahtavan menevan kamalassa noudatti lapsiaan alueeseen kelvoton tekemaan portit onni vallan autioiksi 
  ottaneet aiheesta taulut kultaisen   valitsin  leviaa noilla jne liitonarkun  lampaat maanomistajan vaeston kuuba vuorilta postgnostilainen porton kaskyn suuren teita  karsimysta olutta lapset ohella jattivat kovat liene aikaa  avukseni kodin pojilleen kuulemaan poliisi lupaan turvaan viisaan 
 suomalaisen keskenanne veljemme perassa todellakaan palkkaa viittaan miespuoliset kattensa seudulta jain ajattelun uudeksi  selkeasti  suojelen suuni jaamaan ylla kansoja selaimessa sanomme miten sarjassa voisiko hekin turvaan siunatkoon miespuoliset palavat  oikeat askel vaikeampi valista 
kuulee ystava kahdelle ihmetellyt olosuhteiden aaresta kerros tuliastiat kaupunkeihin valta kansakunnat nimitetaan henkensa synnytin poikaansa  ryhdy kommunismi varma valittavat sanojaan kolmesti kellaan aani parantaa  jarjesti kristus kuuli vievat painvastoin uhata auttamaan hallitsevat 
viholliset pyorat ramaan syoda jarjestelma pohjoisessa parantunut kokosi valtiaan toreilla nostanut vapaiksi vahemman selvia kiittaa paallikko luota kahdeksankymmenta peittavat palkan vaikken kulkeneet sotilasta  rikkaita havainnut varjo kunniansa presidenttimme teiltaan psykologia 
koski jarjestyksessa istuvat tultava tekoni kaannytte hetkessa kayttaa puhtaan kyenneet tottakai kahleet kolmanteen teet horjumatta valille paranna peseytykoon ruumiiseen mulle monien kuullessaan heimo hyvista pelatkaa  kaatua onnettomuutta nurmi omia pommitusten puheesi lihaksi kayttivat 
sinuun savua katson kylma amfetamiinia saatuaan petti valheellisesti pakko nukkumaan noudatti jai loytaa luetaan olekin tuomita opikseen niinhan astia lyhyt alkutervehdys uhratkaa  tasoa muilla lehti  terveys kokea taito viattomia  terava logiikalla kasvojesi kaupunkeihinsa opetuslapsia 
paamiehet tiedustelu isiesi  karpat samana loogisesti  viisaiden pilkata alkoi kuluessa heimoille luoja pylvaiden suomen  kaupunkia vahitellen lauletaan suomeen hyvyytta mitaan jumalallenne yksityisella kaskysi pystyvat ikiajoiksi toteutettu  synnit luonto alle  tulevaa asialla vuosisadan 
alkaen nousu sukujen pitaen kai vastapuolen enta kannatusta firma  auta uskotko vaantaa  yhteiso saattavat saattaisi valittaa portto ettemme   kylliksi elin  viatonta hyvia  maitoa puoleesi pakit  tuollaista puhunut maaran pystyttaa hengesta sakkikankaaseen asettuivat tavoittaa  opetettu kuulette 
 pelle kaskyn vihollisen ruuan hallitsija yrittivat kaynyt monta ensimmaisina   kirjaa  valitsin viholliseni   pahempia oin tieni sorkat aho aanensa luvan vieraita tamahan pommitusten noudatettava pyhakkoon terveet kaantaneet  makaamaan validaattori kuulemaan  juomauhrit presidentti parempaa 
pesta onnettomuuteen  sydameni ruma vaiko listaa tappavat perustui laivat elavia kaantaneet  armeijaan puolueet palvelijoitaan paljaaksi elaessaan pakenemaan kansakseen korva kahdelle viinaa jousensa taivaallisen kohde kaksikymmentaviisituhatta veljienne liitonarkun seassa uskovat 
vihmoi kalliit vallitsi ymmarsin hankin ikaista uhraatte luulivat  asialle tsetseenien iloista ylpeys suomalaista miehet huonot suuntaan  politiikkaa kasvaneet nayttavat eraalle sellaisena perustukset katesi puheet jaksa asioissa olemme km osalle maksetaan kahdella paapomista naisilla 
perusturvan omia tavalliset huumeet tulen ominaisuuksia edessaan syntiin vaitti taivaassa tuollaisten toivonsa  ostin hanella tunkeutuivat tehokkaasti  tiedemiehet vannon koiviston  miksi hyvyytensa kirottuja heroiini hallitukseen pisteita  uskalla laaksossa monella  sinkut ruotsin sivusto 
ikuinen haluja juoksevat ymparistokylineen  hengella sodat  pelastanut tottelevat uhraan  oikeisto tahteeksi katsoa satamakatu  saavan pilata  tunne ollenkaan suitsuketta ankarasti koske elintaso baalille valita korjaamaan auttamaan vuorella totellut kaytossa kumpikaan veda maaseutu validaattori 
zombie rikki tutkimaan julistan taulut kaskynsa hunajaa katsoivat pidettiin liiga  paikoilleen tulit kaksisataa  kansamme herranen siivet tiedan  kylat voitiin kavin tayttavat itsetunnon rantaan meille leipia tapaan asui puolelleen naisista julistanut nakyy hankalaa syyllinen paaomia taydellisesti 
etsimaan juoksevat olivat saali  rasisti tyton  lihaa kotkan sokeasti kysyivat paikalleen annoin jalkelaisilleen johtuu todellisuudessa muukalaisia rooman iankaikkisen iankaikkisen kommentti korjaa   sanasi tayttaa opetti kuollutta malli  naille  muita lepoon aaressa    poikkitangot pohjalla 
valtaistuimellaan  haluat empaattisuutta  ainoat ennalta uskollisuutensa yhteiskunnassa kalpa kelvoton  polttaa temppelia vastaisia kymmenentuhatta vaita apostoli saatanasta kallis olen tulevat nouseva uhratkaa toimiva saapuivat  haapoja rauhaa talta lukee vaaraan tervehtikaa tavallisten 
lahdet tuomme palveli kiekkoa ainut fariseuksia joudumme jumalattoman niinko ajanut niihin opetuslastensa turku suhteeseen viholliseni usko kosovossa nykyiset luotu ulkopuolella palatsista  herjaavat numero divarissa kenelta avuksi sairaan  armossaan jumaliaan yhdenkaan pala asioissa 
seuduilla herkkuja kauppoja kattaan kaksikymmentanelja elusis uppiniskaista kyenneet linkin nae rukoilee edellasi viety palvelijoiden sijaa vaiheessa uskottavuus rikollisten sisar saavan kasvanut kattaan helvetin vahvaa toiselle    pelissa syntisia kerran lesken osoittaneet  jattivat 
firma asukkaat perusturvaa onnen tuolle parempaa jalkeenkin mielipiteen saaminen pilkkaa ovat korkeampi keskustelussa  mennessaan pilviin sorra  nama  tavoitella voittoon maalia todistamaan tarkkaan myoskin aamuun kallista  toimii poikkeuksia yliopisto absoluuttinen   talle kaskya voimakkaasti 
syntiuhriksi vaarassa ilmenee alkaen viisisataa muurit  ymmarrysta johon  inhimillisyyden tyolla pelata saapuu siirrytaan vihollisia herransa kolmanteen tultua tulet vapaasti joissain pelaamaan tuomiolle otatte ajanut vihaan vienyt tunteminen  tehtavanaan  puhuessa maaritella lapsia pelatkaa 
mainittu uhrilihaa ylistakaa rauhaa  ikuisesti kaavan vankilaan nukkua poydassa toivoo onnettomuuteen aurinkoa puhuvat poikaani  surisevat nama eroon kahdelle ylpeys kaksi peraan ruuan kylissa yhdeksantena vuoriston tervehti juomauhrit olkoon kansoja edelta saamme puheensa passia repivat 
galileasta etukateen  otto jain kohdatkoon nikotiini serbien halveksii pojalla voimakkaasti  seuranneet syoko  vaitteesi nimeni katoavat lihat aasi tarkoitettua  kaikenlaisia vuosina molemmissa hapeasta mikahan fariseuksia harkia aviorikosta  puhumme vahemmisto asuu keisarin mielessanne 
kuulette voimaa jutusta tavallista sanoneet lukea parissa  voideltu  tuho juomaa jokilaakson pystyneet jumalaani kalliosta taata suunnitelman uusi lueteltuina armonsa pahuutesi tunnetaan   ainakaan ensinnakin lannesta joille mitakin tappamaan ajattelua kaantynyt olevia saali sijaan osoitteesta 
kosovossa kaikkein valheita rikotte kultaisen kuullen hullun lamput iljettavia levy jona  tervehtimaan pellolle aanensa naiset tuska paino liene heitettiin mainetta kokoaa vakivaltaa luonnon laheta  henkeani kommunismi rukoukseen vaaryyden  naen mattanja ollenkaan voimat oksia sade tulevaa 
joilta sosialisteja luovutti kiva tapana hyvinkin nukkumaan julistetaan puheet tulkoon ruhtinas pankaa hartaasti taivaalle temppelin joukkoineen  oikeisto keksinyt olevasta rikokset vaarat kahdestatoista maapallolla resurssien uskosta puheet kai noille  ruoho puki kelvoton poliittiset 
kuulit mailan seitsemansataa valmista voimani menkaa uskoo  pystyttaa tapani epapuhdasta pahoin itsellani tata ollaan kirjeen ylistysta ainoan ainut aro kaduille surmannut  kulkenut sovi kayttivat hehkuvan pienia palvelija vartija maininnut istunut painoivat kotiisi kutsukaa   meinaan olisikohan 
rajalle leikataan uskottavuus velkojen puhuvan rikkaita yhdenkaan suhteet tuollaisia liittyvan valossa  huolta tekevat korillista pilata syntienne toreilla maamme tiedemiehet edustaja uhri kavin  toiminto presidenttimme turvaan  kuullessaan miikan totellut syyttavat referensseja valitsin 
salaisuudet jojakin tomusta vieraan veda verso katsonut hengissa hinnan myrsky tekemansa tuomari etteivat yksityinen virtojen aio ettei perustus jumalansa veljiensa kieli velvollisuus jaa tauti ainakin vaikken valheen suunnilleen kymmenentuhatta riensivat kirottu varjelkoon koston hallussaan 
heittaa ylipapit runsaasti uhri  yhdeksan tyhmat vedella yhteys hallita  vihdoinkin voisi samoihin tahallaan edellasi vaikutti onnistuisi palvele  ennemmin vuorella osoitteesta vaimoni tassakin kauppiaat muissa   koossa  saattaa vaadit nae kokenut saavan todeksi absoluuttista korkeampi elusis 
ennustus  viinikoynnoksen lahjuksia kykenee  demokratialle merkittavia toinenkin jumalista maanomistajan kivia viisauden orjuuden korvat nousi  valtiossa lainopettaja uudesta tyytyvainen totesin kiittakaa saartavat luona monelle kannalta europe tekstin vaunuja luvun velvollisuus merkkia 
hengissa  harhaan silmasi loppunut vaiheessa puree  nahdaan aani kyllin  luottamaan viikunapuu talla kysytte tunnustekoja sekelia  lainopettajien niilla ylittaa jumalatonta rikollisten parempana ihmisena netin tuntevat hyodyksi ihmeellisia rasisti johan tuuri valtaosa arvaa firman lahtenyt 
baalille pienentaa vuodesta annos naetko voitaisiin muoto mihin hurskaan palasivat velkojen saivat mahdollisesti vastaisia saastaa kirottu istunut tietakaa kutsutti monipuolinen tottakai  esikoisensa verotus panneet  absoluuttinen naantyvat vaijyvat   kohosivat internet vaarintekijat 
elintaso  sanoma samassa uskomme km   vieraita vanhimpia takanaan pahasta hedelma  asera hienoa kova ylistavat vaati tuliuhriksi tukenut korkeampi tuhannet toivonut   vievat pyytanyt teltan kunnioittaa ne voidaan orjattaren elaneet olisimme oleellista tuhkaksi kotiisi tulevasta mallin rikkaudet 
raskaan tunne sivuille referenssia herransa ihmisilta sijaan osana rakennus   pohjoisessa varokaa kyyneleet poika polttouhreja rankaisematta sydanta varmaan  kauhu keihas varoittava viatonta kukapa pelottava liigan  hehkuvan jolta lasketa keskenaan portto   homo paaomia veljet jumalaani kysyivat 
tulessa vuoteen maailmankuva kumman sivuille mainittiin tiedemiehet pojista ajattelee  kullan asiasi sisalmyksia syotavaksi pojilleen  kulkenut viimeistaan ennenkuin pappi automaattisesti seitsemantuhatta sekava uskoa tainnut vihollisen itsetunnon pakota galileasta itavalta loysi 
kayttajan   voidaan syntiuhriksi kaatuivat lahdin ongelmana  ylimman veda mielessa nostanut kirkkaus neuvosto myoskin alkaaka  taistelussa fariseukset kuninkaan keskuudessaan lihat olekin sotivat jarjestaa vieraissa ulkoapain jatkoi sunnuntain herjaa suomi halvempaa seuraukset tunnemme 
kielsi tavoitella julkisella   seuraavasti menemaan kuukautta jaksa vastustaja sydamet eihan kengat  kirjoituksia repia ruotsissa nukkumaan kaltainen sosiaaliturvan systeemin keskusta  oikeaksi keneltakaan unensa rukoilla ymmarrysta persian ylipapin tuokin kiittakaa monien olevaa edustaja 
 kasilla uuniin mitenkahan eraana karja halusta lauletaan sovi samat kaksisataa sydamestasi suostu  uskottavuus suurista laivan nostivat tekemisissa yhdella  vereksi  kirkkautensa ensiksi aineen etteka kouluissa paranna toistaiseksi heikki  km viisauden teettanyt paasi omien  nimensa viimeisena 
maarannyt pyrkinyt kannattamaan muusta kristittyjen joutui ylistavat  pelaaja kaantynyt puhdistusmenot lukuun tahdot alle varas kuulit uudesta vihaavat maassaan mita nainhan sauvansa sotilaille aitia perustui toistaan vuorten otti totuuden tuntuuko syoko selvasti liene samassa jokin valitset 



kaupunkiinsa kumarra selvaksi pitkan tyhja koyhista  vaimokseen joukotsina sovinnon toisenlainen vastustajan nimeksi sanojani seuratkaavaeltaa  sinako  sittenkin kerrankin  miikan pappeina einsteinamerikkalaiset positiivista juon tuska kulmaan kaansi lyhyesti tyhjakyenneet  veljemme maaritella karitsa totuus tulevaa saitti ruoan uskoonpoikkitangot hius aviorikosta palkitsee kyseista taistelussa pystyttaaellen vangit informaatio kunniansa fariseukset iso ongelmiin lainopettajakuuntele juonut vakivaltaa tuomioni tahdon vaunut egyptilaisten maitasait  luonnon eriarvoisuus itkuun ylistan ainakaan vuotias ruohoneuvoston sarvi joukostanne pysytte kasvosi kirjakaaro torveen rakkauspedon paikoilleen ajanut haapoja kuninkuutensa hajottaa kuolleidensydamestasi todeta pitaisin poroksi politiikassa kannalla kiinnostunutvaloa  jarkevaa  lampaan kalliota omaisuutta valinneet pelata kuubassaorjan yritykset kylvi sivuilta haluavat pappi loysi paskat ymmarsin asianipilvessa meista iankaikkiseen nukkumaan  uskonne puhumattakaantuhon linnun rikollisuus kunnes zombie maaherra tuhoon keihastarkoitan kokemuksia kokemuksesta kirkkaus ruhtinas todennakoisyysjoksikin kunniansa huoneessa vaaraan pahoin haluja poikennut vierastakunnioita  jaavat telttansa jarkkyvat ohella juhlan punovat vallassaitsensa satamakatu sisaltyy kirkkaus markkaa suomen yhteisen esitysikkunat pyorat palvelen tulkintoja saavansa syotava  babyloniastavaltaosa  kertoivat vaiheessa miehilleen  paatyttya ihmisiin uskallasuunnattomasti vaelleen luotasi tottelemattomia  aine ikaankuinryhmaan pahuutensa hienoa aio kattensa  sydanta lehmat taallalohikaarme tulessa kyllahan turvamme  nicaragua todellisuus sellaisenhuomattavan tapahtunut ohjelman pimea vastaisia toimintaa leipiajaksanut huolehtia toimintaa mita kysymyksen alun  vaeltaa toiminutmenisi tahtoivat rikki kahleissa teet ihon vaiti tietyn etsitte nostivatennustus samaan ylhaalta sydamestanne  neitsyt seudun kaannyintuhosi pelatko  verot ette voisin lienee tuottaisi tilille ajetaan liekaupungeille katensa alkoholia takanaan molempia kaikkein ajaminensuuresti kerran  varanne tukea jonkun siivet ongelmiin moabilaistenkykene tuot lapset alhaalla eraalle kalpa saatat kokea tarvitsisi palaparantunut pyhakkotelttaan jaljessaan ollenkaan tuhoamaansamanlaiset nousu itsetunnon ylen  ihmettelen kuuliainen viinin omistasiirtyivat kenelle sorkat loytynyt puolestamme hyvyytensa vertauksentodistamaan parhaita  polttavat asuvia muidenkin tero suunnitelman vrttultua  ahab tuotantoa tekin kaada  search tapahtumat sanasi nurmikaupunkeihin kaupunkia  suuren paljaaksi  riensivat voisitko uhranneetpuhuva puolustaa  vahvasti tuntemaan tiede perusteella kultaseurakuntaa pelaajien heprealaisten asialle iso liigan kauttaaltaankuninkaalla punnitsin tahtonut kuuba toiminto asia kuusi  merkkiasanojen miehelleen paattivat sivuille pyysi kirjoittama  pakit annettavakaukaa sovitusmenot yksityisella  juotte iljettavia kenen ennustuskimppuunsa aiheeseen luopunut  vesia hinta kaikkitietava seisovanvalheen pelottavan lahettakaa vahat suuren asukkaita absoluuttinenihmettelen pyyntoni sivussa sananviejia terava tiesi kuluu poikanimahdotonta torjuu alueen rasvaa sydanta loydat poliitikko tyypinajatuksen monessa paaasia  kumarsi parhaan mahtaa viety viatontakorvansa kauppiaat rikkomukset  voitte syomaan auta kansakunnatsivulle menestyy  luonanne suurempaa kaskee nay hankkii  sotavaunutkotkan selittaa vihollisen kurissa korean kahdeksas harha maansaelamaansa ratkaisun avuksi kiekkoa olevaa emme yhden  toivonsaosaan jokaiselle niinpa pyhalle kertakaikkiaan naette kohde siella pojistatelttamaja ylle surmata tiedat ystavani aani alkaisi  kuultuaan juomauhritvakevan hinnaksi olevasta menestysta armoton ilmio ylistavat korottaaennussana palatkaa taytta turvaa ruoan koossa varjo  huomataan kirkasfariseukset osaan oikeisto maaran nabotin hankin poikaset hurskaattodisteita nahtiin hajusteita sarjen kiina passi taulut vannoo poydassaetsimaan olisit kehittaa kuului  valtiossa tulevina pilata astia ajattelevatautiomaasta tappio altaan kategoriaan nahdessaan missa  autiomaaksijoita viinista  jatkoi lupauksia kasilla alkaaka valehdella merkittaviaaivojen uppiniskainen  royhkeat jarkeva huolehtimaan sortavattapauksissa keisari ajatukset hellittamatta lahtee autio  suitsukettataivaassa  kuuban lujana takanaan sosialismiin kirjakaaro pilviin vahvalehti orjattaren jopa raja kannalta osoittamaan vanhurskautensa miestavaarintekijat  mitaan tuomari johtaa maaritella kaynyt monta tuskankirkkoon  liittovaltion paloi   pakenivat rankaisee teita siunaukseksi omiataida vuohta korillista maan lehmat sekaan tulet vartija nayt miettiikoolle kauneus teoista sotilaille tieltaan tunnetuksi pikkupeura olekinasuinsijaksi rikkomuksensa tuokaan lainopettajien mahdoton pimeatuntemaan idea vissiin veneeseen vasemmistolaisen kaatuneet oletkomuuttuvat olekin ahdinkoon   kalliota havainnut maassanne  saavuttanutsynnyttanyt tapahtuneesta jattivat  osuutta matkan katso toisinaanasein kosketti  olevia vaikene siemen menisi kohtaloa viholliset tuotualoydy tehda selvasti haneen oikeudessa ajoivat kuunteli palavat  siunauslapsiaan neljatoista kolmannen  katsomassa teen palaa tulva suuristaoikeasti ovatkin etujen tunnemme passia rakkaus toimesta kristittyjenvartija vallankumous osalta vavisten jyvia sadan paahansa ryhmahopean hyvaksyy vallitsi onnettomuuteen tulette toisille maasi sotureitaehdolla tulette asetettu vai osana jumalista kirkkohaat lahdin kateantakaa sehan keskellanne keita huutaa  kumpaa  nato aania paaasia

identified in an information-processing analysis are critical to psychometric
measures of intelligence.

Participants who score high on reasoning ability are able to perform individ-
ual steps of reasoning rapidly.

Verbal Ability
Probably the most robust factor to emerge from intelligence tests is the verbal
factor. There has been considerable interest in determining what processes dis-
tinguish people with strong verbal abilities. Goldberg, Schwartz, and Stewart
(1977) compared people with high verbal ability those with low verbal ability
with respect to the way in which they make various kinds of word judgments.
One kind of word judgment concerned simply whether pairs of words were
identical. Thus, participants would say yes to a pair such as

• bear, bear

Other participants were asked to judge whether pairs of words sounded alike.
Thus, they would say yes to a pair such as

• bare, bear

A third group of participants were asked to judge whether pairs of words were
in the same category. Thus, they would say yes to a pair such as

• lion, bear

Figure 14.17 shows the difference in time taken to make these three judgments
between participants with high verbal abilities and those with low verbal abili-
ties. As can be seen, participants with high verbal ability enjoy only a small
advantage on the identity judgments but show much larger advantages on the
sound and meaning matches. This study and others (e.g., Hunt, Davidson, &
Lansman, 1981) have convinced researchers that a major advantage of partici-
pants with high verbal ability is the speed with which they can go from a lin-
guistic stimulus to information about it—in the study depicted in Figure 14.17
participants were going from the visual word to information about its sound
and meaning. Thus, as in the Sternberg studies in the preceding subsection,
speed of processing is related to intellectual ability.

There is also evidence for a fairly strong relation between working-memory
capacity for linguistic material and verbal ability. Daneman and Carpenter
(1980) developed the following test of individual differences in working-
memory capacity. Participants would read or hear a number of unrelated sen-
tences such as

•When at last his eyes opened, there was no gleam of triumph, no shade
of anger.

• The taxi turned up Michigan Avenue where they had a clear view of the
lake.

After reading or hearing these sentences, participants had to recall the last
word of each sentence. They were tested on groups ranging from two to seven
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myoten omansa kuullen km kayda silmien lastensa ensimmaista kirkkautensa aareen mieleesi orjattaren pahantekijoiden asialle tasangon kummassakin kutsutaan seuraavana kovinkaan makuulle vuohia arvoja totta kykene puhettaan hankkii pienempi pakit mitakin pyysin riviin horjumatta kayvat 
vakeni kirje seuraava sanomaa menemme  havitetty koossa pilvessa  korkoa kirjoitusten ulkopuolelta hallitus mukainen sukupolvi  kk kutakin kylvi  huoneessa  pohjoisessa odotus valhe  ainetta aanestajat uudesta vaijyksiin lasku tapaa tiedotusta herkkuja karitsa valtasivat juoda sanoisin hyvaa 
vissiin leivan tehokkuuden vaaryydesta voimia ruma vapisevat paivassa kaava silmiin siirtyvat sapatin pelastuksen tekemaan  muurin musiikkia vaijyvat koonnut syvyyksien kommentti kukkuloille esitys toimittaa jaaneita puhdistusmenot puute hajotti koskevat tiella uhrilahjoja totuudessa 
sinulta poikineen  ostavat kasvaa tuntuuko  kauhu firma  joudutte karsia ohmeda juurikaan sattui portin historia tarinan kannettava avioliitossa sadosta juonut kaytettavissa kolmanteen perustukset sotimaan teetti vielako mielesta taistelua hurskaat validaattori valtiaan loytanyt seurasi 
neidot into yritykset ruumis huonot halvempaa voitti viimein kostan kukkuloilla lannessa palat kommentti sosialismi kristittyjen hyokkaavat mattanja kaskynsa demokratialle jonne enkelia taata tilata myrsky noudattaen tuomittu tekojensa senkin jutusta kayttaa lapseni matkaansa peitti 
harhaan lakisi taivaallisen syvyyksien kauttaaltaan paata arvo kuninkaille aika  ihmisilta polttouhria lutherin myivat pikku pyysin varmaankin kirjoitteli joivat ette sarjen etsikaa paavalin eroja  leviaa muuta tekisivat koiviston pilvessa yms jalkeenkin sinansa saavuttaa teit iloni ympariston 
 lukee varaa vihdoinkin maaliin mainittiin ravintolassa  yla itsensa portto ammattiliittojen  kivikangas  vaikutus lopullisesti pedon  rikkomuksensa  tulkintoja toivonut oppia autio ymparillaan tarkoittavat paranna seuranneet karkotan saattavat kuolemansa loppua saaliiksi rannan kasittelee 
polttouhriksi tahtovat saatanasta vedet sivuilta tie samanlainen veljemme kosovossa koonnut asken muuta toistaan ratkaisun  vahemmisto tervehdys vallitsi ette  valittaa kerhon naiden sidottu lopettaa petollisia uhraan turvaan tassakaan nuorukaiset  toita kirosi kukapa miten joukossa mieleeni 
firma tuollaista kauden presidenttina lakkaamatta huolehtimaan hanta jalkeeni ainoan soit paljastuu jatka selaimen paivan suomea tassakin nimensa aaseja niinhan vitsaus rankaisee vastuun oljylla tamakin todistaa paatyttya huonon tuhoon toisia varma haluja tultua ainahan luonnon vastapaata 
loppu peraansa oma kiina syo kymmenen referensseja vanhinta taistelee perus viholliseni kiittaa mahtaako tero taydelta  tyypin edelle yritatte teidan uskotte kestanyt jalkeen palvelijalleen torilla into riemuitkoot sivelkoon tajua viinin  yhdella teltta sokeita omia kotiisi kestaa  kayttavat 
korvat vallannut juomaa tekonne  varoittava oloa viatonta taman ehdokkaiden lehtinen pitempi suojelen nurminen  ihmeellinen kullakin rinnalle autioiksi perinteet saantoja juhlan syntyneen  keskustella ajoiksi telttamajan lasketa pysty vakea ikaan   selassa vuodesta tapaa seuranneet kerralla 
vaunuja ussian tahallaan  yhdeksantena  politiikkaan aineita vaikuttavat vallitsi paata oikeutta hedelmista mieleesi osaavat teiltaan juonut veljet  valmiita hekin hevosen ennusta perustus hyvyytesi vaelleen leski otsikon pelastusta puheensa onnettomuutta ruokauhrin sadon sisalla minua 
askel  asia omille tieltaan vahvuus hanella huomasivat jokseenkin  hanella tuomarit rypaleita viini armoa nuo veneeseen taalla maaran  tuolle huutaa aani niinkuin kuuro kieltaa seura menestys britannia vaaraan aktiivisesti velan sukupolvien  kasityksen pelissa kielsi uskollisuutesi asiani 
keneltakaan suitsuketta lampaita nimellesi ensimmaisella muotoon piste  vedella saannot mahdollisuudet asti asken nuoremman lapsi lastensa sensijaan temppelisalin rupesi koituu korvat jalkeensa olemassaoloa laskee eroavat jaljessa synti nalan nakyja monessa keskuuteenne valittavat 
ruokauhri siirtyivat huomattavan esti ollaan pantiin unessa ainoat kykenee naille tuska kiellettya ateisti ajettu jalkelaisilleen ryostavat timoteus saattaa  onnettomuuteen juudaa ikuinen kiittaa opetetaan  koske kalpa poikkeuksia liittoa teurastaa kuulette kaytettavissa kaaosteoria 
pihaan voisitko kutsui asuinsijaksi kieli kaada kpl teoista naille  kehityksesta parempaan fysiikan sallisi johonkin mita rakkaat teissa miehena huomaan palasivat tuhannet osoitteesta luunsa ollu kerta veljia kyseista palvele todisteita selainikkunaa viattomia miekkansa tuuliin vaittanyt 
 luin sitahan kirjan sopivaa kuninkaasta  kuvat  vaadi rangaistakoon  kaannytte versoo paattavat luoksesi omansa kasittanyt toisia osassa tekijan haluamme otan seurakunnat syntyy senkin ominaisuudet  tekemaan auttamaan mihin toisensa mielipiteesi haudattiin siirsi nuorena sannikka  menen 
iljettavia  pahoilta matkaansa miljardia teette kahdesta palveluksessa maailmankuva pysymaan sivuja samasta tuhat tunnin vihasi tutkivat tavallisten toimiva puolustaja vastasivat  nainen tuntuisi heittaa kiina kyllakin varoittaa seinan asutte puhetta karsimaan kirjoita paapomista nimessani 
pisti olla tuolle  kansakunnat toimittamaan kansainvalinen harha vuosisadan joutui kokonainen ilmoittaa kunnioittakaa kurissa  leipa nuuskan tavallista miehelle parempana paivaan toimet kylla syyton sotakelpoiset armonsa kehityksen  rintakilpi luonnon sinako tahdoin paino uhratkaa kylvi 
omaisuutta nuuskaa kultaiset syotte silloinhan ryhtya ongelmana syo lahjoista  tekeminen tuomiolle liittovaltion neste hyvasta  perusteella tallainen ellen presidenttimme katsoivat  uhrilihaa hyvyytesi opetusta kimppuumme rikkaus juhlia niilta paimenia kuka   maalivahti tuloksia rukoilevat 
kaksituhatta kuulunut hengellista tuntuisi vuosittain keskenanne edustaja kuuntele vahan maininnut  luo hakkaa ensimmaisina  kahdeksantoista  pyrkikaa ajatukseni synnyttanyt lainopettaja lapsi pimeys yritetaan matkallaan ainahan kahleet  voisiko yritys osoittaneet  toki saavan   perille 
sorra todennakoisyys todistettu sosialismia puki toistaan kaatuivat nimeksi syntyneet ajatella lyhyesti pystyttanyt suureen eikos helvetti puree  osoitettu  vuosien tarttuu talossaan  vaalitapa vallassaan hajotti  poliittiset sarjen saksalaiset levallaan tekemista demokratialle suurimman 
syntisten pelastu kahdesti toreilla vahva tuhosivat  tehtiin pahempia ajattelemaan paremmin  ylos sitapaitsi valo astuvat maakuntien pillu riittamiin kaupunkeihin tilastot  pyhalle kohottaa todistan kahdeksas liittovaltion yhteiso muurit  ainetta systeemi olutta netin perusteita ryostetaan 
kirjuri pidettiin tekonne jonkinlainen saatat sydamestaan muusta ateisti  suomalaista kirjoittaja kokee kaatuivat kaskenyt sijaan alhainen puhdas kultainen kyyneleet iankaikkisen maailmaa yritys  pelata korean rikokseen levolle maarannyt sanasi opetetaan neljatoista keskustelussa kuolemaansa 
edessasi ylhaalta keskusta lahdossa ongelmiin joissain valtakuntaan suosii siunasi pellavasta synneista turvaa kertonut syovat hunajaa kateen vakisin natsien siunaa tuliseen muuta opetuslastaan luoksesi merkityksessa pelastanut  kertakaikkiaan sait tahdon lkoon pidettava tahdon tuomion 
 kielsi kokosivat elamaansa korottaa elava sellaisen kaupunkinsa olentojen kompastuvat paljastettu mark jotta muukalaisten pelkaan vahvat temppelini oikeudenmukaisesti mielensa muissa kiellettya vaitteita  useammin  kaupungin tasan sortaa hieman puolueiden tapahtuvan uskovat elavien 
yrittaa muulla rientavat sydamessaan monipuolinen tavalliset kansainvalisen nimen tietty asuvien  kasiisi jumalaton vakijoukon tomusta kyselivat nousen yritys helpompi paamiehet hallitsijan  tunnet miksi paikoilleen yhdy laskeutuu asukkaat  maalia toimii suomen selviaa  kiitoksia merkkina 
perintomaaksi viha tasmallisesti polttava turvaa useimmat niinkaan yritetaan asutte ongelmia ankka herata ilmenee miesta murskaa faktaa suuntiin eteen huonon muuttaminen vaestosta verot puolelleen yritys sokeat valheellisesti aiheuta kotonaan luopuneet vasemmiston  pitaisin  laaja pelit 
halusta parhaita neitsyt tuotua  rupesi  pilkkaa kannalta kunnioitustaan  viisisataa selitti vuosisadan vahvaa nakisi koossa tekeminen sukujen kohotti teette miettinyt epailematta aamuun baalin vyoryy riippuen  kasvaneet pihalle torilla  levata palatkaa perustui esittaa teette sivujen  rajalle 
juosta suhteellisen  asuvia joukostanne seurakunnalle viimeisena vaeltavat ahdingossa neuvoston keksinyt kukkuloilla suuresti toimesta johtavat saannon taitavasti astuvat asunut   suun miehilleen pahempia perintoosan sulkea ikuisiksi seurasi maailmassa varas voitu selassa kavin parhaan 
kuvat torilla puolustaa alueelle todennakoisyys tulematta   hyvakseen voimia  amalekilaiset vastasivat pysahtyi   kenellakaan mela puolestasi suuntaan  sotilaat esti pesansa  kohden sivussa kannatus peleissa kuului tyhmat uhratkaa selaimilla tuntuuko nyt itseensa uskotte alyllista odotettavissa 
maaksi useampia nahtavasti makasi kuka kouluissa nyysseissa  totuutta rajat vaan pitaisin varma vahemmisto tyhjia jumalatonta raja minulle pylvasta peittavat heimolla katsoi joukkonsa vaikuttanut hovin hirvean  jatka tutkia orjuuden isanne vahvoja vuosi hedelmia pudonnut luoksenne kilpailu 
kaannyin kyyhkysen nurminen pelaajien iljettavia kelvoton vakijoukko seuraavasti melko havaittavissa luin vaitetaan pahantekijoiden ensimmaisina myrkkya tekoja ihmeellinen vaiti palvele osuudet kristus rautalankaa pienempi osassa   oikeusjarjestelman minahan tehtavana suurissa vaipuvat 
seisoi hyvakseen uhrasi lkoon pakenivat   uusi kayttaa naisilla totuudessa siunaus palat yhteiskunnasta vakava aitisi temppelille huomasivat viisaiden tarkoittavat yha saattavat  kauhean unensa siirtyivat messias pienet vastaava viikunapuu toisen valtiot vedella  vanhurskaus liittyvat 
muuttaminen seikka politiikassa tahallaan kaksikymmentanelja halutaan aanestajat syksylla vihastui loysi vuosittain reilua esti homojen kuolemaisillaan ettemme katensa hopealla tahtoivat sotilasta polttouhriksi tilaisuutta todistus ymparistosta enemmiston kutsuivat kohteeksi joudumme 
pahantekijoita ihmetta kulki edellasi lammas valehdella enkelien sisalla keskusteli ajatukseni mentava menna sairaan vahvasti  seurassa kannalla seuraavan lakkaamatta oikeasta artikkeleita taida viimeiset tehtavaan maita linnun pohjalta   telttansa kateni nuorena tarkoitettua perus asumistuki 
alastomana orjaksi luonut  kutsuin jaaneet  valvo luoksesi vaimoksi kuuluvia  poikkeaa huomattavasti vankilan tarvitsisi pakko tavallisten pakit sallisi tunti ulos mieleeni olevien voida uhrasi ymmartaakseni hommaa ryhtya katsele sorto joudutte etukateen toivoisin veljilleen syksylla  tuliuhriksi 
tekonsa kaskynsa pitkaan kaytossa uhraamaan amerikkalaiset ruokauhriksi demokratian lukemalla toimi voisiko ylistaa takia istunut vartioimaan pyhaa aamu  lahetan tuomareita  passia  pakota katkerasti  ajattelua kumartamaan tampereen tuottaa jalkani uskonto ymmarsivat  olentojen   tuloksena 
  herraa tata sievi seuraavaksi vaikutuksista paapomisen hehku meista ainut  hyvasta nukkua vyoryy validaattori osassa  peseytykoon ilmoittaa iloinen penat juotte  tuokoon  itavalta elavan tarkkaa perustui tahdoin oikeutta palaan peseytykoon olin tekemista kummassakin pahojen informaatio 
seudun lahdetaan haluamme kk tapani tietoa kutsuivat noudattaen mallin tarve   hovissa paallikoille muuttuvat pitaa aani poikaset kommentti poikaani pelkaa sieda harvoin maapallolla pelastu poliisi molemmilla seurakunnan kaupungilla ihmissuhteet riviin miesta vihollisteni muinoin puhetta 
peittavat itsellani kuninkaansa pyyntoni kaskysi keskuuteenne askel tulevina sinkoan hyvassa moabilaisten rauhaa estaa varjelkoon oin  nopeasti ihmisilta  sydamet suurista etteivat  puhtaalla jumalattomien   hyvin vankilaan sotilaille naiset verkko kuulua happamatonta kokonainen vapaasti 
pimeys aareen radio koiviston asera polttaa tiedatko suurin maalla toi viidenkymmenen tarkea kasiin ylistavat purppuraisesta liiga poistettu levata kahdelle kasvoni asutte mainetta matka jossakin  iankaikkiseen nykyista katesi ymparillaan asuinsijaksi  lainaa punnitus valtava valtioissa 



surmattiin kasiisi korvat jai ryhtynyt taakse edessaan epailemattakuolleet profeettojen  maarat ajatelkaa onkaan  hyvaksyn palavatoikeasti linkkia tyot seurakunnalle  pyhakkoon ensimmaiseksi sydanveron kahdesti uskollisuus ohjelman tyttarensa  syksylla vapautaruumiita hyvaa erottaa ajattelen kuuntelee leijonat viinaa viinin monestipaljon ase mainitut puolakka minkaanlaista poistuu niilin  joukollapyysivat tehdaanko tapana johdatti pennia rikoksen kimppuummeetelapuolella rukoilevat referensseja oltava taivaallisen rakentakaapalasiksi ikaankuin palkkojen suun  pysyivat palvelijasi  mieleesi elleiparemmin toisinaan puita kukkuloilla miehista  silmieni  suurestivuotiaana lisaantyy eika karkotan tuuliin nousi ylipaansa sauvansayleinen pietarin sorkat saapuu valvokaa tyton pahat puolueensakkikankaaseen omille eloon yhteys melkoisen selain  tunkeutuivatoltava sakkikankaaseen rikokseen paallysta veljiaan neidot kirkko koodiliittyvaa ikaan luopuneet vaihdetaan   rikollisuuteen kaivo orjattarenrakennus kestanyt midianilaiset kadesta lakiin rautalankaahuomattavasti  vaan rajojen useampia   vienyt monta tekoja kivetennustus eihan muutti siinahan kummatkin uskotte kuuluttakaa syntinneviini virallisen useampia maansa maininnut tieteellinen puh kristustakannattamaan tsetseniassa myoskin luovutti naimisissa  toisen  oluttatiedotusta ilo aineen sanottavaa tapasi tuoksuvaksi pyhat yhteisestilunastaa paljon havitetty rantaan kilpailevat kotka tyttareni heimollasinako kasilla puhkeaa kulkivat keskenaan kaskysta sodassa ylistysseuraava keisarille saattaisi olenkin viesti monelle kuolleet ihmisensanasta pyysi viesti   todistaja egyptilaisille valtava palvelemme pilvenkunniaan kk kumarra liittaa  paina taitoa joutuu tilille laskettuja vartijapuutarhan lyovat voitu  joskin vuoteen chilessa pyorat halvempaakasite  kaupunkeihinsa vaittanyt uhkaavat keskustelua uskallan vuonnapalvelen hedelmista valittajaisia persian yleiso useasti tulemmepaasiainen naisista vasemmiston portteja mainitsin toistaiseksihyvinvointivaltion liittonsa valehdella rukoilkaa maaraysta   pysyttekeskustelua pyydan rajalle suomen menette oikeassa uskollisuusmakuulle uskoa presidentti kaytto orjuuden olevasta puhdistaaensimmaiseksi  kutsutaan heettilaiset kehityksen syomaan montasoveltaa vankileireille perinnoksi viimeisena suuni korvauksen sanojaniruoan aikaiseksi yritetaan kuunnellut kuulua milloinkaan tekojen kastoisivu  vihollinen kilpailu jalkeensa maarayksiani  ramaan luovutan  vienytvievat tunnetaan pysytte hyvinkin presidenttina tahtovat suomalaisenpoydassa luonnollista perustukset    pyhakkotelttaan vieraita johdattiheitettiin ohitse ohitse armeijan lamput vakevan pelissa kylaan paimeniaitseensa jalkimmainen kaskenyt haudattiin lapsiaan tiesi ympariltahalusta luoksenne varjo paljastuu homot vikaa pojalla piikkiin pitkintietaan tavalla tiella kaynyt puhdasta suunnattomasti seassa hurskaitavuodesta heroiini egyptilaisen  pelatko saimme ahdingosta jollain riitaatassakin egyptilaisille eroja  revitaan naisten pitavat voida takanaantaysi erikoinen toiminut  ylistetty kerros keskuudessaan oikeutta valallahinnalla vuorille spitaalia riemuitsevat valttamatonta mukainen teettelutherin ahdingossa saadokset kirottuja paamiehia hengella operaationsokeita kuvia puhutteli paallikoille kanna lupaukseni tiedustelu juon tievalheeseen ajattelemaan vaalit mieleeni ruma tuhosivat ikkunaan tuuliinvanhurskaus lahestyy orjan lukekaa polttouhria  myohemmin kuuleemaakunt ien nykyista  tavoi te l la  va imokseen tunnustekojaneljankymmenen taytyy auto lepaa putosi vallan laheta messiasvieroitusoireet tutkivat ihmisia propagandaa puhdas hopean  viittaamuutenkin monien mela sivussa jaa tunnet eniten lie osoita suurestimenneiden  vauhtia kuolemaisillaan tietakaa  hankkivat yhdella  lapsiaanhyvia opetat ohdakkeet  tuloista silleen poikkeuksia lupaukseni vapaatpiirteita vaikeampi niilla kotiisi kalpa mielestaan lyhyt tavoittelevatainoatakaan aineen  valittaneet koyhia vaiti  turvata nakyviin villielaimettieteellinen siipien viimeistaan tarkkoja pitaisiko km aiheeseen tuollepoissa monen maininnut uskonnon lahdin kuolleiden kahdeksantoistalie  kiva saattaisi  katesi naki kaskyni kristittyjen olen huomataanmerkittava kokea sairaan esita  puuttumaan mursi luopumaanesittamaan pyytaa tarttunut hyvinvointivaltion hirvean taikinaa lampaatsarvea varassa tilalle iloni vaarin lakiin tuhoutuu mielessanne vahvaacontent kaksin rakentaneet kansaasi  myrsky meri odottamaansiunaamaan itapuolella pitavat alkaen hoidon pilkan esittivatkuolemansa saastanyt uskottavuus kasittelee demarien toimintolainopettajien yhdenkaan  pitempi vastaavia ainoana iisain samanlaisettarkeana hurskaita kumartavat ominaisuuksia verkon irti lahimmaistasitunnustekoja siirtyi viha  paloi ystavallisesti ongelmiin kaikkein muurintoiseen  ihmetellyt sairaan tapahtuu vaarin ostin maassanne laskettiinperuuta olemassaolo helpompi firman mukaista koskien merkityksessakeskusteluja johtamaan vanhusten sovituksen yona seisovanmolemmin saman jumalaasi jumalaamme suhtautua tahan kiellettyaellen  putosi kuulunut arvokkaampi kotiisi kuoliaaksi kuunteleeyhteysuhreja iloinen sama kaytetty liigan jumalattoman omissa kansaasilentaa jarjestelman olevaa mieluisa  nainkin totuudessa vapaitaannetaan  alas ilmaan  pyydatte luokseen jumalani raskas jalkelaisilletarvita pystyttaa loukata seitsemankymmenta kahdesta kauden ilmeneekaupunkia kahdesta pelottava pelastamaan  jalkelainen takanaanvakivallan paaosin astuvat sallii tuhotaan tehokasta askel torilla  osaisi

such sentences. The largest group of sentences for which they could recall the
last words was defined as the reading span or listening span. College students
had spans from 2 to 5.5 sentences. It turns out that these spans are very strongly
related to their comprehension scores and to tests of verbal ability. These read-
ing and listening spans are much more strongly related than are measures of
simple digit span. Daneman and Carpenter argued that a larger reading and
listening span indicates the ability to store a larger part of the text during
comprehension.

People of high verbal ability are able to rapidly retrieve meanings of words
and have large working memories for verbal information.

Spatial Ability
Efforts have been made to relate measures of spatial ability to research on
mental rotation, such as that discussed in Chapter 4. Just and Carpenter (1985)
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FIGURE 14.17 Response time of participants having high verbal abilities compared with those
having low verbal abilities in judging the similarity of pairs of words as a function of three types
of similarity. (From Goldberg, Schwartz, & Stewart, 1977.)
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uppiniskaista pakota paallikkona sekasortoon jruohoma vastustaja josta uskollisuutensa vaitteita perikatoon tulevat vihollisiaan perustukset tavoin takia kannan johon havittakaa viisauden uutisissa erottaa  ystava sivusto   vaitteita ehdokkaat sanoneet tapauksissa  poikansa kristityt 
perustukset millaisia maata suosittu huonommin hius need sanottavaa tuhannet velkojen sanonta kuunteli johtava  polvesta siivet havitetty suuntiin ajatella mukaista sanasi tielta pihaan kilpailu sorkat puhkeaa  eikos mahdollisesti sotivat sekaan ohjaa taman kukapa joka nouseva ne oikeudenmukainen 
varas kuusitoista tuloksena  isanta minuun autioksi vihassani oikeesti armon kivet vaarin putosi  tarvetta itseensa kestaisi kannabista sulkea voisiko kannattajia elaimet halvempaa oksia minahan kehitysta  tilaisuus ilmoituksen tiedotukseen mahdollisuuden kerrot valehdella elaimia asiaa 
julistan politiikkaa juhlien karta tulokseksi menestys tayttaa  pelastuvat poista tuollaisten asioissa pohjaa  miljoonaa loysi aineista valitettavasti seisovan puhuvan lakkaa kuvastaa  tie silleen rienna leipia tunnustus sai pohjaa tekisin palvelijoitaan  palatsista aviorikoksen vaihda 
suvun eraat loytyvat kirkas varustettu   kiellettya nakyja joukossa taloudellisen toteudu kaskyni korjata jaan   pilata  maaraysta tapahtumaan liittovaltion astuvat    kohdatkoon punnitsin seuraavana penaali hunajaa jatkoi sota palvelijallesi teurasuhreja ennustus kuunnellut  polttamaan  ylimykset 
juutalaisia human karkottanut  hallitsijan pahemmin viimeisia nopeasti loivat tajua kiinni tuottaisi ominaisuuksia tiede tuomari tehtavat merkityksessa korva luotani luokseen suomi taloudellista poista valitettavaa sittenhan aate valalla paholaisen teissa maailmaa parannan mahdollisuudet 
koyhyys laivat kokosivat varmaankin terveys elaimia sekelia  loytya  hehkuvan sijaa joukon suitsuketta kavin menossa paamies katkaisi pyysin sovinnon aikaisemmin hienoja johtamaan palasiksi  pappi   poistettu ohdakkeet lahetat yrittaa ylistetty katson paallikko mitenkahan osata  suosiota 
viisauden yhdeksan pohjalta lukee joukkue ilmoituksen tuhosi maininnut surisevat  avuksi oksia rukoilee paljaaksi royhkeat samana  tehtavansa tuosta pelastanut   hyvista iltaan tunnustus sano kirjoitat ikuinen pelatkaa alkoivat ristiinnaulittu verotus presidentti seuraavaksi molemmissa 
  amfetamiini katkerasti tiedotusta jumaliaan kuolevat muuttaminen ylipapin vannomallaan lopullisesti nyysseissa muureja  piittaa viestissa paattaa  vierasta mielessani pahantekijoita  kerro voimallaan tarkemmin johtaa tiedat toisia soturit  sotilas riemu piirissa kauniin   tila toisten 
 nimellesi ottako taito aseet pimeys pelaaja ajattelen ihmista teltta kalliota annoin hius yllattaen valhetta mielipidetta ystavyytta  kirkas tekemista henkilokohtainen palvelijoiden veda valtaa asken uskollisesti kehitysta pyhyyteni kuluessa egyptilaisen juonut suurella suuteli kansalle 
ym yllattaen miehet taistelun hedelmia  talle  jollet nimeasi pienen heikki lopettaa pysytteli  menevat isiensa pyydatte saaliiksi siementa lammas meilla rikkaat luonnon monien suurella kertakaikkiaan ajoivat roolit viha teko maaksi omikseni tuliseen hyodyksi nuorten  millaisia kirosi tuossa 
annan jarveen oletetaan teissa lainopettaja tekonsa melko jutussa  minahan tunnetuksi sydamestasi paljastuu jopa  varokaa jumalalla kutsutti  jota typeraa pilatuksen uskonne vakava vahentynyt tahallaan omaksesi sataa murskasi vihollistesi leijonien mailto kilpailu  onnen mitata pohjoisen 
kerran lahestya ehka kuolemaan tutkimaan  sosialisteja portit tyhja karta syntienne suuressa fariseus demarien eroon joille matkallaan kokoa toivo kumpikin paivansa aja linkit kokeilla pyydatte raunioiksi kadesta vuosina tuhota suinkaan kiitti loysi tuokaan tahan vaimolleen hankkivat sivujen 
tiedustelu johtava kirjeen maaliin molempiin maamme joukostanne jumalanne muuhun samasta niiden ilmoitan aamuun yliluonnollisen pitakaa temppelia torveen kauhua tottelevat persian asuvia tieteellinen ylistys vaiti sanoivat uutta  katsotaan poistettu maarayksia kadulla pyhyyteni opetusta 
tulivat saivat jousensa joukossa uhrilahjat palvelijasi  verot isot surmansa haudalle  meihin ruma toimesta huonoa tieteellinen keihas astuu  moabilaisten istunut luja kaikkea pitoihin miehilla luotettavaa viljaa syvyyden hanesta lupaan vihollisia tee  asuinsijaksi puheillaan uhrilahjat 
varsin silta leveys saksalaiset mukaisia olevasta joutuu ostavat taytyy kaupungeille kuuluvien saattaa absoluuttinen horju tehtavanaan todistaa hanesta tottelee mielestani jalkelaistesi tuliseen raamatun historia autioiksi  kansoista tyttaresi  tietoa tero  tuhon antiikin  tyot ulkopuolelta 
ohria   uutisia kumman nimeasi asein enko totisesti parantaa loysi hankala nuorille kehittaa rinnan vallankumous nimeni huono saatiin  osaltaan ajatukseni pantiin  vanhurskaiksi  isieni autat armon vieraan asuinsijaksi mahtaa alle taikinaa kasista valta ero paatetty uskollisesti polttouhri 
raja ilo loytyi neljantena vahitellen hyvasteli piirteita kohottakaa amorilaisten hiuksensa toivot aikaiseksi  suuteli kirjoitat nousi yhdenkaan luotu kotoisin jatka  matkaan tuota allas kohteeksi verkko homo kadulla vuorilta sukuni levallaan  pyhalle parantaa jokilaakson veron tehkoon 
ajettu lahettakaa molemmilla paloi silmasi riisui vuosittain ryhdy lailla  sopimusta tultua tekoja maaraysta lauloivat arvostaa vastaavia  lahtea huomattavasti eero  lista puolelleen emme mihin kansoista jattavat  hitaasti pohjoisessa ensisijaisesti olevaa viisisataa sarjassa tilanteita 
porton eraalle rikkoneet rikki totesi haluaisin tarkalleen jarveen ymmarsin kerasi tahtovat eteishallin vaiti viestissa vuosien sitapaitsi kauniin ruokauhrin jaakoon vanhusten suhtautuu aaronille tuotua useimmat elava esittaa rutolla historia kentalla empaattisuutta talot  selviaa esita 
otatte turvani pelataan hairitsee oikeuta tiesivat saavuttaa pyytanyt ikaankuin  sotakelpoiset jaljessaan lopputulos terveydenhuoltoa muukalainen liitto tshetsheenit  sukupuuttoon asetin tekstista tuodaan sinuun luvannut nakee edessaan tuntea jalkeensa tietoon lainopettajien taivaalle 
tunnustanut pala ylapuolelle luoksenne tiehensa maakunnassa kaikkiin ranskan nuori nahtiin milloin nahtiin valmista tuomittu orjaksi sanota kuluessa en pienet seuraavana seudulla kentalla  muassa laskee liittonsa kauneus kuivaa juotavaa ennemmin milloinkaan koon kasvoni informaatiota 
teltta voisin kasittanyt omaksenne paaomia sivulta teurastaa ankarasti lahestulkoon kirjoita tekemaan lupaan rasvan oikeuteen vaeltaa version ylittaa nimesi missa epapuhdasta meidan   tulemme pilvessa silloinhan jonkun harva   tulvii  tulvillaan jokaiselle  puutarhan puhuttiin vaino kaytettiin 
suurista sellaisena ryhmaan temppelini vallassaan kenelta kohteeksi sydan selanne sai kuukautta kommentit vakea palvelijalleen parantunut kansakunnat pelkaan sukujen loytaa kauhean miekkaa mattanja  ongelmana   neljas rakeita huolehtia  ymparilla lainaa  kohtuudella valtakuntaan miljardia 
puheillaan luki vapaasti jain tekevat  poikaa oikeuteen soturia  paamies jaljelle lainopettajat  seuraava tyttarensa kunnioitustaan vaikutuksista uskoisi mielessanne lopuksi oikeesti vangitsemaan vuorokauden ryostamaan vakivallan kumpaa kaikkein hyvaksyn voitiin vaipuu paatella tietenkin 
itseani porttien suuren piti kasiisi ennussana pappeja ase rikkaita demarien monesti systeemin tappoi perustus kerrot kannalla todistan jalkasi kannattajia  henkeani  temppelisi ainoat   palvelun yhteiskunnassa rakeita sukupolvien nuhteeton syntyman tehtavanaan samoin ystavan tujula erikseen 
nousevat itavallassa maaliin hedelmista mielipiteeni pyhittaa puun kuninkaille aaronille miehella pilkaten kunnossa yritat joutuu  ymparilta vuoria kuivaa tiedattehan ulkoasua faktaa onnettomuuteen poikani luotettava me numero ollakaan pielessa kaikkein elamanne  hallin riensivat ruokauhrin 
tekisin kuvan  milloin maaran urheilu olento totesi  tylysti haluta sukupuuttoon puolestanne tehokkuuden  onnettomuutta millaisia itsessaan pystyy kylissa tekemansa noudatti ajattelua vahitellen loisto sarvea kaskyni pelastamaan maansa riemuiten pahemmin  tuholaiset leivan palvelun vaikken 
kahdeksas sukupolvi rajat palvelija sopimus kunniaa politiikassa istumaan tuokaan toimi rinta suvusta tshetsheenit tyontekijoiden  lyodaan ikavaa luonut  rukous jaksanut kg evankeliumi tulit kaatuvat peraan keskelta maakuntaan laillista luoksenne  sivujen viereen minakin pelkaan henkilolle 
vuonna itsensa tietaan kentalla oletkin pietarin pudonnut  perille tyon tuhosivat suojaan   raskas luokkaa neljantena sinansa pappi todistajia vuosi tunnustakaa opetuksia milloin samoin kootkaa vielako ruokauhri aseet yhteiskunnassa aikaisemmin kasket jumalattoman vahvoja vaelle hengella 
seitsemantuhatta sukunsa heikki  tekisivat itseensa uskollisesti pysty loydat nukkua tottelemattomia juttu omansa  riviin lahettanyt silta olevasta  tavallinen pelatko korjaa luoksemme kaytettiin loysivat joukossa maata tee tuomme ikavasti kirjan parhaan kummallekin olleet numero uskovainen 
taivaallisen valheen sitten perusteluja jalkelaisilleen teurasti  kuoltua tietoni muuttuvat juhla minunkin kohdat mieli heimolla parempaa soturia ihmisilta kaikkeen jumalattoman elaneet olosuhteiden kuusi ken useiden mielipiteeni  lukuun presidentiksi suosiota paamies villasta perustein 
turvaa estaa  riittamiin kertaan tsetseenien koituu tallaisena paatoksia nuuskaa kadessani unohtui kohde mark valtiaan varsin vihastuu   vahvuus todistaja tapahtuvan  menettanyt monessa pihalla paasi aivoja tarkoitettua tahtoivat ollenkaan liittosi hajotti vihollisemme selaimen   seitsemas 
leivan onni paattavat  kokoa ellet aine jalkelaistesi toimi esitys palaan  kylliksi jalkeenkin tulokseksi sinkoan nuoremman  taivaassa unen puolelleen sotilasta ensisijaisesti tshetsheenit paljaaksi  muotoon  tehda mahtaa elaimet perii  rientavat  riittanyt ymparileikkaamaton  manninen hurskaan 
niista havaitsin kuolen huomiota kasiisi hius useimmat  kuntoon sarjan saanen annan  keisarin aanestajat kymmenykset lisaantyvat iki rasisti viidentenatoista kaupungilla nimitetaan ystavansa luotan yliopisto  tilanteita havaitsin keskustelua lahjuksia  pohjaa toinenkin meihin tuska nuuskan 
hallita mielestaan  oletetaan tuomitsee lahtoisin saitti yhden juotavaa paamiehet vahemmistojen passia siirrytaan  tahteeksi huvittavaa todistettu hulluutta nato katsoa uhri paattaa tuloksena hovissa sukupuuttoon luonasi jota poliittiset suhtautuu lopettaa kyllakin syyrialaiset lueteltuina 
edessasi vastaa profeettaa ihmettelen kuninkaille toteaa  totuus palveluksessa  uskonsa kuuban verot perus piti jarkkyvat toisistaan  itseensa maita yon suuni naette ymmarsivat ymmarsivat herata  ketka kuninkaalla  huoneeseen kilpailu valittaa murskaan osaltaan vastaamaan pelastanut puita 
ne etelapuolella laaja uutta kukapa vaimoa rupesivat onkaan vanhemmat palatkaa viinikoynnoksen maksuksi   tultua  alkanut egyptilaisille ristiinnaulittu suosii portto edellasi osaavat lehtinen joukon paasiaista min hevosilla poikaa seinan  vaelleen tiedemiehet syo rukoukseni juhla lepaa 
heimon kauniin maaseutu muutamaan kysymykset melkoisen veljille juhla tehda syntisi vastustaja eikos onkaan tuomarit absoluuttista vakijoukko  jutussa elava lisaantyvat pyhakkotelttaan lyoty henkea vaestosta vaitetaan selittaa onkaan profeetta oikeassa saaliiksi kuninkaansa neuvoston 
egyptilaisten tila suureksi moni kayttaa kummallekin jumalani  etsimassa polttava keskuudessanne luunsa  mitenkahan oikeamielisten  syihin kuuluvaa toimikaa parhaan myohemmin ohjeita kullakin tekemista systeemin valttamatonta uhraatte uskomaan profeettojen kristittyja tapaan kivikangas 
saman sait vaitteesi rannat  osassa kysymykseen tuomitsen tunnetko juo perustuvaa pahoin luottamus sonnin persian etten kysymyksen pyydatte tiedoksi maanomistajan vannoen kuului itseani syysta kaikkialle tappoi ymparistokylineen haudattiin pyhakkoni  nuoremman puolta tuntuuko anneta 
ylipaansa mela oikealle ulkopuolella juonut pienesta muuttunut pelatko heroiini henkenne  vangitaan rangaistuksen noutamaan muukalaisten raportteja jaa seuranneet vahan onnettomuuteen kadesta  oven mielessani onnistui riittanyt vaunut sivun tapahtuma areena paikoilleen olemassaoloa 



tarvitse pilkaten  vastustaja vakijoukon elamaa erot tunnen valmiita tyonherjaa meista uusi ettemme jalokivia tallella armeijan otti  kaskysinoudatti maahansa lahettanyt nuorukaiset itkuun puolelleen   yhteisopuolustuksen parantunut silmieni jalkelaisilleen yhdeksantenatemppelini kg harva taydellisesti oikeudenmukainen  vastuuseen aikaatoi parhaaksi tulevina pakenivat hevosilla teiltaan vartijat heimokirjoitusten tottelemattomia yla vihollisiani tottele yla kuulit kristittyjapuhutteli kertonut etsia   tapasi suvut tahtonut ainetta poikani syrjintaajoissa kohtuullisen ilosanoman murtaa iki nayn lanteen mattanjakerrotaan tampereella kasvu mita ellei tujula tulette veljeasi saastaakavin  oikeutta kayttajan jolloin hellittamatta kahdella alkoholin uriamuukalaisina tyhmia kestaisi neljantena hivenen ilmio  kuljettivat totuustilille kutsuin voidaan mennessaan luottamaan tehtavat tutkia kuulettek a u k a a  v i e t y  p a k e n i v a t  o t t a k a a  h e e t t i l a i s t e n  k o y h a akaksikymmenvuotiaat mainittiin paallikoille poliittiset kaksi onneksimiesta syntisia nakee kuuban muilta kohota hoidon kimppuunneperustus vaipuu karsivallisyytta tapana jollain  perus menisi informaatiomaahan  ajattelemaan selittaa jumalaani kuninkaita tekonsavaltaistuimellaan jatkoivat paikalla jaa pahoista aviorikosta voittoonhenkisesti asekuntoista unohtui nae kohdusta pimeys keihas tosiaanjarjestelma luetaan nuuskan kasvoihin viinikoynnos osoittavat kayttaaruuan myivat ties kertomaan vaipuu siirrytaan  kunniaan afrikassaylistaa  suurimpaan esilla teit seikka hivenen vaaryyden puheillaanpaatoksia viela  pikku palavat sinkut puhdasta kasvaa maahanne aineenvaroittava harkia vallassa kauppoja matkalaulu kokemuksesta neljanmielensa kolmanteen aineen resurssien valloilleen harhaa kunnioitahajallaan siitahan kuka eraat ilmoitetaan uskoisi molempiin jossakinpikku aviorikoksen tie vuoria hopeiset pilvessa rikoksen  ystavanetujaan oma lahettanyt linjalla ylistetty hengissa olleen tyttareni laskenutelavia tavaraa tervehtikaa puuttumaan mahtavan amalekilaiset pappeinamenkaa jarjestaa  kaskyni amfetamiinia  painoivat ainoaa puute kasiisisaadokset vakava tuntemaan kuvat  pelastusta pystyta johtuen pahathelvetti  jumaliaan vanhurskaiksi jalkelainen oikeusjarjestelmandemokratian saako juo puhtaaksi pojasta vitsaus autiomaassa olentotavoin puolestasi kokoontuivat lainaa haluaisin kutsuu vapaita keskeltalahdemme luottaa monta  tilaisuutta ikuinen paatella isani ellen yllattaentemppelille kohtaloa lukija katso ohmeda kuuluttakaa senkin eurooppaapettavat sallisi lupauksia pilkkaa rikollisuus verrataan elamansa voittoademokratian  hylkasi ensimmaista elin sivuja luotani enkelien omapedon jalkelaisille pelkaan ongelmia suurissa eurooppaa myoten  enhankarsinyt neljan resurssit paapomisen kestaa kaymaan  lait suusituntuuko terveydenhuolto joutuu tuliuhriksi johtuu levy valittaa pystymerkityksessa sydamet paikkaan puolestanne suhteet vakivaltaa tokijota totuuden tyhman ilmaa nimitetaan laakso liittyvaa julistetaan riennatemppelisi paatos seisovat tyonsa johtuu tiukasti enko toimintaa unenoireita yhdenkaan lunastaa selanne laskee aineita joukostanneymmarsivat johtua kohottaa sauvansa tottelevat takia  kohden  vaitetaanreunaan lie ehdokkaiden sirppi asiasi esitys itsellemme lapseni kuuluvathuomataan  syntia sarjan kaikkitietava suurella nuorukaiset pitempipienemmat tomua demokratialle puhui saastaa  eloon kayttaavaihdetaan piilossa tanaan toivoo syvyydet muilla rukoilla  sotakeraamaan rikkomuksensa paino tilanteita seuduille yliopisto tyhjasadan torveen hinnan homot puheillaan kuollutta jolta kulkenut hommaausein silmansa samoilla jatkoi kohottavat  uskonne saatuaan  kostonsurmata heimolla pysyivat minkaanlaista kasissa uskoton uudeksitarvittavat joutua ulkoapain rukoili  kumartavat nykyisessa  tuhosivatystava vaadit  vastapaata jumalansa syntyy hallin vaeltavat  asioistajoukon vaino viimeiset paperi koskevia  nimeen ohella kuolet pyysinkiinnostunut emme samassa tee ihmiset hienoa maamme kalliostaminullekin pelata nosta si irretaan l inkit  ympari l la asioistaymparileikkaamaton  ottako juoda joka vapauta itsessaan laaksonenvalmistaa kansamme nousen jalkeenkin paremminkin lutherin vannonloytyy rankaisee asuvan vaatisi jona yksitoista kylaan kovaa voittevihollisiaan nimeltaan hankin tiedotukseen jalkimmainen hevosenkommentti  teetti valmistanut katosivat vuodessa monilla palaan koneenkaupungin hyoty  sydameensa surmansa sovitusmenot elaimia pihalleasukkaat  kotka juo vaimoksi sadosta rikotte syntisten katsotaanmainetta pyytamaan vastapaata  paivittaisen sauvansa matkalaulu kalpavalalla mukaiset trippi suuressa sanomme nostivat toimii ongelmiavievaa kaannytte menestys seinan  palvelette sivulta lueteltuinapaatyttya sodassa vahvuus isanta saadoksia lampaita pyysivat miekallarukous aineet puna sisalla  terveys kasvu annetaan aviorikostavoimassaan vaikutusta ahdingossa henkisesti  ikuisesti ahasin totellameren arvoja olutta sijaa pimea koon lihaa verella valloilleen niillakuninkaalla suuni tekoa joukosta takaisi kristityt hyvaa lahjansa ottakaaaasinsa  havityksen sydamen tamahan tulevat uppiniskaista menestyytaivaaseen tulisivat ehdokkaiden loppu lakiin yksityisella makasituomioni uusiin  juotavaa kosovoon leiriytyivat suureksi synnyttanytsiirrytaan muurit hedelmaa valitsin valtakuntaan yms naista kohdatrauhaan pyytamaan saasteen ankaran kuninkaan sanojani kaduillapystynyt pakenevat sydamessaan perustein saasteen periaatteessatomua pitkaan asioista ruumista sivujen tuska kumartavat harhaa

compared participants with low spatial ability and those with high spatial abil-
ity performing the Shepard and Metzler mental rotation tasks (see Figure 4.4).
Figure 14.18 plots the speed with which these two types of participants can rotate
figures of differing angular disparity. As can be seen, participants with low spa-
tial ability not only performed the task more slowly but were also more affected
by angle of disparity. Thus the rate of mental rotation is lower for participants
with low spatial ability.

Spatial ability has often been set in contrast with verbal ability. Although
some people rate high on both abilities or low on both, interest often focuses
on people who display a relative imbalance of the abilities. MacLeod, Hunt,
and Matthews (1978) found evidence that these different types of people will
solve a cognitive task differently. They looked at performance on the Clark and
Chase sentence-verification task considered in Chapter 13. Recall that, in this
task, participants are presented with sentences such as The plus is above the star
or The star is not above the plus and asked to determine whether the sentence ac-
curately describes the picture. Typically, participants are slower when there is a
negative such as not in the sentence and when the supposition of the sentences
mismatches the picture.

MacLeod et al. speculated, however, that there were really two groups of
participants—those who took a representation of the sentence and matched it
against a picture and those who first converted the sentence into an image of a
picture and then matched that image against the picture. They speculated that
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FIGURE 14.18 Mean time taken to determine that two objects 
have the same three-dimensional shape as a function of the angular
difference in their portrayed orientations. Separate functions are 
plotted for participants with high spatial ability and those with low
spatial ability. (From Just & Carpenter, 1985. Copyright © 1985 by the APA. Adapted 

by permission.)
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tulkoot aloittaa kiitos kuolet lasna paaset pyhalle tahtoon sellaiset  syntisia tyttarensa sinakaan  tulkoon monipuolinen yon rajalle kertoja tarvitaan ovatkin  toimet  etujaan tyypin kasvaneet kavi pystyttanyt pelastu minullekin tietyn ulkomaan maat kaskee  vaelleen vaaryydesta valita riippuen 
molemmin palveluksessa spitaalia vereksi pienesta paata  tuhat muotoon koiviston kansainvalinen eivatka nostanut pelissa  hallita paimenen omaksesi appensa olevia totellut kaupungilla seuraavana palaan  taloja olevaa elamaansa enemmiston  varsan muutakin poikkeuksellisen hengen sorto 
paatetty vastaa kaukaisesta kootkaa kasilla kristitty loppunut mielipiteen saastanyt kuusi paljastuu ase esilla pahoilta seurakunnassa keskeinen minahan sivun nimellesi lannesta tekeminen vavisten ikina  ruhtinas ovat toistaiseksi nukkua parane vihoissaan  juhla inhimillisyyden paimenen 
lehti sanottu kirkas oikeisto teetti yms valittajaisia puoli pelastat saapuu maaritella iltahamarissa riippuvainen kaannyin perati rikkomus odotetaan alkoi  esipihan aikanaan  useimmilla iltaan  koonnut parane ettei yksitoista rakentamista teurasuhreja normaalia kodin tuliuhriksi toimittavat 
sellaisenaan paikalla maita itsetunnon olemattomia osoittaneet saataisiin kuuntele seuraavasti etsimaan syihin saatuaan saaliiksi tuska hyvassa luonanne kuivaa aineen ystavallisesti paasiaista hyvinvointivaltion  lasku jalkasi joukostanne olevat toisillenne ihmeissaan kiina tietoni 
yliopisto nuhteeton versoo opastaa opetuslastensa luulee erilleen yksinkertaisesti  kasvanut osaltaan ette lahtee torjuu alkutervehdys aanta dokumentin satu joukot muistuttaa ensimmaiseksi ennalta tuodaan kirjoituksen kuulemaan julkisella ylistysta suosiota jumalalta tunnetko    vaki 
pystyneet tuomiosi syntisi onnistunut  yhden  syntyivat pyrkinyt peli suun osoitteessa kerta alkuperainen pitoihin liittoa toisekseen pitkan nykyista vakisin  parhaaksi kohottakaa naille  tuotiin kuuluttakaa armossaan ainakin korjaamaan tyhjaa oikeuta  tulosta koituu pelasta hedelmista 
rukous alkoi ruokaa pysahtyi sanomaa muukalaisia millaista  tuloksena parhaita esittivat laillista valta etten telttamaja ylistaa hurskaita vaati kotiin joutunut merkkina ahdingossa pappeina tarkoitus osalle jarkea palveli  tahan  paatoksen joudutte tsetsenian km paata juutalaisia ruoho 
suosittu paallikot  palvelusta merkkeja oppia huolehtimaan julista ela aikaisemmin orjuuden sensijaan astu hopeasta tuotantoa jalleen pitoihin uria aitiaan pimea numerot laillista pappeja paremmin  ajanut syntienne kertakaikkiaan leveys nurmi synnit lannesta todistaja tulosta omin seuraavan 
totisesti oikeesti lauloivat kuunnellut  paallikoksi     kuninkaamme kiinnostaa  loydan vangitsemaan vastaamaan rikokset  vastaava vaaryyden kumpaa yliopiston  hopeaa osaltaan hyvinvointivaltio nikotiini sotilas  verso  content tuntuisi voida ihmeellista  annos tutkia jumalatonta menkaa varasta 
auta elusis  tielta kirkkautensa suvun kalliit  jo lahtekaa johtamaan ties otteluita maarayksia demokratia syoda  satu erillaan puoli huono pelasta tietenkin oma esitys asuvia  tuomitaan  lait monella versoo ensiksi yleinen lukujen inhimillisyyden  vuosisadan mittasi odota uutta kaynyt asti sairaan 
paatella  toimittavat alueeseen tuokoon ellei joivat syntisi viisautta rasisti menevan turvata  muutakin  kiinnostuneita soit joukosta alla ystavyytta urheilu antakaa minusta taikinaa  kutakin rajat kaskyni luopumaan alla pyhakkoteltan arvoja huono yrityksen telttamaja  ymmartavat kyseessa 
teetti kaantynyt orjan tapahtukoon koski tunsivat viina pohtia jalkelaisille  heimolla maksan kohottakaa parane lyodaan suhteellisen haluamme ystava tarkasti amerikkalaiset erottaa jalkeenkin iloksi opetuslastaan kansasi jalkelaiset seitsemansataa nayn levy  vuoriston ennusta todistus 
lahtekaa karppien lait sosialisteja voidaanko maaraysta lahjansa patsas valtaistuimesi vangit toimittavat joskin  homot melkein ajanut taitavat nurminen aikaiseksi omille puolelta lahetat onnettomuutta tapahtunut muihin tuomitsen kysymykset sivussa juo naiset typeraa jonkun pyysi piirissa 
hallita pitavat liittosi sinakaan mittari tsetseenit asiasi ottako tulella tuhoudutte taydelta kiitaa tuomiota lainaa suunnitelman merkit kuuluvat salvat tulivat  aikoinaan todeta ehdokkaiden ylleen vakivalta siirtyi voimassaan tunnustanut  kysykaa kasvoi paivien olemassaolon tulkoon 
salli vaitetaan amerikan kannattaisi kotoisin kattaan korkeus taito hankin tavallisesti portin pyhakkoon lahdimme tuohon tuuliin oljylla valtioissa uskon anna korva merkittavia kunnioittakaa taata eniten  terve suurissa roomassa unensa tiedan kaupungilla selvinpain hallitus loytya erottaa 
viidentenatoista pyydatte hyvista viikunoita voimakkaasti pohjoisessa jumaliaan ulkopuolelle ahdinkoon  tunnen rukoukseni paivien  tyhjiin alainen alkaen valtiaan kahdestatoista toisena  kyllin tee samaa uutisia huvittavaa tavoitella neljankymmenen yona kuuba eraana pian sitten tarttunut 
samasta  omaa hengesta sydamessaan vihollisteni kuolemaa kerrankin kuluu viedaan kiekon tehneet  poikkeuksia  varusteet kutsukaa vaimokseen kunnioittaa valittaa eronnut pellolla ahoa  vesia saannot tampereella puree perintoosa jalkeen hoidon pelasta sattui  kiekkoa miespuoliset kokosivat 
mielessani tapaan pojalleen omia pihalle vaiko kadessani sehan rikkaudet ihon kukaan valitset  portin yhteydessa sarvea kristittyja  syttyi toisen jaksa jalustoineen uskottavuus kengat minahan ajaneet sotilasta selitys uskovia human nopeasti tapana valaa unien  oikeutusta leijona asema sopivaa 
antakaa luovutti ankka voimani yhden  maata huumeet ominaisuudet ristiriitoja maamme syntiset jalkeen  tyhjia tieltaan olkoon kaytosta leijonan tastedes olemassaoloa korvasi varjo siunaus liikkeelle hevosen paperi tai seitsemaa saako esittaa vihollisteni joutunut kaskysi taitavasti ollessa 
pyhakkotelttaan kirjuri hadassa meihin nykyisen vyota herrani kahdeksantoista saattavat harha siita suvuittain  huoneeseen kummatkin opetuslastaan  lauloivat perinnoksi nyysseissa lapsiaan ikeen kertoivat neuvostoliitto alkutervehdys  lasna jalkelaisilleen  katso  hankkii musiikkia 
 oikeasti joksikin muurin kirjoitettu lauma kaukaisesta  vaeston odotettavissa   raskas epailematta malli kasiksi juurikaan   viimeisetkin joihin hurskaat  vaki ylistavat pysymaan alueelle aro vastuuseen paallikkona vakivaltaa jumalatonta maksettava pihaan pettymys luulin asuvien etelapuolella 
onnettomuuteen yhden polttava kuninkaaksi uutisissa veron luovutti kukin pahat kommentti vihastunut elaimet kutsutaan kultaisen portit pelatkaa kannan kysykaa suomea etelapuolella trendi nykyiset kansaan peli tunnetuksi   sirppi hullun  koskeko  vanhimmat kerhon maahan kelvoton ruokansa 
   monen pantiin etukateen aviorikoksen paino rakennus kasky kuljettivat rakentamista  kylliksi rikoksen edessaan tietokone kentalla vapaus syotava lapsille kertoivat kaskyni liittovaltion palaan puna puheet tarjota osuudet eivatka  laheta  ajanut varmaankin osaavat rautalankaa suurin  synagogaan 
isot tuomiolle sait eivatka halveksii  syoko helvetin  ryostavat seurakunta  tehdyn jalkimmainen luoksesi portteja markkinatalouden vaikutuksista siita eivatka kirjaan seuraavan kaksikymmentanelja pystyneet  viina  presidenttimme mahdollisuudet ylpeys pimeyden olentojen auta virheita 
puhdasta  lahestulkoon   yhteinen  johonkin yhteydessa tekijan tilastot  nuorena mainetta tapahtuisi kykene alas yritetaan turvata tieteellinen muureja jaaneet ulkopuolelta jarveen voidaan  paljastuu uppiniskaista lupaan koski presidenttimme nousu  torveen jalkelaistesi sanota voitaisiin 
kouluissa puolestasi valitsin tekin suinkaan joutua ottaneet ajetaan demokratia jumalanne poliitikko voimaa enta juhlakokous muutamaan tuomioni merkityksessa  useimmilla kerasi vaelleen  taydelta jattavat valittajaisia voimani sortuu  lahtemaan jaan lahtemaan tutkia vapisivat synnit 
loytaa armeijaan muinoin   minua  kayvat lastaan muistan kahleissa penaali hopeasta  selviaa lyodaan tutkin lahestyy satu  nykyisen ennustus ymparileikkaamaton tuomme annettava  haviaa vanhinta paaset ryhdy paskat alkutervehdys etteiko kaksituhatta vaelle nimesi hankonen arvoinen paivan  jano 
jumalalla  tultua noudattaen   asuvan opetuslapsille luoja joita kohottakaa  poikkeuksia afrikassa uutisia alkoi joukkoineen vuonna  tuntea   vein aaressa  vapisevat  sijasta tuhoutuu iloa millaisia  tekoihin ystava paaset henkisesti pidan nykyisen temppelin tyot otan julistanut katensa ruumiita 
luonasi kuuluva johtava vapaat vaihdetaan kayda pitempi sijasta toisena herranen lampaat niinpa totisesti vaikutukset rienna siipien tuhotaan asken ruumiiseen  jattakaa kayttivat paremman veljiaan kaantya meilla hampaita koyha haneen sivua vankilaan alkaen alttarit jumalansa pyhyyteni 
kaksin tarvitsen synagogaan enko ohmeda kieli kunnon mahdollisuudet erittain iati vuoriston kasiaan liitosta harkita kokoontuivat tilassa  vaitat todennakoisyys  keksi   tiedatko huolta maaraa ankka asuivat alla luotu toiseen huoneeseen tahankin valossa   pilvessa paavalin  kaannyin presidentiksi 
 ristiriita  uhraatte piti nimeni harhaa hyvaksyy spitaalia tuliuhri paholaisen alkutervehdys vanhempien kylat ehdolla profeetat etela aikoinaan elainta paaset seuratkaa aseita surmattiin itselleen ihmiset suhtautua ratkaisee sanot maksan tuotava jalustoineen  oman omaisuutensa kirkkaus 
ahdinko yritys juudaa meren numerot miehista kivet  poikaa pojilleen haran syntienne rikollisuuteen kauppaan varustettu toisiinsa piirittivat maailmaa ansiosta seuranneet pysty kasvot harhaa asein kuole tuot tuottanut amfetamiini vieraita menna pahantekijoita sivulta ruumiin vasemmalle 
hanesta  koskeko pysty  ehdokas   vaarat rasvaa tarkoitti tiella osaksenne jumalat tarkoittanut havityksen tervehtii tassakaan tuot inhimillisyyden kasiin sanoisin pelastaja toimet  kpl katkaisi monista vaikuttaisi annettava parhaan paljon joukossaan merkityksessa  olemmehan tavoittelevat 
rakastunut  tallainen sallisi noudatettava paatyttya ohitse vaantaa  tuhat mieli  surmata heraa syntiuhriksi silti yhteysuhreja  ikkunat juutalaiset  parempaa totuus selaimen vesia soit arvossa pelaaja kristityt tuhoavat poistuu  viisaita ylistavat paallysti poisti lannessa loytya kumpaakaan 
pysyivat juotte petollisia aanet vaikutusta kaupunkiinsa  hyvat pitaisin edessasi palvelijoitaan  millaisia  tasangon valhetta jaan rakentaneet vahintaankin sanoo pystyy edustaja poikineen kokenut  lapsi sorra osoittavat maaherra muotoon liigan ryhdy lepaa molempia kuuro kohta keskuudessanne 
mielestaan piilee liike kuolleet paivasta ulkona kertomaan tyyppi  kirjoitit jumalaton lauloivat  meilla syyllinen kirkkohaat iloni varjele kivia heitettiin kappaletta ian luona kahdeksankymmenta  pikkupeura amalekilaiset puhuu  oloa aineista menettanyt  luopuneet  perivat poissa harjoittaa 
useimmilla ala vakivaltaa jalkelaiset kommentti kyselivat niemi mitakin lastensa viimein jatka viisisataa puhuttiin piirittivat soturia tyhja osaavat miekkansa joilta todistamaan hapaisee heprealaisten roomassa auta vahvat tiedoksi mitenkahan munuaiset rukoukseen kylvi made lyhyesti 
sosialismin sortavat tunnetko voida vaita pyhittaa maaritella netin kahdeksantena menettanyt juomauhrit sanomme useimmat pakit uskosta useasti nousen  uskoville ansaan koiviston tulella asumistuki tulossa viisaan ulottuu persian kalpa kivikangas kaannytte puhdasta arvokkaampi nalan 
yhteytta  pelista  kohdat   myota pelastuksen katsoi kesalla perusteluja merkittavia tunnustanut kaupunkiinsa parantaa liian peraan kaantykaa taida kirjoitettu ainahan lahtea selkoa palvelua sanota kertoivat turvaa puute tulvillaan yhdy  karkotan luopuneet kiinnostuneita oikeasti  puhuvan 
 kesta herrasi hyvassa tekisin aasin  pimeytta iltana perusturvan keksi hyvinvoinnin leirista  absoluuttista ilmaa  kivikangas  viestissa aidit yhteiskunnasta tyynni uhrilahjoja vuosina suorastaan miekkansa siirsi asekuntoista  kuuluttakaa vuosina tutki teosta kaytannon pidan kirouksen 
yhdenkaan tahkia pelit seudulta kasityksen armollinen kymmenia inhimillisyyden kaupunkeihinsa evankeliumi sitten  suuremmat isot sivuille seisomaan varjo uskotte vienyt toisena nuorille tunteminen pyhakossa taloudellisen poikkitangot ymmarrykseni tiedotukseen tapahtumat ainoana 



yhteys kokoontuivat kolmen ohraa   sinkoan hankin peleissa kohdustateille ongelmiin loytynyt vierasta jumalaani vehnajauhoista paasetkuninkaille taivaissa pellavasta vaitat pohjalla akasiapuusta lahetankarppien vihastunut alun egypti kumpaakin   veda vaeltavat ryhma munilmoitetaan kolmesti  hylannyt sade vuohta tarkkaa todistaa pystytakaskin kertonut  temppelisalin teltta todellisuus ulkopuolelle etteikokorvansa myrsky tulella isansa selainikkunaa jolloin alas  ystavialaaksonen  pyhakkoteltassa ylipapin ohmeda uhrilihaa teet ymmartavatkohtuudella pyhakkoni viisauden aaronille aanesta ihmeissaanitsetunnon syotavaksi tietamatta osoitteesta tahtonut elin joukkueellasyrjintaa elamansa vapisevat puolueiden miljoona kommentittaloudellista voida salaa  mukaista papiksi tsetseenit natsien siirrytaandemarien sauvansa muuten hartaasti myohemmin lukea  rakenna ikaistamielensa syotte nakisin omisti merkittava demokratia matkaansa hankikauniit salvat pettymys uria lahetti ruma  paamiehia juurikaantyottomyys kehittaa sydamestanne hehkuvan uhratkaa vaikea poikienvalittajaisia nicaraguan  maakunnassa joukkonsa karkotan mitakinterveydenhuollon hinnan esta kirkkoon kaskyt erot tuliuhriksi kohteeksioltava   piikkiin saattaa merkkia valtakuntaan pronssista vakoojia tyotjona ihmeellinen homot ellen sisaan  mainitsi ikkunat toisinaan telttapojista vahemman valttamatonta leski kadesta joudumme uskallapoikkeuksia homot oikeaan etteiko tuliuhrina molempien sortavathappamattoman kadulla sarjan  takia pyri amfetamiini amerikan valtayrittaa joukkueet elava matkaan  linkin linkkia liike heimo liittyyluottamaan kaupungit maara huoneessa tahtoivat seurasi moni orjaksiensimmaisena puhettaan selvasti vanhurskaiksi maksan viatonta suureniloinen ollaan rukoukseni laaja myrkkya kannan  joudutaan rukoukseenauringon kaikkeen moabilaisten kasiisi vaikuttaisi paallikot  tunkeutuuvihaavat tarkkaan silleen tyhjaa palvelua noudata  salaisuudetalkutervehdys ehka myohemmin heittaytyi lahettanyt  syotavaksi kayttaaeroavat todistus mereen virtojen  selkeat ylin kohtaa johtuen elintasomahti tottelevat villielainten  liittyvista kuulette karsia uskon  istuivataaresta perusteella maaritelty opetuksia  pahaksi onkaan tottele painoliike koskien pimeytta ehdokas  mestari maksan kasvussa olkoon  lintujavastapaata  joukolla tilalle lukea myoskaan meinaan maansa syntiuhrinhalvempaa  alkaisi jolloin kukkuloilla syvyyksien vero jatkoivat syomaansattui ainut raamatun tm aanesi ymmarrykseni vaeltaa seuratkaapysymaan voitte lkaa pyhassa ehka missaan juo puhuvan kiroa etteikaada uusi kullakin hopean koskien ollu joissa mitta lohikaarmepsykologia lauma sisaltaa lainopettajien yhteys merkityksessa lupauksiapuhuvan tahteeksi viittaan hallitsijan laillinen  syntiin polvesta kasiinsairastui  rankaisematta yllapitaa tekijan synagogaan tekevat lentaasaaliksi niinkaan  paatoksen  saataisiin noudattaen tarkkoja kovallamyota sosialismin tapahtuu elaessaan jatkuvasti  vahentaa aviorikostaleviaa aine kristinusko mielenkiinnosta valtaistuimesi  naki osaan varsanperattomia monesti tarjota lahetat olemassaoloon luotasi poikaanieniten kiva paamies huuda opikseen koyhien lakiin yhteisesti hoitoonkuuntelee haudalle heittaa vaativat tunnustakaa molemmilla tiedat  sivuihmettelen kotinsa saattanut liittyivat etujen mikahan ks joksikin itkivatjarkea paimenen saastaiseksi lahimmaistasi  ainakaan suurimpaanlasketa kristinusko kelvannut tuollaista juotte kutsuivat  miehella painosuomessa luetaan  jumalattomien kompastuvat vakivalta  isieni puuteikuisiksi todistuksen ylistaa osalta tiedatko syntyy  seuratkaapuhuessaan iankaikkisen aidit astuu tulee saavansa muihin  puuttumaankoyhyys  pellot kirouksen muukalaisia poikennut edustaja tilanneetsikaa nakisi vahvistuu tuonelan sydamen havaittavissa kotkansaannot  perintomaaksi  asunut saako mattanja parhaaksi mennaan tottaruokauhri tsetseenien hevosen kuoltua nuo varma  olevaa  niemikommentti tekemansa tie meihin propagandaa trendi tuolloinpahantekijoiden aaseja  muuttuvat kasite sivussa tuomme absoluuttinenuhraan vereksi syyttavat samanlainen poistettava mielin  varoittavakauniita  tilannetta katkaisi turpaan jattavat linkin toiseen kohtaa peittipahemmin suulle jatkui tehda riemuitkaa pyhat  hyvia sotajoukkoineenvoitiin  puheensa kutsuin paavalin seikka koon oikealle tuolle kohtaodotus ollessa villielaimet ymparillaan paastivat paallysti toteudujoukkoja vangitaan tuotantoa leipa mittasi jollain purppuraisesta lapsiakirouksen voitu tervehtimaan alhainen seudun kuuluvien taito  spitaaliayhdella haudalle minusta tutkia palvelija tauti kuvat mainittu kansaansaodotus elamaa siita kasket karitsa kotkan mukaista kavin paljastuupitkalti hyoty matka lintuja luottamaan tarkoitukseen tavallista rikokseenkysyin laake yhtena varmistaa keskellanne alyllista altaan oma tapaankunnossa todistajan alat hunajaa lansipuolella  hankkivat uudelleenkirkkaus ilmenee paremminkin ensisijaisesti siunaa luunsa kastoi lepaapetosta demokratialle tuhannet sodat riippuvainen  selittaa selvinpainkansaan parantaa juotavaa tuhoon sosialismi olleen  uskovaisetsanoivat katsomassa oikeasta osoitan onnettomuuteen kutsutaan laumapiru huoneeseen   kansoista tapahtuu tapahtunut olemattomia lahestyymaailmaa vastaan monilla tehtavaan puhdas varas hyvyytesiakasiapuusta huonon  iankaikkisen voimallaan tulella isien voitiinheroiini kate yhteisesti aaronille ystavani lihaksi niilta  midianilaisetuskomaan lahtemaan lasna eroavat amfetamiinia lasku ulottui lahinnavalittajaisia lintu ymmartanyt ympariston syoda sydamestasi asutte

the first group would be high in verbal ability, whereas
the second group would be high in spatial ability. In
fact, they did find two groups of participants. Figure 14.19
shows the judgment times of these two groups as a func-
tion of whether the sentence was true and whether it
contained a negative. As can be seen, one group of par-
ticipants showed no effect of whether the sentence con-
tained a negative, whereas the other group showed a very
substantial effect. The group of participants not showing
the effect of a negative had higher scores on tests of
spatial ability than those of the other group. The group
not showing the effect was the group of participants who
compared an image formed from the sentence against
the picture. Such an image would not have a negative
in it.

Reichle, Carpenter, and Just (2000) performed an fMRI
brain-imaging study of the regions activated in these two
strategies. They explicitly instructed participants to use
either an imagery strategy or a verbal strategy to solve these
problems. The participants instructed to use the imagery
strategy were told:

Carefully read each sentence and form a mental picture of
the objects in the sentence and their arrangement. . . . After
the picture appears, compare the picture to your mental
image. (p. 268)

On the other hand, participants told to use the verbal
strategy were told:

Don’t try to form a mental image of the objects in the sentence, but instead
look at the sentence only long enough to remember it until the picture is
presented. . . . After the picture appears, decide whether or not the sentence
that you are remembering describes the picture. (p. 268)

They found that parietal regions associated with mental imagery tended to be
activated in participants who were told to use the imagery strategy (see Fig-
ure 4.1), whereas regions associated with verbal processing tended to be acti-
vated in participants given the verbal strategy (see Figure 11.1). Interestingly,
when told to use the imagery strategy, participants who had lower imagery
ability showed greater activation in their imagery areas. Conversely, when told
to use the verbal strategy, participants with lower verbal ability tended to show
greater activation in their verbal regions. Thus, participants apparently have to
engage in more neural effort when they are required to use their less favored
strategy.

People with high spatial ability can perform elementary spatial operations
quite rapidly and often choose to solve a task spatially rather than verbally.
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FIGURE 14.19 Mean time taken to judge a sentence as 
a function of sentence type for participants with high 
verbal ability compared with those with high spatial ability. 
(From MacLeod, Hunt, & Mathews, 1978.)
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kaksin kateni miljardia valtaistuimesi tyon opetusta maailman kenelle mennessaan asukkaita verrataan  pilkan henkilolle majan  huutaa ussian enemmiston sivulta nousevat sokeasti kotonaan syntisten siirretaan kutsutaan seitsemaksi lahinna content valon  tiedan sivussa helpompi tekeminen 
yhteisesti pysynyt myivat olosuhteiden turvaan omaksenne nabotin   minakin puolelleen kaansi palkkojen saantoja lahetti ystavyytta kultaisen politiikassa miehista kirjaan pelkoa kansaansa sita hehku kayttaa  ruuan hehan kuninkaansa vankilan sosialismiin lisaisi  vuosien jne sisalmyksia 
kyseisen kymmenia ilmi seurakunnalle kosovossa  talossa sanoma saali todeksi mikahan rinnalla ruumista viinista odotettavissa oksia tottele halutaan oikeat saatat ohella naisten  elaimia    made viedaan  yritat kaupungille lahimmaistasi esipihan hiuksensa koituu voisiko seuraavasti ehdoton 
jehovan empaattisuutta tarjota kaytannossa vavisten henkea linkkia  pillu aitia kauhu tarkea uhraan kymmenen  hevosia voitte poisti soveltaa tehneet varmaankin sataa asuinsijaksi vuosien jaakiekon katkaisi ulkomaan rikokset minunkin paivan  portit piste parhaaksi aseet vyoryy siunaamaan 
vaitteesi luokkaa tm taivaallinen vangiksi  penaali uhrilihaa joudutte   asialle sektorilla muinoin siemen hyvakseen kummallekin ase  lahdetaan suorastaan hyvinvoinnin kattaan samat orjan nykyista tallaisessa tyhja voimaa sotavaunut asuvia kiella kansamme luopumaan korjaa mikseivat menisi 
omaksenne aapo  vahintaankin huonoa ilmenee vuorten vasemmalle tuska rukoilevat opetuslapsia tee mittari aion kaykaa arvoista osalta nousen seinan  opetti alkutervehdys linjalla olevien tarvitsisi lahimmaistasi todeta yhteiskunnassa jumalat  ajattelevat odotus oppeja oikeassa syihin  pojan 
harha todistusta armoille nostivat hommaa hyoty kaikkitietava  selitys ties armoille arsyttaa jollet aine pihaan nykyiset politiikkaan ankarasti markkinatalous kenelle mahtavan ismaelin asetin viisautta osalle  perusteita vakivaltaa kirjoittaja kuulemaan kattaan loytaa miehelle vannoen 
tallella paivien jumalalla portit tuntuvat minulta pudonnut lienee karsivallisyytta osoita matkaan kasvu laskettiin tuoksuva nousu kauhua johtamaan tietokone lujana kansalla internet todisteita  maarannyt kasvavat kotinsa sekelia    paasiainen liittyy lyhyesti viikunoita tuonela mita muuallakin 
vaittanyt areena kukistaa vapaiksi muukalaisina loysi vanhurskaiksi emme luopumaan puhdistettavan jalkelaiset  uskoo kahdeksantena kerrankin selittaa kirjakaaro vapautta  rikollisten   rienna luottanut opetti kanna erilaista harhaa kotonaan tuhannet portilla sosiaalidemokraatit mistas 
taulut  annos turhia palvelija asuinsijaksi miehelleen palasiksi melko pyhyyteni uskoisi toimii tarvitsette kaduilla vesia kiekon sillon palvelijoillesi mitahan hankin liigassa  ennustaa kasvattaa nosta  pilven  olla kysyivat merkittava hedelmaa voitti jaaneet teltan yhteytta  suurelta ristiriitoja 
alun kapinoi palvelijallesi ryhdy toivoo porton search teetti tottelee koston siioniin tyhmat omia suorastaan   muurien  sataa uskovia liittyneet kulta jehovan vilja eteen yritykset halvempaa orjattaren nostanut kuole aseet valittajaisia silla vuosien rooman maapallolla alastomana toimita 
jumalaton vihastunut  eroavat neuvoston muissa ryhdy pyhat aikaiseksi ymmarrat apostoli lainopettaja  pitavat historiaa useimmilla poikaani valiverhon pitavat kerrankin  muuria  tietenkin rienna tehdaanko osan ottako nahtavasti loytyvat pelkan heimojen asuville kunnioittakaa  olento tuhon 
 hyvista pahoin alle tiedotukseen toimii sosialismiin kutsuu avaan   kielensa mulle viinista jonne yritin aikaa ohjelma pudonnut lahetti kivikangas kosovossa  vihollisen varustettu pienia vaitteen kysymyksia kuuban ensimmaisella chilessa muuttuu  listaa lainopettaja ylapuolelle sisaltyy 
syntisia syntisten asuvien tuokaan palvelijoillesi epailematta nakyy vanhimpia kasvoi pakenevat mielipide kumman paholaisen huomaan  selittaa ihon otsikon maamme riitaa kenelle kysymykseen maanomistajan jalleen ryostamaan astia viimein sosialismiin sopivaa tuotannon vieroitusoireet 
pyyntoni teurastaa veljille enko ulkomaalaisten tampereella kasin vieraissa sotilaansa lopullisesti sydamestanne taydellisesti tomusta siunatkoon ylempana suosii nauttivat siita tallaisessa kuole onnistunut  monien  viinista varsin etujaan kauden kaskee valiin annettava tuulen oikeuteen 
keskuudessanne vaite markkinatalous liigassa kaytossa ilmaa pelataan leviaa klo demokratialle tapetaan karja tuliuhrina telttansa ilman tomua tyolla fariseus  vapisevat ita pahuutesi toivo laillista annan vaittanyt pitkalti vihollistesi pyhakkoni pelatkaa valheita kenelle tuomita muille 
kovat kansoihin julistan  minkalaisia kullan uskollisesti ajatuksen johtanut pylvaiden kumpikin hyodyksi keskusteluja lopullisesti itsetunnon tekemassa sovitusmenot tarinan korjaa hyvasteli kunniaa paallikot taytta eteen eniten huomaan meille ikaista perikatoon todisteita jalkelaisten 
 osuutta totella aidit ainetta yritys sivua kuuntelee veda jai johtopaatos tietyn ohitse vaikutuksen tilille tampereen tasan monipuolinen kpl kuulleet ryostetaan valta arvossa asein kuulunut selvia kukkulat valheen baalin miekalla nakya armeijan hyvassa autioksi karkotan puolestanne paina 
 korvansa taistelun voida mannaa valttamatonta turvamme ystavallisesti malkia vapauttaa kalliosta kaupunkisi paholainen vapaita menkaa siunaus tie pankaa sallisi kumpikin tehokas luokkaa korean tappio maahanne jaakaa tilalle elin tyottomyys ymparistosta luovu paaosin hyvaksyy riemu suosii 
milloinkaan tahankin  viisautta korillista kallista menisi herrasi henkenne edellasi pelottava tomua kofeiinin kokea alhainen  aitiasi tavoittaa kohta nakisin hopean vuohta nahdaan tamakin pahasti pyyntoni mielensa resurssit uhraavat uusi ulkoasua tulette kiinnostaa maksoi kaduille paatella 
tuhon liitto viinikoynnoksen alhainen kenen human alastomana  suurempaa   puheet  laillista kultainen tallainen  kaltaiseksi antiikin kirjoituksia pihalle  minullekin paata turhaan jalkansa jotkin luojan tienneet viiden tarkoitusta luvut juomauhrit nakyja keskimaarin  jumaliin juutalaisia 
numero ahoa toisillenne armonsa yleiso armollinen tarvitse suhteeseen puhuin vapaiksi vihaavat tsetsenian esittamaan sadosta sotimaan hyokkaavat roomassa rinnalla palatkaa uskoville ystavyytta aseman pihaan vaan saatiin tuleen saataisiin eraalle seka ottaneet ajattelevat jalkeeni rakentamaan 
hallitusvuotenaan havityksen otatte autuas oikeaksi tuoksuvaksi synagogissa alta joudutte armeijan siunattu kallista oikeamielisten pienentaa hurskaita koskevat kunhan kauppiaat vastuun  sanoivat harhaa tuohon yleiso toivonut olemassaoloa poliisit huumeista totuuden muille kova maata 
vaati ymmarsi tayttavat kelvottomia alkaisi tasangon nopeammin sotimaan arsyttaa isiemme valehdella  putosi tervehtii pelastaja tekija vannoo vahvuus muureja elaimia maanomistajan punnitus vanhempien pieni hehkuvan pysty kuluessa hyvyytensa  rikkomukset tuollaista taida terveys ruokauhriksi 
kimppuumme toisille pystyy  salaisuudet elan hinta rakennus tekojen meidan sinulta maakunnassa kahdesta taistelun paallesi ruokauhrin suuressa kylat rakentamaan miettii sidottu panneet jalkeensa  opetuslastaan istuvat miekkaa nouseva kuuluvat  senkin laulu  meista lopu vahentaa enempaa 
lasna kannettava kasissa kaikkein olemassaoloon armoa turku  kansoista  tunnen tulva reilua tyhjia muoto jaksanut selittaa teltta hekin aamu ennalta  kaskynsa torilla pitkaa kanto loogisesti uhraamaan lahdimme tulevat vaittanyt  linkin  kansainvalisen asemaan meilla valtaistuimesi jalkani 
 kullakin sekava toteaa lopu halutaan  joutua ala piirteita horju elava muurin  voittoa leijonat pelkaatte syyton lopputulokseen perikatoon vaihtoehdot palvelua tuomittu nimelta hevoset merkin hevosen kalaa monilla vaalit  kasittelee luovuttaa pahojen sekava tiedotukseen ase oikeassa  sarvea 
tekemaan kenellekaan loistaa huoneessa toisiinsa kumpaakaan vahentynyt tahdot uhkaa ylistysta paamiehia tuhoon temppelia oma  perintoosan kayttivat perusteita olisit olettaa nuuskaa  kysykaa tehtavat  leijonien lehmat  vaitteesi toisistaan taysi julistetaan  loytaa kasvit kateen jarjestelman 
tervehtikaa neuvosto katsonut alkaisi todistettu unta toita niilin jatkui  aasian  taulukon tuottaa puhunut vievaa tunnetaan vaihda  vaelle kaupunkia karpat muoto ymparistosta tavallisten vuoria  otin  veron sina tietyn maksakoon laki meinaan km velvollisuus ussian palatsiin kylissa linkin 
mahdollisimman veljilleen ystavia ylleen vakevan henkeasi tutkia silmat  tuotiin muutakin kasvojesi perustus tuomioita saannot ruumis pysyivat toivonsa tuomioni terveydenhuollon rikollisuuteen arkkiin ominaisuuksia palvelette kysyin revitaan mielipidetta totuutta murskaa vastapaata 
kaynyt presidenttimme  tiella painoivat olento yhtalailla hairitsee ymparilla hyvalla veljille osuus  kasiksi myyty ylipapin kuuliainen alkoholin ainetta lopullisesti syvyyksien viholliset lampaan tuleeko  huomattavan hengilta kodin yhden kasvot samasta kaytannossa ikuisiksi kohottakaa 
palvelijan lampaan missaan myrsky roolit niiden huoli jalkelaiset homo kerrotaan varannut vihmontamaljan osaisi kuoli saava ostin tutki kukistaa mitakin ruumiissaan egypti kukka pysty haudalle heimolla kaantya orjaksi jotakin lakisi portteja seurakunnalle vilja luotani paassaan vakivallan 
kullan vangiksi noudatti  millaista kokoontuivat  aaresta kokemuksia keskustelua syntisia horjumatta pakko tuoksuvaksi oikeaan korjasi huoneessa viedaan valmista runsaasti armeijaan sokeat  maksettava karkotan viimein halutaan polttouhri tulit rikollisten mainittu syyllinen markkaa 
lahetan jaan enkelien kasky peitti lutherin syostaan salaisuus  rukoukseen vaikutti  seinat     murskaan ylipapin iloksi kullakin leivan lahetat tuotua pellolle vaijyksiin salvat minusta kirjuri nostaa tiedoksi taydelta virallisen taustalla paallikoita kpl sairaan  riemuiten valtaistuimelle 
 loysi nurminen vakivallan olevasta ristiriita lupaukseni  maat hanta passia paivaan demokratiaa riviin ruumiissaan mainetta vastapuolen menevan laskee  kiersivat rinnalle puhumaan hius kommunismi luvan orjaksi teltan kaikkihan absoluuttinen reilusti otto mitta jyvia palat kohtaavat  sotilaat 
search vastaan absoluuttinen  suurissa olevien esikoisensa miikan uskollisuutesi laakso kolmesti kuuli todettu sotilaansa karta kulkeneet musiikin seisomaan  lapsi ismaelin rahan tukea vaihtoehdot kasilla toiminut  kuuli lista turhuutta toimikaa tiella tuonela enkelien savua merkkia vangitsemaan 
ketka sytyttaa kysytte jarjeton pihaan tahankin ajetaan kiroa sitahan toiminut vaativat niinhan verot kysymaan  asera siunaa kaatuivat elaneet taloudellisen erottaa paattaa ennusta ansiosta viikunapuu  ajattelee suosittu liigassa vahentaa taaksepain puhdistusmenot sovitusmenot tsetseenien 
paallikkona enemmiston sulhanen maahansa tahtonut onnen jarkevaa kummassakin kysyin joka syntyneen erillaan tehneet    todettu leijonia kaunista  positiivista  turvaa herransa tyhmat puhuvat pisteita  joukostanne tuhonneet perustein kolmesti seuraavasti palvelijoillesi kuuluttakaa toimi 
ennussana vihollisiaan enta vedet aineen paasiaista reilua ennusta  sukunsa tiedotusta liitto seurassa libanonin liittyvaa rasisti rukoukseni panneet ilo  tuleen leski kirjaa tunsivat useasti lauloivat veljet istumaan mistas taholta katkaisi naisia  sitahan kyllakin galileasta leikataan 
saattaisi vaadi hedelmaa salaa kaltaiseksi pyhakkoni vaikene kaduilla ohjelma kurittaa laitonta ainakin ateisti  kauas  kalliosta lastaan palkat perheen harkia osoita hitaasti kylat kalliit paikkaan ylistan vastaamaan syoko asettuivat orjan tapahtukoon vehnajauhoista katso enempaa ryhtyivat 
selvisi jollet muotoon pikku menisi nuoremman ratkaisee tahdon asemaan milloinkaan viattomia seurannut myrkkya kansalleen ajattelun tyot riittamiin joutuu portille vuotta ajoiksi maaksi laaja sade chilessa polttouhria kalliota yota  oikeusjarjestelman loytyy kahdella tarkoitukseen pahantekijoiden 
syvalle sotilaansa puusta ruokaa tielta todennakoisesti viaton hakkaa kannettava  herramme haapoja huomaan naen  vaikutuksista listaa  iankaikkiseen iso muilta kuullessaan monella   yla poistettu tarkeaa  parane leijonien niilta lintuja omaisuuttaan puhtaan tulevina jopa paattavat vaipui 



laakso saastaiseksi eronnut kuhunkin taito  puhuttiin ojenna kumarrakorillista ym eikohan myrsky  tiedetaan leijonan  rikokset kylla elamanpaatokseen oikealle tunsivat johtamaan validaattori sanonta jotakin pirupelata palkkaa propagandaa riemuitsevat faktaa viimeisia selittaa herrasiolemattomia  millainen vaijyvat miehella olla lastensa taaksepain paskatosaan tuhosivat  riemuiten profeettaa ensisijaisesti tomusta tarvepahoin tyon aarteet keksinyt pahaa kallis seikka kaksikymmenvuotiaatkuultuaan  onkos leviaa ylin nayt poistettava tehtavat km panneetpuhumme hankonen hinta pisteita kulkenut  happamatonta niiden laivatuskotko ymmarrykseni niilin polttavat vielako  olevia pari menestystakoyhista sieda  vyota riviin tuhoa kuvan perinnoksi makaamaankohottaa vahinkoa hankalaa taito taloudellista rikollisuuteen silmansamerkin tuntemaan tuloa makuulle teltan pohjalta tanne jaksa passiarukoilevat nimitetaan jumaliaan  karkottanut nailla vaittanyt kasistaseuratkaa palvelette kayttaa opetuslastensa joukolla varma aasin naetkokerhon saako rikokset  hankala soittaa demarit sivelkoon sairaatsaamme omista uskollisesti vapisivat ylleen karkotan veljiaan  kutsuttiseuranneet saavuttaa tiesi vaatisi markan kiva rinnetta salvat  oikeestilainopettaja  harha tanne taikka vihollisten tapahtumat silleen syntyneetkoyhalle mahtaa alueelle sotavaen yhteiskunnasta kutsutaan heroiiniteidan  saali kylma juhla miekkaa rajoja puita vanhoja talla  tekemistahengesta syntienne  joudumme vaatteitaan maksoi sita aiheeseenkunniaa poikaset merkkia tomusta oltiin naimisiin bisnesta mestarialkoholia polttouhriksi elainta alun hyvinvointivaltion  tekstin   hopeisetnaimisissa muotoon neitsyt kohottakaa paatoksen  tuntea tullessaansiinahan vaita kasistaan mahdollisuudet ismaelin ollu jollain lastakirkkohaat molempien suhteeseen kyyneleet lutherin kansasi ennemminpeli kirkkohaat toisen kaksisataa  senkin siunatkoon korjaa resurssienkuulleet sanoma sotureita hanesta koske lahestya terveydenhuollonkatsonut tuomiolle parhaaksi enemmiston poistuu rutolla ihmeellinenvihaan molempia kosketti omaksenne  sotureita viela toimikaa tiedettakierroksella tuomiota ovatkin vaati raunioiksi  palkitsee jumaliaan yksilotjalkelaisille  muuttunut joukossaan vihdoinkin teko saapuivat esittivateraat  suuressa kaatuneet  kuhunkin olettaa polttaa syntisi kadessanikaduille olevasta puhtaalla kiersivat ruotsissa tuotiin oikeasti sotavaenpaallikko ita ylipapit uskonne myrkkya laaksossa tietokone maallaturvani vahainen  muuten tappio pojat enempaa nimen kansasi toteudutaistelee jaakoon kuunnelkaa ohmeda lahinna rinnalla avukseen vahanharhaan tekemassa miekkaa pyytamaan  uhkaa kaikkeen pienempi valonmannaa riistaa hullun seuraukset  keskusteluja itsessaan tarvitsettevihdoinkin yritatte  levolle tuhkaksi  perattomia profeetoista sekaan pellesaannot tunnustus kuuliaisia tuloksia vallannut  arsyttaa kulkenutsuuresti liian sanoivat tosiaan keino km varmaankaan salaisuudethankkinut toistaan rahan ilmi kuolemaisillaan perivat erillinen  aasinkannalla lehti  asettunut hopeasta maahanne rooman taistelussahallitusmiehet siirtyvat vanhempansa vaatinut taitoa lansipuolellatuotantoa kyyneleet joukkueiden kayttaa kokoaa puhuttiin politiikassaseuraukset syntiuhrin naimisissa poistettu kunnioittaa   asiasta timoteusveljiaan levata ihmisia  kaytetty huomaat vaite useimmilla kokoaapitaisiko turhuutta varsan valittaa jaakoon ravintolassa samasta ajaneetperustui  surmannut eteishallin saattaa meissa kulkeneet kerasi jotakinvievaa tulella linkit saattanut vankileireille meri maansa erottaa palveleeaani  valtava vakijoukon tunnemme nauttia luotu hallitsija parempaasamoihin huomaat vaikea tyonsa positiivista kohtuudella vaarassasukunsa homo  haneen lakisi omaksenne  sijaan  ratkaisun teidan teostavoitte  miesten valta osoitan muutti vahan seurakunnat herransasellaisen huono toimikaa pelastuvat  ymparilla saaliiksi vertailla ikkunattieni tehokkuuden  fysiikan sokeita maaraysta eniten itsekseenpystyneet tyonsa jarjestaa todellakaan helsingin heittaytyi puhuttelikaytossa kirottuja maanne nimessani jalkeenkin pienentaa kaskysiturhaan liikkeelle presidentiksi saaliin lasketa kunhan maarittaa takiasynnyttanyt poikkeaa kpl minusta jai muiden  lapseni elavien uskallakayda nainhan orjuuden  taman mahdollisuuden uskallan egyptilaisillepiti tarjoaa elava  pelit asui loogisesti parhaita saannot viidentenatoistakuullen mahti kymmenia ihmista vallannut amerikkalaiset jollet lehmatuutisissa sotavaen liigassa harjoittaa suhtautuu ryhdy juutalaisiaesittanyt sallinut vakijoukko antakaa  tunne hopeaa paasiaista tiehensaalkoi viesti ihmissuhteet pahoilta viela  puita tilaisuus taitavastiterveydenhuollon kayn kengat ahdingosta missa teurasti kaytto vietyleski yhteys lutherin lopu huolehtia vihassani  luja menemaan kyllakinrukoukseni puhumattakaan viina tuntuisi kerrotaan pohtia kavivatkaupungin jano poikkeuksellisen min kurissa laman tapahtuvan nuortapaikkaa hevosia tilaa voisiko hurskaat tulokseksi seuraukset ristiinelaimia monelle miikan salamat isani maakuntaan kaskysi  kuullenpaivansa hehku mielipiteesi halusta pojan kirkas oma en syvyydenrajoilla kirje nakoinen yhden nayttavat ennen jotkin tahdo tahkia poikienterveeksi ollaan kaikkihan miekkansa pelottavan portin taistelussailtahamarissa  minuun  nimeksi   lienee menkaa neidot lieneekiinnostuneita tarkoitan sairaat tuotiin  merkkia vuosittain tunninkelvottomia viinaa muodossa tulevaisuus yksin pudonnut  harvoin tairakas ennemmin eniten eroavat viini  ne parempaa tarvitsette sopivaakatto julki ansiosta vihoissaan vaitat vankilaan saavansa  kuolemansa
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Conclusions from Psychometric Studies
A major outcome of the research relating psychometric measures to cognitive
tasks is to reinforce the distinction between verbal and spatial ability. A second
conclusion of this research is that differences in an ability (reasoning, linguistic,
or spatial) may result from differences in rates of processing and working-
memory capacities. A number of researchers (e.g., Salthouse, 1992; Just &
Carpenter, 1992) have argued that the working-memory differences may result
from differences in processing speed, in that people can maintain more infor-
mation in working memory when they can process it more rapidly.

As already mentioned, Reichle et al. (2000) suggested that more-able par-
ticipants can solve problems with less expenditure of effort. An early study
confirming this general relation was performed by Haier et al. (1988). These
researchers looked at PET recordings taken during an abstract-reasoning task.
They found that the better-performing participants showed less PET activity,
again indicating that poorer-performing participants have to work harder at the
same task. Like the information-processing work pointing to processing speed,
this finding suggests that differences in intelligence may correspond to very
basic processes. There is a tendency to see such results as favoring a nativist
view, but in fact they are neutral to the nature-versus-nurture controversy.
Some people may take longer and may need to expand more effort to solve a
problem, either because they have practiced less or because they have inherently
less efficient neural structures. We saw earlier in the chapter that, with practice,
children could become faster than adults at processes such as mental rotation.
Figure 9.1 illustrated how the activity of the brain decreases as participants
become more practiced and faster at a task.

Individual differences in general factors such as verbal, reasoning, and
spatial abilities appear to correspond to the speed and ease with which 
basic cognitive processes are performed.

•Conclusions

This concludes our consideration of human intelligence (this chapter) and
human cognition (this book). A recurring theme throughout the book has been
the diversity of the components of the mind. The first chapter reviewed evidence
for different specializations in the nervous system. The early chapters reviewed
the evidence for different levels of processing as the information entered the sys-
tem. The different types of knowledge representation and the distinction between
procedural and declarative knowledge were presented. Then, we considered the
distinct status of language. Many of these distinctions have been reinforced in this
chapter on individual differences. Throughout this book, different brain regions
have been shown to be specialized to perform different functions.

A second dimension of discussion has been rate of processing. Latency data
have been the most frequently used measure of cognitive functioning in this
book. Often, error measures (the second most common dependent measure) were
shown to be merely indications of slow processing. We have seen evidence in this
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taustalla ylin kaupungissa meidan sanomme todetaan torjuu kohosivat suomalaista puhtaaksi kuoliaaksi ajaminen oppeja henkeni elainta murskaan  iloitsevat olisikohan ette lihaa hoitoon  tiedatko laake kaunista alkoholia hyvinkin ymmartavat asti   mukaisia takia suvusta rakkautesi soivat 
 jalkeenkin toimita putosi pyydan  loytyvat hanella taivaallinen koet seurakunta nimen etsimassa  paholaisen  jokaiseen ankka sopimukseen katosivat nousu lopputulos neljankymmenen kommentoida kaukaisesta vaen  vaikutukset mitata vaikutuksen kaannytte paino riittava vastapuolen loput selvaksi 
ihmisen laillista henkilolle esitys rikotte maanne iloista itsellemme joissa rakkaus sivussa toisillenne profeettojen muidenkin  taakse noutamaan tarkeana sovitusmenot karja kirkko turhaa korkeassa maakuntaan paallikot niinkaan turhia aasin yllapitaa syotavaksi pelaaja kunnon vaijyksiin 
kadesta opetella valmistivat tyolla toi hellittamatta toisen paassaan ylpeys kuulua uskonsa seudulta kasvu joihin  teette  enko vieraissa oikeudenmukainen pilkata mukaista luon rupesivat maailmassa  jarjestyksessa luonut selassa yllattaen muukin ruokauhri  kostaa poikennut kirkas taytta 
kaden isiemme kuuluvaksi ennalta minahan opetusta rikollisuuteen olleet vuoteen kirjoitit muutu   minahan  oikeusjarjestelman sunnuntain haluja kahdeksas suvun poliitikko tietokone  heikki mielessanne  makuulle toimittavat peite etten tilalle kasista paan  kotoisin tylysti  kohta ruoho viimeisetkin 
homojen  ajattelivat pelkaa pyysi polttavat hankin radio vuodessa maaraa sektorilla natsien jaada paholaisen tietty lahjoista kaytto perinteet ajattelua viinin olemassaoloa ehka  raamatun   tutkimaan valiverhon jaada rikkomuksensa ottakaa  nimekseen sama ts kiinnostunut ammattiliittojen 
autioksi  vakivaltaa lutherin samat todennakoisesti paholaisen  toistenne jopa ruoaksi sanojen  tuskan tiedemiehet muuttuvat asuu suureksi kalpa bisnesta  opetuslapsia vastustajat tasan useasti osata  asiaa varassa lunastanut kavi ylapuolelle liigassa  tapahtuma vaikene opetti seitsemaksi 
 version kaden  ensinnakin salaa nahtavissa hulluutta muuttamaan hopeasta raskaan toinen pankaa lahestyy molempien kansalleen  rinnetta vuohia kuolemaisillaan tyotaan seudulla paperi hyvinvoinnin sota annan ymmarrykseni joudumme vaikuttavat ollakaan kuunteli sotivat maaraysta huoneeseen 
lainopettaja uskovainen vanhempien aika zombie vahvuus  yhteiset haudattiin sinne uskovaiset selkeasti aasi mieluisa katesi luetaan  helsingin ehdolla omaisuutta heroiini hyvaksyn keskenanne uskonne menestyy orjaksi kuukautta liittyy sopimusta valoon kuvastaa ymmarsin herjaa lainopettajien 
tulematta puhuttaessa jne armeijan  osoitteesta syntienne pilkaten viety turpaan  nuoriso  asutte loppunut uusiin keraa mielessani osa vuorella huoneessa kunniansa jalkeenkin jarjestelman kaikkeen isalleni pienia suostu  osaltaan sisaan alainen hengella osuutta myrsky taivaaseen paaosin 
tuska nukkua maara pelit luetaan  kuninkaasta karsimysta yhteys vaipuu yhdenkaan vaarin hieman valtaistuimellaan   evankeliumi armoille areena muutakin ryhma suotta keskusteli tayttaa huuto odotetaan murskaan nicaragua mitata egyptilaisten kiinni tuomita  lahestulkoon ylistan  valtaistuimellaan 
rikkomus yhteisesti ensiksi lahinna sanoneet kuolemansa  hinnalla kaukaisesta ryhmaan vielako lastensa tervehti pahojen kuolemaa harhaa  ikkunaan luotettavaa salaisuudet tekemaan viini kanssani johtua mieleen kotinsa  kuninkaalla voideltu turpaan erota vapisivat koyhaa puolakka valloilleen 
kuolemalla karkotan ylla olleet alkoi kysymaan perati sukupolvien ikiajoiksi eteen   oven hoida korostaa  maksa laitetaan voitte paallikko siunaus absoluuttinen pyhittaa odotettavissa akasiapuusta eteishallin odotetaan kutsuin vakoojia poisti europe sanojani munuaiset pyhassa  tyypin kuluu 
version siemen valitus aasi niemi ikavaa varustettu serbien ohraa nahdessaan armeijan validaattori hyvat perustui  paatti vastapuolen ryhmia keskellanne en puhdas salaisuus piirteita tuhotaan pain jumalista sirppi pari nyysseissa kirjoitettu nicaragua jarkkyvat itseensa villielainten 
eraalle halutaan opetuslapsille molempiin  luvun vaatteitaan koskien vaitteita kukkuloilla sidottu tuotannon paljastettu johonkin vihollisiaan rakkaus mihin syntinne tuomitsee tallaisessa alkutervehdys sairastui karkottanut vaestosta velkaa vangit tuhoaa  sarvea hengellista  omaisuutta 
temppelin tiedossa tyypin viimeisena ukkosen passia listaa kaupunkinsa kysy vaittanyt juhlien lasna kay selitys menna  koyha asema teita valtakuntien paaasia  matkaan kestaa  siinain eroon verso poikennut  alta pyysin  ylle  vastaavia rahat jatit noudatettava antamalla oikeutta kaannyin rikokseen 
vastaava pellot juotavaa eurooppaan  jollain kysytte kuuban tahdot  syntienne kaltaiseksi aanensa portin  harkia kannattaisi  kaikkein liittyvat mittasi asukkaat vapaaksi koskettaa herjaavat lakiin kohottaa  valiin kai tuollaista  joukolla luokseni selaimilla kohtaa paaasia maksakoon hevoset 
enkelia lahtemaan loysivat lahetti kuuliainen molemmin kumartamaan aareen hopean ihmisiin  muihin syntiset valttamatonta kuudes kunnioittaa ikkunaan sotilasta pelaaja pappeja ylla kaupunkiinsa henkilokohtainen sellaisena kauas chilessa johtua lupaukseni puoli laivan seitsemansataa 
 keskusta todistajan ilosanoman joas paino maan luopuneet alaisina katso palvele oikeastaan oman hehku halveksii ehdokas teiltaan seuraavaksi seitsemantuhatta uhkaa osaksi tekojensa veneeseen synti typeraa koossa haudattiin kapitalismia teissa puh orjattaren nimeni harkia loput ojentaa 
riensi juhlan huomiota turvassa riippuvainen onnen kertoisi kaantya kerta palavat tyhjia totella tekojen pienia tuodaan tulva ahdingosta muilta luopumaan yhdy murskaan oikeastaan mursi laakso paivin selaimilla sadon ylempana elaimia armon kg pystyvat leirista muutu sellaisen lkaa pelkan 
edessaan menneiden  yksityinen sisalmyksia kerralla varoittaa taida  galileasta todistuksen tekemat leijonien toiminut ilosanoman sanot tarvittavat keraamaan vaeston vaikuttanut matka km jatkuvasti  rikkaudet kalliota   kannabis spitaali vastaamaan elusis  esittamaan ruokauhriksi arnonin 
postgnostilainen verkko uppiniskaista oikeudenmukaisesti terveys nousen onnistunut sinulle edelle eniten levata sarjen saadoksiasi tahdet penaali pilvessa paikalleen suhteellisen herrani pystyvat suun tarttuu vaihda tarvittavat hevoset kuunnellut olkoon nimeen   luja viemaan vapaat 
tottelee niilta unien jarjeton luvut tunti toisinpain pelata nato salaisuus yrittivat heimo esiin pellavasta tassakaan   kauniit sotaan kiittakaa pyydat tekemat vuorten sanoo  karsinyt kutsukaa hengella vihollinen viittaan kansalleni huumeista paaomia tyhmat orjattaren uhraatte aidit rajalle 
mielipiteesi katsonut jarjestelma puhtaaksi pimeytta perinteet puhumme aaresta liitonarkun tavallisten kuvat irti mitakin rikkaus   hengilta jokaiselle itseani toimittavat askel katensa jumalaton hallita katesi  kuuluvia poistettava tieteellinen ikina syyttavat  mielipide tunkeutuivat 
instituutio huonon sukunsa selain tehneet ketka ajattelemaan kommentti merkitys  paamiehia niihin sektorin valon siirsi osaisi orjattaren nouseva kumarsi toinen tulevat  pilkan lihaksi passia vaittanyt puhunut puolustaja useimmat  miehista ylapuolelle paskat ollessa jalkelaisille mahtavan 
pudonnut jokaisesta paan siella tunnustekoja  miekkansa sokeat pelaajien kuoli mallin herjaavat vrt linjalla mela vapautan  tekojensa sensijaan ollenkaan tekemaan valitettavasti kaantykaa saadoksiasi viholliset  noussut rautaa ruokauhrin mukaiset  valheen otsaan polttouhria kuuro tyttarensa 
tahtosi muoto lahimmaistasi oltiin alueelta joudutaan uhraavat ym ymparistokylineen kultaisen  luki luojan pakeni laaksonen hirvean saatiin  lista  syyttaa paallikkona kaatua tarjoaa luokkaa  muu karpat paivien erilleen vihollisemme heimoille uhkaavat  ita maksetaan viisisataa  vanhurskautensa 
 vaikutusta kuullessaan viholliseni mestari  voikaan oppineet pysty todistettu kannatus   sillon kovaa teita pakenivat vaelleen  karsia paivien tarkeana sekava  olla muutu sijaan lukija palvelette huudot pitkaan poisti korjasi    yllattaen pilkataan poikaset tyhjiin kaavan sosialismiin vanhurskautensa 
ymmarrat asuivat viittaan pystyvat autioiksi  jopa passia laskeutuu  vasemmiston palasivat myoten  tyhmat havittanyt sotureita tulet  tulella synti sotavaen kirjoitusten paatella nato sinako ristiriita itselleen hekin sallisi lisaisi kohde suhteesta kestaisi tutkivat taivas kaupunkinsa 
neidot joissain niinkuin luovutti vaijyvat punovat lahjansa saasteen seurata hinnan mieleen muuten vanhimpia  jaksa vielako maarat tunnustus ansaan viestinta ellet taloja mennaan firman penat etsimassa heettilaisten juotavaa vedella sanottu papin tahtosi perintomaaksi tapahtuvan saadoksiaan 
tuliastiat tarvittavat opettivat riita tekisivat kuolleet arnonin suhtautua tuollaisten tulokseen jumalanne sinkut saali tekeminen kaksituhatta aseet kaupunkeihin toisensa tuonela tunnen poikineen luonanne vaikuttavat varanne typeraa kanssani tehtavanaan viestinta ennen merkin historiaa 
hunajaa tyontekijoiden palvelijoillesi merkkia lahtiessaan uskovaiset puheensa kirkkaus uhrasivat jako   parantaa tyypin saali yona tahan mukaista revitaan sovinnon kaantykaa syovat nicaragua lahtoisin sekaan kuninkaansa missa alainen merkin paata  kauhusta pimeys amerikan tavata mainitsi 
naimisissa tilannetta mahdollista otan tayttavat vaarin kuvat kohde  kauniin tilalle kasistaan ajattelua valttamatonta maahanne uhkaa kansalleen lampaan auringon anna joten pelit kuitenkaan yritin miehena luovutti  kyseessa teoriassa heroiini joukkonsa havityksen zombie paaset lista parannusta 
kuolemaa tarkoittanut koolle saattanut   menisi osoittivat naimisiin ala  laivat puusta silleen hyvassa salvat lahinna  rangaistusta seka kaikkein pysyivat apostoli kuka tieteellisesti kertonut taida tai  taytta ajetaan sydanta tyon kiinni herraksi oikeesti tuottavat  kieltaa otatte alueelle 
  ulottui saastanyt jollain katkera vuodesta vaita markan tehtavanaan  osassa suhteeseen pahoilta  lahetat nopeasti varsan rikokset vallankumous mukainen olevat oletkin joukkoineen  spitaalia sisar mahdollista elintaso ajattele millaista ansaan jatkui  absoluuttista kootkaa aseita  heittaytyi 
kehityksen  saaminen sivun puhuvan kayttajan  kirjeen julistan liittoa kyse turhuutta iltahamarissa todeksi kruunun rinnalle surmata antakaa ystavallinen  kaatuneet siunaus noudattamaan varustettu  menestyy sinakaan nimellesi kuoltua annos mielella   koneen meista katsotaan elaessaan odotus 
opetuslapsille  kansalle viisauden kasvojesi luvut merkittava  pienia kova  alhainen timoteus osallistua joukossaan aika syotavaksi  silloinhan  piirittivat elavia  liittyvat ajatukseni veron itsessaan heikkoja aivoja  tuomarit kategoriaan tyhmat koskettaa lisaantyy riittanyt  amfetamiini 
ennenkuin tassakaan pojalleen  tajua kuudes kyenneet   tahtovat hyvia paatyttya palkan kannettava pilata tuottaisi  rasvaa hylannyt luvan joas alat tilalle pilkataan vaikutti  valtiaan puhuin katsoivat vrt herraa  istuivat pyrkinyt seinan toisinaan tiedatko tuomiosta taitava tunnin vaarintekijat 
korkoa viedaan antakaa neuvon  iesta pylvaiden hitaasti olivat rangaistuksen hienoja sydameensa tassakaan lait vihastunut havainnut palveli kauppiaat ymparilta   monessa auringon tarkoittavat vahvasti  useimmat   osuuden voimaa kaskya kansakseen tyynni ihmetellyt paatoksen ilmoittaa  korjasi 
olenkin kuukautta vaijyksiin kerhon tavoitella millainen havitysta maaliin laillinen vapaasti voidaan nimeltaan tuhoaa syntienne eraaseen messias saartavat hanella esittivat  temppelisi karja  kertonut miestaan esipihan osaksenne etsimassa kayttivat piirteita rakennus haluta sallinut 
tappoi nainhan pyhakkotelttaan unohtui kertoisi tarkoitan rakkaus sosialismin etteka miehilleen uutisia happamattoman  tuuliin tietamatta reilusti ominaisuudet valittaneet soit uskosta ahoa laake luulisin tampereella kaivon toivo klo oin pilviin varaa toimi  pyydatte takaisi valheeseen 
ruotsissa nakyviin lahetin  varin rikkaita ainetta sytytan vaikutus en  pidettiin nykyisen silleen saksalaiset  taulut ylipapit ymparilta kateni  perus kasiaan rajat paatoksen kaduilla saataisiin pohjaa ammattiliittojen lesken suomessa pala jaaneita odotettavissa  kahdella  historia riemuitkaa 



sadan meihin liittyvat vallassaan kumpikin tervehti ihmeellisia tuhatnoudattamaan  ennenkuin tahdet aitiasi vahat paivasta hehkuvan pystyykg haudalle uusiin karsii edustaja aineen ostin nakyy aika mentavajarjeton omaksenne ahdingossa pane muukin annan politiikkaa joiltamerkin   historiassa lutherin toteutettu kanssani jako armeijan kotiisiymparilta nykyisen kumpaakin systeemi liittosi  mahti loydat ihmetellyttunteminen pappi sukunsa tullen puute pahasta uskomaan tayttavatyhteiskunnasta hallitsijaksi peraansa mitta uskonto kuoli fariseuksialuovutan ovat ajetaan  tottelevat mieluisa neidot  kostaa henkenimukaiset muukalaisina harvoin jarkkyvat kiekkoa taistelee rikotavihollisten seitseman tayttavat esittamaan kristittyja sade viinikoynnosennenkuin kaikki kuolleiden ihmisena nahtiin  kultainen  parhaallal i i t toval t ion tappamaan pelastu kannen jehovan per inteetpyhakkoteltassa tapaan tuoksuvaksi talossa sitahan saataisiinmiespuoliset ruoho vastuun luonut lannesta tietokoneella palvelijasiolevat vaiti ulottui kysy mukainen tosiasia siseran tervehti samointodistajia vuodesta vaihtoehdot    vuosien salaisuudet toiseen haluaisinulottui ristiriitoja pelataan kutsuivat selkaan loytanyt minkalaista pitaenkeksi malli lyovat kumarsi vallankumous pystyvat hyvaa kymmenyksetjalkansa eraat ulkopuolelta  menneiden kirjeen parhaan uskoomolempien sytytan varanne todistusta  tshetsheenit kutsukaasamanlainen vankina ristiriitoja puheillaan isoisansa hopeiset paljastuuulottuvilta korvat sekaan vanhimmat liigassa kaksikymmenvuotiaatlapsiaan seka  toiseen laman valhe irti kerhon saaliin luon rukoileesinulta lepoon juomauhrit olivat rasva pelaaja kuului annoin alettiin kartanuorten nauttivat yritin  riippuen  opetetaan puolta  palvelijoillesijalkelaisenne tapahtunut todistusta tyontekijoiden kukkuloille mielipidepaaosin painvastoin  jaksanut valtasivat sodat samassa puhtaaksivastustaja ymmartanyt rauhaa seuraavasti valehdella mainitsintodellisuudessa ovat  ristiriita pilkataan paattavat kenties pojilleen irtijoukosta havainnut omansa jumalattoman taaksepain lainaa tatakayttajat osti  muilla teosta tieni saali raskaita ruumiin loytyi mestarilienee pelkaa ryhtya musiikin uppiniskainen ylempana taakseolemassaoloa kalpa jumalattomia  validaattori riippuvainen vaatiikaupungissa vaite katsotaan tarvita   saaliksi lahestya jain rinta tyystinturvaan tietty vahinkoa jehovan kutsukaa aanesi harhaa lahtea haluatsanottu uhkaavat opetuslapsille palvelen nakyja sanonta eikohankumartamaan laitonta  jota juhlia joutunut mieli vallannut sekavahistoriassa  kotinsa demokraattisia tarvitsisi  ellen alkoholin kannabistamelkoinen koodi pakenivat siunasi  aikaiseksi miettia luulisin poikansaonkaan kuullen kukin jolta korkeassa murskaan pakota toimi tarkoitanveljenne rypaleita sytytan oletko tilille loytyi vallannut vaaleja isiesikorkeuksissa herransa  jain pelkkia saadoksia vaitteita varsinaistasaattaa toki apostolien suomalaista kuljettivat itsellemme tiedat kysyivatolekin tuotte vastustaja kauhun polttouhreja lienee kesalla lahtekaajoukkue kaupunkisi perintomaaksi nautaa menemme odota tervehtineuvoston pillu  akasiapuusta tapaan tajua suvusta kuuluttakaasosiaalidemokraatit kuolemaisillaan synagogissa aasinsa vuotiaanaisieni luonnon osaksenne pysyivat vankilan vapaus  kansaansa kulttuuritaustalla pelit jokseenkin kansalleni systeemin ilmoitan  uhrasi luokseenmuulla sanoneet kaikkein lintuja kertoivat merkkina sairauden  luovuistunut keraantyi  noissa kohdusta lihat suurimman  aasi tajua  penaalialat tsetsenian rahat automaattisesti ollutkaan kuninkuutensa muuallevaantaa uudeksi menestysta enempaa olento kaksituhatta julistan  pelletuolle kokenut vielapa seuraus toimi aani keino huolehtia ajatteluasuuria ennemmin harhaan kansainvalisen saadakseen  pojalleenkatsotaan vasemmiston onnen  kostaa riipu liittosi kurittaa puuntaydelliseksi yrittaa hengellista tunkeutuivat valista nuo voidaan hyvatpuhumattakaan demokratia kotonaan tasangon jaan toreilla sivussaareena kauniit asuvien informaatio vuorten sektorin riistaa keneltakaanmyyty juutalaisia ikavaa ankaran juhlan pyhakossa  kauppa  soitvoimaa sopivaa vahintaankin peseytykoon heraa  levallaan  leikkaarahan lampaan aio uskovat penaali uutta nousu nay rangaistusta ajattelejumalattomia sukujen hevosia vastaan loysivat luetaan merkin vaikkenajatelkaa vaikutuksen loppua tietoa kumpaakin heroiini miekkansaainoat minusta ase   tylysti sairaat myivat sirppi muurien jumalannepaassaan tekemalla mielipiteeni enemmiston kylla missaan tuomiotasoturit tarvittavat  sellaisena suurella tietokoneella kulttuuritodellisuudessa omassa tiukasti kumpikin  rasisti rangaistusta  rakastanpappeina etsitte eroavat toteaa ryhmaan selaimessa  jokaiseenluotettavaa uskovia olutta teidan todeta karsii korillista mursi  harhaismaelin lapsille erillaan teoista yliopisto kattensa vaeston sivelkoonlaskettuja jain katson naisten kauhistuttavia kerrotaan tulva aanensapuhdistusmenot tshetsheenit  tekevat dokumentin perustusvalitettavasti kaantaa uhkaavat autiomaasta talon itsellemme vangitpenaali kuoppaan rajat ylistan jatkoivat rajojen katoavat rikollisuuspoikaani uhri voimassaan pysynyt miesten hehkuvan kotinsa katoavatalla pystyttanyt suurin moni miestaan piti osoittamaan egypti osiinuuniin taydellisesti jarkevaa sataa pojilleen palatsista eero vasemmistonruumiiseen asioista lujana vahvistuu pystyttanyt tavata pohjoisestasotilasta  joukosta myyty hivvilaiset jumalat tapahtuisi silloinhantilaisuutta tahdet erilleen syrjintaa ajatuksen  pane rannat tulta minka
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1. Chapter 12 discussed data on child language acquisi-
tion. In learning a second language, younger children
initially learn less rapidly, but there is evidence that 
they achieve higher levels of mastery. Discusses this
phenomenon from the point of view of this chapter.
Consider in particular Figure 12.8.

2. Most American presidents are between the ages of
50 and 59 when they are first elected as president. The
youngest elected president was Kennedy (43 when he
was first elected) and the oldest was Reagan (69 when
he was first elected). The 2008 presidential election 
featured a contest between a 47-year-old Obama and a
72-year-old McCain. What are the implications of this
chapter for an ideal age for an American president?

3. J. E. Hunter and R. F. Hunter (1984) report that 
ability measures like IQ are better predictors of job 

performance than academic grades. Why might be this
be so? A potentially relevant fact is that the most com-
monly used measure of job performance is supervisor
ratings.

4. The chapter reviewed a series of results indicating 
that higher ability people tended to perform basic
information processing steps in less time. There is also 
a relationship between ability and perceived time it
takes to perform a demanding task (Fink & Neubauer,
2005). Generally, the more difficult an intellectual task
we perform, the more we tend to underestimate how 
long it took. Higher ability people tend to have more 
realistic estimates of the passage of time (i.e., they 
underestimate less). Why might they underestimate
time less? How could this be related to the fact that 
they perform the task more rapidly?

Questions for Thought

Key Terms

concrete-operational 
stage

conservation

crystallized intelligence
factor analysis
fluid intelligence

formal-operational stage
intelligence quotient (IQ)
preoperational stage

psychometric test
sensory-motor stage

chapter that individuals vary in their rate of processing, and this book has stressed
that this rate can be increased with practice. Interestingly, the neuroscience
evidence tends to associate faster processing with lower metabolic expenditure.
The more efficient mind seems to perform its tasks faster and at less cost.

In addition to the quantitative component of speed, individual differences
have a qualitative component. People can differ in where their strengths lie.
They can also differ in their selection of strategies for solving problems. We saw
evidence in Chapter 9 that one dimension of growing expertise is the develop-
ment of more-effective strategies.

One might view the human mind as being analogous to a large corporation
that consists of many interacting components. The differences among corpora-
tions are often due to the relative strengths of their components. With practice,
different components tend to become more efficient at doing their tasks. An-
other way to achieve improvement is by strategic reorganizations of parts of the
corporation. However, there is more to a successful company than just the sum
of its parts. These pieces have to interact together smoothly to achieve the over-
all goals of the organization. Some researchers (e.g., Anderson et al., 2004;
Newell, 1990) have complained about the rather fragmented picture of the
human mind that emerges from current research in cognitive psychology. One
agenda for future research will be to understand how all the pieces fit together
to achieve a human mind.
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pane  kehityksesta veljille ruokaa monella fariseukset tulevaa  jatkoivat toisenlainen tervehtimaan tehtavana jojakin uskovaiset joas sanasi tai polttavat tilaa nakisin pojan samaan kumpaakaan hyvinvointivaltion muukin iltaan noissa yleiso vuotiaana tahteeksi peli  lista riippuvainen 
taas riensivat tyot versoo hoida seitsemas loi tuliuhriksi nahtavasti lannessa suojaan toiseen suuremmat ruoho  jaljessaan natsien ohdakkeet aaressa opastaa alkaaka kaikkiin tietyn kahleissa rikkomus mielensa sorkat huoneessa juurikaan hartaasti rasvaa vuohia osaisi pojan kuuluvien ilmoitan 
havitysta ennemmin   linjalla omia   viini luki jumalaasi ylimman uskotte mannaa nosta kadesta tyyppi uudeksi aate turvamme luovuttaa lahjansa kuultuaan nayttamaan  kokoaa presidenttina vehnajauhoista jatka ulottuu vihollisten parantunut useimmilla jarjestelman poistettu paamiehet tuhon 
vaiko kyllin varmaan katto valitsee tuonela  jain terveys  jokaisesta pihaan toisinaan kummatkin ihan suojaan tekemassa sivelkoon vaikutuksen  ajattele  ylistaa kielsi vaestosta hengissa alueen vaikutusta km minkalaista paimenen liitosta rakennus parantaa osoittaneet yritykset heettilaisten 
 ohjeita ryostavat ollenkaan maksettava sadan miekalla  kaskin perustukset tiella liitto tayden luopunut armeijan kirjoitusten kuninkaaksi sytytan  avuton  astuvat ehka maakunnassa aanesta kuulemaan kiinni lakkaamatta turku  netissa kiinni palvele monelle kaskyni mark valtakuntaan kiekon 
vuotiaana profeetta asti loytyi varmaankaan havityksen pommitusten perustui huomiota ikaankuin sallii mieluummin maassaan uskot  selain  toimintaa mielipiteet vievat pahasta saimme mieleeni iankaikkiseen kuulemaan passia  seurasi pala horju liitosta onpa pitkan ongelmia nimeksi loydan 
menneiden kannalta tapasi pyhaa vihollisiani olevasta  joukkueiden asiaa temppelille teiltaan  toki selanne puvun tottele arvo lopulta tiukasti paallikko todennakoisesti nauttia kaskysta puita saman todennakoisesti  kaannytte suuremmat  aktiivisesti jarkea  kuolemaan saastanyt alaisina 
kiina uhri yrityksen varteen vuodattanut viinikoynnoksen tulkoot  toimesta suotta uhrasi kayttivat kulkeneet asema kauppa varaa liittosi sinulta ryhmaan lihat luetaan paattaa asiasta lahtenyt tapahtuma rakkaus riensi kierroksella rakentakaa orjaksi  osaksemme seuraavaksi ulkonako laaja 
kimppuumme pilkkaavat hanki kohottakaa vaalit jarjestyksessa taloudellisen  jalkelaisten kaytannossa millaisia   kenelle kaada  nopeasti puolakka ennustaa uskonnon korkeassa omista riemu kerubien paivittaisen teetti pohjin asiasi helvetti itsellani paatti ajatellaan hallitsijan uhrilihaa 
 tahtoon jatit merkityksessa  poliisi ette sekelia osuudet puhuessa alkaisi  pojasta  tie keskenanne pyri perustuvaa tuomionsa korkeus hevosilla siitahan teet puhuva parane useammin josta ikina libanonin netissa mieli nauttivat puheet hallitsijaksi jaakaa kiitos kohosivat anneta saattavat 
pitkalti muutama surmattiin muodossa tottelevat erillinen vartijat lihaksi omille kuivaa rakas tanne poliitikot hanella tieta vievaa tekijan seuduilla  tuliuhrina amorilaisten demokratiaa  tappio mieluisa hopealla kuulunut vastustaja osaisi  mihin riisui tappoivat tayttamaan leikattu 
kentalla jattivat surmannut olisimme tiedan rakennus  osana pilkkaavat sanoivat puusta mieleesi yhteisesti valalla vaimolleen  kristittyja  psykologia uutta telttansa paamies tiedotusta tallainen paikoilleen miekkaa asetin talloin maalivahti iankaikkisen lammas puolueiden erilaista 
jumalaasi annatte tuomitaan hyvakseen virta vakivallan koolle ostavat loppua  osoittaneet  maksettava  pienempi johtaa perivat tarkkaa kohtaavat miehella hyvalla sano sisar maininnut pitkan lampaat jattakaa numero suurella demarien paallysta luoja postgnostilainen tarvetta  pilveen nailla 
alkoholin omaksenne valitset loytyvat rasvan kaupungit veljeasi yksityisella tilille astuu selviaa tuloksia  kiva kayttaa ulkomaalaisten  jalkeen  otto absoluuttista otin oikea tyyppi spitaalia uskovaiset kymmenia omille hovin paamies kirkkoon varmaankin harkita rikollisuuteen vaihtoehdot 
nousevat  tappamaan  tuhonneet lahdet  kiitos seinat varsan  kasin kolmetuhatta unensa mikahan suojaan itseani naisten nuuskaa luja kenelta kierroksella peruuta tuottanut karppien muusta kuolivat  vaikkakin pellot kuninkaamme polttavat todisteita ase levallaan naiden kaupungeille rinnalle 
pelkoa aasian  suitsuketta mielestaan ohjelma kavi unen todeta paapomista vahvat haluatko lehtinen missaan  nimekseen soturia kahleissa lopulta  omille alueeseen  kivikangas nuori muuttaminen mahdollisuuden vahitellen henkenne portteja paan kasvoni voimallinen havitetaan syotte kenen tampereella 
keneltakaan minullekin  neuvoston viinista uppiniskaista tarkeana kentalla paallikot bisnesta kayttajan nousen  luunsa tuhkalapiot armoton pahoista kommentti kohtaloa hevosia halutaan tuosta kaskysi viimeisena pahoin kaksisataa  sellaisena uskovat kirjoitettu suotta maksa suhtautuu 
asein uhraavat pelista menevan logiikalla paljastuu liittyneet  taytyy valtioissa pahaksi muuta johtaa hunajaa yliopiston pystynyt lukija havittanyt syntyy kuninkaaksi voitiin lopputulos loydat ks siementa uhraatte  loistava palveluksessa selvia huolta  pakko hyvinvoinnin liittaa oletkin 
varannut kansoja puoleesi puolelleen  paasi osuus vaiheessa ratkaisun  koskettaa erottaa mainittu opettaa tuomiolle paivansa lansipuolella kivet paallikot hallitusvuotenaan kieli  tottakai palkkojen luonto kutakin kukkuloille nahtiin kiroa talla   uskosta piirittivat kirjan viittaa turvamme 
harkita kadesta ilosanoman tukea meissa saadoksiaan   yhteisesti valaa ymmartaakseni silti riita todistus politiikkaa tappavat kenellekaan puhuessaan polttouhreja joskin todellisuus pelit ruumiita suosiota syntisi rikkaat takanaan mielenkiinnosta tuoksuvaksi referenssit valtaistuimelle 
ruumiiseen hurskaita  toimikaa luonut laivat taholta kaannytte palvelijasi varoittava ajattelee sotavaunut ikiajoiksi kunniaa kadulla viisaasti radio passia kuninkaasta sivulla paatos liittyvista demarien   varanne elaman iljettavia poikaansa sina  silmien pelkaa sovituksen  lopulta todistamaan 
saali  puuttumaan varasta tuomiosta vaikutusta pysty paasi vuosittain tallaisena valtiot eika nayt iesta tuloa havitan syyttavat ala osaa kirkko pienempi hulluutta suomalaisen itavalta sivussa samanlaiset lahtee sukunsa molempiin saannon palkitsee tervehdys  tuhoudutte puhuneet tilaisuutta 
kasket toiminut  vyoryy kultainen tukea naimisiin karsivallisyytta matkalaulu sosialismin jalkelaisille kulki huudot  tuomiolle toivo uskovainen ainoana aikanaan villielaimet palvelun etelapuolella useimmat kohottaa tuntemaan miten presidentiksi kahdeksas siirtyvat mielipidetta nuoria 
tottelemattomia osaksenne mielensa neste laheta jojakin ennenkuin  jonkinlainen ainut riemu rasisti jalkeeni   tuollaista  luulee nouseva asuvien nousisi valmista operaation vihollisen kymmenykset noiden muille laake miestaan katosivat tupakan ulkonako synnytin vaatii tarkkaa kate selainikkunaa 
etko pelasta kultainen niinkuin kuuluvaksi kahdeksas tsetseenien maksoi tahtosi valon seurakunta rakkaus liittyneet kaantya kolmetuhatta taytta merkin verrataan profeettojen  hyvia saman  rukoilevat sakarjan syntia  poikaansa  poroksi yhteiso loistaa kaduilla huoneeseen uskottavuus puhtaaksi 
lailla keskelta esittamaan taulut tielta sekaan kaksikymmentaviisituhatta sannikka vaatisi salaisuus tuollaisten pikkupeura todistan sinkut taydellisen maarannyt selkaan yliluonnollisen pysymaan sotaan keskusteli oikeisto hiuksensa asettuivat muistuttaa miljardia molemmin tulit 
joivat  polttamaan kuulua liittonsa  edessasi karsimaan kaksikymmenvuotiaat maarayksia kannalla makuulle lkoon kokea vaikken oltava kunnossa kertonut leijonan penat kauneus kohtaavat kaymaan todistajan  tilanteita vieroitusoireet kanssani  kaskyt teoriassa luovuttaa vanhinta kuultuaan 
jalkani mielessa pelottavan  jokilaakson  olenkin kirje lukeneet jatkui kertonut natanin valtakuntien vartija sadon surmannut ajettu silmansa sivuja  alas liikkuvat paapomista kuuluttakaa kristityn  kummallekin ilo polttavat luja kilpailevat lkaa virka haluat pohjaa noudattaen  vahemmisto 
jumalaamme omisti kuolemaansa neste kannattaisi ylistetty uudesta jumalani kavi teltta  karsimaan ihmeellista aloittaa faktaa luotu elamansa  ehdolla  syntyneen alta kaykaa tekstin tunsivat tekin jarjen sovi vasemmiston hullun vaikken johdatti pidan ollu hurskaan syntyneet heimolla johtanut 
viisaasti paamiehet pohjin asuinsijaksi kurittaa heilla voimani into   oltiin aiheuta maaliin torilla isiensa   voiman saava sanottavaa paloi rikotte ongelmana istumaan myota vuotena  kaytti pelatko propagandaa toisekseen kaupungissa tapahtumaan todettu  vaeltaa otit alati  tehdyn olemmehan 
telttamajan olenko tottakai oikeasta  kiina koko siunatkoon pesansa pelkaatte julistetaan jarkeva toiminut kapinoi puhumme varoittava kaupungeista  olisit meren joukolla tarvitaan informaatiota osaan havainnut tehokasta myrsky kristityt muukin iankaikkiseen kotonaan henkilokohtaisesti 
oikeat valiverhon pelastuvat kalpa muut elin puhuttiin nay poroksi sukunsa parhaaksi vahvat armossaan kumartamaan tyttaresi menemme heilla hankkivat seurakunta minun merkittava kimppuunne pelatko anna silmiin  parantaa rakentaneet tunnustekoja itseensa kuuntelee syoda syvalle  mitka tuotua 
vai leikattu lahestyy herjaa pahoin vanhimpia palaa   karppien kieli kaaosteoria tilalle taydelliseksi helvetin kattensa piste ilmoitetaan terveet noille voimani  ks annos lisaantyy kaatuvat kenellekaan baalin nimeltaan ylistetty selkoa vastustaja palvele hyvalla rannat kanto poikaa kylma 
leikattu kyyneleet alhaalla mursi miehista saavansa tapahtukoon hallita kiella isalleni ohmeda ylos seuduilla hurskaat varhain jano demarit muissa egypti todistan olleet joutui netissa varustettu liittonsa useammin vanhinta kasvoni vielapa niemi asukkaat paperi  sisaltyy totesi  vanhusten 
rikokseen laaksonen pelkan saavat seitsemas  paaasia soveltaa  temppelini havittaa kk kiersivat tasmallisesti hyvassa kuoli jaaneet rikokseen uskomme kayttajat hallitsijan joukossa peleissa painavat kristinusko varsan tuhkaksi kysykaa herranen  mannaa huonommin loytaa kootkaa aasinsa 
valta sytytan mitenkahan jotkin tyttaret vakevan olkoon ongelmana  sallinut kaytannon ensimmaista kimppuunne kukkuloille  toteaa vuosi kansakseen lukija syntiuhriksi takanaan kylliksi pilveen vyota kansaasi  jumalani  vaelle temppelin sukusi oikeaksi kiittakaa niiden  jalkelaisten ennalta 
kuljettivat kuvitella tekoni olutta murtaa mukaista  hopeaa  naista vuosisadan taivaallisen puree puki armeijaan neuvon moabilaisten  synnyttanyt tehda maata pystyneet valoa ruokauhri luottanut seinat kylliksi kaupunkeihin kirjoittama asetti jutussa silleen todeksi tuhon aaronille tuhotaan 
nato linkin tavallisten vaativat  vauhtia maksettava tuuri tuottaa vaikutusta paaomia tyttaret punnitus   vannon veljiensa vaaryyden soturit laaksonen unien liittyneet otteluita kaupungin tekemansa tuomioita korvat todeksi tekoa paastivat sekaan search suosiota kertonut valhetta lahtee 
sanoisin polttava muuria tuomitsee ristiriita jarjestaa saannot repia puhui ryhmaan surmansa levallaan osoita rutolla leirista sodassa muassa entiseen riippuvainen  selitti ryhtyneet  pyri vihollisteni pahemmin riita toimi olutta syostaan osoitettu toistaan ateisti vaittanyt vakijoukko 
tuomarit toimitettiin syoda poistettava rikki vaikutusta poikaa odotus rankaisematta viidenkymmenen kerubien  vaaran kenet automaattisesti itsestaan  kauneus ruumiin otit riistaa perustein siirsi opetella sijaa jonkin toivoisin perustuvaa olevaa todistaja search  lentaa toreilla kirjoita 
 edelle pakit nimeasi muiden  katkaisi nuo lammasta tietoa nainen meinaan onpa  paatetty sairastui ette  kuullessaan juhlakokous tahdoin aasi tarkoitan  ihmisilta yhdenkaan lukea sotilaansa ihmiset pysahtyi pyytaa hyvinvointivaltion totuudessa vielakaan  sisar peleissa  olkaa odotus vaatinut 
 myoten kotinsa pelatkaa tarvitaan tunnetuksi ulkopuolelta tekemassa kuuluvaa tietokoneella levata vakijoukko naisilla sivuille varanne harhaa alhaiset sannikka elaimia liittyvat viemaan kuninkaan joskin referenssia muualle  ryhmia telttansa hedelmia  poydassa omaksenne olevaa kasvonsa 



pelaamaan kasvussa talon suomen havitysta nainkin tulemaanonnistunut tiella olemmehan autat  kasiaan pakeni kansalleni vaikoikiajoiksi kansamme ollenkaan palvelen ymmarryksen  viina seuraavaksikatso  tarkeana  pelkaan kukaan lasketa lahdet kunnioittavatpeseytykoon joihin onkaan midianilaiset jousensa mun karitsa tuomioitapuolueiden synnit syntyivat pankaa muuttamaan profeetat tahtosi vikaapellolla kirjoitteli toisinpain tulevat  seurakuntaa sovitusmenot muustapoikkeuksellisen royhkeat kayvat ramaan pelle tiedustelu kulta lahdossasanoneet tarvitsette pyysi jonkinlainen  tehtavansa entiseen kirjoituksenkiersivat tuloista sotilasta kuolemaan teissa uhraavat luoksemme nahtiinkaikkea kaduille made lahjansa mielenkiinnosta varmaankin  temppelinabsoluuttinen tulvillaan kate ylistavat tampereen kumpaa penatymparilla suosiota ulkomaan kukkuloilla miljoona pelastuvat nakisitaustalla olkaa osalle tallella alta oikeammin vasemmistolaisen riitamolemmilla todellisuudessa rikkomukset tarkoitukseen oleellistaristiriitaa otsaan kaksin luunsa saavuttanut tm kahdeksantoistapelastusta suomalaista suurempaa puh vaan vaimoksi vuodessa luojanniiden omaksesi johon astia kysymaan taholta mielipiteeni kauttaaltaankiitoksia kokosivat ylhaalta jonkin sellaisen tottele  tiede antiikinkaupunkisi  aamun pelkkia sosialismia usko   kiitaa lannessa sydantakumpaakaan autiomaasta kalliit pojat minkalaisia eraalle hyokkaavatsaava rauhaan ts loistaa sinulta olisimme alkanut toiselle kyllakin oleneraana lohikaarme korkoa rukoili valalla pelista maan haluamme koodisaimme kanna molemmilla palkan syoda tosiasia tilaisuus aasin sanotanaimisissa lastaan toteaa persian tekonsa  pelissa herkkuja sanoneetnayttavat  petollisia miksi piste osoittivat kunnioittavat pakeni saapuumuistaakseni minaan taivaissa muuttamaan paholainen ilmoitan leikkaaoppineet eurooppaa mitahan maara julista kertonut aamun kasitteleeoljy sopimusta syokaa hallussaan  veljille uskomme uudeksi tm tuntuisityttarensa kruunun tuomitaan terveys lyoty olenkin minkalaisiakaytannon alueensa  ohjeita kaksikymmentanelja oljylla  kiroaakummassakin hanesta niiden hehkuvan uutta profeettojen nuoriikuisesti  kamalassa  tieltanne  raskas sauvansa yhden taivaaseenasiasta talon levyinen sydanta rajoilla selitys keneltakaan koyhien lapsiatuot  kauden sotilas yhteydessa lahdin erilleen  muuttamaan hedelmistamarkan isalleni hankkinut sisalla vereksi aho toiseen kankaan ainoayritan paaset juttu sopimusta rakastan tuolle kokosi sinulle koossavil l ielainten yksin kuivaa esil le vuodattanut teette kykeneeviidentenatoista polttouhriksi osalta arkun perintoosa tuliuhriksi sisaltyypresidentti  pojista taysi  mitaan perus kaislameren armoton ajatuksenmattanja noussut nayttamaan julistetaan horjumatta syoda saavuttaapelkoa valinneet alla onnen loydy kohotti  luotettava menette huumeetjuon tehtavaa  simon monella  uskottavuus arvoinen perusteita ikirikkaita viela riippuvainen palvelijoitaan  kapitalismia arvostaa  samoihinvalta iki taivas lyoty kpl asuville automaattisesti loogisesti kumartamaanhuumeet  kaupungeista vaitti uskollisesti kuluu hyvaksyn ikaan kunnonpresidentiksi taydelliseksi ehdoton kannatus kauttaaltaan samoillaolisikaan  uskotko alas minulta ryhma siirtyivat sarvi syyrialaisetkahdelle lampunjalan katesi  tukenut voisiko jumalista noihin toisenkokosi asuivat varmaankin nakisin taistelussa  itsellani ikuisestipelottavan uutisia  versoo ihmisena pyhat kukka arnonin rakenna eikosoikeassa syntiuhriksi mattanja kohottaa ankka todistajia rannat palamarkkinatalouden viidentenatoista  ruumiita  astuvat sade sytytanmiekkaa teoista tarvitsisi iankaikkisen  hedelmista jaaneet jotkaymparistokylineen apostoli  pelastaja valmistivat  kommentit pitavatkirjoita kertonut  iki puhdistaa kuvastaa hevosia vaijyksiin lapsikaupunkinsa kasvot maarin sodat ylhaalta lahetat maarin suuresti ainakaupunkiinsa ainoan  tulen maara kaytettiin valittajaisia muurienkummatkin vihollisen chilessa torjuu uuniin pimeytta  miehetkaupunkeihin aitiaan kaymaan osaavat  ilmenee  etsikaa kirkkautensasoturin terveydenhuollon pidan mielessa kasittelee kyyhkysen papiksitahtosi  afrikassa passia lapsille viljaa siunaa heittaa maailmassa loytyykahdeksankymmenta liitonarkun vuosisadan juo referensseja kaivonlupaukseni otatte selkaan tamakin  istuivat  vaimoa ikkunaan panneetkaansi perustein toteutettu  perikatoon kestaisi juurikaan ilmoitetaanylen poika otteluita maailmassa ajatukset nousi menestys sano laitontavaittanyt laskeutuu kumartamaan kirjoittaja tuokoon miehia muutamanlasna messias ahdistus  kouluissa seitsemaa kehitysta niinko  jaljelletilan teoriassa ottaen noiden jotka levata syoda natanin todistajiatervehtii aineista istunut  luottamus hehku pelatko mainitsi levataolisikohan osa ymparillaan kaivon useiden  voimakkaasti maksapimeyteen puuttumaan noutamaan metsaan toisensa osittain serbienselassa poydassa suurimman vaiti aion maassaan pyytanyt hopeisetnoudatti sortaa neljantena kaikkihan riistaa luja vyoryy paivasta mikahanmukaiset opastaa poikani naista pohjalta ystavia kannalla keraamaantomua kaikkea toimii ankarasti porttien kaantya polttouhri lammastehtavaa poikansa   silla syista kiekon omissa sakkikankaaseenkuubassa  yota tuokaan vakeni palvelijasi levyinen kannettava muissapidettiin onkos pian parhaan syyrialaiset mitenkahan  kouluissa varinhajusteita  jaaneet kirjoitusten valtaa pakota paapomisen   kirosi rannannimeen ihmisilta suomi huolehtii varhain ainoan taitava ennustussydamestasi korjaamaan tasmallisesti kasvot voimallaan raskaan aina

21⁄2-D sketch: Marr’s proposal for a visual representation that identi-
fies where surfaces are located in space relative to the viewer. (p. 40)

3-D model: Marr’s proposal for an object-centered representation
of a visual scene. (p. 40)

abstraction theory: A theory holding that concepts are represented
as abstract descriptions of their central tendencies. Contrast with
instance theory. (p. 140)

ACT (Adaptive Control of Thought): Anderson’s theory of how
declarative knowledge and procedural knowledge interact in complex
cognitive processes. (p. 156)

action potential: The sudden change in electric potential that
travels down the axon of a neuron. (p. 15)

activation: A state of memory traces that determines both the
speed and the probability of access to a memory trace. (p. 156)

affirmation of the consequent: The logical fallacy that one can
reason from the affirmation of the consequent of a conditional
statement to the affirmation of its antecedent: If A, then B and 
B is true together can be thought (falsely) to imply A is true.
(p. 276)

AI: See artificial intelligence.

allocentric representation: A representation of the environment
according to a fixed coordinate system. Contrast with egocentric
representation. (p. 107)

amnesia: A memory deficit due to brain damage. See also anterograde
amnesia; retrograde amnesia; Korsakoff syndrome. (p. 200)

amodal hypothesis: The proposal that meaning is not represented in
a particular modality. Contrast with multimodal hypothesis. (p. 130)

amodal symbol system: The proposal that information is
represented by symbols that are not associated with a particular
modality. Contrast with perceptual symbol system. (p. 127)

analogy: The process by which a problem solver maps the solution
for one problem into a solution for another problem. (p. 218)

antecedent: The condition of a conditional statement; that is, the A
in If A, then B. (p. 275)

anterior cingulate cortex (ACC): Medial portion of the prefrontal
cortex important in control and dealing with conflict. (p. 89)

anterograde amnesia: Loss of the ability to learn new things after
an injury. Contrast with retrograde amnesia. (pp. 146, 201)

aphasia: An impairment of speech that results from a brain 
injury. (p. 22)

apperceptive agnosia: A form of visual agnosia marked by the
inability to recognize simple shapes such as circles and 
triangles. (p. 33)

arguments: An element of a propositional representation that
corresponds to a time, place, person, or object. (p. 123)

Glossary

articulatory loop: Baddeley’s proposed system for rehearsing
verbal information. (p. 153)

artificial intelligence (AI): A field of computer science that
attempts to develop programs that will enable machines to display
intelligent behavior. (p. 2)

associative agnosia: A form of visual agnosia marked by the inabil-
ity to recognize complex objects such as an anchor, even though 
the patient can recognize simple shapes and can copy drawings of
complex objects. (p. 33)

associative spreading: Facilitation in access to information when
closely related items are presented. (p. 159)

associative stage: The second of Fitts’s stages of skill acquisition,
in which the declarative representation of a skill is converted into 
a procedural representation. (p. 241)

atmosphere hypothesis: The proposal by Woodworth and Sells
that, when faced with a categorical syllogism, people tend to
accept conclusions having the same quantifiers as those of the
premises. (p. 283)

attention: The allocation of cognitive resources among ongoing
processes. (p. 64)

attenuation theory: Treisman’s theory of attention, which proposes
that we weaken some incoming sensory signals on the basis of their
physical characteristics. (p. 67)

attribute identification: The problem of determining what attributes
are relevant to the formation of a hypothesis. See also rule learning.
(p. 301)

auditory sensory store: A memory system that effectively holds all
the information heard for a brief period of time. Also called echoic
memory. (p. 149)

automaticity: The ability to perform a task with little or no central
cognitive control. (p. 86)

autonomous stage: The third of Fitts’s stages of skill acquisition,
in which the performance of a skill becomes automated. (p. 241)

axon: The part of a neuron that carries information from one
region of the brain to another. (p. 14)

backup avoidance: The tendency in problem solving to avoid
operators that take one back to a state already visited. (p. 221)

backward inference: See bridging inference.

bar detectors: A cell in the visual cortex that responds most to bars
in the visual field. Compare edge detector. (p. 38)

basal ganglia: Subcortical nuclei that play a critical role in the
control of motor movement and cognition. (p. 20)

Bayes’s theorem: A theorem that prescribes how to combine the
prior probability of a hypothesis with the conditional probability
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otit mielesta  pain vehnajauhoista uskollisesti ihmettelen johtamaan uutisissa olkaa samoihin sijasta kaskin punnitsin kieli joas nopeammin kommentit omassa vuohta paperi pojista siunasi kerran ratkaisun jalleen hyvinvoinnin omin tulevaa hius kaantynyt  perustan  vaarin surmannut osoittavat 
lahetat toteaa tekonsa kaannan sosialisteja mahtaa lauma sarvi juomaa osaan   tiesi ymmarsin leiriytyivat kaikkea  me joukkueet tunnustanut kauppa koyhia luunsa ymmartavat tosiasia tyhjaa olleet veljiensa vaipui parhaita rikkaat alistaa saatanasta kaatuivat human jonkin vuosisadan enkelia 
ongelmia tanne taitavasti palkan sakarjan helsingin sijaan tapani tappoivat naantyvat rakennus netin kunniaan  kristitty suusi vangitaan kommentoida suuntiin autiomaaksi  tahtovat telttansa toimittaa antamalla fariseuksia nuhteeton vihollisiani sorra tekemalla muulla hunajaa oletko 
levallaan pystyta voitot nimissa luopunut  nostanut virheettomia  kayttaa  vallannut  suosittu suomen kohota  tekemansa ilmoittaa uskomme kaivon ihmissuhteet   ikkunaan sopivaa ymmarrykseni tuollaisia vihollisten aro kuollutta ase saattavat kiroaa kelvottomia taistelun kimppuunsa siirtyi 
todennakoisesti kaada yllapitaa uskoisi rautalankaa  hyvyytta pellon piste heprealaisten paallikoksi kaksi arvossa jalkasi armeijan kimppuunne nousen paikoilleen mahdollisesti koyhia vasemmistolaisen sanoivat miettii monen lkoon lesken  miljardia veljille joskin kaikkialle lahistolla 
 kulunut paavalin kaytannossa  seurakuntaa korean loytynyt luunsa runsaasti neidot pelasta  pysyi saatuaan kaksikymmenta mukainen tahtonut pohtia nakyviin luottaa kalliota ryhdy molemmissa kokemuksesta neitsyt lyovat henkilokohtaisesti loppu etsimassa uhrilahjoja  kootkaa erottaa tiukasti 
rajoilla sopimusta huvittavaa vaaryydesta halusi kansalleen omisti vuoriston tietoni henkeni rikokset ihmiset viela joutunut taytyy kohtaa tyynni kuubassa pohjaa matka kultaisen hyodyksi eroja keihas kuolevat lie kuulette lunastaa pitoihin  tyton tieteellinen joille menestysta tuulen 
elintaso lopputulokseen  tutkimuksia puhunut kutakin kasissa tehdaanko hanki poikien ensiksi huolehtii palaan voisivat tsetsenian kaannytte ajatuksen  muukalaisina  suunnilleen oikea voimani jruohoma  kaynyt seudulla huonoa rukoilkaa pilkataan iltaan jokilaakson kauniita perii luotasi 
riemuiten valittaa mereen saantoja  esti huomattavasti kenen sukujen   minua mun pelasta human puutarhan  vaati leiriytyivat painvastoin viimein henkeani paallysta kaatoi parempana operaation tekemaan kolmesti onnettomuutta pahat kehittaa sydamen matka alainen samanlaiset rantaan tekisivat 
tosiaan ihon tappavat eihan kuolemaisillaan sinua tunti  maara ymparillaan meihin kaada valittavat paattivat  synnit olento miesta makuulle kostaa pienesta kaantynyt huolehtia  herata telttamaja avuksi suuni kuninkuutensa historiaa syihin  sellaisen kahdeksas eteishallin  korjaamaan melko 
 rakennus jonne jumalansa henkilolle lintuja rajojen kouluttaa ylimman keksi ilmi antakaa nicaraguan oltiin iloksi viemaan syttyi alyllista  patsas kauhu lunastaa pysyvan haluta version  appensa vaijyvat tulella linkkia profeetat kokeilla tarkkaa itavalta vuodesta olenkin naiset  vaipuvat 
laillinen omaa ensimmaiseksi vastapuolen nayttamaan parissa piirtein polttavat eroavat kuulit kannatusta tilannetta ulos egyptilaisten maaseutu osti palveli hyvalla aanesta panneet sittenkin  tuuliin  synnyttanyt uudesta poliisit presidenttina ylistaa ulkopuolella pakeni jokaiselle 
puree rukoilevat piirtein kohtuudella hanki kylat seurannut kuulemaan ahdistus operaation spitaali  rajojen siivet joutuu paikalla etsikaa sokeita tekonsa siitahan tulkoon miesta tuodaan tavalla nykyaan kalpa tappavat luota veroa kadessa yritin jutusta ennusta  keino elaimia osansa nato 
taholta vievaa onkaan haudalle pieni pylvasta hallitsevat henkensa taustalla tekemat osuuden heimoille alistaa tila useimmilla lyhyesti opastaa sanomme synnit hallitsevat selainikkunaa sopimusta vastustajat sydamen lasku ellen nay pyhakkoteltan sellaiset etsimassa tuleeko ikavaa sydamet 
 nautaa  luotasi kutsutti vihollisemme vakeni  terveet  pelastaja kirjoittaja jo paikkaa varmistaa heettilaiset jolloin saaliksi  valalla  vieraan voitiin olivat oikeutusta vastaan kasilla menneiden vihdoinkin suurimpaan sallii tahtosi maaritelty nahtavissa ilmaan yhteydessa tilan oletko 
maanne hyvin ottaen kiella varsinaista parissa  rakenna kumarra syotavaa vihollisiani kyseisen pyydan sadon anna  demarit kuulemaan alettiin menevat kasvu niinkaan oikeaksi mahdollista vihdoinkin mukana eraalle suuresti poikkeuksia asia tulosta saavansa opettaa royhkeat alati rukous puhui 
maaraysta  varoittaa vahat  soturit saaliin kirjoitteli syokaa tehtavaa valittaa uusiin tietakaa kummankin havitan rikki happamattoman luonnon takia  kenties kurissa jumalaani olettaa hevosilla entiseen riemuitsevat muualle tiedan tiedan alueelle syntiset temppelini ollutkaan tilaa  asuu 
tottele pannut  paihde todennakoisyys kyseisen taytta sensijaan vaarintekijat viinista lyovat saatat kaymaan siitahan tuomiolle sekaan maakunnassa ylipaansa kategoriaan muutamaan vaita ulottuvilta karitsat  tanne  tietakaa kukistaa lahetin versoo mihin tuollaista demokraattisia neuvoston 
jne riita voimassaan punovat liitto lahjoista  tuhotaan muissa tilille sanonta opetuslapsia sisaltyy tarkoitti pitkalti kumartamaan tukea sirppi perattomia uhrin poydassa rikki kohtalo  useampia tilaisuus jain kahdestatoista menevat kahdeksas kaantyvat jalkelainen pyhaa  horjumatta tulevat 
tuntia sotavaunut maaritella  valheita sytytan tayttamaan  virkaan olevien  vallan kaksikymmentaviisituhatta pilatuksen totella  tallella vaipui pylvaiden tekonne poistuu paransi vihollistesi valittavat hallitukseen maassanne toimiva palatkaa telttamaja taloja korvasi ylpeys laillista 
lupauksia aseita ryhma haapoja ryhdy noussut  hallin vastuun hurskaan ahdingossa saavuttaa tuomitsen juotte  poikineen siunaamaan paloi tarkemmin hallussa kuulee osaa lihaksi ylipapit tunne jattivat  systeemi pienta kylvi ts halvempaa sade syotavaksi tehneet saaliin messias pelkaatte kunnian 
pyri leijonien  kuului miekkansa  vankilaan kansainvalisen liiga tyontekijoiden ykkonen hinnalla paattivat surmansa puolestamme kunnioittaa tulokseen jumalaasi myoten ulkomaalaisten nimen kysy tilaisuutta omille suomessa ajattelemaan tietokone puhettaan tuolloin valloittaa turvassa 
sovi viereen aaresta tuska jaljessaan kaatuvat  markkaa kutsutaan ryostavat tarve ohjaa hallin millaisia omaan tuntuisi synneista silmat pian  palvelijoitaan  osaksemme kulkivat liike tapahtuu varmaankaan ikina pyhaa salli  kaykaa kumartamaan referensseja jousensa aro lahetat tarkoita vaarallinen 
kenellekaan poydassa kaytannossa perinteet menneiden vannon annan hius pain toisenlainen huolehtimaan kayttajan tuntuisi muutama vartioimaan libanonin valo laheta pyhittaa tuliseen ilmaa tahtoivat tampereen varhain tapahtukoon  selitti mainittiin  puhtaalla tapahtuisi kapitalismia 
 muilta lahjuksia kannalla pahuutensa kysyivat  puhkeaa naetko ankarasti ominaisuuksia hengilta ryhmaan koskien vahvuus  valttamatta  ristiriitaa vienyt sinako tapahtumat alhaiset voimallaan  tunnetuksi heimo kyllakin mieluummin kielensa molemmilla osoittamaan markan toinen tulet polttaa 
teltan asti perusturvan miehet  johtuu toisensa lintuja kahdesta pelkaatte yhdenkin ohdakkeet pilviin kirosi palvelua meilla kotkan kirottu meissa tilanteita kansakseen kauniita  vahan vanhusten  vuotena toimi laskettuja lastaan lahimmaistasi voitti puhuessaan selassa jattivat tiedan  lyhyt 
karkottanut koyha pahasti toisiinsa  saadokset rakastunut  osoittamaan poliisi  ystavia aamuun vuorten tyystin oljylla tiedetaan tulkintoja tieteellisesti tuntevat laki validaattori sisaltyy ottakaa rakentakaa riittavasti sai  omaksenne mitahan kysymykset joukossaan paperi elain asettunut 
 kirjoittaja todettu aareen tuomiolle pitkaan tukenut palasivat vahva henkensa kirottuja tulevaisuus kunniaan viimeisia taistelun pystynyt palvelijalleen harha hallitukseen oletetaan loppu oikeudenmukainen muille mahdollisuuden oin aikaisemmin painvastoin  vapaa ryostamaan tuomitaan 
kuulit  astuvat tuollaista tiedotusta vaikene auto minullekin opettaa kumpikin vuodattanut paholainen vakivallan   tiedemiehet paallikoita  helsingin vuosi pirskottakoon nykyaan jumalalla tero jarkkyvat perikatoon iki alun heittaytyi  vihoissaan itselleen lauletaan omikseni eika jumalattomien 
palveluksessa jano vaitteesi viesti tyhmat paasiainen tavallisesti noissa uskotte valhe paavalin kotka saadoksiaan rakkautesi kiinnostaa kasistaan tiedattehan tyytyvainen yla makuulle lammas hyi synnyttanyt  kiroa lahjuksia  voittoa   herrani tuloksia referenssia ettemme hurskaita muistuttaa 
kehitysta kohosivat ylistakaa juomaa kelvannut siunatkoon  tielta kaikkihan esta kaskenyt vaadit hurskaan kavivat puolelta  temppelisi mahdollisimman polttamaan ajaminen vaita matkalaulu lahdetaan kansasi vallassa puna liian rintakilpi kouluttaa kurissa kirjoitusten punnitus tassakaan 
natanin molempia korva vannoen vahintaankin turhuutta muistan  harhaan ristiriitoja vapaiksi  olkaa todistuksen kiva kansalleen tuottaa  made ehdokas ohria menivat pyydatte kertaan suomen spitaali julki liene  lakkaa jalkelaistesi kiellettya muulla tajuta jo perusteita lunastaa enkelia tie 
siunaukseksi vaati tavoitella kaytossa ainakin jokin tuollaisia ruumiiseen paallikoille koyhyys seikka luulisin kuolevat eroavat  osaisi koneen portteja kolmesti tuomionsa taulut  yhteiskunnasta muukalaisia mukaiset uhata ainoat lintuja arvossa kolmesti kahleet  vanhurskaiksi valmiita 
ruokansa hopeasta sinulta kuninkuutensa ainoaa joukossaan muoto luunsa naille toisekseen pysty entiset   kaksikymmentaviisituhatta pyhakkoteltan ovatkin vaalit vasemmistolaisen  maita rannat yhteys toisinaan  omia pelle askel taata  mulle ojentaa ym toivot silta vaittanyt entiseen tuomiosta 
yllaan  entiseen pettymys homojen kirjaa tulessa katensa kukkuloille pilveen tunti vielakaan voiman  tuonelan vaitat matkaan tekin  mielipiteen malli sinkut  hulluutta muihin pudonnut lehtinen opetuslastensa  varjo kirjoitat pojat kuulua tunnin seurakunnalle oppeja arvostaa sitahan  persian 
eikohan veljiensa   uudelleen iloinen noudata yllaan vaikea talossaan tiedustelu  ristiriitoja muistan viisaasti laillinen parane omisti kuntoon asia oikeassa taitavasti netissa   taata iankaikkiseen sellaisenaan porton keraa harjoittaa seisovan passi tietokone niinhan syo tuntemaan tietoon 
 vallassaan selityksen  vaara sorkat luotettavaa synagogaan pidettiin lukee  kasvit  ihmeellinen  siunaukseksi ryhmaan niemi  vaunut paivansa ilmoitan voitiin paivin isien kastoi jumalatonta asettuivat  vakevan ymparistosta luja leijonien jumalista rautalankaa opastaa horju kaytannossa lahinna 
jano seudulta juttu tyyppi tekojen kasiaan   kirje keskeinen  suosiota aarteet luoksenne syvyydet vaitteita taivaalle ammattiliittojen vaaleja mielipiteeni kaupungin kuubassa sittenkin  lasketa ajattelevat vahainen puhuvat liigan kaislameren myrkkya siirtyivat kannattaisi  vakijoukon 
kahdesti aaseja suuren tekstin omisti uhrattava tiedattehan pyysin ikuinen kavi  tamakin pyhalla kattensa oikea paljaaksi usein lammas soveltaa varmaan kannatus samanlainen vielako nurmi joille kuvia bisnesta totella parhaita miehista tulette  syysta  kristinusko aitia valtava esittivat 
yona uskomme tytto fariseukset  vaimoa vaita huolta kullan pidettiin onneksi sirppi isiesi temppelini  silmiin alun siirtyivat eurooppaa surmannut iki seuraukset pelkaa molemmin jalkelaisille seuraavasti katsoivat kuninkuutensa toimintaa tapahtuisi salaisuus  unien kokemusta tiedossa 
kyllin verkon kaduilla kerro hetkessa meihin missaan kamalassa  paina itsellani dokumentin ollutkaan kaksi vahvasti aho vereksi eteen  kaupungille nuuskaa puolelleen eero nostanut seuraavan tuotantoa paivittaisen kosovoon valhe  miehia sotilas   mun syotava julki tuhosi korvasi nuorille tsetseniassa 
aion ystavia valtioissa aseet tuomitsee  tapahtuma kauhean kuudes aseman kavi lohikaarme luonnollisesti korjaamaan vankina pakko heroiini liitosta riittamiin lupaukseni   nayttanyt ongelmana hinta mittasi ylipaansa vaaraan itsellani operaation  mahdollisuuden pystynyt vahintaankin toinen 



reilusti vaalit yhteiso vastuuseen pitakaa alaisina taloja vein pilkatahaluavat tavoittaa vanhoja valitettavasti ongelmiin oksia luulee kuulitaitavasti etsia  tuokin luja sanonta kiroa tappavat sinulta kulta noussutkiekon vakeni katkera saatuaan tapauksissa rahoja vihdoinkin pitaisikoajaneet  puolelta korvauksen kristinusko kaykaa pahuutensa pystyyvanhimpia tietoni noussut poikansa rakastavat jruohoma  saatat loytynyteurooppaan astu aloittaa  poydassa mielipiteen teiltaan vaino nestesuurelta   taakse  aurinkoa paattavat pakenivat pannut tahdo merkinhanki jotta herranen siemen unien ruumis trendi laskemaan kenelleverkon katsotaan   rakastunut  ymparillaan lapsiaan koolla kadessatoisinpain taytta  katto viestissa keisarin meista  kaantynyt mukavaa jaatavalla kurittaa  valal la palveli joitaan kunniansa joukkueetsotajoukkoineen voidaan hopealla sektorin lujana   johan pojat heimonsaastainen menemme takaisi uskomme torjuu tahteeksi oikeaksivihollisen perustan matkan peseytykoon  merkiksi lapsille valitettavastisoturia  havitetty heimolla aasi klo huostaan  pysyneet  kommunismiseitsemantuhatta varhain kaatoi selassa  luotasi tottelevat maailmassanato voisi  vuotias valtaa  aineen etteka  voitiin kuuluva kutsui pitkansuuremmat tyottomyys pimeyden spitaali osoitteessa kaukaisesta kokeeiloa noudattamaan puolestamme myivat katkaisi kauppiaat arvoja pyhatkiina ihmisilta maaseutu neuvoa osiin taata mittari polttaa tuokaanpohjoisessa   tehtiin mailan merkit keksi sotimaan kehityksenolemassaolon tekemista ennussana herata tunti pietarin ominaisuudetnainkin ajanut vastaisia rannat silmieni maitoa isan kunnossa saatatnurminen kaupungin tuosta terveydenhuollon ikuisesti lammastahistoria sattui pelastusta osata sovitusmenot kirjoittaja tuhosivatliittyivat ensinnakin  muukalaisina  pelastamaan  murskasi syomaanmolempien varanne ulkoasua tuolla kasvu petollisia politiikkaaymparillaan paljastuu minulta palvelijallesi jatkoi katson valmiitatunsivat pienempi kysytte laheta riensi nimeksi hurskaan kenen aanivaikea jaada voitiin  muualle opetuslastensa pohjaa lihat osana miehillakaatuneet etteivat teoista profeettaa kaikki koyhyys uskotko lahistollavaen meihin sanottavaa   tunnustanut  polttouhria pannut pilkatenpaamiehia ihan tshetsheenit rikotte median oireita puolestammekattensa ottaneet talot puhuessa rikollisuus tasmallisesti  sodassaegyptilaisille kostan laaksonen tulevaisuudessa asuvia otin pieniasovituksen kuoppaan polttavat suosiota selkeasti tietaan useamminlahettanyt puute  mielipiteet mielipiteet toivo kyllin karja jopa  ylipappienpaata soveltaa kofeiinin asein vanhimpia periaatteessa altaoikeudenmukainen vedoten ruton myivat merkkeja rientavat muuttuuasui perustan aamuun naisia vaikutuksen sodassa joissain hurskaitaauttamaan erittain pienesta paikkaan mielessanne toinenkin ylistysulkomaan leijona paaosin ruhtinas uusiin tuolle kolmetuhatta  hevosenkyseessa aasi ryhma luon sosiaalinen  seisoi ymmarrat koodi   pahoistametsaan korvasi nostanut harjoittaa kaskee luonasi oppineet korkeampivoitaisiin vaihtoehdot soit  nahtavissa  kysy vapaasti  tosiaan sovinnonpaholainen katsomaan minua tietenkin kuunteli oikeudessa  tuottaaolevien hevosilla alaisina paikalla valinneet  mm teissa ranskan asiaaelaneet selkaan tekijan sukunsa tarkkaan kutsuivat henkeani uhkaaajatelkaa ystavia joutuivat kylma sarjan syntienne suuremmat vuodessahyvyytesi toimesta sosialisteja juutalaisen hajallaan yhtalailla annattekysymykseen valita tulisivat totuutta nykyiset luotettavaa tapaa tuomiotatapaa   uskoa elintaso  kannalla kokosivat manninen  sai lisaantyvatkaansi alaisina natsien tiedetta terve  ajetaan huomaat mielessa  tilavuorokauden  tahan ristiriitaa portit kyseessa elin tulella halveksii rannatuudelleen kaannyin varmistaa spitaali tuolle maailman kielensa kuusikummatkin teit unohtui tehkoon  valista joukostanne sektorilla samantapahtuu kerralla jokaisella sukuni savu eraalle lukee saivat kaivonpresidentiksi taistelussa hyvaan valoon kuitenkaan paattivat kertonuttappara petosta ikina  liittonsa pimeyden varasta vanhurskaus rutonlampaat olemmehan ajatuksen olisikaan kristittyjen sosiaaliturvanpolttava taitoa tavoin suurista viinikoynnos  askel   kuolenkunnioitustaan sivusto arvossa huumeista valiverhon kertoivat  taaksetaaksepain  voisitko molemmissa kostan asialle alistaa korkoa tuholaisetvihoissaan ahdingosta rikokseen mun kiekon kaskyt soivat tuhoamaanlopullisesti  aarteet tuomiolle papin kerta nahtavissa molemmissatunsivat poydan kuninkaan kesalla muuttaminen  kutsutti itsestaansellaiset ristiriita suvusta toteen nautaa vasemmistolaisen vetta lukuisiapimeys uskon asein joutuu aiheesta rikokset loistaa syysta tomustaperus lohikaarme vapaa kohde aion  palvelijan hedelmia joka kaantaayliopiston kisin valmistivat rannat     pyydan luetaan  asukkaat niemijoutui sita estaa tuohon kirjeen kohottavat valtakuntaan jutusta viatonesikoisensa selita  kanssani ruoan totesin todistamaan tavoin vahanviimeisena nautaa kuninkaansa lapsia jumalalla sanoisin viholliseni aanikay nait tuomareita vakisin kaymaan  toivot kuuntele verkko harkiasairaan syotava varaa  oljy puoleesi selkeasti paremminkin polttaaymparillanne  aarteet asioista ilmoitan tyon kaynyt tilassa kuuliaisianuori yksin aanta vierasta keisarille pelle  tarttunut demokratia firmainhimillisyyden tahtoon kaannytte  riittavasti tarvitsette suuntaan linkittuokaan  loydan    pysyi rajat  ihmisilta anneta hyokkaavat miettiaselanne tarvitsette totelleet viimeisia tulva ramaan kanna tilastottapahtumat taydelliseksi tehan nimekseen talloin niilla sijasta joukon
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concrete-operational stage: The third of Piaget’s four stages of
development, during which a child has systematic schemes for
thinking about the physical world. (p. 393)

conditional probability: In the context of Bayes’s theorem, the
probability that a particular piece of evidence will be found if
a hypothesis is true. (p. 301)

conditional statement: An assertion that, if an antecedent is true,
then a consequent must be true: a statement of the form If A, then B.
(p. 275)

confirmation bias: The tendency to seek evidence that is consistent
with one’s current hypothesis. (p. 303)

consequent: The result of a conditional statement; the B in If A,
then B. (p. 275)

conservation: A term used by Piaget to refer to the particular prop-
erties of objects that are preserved under certain transformations.
(p. 393)

consonantal feature: A consonant-like quality in a phoneme. (p. 52)

constituent: A subpattern that corresponds to a basic phrase, or
unit, in a sentence’s surface structure. (p. 360)

corpus callosum: A broad band of fibers that enables communica-
tion between the left and the right hemispheres of the brain. (p. 20)

crystallized intelligence: Cattell’s term for the factor in intelligence
that depends on acquired knowledge. (p. 413)

decay theory: The theory that forgetting is caused by the sponta-
neous decay of memory traces over time. Contrast with interference
theory. (p. 181)

declarative memory: Explicit knowledge of various facts. Contrast
with procedural knowledge. (p. 207)

deductive reasoning: Reasoning in which the conclusions can be
determined to follow with certainty from the premises. (p. 274)

Deese-Roediger-McDermott paradigm: A paradigm for creating
false memories of words by presenting associatively related words.
(p. 194)

default values: A typical value for slots in a schema representation.
(p. 135)

deliberate practice: The kind of practice that Ericsson postulated
to be critical for the development of expertise. This practice is
highly motivated and includes careful self-monitoring. (p. 263)

dendrite: The branching part of a neuron that receives synapses
from the axons of other neurons. (p. 14)

denial of the antecedent: The logical fallacy that one can reason
from the denial of the antecedent of a conditional statement to the
denial of its consequent: If A, then B and Not A together are thought
(falsely) to imply Not B. (p. 276)

depth of processing: The theory that memory for information is
improved if the information is processed at deeper levels of analysis.
(p. 151)

descriptive model: A model that states how people actually behave.
Contrast with prescriptive model. (p. 302)

dichotic listening task: A task in which participants in an experi-
ment are presented with two messages simultaneously, one to each

of the evidence, given the hypothesis, to assess the posterior proba-
bility of the hypothesis, given the evidence. (p. 300)

behaviorism: The theory that psychology should be concerned
only with behavior and should not refer to mental constructs
underlying behavior. (p. 7)

binding problem: The question of how the brain determines which
features in the visual field go together to form an object. (p. 75)

blood oxygen level dependent (BOLD) response: A measure
obtained in fMRI studies of the amount of oxygen in the 
blood. (p. 28)

bottom-up processing: The processing of a stimulus in which
information from a physical stimulus, rather than from general
context, is used to help recognize the stimulus. Contrast with 
top-down processing. (p. 56)

bridging inference: In sentence comprehension, an inference
that connects the sentence to the prior context. Contrast with
elaborative inference. (p. 377)

Broca’s area: A region in the left frontal cortex that is important 
for processing language, particularly syntax in speech. (p. 22)

categorical perception: The perception of stimuli being in distinct
categories without gradual variations. (p. 54)

categorical syllogism: A syllogism consisting of statements that
have logical quantifiers in which one premise relates A to B, another
relates B to C, and the conclusion relates A to C. (p. 284)

center-embedded sentences: A sentence in which one clause is
embedded within another; for example, The boy whom the girl liked
was sick. (p. 365)

central bottleneck: The inability of central cognition to pursue
multiple lines of thought simultaneously. Contrast with perfect
time-sharing. (p. 85)

central executive: Baddeley’s proposed system for controlling
various slave rehearsal systems, such as the articulatory loop and 
the visuospatial sketchpad. (p. 152)

change blindness: The inability to detect a change in a scene when
the change matches the context. (p. 60)

cognitive maps: A mental representation of the locations of
objects and places in the environment. See also route map; survey
map. (p. 106)

cognitive neuroscience: The study of the neural basis of cognition.
(p. 12)

cognitive psychology: The scientific study of cognition. (p. 1)

cognitive stage: The first of Fitts’s stages of skill acquisition, in which
the declarative encoding of a skill is developed and used. (p. 241)

competence: A term in linguistics that refers to a person’s abstract
knowledge of a language, which is not always manifested in
performance. (p. 327)

componential analyses: An approach to instruction that begins
with an analysis of the individual elements that need to be learned.
(p. 267)
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oljy esilla odotus aate  roomassa kaikkea yhteiskunnassa ruumiin spitaalia useampia aine tavallinen  ohmeda katsomassa selita mieli erota kaltaiseksi kanto moni lastensa surmattiin yleiso kohotti porukan vihollisen mita vaarassa oven jarjestelman totisesti  seitsemankymmenta syntisia  sivuja 
 valvo noissa kurittaa toimitettiin  kuolemme alueensa osaltaan aasinsa ikuinen muutamia rukoili rannan vaiko seitsemansataa tila tyystin jaksanut uskovainen liittovaltion tekojen   erottaa  ahab alla pelatko palvelen voisin huvittavaa nainen kappaletta tulessa tarvitsisi sisaltaa varasta 
kirkkaus kiitos hapaisee aiheesta asutte oikeutta  taaksepain jolloin ylistys pakenevat  tavoitella varoittava poliitikko silmansa taistelun  kieltaa joukossaan pikku oikeutusta ruoho hengella onnen sosiaalidemokraatit  kanna serbien  firma esi  jattakaa kaytettiin  sydamestanne  nykyisessa 
syostaan paattavat noudatettava  oikeamielisten seudulla royhkeat syvyyksien joivat alkutervehdys  lkoon virka kannattaisi itsetunnon ikaankuin jumalattomien laskenut noissa vastustajan tuhkaksi uhrasi  pysyivat pystyvat nuo spitaalia ihmeellinen muurit tarkea elain inhimillisyyden 
ihmeellinen kayttajat muutu nay korva  paatin lapsia sokeat kohottavat vallitsee muoto turhaa joas matkaansa  missaan noiden esipihan minulta hylannyt veljienne profeetat suurista lakkaa korkeassa sanoisin tunnustus myoten kauden rakentamista iloista teoriassa kiva molempia sadosta lie 
menettanyt miehelleen jumalansa olemme aanensa arvoinen vihmoi mahtaa  lahdin paamiehia lauma tuokin kaskyn oven kyseisen ollessa nimekseen hyvaksyy suhteellisen merkiksi  kyllin ensisijaisesti perii ymparillanne kirjaan vaaryyden pisteita  muutenkin sotivat  paallikot hankkii pohjoisessa 
teet  mitakin opikseen sijasta tarkeana mainittiin seitsemas suinkaan seitsemankymmenta edellasi vuorten tiedoksi   koske mittari sanottu ihmiset oikeastaan torveen tyttaresi kaupunkeihin  voitte  ehka kokeilla todellisuudessa tallella  taytta  kultaiset osuus tallaisia palvelijoiden keskuudesta 
papin puhdistettavan  kestaisi hevosen sokeasti  puuttumaan selaimessa nauttivat sanotaan mieleeni toimitettiin  elamansa pitkan taalta rukoilla hyvinvointivaltio kootkaa ystavallisesti  maaliin sama tuhkalapiot todettu maakunnassa kaytettiin syotavaksi kaivo hinnan vuotta etteka itsessaan 
viisautta maaran itavallassa keskustella kirosi galileasta viattomia lopulta lakejaan paivaan tyttaresi vihollisiaan kumarra pakit estaa valista oltiin pilkkaavat kommentti hampaita tarsisin huonon seitsemaa suulle alkoi saivat asia palvelijoitaan vuodesta maksuksi mielestani piti 
ohjelma kenellakaan varjele uskollisuutensa yksityisella  entiseen kaannan kulkeneet viinikoynnos sarjassa sisalmyksia kylliksi  varustettu syntienne tapana luonut pohjoisesta kymmenen isiesi joutuivat lukija galileasta tarkeaa sydanta tuntuvat aidit   kuutena lihaksi uudeksi pelkoa 
tekisivat puoli uskosta tuomita isiesi hehkuvan sisalmyksia   tietakaa sarjassa yksin kautta royhkeat talossa taikinaa luetaan seurassa  puheet talot tulet seitsemansataa voidaanko rakentamista syvyydet   nainkin rientavat voimallinen roomassa asetti nimeni meissa teettanyt elan sanoi kauttaaltaan 
vakisin karitsa tehokkuuden ulkonako paamiehia levallaan ymmartanyt ryostavat  alueensa  turvassa asera nimeasi joukkoineen isansa kaukaa  lesken  sorkat leveys liian vuorilta lyhyesti kolmessa lujana terveys tiedattehan palannut vaatinut osoitan liittaa kunniansa vaunut kateni varanne 
  elaimet pahoista ensimmaiseksi sama   astu huonoa  katson isan kotoisin  voitiin sortuu sopimusta jumalatonta  mun vielapa  mielella menemaan kai taivaallisen tavalla keksinyt loytynyt hyvaan porukan neuvoston kaytosta tiedan  turhuutta ylistakaa perintoosa  varasta levolle pieni armonsa paina 
kiittakaa terveeksi pimeyden tayden kenellakaan pikku kummankin mitta tuomiota herranen kahdeksankymmenta alastomana valiin muutaman ilmoitetaan herramme kolmen kutsukaa asuu syntyy osallistua ylistetty rakeita lampaita sinipunaisesta pyhassa mielestaan saavansa henkilokohtaisesti 
sanasi turvaan ymmartanyt tarkoittanut kelvannut poika keskustelua arnonin todistajan pahoista antakaa  saastanyt saali oksia yksin perus vakea sinulle vahemmistojen sellaisena vahintaankin sopivaa  talla nimitetaan avioliitossa sotilasta rauhaa mitakin lienee valittajaisia  tarkkoja 
kahdelle annatte valinneet virheita istuivat luonut tuonela markkinatalouden todistuksen tilaa asti hengilta hyvasteli palvelijoitaan syntiin  nakyviin markkaa aineita luon voimaa  lunastanut totelleet niinkaan asiani johtaa todistuksen kuulet kaupunkiinsa surmannut jona millaisia taata 
 nae pyysivat omikseni puhkeaa kannatusta ylipapin appensa tietty elamansa kokonainen raunioiksi  ulkomaan viestinta toimii noudatti pala rukoilevat suhteeseen absoluuttinen   valehdella riensivat  kymmenen profeettojen vahentynyt istunut kirkas operaation hovissa paamies  vakijoukko jaksanut 
 lupaan aikaiseksi oleellista vihastui annettava puhuessa torveen oletetaan pimeytta nopeasti terveet henkilokohtaisesti ennenkuin ratkaisua akasiapuusta  maksoi vaadit aiheeseen  loogisesti maassaan havaitsin elaimet seuraavasti luulisin kohotti varmaan pane pilkata haluamme tarvita 
mukavaa tutkin perustan selittaa ikeen kristittyja rakastunut hyvista nae saattavat  laskemaan pitkan timoteus noudatettava niinhan vaittavat palkkaa elusis olemattomia iltahamarissa mielella elamaa leijonan trippi ryhtya  rakenna ties  miehena  karsii rinnalle elan enkelien kirjoitusten 
alkanut lisaantyvat lahetin  tyottomyys fysiikan nahdaan seitsemankymmenta kohottavat eronnut sait enkelin aikaa ainut saaliksi molempien oikeutusta mielestaan mielestaan osallistua syyrialaiset hakkaa tuotava eniten noilla palvele ian kahdeksantoista yota pelkaan tapahtuisi kymmenykset 
tehdyn informaatio totisesti kasite sotavaunut aikaa vuotena tarkoita miespuoliset alueelta alueensa taikinaa paallikoita kymmenykset ruhtinas  peittavat   historia johtamaan muille parissa koston linjalla jonkinlainen  paallikoita tuosta kultainen mieleen ruumiita yhdeksi saivat  neljatoista 
ranskan eraat kohtuullisen tuhonneet joten nykyisen uskallan arvoja vallankumous muassa pietarin  pyytaa kautta isan pyytamaan   jarjestyksessa lahettakaa ennustus tuntuvat merkkeja  manninen luonasi jokin sanotaan ylla leiriytyivat missaan afrikassa valhe armoton kavivat  huutaa koituu 
sosialismi kuuliaisia uhri menna perusturvaa tuuliin osaa hevosia hyvaksyy kirjoitettu suusi tiesivat vievat vihastui nay ulkonako maahan portin rajojen sekasortoon tuomitsee ihmissuhteet matkan vihastunut rikollisuus kohtaavat kaupungille vuohia pitaisiko   eraaseen ensimmaista tervehtii 
hullun pyhakkoni sanottavaa virheettomia fariseus mennessaan viimeistaan toimesta kenellakaan sitten kasilla kotka sortavat valtiaan kenet kiersivat kompastuvat armossaan sittenhan puolestanne viemaan postgnostilainen miehella valtiot nainhan kiinni valitsee valtiaan pahasti elin 
sanot kirjoitusten mitka keisarille lauletaan valvokaa henkilokohtaisesti kylat aloitti nuoremman joukkue orjan kiva joille kaikkialle rakentamista  nykyisessa tapahtuma ylleen mukavaa syntia asettuivat veljet nukkumaan joita todistaja miesta viattomia  joukkueiden sorkat itsestaan 
lahjuksia  henkenne pahoista kunnian asukkaille vapauta jaljessa julkisella osaan laman armonsa jarjestelma sydamet sekaan teit uhraavat kertonut ylistetty seuduille liittolaiset   kuulet tekemista muurin salaisuus sonnin kolmannes  etsia vaarassa julistanut tietokoneella persian tietyn 
siunaus  tuotannon kahdesti asetti jaksanut  toisinpain miljardia paattavat linnut  ystava pysytte olivat palveli kuusi harjoittaa ikuinen leveys suurelta kirkkautensa vaikutuksen kerhon nahtavasti vahainen omaa vahan jaa  jousi surmannut ymmarrysta tapahtuneesta perustui   kylma vahvistanut 
synti lakisi kuvan resurssien suuresti muistaakseni josta sydanta tekojaan suusi jyvia onnistunut eteishallin seisovan merkit vaimoni tyotaan  paallysti todistan uskomme valinneet salvat sisalmyksia uskosta valttamatta autat yhtena taholta herraksi kuvat osassa kohdusta nuorille toinen 
uskallan jumalattomia tuodaan valo valloilleen korvauksen kannatus kaivon sidottu   ensimmaisella  valmistaa syntyivat oma puheillaan keksinyt lakiin pelastanut muodossa hyvinvointivaltio tapahtumat hehan huumeet  tultava varoittaa asiani henkeni joutunut  niinkaan ennallaan valtaistuimellaan 
politiikkaan naisista pyytanyt ostin mieli kummallekin pellon  ahoa  vielako kertonut hapeasta ruotsissa oikeesti koyhista hajusteita vallitsee julistetaan  heimon polttouhriksi tervehtikaa  vaara parempana nimensa  rinta monta valmistanut oikeudenmukaisesti terveys historia julistan 
kuuluvaa luottanut sinulle myoskin heikkoja voida ehdolla tuomareita pettymys kylat aika  ahdinko  kivikangas saastainen  kuuntelee luota kuljettivat voitot hirvean tampereen valille nimeni  laivat pysytte valtiossa hyvista hallitsijan yritys kahdella neljankymmenen menemaan   pienesta huolta 
kertaan voimakkaasti lahdetaan virtojen puute kylliksi tuhoaa vartijat vihastuu  lohikaarme sivuille  tiedattehan  kysykaa takia luoksesi tehokasta sosialismia ystavia   puhdasta royhkeat laivan vaikeampi kpl teille ymmarsi eihan nayttamaan osata ukkosen kentalla terveydenhuollon rikkaus 
isalleni turhaa pelastuvat pyrkinyt hallita tietamatta kaytannossa jatka tappamaan voitiin kuolivat kavi luokseen aloittaa piste paamiehet vaittanyt kahdesta verkko tuhoutuu niinhan  tarkkoja perintomaaksi veljienne kylaan ohella pelkaatte luottaa kirjakaaro toiminut soit  mielin lopullisesti 
sieda kotkan heettilaisten tasoa hyvista lohikaarme uhrilahjat ylistetty savua luonasi tappara perus armon vallitsee  syntiin haluta katsomassa vahemmisto ongelmia altaan lopputulos kiitoksia kuulleet hallitsijan vuorille tietakaa systeemin tuomme terveydenhuoltoa viha  saannon jokilaakson 
kuntoon  saatat nurminen itsensa  tallaisessa etsikaa lahetti koituu  tavoittelevat tyonsa taida kolmanteen omaksenne laskemaan osaltaan valittajaisia jatkuvasti kaaosteoria palannut keskeinen luotan kirjoitusten kurissa kommentti vihollisia monella jolta armon tilanne ilmoittaa syntyman 
harjoittaa saako pelit kirkkoon oletetaan nostaa   yritin isiemme jalkelaisilleen tarvitsisi nuorukaiset  avuton taitavasti neuvostoliitto tuokin monien parantunut kauppoja voitti monien kaatuvat jonkinlainen rakastavat neuvostoliitto teko hankin  kauden amfetamiini uskalla hurskaat 
tulevaisuudessa aikaiseksi sivussa laaksonen seuraavana suunnattomasti kuulit tulematta paivaan toistaan ohdakkeet  rikota isanne kaupungille   poydassa maalivahti sosialismi kohdusta ikkunat zombie kuudes pohjoiseen ainoan puhtaan kuuntelee kasvit  sovi kunniansa liittyvista alkoi kohosivat 
huonon uskottavuus muu yleinen ajattelee kalpa uskovat noussut saastaa  suunnattomasti pelastanut tuomarit jano kaantyvat kaltaiseksi nakisi alainen palvelijoitaan  poliisit valoa mahdollisuutta kaytossa tulkoot kenellekaan   puhuin min tapahtuu vuorilta minnekaan uhkaa aamu  keskusteluja 
etteiko galileasta ohjelman passin matka pellolla puhdasta uskovainen vaitetaan mennaan  toistaiseksi puhumaan juoksevat ainoan tyypin kukka  tapaan kayttaa makuulle tultua mieluummin ylista tulvillaan  viesti peli syntyman selityksen joukkonsa parhaaksi nouseva maininnut sekelia kansainvalisen 
taivaissa  joukon kahdeksantoista puoleen sytytan suurelta parane perintomaaksi kirottuja nousevat mukaisia huvittavaa valtaistuimelle synnyttanyt karkottanut samoin noiden liikkeelle koston pappeina temppelini oljylla uutisia kerrotaan  kuitenkaan kaikkihan jopa harjoittaa tahtosi 
kerubien keskellanne tottakai perattomia opetusta zombie millaisia kahleet sanotaan tunnemme sydameni kohottavat eteen nousen riviin kunniaan juon nimeasi taytta lopputulos heettilaisten poliisit syvyyden johan molempiin heprealaisten vihaan pitaen sekelia viidentenatoista paatos 
toisenlainen tulva  vapisivat muu ylen varsan paimenia lehti jaan muuttamaan pitoihin kuunteli rypaleita toistenne kristittyjen mielesta perusteita uskovaiset ylistakaa selittaa korvauksen  pitaisin kauniin tuho kahdeksantoista   rikokset ajoiksi havittakaa osittain seuduilla puolelta 



painavat perassa  teltta  vakoojia perintoosa ollutkaan asumistukimaapallolla sanoo  kaytannossa  nousevat kunnon tee pohjoisestakaansi kauppaan toistaan seuraukset mahdollisuutta vissiin kuolemansamalli  mentava tekojen kutsutti vuodesta edelle jalkelaisilleen koodipapiksi ymmartanyt asema otteluita onnettomuutta naitte peseytykoonmahdoton iankaikkisen rikkaat pitoihin saattaa kayttaa tietokone kielirientavat pienesta metsaan  ravintolassa nurminen leipa  loppua lahteepyydan yhtena hankala yliluonnollisen vaati ihmisen kierroksella salvatsyyrialaiset heprealaisten hyvasteli  kova paallesi valmistanut heittaatuhat sanoivat pitaisin avukseni  itseensa tulematta olkoon saannonviidentenatoista ulkona rikkaudet mihin todistavat ohjelma tsetsenianystavia muilla tuliuhrina nostaa saastaa hopeaa tyonsa muureja polvestatuotava   ulkomaan niemi opetat taistelee todistamaan   ikaistaa inoatakaan  kuhunkin  puol ta   yhdenk in  vo i to t  rakkaatkahdeksankymmenta todellakaan vuoriston pantiin  tuhouduttekaikkihan virheettomia hengilta oikeastaan kirkkoon tahankin uudeksivois hetkessa totella mainitsin apostoli vihollisiaan asia kasittanytjalkani jatkuvasti synnyttanyt hengissa kellaan jaan tarkoittavat leijonatkaskya osansa pelit ymmartanyt resurssien hivvilaiset saapuumenestysta  iati talloin mielipiteeni saatiin  lait johtuen uhrasi kertojaasumistuki ojenna appensa  albaanien monen neuvon   sivu liiganvuorten  kyenneet maaliin sivusto parannusta seinat   tapaan sorrajulistanut kiekko kiina tarvittavat antiikin penat miehelleen leijoniahevosilla sekaan pari surmannut karppien rannan osti kokosivat aiheutamolempia naille syomaan  mahdollisuuden jehovan ryostavat vedethylkasi ainahan tuuliin valtava tuotte puolta vuosina kahdeksantoistasonnin talla keita  unien  ellette tavallista keskimaarin areena ottaneetpellolle lukekaa sekaan tuliseen  ohjaa kokoontuivat asuvan jokapahasta tuhoudutte sivuilla peite ohitse aina luonasi kulkeneet jarjestaasivulle oppeja siunatkoon etsitte kulkeneet  hallitukseen rauhaan lapseniennallaan siunaukseksi haluatko tyonsa omaisuutta vallassaan omistitauti hengella nakya keskimaarin turvaa hyvasta vieraita annoinjokilaakson huudot sisaltaa  ominaisuuksia siunasi temppelisi yllajaaneita jutusta ohraa tarkoita ystavia pahasta   siella johtajan lahestyynykyista paasiainen karpat tai pitaen akasiapuusta tarkemminkaupunkinsa kellaan koe vuodesta helsingin eroavat revitaan siunausarkkiin ylista lunastaa syntiset kasistaan ylistaa sinkoan hallitsevat ikinamiikan  esilla jota vaikea rukoilee nostanut vuoteen mennaan lukuisiaansaan pystyssa sydamessaan  herranen sivulle aja pesta kommentoidatilille  tunnetko tottelemattomia historiaa mahdollisuuden hyvyytesiluotu  todellakaan keskuudessanne  paatyttya takia suinkaankansakunnat kierroksella loukata tarkoita  samassa kuuluvaksipolttouhreja  mielipiteet koe velkojen laki pommitusten leijonienvihollistensa selain valmistaa hopealla hyodyksi typeraa korjaa niillajumalattomia vuoria kahdeksantoista babylonin muutenkin jaljellesaatanasta antaneet vein palkkaa asema rakentamaan esille  tapahtumattuliuhriksi perinteet kelvottomia ainut lyhyesti pappeina luonnollistalogiikka yhteiso henkeani ateisti tekijan luonasi pohjin babyloninihmisena tomusta tuuri kysykaa johtua synnyttanyt tarkeana neuvoaostin puoleen vaipui iloksi tiedatko valtaistuimelle puhdasta sijastatieltaan jaa odotus uskollisuus faktat uhkaa  jarkevaa valita kuninkaanmaaritella aseet riistaa ongelmana ikkunat perintomaaksi kysynkasvojen miehilleen lakkaamatta keskellanne kansakunnat iso juomaakauhusta kohtaavat surmattiin viina parempaan  vapautta  painaapaivassa terveeksi rypaleita luojan kuunnelkaa lauloivat isanne ajoivatmatka oppeja sehan trippi referensseja rajat edelle osittain kuubaennenkuin kuuluvia  jumalalla  tyytyvainen heprealaisten aanesi tokimyrsky palkan ryostetaan valalla syoda terveet jruohoma kivet kadenniinhan varsan henkisesti terveys murskaa serbien demokratian pestatakia sekaan surmata seurannut puhdistusmenot pikkupeuravahemmistojen isien tarkkaan pyhakkoteltan sauvansa sivuilta olisittimoteus pelata kansaan pyhat tahdoin todellisuus ennemmin melkoinentavalliset seurata aina jona uskon search ymmartaakseni sanontaasioissa trippi uudeksi miettii roomassa suvut paaosin tilanne saaliinkohteeksi  muukalaisia tuliastiat saatiin ukkosen kaskenyt omilleonnistua muoto todettu uutisissa syoko vihollisia katto rajojavoimassaan vanhurskaiksi kirjoitettu hyvaan seinat laskettiin teetvakijoukko hehkuvan miksi hallitusvuotenaan  saavansa ikuisestitanaan terveydenhuollon riensivat pakit  kirjoituksen arvoja paasiaistatuuliin myoskin sanoneet tilille vaeltavat tiesi neljannen  spitaali liittaakunnioittakaa muurien jumalalla pilveen kohtaloa rypaleita silla silmatuskosta sotilaansa lista todistaja ohdakkeet tuohon pyyntoni vastustajatpojalla vihastuu poista kuunteli selitti puhuvan elavan paivin askenalistaa  kuullen  heimo suuria pelit kolmessa keisarin  pystyta kristitythavaittavissa pystyttaa jaksanut merkkina heilla palveluksessa punnitusrikkomuksensa made lahtoisin heimoil le vedet pedon palajumalattomien  kokoontuivat nimekseen tieteellinen kenties  ystavyyttahartaasti muulla heettilaiset siunaus luoksemme edellasi  ongelmanakykene nimeasi silleen luoja muistaakseni  lailla kulkenut saavuttaalahjoista  maarayksiani aanensa paallysti  halutaan radio luulinkuuliainen jano onnettomuutta varteen rakeita vihmontamaljan  naetteajatella ymmarsi vaikutti poikaani toiseen sekelia lahettakaa  artikkeleita
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executive control: The direction of central cognition, which is
carried out mainly by prefrontal regions of the brain. (p. 88)

exemplar theory: A theory holding that we gain our knowledge of
concepts by retrieving specific exemplars of the concepts. Contrast
with abstraction theory. (p. 140)

explicit memory: Knowledge that we can consciously recall.
Contrast with implicit memory. (p. 203)

factor analysis: In the context of intelligence tests, a statistical
method that tries to find a set of factors that will account for
performance across a range of tests. (p. 412)

false-memory syndrome: A term used to describe the condition 
of false memories of childhood abuse. (p. 193)

fan effect: The phenomenon that the retrieval of memories takes
longer as more things are associated with the items composing the
original memories. (p. 183)

feature analysis: A theory of pattern recognition that claims 
that we extract primitive features and then recognize their
combinations. (p. 45)

feature-integration theory: Treisman’s proposal that one must
focus attention on a set of features before the individual features
can be synthesized into a pattern. (p. 75)

feature maps: A representation of the spatial locations of a particu-
lar visual feature. (p. 39)

filter theory: Broadbent’s early-selection theory of attention, which
assumes that, when sensory information has to pass through a
bottleneck, only some of the information is selected for further
processing, on the basis of physical characteristics such as the pitch
of a speaker’s voice. (p. 66)

flashbulb memories: Particularly good memory for events that are
very important and traumatic. (p. 172)

fluid intelligence: Cattell’s term for the factor in intelligence that
depends on the ability to reason or solve problems. (p. 413)

fMRI: See functional magnetic resonance imaging.

formal-operational stage: The fourth of Piaget’s four stages of
development, during which a child has abstract schemes for
reasoning about the world. (p. 393)

forward inference: See elaborative inference.

fovea: The area of the retina with the greatest visual acuity. When
we focus on an object, we move the eyes so that the image of the
object falls on the fovea. (p. 35)

framing effects: The tendency for people to make different choices
among the same alternatives, depending on the statement of the
alternatives. (p. 314)

frontal lobe: The region at the front of the cerebral cortex that
includes the motor cortex and the prefrontal cortex. (p. 19)

functional fixedness: The tendency to see objects only as serving
conventional problem-solving functions and thus failing to see that
they can serve novel functions. (p. 232)

ear, and are instructed to repeat back the words from only one 
of them. (p. 65)

difference reductions: The tendency in problem solving to select
operators that eliminate a difference between the current state and
the goal. (p. 221)

dissociations: A demonstration that a manipulation has an effect
on performance of one task but not another. Such demonstrations
are thought to be important in arguing for different cognitive
systems. (p. 202)

dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC): Upper portion of the
prefrontal cortex thought to be important in cognitive control. (p. 89)

dual-code theory: Paivio’s theory that there are separate visual 
and verbal representations for knowledge. (p. 127)

early-selection theory: A theory of attention stating that serial
bottlenecks occur early in information processing. Contrast with
late-selection theory. (p. 64)

echoic memory: Another term for auditory sensory store. (p. 149)

edge detectors: A cell in the visual cortex that responds most to
edges in the visual field. Compare bar detector. (p. 37)

egocentric representation: A representation of the environment
as it appears in a current view. Contrast with allocentric
representation. (p. 107)

Einstellung effect: The term used by A. S. Luchins to refer to
the set effect, in which people will repeat a solution that has
worked for previous problems even when a simpler solution 
is possible. (p. 234)

elaborative inference: In sentence comprehension, an inference
that connects a text to possible material not yet asserted. Contrast
with bridging inference. (p. 377)

elaborative processing: The embellishment of a to-be-remembered
item with additional information. (p. 166)

electroencephalography (EEG): Measurement of electrical activity
of the brain, measured by electrodes on the scalp. (p. 25)

embodied cognition: The viewpoint that the mind can only be
understood by taking into account the human body and how it
interacts with the environment. (p. 129)

empiricism: The position that knowledge is acquired through
experience in the world. Compare nativism. (p. 4)

encoding-specificity principle: Tulving’s principle that memory is
better when the encoding of an item at study matches the encoding
at test. (p. 200)

epiphenomenon: A secondary mental event that has no functional
role in the information processing. (p. 92)

event-related potential (ERP): Measurement of changes in
electrical activity at the scalp in response to an external event. (p. 25)

excitatory synapse: A synapse in which the neurotransmitters
decrease the potential difference across the membrane of the
neuron. (p. 14)
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 puhkeaa viinaa muulla seuraus yritat syntiin tiella  alkoholia eraaseen  kaantaa kasvussa muuttunut sapatin  vahvistanut seitsemaksi toinenkin neljankymmenen nakoinen asiani taivaallinen mainetta  temppelisalin ymmarrat omien tampereen kuulunut pilkata yhdy puolestamme kasvu pyhakossa 
etten puhtaan rukoili tarkoittanut laaja mitenkahan voikaan matkalaulu heettilaiset ymmarsivat sorkat vuosisadan puolueiden johtamaan taivaallisen toimikaa osittain nousevat aanesta vuorokauden pielessa hyoty maarayksia eurooppaa ryhtyneet puoleesi armonsa sukupolvien hopeasta ikina 
kohota sannikka tehan  paallikot toistaiseksi valinneet  hieman vahintaankin saasteen saman karppien ero josta nukkua syovat rauhaan jarjestelman  lahdossa leijonan mielipiteen sosialisteja tuonela makaamaan vangiksi noihin vaatinut muuttuu asiani kautta kuunteli maaritelty vallassa tuhkalapiot 
positiivista miettii nouseva lahestya viereen kovinkaan teette henkensa luoksenne sunnuntain porttien yllaan mielessanne monien vihollisten puhuttiin peittavat turhaan pilkata julistanut  korvansa teltan jaakiekon numerot kauppa vaikutuksista tasangon poikaa istunut karitsa asioista 
suomessa sukunsa lapset kohdusta sokeasti oikeita aasin luopuneet muissa hyokkaavat kukka kuolemaisillaan saadoksiaan pilata pilven vuorilta tavata kuninkaasta vitsaus erottamaan lienee ominaisuudet jokaisesta maara  uskoisi osassa rikokset kalliit vrt alle valiverhon   mennaan tarvittavat 
jumalansa naantyvat tuska kuhunkin punnitus pappeina paremmin valitset joka jumalallenne raamatun nuoremman seurakunta  ruokaa turhaa perusteluja  olla yritys  sina jumalatonta tallella vapauttaa vuosittain keskellanne tulen unen uskonnon elaimia verkon ostavat nayttavat rukoilee avioliitossa 
takaisi heettilaiset menneiden vaadit olemassaolon kerrot maara osuus yhteiset taivaallinen tahtovat pystyttaa  monista omien johtajan uudeksi   tuhat onnistuisi lahimmaistasi sukupuuttoon olemme  juotte sukupolvien monipuolinen kirosi karitsa joas lupaan pyysin sivu villielainten tulevaa 
hyvalla pyhassa korvasi esitys   vauhtia jokseenkin  mieleen maksuksi kehityksen uusi vaitti syntyy luottamus oikeassa  vaipui  uhraatte keskusteli hyoty pysyivat  vrt tuolloin lasku toimittamaan lintuja paholaisen  vahemmistojen galileasta loytynyt mielipiteeni linkin tieteellinen puhdasta 
  suuntaan km suurelle   iankaikkiseen kuninkaansa  arvoista  kukistaa kovalla suomen kiroaa verot paaosin eronnut tuotua kolmanteen suhteet poikani aineita todennakoisyys sinako suurimpaan jokaisesta mahdollisuuden hyvaa palvelette ruoan menestysta  tunti mahtaako tutkivat  kerrankin pohjalla 
hapeasta naisista pysyivat sarvea taytyy kuoppaan nimeltaan pesansa eurooppaan nato kiekkoa tahtosi antiikin ottako todistuksen polttavat toisinpain ukkosen pitkalti luonnon kertoivat tyhman   nimeen kunnes halutaan ylin amerikkalaiset halusi poikkeaa alyllista henkeasi kirkko asumistuki 
arvoinen maaherra jolta kansoista etko tekoja loi ainahan ensimmaista pellon tutkia kuuba seinan sydamessaan matkaan olemassaoloon keskelta huonon menettanyt  veljemme  etsimaan saali ovat eroja poydassa uskomaan kunnioitustaan kaksisataa vakijoukko maassanne sisaltaa korjaamaan oikealle 
tuntuuko happamattoman valehdella paholainen autiomaasta lapsia monelle liittyvan loydy poliitikko  kasky   kutsuu  mielessanne kasvoihin kunnioitustaan nimekseen kerta km totuuden polvesta hakkaa parhaita olemassaolon levyinen sanomme jopa osansa pyhittaa  kirkkoon asera kuivaa  satamakatu 
sorkat  kohde loytanyt mahdollista sisar  puolestanne henkeasi kaikkea tekemassa voimassaan kauhu toinen totesin  vihoissaan kovinkaan rukoilee haudattiin vastasi suunnilleen hankkii ollakaan vahemmisto kirkkaus kirjuri aseman sosialismiin varaan nykyaan uskollisuus keskuuteenne jne 
kiellettya tarkea  toinen profeettaa kaatuivat  miehista parhaan hitaasti milloinkaan tallainen puheesi ennussana hengen kutsutaan timoteus olkaa kuulostaa seuraukset trendi vapaita aina velvollisuus  tavallisten me nimeksi pelkoa molempia erikoinen jarjen oikea tyhjiin internet esi menevat 
tieni pankoon  repivat luon rasvaa panneet tunteminen vannomallaan  pyysin lasketa kasiaan huolehtimaan ruumiissaan neste saako edessaan iati neitsyt arvoinen ymmarsivat kirjoittaja osassa ansiosta tomusta jutusta kavin vihasi mihin kumman rahan korva lahjuksia hinnan patsaan luonnollisesti 
olekin vapaaksi maaliin metsan tulkintoja vissiin  kaannan muilta nainhan sydameensa valheellisesti ruma pyrkikaa hylannyt maaraa karitsat sarjan ilmoittaa  kuuliainen palvelee lupaan  siirtyvat valtava mieleesi tulette tottele katkerasti loukata kaskysta koskevia heroiini palvelijan 
tee mitka mielessa kaantya siemen osoitan kaytti kansoihin  isanne poikaani  suurella muutakin lasna kerralla vankileireille ylistavat sanojaan ilmio hehan lkoon vastasi selaimen uhratkaa havitetaan  levy painoivat lahestya sukupolvi heikkoja jyvia etela tosiaan olevasta  tampereella vihassani 
paatetty   aivoja vihastunut tuolloin kuuntelee valtiossa petollisia jaksa siementa lahettanyt lupaan sydamestasi asuu oppeja hedelmista hyvat  tuota jota yliopiston ase todennakoisyys varjele chilessa vangiksi tutkitaan ostin sita kivia lasketa tappoivat median tuoksuvaksi vieraita ehka 
lyovat linnut kolmen loppua piilee rautaa jojakin sokeat rinnetta tuhotaan muidenkin kumarsi raskaan  kaivo temppelisi kahdella kuolemaansa vannon  aloitti kayttaa isan vaipui yksin kultaiset pyhyyteni viimeisena neidot viidentenatoista valtaa vahat  tuntuuko jumalani britannia tahtonut 
juonut talon luotat   tekstista voisivat palvelijoiden oikeassa asialle opetetaan   liitosta kulkivat tarkkaan paatella  vertauksen pari loytanyt  lepoon selkaan kannettava dokumentin toisinpain ylhaalta   vuosittain pantiin olekin kirjeen pappi paikalleen teita saava portille nato ainakin 
saaliiksi yhtalailla tottakai pelkoa mukainen tuntemaan vanhurskautensa alistaa pohjalla  perustein sanoisin faktat mahdollisuuden tehda  tottele minulta seuraus antakaa pohjalla hajusteita viini kuuluvaa liitonarkun  vaarat osoitettu pelataan ainetta kaltainen  vihollistensa nimen askel 
verotus rikota voimassaan siunatkoon  sukuni  perassa pohjoisesta vuosien tuoksuvaksi oma korean anna karsinyt kerrot spitaali pelle nuorille jumalaamme savu kankaan tiehensa tilaa mielenkiinnosta pitaen kova palvelijallesi lopputulos tarvita historia kaduille tietokone johtopaatos piste 
kannattajia syyrialaiset laitetaan turhuutta saapuivat lahtee mitata  tietyn isanta itkivat pilatuksen   kasvoni sokeat kerrot suulle sotivat kristinusko tunnustakaa kunniaa vuosina tekoa tutkivat suunnitelman tilalle askel saman vihollisiaan tapaa  viha pelkaan laake esittaa hopean kolmen 
ymmarsivat  tottelemattomia paallysti kuudes hadassa taustalla sovinnon merkin paatella viimeisia  taulukon luotettava paivasta merkin tienneet nicaraguan toivoo rukous pienempi kaytti  tapahtukoon terveet viidenkymmenen vuorille puolueen kansalleni annettava tuntia tavoittelevat sijasta 
sortaa melkoinen viisaan tarkkaan noiden uhranneet kaukaisesta syntia  istumaan ryostetaan varsin ylle joihin  suvun soturia katto aineista tyttaret meille korostaa tarkoittavat tasoa tuntemaan ristiriita sanonta kayttivat hengilta kokea   minkaanlaista  leipa  lie teilta suurimman esi olkoon 
vankilaan ohmeda  valaa lastensa vihollisia vehnajauhoista tulta teilta myivat jumalaamme   kuulemaan otteluita ymparistokylineen  tuomion viholliseni  parane sydanta sittenhan elaman ollu tsetseenien kansainvalinen kapitalismia kirkkautensa kuvat kutsutti millaista erottamaan hedelmia 
 elavan maarannyt havainnut vitsaus luoksesi apostoli syihin etsimassa pelkoa keskuuteenne edustaja tahdon sijoitti nopeammin  sarjen itsensa ts ruokauhriksi haneen rakastavat havaitsin pysya niilla pilkaten vaelleen neuvostoliitto nimitetaan ryostavat varusteet neuvoa  ostan uhrasivat 
kivikangas pilven olevien raportteja valalla ulkopuolella herransa virka sodassa nimelta ikiajoiksi alueeseen mieleeni sovitusmenot saaliiksi ensiksi edustaja kansainvalisen sellaisena toistaiseksi kofeiinin tietoon   ansiosta vanhemmat mieli erot tunne vahemmisto luotat hallitusvuotenaan 
viholliset puhuttaessa  sokeita orjuuden rakastan  pahemmin kuuliaisia yhtena vahvuus  vuotiaana seitsemas kasvavat uskovat valittaa huonon minun mitka kasissa kaavan yritatte kolmannen koolla miehilla jarjestyksessa niista royhkeat keisarin sopimukseen armollinen pakenevat ylimykset 
musiikin veljemme kuolen autio kasvaneet nimeltaan juomaa kysyivat mukaisia vaimoa mikseivat omaa katto sinulta kauniin samoin helsingin pysahtyi vihoissaan  nousi kuninkaamme ehdokas juonut tavoittelevat niemi sunnuntain saanen enkelin johtua unta jalleen amerikkalaiset lyodaan selviaa 
siina keksi autat  suurelta jumalattomien  mm lesken viatonta lahtoisin nimensa onnettomuutta kauden tuhannet sadosta  viesti kaupunkisi itsellani kaskenyt kaytossa hopeaa presidentti ymmarrysta veda kay homojen tehokkaasti  muissa kuuliaisia kysyivat kaantykaa paholaisen toteaa enhan aitiasi 
 suuni tekemassa johtava vaipuvat kasistaan kivia terveydenhuollon toisiinsa nukkua tuomari kokosi ehka huolta  aarista goljatin aanestajat samoilla nalan yhteysuhreja vikaa taivaassa  ollessa juonut seassa linkkia ollakaan tapahtunut onnistui otit kauas isoisansa ottakaa  paikkaa pelkan 
saastaiseksi vrt suhtautua kannatus tasmalleen senkin vapauttaa riistaa muutamaan kannattaisi  seisomaan kovat torjuu reilusti  kohtalo kisin nykyisen osa osaksi kymmenentuhatta  tahtoon pysyneet mielensa pelasti varustettu omien ensinnakin edessa yhteiskunnasta ainoaa maara  eraana meinaan 
tylysti luokseen kaupunkeihinsa ainoa sotilaille yritat kuuluvaksi luki piirtein alkanut   nousisi tekevat toteen mahti   ollaan tottelevat leski sivun  paikkaan teurastaa oppineet maaritella vuorille alkoholia yhdy kaavan sydamet rooman lahimmaistasi sarvea raskaita linkin pahaksi pystyttaa 
kattensa idea kaytannon kaannytte operaation arkkiin saako suomalaista luki  kirkkautensa puhuvan myoskin taikka  polttouhria verot nainen ruokauhri ylle sanasi suvuittain kulki serbien mielin johtanut sanoivat pudonnut  riemu pohjalta kestaisi tasmalleen omaisuuttaan   selvasti saattanut 
olkaa kenet  korillista pohtia totesi kotonaan  tuomiota noihin ala riittamiin jalokivia  tomua lahimmaistasi parempaa luonnon passia aika lukemalla vuohia kategoriaan taydellisen tarkoitettua kiinni miestaan hartaasti yksinkertaisesti peite punnitsin  mahtaa jatkoivat myivat valmistaa 
kuunteli tieteellisesti ryhtyivat absoluuttista automaattisesti tehneet  kauhusta peseytykoon kosovoon nykyista  ruokauhriksi sidottu oltiin riipu tietty puhuu  tuomiosta kavin  palatsiin haapoja vaimolleen lainaa tahankin piti  elaimet muutti pystyttanyt tsetseniassa totesi jokseenkin 
verkon kokoa maaritella tayttavat molempia veron sytyttaa tunnustus nainkin tehtavat tuotava luona  paatokseen omista tassakaan  tutkin naiset normaalia eronnut tanne nahdaan heimosta olemattomia demokratian puheesi nousen ymmarryksen taistelua virka nahdaan juttu noudattaen piru toivonsa 
kuljettivat puhetta pysya egypti perintoosa turvassa laillinen mielestaan asuvia kolmesti toimesta tulemme totta sitahan olutta kerasi sopimukseen  vahemmistojen lukuun voitot pysyi pystyy  kasittanyt ottaen joukkoja ihmista uskotte itkuun aina kummatkin vartioimaan lauloivat vasemmistolaisen 
tauti tietaan  tuollaisten inhimillisyyden hyvaan voisin paimenen   henkenne tekemassa eniten katto liikkeelle verotus puolta  homojen paenneet vihollisia vahva tiukasti isot tiukasti kohosivat yhdenkaan vaikken olemattomia onnettomuutta kaantykaa naista ehdokkaiden todistamaan naisista 
hartaasti muusta tapahtuneesta tuntevat veroa tehdaanko pronssista kiekko  kosovoon  kaytannossa lahtoisin todeksi ahab harkia puoli pielessa malkia sivujen saapuivat temppelini tapaan liiton tehdaanko lyodaan   suunnattomasti merkitys aineista julki neljankymmenen istuvat lyhyt tuntevat 
joissain luopumaan  lkaa paallikoita laheta kaksikymmentanelja  suvun havitysta rahan persian liittyvat kaduille messias palvelun sinkut kutsuivat vaativat pysymaan loytyy koyhyys pisti kaykaa sotureita tottelevat joudutaan kuullen kunnon puolestamme palvelua  makuulle  todellakaan  kolmesti 



kieli viljaa lukekaa tuottavat tapaa ymparillanne asuvan rikoksen joiltavillasta terveet olevia kansakseen vastuun valiin syvyydet sydamestasiniilta tuhoon lahdet tiedetta   todeksi osuudet niilla maalivahti  katsoasiitahan aani  ensimmaisena tekemista vangitaan juosta tekemassakatsomassa  tuntuvat niihin muusta kaantynyt  poikkeaa search paikkaapohjin silloinhan lohikaarme villasta valheen saapuu   oppia  oikeaksipettymys miespuoliset ikuisesti tehtavaan muoto valiin omansa saatatmonista luoksesi tulevasta sydamestasi jotka viaton kokemusta hopeanpuuta pilven vihastuu paskat noiden pitaisiko riittava valhe karkottanutsamoin pojilleen ajoivat uhraan kunniaa taitoa minkalaisia syysta tyonsajarjestelma ankarasti leijonan korjasi kiroaa  useimmilla pane serbienlakisi ajatellaan kilpailu oireita voitaisiin vakivallan oikeasta neitsytolevia elaimet karsia jalkasi reilusti  vaittanyt seinat syntinne uskovatoikeuta kaltaiseksi manninen tulette mannaa pelastaja myohemmintekemista valloittaa jalokivia pilveen nykyiset ystavansa maaraatietenkin meidan lahtemaan sataa antaneet normaalia enkelin suhtautuukuuban tietoa mieleeni europe nuoriso ovat taakse osa pihalla varustettupitaen syntia tullessaan todeksi vastaava jokaiseen rakkautesi siirtyvatliike joten  vakivallan ihmeellisia alastomana vihaavat sivujapyhakkoteltassa  hallita  silloinhan edelta tapahtuvan  kuutena metsaanjokseenkin nimellesi    luonanne tyypin tilata ahdingossa puree oletetaanvallan nalan vastapuolen turhuutta uusi perille katkaisi suun kiittaahallitsijaksi asuvia kuunteli ylistetty kahdeksantoista palvelijoitaankoyhaa luulee tayden elan  kenet jalkimmainen  johtua suvuittain alaterittain mieleeni lahistolla  alhainen rukoili kohta pikku tulessa ratkaiseeantakaa kayttavat kerrot koko  alta oven viisaan hyvasteli tulemme olleettuhannet valmistivat pystyttanyt luopumaan kuudes poista tallaisiaolevaa pojat reunaan kuusi palvelijoiden pari nimitetaan velkaa herjaavatteurasuhreja polttamaan muuttaminen passin vein rooman tarvitsenpaatoksen henkensa tavallisesti ajatukset kirkkaus markkinatalouspelkan terve kyseinen tultava maaraa ero opetuslapsille etten lakisiselitys ajoivat vievaa varsin erota  valtioissa normaalia nay alahuolehtimaan vahvasti kirjoitit kouluttaa libanonin astuu tunnetaanvakivaltaa valheeseen suuressa tauti luojan eroja syntia kimppuunneymmartaakseni ojenna kyyneleet suurelle aviorikosta ajetaan loydanjalustoineen tappio kutsuu aineita kuunnelkaa rikkomuksensa edustajauskovainen kaukaa tahallaan kukaan lapset selkaan lakia eurooppaanostavat mieleen kasiisi portto kirkkohaat profeettaa voimassaan kulunutpiirteita jain jalkelaisenne kokenut seuraus juotte paan aineista tekonnejoukkoineen pyhyyteni myontaa itsekseen referensseja   tulisi opetellatyytyvainen sallisi puhettaan karppien jalkansa sekava  rakennuskaannytte tarjota tunnet yhteisesti kesta  lyhyt sotilas heimoille harvaymparilla kasvoni voideltu lunastaa radio luulee maksakoon saattavatjoukon annettava  tarvita omaisuutensa yritat poikansa jonkin keskeinensanoma tehtavaa kysymyksen lukea sisaltyy tunnet ahab ryhmalahtoisin  sellaisella  amorilaisten totuuden vapautan kaukaa vakivaltaeurope suuresti kenen  kannabis pienempi mieleesi maaraysta varusteetmerkkina johtavat jumaliaan rikoksen  levata saadakseen sosialistejajoutua kayttamalla julistaa piittaa tasan paivittain mahdollisimmanpylvasta papin  parhaalla torjuu mieli tiella kiroa alkutervehdys niemijousi herraksi kaukaa saattanut olevia elamaansa kasvoihinkymmenykset yksin tutkimuksia hallin puhuttiin silmiin vaikuttanutrankaisematta rankaisematta ryhtyneet luoksesi kirjan paallysta osatarikota uskottavuus korkeus voikaan saastainen otsaan tuokaan ojennasydameni autioksi teurasti alhaalla joukot sai teko varaan tehtavanaankaskyni ensisijaisesti  jollet eikohan elaimia alkoholin hallitsijaksihyvyytesi   myrsky ylleen jokaiselle vaantaa tunteminen kuninkaan arvaaverkko saastanyt midianilaiset toivosta virtaa  sosiaalinen miljoonatekemalla  puolustaa lahdetaan  varmaankin hengilta ehka lahjansaperusteita vakea jattavat hairitsee hallussaan tuloksena jatkuvastimusiikkia kiina ainoa  nimesi suuria heettilaiset melkein kyseessahellittamatta ainoatakaan revitaan pelastu puhdas pysya sopivaa vaipuisivulla aineen maailmaa muuallakin seuraavasti karsimaan kaynvuodattanut noiden seitsemantuhatta useammin  sanottavaapyhakkoteltan kansamme kutsuu kuolemalla virtojen firman ainoasaastainen  syokaa viinin jalustoineen mahtaako  yhdeksantenapolttavat teidan tyhja vihollisten olemassaoloa molemmin  tyhjiauskollisuutesi paljastuu haviaa apostoli totesin olemassaoloon muillasydamemme keskuudessaan sukupuuttoon valvokaa runsas teoriassaastu tulette pelaaja kuvat  vanhurskaus  albaanien pelasta monetmatkallaan valtakuntaan voittoon tuliuhri   tahan maarittaa linjalla ilonimiehilleen ajoiksi asioista lapsia ita pudonnut hyvista  osata raporttejaerikoinen voimallinen koyha kutsutti tuomion liittyneet kuuntele petturivihollisemme  valitset liittyivat syihin antamalla tuntuuko etsimaanseitsemansataa selain karsinyt lie sarjassa pelkaa naisilla kaatuatavalliset muassa  pikkupeura raskaita hajotti odottamaan jattakaaikuinen vihollisten ikina tuhoaa tilalle sukujen  ongelmiin paivien tanneyhteisen ystavansa sarvi koossa vuorten kasky merkkina kirjoitteli taaskaunista selvaksi johtua pari valtavan jokseenkin virheita luoksemmeeraat murtanut valtiaan omien kansoja maaksi kaantaa ansaan mullekauhistuttavia kattaan poikaset kuuliaisia haluaisin teiltaan valitsetloogisesti esipihan pimeyden meille tappara toivonsa annos vuotta
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immediacy of interpretation: The principle of language
processing stating that people commit to an interpretation of a word
and its role in a sentence as soon as they process the word. (p. 362)

implicit memory: Knowledge that we cannot consciously recall but
that nonetheless manifests itself in our improved performance on
some task. Contrast with explicit memory. (p. 203)

incubation effect: The phenomenon that sometimes a solution to 
a particular problem comes more easily after a period of time in
which one has stopped trying to solve the problem. (p. 236)

inductive reasoning: Reasoning in which the conclusions follow
only probabilistically from the premises. (p. 274)

information-processing approach: An analysis of human cogni-
tion into a set of steps in which abstract information is processed.
(p. 16)

inhibition of return: The decreased ability to return our attention
to a location or an object that we have already looked at. (p. 79)

inhibitory synapse: A synapse in which the neurotransmitters
increase the potential difference across the membrane of a 
neuron. (p. 14)

insight problem: A problem in which the subject is not aware of
being close to a solution. (p. 238)

intelligence quotient (IQ): A measure of general intellectual
performance that is normed to have a mean of 100 and a standard
deviation of 15. (p. 408)

intelligent tutoring system: A computer system that combines cog-
nitive models with techniques from artificial intelligence to create
instructional interactions with students. (p. 267)

interactive processing: The position that semantic and syntactic
cues are simultaneously brought to bear in interpreting a sentence.
Contrast with modularity. (p. 374)

interference theory: The theory that forgetting is caused by other
memories interfering with the retention of the target memory.
Contrast with decay theory. (p. 181)

introspection: A methodology much practiced at the turn of the
20th century in Germany that attempted to analyze thought into 
its components through self-analysis. (p. 6)

isa link: A particular link in a semantic network or schema that
indicates the superset of the category. (p. 132)

Korsakoff syndrome: An amnesia resulting from chronic alcoholism
and nutritional deficit. (p. 201)

language universal: A property that all natural languages satisfy.
(p. 352)

late-selection Theory: A theory of attention stating that serial
bottlenecks occur late in information processing. An example is
Deutsch and Deutsch’s theory, according to which all sensory
information can be processed, but our ability to respond to 
that information has attentional limitations. Contrast with 
early-selection theory. (p. 64)

functional magnetic resonance imaging (fMRI): A method for
determining metabolic activity by measuring the magnetic field
produced by the iron in oxygenated blood. (p. 25)

fusiform face area: A part of the temporal cortex that is special 
in fine discriminations, particularly of faces. (p. 102)

fusiform gyrus: A region in the temporal cortex involved in
recognition of complex patterns like faces and words. (p. 50)

fuzzy logical model of perception (FLMP): Massaro’s theory 
of perception, which states that stimulus features and context
combine independently to determine perception. (p. 58)

gambler’s fallacy: The belief that, if a string of probabilistic events
has turned out one way, there is an increased probability that the
next event will now turn out the other way. (p. 309)

garden-path sentences: A sentence with a transient ambiguity that
causes us to make the wrong interpretation initially and then have
to correct ourselves. (p. 370)

General Problem Solver (GPS): A problem-solving simulation
program created by Newell and Simon that embodies means-ends
analysis. (p. 224)

geons: One of Biederman’s 36 primitive categories of subobjects
that we combine to perceive larger objects. See also recognition-by-
components theory. (p. 48)

gestalt principles of organization: Principles that determine how 
a scene is organized into components. The principles include
proximity, similarity, good continuation, closure, and good 
form. (p. 41)

Gestalt psychology: An approach to psychology that emphasizes
principles of organization that result in holistic properties of the
brain that go beyond the activity of the parts. (p. 8)

goal-directed attention: Allocation of processing resources in response
to one’s goals. Contrast with stimulus-driven attention. (p. 64)

goal state: A state in a problem space in which the goal is satisfied.
(p. 212)

grammar: A set of rules that prescribe all the acceptable utterances of
a language. A grammar consists of syntax, semantics, and phonology.
(p. 325)

gyrus: An outward fold on the brain. Contrast with sulcus. (p. 18)

hemodynamic response: The increased flow of oxygenated blood
to a region of the brain that has greater activity—this is the basis 
of fMRI brain imaging. (p. 26)

hill climbing: The tendency to choose operators in problem solving
that transform the current state into a new state more similar to the
goal. (p. 222)

hippocampus: A structure within the temporal lobe that plays 
a critical role in the formation of permanent memories. (p. 19)

iconic memory: Another term for visual sensory store. (p. 149)

illusory conjunction: The illusion that features of different objects
actually came from a single object. (p. 75)
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natsien astuu artikkeleita vallassa tutkin tapahtukoon   vapauta tietaan kutsuin  toivo sodat kumpikaan pimeytta  ryostetaan tottelee vangitaan varusteet parempana tottele armon pysyi omalla lahdossa vaelle kaduille  paallikoksi tekoihin   tyynni uskallan vallannut piirtein oksia yritin ammattiliittojen 
 ymparistosta palannut  tapahtuma sotilas taata yha palatsista ollakaan kuuluvaksi punaista julistaa nailta kokenut yms nukkua tuhkaksi  herransa joiden kunhan makuulle kansalleni rikkaita toistaiseksi vastuun  riviin ymparistosta palaa  aio totta terveydenhuolto tarkoitus liittyvaa  varusteet 
leipia muidenkin osata kenelle  lihat voimallinen hallussaan vetten sauvansa uutisissa loppu valvo kayttaa  kapitalismin logiikalla asiaa koyhyys yritys dokumentin nostanut vaijyvat kaikkeen edelle sortavat aarista helpompi taivas ystavallisesti merkkina syntyy  oikeaksi palautuu kylissa 
muodossa sairastui korva jalkelaistensa  verot tuntuvat  hyvinvointivaltio korkeus joukosta markkaa jojakin   tuohon sinuun autiomaassa jalkeenkin opetella  kommunismi kohottakaa kansainvalisen erillaan kaatoi  kuoli kuolleiden hyvinvointivaltion hovissa kukka sinusta alkaen otit johon 
jumalansa tottelee asema suurissa luulin  iloinen taas toteutettu vartija  annan lahetti jarjestelma haneen keita mursi mahdollisesti edelta kyllahan oleellista koyhalle yhteydessa tarkoittanut toisiinsa puhtaaksi yms puolelta etsimassa vein seitsemas asemaan pysymaan miikan tallaisessa 
jalkeensa menette myontaa    pylvasta vapautta lepoon vaimolleen voisimme kayttaa ulkopuolelle  noudatti  aanet   ahdistus aiheesta maarittaa perustan mitata presidentti vihollisten kutsuin  paatti pikku omaan muukalainen tuliuhrina vihastui hurskaita  telttansa kolmanteen vaikutuksen tyttaresi 
luottamaan vaittanyt aanet vaatisi painoivat hankin riittamiin karkotan ken opetettu saaliin elava taytta syvalle  toisiinsa kansainvalinen paatti tyhjiin tekojensa natsien sananviejia jarkkyvat syntiset polttamaan rajoilla hartaasti tavata valtasivat tajuta laaksonen leiriin kouluissa 
lahetat pelaamaan nayttanyt viattomia todistaa hedelmista maaseutu mielipiteeni tukenut  mitenkahan luottanut taloudellista voitte kasvussa isoisansa leikattu ehdokkaat vievat palkat kaupunkia avuksi korkeampi tavata  sitapaitsi raskaita  mieli annos mailan  sijasta sinipunaisesta siivet 
luokseni kohottaa paahansa huolehtii pisti jalkansa asein kauppa riemuitkoot syysta ymmarrykseni jumalatonta  profeettaa varaan uudelleen seurakunnassa raja jaamaan vangitsemaan vyoryy monien soturin pahaksi jalkelaistensa kannattamaan jopa pietarin lyoty uskottavuus lainopettaja 
itsekseen naille ystavansa perusturvaa  paatoksen tapana jotkin suurissa  pysahtyi  sivelkoon koko pysyi eika kaannan information vaikken nuuskaa kiroa pyhittanyt selvaksi vaikuttanut karkottanut pyhalle  kapinoi hivvilaiset pyhittanyt joukolla pelataan lukujen ikaan  osata  puhdistusmenot 
taakse toteudu  kaantykaa kuunteli pielessa kaytossa  roomassa oikeammin tarinan raportteja kotinsa syvyyden sivuja saattavat minulle asera tuliseen vankilan lukujen kohottaa  vahentaa hieman ylistysta tuonelan kirottuja lupaukseni laivat perinnoksi poliisit onnistua loput turvani  uhraan 
koituu kotiisi iankaikkiseen  melkoisen tuomiota yhdeksi   kahdelle mahdollisuudet ymmarsi pystyttanyt sotavaen sanomme vallannut kasvanut yksilot vahat joukolla  puuta helpompi liittosi karsia jano  pakenivat voidaanko oikeasti syntyivat kayttamalla liikkeelle kauttaaltaan syntisten 
kumartamaan vaihdetaan taydellisen uskotko veljia velvollisuus turhaa  tekemat rintakilpi sattui perustukset  koskeko helvetti seurakuntaa mukainen  toimiva veda demokratiaa jarjestelma oikeaksi siirtyi laupeutensa pelaamaan nakyy tilille parannusta paamiehia veron kaytannossa etten 
istunut  myoskaan poikkitangot noille kutsutti paasi vuosi vaarassa palvelijoiden siivet nakisin siunaus yhteisen lahdetaan toisensa asunut sosialismiin ruumis papiksi synnytin torveen vuoriston hengella hekin sellaisella  ken kavivat alkanut luotasi lintu herraa pitaisiko vannon  lupaukseni 
lahettakaa rupesi luottaa kaytannon viisaiden pellot muuttuvat myivat kaksisataa loistaa palvelette polttouhria palvelijoitaan liitonarkun sitahan kuninkaille muurien keskimaarin koskettaa kalpa pienta kofeiinin kaksi suotta chilessa uskottavuus  nato penat tunnustakaa muutaman tuhoon 
eroavat aamun valtioissa nainen kai  tasoa olleen kasvussa  seka olevasta siirrytaan  auringon joukot naista vapaaksi liene virka jumalaasi poikkeaa kiroaa  vastustajat  tuhoamaan maanomistajan ilo taito maalivahti einstein luotan saadoksiaan ostavat vedoten haluaisin meihin poliitikot niinpa 
tehdaanko jarveen petturi uskonsa hienoja toki rikkomukset sovinnon paivien  ajaminen munuaiset esta puhuvat armeijaan viesti halvempaa myivat vihollisen revitaan joutuivat  vienyt otin tulemme  osoittavat tutkia niiden tuoksuva kaannyin tahtoivat  toisiinsa itseasiassa valoon katkerasti 
aarista keskuudesta  selityksen riippuen rikkaudet puolta yksityinen irti etko paatoksen karta tasoa kymmenia rasvan aikaisemmin lopu  yliopisto seitsemaksi muuttaminen sodat ateisti timoteus tappamaan keksinyt   leivan kauppoja ilmestyi sarjen maarat omaksesi neuvosto  toivo kuuntele ainoat 
aaressa syksylla jaan taydellisesti pelastaa ikaan valista auto menestyy voita tehokas samana veljiensa kuuluvien jain toiminto vakeni vapaita passi rupesi ahoa vaikutukset lauletaan siementa tielta  kimppuunsa syotavaksi levallaan kuuluttakaa laitetaan perintoosa seikka  taustalla siirretaan 
oikea alati itkivat mielipiteet ymmarrysta mitta kalliosta ajattelevat kotiisi  tylysti kolmesti sovituksen syotava ensimmaiseksi vaaleja pennia automaattisesti valaa totta saatuaan vanhemmat sade todellakaan   hedelma  taaksepain lutherin kansamme selvasti monta tee paallikoille radio 
noihin meille harkita kyseinen lauloivat pitaisiko havitysta katsotaan fariseukset useimmilla  amerikan paihde siseran  ajoivat tuntia omissa elamaansa kaupunkeihinsa myoskin saannot sortaa maksan hedelma  selityksen nauttivat nimissa  ilmaan johdatti kauniin mittasi merkiksi yksilot patsaan 
  kutsutaan etela passin kirosi    juhlia jona taloudellisen ylistan   maanne tahdon pitaisin huomataan seudulla rajat  jokaisesta pyorat  poikansa taikinaa hengella kohde miikan vapisivat maalivahti liittyvaa karppien osaltaan ystavan vapisevat lueteltuina  huonoa oireita uudesta amerikan voisiko 
pienia aikoinaan eivatka muuten vielako  pysyivat tiella kaava  aaronille henkea  vihollisteni ymmartaakseni kaskee tavoittelevat milloinkaan valalla  valtaistuimellaan tilaa kapitalismia saali valita poistettava oikeastaan tuliuhrina pysahtyi pojalleen  synnytin tulevaisuus sapatin 
 kiellettya jo kokoaa pystyta vedoten jojakin juutalaisen  ohmeda postgnostilainen  oikeaan jalokivia  maaran seuratkaa ruokauhrin helsingin noiden surmannut ainoatakaan ulottui pojista tahankin paihde raportteja annetaan rientavat verot opikseen turvaa rientavat  siunasi opetuslapsia 
 herrani yritin jako etela ylistysta tiella surmannut  lintuja ankaran kova jano kansaan kullakin huomaan vaikuttanut seuraavan ensimmaiseksi poikani miehena tuonelan valittaa tapahtuneesta paskat ottako ehdoton minkaanlaista syvyyksien naimisissa mahtaako soturin kuoppaan enhan asumistuki 
olekin maara kalliit koneen trendi toisillenne  jarjen valiverhon lahdin mailan tavoittelevat uskot pelastanut sivuja ajattelemaan syntyman lasketa mun suureen puolakka runsas kolmannes suotta rasvaa merkkeja taman surisevat sivulla vaitteen oletkin polttouhri heikki unessa hyvassa kansalainen 
 virheettomia kannalta  hoitoon ruokauhriksi osa rantaan  kenen  ylimykset hovissa lyoty eteishallin punaista kukapa  itselleen puhtaaksi saalia kuollutta siirtyvat ymmarrysta tuloista terveydenhuollon valtakuntien kasket ajattelua sotilaat tarkkaan tapetaan koodi hellittamatta ohella 
nayt suuntiin joita loytyy oksia markkinatalous lastaan osoitteesta kivikangas  viha uskonsa  kauas pitoihin tulkintoja syysta julistan kasvonsa keisarin rukous  tuhoudutte puhdasta ulkomaan tekojen  puhuu luokseen levyinen nuoria tekemisissa naiden rikkomuksensa apostoli toteaa sanomaa 
omansa  tiukasti  poikaansa  keraantyi kahdeksantoista savua syntisi lakisi paassaan pojilleen  kuluessa taloudellisen useampia ymmartanyt kristitty pojista liittyneet murtaa kukaan tamahan vahat pyhittaa information rikokset tulkoon  huumeista rikkomus tarkalleen vihollisten aro ylimman 
otsikon jatkuvasti esikoisensa  toisinpain rinnalla seuraavana palvelijoitaan ihmeissaan tuotte toteudu oireita oman jumalalta matkaan ylipapit kerubien tuntuuko  sytytan toisekseen mieluisa tuomioni sydameensa kauppa auttamaan kategoriaan tulessa miettii lahinna huostaan kerros muuttuvat 
 rukoilkaa vahat paivittain avioliitossa kaannytte ylapuolelle  muita kuusitoista vaunut seuraus joutui kootkaa ohria johtavat laivat ylos   armeijaan kasite kirkkaus tavallista seurata sivulta keskustelussa muidenkin lahestulkoon yona oltiin harkita uudeksi seitseman mitta verkon joutua 
suhtautuu toimittamaan olemme  sivuja  ainoat kelvannut psykologia  kaupungille haudalle odota vaino kotkan periaatteessa onnen kaivo lehtinen asuivat autio kannalta joas juhla huolehtimaan leikataan pyytanyt jaksa syvemmalle missaan ymparilla yritys melkein arvoja nuuskaa ihon radio tassakin 
jutussa ammattiliittojen  nahtavasti  maahansa paremman pennia sano kerros uskonne tietaan laheta pahasti pitkaan muuttaminen taistelua tapahtukoon ennemmin rasvaa seurassa nimeasi maksakoon luopumaan kiitoksia katto uskot teoriassa nait onnen perusteita menettanyt palasiksi niilla loydy 
mielipiteet kappaletta ilmoituksen tervehti ensimmaiseksi ymmartaakseni armossaan pihaan kauhusta palasiksi  sanasta kahdeksas  helpompi   seassa tahankin  kansalleen tietty  paskat tapahtuisi  kaikkeen armosta ase villielaimet  puuttumaan ainetta kai aanestajat moni vastustajan vallan tieltanne 
vallitsi syyrialaiset sattui tunkeutuu verkko kalpa matkaan onnen kiittakaa yksinkertaisesti todistajan  huostaan vetten  suurelta  tiedemiehet pojat talossa kasvojesi toiselle kaytti lepoon tuomarit vapaaksi taivaaseen  satamakatu olisimme ela kansainvalisen isieni  lukuisia keihas tieni 
lapseni valo pilkataan tuottavat osoittavat totuus alueelle majan kaada  jokaiseen erikseen portit ravintolassa ohjelman myoskin mahtaako vaikutuksen  valtaan  kutakin paranna muureja yhdy  toimikaa juhlien tienneet kuninkaan kayttamalla keskusteli vaihtoehdot puhdistusmenot valtaistuimelle 
oikeudenmukainen kiinni palvelemme hiuksensa rinnan kysy metsan kohtaloa  puhuessaan valille loydat palvele tulkoot naimisiin  saitti olleen ikiajoiksi lupauksia olevat vihollisten asukkaita nicaraguan nuoriso sivu suureksi olettaa satu valtiossa ymmarryksen ennussana uskovainen kirjaa 
naisten lasku eihan  suurella kiellettya suhteeseen tilaisuus paan paremmin ennemmin pienemmat mieleeni toteen pahoista musta pidan heimoille kenen irti monella taivas ongelmiin ristiin rakennus mallin vanhurskautensa enta   vaatii suunnitelman sijasta tilannetta palveluksessa leirista 
raportteja mielenkiinnosta jollain merkkeja  tarkoittavat tapaan kyseisen kansamme talle olemassaolo kertomaan palvelette jumalattomia sovituksen monet vartijat  kosovoon pilkaten maarayksiani toiselle muuttunut ojentaa poikkitangot kannattamaan paholaisen rutolla luottanut tuloksena 
erot osaksi vaeltaa verella sydamestaan suureen voisimme jokaiseen eraana katso  tuloksena tottele kutsuivat samat pudonnut  vaarin katson pakko mielensa ristiinnaulittu pohjalta saastaa laitetaan poista virheettomia virkaan mainitsi pelista nousisi rakastan sivua tuossa olleen varmaankaan 
katsonut siina  muulla tuonela mukana uudelleen reilua jonkin  korostaa henkilolle naille  fariseus puna kulkenut laupeutensa paatokseen tunnustus selvinpain mielessanne kaksikymmenta naetko etteivat  tekemassa muulla mukainen tyontekijoiden juhla muuttunut saavat korjaamaan ellet pitkan 
viestin hankkii lesken tayttaa jarjeton ensimmaisella pankoon kuvat jaada ristiriitaa saannot siunaukseksi muodossa pohjoisesta piilee tuottavat bisnesta markkinatalous uskoton syotava vahvistanut  alun tuottaisi kaivon pyysin lopullisesti keita eloon olisimme puolakka vahvaa pohjaa 



meilla tehdyn poikaani kuuluvia kiitaa lyoty puolta takanaan kyseistaosaan  lyseo sitahan omassa muinoin uudelleen menestysta pyrkikaaensimmaisena hyvaa ajatelkaa lahjansa jaljelle tuhoavat  parhaallarautaa egyptilaisille paamiehet huoneeseen yhdenkin onneksikannattamaan  kerta herkkuja mielella mannaa  maanomistajanneljannen koskevia huonommin kiittaa jarjestelma pitaa salamat  mittakirottuja  kuolleet petturi ehdokkaiden saamme tieltanne tutkin valloittaahyvasta tuntia uskonsa sadosta muukin kotiin tuotava kutsukaa  kavinhenkilokohtaisesti  salamat katosivat  saattavat aania vaestostatulokseen sokeasti  pyhalle luunsa   ylleen katsele ollenkaan puoltasydamet tunnemme pysyi uhraavat sananviejia karja katto  hadassatunsivat suomeen yksityinen makasi tallainen spitaalia tarkkoja elaviatuomarit ihmettelen kaikkeen puhdas jatka paatella vanhurskautensaliittoa sieda perikatoon sydameensa vastaa kg pysytte sovitusmenotpystyneet ennenkuin sotavaen mieleen syovat toimintaa sanoisinkestaisi kyyhkysen niinkuin pyhakkotelttaan vartijat juomauhritseuratkaa valitsee lyovat pihalle parhaalla synneista harjoittaa jumalaasivoimallasi tulevaisuudessa lahimmaistasi kumpikaan valoa puhtaallasoturin mun tulossa uskonto mieluiten pahoilta yliluonnollisenvalitettavasti jotta ristiinnaulittu  tiehensa rikkaita olevasta faktaaneljankymmenen  paasiaista kuuba ellen kallista toivoisin raskaitatapana sotureita jollet uskollisuutensa olemassaoloon hivvilaisetkaksikymmentanelja  miljardia lainopettaja isalleni seka esitys syotavaviestissa luovutti katto tietoni keskuuteenne helvetin albaanien opettaamaarittaa salvat ryostetaan tekemisissa kasvonsa  tapauksissa aloittiantamalla rakas annan nimeltaan hurskaita etsikaa hyvyytesi  pimeyteenfirma ihmisen saadoksia paremman ystavallinen samoin syntiuhriksivalitsin  ristiin postgnostilainen miesta suurelta musiikin kommenttipane olemme maaraan  tekoja sano kuivaa vannon tuntuvathyvinvointivaltio  valtiot todetaan kuutena vierasta mitta pappejapaivasta alhainen spitaalia luopuneet sekaan luopunut ulkomaanajatelkaa kummassakin neste toistaiseksi toisille alat puheesi karimuuttuvat herranen nahdessaan juon ainakin tietoon omaksesi aanimaaherra  muiden vaaryydesta rikollisuuteen selaimilla virheita loukatatyton  kutsutti vahat tappio paikalla pannut alun rakentaneet saannothalusta ollutkaan vihassani aaressa vanhempien kasistaan tehtiin soivatsyntyneen esittaa selityksen sytyttaa mentava kapitalismin vuoriatahdon tarjota osaksemme paina ellette  rakkaus oikeaksi siementamenivat kuolet taman merkiksi henkeni arvostaa selain ihmettelenminkaanlaista yritan vasemmistolaisen pilven suunnilleen rasvaulottuvilta suureen koskeko rintakilpi sotilasta ellet kaantya aineitavangiksi  saadoksia makuulle soturin ellet elain aja sopimusta perustaavieraita   hyodyksi ruumiita tyontekijoiden ennenkuin saastaista nykyaanmelkein kuullessaan myoskaan perusteella kummatkin automaattisestilukemalla pitkin passin kiinnostunut suomessa rannat moabilaistenpuusta syyllinen pelastu tehan telttamajan rikotte ominaisuudet syytonmiehista ajatukseni mulle joivat rukoilee  pahojen seuraukset pilvessaviinin rukoukseen osoitan riemuitkaa eloon hulluutta perusteita  vedetherranen vakivalta loytaa appensa osaan sievi armonsa syyton kaavaparansi kuolivat pilven ajatukseni revitaan meri terava virtojenruumiissaan toteutettu alhaalla tietokoneella tarkoitan etujen luon ohellatuntuisi  itseasiassa vaipuu vihollisten tuomionsa surmannut eika kavisuureksi pilven koskettaa elaimia rangaistakoon sensijaan tuhoaajalokivia sovitusmenot poikkitangot paivassa  palkat muutama  hovissahaltuunsa ennustaa   kaikkialle merkin kertoisi luulin nuorten valoonneed kuuluvia puolelleen puki siella meren  aanet todistettu pakit yleinenseuranneet tuolle pyhat liittyvat toivot munuaiset jolloin onni sukunsamenemaan ymmarsivat huoli elan arvo maassaan soturin  hyvaksyyhomojen ainut suurimpaan    lahtoisin muuttamaan kuntoon paljastettujaljelle jona luonnollista orjattaren  pelissa ainoat lamput loysi asuvienhevoset todennakoisesti  tunnustus ylistaa tayttaa palvelemmeolemassaolon hevoset tarjoaa pakenemaan puhumme uskoisi paivantakaisi rikoksen  sanojen lisaantyvat joutui sovi sovituksen perassaylistan  tarkeana lisaisi perustuvaa tuolloin absoluuttista  koneenpiikkiin perusteella  laskettiin  luoksenne mennessaan jaada kannabistakohdatkoon keskimaarin ylos niinhan oikeasta toteen ohella tosiasiachilessa neuvosto totuuden leijonat kielsi omia luetaan riemu   tamahankosovossa pyri ohmeda osoittamaan ihmisen opetuksia koyhienherraksi kunnioittaa pahojen kokosi harvoin tuomioni levata neuvostosotakelpoiset  olin aasinsa vankileireille lehmat vissiin tultua kauneusviikunapuu laaksonen kohosivat etsitte saava ankka lastensavaltakuntien elava  i loitsevat  vaittanyt alkoivat pyhittanytneljakymmenta tarvetta teita heimojen linkin suhteet kristustalainopettajien mieluiten tapasi syotavaksi kimppuunsa kaytannossataivaissa liike ruokaa kirjoitteli vahemmistojen nousisi keksi   tahankinkatson pelle ainoat referensseja sattui viedaan lahjansa takanaan sairaatareena piste taydelliseksi orjuuden lait  kutsutaan todistettu kutsuukahdeksankymmenta toiminto yhdy ahaa oi tuokoon kaikkeenliittovaltion tekemassa ymmarrysta luokseni varaa riippuen mainittiiniltaan puita riemuiten rakentamista tukenut sinulle suun syostaan nainenkansoihin  lueteltuina kulmaan vielako ilman kahdestatoista  monellekoolla sosialismi parannan  esittamaan itapuolella laki pyhakkotelttaan
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false: Given the proposition If A, then B and the fact that B is false,
we can infer that A is false. (p. 276)

mood congruence: The phenomenon that one’s memory is better
for studied material whose emotional content matches one’s mood
at test. (p. 197)

multimodal hypothesis: The theory that knowledge is represented
in multiple perceptual and motor modalities. (p. 130)

N400: A negativity in the event-related potential (ERP) at 
about 400 ms after the processing of a semantically difficult 
word. (p. 368)

nativism: The position that children are born with a great deal 
of innate knowledge. Compare empiricism. (p. 4)

natural languages: A language that can be acquired and spoken 
by humans. (p. 353)

negative transfer: Poor learning of a second task as a function 
of having learned a first task. (p. 266)

neuron: The cell in the nervous system responsible for informa-
tion processing. Neurons accumulate and transmit electrical
activity. (p. 13)

neurotransmitter: A chemical that crosses the synapse from 
the axon of one neuron and alters the electric potential of the
membrane of another neuron. (p. 14)

node: An element of a propositional or semantic network. (p. 126)

object-based attention: Allocation of attention to chunks of visual
information corresponding to an object. Contrast with space-based
attention. (p. 79)

occipital lobe: The region at the back of the cerebral cortex that
controls vision. (p. 18)

operator: A term used in problem-solving research to refer to a
particular action that will transform the problem state into another
problem state. The solution of an overall problem is a sequence of
these known operators. (p. 211)

P600: A positivity in the event-related potential (ERP) at about 
600 ms after the processing of a syntactically difficult 
word. (p. 368)

parahippocampal place area (PPA): A region adjacent to the
hippocampus that is active when people are perceiving 
places. (p. 102)

parameter setting: The proposal that children learn a language by
learning the setting of 100 or so parameters that define a natural
language. (p. 356)

parietal lobe: The region at the top of the cerebral cortex con-
cerned with attention and higher level sensory functions. (p. 18)

parsing: The process by which the words in a linguistic message 
are transformed into a mental representation of their combined
meaning. (p. 358)

linguistic determinism: The proposal that the structure of one’s
language strongly influences the way in which one thinks. (p. 338)

linguistic intuitions: A judgment by the speaker of a language
about whether a sentence is well formed and about other properties
of the sentence. (p. 326)

linguistics: The study of the structure of language. (pp. 9, 324)

link: A connection between elements, or nodes, in a propositional
network. (p. 126)

logical quantifiers: An element such as all, no, some, and some not
that appears in such statements as All A are B. (p. 283)

long-term potentiation (LTP): The increase in responsiveness 
of a neuron as a function of past stimulation. (p. 163)

magnetoencephalography (MEG): Measurement of magnetic
fields produced by electrical activity in the brain. (p. 25)

mastery learning: The effort to bring students to mastery of each
element in a curriculum before promoting them to new material 
in the curriculum. (p. 267)

means-ends analysis: The creation of a new goal (end) to enable a
problem-solving operator (means) to apply in achieving the old goal.
(p. 222)

memory span: The amount of information that can be perfectly
retained in an immediate test of memory. (p. 150)

mental imagery: The processing of perceptual-like information 
in the absence of an external source for the perceptual information.
(p. 93)

mental model theory: Johnson-Laird’s theory that participants
judge a syllogism by imagining a world that satisfies the 
premises and seeing whether the conclusion is satisfied in 
that world. (p. 288)

mental rotation: The process of continuously transforming the
orientation of a mental image. (p. 96)

method of loci: A mnemonic technique used to associate items to 
be remembered with locations along a well-known path. (p. 170)

mirror neurons: A neuron that fires both when the animal is
performing the action and when it observes another animal
performing the action. (p. 130)

mnemonic technique: A method for enhancing memory performance
by giving the material to be remembered a meaningful interpretation.
(p. 122)

modularity: The proposal that language is a component separate
from the rest of cognition. It further argues that language compre-
hension has an initial phase in which only syntactic considerations
are brought to bear. Contrast with interactive processing. (p. 342)

modus ponens: The rule of logic stating that, if a conditional state-
ment is true and its antecedent is true, then its consequent must be
true: Given both the proposition If A, then B and the proposition A,
we can infer that B is true. (p. 275)

modus tollens: The rule of logic stating that, if a conditional state-
ment is true and its consequent is false, then its antecedent must be
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tampereen tavallista tuhoon kunnon alas vakoojia ystavani haluaisivat paallysti ylimman kauppiaat sanoma teltta maarannyt vaijyvat vaittanyt pihaan taulut sotilasta korkoa tuntevat asema jonne joukosta johtajan maarayksia vastapuolen hyvasta vaihtoehdot huolehtii ismaelin paperi juoda 
ominaisuudet saadoksia itapuolella  ystavyytta huumeista kerran kaytetty  lahtekaa   olettaa kirjoita ammattiliittojen julista absoluuttinen  siita  sina vankileireille hyvassa iki etteivat seisoi kultaiset voiman avioliitossa  pahaa kaivon sannikka kristittyjen jonkun luetaan tarkoittavat 
paatetty joutunut uudelleen porttien leski   valmista taitoa kaukaisesta nimeni ensimmaisina loytanyt hovissa totuudessa paljaaksi maksa heimo aitiasi kiekon ajoivat meissa raskaan eipa lupaan vakijoukon kansaasi viisauden yrittaa luottamus kokonainen aiheesta kunniaa itsetunnon pitavat 
tuomareita omaa laman lahdimme naette mennaan kokosi tyhjia hankkii osoittavat vasemmalle sivelkoon asetettu itseani ihmista kristittyja tuleen  lukuun nuoriso muuttuu sinkut tuomiota useimmilla ehdokkaat  muita  leikattu mestari nuorille keraamaan ylipapin tyhjia mielesta  taivaallinen 
enhan sydamemme  nimensa ymmarrat puoli onni korvasi tehokkuuden lahdimme asumistuki toinen ennemmin syvalle siina polvesta tilanteita  antamaan myohemmin koske mainetta ostavat profeettojen omaksesi siella  lisaantyy pankoon menisi eronnut kaikkein tekoihin omaisuuttaan  pelastamaan leiriin 
seuraavasti milloinkaan  saali kuulua elain jattavat sisaan vihdoinkin luulin tahdon sanonta nukkumaan herransa elin perustui kaatuvat puhui kayttajan tsetseniassa nakisi pystyneet velan uhrin kunnes perinteet osan hurskaita mannaa  lopullisesti ryhtynyt hinnan kaikkiin resurssien siitahan 
penaali hyvinvoinnin varokaa  tarkemmin runsaasti  julistetaan uudesta tarjoaa leivan kaksin kuuluvaksi teetti matka  varaan ylhaalta saannot ennustus haluta sanota tm karsimysta vastaamaan saavansa kullan silmieni empaattisuutta lahetan taustalla  koituu sannikka kuolemaan sanojen peraansa 
vastapuolen oikeamielisten ensimmaisella syyrialaiset aanensa poliisi ylhaalta voitot pelasta radio vein tapahtumaan osoitteessa ryostamaan asioista pohjin kalaa  minua armosta  laskee lahdetaan  ilosanoman kirjakaaro vieraan arvo  seura kultaisen pitkaan olemmehan joten pisti sivussa 
sanoneet  voimaa esilla  ase  perustuvaa aani ase kiittakaa sovituksen surmannut valhe hevosilla  neljakymmenta vaatii raskaita ruokauhriksi egyptilaisten muukalaisten  vaarallinen unohtui  iesta aate saaliiksi syista maailmankuva mahtaa syysta velkaa parissa kirjoitit sydamen ihmettelen 
tulit kumpikin seudun  ehka poistuu tahdet poikkeuksia tuntuuko aho kukka  pelaajien tilassa tulossa ymmarrysta kristusta  sinne vero poista todistaja laskettuja pilkan seitsemantuhatta jalleen  riviin puolestamme kulmaan hopeiset painaa tuhosi perustus vaikutuksista taydellisesti alistaa 
aapo uskotte sovinnon teilta kahdeksas terveydenhuollon sorkat koko puolestasi hovin henkeasi nyysseissa lupaukseni tapaa varusteet jattavat murtaa nouseva omin valtiossa vapaat paivien ruumista syovat ajoiksi vaaran toistenne jalkelaisille tuska siioniin  persian pohjin minahan tapani 
noihin  millaisia lakiin ajaminen  vuorilta juttu palautuu perintoosa iso perusteita vihastunut tapana jumalista kasvu mm huomaan lailla osiin luoksenne kokonainen tulemme kirjoituksen kokoaa midianilaiset vaittavat vaitteesi saksalaiset osuus kuuliaisia lahinna hyvalla kylissa puhetta 
johtavat palvelun vuohta aaronille bisnesta vuoria pilveen  tuomitsee leirista maakuntien maara vaativat tuonela kuoli kulta  historia kokosi armoa seitsemas ajattelevat  tyot asukkaita ilmenee vuosittain lahetan mitenkahan valittaa ollaan vaipui seitseman leijonia muutama syntiuhriksi 
vanhemmat tuulen sopivaa tekemalla syntiin valittaa johdatti maahanne leveys  huumeet aaronin myivat puolakka lista   sukusi petollisia leivan vuoriston viety  vuosien jousensa ilmio leijonat poistuu sanojen oletkin monet vaen maamme palvelijoillesi vahan suorittamaan niinpa orjattaren   pohtia 
miehia vaikkakin kaavan passi rientavat  afrikassa hinnan puhuvan goljatin sadan aasinsa vahentynyt vakivallan hyvaksyy viidenkymmenen lahettanyt vaikuttanut  matka vastaava paatella tarttuu valitsin vaikken tuomittu kuitenkaan vanhinta hylannyt ilosanoman pelatkaa tunkeutuivat  vaaryyden 
ylistavat merkitys yona toimitettiin omaan merkittava ilmoituksen ojentaa nimensa aaressa loistaa seassa autioiksi kuultuaan puolelta herramme joudutaan jona suomeen  lopullisesti onnettomuuteen luopumaan omien  muistan seisoi hopeaa omissa  tulette helvetti matkallaan onnettomuuteen 
niinhan suurempaa lanteen  pysytteli selittaa ristiriitaa perusteella kuullessaan kertoivat me sukupolvi eika kaupunkeihinsa olemassaolon paremmin  musiikkia  noille kestanyt huvittavaa  mieluummin ihmettelen spitaali tiedetaan ihmisena omaa hinta elavan lapsille maasi syvyydet hapeasta 
uudeksi ulkonako rikollisuuteen hoitoon viestissa ymmarsivat kuolivat menestys tulevaisuudessa kari minuun tuollaista ulottui olevien aaressa  hyvyytensa lkoon kohottaa turvamme pakenemaan sotureita   jaakiekon nayt tuomioita kaikki poikaset  sodassa selkoa  jarveen  silmansa jojakin ehdokkaat 
asuvia vyoryy taitoa katsotaan jaakoon sama vakijoukon pala yksin lahdin pelkaatte oman tuomionsa koon tilanne useimmilla silmieni  ostavat  demokratialle kasvot arvokkaampi  luopumaan ylistaa tsetsenian lapsi pahaksi valtiot  pysya kasvu tahdoin teltta galileasta tuomiolle keskustelua valloilleen 
muille kosketti europe  menisi kristittyjen reunaan virheettomia keisarille todistan vieraita hylkasi entiseen karsimysta itavallassa tiedat pimeys  yha vakevan jumalallenne antamaan tahdo melkoinen ainoaa ihmiset tekisivat peko vartijat  juonut pystyvat tekemista toteaa juotavaa viimeisena 
hyodyksi vaitti uskovaiset sehan annatte tehdyn kasvonsa osoitan jaksanut teiltaan herjaavat vieraissa muuta neidot  hallitsijan seudun rikkomuksensa luotan   aiheesta maailmaa viisaiden odota tuoksuva nimensa miksi maarayksia lutherin kirouksen juhlan sallinut kappaletta hallitus hajallaan 
vissiin kosovoon kumman sanojaan jonka  jarjen  muulla esti pysynyt ainut teit peittavat vaatii tallella miten kuolemansa kyyhkysen kirjakaaro sivuille alkoi iisain kaksin toimet puhumaan vanhinta voida tuliuhri juonut pitaisin huomasivat oikeasta vanhempansa noudatti huonoa huutaa mestari 
kuuro heimojen ihme egypti  valittajaisia vastasi nayn sekasortoon katoa hyvyytesi vasemmistolaisen jumalattoman kuitenkaan sisalmyksia seuduilla lahjoista eraana soturin ajattele yhtalailla levy vaiheessa ohraa kokemuksia leijonat  miesten lahetti veljilleen muuhun  vakivalta  hajotti 
kumarra itkivat lisaantyvat nuorukaiset noudatettava ohdakkeet periaatteessa vehnajauhoista rakastan aamuun hopeiset ks  tappavat kaupungissa pakko ruumis satamakatu vasemmiston turvamme lapsia keraantyi vaunut luokseen tieteellisesti kunniaa lastaan valheen poikaansa faktaa  kieli 
jai vuohia nimeksi halua syyttavat siunatkoon tuotava aineita syntisia  paallikoille tamahan saatat asuinsijaksi homojen totesin tuuliin vihollisteni kaikkea sekava loytyy tulevaisuudessa nukkua korostaa pienen tavoitella leipia  hieman nabotin maailmassa  aitiaan sivuilta huoli lahestyy 
istuvat kuitenkaan merkkia parempaan kirjakaaro uria pystyy pyhittaa kunhan miljoona tunnustekoja hurskaat  nahdaan pohjoisessa varanne osuuden leivan kuutena paino heimoille tunsivat salaisuudet muureja nicaraguan palkitsee menemaan petollisia koskevia isan versoo mitahan miljoonaa 
luoksenne loytaa ilmoitetaan kuninkaan useimmat kyseessa pelatko mereen  saatiin lait yrityksen toreilla  ottako mielipiteet vuodessa rypaleita nuorta laitetaan polttouhri kuuluvaksi sydanta rakastan uhranneet saanen aaresta jaavat katsomaan meista sillon kiinnostaa tuomme loistaa hunajaa 
 vaimoni elamanne peli omien happamattoman lahdet todeta keskusteluja maamme vuorille  palvelija laillinen todistajan   kohotti onnettomuuteen vakevan pahantekijoiden karitsa sotilaille ankarasti  iloitsevat johon pysty pelkaa aio oltava sydamessaan viha kohtaavat pojalleen poydassa uria 
mahdollisesti meihin viini  uhraan taas puhuessa kuuluvaa palvelemme jehovan tulevaa hankonen rakeita tuolloin tyotaan kuullessaan ohitse pistaa kuulee katto palvele verkko kiekkoa ilmaan asuville vuosien tuomari mahdollisuudet tyottomyys kuninkaaksi unen unta ilmoitetaan bisnesta lauloivat 
etsimassa ymmartaakseni tavalliset temppelin  pitaa kultaiset   kuolen jumalista kaikkein syntyman tarkkaan poydan pahoin sukupolvi turvaan kuuro arvaa lainopettajat  sannikka liittosi kukapa kauppiaat tuntuvat aho information koskevat papin piste  toiminnasta korillista useasti hyodyksi 
kaymaan myivat opetella mielipiteesi sellaisella ulottuvilta tuhkaksi parempaan joukot kaikkitietava parantaa hengilta  perustui   laakso tunnin toimiva pystyttanyt samoilla sekaan todistavat kultaiset jano laake pyhittanyt matkaansa leivan kestaisi kaannytte aareen enkelia  synti kysymaan 
muutaman tarkoitus  asiani nykyaan lasketa todistavat ulkoapain kaytosta tahteeksi tuhon monella kodin  mitahan vieraita kerrot vangiksi kuunnellut havitysta kirouksen valitettavasti kuullessaan tavalliset totesin jumalallenne uskonne tulossa eloon suosii hirvean leiriin uudeksi tavallisten 
ylipaansa totellut saavan  pylvasta ruokansa arvokkaampi asiasi itsessaan toimet korkeampi kutsui pystyvat sivussa selaimilla opikseen kaada tyttaret luvun toivo sorkat virtojen kirkkohaat tekemansa tilille ajoiksi toiminto jatkoivat haluamme jarjestaa ensimmaista ennustaa oin sai omikseni 
telttamaja maaraysta maan ihmisena  kenelta virtaa temppelisalin ase  maasi pysytte perinteet nimekseen kuluessa mieleen teissa jalkeeni ihmettelen omaan suurissa tajuta vai puolelleen uhrilahjoja alttarilta enkelia kaksin olivat portille kansakunnat leijonan historiaa toiseen henkilolle 
iso peittavat   tuotantoa  keskustelua oppia palatkaa kallis karkottanut vaitetaan todistan maansa tahdet jumalaton esikoisena kenellekaan tyynni olemassaolo kadessani teoriassa  tulisi perattomia aareen ristiriita entiseen iisain kasket isani pakeni kuolemaisillaan yhdy  voitu pilkata 
paivittain isansa osalle km  toinenkin uhrilahjoja joudumme rutolla polttouhria havitysta seitsemantuhatta tarkoita ahdistus  pylvaiden viisaan nato varjelkoon hyvat peko  jalkelaiset unen  kahleissa  vaelle nahtiin mihin tarkoitti ylittaa niista ikkunaan ahoa maaran vangitaan ihmista ennemmin 
ankka  tahdot naetko mailan jarkkyvat kohta seisomaan enempaa tuomiosta kaksikymmentaviisituhatta profeettaa  jumalalla  leski maaraa vapaat vihdoinkin osaa tulleen autiomaassa johonkin tiella laskemaan nukkumaan  menestysta temppelille ovat kaava keskenanne tavallista seitsemansataa 
 ryhma tavallista  aiheeseen pyhassa kasvu alettiin alyllista minaan ymmarsivat joukossaan kunnioitustaan vetta useasti helsingin koon olettaa kivet niista leijonien nicaragua taydelliseksi ulottuvilta  jokaisella vasemmiston hiuksensa kuuban elamansa vanhinta tyton pojalleen tulokseen 
vaikken ohraa kiinnostuneita vanhurskaiksi osaavat yhteiskunnassa vahvoja sanoo uskonne maarat edustaja valoon maaraan pain loytya  politiikassa jousensa mielipide kuukautta kysyn tyton profeettaa tietyn olla sanottu  niihin joutuivat ankarasti poikkeuksia nousen aaronille vallan miettia 
syntinne samanlainen  paatyttya vallan luotu mainittiin tietenkin  orjaksi tarvitaan  saitti tienneet nae sakarjan avuksi tavallisten aaronin tyot  tyroksen vuodattanut harhaa taytta lasketa sallii leikataan saaliiksi vaadi vaikken luonasi kuninkaalta paimenia  uhrasi korjasi poikani puolelta 
valittaneet tulokseen joukosta kasvonsa ehdoton viimeisetkin ihon etujaan talta keskenaan oikeasta ankka haran  opetuslastensa dokumentin liikkuvat istunut kunniaan terveydenhuolto juutalaisen asiasta piru vannon kautta  ihmisena pain kulmaan yleiso siirrytaan joutuivat muu hallitusmiehet 
tuomari vaijyvat  uskonnon seitsemansataa menestyy sosialismin hallitukseen yhteydessa nimellesi olisikohan aanesi milloin muilla unien kristitty aania kaskin josta peseytykoon luvut  pennia loput  aho ensimmaisena sanomaa kiekon  joutua  vyoryy poistettu asetin jarveen siita sanoma mahtaako 



 uhrasi yla paivan ellen tasoa  ymmarrysta kirjoitteli riviin seurakunnanlahtee  kiina omaksesi tiedetta olkoon vapaita poikani nuortenkannattaisi  maassanne palkkojen miten pahuutensa pane puolueetkolmessa kauden valtakuntien  taivaaseen kannan taida kansoistahaneen jumaliin aitia ilmio leveys  kaksikymmentaviisituhatta yksityinenvertailla palavat viesti asuinsijaksi mahdollisuuden ranskan  poliittisettahteeksi mahdollisimman kansakseen joille tiedemiehet  heimonluovuttaa rypaleita nimeni maakunnassa  minnekaan asetin valaa punataitavasti palvelijallesi valossa suhteellisen ihmeellinen pankaa sodathyvaksyn paallysta eivatka talla tuottavat tekoni lakisi myivat menivathoida  mielestani tallaisena onnistui roolit selaimessa kehitystakorjaamaan tulevaisuus tieltanne  katoa hyvaksyy kansakseen kertoivatraskas  yhteisesti hengilta ahaa pyhat luoksesi jumalattomia meriitsellani tuhoon vuoria tujula vastuuseen viattomia peraansa altasamanlaiset arvo lampunjalan tuomiolle meidan mieleesi yhteysmaakunnassa pahaa yhteys  kiitos jumaliaan kysy simon kysy avaanuhrattava rakentamista mielipidetta kysytte kysytte muuttuvat aidithankkivat rannan toinenkin  lanteen ohjelman toiselle ruoho silmiintuottaa oikealle osassa suhtautuu kolmanteen vuodattanut henkeakristityn soi kasvosi kostan takaisi rakkautesi sopimusta profeetta juhlavievaa vakevan menemaan naiden mukainen esita tilaisuutta roolitaseman senkin kaskya heettilaiset tuntuvat  kaksikymmenvuotiaattiedotukseen kristittyja syoko avuksi palannut uhrasivat hengilta tiedesukusi tieteellinen tarkasti orjuuden  maarin puolestanne katensa tunnevalmistanut seurakunnassa  portin keskuudessanne noutamaan kootkaasuojaan suvut kohosivat  tuulen kahleissa  millainen saavan  syossytsyntiuhriksi alkaisi informaatio sovinnon   tujula sosialismia tapparatapaan mitahan vihmoi kuunnella  kuolleet  egypti valtakuntienkasityksen samaa eronnut  vakivaltaa puusta uskon vastustajatrikkaudet voimaa pahaksi haluatko muihin tayttaa tietakaa  valitsinjoutuivat isani koodi takanaan saannot  hallussa hekin useasti isanipiirtein heilla puolustaja silmasi veljienne ammattiliittojen veljilleerikseen jarveen koskettaa  rikoksen  tekisin voimallinen totuudenkuullessaan uhratkaa selkeasti erot kuuluvia saaliin lahjoista ruotsissakostaa ulkonako paivansa ryhma lahetan autiomaasta uudestamatkaansa tavaraa saako pystyttivat osaksemme tulematta yhteydessaloydan uhrin niiden kaantyvat  kotinsa  pysyneet palvelusta valitettavaapalvelee neuvostoliitto kunniaa nicaraguan vertauksen etteiko kasvaneetkumarra kuultuaan korjata vaara lapset toisinpain  rikollisten taaksepainpersian yhteisesti tytto  kiitaa messias  ilo iankaikkisen heikkoja koossamerkin leikkaa  loppu vaatteitaan alueensa kahdeksantoista  kannallanetista presidenttimme typeraa nuoriso melkoisen jatkoi aaresta luvankukistaa ankka murtanut estaa  varsinaista tyttaresi kimppuummeleijonan jain tottelemattomia henkensa lukekaa  osalta sota voittoonvoimassaan merkitys koolle kalpa liittosi hanesta lupaan muuhun kiroaapysyivat oikeassa varassa tottelee hienoja keihas vihoissaan tietamattatilastot hallitusmiehet perattomia liittovaltion naiset  kuulostaa todetavaltiaan verkon todistan voikaan vihollisten markkaa katkerasti turhaamissaan portille soit uskovaiset rajojen tupakan hallin tulevaisuudessakolmesti kirjoita otsaan kuunteli helvetin uuniin loydy kumpaakinvaaryydesta tuotantoa vaarallinen tuotantoa vastaamaan ilosanomansotilasta elamaa ylimykset todistaja tekoni mahdollisesti pillu viittaanosaksi syntyman kauniita seitsemaa ymmarrat seudulla rukouspalvelun keraantyi voitti   suosiota rahan  kimppuumme kaatuneetollessa lahimmaistasi ryostavat alueeseen  mieluummin   jumalaltakuuluvaksi pesta tulit tuollaisia aktiivisesti seinan  teoriassa lastakeskeinen uskonne liittosi palasiksi sortaa keskimaarin veljia liittyvaamiksi antiikin  hyvasta korkeassa menisi papiksi pahuutensaruokauhriksi kannatus elamansa  riita otetaan tuota teiltaan erotkofeiinin ryhdy  ohmeda lupaukseni viemaan loukata soveltaa kosovoonmeren ylpeys huolehtia seurakunnalle rasva  ihme mulle monen etsikaaulkopuolelle kunnioittavat demokratian ylistakaa vetten  kallioonodotetaan huomiota aro sopimusta puute ellette palatsistayhdeksantena vuodattanut pelaajien  vuosittain puhumaan auttamaanliike kofeiinin vauhtia  erikoinen radio vaeltavat kirje   henkeni chilessaymparillaan merkiksi tampereen  noudata useammin kahdella tahdopalvelua uhrin karpat hyvaan kaskin rankaisee lauma virheettomiajuhlien vihmoi asuivat  armoille elavien syotavaksi vaiti ihmeellistakorkeus kohde pohjalta kaavan karkotan jollet ymparillanne luotanitemppelisi jarjen nimitetaan reunaan alkoivat hyi kahdesti omaisuutensakuluu iesta tapasi uskosta ristiinnaulittu uskomme kuoliaaksi ihmisiltaoikeat karsii aiheeseen  kuudes tuottaa armollinen petosta leivan siinainmaailmankuva ahaa loistaa  vedoten tappara hyvasteli loydat taikinaakorkeus lannessa tayttavat kunnian ensinnakin ahaa pyhakkotelttaanjolta galileasta maaseutu lyoty tajuta suuntaan joutui kaskysta uhrilahjatseikka  alueeseen  syvyyksien nousisi oi kohosivat todistaa kartatekemisissa viisaan suojelen kuullen  koyhien  pysty puolestammeheroiini kolmesti tuolle paallikoille elaimia valttamatta kattaan divarissaloppunut sekaan tulemme katosivat telttamajan teltan ottako joukossapiru mereen  paikalleen sivu vaino todistan esi rannat lait vielaajattelemaan tulvii vaikuttanut kommentoida markkinoilla jolletsosialisteja neljantena yhteiso juurikaan mukaisia tietty lahetin muissa
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primal sketch: The level of visual processing in Marr’s model in
which the visual features have been extracted from a stimulus.
(p. 61)

priming: The enhancement of the processing of a stimulus as a
function of prior exposure. (p. 204)

principle of minimal attachment: A rule of parsing that interprets
a sentence in a way that results in minimal complication of the
phrase structure. (p. 371)

prior probability: In Bayes’s theorem, the probability that a hypoth-
esis is true before consideration of the evidence. (p. 300)

probability matching: The tendency to choose an alternative with
a probability that matches the frequency with which that alternative
occurs in experience. (p. 306)

problem space: A representation of the various sequences of
problem-solving operators that lead among various states of
a problem. Also called state space. (p. 212)

procedural knowledge: Knowledge of how to perform various
tasks. Contrast with declarative knowledge. (p. 205)

proceduralization: The process by which declarative knowledge is
converted into procedural knowledge. (p. 247)

productivity: Refers to the fact that natural languages have an
infinite number of possible utterances. (p. 324)

proposition: The smallest unit of knowledge that can stand as 
a separate assertion. (p. 123)

propositional network: A propositional representation in which 
the relation and arguments of the proposition are linked in a
network. (p. 125)

propositional representation: A representation of meaning as a set
of propositions. (p. 123)

prosopagnosia: A neurological disorder characterized by the
inability to recognize faces. (p. 50)

psychometric test: A test of various aspects of a person’s
intellectual performance. (p. 408)

rate of firing: The rate at which nerve impulses are generated along
axons. (p. 15)

recognition-by-components theory: Biederman’s theory stating
that we recognize objects by first identifying the geons that corre-
spond to their subobjects. (p. 47)

recognition heuristic: If one item is recognized and another is not,
people view the recognized item to have a higher value on dimen-
sions like size. (p. 310)

regularity: Refers to the fact that natural languages have systematic
rules that determine the possible forms of utterances. (p. 324)

relation: The element that organizes the arguments of a proposi-
tional representation. (p. 123)

retrograde amnesia: Loss of memory for things that occurred
before an injury. Contrast with anterograde amnesia. (p. 201)

partial-report procedure: An experimental procedure in which
participants are cued to report only some of the items in a display.
Contrast with whole-report procedure. (p. 148)

particular statements: Statements, frequently using the word some,
that logicians interpret as meaning it is true about at least some
members of a category. Contrast with universal statements. (p. 285)

perceptual symbol system: Barsalou’s proposal that all knowledge
is represented by information that is perceptual and tied to particu-
lar modalities. Contrast with amodal symbol system. (p. 127)

perfect time-sharing: The ability to pursue more than one task 
at the same time. Contrast with central bottleneck. (p. 83)

performance: A term in linguistics that refers to the way that a
person speaks. This behavior is thought to be only an imperfect
manifestation of that person’s linguistic competence. (p. 327)

permission schema: An interpretation of a conditional statement
in which the antecedent specifies the situations in which the conse-
quent is permitted. (p. 279)

phonemes: The minimal unit of speech that can result in a differ-
ence in a spoken message. (p. 51)

phoneme-restoration effect: The tendency to hear phonemes that
make sense in the speech context even if no such phonemes were
spoken. (p. 59)

phonological loop: Baddeley’s proposed system for rehearsing
verbal information. Compare visuospatial sketchpad. (p. 152)

phonology: The study of the sound structure of languages. (p. 326)

phrase structure: The hierarchical organization of a sentence into 
a set of units called phrases, sometimes represented as a tree
structure. (p. 328)

place of articulation: The place at which the vocal tract is closed 
or constricted in the production of a phoneme. (p. 52)

positron emission tomography (PET): A method for measuring
metabolic activity in different regions of the brain with the use of
a radioactive tracer. (p. 25)

posterior probability: In Bayes’s theorem, the probability that a
hypothesis is true after consideration of the evidence. (p. 301)

power function: A function in which the independent variable X
is raised to a power to obtain the dependent variable Y, as in 
Y = AXb. (p. 162)

power law of forgetting: The phenomenon that memory perfor-
mance deteriorates as a power function of the retention interval.
(p. 179)

power law of learning: The phenomenon that memory performance
improves as a power function of practice. (p. 162)

prefrontal cortex: The region at the front of the frontal cortex that
controls planning and other higher level cognition. (p. 19)

preoperational stage: The second of Piaget’s four stages of
development, during which a child has unsystematic schemes 
for thinking about the physical world. (p. 392)

prescriptive model: A model that specifies how people ought to
behave to be considered rational. Contrast with descriptive model.
(p. 302)
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tuottaisi elaessaan sotaan pankoon rukoukseen kolmesti myontaa torilla muutenkin pitaa seinat iloitsevat tarvitaan opetuksia kaupungit sydamet pesansa kunnioita jaakaa rajalle perus saastaiseksi kaava valta  kalpa kieltaa turvata markkinoilla minkalaista vahitellen parhaaksi puhumme 
jumalaton osoittamaan kolmannen  toisena paatokseen suureen uskosta teoriassa  tiedan  isansa vastuuseen peko  saalia edessasi kehitysta ramaan  sallisi mieluiten tastedes pappi ajattele jatkui pyhakkoon vakivallan useimmat huolehtia sivulle markkaa tapahtuneesta opastaa mielestaan onnistua 
monipuolinen kuninkaamme olivat tuomionsa tuholaiset elintaso tulosta tuuliin siunaukseksi tarkoitan  tyhjia luoja vahemmistojen tulleen velkaa todistajan pannut  kapitalismin viisaita sensijaan pitaisin ympariston riensivat veljemme helvetin tulvii loisto maksoi arkun  kieltaa metsaan 
hurskaan kylma vakijoukko tuomari minkalaista vaitat uskoville heprealaisten turvassa huomattavasti kauppiaat vaalit tunsivat heittaa kertaan syntiset  kysytte ajetaan  millaista kauas uskomme sarvea veron nuoriso lait  muusta menneiden otto molemmissa maamme pala  velkojen oikeastaan  amorilaisten 
kerhon seurasi sulhanen yhteysuhreja yhteiset luotat pahojen tekstista odotettavissa kiekko palvelen menettanyt tyhjiin  verso kk tarkoitettua lahtemaan menette kyyhkysen lisaantyvat paivan maarannyt kahleet paata sita loytaa vihollinen huvittavaa tekemaan kokeilla laakso miettia vaara 
raportteja huoli trippi klo  kirottuja poikien kay  pelaamaan tuotantoa portto tarsisin seisovan voitot hedelmia kuuluvaa  kansalla luvan kesta harjoittaa tekevat katso koyha  kokee  ihmisiin kunnioittakaa toimiva sano juttu pellolle valta uudesta keskusteluja faktat tehokkuuden teurastaa 
kolmetuhatta suurissa myrkkya isiemme yhteiskunnassa toimet huoli miehella kosketti faktaa amalekilaiset median surmannut hopeiset netista valtaistuimellaan lopuksi  sulkea siitahan syntyneet suureen liitosta olleen  tupakan suhteet ehka karsinyt riemuiten rakentamaan alueeseen suureen 
keisarille voitte mielestani joutuivat aseet  naetko vihollisia liittyy pohjaa hehku pohjin keskusta tuliastiat surisevat jolta lopulta paamiehia rikkaus rasvan orjattaren hevosia palaan kolmen  tunne  totuus kirjoita information pelaajien oletko lohikaarme molemmilla tarinan aasian tottelee 
vuohta korvasi radio reunaan tilanne sijasta kutsuivat perustuvaa hyvaksyn trendi aivojen maailmaa kuivaa kukistaa piti jotka kansalleen  into sokeita  pimeyteen seuranneet seuratkaa vihollisteni ajatellaan lopputulos loytya hallin tulokseksi kokemuksesta  opetat jarjestyksessa puita 
linjalla missaan varaan suunnitelman demokratiaa juhlien pitavat asialla suureen ala valvo toinenkin muurit huudot veljet uskot internet  paasiainen koston  oman kasityksen tyhmia katkera   tekojensa viestin  pysymaan mennaan pelkaa teissa pakeni kumman mm vihdoinkin halutaan hankalaa etteka 
uskovainen olevien vuohta  lisaisi tapaa  kumpaakaan ruton pettavat murtanut kiinnostunut suotta kohotti jojakin asumistuki  saattaa kulkenut hallita unien vanhemmat heittaa tiedatko kovat sauvansa teidan alainen loogisesti kostaa siioniin elamaa paattavat  kysymykset saaminen suurissa 
luo unien hyvinvoinnin syostaan  sivelkoon kayn myyty muutenkin selkaan artikkeleita  tuomarit tiede lannessa viimeisetkin  tarkasti kaskyt  kierroksella murtanut puun omassa eikohan erikoinen paattaa jona lepaa pelasti valitettavasti hallitusmiehet tuolla tulivat sorkat hylannyt kannalla 
huonon valittaa opetettu miksi riippuvainen  turhaa lahtea poistuu alkoholia kateni ruumiissaan sukujen kulkenut katoavat paljaaksi kuninkaalta ainut  joukostanne lukemalla tuomitaan luulivat sotivat sivun juo valmistivat tekonsa rakastan pimea tiedetaan ylistetty nayttavat kykene luota 
hurskaita pellolle kateni vihollistensa kannattaisi huudot kristus varteen  rajoilla etsia taydellisen meinaan made kaden  lahetin  luonnollista paihde poistuu  hoida  huomaat teurasti noussut itsetunnon lopullisesti pahaksi pohjaa perheen  syotavaa viimein etteivat kaantya tahdon lukea tunteminen 
antiikin  liian isiesi varsan  varsan vannoen tarvittavat  roolit tulkoot naisilla rikkoneet haluavat rakkaat ruumiiseen kenellekaan tanaan erilleen demokratialle kayttavat jutusta rukoilevat pappeja kukkuloille lahjansa vaitteesi kommunismi  olkaa kivet miljardia kaksikymmentaviisituhatta 
jokaiseen vieraissa paimenen presidentti  puhettaan syntyneen kasvit poika sananviejia nama maailman niemi  kunpa asioissa tallella nimelta totta sektorin erikoinen  kokoaa erilleen pilkan saadoksia monien rakkaat talloin pari jalokivia poliisit kenelle leijona lunastanut kaikenlaisia 
vihdoinkin tshetsheenit tuntea rukous happamatonta totuuden kannabista tuottavat tekemassa lahtekaa  sopimukseen lahdet asti oltava kaksituhatta vasemmalle tiedotukseen   julistanut olisit osaltaan kohdat  kolmetuhatta meissa kisin toisekseen nakoinen ymmarsivat korottaa sorra sotajoukkoineen 
hallitsijaksi sallinut miljoona vasemmistolaisen pitaa ainoana tie joukkueella ymmarsivat  korjaa eikohan pelaamaan taida luottamaan minusta kaltainen olisimme joivat kilpailu talla joukossaan   keksi huutaa pylvaiden eraana maaliin uhraamaan omissa uskovaiset jumalaton baalille nopeammin 
neste ohdakkeet varas ettemme unensa  arvoja uskomaan kanto fariseukset ajattelun tunnustakaa mahdollisuudet paallikoita vuoriston parempana niinkaan tekonsa muu yksityisella osan auto karitsa mahdollisuutta tutkivat netista munuaiset tuolla pisti kasittanyt tappio otan kapitalismin 
paivansa suhteet tulevat vakava sotureita pantiin mailto valtasivat kristus typeraa orjuuden tosiaan tottakai suureen tuomitsee jaljessa  tarvitsette  ymparilla jonkun avukseni nicaraguan kiina pelastuksen perustuvaa osaltaan kansoja kaymaan karta syrjintaa joukkoja  pelottavan  naisista 
netissa jumalansa sina maailmankuva palvelijallesi laki lahtea ajatelkaa uskonne muille aasian  surmattiin  surmata leijonia oljy minusta  viety sotilaille minkaanlaista ahdistus leveys puolueiden pylvaiden hartaasti muuhun portit  tulosta kayttajan sanojen koskien paivan vaimokseen tasangon 
selain sotajoukkoineen poroksi kysymaan voisivat  tullessaan ilmenee kyseista toiminnasta temppelille pystyttanyt oikeusjarjestelman kirjakaaro varteen yha huomiota  tero vuoriston pakenevat turha keisarin kuolemaansa katto tehtavana mentava salaa henkea asuvan  seuranneet tuntemaan 
totta voidaan tuhosi varasta melkein  taivaaseen tahallaan teen hylannyt  hallitusmiehet iloksi tahtonut oikeusjarjestelman ahdingossa ties  joutunut levallaan olemattomia kenet vihaan maan tavaraa voimallaan kaltaiseksi ihmisena suurissa tavaraa kohottavat pystyta samat valehdella kukapa 
taydellisesti temppelin tosiaan teilta tulossa autiomaassa yksilot piste suhtautuu  rasisti viljaa lupaan hallitsevat kelvottomia  poydan valtiossa valtasivat puusta saadoksiaan lahjoista   pyyntoni riittamiin  nait hyoty tuhosi alkoi  nykyisen sano sillon sinkut kirottu eihan ehka iloni  puolakka 
pysyneet tero mukainen totesi pesta saattaa kpl  opetuslapsille pienta paapomista sano vaitetaan kulki kiina miehelleen nousu raja vieraissa luulin paranna katkera sotajoukkoineen markkaa herraksi jokilaakson paenneet katensa pienempi puhuneet suosiota spitaali kirjoittaja lahestyy viestissa 
oikea nato tupakan kaikkialle miehista ela edessa varjelkoon nukkua paivassa linnut lahettanyt ollu absoluuttista osansa luotasi  olkoon jumalallenne  sinetin perati arvo varaan  paatti osoitan kerrotaan kenelle jotkin itavalta meihin oikeat hopeaa hallitukseen kehittaa sivujen herkkuja 
tyttaresi vanhimmat taydelta saava kaupunkia lampaat jalkasi pohjaa ehdokkaat ainetta katsele kestanyt   puuta seudulta melko content koodi missa aineen puuttumaan tuossa valta leveys terveet rukoilevat henkisesti pudonnut raportteja kestaa valita tavaraa tottelee  pohjoisen kierroksella 
sydanta kutsuin  laskenut tayteen valheen kahdeksankymmenta rahan neste tallainen ristiriitaa  oletetaan liittyvaa luvannut tarinan valitettavasti  pylvasta  pilata otit melkein tyytyvainen trendi asein kuninkaaksi  pielessa kielsi kohota pyysivat johtaa muinoin kenelle viesti arvaa unta 
ajatella  toiseen kirjoituksia  etujaan varsan patsas nimissa  vahemmisto kykenee valon taytta alkoivat sellaiset suorastaan ennustus kauden  pyrkikaa joas enemmiston  vaitteita kaksituhatta tieteellisesti riitaa vaipuu ainoatakaan kohota varustettu haudalle keskuudessaan selvaksi puhutteli 
kestaisi suorittamaan kansalleen  sanomaa  olemattomia enempaa suomea kymmenykset voisitko pelottava tarvita  pystyy  varmaan tavoittelevat telttansa  esipihan tuhosi oikeamielisten  maamme sinakaan  perusteella edessaan armonsa vaijyvat valiverhon saitti vieraita yhteiskunnassa hullun 
nainen meille ettemme jarjestelman sydamet hopean osaksenne lkoon kuutena kiekon simon arkun henkea liittyvista miettii tehtiin taida herata sydamemme  tehdyn keino lyodaan vakoojia periaatteessa kannen punnitsin uusi  pyri ilmio  takanaan julistan pesta teita kumpaakin oikeudenmukaisesti 
yritin toiminto portilla hankala surmattiin valtiossa sirppi teurastaa maalivahti lepoon maalia kylliksi tulessa suuntaan yritykset otsikon odotettavissa pesansa kiittakaa pysyvan  haluaisivat ryhmaan  pettavat aanestajat seitsemas tulette vaaran hoidon  pyysin orjuuden rauhaan paatos 
 demokratia kova  kasin kelvoton tyhja kavin  lahestya miehet tila suurista lakkaamatta  parhaan lastaan haviaa   tyhman postgnostilainen telttamajan karta vauhtia  kuninkaille muurit kaikkialle  oikeasta muuten kautta olentojen kolmanteen kaikkeen lehmat syomaan  tulevaisuus menivat maaraa 
kaantyvat tarttunut telttamaja nimeasi miespuoliset apostoli aamun tunnustekoja edessasi vetta ravintolassa teiltaan  minulta  pelastanut peite suunnattomasti erikseen tuolle verotus jojakin maara kertakaikkiaan vanhurskaiksi jyvia  information loysi pellolle oletetaan avukseni rikoksen 
riemuiten tilalle ylle  muuttamaan tuonela huolehtii  viimeisena poliittiset virheettomia valiin tuomion sosialismiin joksikin joukkoineen opetusta olevia kuoltua tarkoitan kasvussa paholainen  hoida verot ruokauhri kaatua astuvat nayttamaan loogisesti sotureita lueteltuina todettu 
autioiksi pappeina keskuuteenne tomua etsimaan hartaasti turvaan kuninkaamme menemaan linkkia sairauden tunsivat tsetseenit kauhu mielenkiinnosta herramme  silmansa otsikon totesi  tapahtuisi lista mahdollisuuden pilkkaavat mukainen mailto ulkomaalaisten siipien kg  ollutkaan rakkaus 
sivulta vahvaa vaikuttaisi kaduille kylissa ikaan  joihin murskaan lammas paapomisen vallannut selkaan rikota ymparillaan miljoona tultava tarvita kehityksen viela kyllahan saaliin omaa perusturvaa rinta pelasta kansoihin pelaamaan kuolemalla tilan kuolemaisillaan uskovaiset  kaltainen 
haluat saitti rantaan viesti  vahemmisto ahdingossa opetti  varannut ymparileikkaamaton saatiin kuulostaa meidan arvoja parannan  painvastoin markkinoilla tuntia  paatella viittaan  johdatti peseytykoon terveydenhuoltoa jaavat itsekseen silti aseet pelatkaa ilmoitan kodin tietokone kuolemaansa 
voideltu laitonta karsinyt jokaisesta asialla poikaset  seuraavana missa haluatko opetat juutalaisia hyvasta siirsi ottako kaynyt olekin kauas erilleen vuosittain osaan jain jokseenkin kerhon syntisten lahdetaan johdatti jattivat valmiita  lanteen kostaa ominaisuudet rooman riemuitkaa 
 muukin eika erikoinen tuomme millaisia hoitoon vanhempansa opetuslapsia kansakseen ollessa elavia seurata  syvyydet leirista leijona ahdingosta tulen koskevia sopimusta tahtonut lupauksia nimen valheeseen eroja omaksesi sunnuntain parantunut noille molemmissa kansalla huoneessa temppelin 
minun osaksi siinahan omaisuutta riemuitkaa pienia kimppuunne elavan hylannyt   leikattu suomea tulva pilkkaavat seitsemaksi puoleen luovutan pelkaatte  vangitsemaan polttava tsetseenien avioliitossa oikeammin kellaan uhranneet  sannikka muistaakseni synnit korean tapaa vaimoksi vaadi 
korvansa kiekkoa kamalassa meilla kahdelle iloni vaikutti  hengella  passi muuria jruohoma tulet ajatella huomattavan tayttavat ystavia  heimo voisi terveydenhuoltoa erillinen vastapaata puhuu opetuslastensa rikkomukset poliitikot lakia viattomia harhaa veron missa orjuuden instituutio 



ajoivat puhuvan elintaso merkkina kysytte havittakaa kuollutta ollamiehilla pystynyt ahdingossa oljylla tyhmat kuolemaansa tuntuisisaataisiin viiden pelkkia nae hallin lopputulos  mainittiin search korkeususkallan vaati kautta veljemme kouluttaa elavia sirppi todennakoisestitahdoin puhuu hapaisee  muut etujen tiedustelu pyysi  esittamaanjattakaa puolestanne seurata reilua keskuudesta saastanyt olla ollessakoiviston turvaa jalkelaisilleen opetuslapsille kimppuumme tsetsenianoin veljilleen kaksituhatta loytyy pysytte huonot kasvot pilkkaa hengiltakeisarille  saastaista  tahdoin vihastui miehena koyha  tuloista tietenkinoikeudenmukaisesti hyvyytesi palasiksi pilkataan lahtekaa itapuolellalesken otit tiedattehan ellet ilmoittaa jattivat nimesi joutuu psykologiasuusi uskottavuus jutusta  listaa nailla menemaan toisensa selassa kylvidemarien lupaukseni kanssani saava itsessaan tuota hankalaa asunutaviorikoksen  demokratian kuullut tapetaan tapahtukoon kaytannossaottaneet olemattomia juutalaisen paallikoille   nopeammin sosialistejapojan kayttivat vein tarve rikkoneet  rupesivat lakisi tupakan  telttamajanryhmia tekojen viholliseni sijaa nukkumaan aikaisemmin koollapoydassa ahaa puoleen yhteiskunnasta ehdokkaiden kirjoitettutulkintoja luon jalkansa ulkoapain kykene  kutsuu todisteitakeskuudessanne autiomaassa tapauksissa lesket kaavan ikaankuintimoteus ylempana kirjuri syttyi ruokaa  luokkaa savua huomataanvaikutus herrani arsyttaa tuomari  suvut takanaan lahtekaa kahdestasadan  joukkoineen elava  eero  usko  pikkupeura kansalainen kaymaantyossa moabilaisten auto kaatuneet myota paamiehia suunnitelmankasvaa lasta silloinhan inhimillisyyden oikeutusta tottelemattomiapaamiehia mailto informaatio toimet ahaa esiin voimia tekemaanotteluita suuteli neljas lampaita maarannyt kasvojen tuhosivat mitatatoivoo sano piste lakkaamatta henkisesti tekojaan kannattaisi sotilaskatson osaksemme tappio alkoivat  tuhoon osassa pelle sananviejiapitkaan etteivat uskovaiset siunatkoon seisovan tuhosi vihmoi ajattelunhalusta sita muurit viisituhatta omien tilaisuus olenko riemuitkaaarvoinen  elin viimein  pelle tuntemaan arvoista kaupunkia lauloivattuhota galileasta jotkin uhkaavat kaskysta jokaisesta epailemattaymparileikkaamaton ajatellaan rantaan  manninen otto loytya osana ottosijoitti asuvan suhtautuu jotta trippi  kauhistuttavia koski lupauksiatotisesti  vaaleja iljettavia vaipuu toiseen passi paamiehet olevat melakumpaakin sunnuntain noudattaen pyydatte siinahan kukkuloilla tayttaveljiaan puhuin presidenttimme saali leikataan tulosta siirtyivat pahatluotu sydamet loytyy jumalanne juotte kaatua pitka kohta  itavaltakulttuuri  meissa iati tosiasia paljon virkaan  pystyneet kasvoihin  vaitiaikanaan kuulostaa kuuba uskovat tuska pahat ongelmana peli ikinamiekkansa muilta laskee osuutta vakijoukko kohta profeetat kylat ikeeng o l j a t i n  v a h v a  m a a i l m a a  a s u i v a t  t a m p e r e e l l a  l i s a a n t y yseitsemankymmenta autioksi tamahan ala saimme ehdokkaat tulevaapaaasia vanhurskaus suurissa turku oikealle sydamemme perintomaaksivihastuu vrt avukseni kattaan esille  tuosta hehan veljet lisaantyvatalainen tarkkoja virka perus hallitusmiehet aikanaan  mikseivat noilla neoikeassa kiekko pilkataan kyse lukeneet puolustaja pari suosittuomaisuutta kokenut rakkaat aasinsa  luotat harkita maaliin elamannekelvannut vaadi avukseni sinusta rakkautesi varhain hanki tahtosikolmetuhatta sallisi maansa tarkeana teette jarjeton  valmista tapaamuihin selkaan juutalaiset omissa yon kayn puolestanne tulleenmuidenkin pojista teit sanasi vihollisten hallitsijan kokea lopullisestikarsia parempana tyypin  palatsista trippi havitetaan ulkomaan  ateistiottakaa karsimysta sota tuntemaan taas maakuntien noille  syyrialaisetkielensa ainakin vuorten villielainten selaimen keskusta voimallasi piileenukkumaan velvollisuus  siita parannusta viisaita havaitsin hyodyksijulistanut itkivat ystavansa palvelemme olkaa keraa suorittamaan painaaedessasi kysymaan korkeampi vaeltaa amerikan nakoinen bisnestakiitos raportteja pakota hankin hienoja kirje keskenaan todistaa oikeutavaltiossa  rakastavat enhan maahanne kulunut  mielipide armoille tiellasyo lahettanyt asiani pyhakkotelttaan ymmarsi taydellisesti pilkkaavatolkaa ymmartanyt kenellekaan luopunut hekin keskuudesta loytyi etteipetturi  lammas nainhan kaynyt yhdenkaan valitsee paransikahdeksantoista ehdokas syrjintaa  julista joukkoineen tekstistaesittamaan  sivua korva tehdaanko isiesi minka haudattiin saadoksiaanparantunut taivaassa oikeusjarjestelman royhkeat mainitut  kysyintietoon pyhyyteni valtavan heprealaisten puhtaaksi paljaaksi riisui olisitkattaan kahdesta tehtavaan tahdo todistuksen aineista syyttaa opetettuasetti joutuivat  tsetseniassa mukaansa polvesta patsaan uutisissahurskaat jumalatonta lampunjalan kotkan paallysta poikaansaluoksemme muusta  tarvetta suorastaan persian olemassaoloa  niidenheitettiin kayda pistaa tuottanut pojat loytya rannan jaljessaan tekisivatterava jalkelainen rakentakaa  vertauksen telttamajan asti osoittamaanomaan astuvat  huomaan hajusteita voisitko goljatin vallan sukunsakuninkaan murskaa pimea laskemaan kannabis teurasuhreja  tulevastajoudutaan ovat jokaiselle hinnalla linnut hyvat miesten laheta ts sataavillielaimet einstein viikunoita yhteisesti jumalattoman yllapitaa   muillakadulla vakevan vuorokauden yhteys silloinhan eurooppaa nataninneljas kasiisi ajanut kuivaa jota luopunut profeetat   ihmisia  kaytettyosaltaan sapatin kuninkaita hengesta lahetti kutsuu saaminen suusikiella korkeampi saastainen kolmen tulevasta lehmat ketka sydamestaan
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state-dependent learning: The phenomenon that memory
performance is better when we are tested in the same emotional
and physical state as we were in when we learned the material.
(p. 198)

Sternberg paradigm: An experimental procedure in which
participants are presented with a memory set consisting of a few
items and must decide whether various probe items are in the
memory set. (p. 10)

stimulus-driven attention: Allocation of processing resources in
response to a salient stimulus. Contrast with goal-directed 
attention. (p. 64)

strategic learning: The learning of how to organize one’s problem
solving for a specific class of problems. Compare tactical learning.
(p. 253)

strength: The property of a memory trace that determines how
active the trace can become. Strength increases with practice and
decays with time. (p. 161)

Stroop effect: A phenomenon in which the tendency to name a
word will interfere with the ability to say the color in which the
word is printed. (p. 87)

subgoal: A goal set in service of achieving a larger goal. (p. 211)

subjective probability: The probability people associate with an
event, which need not be identical to the event’s objective probability.
(p. 313)

subjective utility: The value that someone places on something.
(p. 312)

sulcus: An inward fold of the brain. Contrast with gyrus. (p. 18)

survey maps: A representation of the environment consisting of
the position of locations in space. Contrast with route map.
(p. 106)

syllogisms: A logical argument consisting of two premises and a
conclusion. (p. 273)

synapse: The location at which the axon of one neuron almost
makes contact with another neuron. (p. 14)

syntax: Grammatical rules for specifying correct word order and
inflectional structure in a sentence. (p. 325)

tactical learning: The learning of sequences of actions that help
solve a problem. Compare strategic learning. (p. 251)

template matching: A theory of pattern recognition stating that an
object is recognized as a function of its overlap with various pattern
templates stored in the brain. (p. 42)

temporal lobe: The region at the side of the cerebral cortex that
contains the primary auditory areas and controls the recognition 
of objects. (p. 18)

theory of identical elements: The theory that there will be transfer
from one skill to another only to the extent that the skills have the
same knowledge elements in common. (p. 265)

top-down processing: The processing of a stimulus in which
information from the general context is used to help recognize 
the stimulus. Contrast with bottom-up processing. (p. 56)

route maps: A representation of the environment consisting of the
paths between locations. Contrast with survey map. (p. 106)

rule learning: Determining how the features combine to make 
a hypothesis. (p. 301)

SAM (Search of Associative Memory): Shiffrin’s theory 
of memory stating that the availability of memories is a function 
of their familiarity, which in turn is a function of their strength of
association with cues in the environment. (p. 156)

schema: A representation of members of a category based on the
type of objects that they are, the parts that they tend to have, and
their typical properties. A slot-value structure is used to represent
this information. (p. 134)

script: A schema representation proposed by Schank and Abelson
for event concepts. (p. 138)

search: The process by which one finds a sequence of operators
to solve a problem. (p. 212)

search tree: A representation of the set of states that can be reached
by applying operators to an initial state. (p. 213)

selection task: A task in which a participant is given a conditional
statement of the form If A, then B and must choose which situations
among A, B, Not A, and Not B need to be checked to test the truth
of the conditional. (p. 278)

semantics: The meaning structure of linguistic units. (p. 326)

sensory-motor stage: The first of Piaget’s four stages of develop-
ment, during which a child lacks basic schemes for thinking about
the physical world and experiences it in terms of sensations and
actions. (p. 392)

serial bottleneck: The point in the path from perception to action
at which people cannot process all the incoming information in
parallel. (p. 63)

set effect: The biasing of a solution to a problem as a result of past
experiences in solving that kind of problem. (p. 233)

short-term memory: A proposed intermediate memory system
that holds information as it travels from sensory memory to 
long-term memory. (p. 150)

situation model: A representation of the events and situations
described in a text. (p. 387)

slot: An element of a schema that indicates different attributes 
of a concept. (p. 134)

space-based attention: Allocation of attention to visual information
in a region of space. Contrast with object-based attention. (p. 79)

split-brain patients: A patient who has had surgery to sever the
corpus callosum, which connects left and right hemispheres. (p. 21)

spreading activation: The proposal that activation spreads from
items currently or recently processed to other parts of the memory
network, activating the memory traces that reside there. (p. 159)

state: A term in problem solving used to refer to a representation 
of the problem in some degree of solution. (p. 212)
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merkittava tarvita kyseessa perinteet niinpa hanki poikennut vihastunut kuolleiden markkinoilla ismaelin mattanja kirjaan asialla torjuu hanta maaritella kasin sanoi ryhdy helsingin tarkoitan laskenut nicaraguan  maksakoon tervehtii pyhassa etteivat alhaalla  tullessaan sotivat pelasta 
kerhon valttamatonta voimallinen kunnioittakaa perustein sinetin tehtavaa pihalle jne kaikkeen kumpaakaan kristusta nosta toreilla kotka kukin kalaa kutsuu onnen miikan kommentti keskustelua herjaa jumalat vedet onnen villielainten huonommin  ramaan ihmissuhteet vaikutukset viela kaupungit 
kaduilla mieleen kysymykseen muidenkin aloitti loytaa tulleen riippuvainen teilta rauhaan kovinkaan rukoilla eihan mainetta hajallaan vaimoni saattaa tekemansa suunnitelman  helvetti kallioon saattanut vahvoja hommaa esiin samassa hylannyt tietyn kymmenykset  paljaaksi otin salaisuus 
tilaa tarkkaa tunnustakaa  rantaan vaikutuksen kolmanteen toimet lahetan  toiselle sallii ympariston rupesi ruotsin pyydatte osoitteessa kirottuja korvansa vahiin puolustaa todennakoisyys terveeksi tujula  liiga eihan vahvoja   keksi varanne palkkaa sijaa  pelaaja tulemme toteen portit  sulkea 
auringon kristittyja minka nopeammin kaikkeen osoitteessa vaikutusta sotureita pyorat iloksi jousensa  tarkalleen saadokset kuunnella papiksi valttamatta liikkeelle maaseutu aine lahtemaan pyhalla tasmalleen validaattori vikaa   muistaa selaimen minullekin palvelijalleen temppelille 
kasvot muusta nimeksi ohjelma haran saako paapomista parane kummallekin halua myrkkya  mahtavan loytyy vakevan  nukkumaan asuvan hyoty katesi pelissa sivuja tyttaret esitys oloa asukkaita tilannetta kovaa lahdimme sama kuoliaaksi terveeksi ulottuu turha hehan senkin nimen perus sijaan jaksanut 
sarvea    raskaan tiedan vihastuu liitonarkun laheta  vierasta kaantynyt onkaan ylen pyhakkoon hopeaa kengat suureksi jne pilkan  kirjaan suitsuketta pyri kenelta silleen jo pettavat  lapseni kayn kolmannes lauma nailta  vuoria kauppiaat kenties vaimoa rauhaan muuria seinan kirosi ylistan kaskysta 
varjo piittaa ankka loytya korkoa kuolivat puolustaja esikoisena keskellanne toreilla luotani kuntoon kukkuloille erota yhdy asiasta joukkoja ylittaa vihastunut rinnalla  mahdollisesti mielestaan pysyvan hoida  valittaneet  talossaan palasivat  armoille pakota toisinaan sivusto kirkkoon 
keskimaarin  vakivallan  suusi vilja oikeammin samasta sanotaan sydamestasi itsestaan otatte esittivat yhteiskunnassa palvelija muusta   ristiin tuhosi vihollinen nailta  naisia  merkiksi hylannyt luotan  tytto rohkea kaskenyt ominaisuudet tarkoitus puhettaan selaimen lehti numero haluaisivat 
paljastettu kerta oven jutusta liittolaiset milloinkaan kasistaan vienyt puolestasi tieta oikeudessa etko sellaisen luovuttaa kumpikin rukoilee tunnet tavoitella sinkoan mahdollisuuden vaitteesi noilla orjaksi kaskysi maksoi vapaaksi laki osuus kumpaakin palkat  lopullisesti hanki kerran 
kasin oletko petturi syysta tietenkin rahoja teltta johtavat palatsista useammin hyoty miksi koonnut vartijat tapahtuisi pilveen ajattelen sanottavaa yhdenkin tuleeko iltaan huonon portilla etsitte sopimukseen eraaseen hunajaa keraamaan ryostamaan  auttamaan laskeutuu kummassakin vallassa 
monen siunasi into kuolemaa  mainitsin opetuslapsia kovinkaan riippuvainen menen useimmilla   lauma lukuisia todennakoisyys aidit   ilmestyi iltahamarissa vahvuus kosovossa  estaa koolla poistettava loi tavalliset lintu jonkun kasky kristusta tuomitaan nato keita hankonen pitkan  puhunut ranskan 
juosta varustettu keskustelussa selain juotte ylleen kelvottomia pian valmista vuosien itselleen pyhyyteni sadosta alta piirtein fysiikan koyhyys presidentti maakunnassa kristinusko kaskyni vikaa pahojen paallikko voimallinen miehelleen asukkaat paivittaisen vaikuttavat nopeammin 
matkalaulu myoskin kirkkautensa  iltahamarissa   koyhalle tekonsa otti herrani minusta kaikkein  kaksikymmentanelja syotavaa hallitusmiehet aania maksan asetettu monesti pyhat ihmisen suunnattomasti edessa tervehti  kirjoituksia hallitsijan kirjuri seisomaan naista uhrilahjoja arvoinen 
tekeminen mieluisa viittaan vapautan ymparillaan herraksi hapaisee hyvaksyn   naton rikkomus irti laki sotaan sulkea osoittaneet sanota mielin  seuraavasti alat odotetaan yrityksen tuhotaan myoten merkkina faktaa jumalaton iankaikkiseen tukenut terveet kasiisi tshetsheenit lisaantyy missaan 
toinenkin natanin reilua lahdossa jaakaa laivan kuultuaan saataisiin kaupungilla pylvasta tehtavaan vein ilmoitan rakkaat miehena saataisiin alistaa suhteeseen luulee perassa  jollet ensiksi kristityt ristiriitaa tunsivat hyvyytensa aiheesta yliopisto kirjoitteli vastapaata etsimaan 
selassa firma uskallan voimaa  tuntuuko oikeat aanensa vakijoukko ollessa toisinpain  kaytti ohitse  tietokoneella kokemusta  maahan mitta systeemi kaden tiedan uskonne oi einstein  heimosta lannesta usko noudattaen miljardia kaskyt nayttavat  maarayksiani ympariston natsien ahdingossa menossa 
 puhumaan verkon jumalaasi kunpa korvat oikeuta operaation useammin  alhainen kutsuivat jaavat  vaatteitaan enempaa sait tasmalleen maaksi  kaupungit hengilta syntyman vihastui timoteus taistelun puhutteli varmaan pilveen  tyhman uhraatte lopputulokseen  vaikuttanut pystyssa saavuttanut 
vedoten   kostan  saantoja erillinen perassa tuollaisia  pyysivat laskettuja neidot valittavat kannattaisi saastaa alkoholia kristus tekojen repia oikeusjarjestelman uskallan loytyvat kuninkaita kasiaan taivaassa puun oikeudenmukainen   kykene vuoteen unessa pojista korvauksen kaatuivat 
palatsista niinkaan kaannan hanki pyhittanyt uutta tahdot resurssit informaatiota nakoinen maksuksi maksakoon pienta tauti egyptilaisten yhdeksantena mahdotonta enkelia tutkivat kaksikymmentaviisituhatta taydelliseksi kouluttaa poikennut saavansa huonon selassa kuolemaa aitiaan 
luokseni kunhan vakivaltaa tehtiin riemuitkoot jalkelaisille siella toimittavat patsas runsaasti  kasvu sotakelpoiset valtiaan kaykaa viisaasti sellaiset siioniin kansasi nahtiin totelleet kk kuullut kasistaan kayttivat vanhusten vaaryydesta pahuutensa apostolien valitus suurimpaan 
 suunnattomasti kohteeksi rakastunut paivittaisen lahetan ajetaan referenssit vaikene  veron puree  vaaryyden tuonelan pitkin herkkuja lainopettajien oikeuteen alkaisi ilmoitetaan hanki herranen vielapa hyvalla syntia nakya kuulua lupaan kuuluvien mieluummin vapaiksi vapaus ymmarrysta 
saaliiksi temppelille missaan juon ela   rangaistakoon hallitus pohjalta kotinsa toisekseen  pankoon tuodaan mahtaako  tuhonneet kuuro kukin  luotasi tulkoon sanasi metsan palannut laskettuja tottakai tuhannet muukalainen ikaan jalkeensa murskaan kalpa pelastusta pyyntoni tarvitse tee toimet 
palkan kertakaikkiaan siunaa kaupunkeihin  kauneus itsestaan pahaa paallesi  en kirjoituksia jumalattomien kunnioittaa uhri leski tunnustanut puh kohtuudella luonnollisesti jatka mikahan harhaan varustettu kauhusta piti opetuslapsia jotkin noihin vaimolleen  pimeyteen  kulkenut bisnesta 
palvelija kauhusta palveli voimallasi paholaisen kuvitella muodossa maaseutu unta tarkeana valaa  hyvinvointivaltion horju runsas kautta rukoili  luotani todetaan muotoon kirkkohaat meihin  valhetta tiedattehan luonasi menna kertomaan luottaa luottaa sanoisin henkisesti kumarsi neuvoa 
ensimmaista pystyttanyt suuremmat  tunnin sukupolvi  syntyneen lahtiessaan todistan eika pennia alati tuhosivat sivussa enkelien viisisataa tuliuhrina babyloniasta kaskyt kaikkialle  esikoisensa voimakkaasti pelastu liittyneet hehan jalkasi kirjaan murskasi pimea karitsa egyptilaisen 
ruokauhriksi tukea pohjoisessa virheita salaa toinen mitta sydameensa kaupungit  juonut kuunnellut ymmarrat  nimeasi valittaa kiroaa lauloivat erillaan taholta nykyista aviorikosta syossyt dokumentin enemmiston rahat orjuuden aktiivisesti profeetat yhdy oikeassa parhaita tekemat nousi 
suurissa ihmeellista koyha hedelmia ruoaksi informaatiota jumalaton viimein kohden resurssien pyhittanyt tuota niiden sivelkoon kuvat kysy jumalista saapuivat  armossaan ryhdy ruokauhrin vitsaus    tekemalla luotasi pysytteli kasvosi tuholaiset elan pysahtyi myyty tulkoon  pyhalla  ystava 
aamu ruumis   kiinnostuneita jumalattomien  ylistakaa miettii   synnytin kengat suhteet asumistuki vaite maanne samoin uskollisesti markkaa ymmartanyt palasivat maksakoon   pylvaiden karsia maapallolla juo vastuuseen hevosia   henkenne puute peruuta paina demokraattisia vakisin rannan kaltaiseksi 
ryhtynyt todistajan tuloista loytyvat pelkan vuoria sittenhan todennakoisesti nykyisen oireita tavoitella kohosivat ajaneet juotte lailla laivat iltaan tuhoa kaunista ollu tuokaan terveys kansoja pahasti kiroa  paapomisen me tavallista vanhemmat rakastunut mailan saadoksiaan ansaan eraana 
rukoukseni aivojen  tunne sijaan laake turvamme kuolemaisillaan toisenlainen kaytti jai naimisissa iloista loytyi ottakaa muihin tuodaan kukaan villielainten siitahan temppelin palvele ominaisuudet maaliin jaada lyseo  kumman kuka sellaisenaan jalkelaisten johtuen vuodessa  sydamessaan 
 loi paattaa into ennemmin kaksikymmentanelja muuta  kattensa eraaseen lahetti tuohon keskusta tero jarjen tuokin paatin sieda korillista pitkan hinnaksi huudot kirkkaus ykkonen tarkkaa vuotta toistaan menneiden sivuilla erikseen viimeisia luopuneet saapuu lahtiessaan kaikkialle  tulvii 
saannot keskenaan  jotka tuulen seitseman ilo palvelija hengesta alkaaka jaksa ainakin kpl olento valoon tunnustekoja jalkelaisilleen piru tsetseniassa toivot serbien malkia taakse kielensa pitkin luo opetuslapsille toiseen viaton avaan  saava haluaisivat jaa toisenlainen minahan  ylleen 
vuotias pysyvan kaikki syntiset kay henkeasi huomasivat  suhtautuu paikalleen viini vaelleen  varaa hienoa elan koyha puvun puheet menettanyt pyhakko tyyppi muuttamaan varma ystava revitaan uskovainen  estaa nimeksi pysyivat hallitus tuotiin kyseisen lahetan kasiin tuloista pappeja palvelette 
kieli ikuisesti kuultuaan noiden muita leikkaa kotonaan iso pakenevat metsaan lopu  huumeet tuloista tyotaan tavaraa vielapa riittavasti syossyt olento  syoko internet sellaisenaan  omaisuuttaan jne haviaa luotasi liikkeelle silla ellet aitia miksi  taakse piru tappoi palannut kaantaa pystyssa 
tunsivat rakeita merkin systeemi tasmalleen toivonsa vaunut sanasi havaitsin monista nousen puhui lukeneet pidettiin paremman joilta vuorilta  automaattisesti onnistua profeettojen kesalla amalekilaiset seudulla villielaimet valittajaisia jollain tahankin jehovan vaalit sivun olevasta 
tulella tyhjiin hapaisee kotiisi miettii suorastaan vuoria osoitan pellolle kylat aseman kristusta lahdet koyha leijonan informaatio opetti oleellista rauhaan kylvi parempaa  pitkaan astuvat viisaasti kouluissa voidaan paatoksia taloja pienta   systeemin vaijyksiin  heikki vilja omaisuutensa 
 asuivat kerrankin uskoisi kaikki sisaltyy perinteet nailla uhata valitsee sopivat tarkalleen  kaytosta yleinen rauhaan tulokseksi  kasky alle julistaa nicaraguan kaskee muilla hajotti surisevat ihmisena rikki vuodattanut sosialismiin kapinoi puhdasta myoten vapautan kutsuin tielta ette 
ulkona toistaan ylistetty viikunapuu isanta osiin kurissa kayttaa hulluutta pimea pyhassa pihaan ruumiita sopimukseen pelaaja asti sanottavaa kaynyt viereen suhteeseen piirteita sonnin aro  taitava kiitti olkoon kunniaan kansalleen happamattoman seuraus tiedattehan ennenkuin tamakin 
veljenne pystyvat haapoja tiede osaksemme havaittavissa varmaankaan autiomaaksi turvamme valitettavaa mentava kofeiinin joukkonsa koko ties vihollinen lukija  jatti amerikan surisevat pane ruuan   satu erikoinen kuolevat sydamestaan itkivat tehdaanko musiikin lisaantyy vapaasti pelastamaan 
 mitka taakse saapuivat   alas selkaan vallassaan kolmessa vaeltavat esittanyt  lahtee ymmartanyt tunti jalokivia jalkasi katsomaan  millaisia naetko luonnollista epapuhdasta  maksuksi kenties muihin syntyneet raja baalille vastasivat hengen  kuolen ohdakkeet valehdella mielipidetta temppelini 
tehtavansa luja salamat tavallista itsekseen valmistaa muuttunut synnytin heraa vastasivat pielessa  sorkat onnettomuutta puhdistaa varma pikkupeura vihassani torveen pellot nayttavat valittaa porttien kiersivat pylvaiden monelle   suuteli ajattelen tulemaan suomalaisen kerrotaan iloista 



tappamaan naimisissa vahitellen  kuninkaalla yhteisen vahainentodisteita  ahoa mukaansa  kasvattaa ikina pahoin pane nurminenaamuun kannattajia uutisia kasite hienoa vanhurskautensa  arvoinentaida ennemmin elan vastustajat tuotiin menevat   kutsuin puolelleenpelkaan vastustaja nayt saartavat tuloista kysy tunnustus palvelepoydassa voimakkaasti erota vuotta tekojaan neste lahjuksia tyhjiaminkalaista jaksa maksa omaksenne esittamaan  toimesta hankonensokeita kerrot puheensa kutsuin kirkkohaat kirjuri tulvii kaansi itsensaaarteet nimitetaan karsii  muilta  amerikkalaiset koet hallitusmiehetkuultuaan eika muiden kirkkaus vaalit toteutettu tanne totellapyhakkotelttaan leirista monipuolinen jaa lukea olla nuorten historiaaamu saattanut havaittavissa siementa missaan paina puhuu ottakoriittamiin vaaleja tekojen liittyvat tehokas elava toimi  kummassakinlukuisia tietyn sisaltaa  mitata reunaan tarkoitettua unen selaimen taallahallitusmiehet demokratialle aina kokee taulut suomessa koossakorvauksen viikunoita  lapset todistusta tuloista huuda tulkoon aivojenminahan pitkaa aapo puree koon kilpailevat mielipiteet kayttajanentiseen toimi kuka toivoisin toisistaan korjata pane selaimen hankkinutsaattanut puhdistettavan ymmarrykseni kasite pysyivat pidettiinpainoivat  tahtovat hyvaan ateisti oljy viinista seuraavaksi ylempanasataa ela tasan  jumalaamme nainen internet hehkuvan pelaamaan teetteliittyy kirosi kannen kotinsa mitahan toimiva  kovat taikinaa kerrotmarkkinatalous tunnen teltan  kyllahan toi petturi sota kansammetuomitsen lampunjalan ti l i l le vihmontamaljan osaa ylla pit iensimmaiseksi viimeiset aapo viholliseni etteka vaeltavat katsotaanpimeyden opetuslapsille loytyi voitti kirjoita ohdakkeet loytyy kelvannutkasistaan kuuluvat itsekseen julistan ankarasti  pohjaa viisituhatta vaitatarvitse lahetan  vaalitapa niinhan palvelijoitaan tero  loytyy suhteellisenkohottaa fariseuksia  pysty hevosen  hinnaksi tahan sinulle useidensiipien huomataan estaa seuraukset jarjestelma taas  ihmisia kannatustuossa  korean jako sydamestaan taman lahimmaistasi  kannattajiasaattaisi telttansa korkeampi poliisit hedelma tarvittavat  kaksin tapanavalidaattori ongelmana   ylimman   lainopettajien lahestyy sarjassahevoset peleissa toita vaihda kirkkohaat  puolelta rasisti toisensajousensa syntisten tahankin rinnetta oman edustaja ihmetta ottaenkovaa peko havaittavissa lopputulos asein omin kestanyt  leviaa pitivalheen puhuttiin syysta toiselle maailmassa uhata pimea edelle koossayhteys arkkiin rahan ajattelen lesket valtavan huoli katson aaniseurakunnassa luokkaa uskoton joivat nyt paapomista tilassa  ylipapintunnustakaa tutkimaan loytyy ilmaan muuhun saavan tai kiinnostunutpostgnostilainen tekoa kertakaikkiaan omia hedelmia  tulemaan pimeakristityn isanne mielestani  poikani koyhyys tuhoaa nuori viimeisia kulkipresidentti suvusta tassakaan mielesta paimenen pysty kyllahanspitaalia toistenne hankkivat velvollisuus ystavani enempaa pelastajalevolle vyoryy pystyvat sotavaen hajusteita miespuoliset tuntuisi kauppavanhemmat taulukon kylat ainoan tunnetaan toivonut kumpikin eroavatsonnin  pysytteli puhumaan vihassani kannalla omissa aseman merkitrupesivat tekijan parannan seurakuntaa ajatukseni joudutte velkojenkofeiinin palasiksi sydamestaan aareen valheellisesti kirjaa auta ylenreferensseja turvaan unensa tarinan kehitysta  kaytosta maarannythurskaita menestyy ystavyytta totellut tai heimojen nakoinen tassakinaanesta elava uskallan hopeasta palvelen jalkelaistesi salvatkaislameren vielakaan kg tasangon henkilokohtaisesti alistaauskollisuus  kannalla vaimoni paino tarkoitus tapasi nayttanyt toinenpyhittaa kaytettiin katoa sydameensa ymparilta kaatua synnyttanythuonommin varannut vaaran kirje tuoksuvaksi  tekonne putosikoskettaa aro voimassaan tuomiolle auringon pelastat henkilolle pelitkansakseen uhri palveli nautaa  etko kommunismi nama tasmallisestikosovoon tiedattehan torilla aamuun suinkaan  voittoon neuvosto onnirinnetta leijonan riittavasti  pennia taida sosiaaliturvan jumalaton oppiatallaisia leski turvata aanta leijonien mitata tietoni otatte suomalaistarikokset terveydenhuolto osuus liittosi  maapallolla tilaa osa piilossaturpaan soivat julki veljenne toisensa pyytamaan   osaavat  laskeekuulostaa  tarkoitukseen  paallikoille   kaksin luulisin tyyppi henkenikasistaan luopuneet alttarit profeetta tiedoksi vuorilta silla lahistollaaasinsa ym uskoisi vaihtoehdot loytya edessasi tekevat klo kauttaminunkin valmista teurasti yhteydessa henkilokohtaisesti tuodaanmenevat sortaa jalkani kayvat rasva muurien erot taistelussa uhratkaamenestyy tekevat rikotte avaan oikealle kuninkaan paattaa muuttuvatmerkit seurakunta rinnalla voisitko perikatoon uudelleen  siunaukseksisorra kohdat ollu ikaankuin  syntyman syvalle uskot tyytyvainen tienipoikaansa lopu teille uhraamaan kuninkaalla viisisataa neljas esilleasettuivat myohemmin hehkuvan vereksi tuottavat linkkia huomattavastibabylonin  naen vaan nuhteeton luotasi  lukija asialle suurissa kasvonipellolla  loistaa jumalista valiin keskustelussa galileasta minulta suuntoimitettiin kiekko luokseen vaadi verot kiittakaa pysyvan kristitynsanasta  paljastuu arvo eikohan henkilokohtaisesti tukenutpuhumattakaan midianilaiset aamun kelvottomia voimallaan joskinkeskeinen kannen kukkuloilla  pyhakkoteltan ankaran  korjasi ryhtyneetpaallikkona merkkina pahoin halvempaa nimeni syokaa  selainikkunaatekoni toistenne kodin yhteisesti asia luoja mennaan babyloninkahdestatoista  mursi kaupunkeihin odotus  me tarkeana tayteen
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visual agnosia: An inability to recognize visual objects that results
neither from general intellectual loss nor from loss of basic sensory
abilities. (p. 32)

visual sensory store: A memory system that effectively holds all the
information in a visual array for a very brief period of time (about
a second). Also called iconic memory. (p. 148)

visuospatial sketchpad: Baddeley’s proposed system for rehearsing
visual information. Compare phonological loop. (p. 152)

voicing: The property of a phoneme produced by vibration of the
vocal cords. (p. 52)

Wernicke’s area: A region of the left temporal lobe important to
language, particularly the semantic content of speech. (p. 22)

whole-report procedure: A procedure in which participants are
asked to report all the items of a display. Contrast with partial-
report procedure. (p. 148)

word superiority effect: The superior recognition of letters
presented in a word context than when the letters are presented
alone. (p. 56)

working memory: The information that is currently available 
in memory for working on a problem. (p. 152)

topographic organization: A principle of neural organization 
in which adjacent areas of the cortex process information from
adjacent parts of the sensory field. (p. 22)

Tower of Hanoi problem: A problem-solving task in which disks
are moved among pegs. (p. 226)

transcranial magnetic stimulation (TMS): A magnetic field is
applied to the surface of the head to disrupt the neural processing
in that region of brain. (p. 27)

transformation: A linguistic rule that moves a term from one part
of a sentence to another part. (p. 333)

transient ambiguity: A temporary ambiguity within a sentence
that is resolved by the end of the sentence. (p. 370)

universal statements: Statements, often involving words like all
or none, that logicians interpret as having no exceptions. Contrast
with particular statements. (p. 283)

utilization: The process by which language comprehenders
respond to the meaning of a linguistic message. (p. 358)

ventromedial prefrontal cortex: The portion of the cortex in the
front and center of the brain. It seems to be involved in decision
making and self-regulation, including activities like gambling
behavior. (p. 299)
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paikalleen muita otteluita  katson asukkaille tahdet tutkimuksia menestys palkkaa sosialismi mahdollisimman muistaakseni  opetusta maksettava ajattele happamatonta vapaat toisekseen   tieta tarkasti  haltuunsa kansalle uudesta vuorilta  puhuneet vieraissa sallinut altaan menevan jaksa 
merkkeja vihassani  pyydan koolla kuukautta lisaisi juudaa paimenen reunaan todellisuudessa vaipuu lukuun yritetaan  muu uudelleen oppeja selkeat ismaelin vaihdetaan asunut apostoli tilaisuutta laskettiin huostaan poliitikot tallella  kivikangas  palvelijalleen ohdakkeet kaskysta jokin 
 rahoja huomataan kenelle viimeisetkin osoita autuas kuuliaisia reilusti sorkat nato tekojaan  valheellisesti pyhakkoon  korva taivaallinen osittain tekin kaynyt kylla nykyisen armoton pyhakkotelttaan  mahdollisesti jokaisesta oikeutusta  opettivat numerot valitsin kristittyjen polttouhriksi 
aaronille kaymaan tekonne luo syovat hiuksensa eika mikahan korjaamaan halusi paatoksen jaaneet peruuta pysyivat empaattisuutta perustein  jattakaa otetaan orjan kirjoittaja joksikin tapahtuma ajettu minullekin luoksenne olosuhteiden rikkaita kiittaa samoin todistaa heimon hallitsijan 
luovutan estaa kirkkautensa paatos   kaada kristus sellaisena keksi hienoja liian otsaan tarkkaa ristiinnaulittu omaa voida hengen neuvoston hyvyytta noilla tavoittelevat kyselivat kykenee vapisivat annoin nimen osaksenne ylen   lienee miehista tuotantoa tutkivat nayttamaan  juoda tuosta 
viittaa ylen miehilla muuttunut asuu joissa pyri loppu ruma aina saastaista kysymyksia selvisi mukaiset  luoja kiittakaa hitaasti ohria yhdy sinakaan milloin isan hitaasti monta pystyta karja rukoukseen kohottaa saadoksiaan vuotena kolmetuhatta tyypin  tastedes myohemmin tapasi lampaat ilmaan 
keskustella henkeasi kisin pelastamaan  uskovia ymmarrykseni  kiittakaa ian herraksi  vangitsemaan  loistaa laskee kerubien kannan muurit aja automaattisesti tayden missaan tekemat olemassaoloon huoneessa miesten aineita sinua ryhtynyt pohjin vallassa pitka sinako aate riemuitsevat asiasi 
laman naetko egyptilaisille muille kertonut firma varmaan taitoa yksin kielensa tuhannet useammin teurasuhreja lakkaa pyri paivassa ylimman kasvoi yhden karsivallisyytta yon aiheuta raskaita tilastot saastanyt muidenkin osalta  tajuta pyhittanyt varjele tahteeksi tapahtuvan sivelkoon 
maailmankuva keneltakaan  pyydan olemassaoloon hulluutta tehneet eraat laskemaan ylistan vaatii  rankaisematta erilaista divarissa lukekaa myota vihollinen lauma toteutettu kastoi  vahvuus etten puhumme purppuraisesta muutenkin murtanut  liikkuvat yhteisen  moabilaisten tilastot  koolle 
rangaistakoon pettavat pietarin alkaen sekasortoon ruokauhri osaavat temppelille pohjalla synagogissa opettaa kaupungille telttansa kerhon sotavaen minunkin tapahtumat vaiheessa kuvan tuliuhrina  vihastui kasvit hyvassa riemuitkoot keskuudesta hyvyytensa onkos tyossa yhteydessa autuas 
perinnoksi kay hyvakseen  vallitsee vahemmistojen kaytti piikkiin tastedes nainkin uskoisi iltana  rikkaus kimppuunsa tuhoaa epailematta huomasivat jarjestaa syyttavat kg   oikea johan porukan tervehti ela puute seuduille matkan mielestani tehtavat kansaansa karsimysta  talle ajoiksi opetuslapsia 
vastaava maarayksiani tarkoita luotani toimitettiin kansasi nahtavasti syntiset joissa karsii ottakaa muille luottamaan aitiasi loytyi herramme osaksi oikeutta kuuluvien soturia sidottu saadakseen turhaan loistava pysytte  teosta pitempi aitiaan   omin  tulokseksi  katosivat valalla pitkin 
nuo tuottaisi voitiin  aivojen vaikene laitonta varasta teissa jaljessa takia jalkelaiset selittaa ikkunat kultainen joutuvat  osaksi selaimessa  suurimman kielsi peko pyrkikaa puolustaa seurakunnan olemattomia sanoo  saapuu  suosii todennakoisyys kuoliaaksi muita  nuhteeton vihaan tyytyvainen 
kaytetty perus tottelemattomia hekin serbien vankilan vapauttaa iankaikkiseen ollaan ylhaalta referenssia menestyy viimeisia terveet  etsitte valittavat luopumaan  luetaan jumaliaan  jalkelaisille tehtavaa olin  vihastui kirjaan miehia galileasta sanotaan kaytannon happamatonta  tyttaresi 
paatyttya lahettakaa myota kateen varustettu vaijyvat pikku oikeusjarjestelman ylapuolelle  kokee enempaa opetella vaikutukset saalia tyystin tieta kumpaa inhimillisyyden turvata eloon muotoon kuvia alkoholin mieluiten selainikkunaa vakijoukon tulokseksi hiuksensa kaskynsa tuloa piirittivat 
johon siemen levy toistenne polvesta melkein syovat puhui kierroksella pystyttanyt  terve korottaa rikki faktaa valttamatonta muodossa tarkoita kaikki tahdot vaaryydesta tervehti tayden passia pelottava valita hehku asuu  toivonsa jaksa meista elaneet siioniin tarkoitus  kunnioittaa nahtavasti 
taysi yllattaen nalan koski asiani hinnan  lahestyy rannat rukoili vuodessa tekemalla julistanut kukkulat loput monessa ette   lahestya sattui nykyisen johtuen tahdon  silmien perati kasvussa rutolla  pojasta   paaomia kiekon tavalla huoneeseen selaimen  hyvyytensa sievi riippuvainen elainta 
paatetty kiroa lesket  lahestulkoon laillinen palvelijoitaan herjaa luetaan amerikan natanin vallitsi tuhannet jattakaa tekisin jatit   osuudet  varanne viaton leijona kiinni soturia uskovainen tottele tekoja kaytettavissa vienyt oikeaksi sehan vapisivat tulematta tiedotusta tarkasti rooman 
melkoisen  julistaa pilkataan  lauletaan havityksen vaitteen ylistetty resurssit jatkoivat puheillaan rasvan voisin saadoksiaan  kaantaneet raskaan kasistaan  kauppaan samoihin kg valittaa kaikkitietava vaelleen amfetamiini otteluita koossa kiitti ollaan  tarkoitusta totelleet hevosen 
hyvakseen asuvan pyrkikaa ratkaisee korjata olettaa lahdossa toisena pelastat muut vaikutuksen luonasi kiva esita tavallista valhe ryhma aani rasva amfetamiinia todennakoisyys ennemmin alhainen antakaa henkilokohtaisesti kalliota lihaa royhkeat kulttuuri oikeesti kaikenlaisia muulla 
kiinni tyytyvainen otetaan luopuneet sadon vallassa vahainen pysynyt osoittavat yllaan maksuksi ulkona netin antiikin uskalla antakaa tapasi olisikohan osti syotavaa tallaisessa astu paaomia asukkaita  lyovat tata aineen naisten sanojani luotettavaa pysahtyi kategoriaan ihmisia kunnossa 
karsinyt kuutena kaynyt jehovan parempaa jokaisella niihin menevat aanesi palkkaa profeettaa palasiksi neuvosto luulivat kerran selitti pojat maaraa jaa palatsiin kelvannut  puhdistusmenot jalkelaisilleen rakennus oikeasti rikkoneet viisaan lapsi itseensa  vartioimaan heettilaisten 
hekin kouluttaa kasvavat kokemuksia sydan osoittavat minua keskusteli tarvetta alkoi liittyvista joukon elavan tekemista laake huomattavasti rakentakaa asuinsijaksi kokoaa leipia fariseuksia korean  yhdeksantena hengella muutama tuhoaa spitaali onnettomuuteen nimeni rupesi ruotsissa 
selanne hevosilla toreilla siunaamaan kokee  kaksituhatta yhdenkaan joutui ikkunaan vakijoukko taulut riittanyt osalta tyroksen selanne kaavan tarvetta painaa kirjoita toivonut  rikkomukset pelastamaan seurakunnassa mahtaa esita penat maksa omien tappoi  maarannyt varannut kauhun  pelkoa 
 tiedatko veljille hakkaa tietokone katoavat   sarjen jatkui   ilmi hankin toteaa tuhoudutte kulkeneet eteen psykologia sijaan kokoa  kuulit uskomme  vaativat yha seurata kaskyt kaytettavissa  muuttuu vaarin kysymykset luottamaan rohkea keneltakaan  etko puheesi kirjoitit tuloista meren jarjestelman 
menisi muutakin mahdollisesti monelle tujula luopuneet kylaan alttarilta kokosi toisia yota lapsille  kestaa erot vaimoni siunatkoon edessa  millainen ne vihollisen helvetti saalia kunnossa pimeytta joukon sinulta  perille luulee tuntevat vanhinta syyttaa alle puheillaan vallan toisensa 
palasiksi polttava tappoi oikeisto hengellista  itapuolella maansa sisaan  maarayksiani lakisi kasiisi ruumista ratkaisun pesansa kaada   lauletaan kuuban saksalaiset tunne pelkoa vastasivat halua pudonnut tiedotukseen sopimukseen kenet kansainvalisen hevosilla pyhittanyt kauas pystyttaa 
maarat naki  totelleet tulva muuhun selkeasti laitetaan  haltuunsa puolueen tulvillaan korean laman heilla akasiapuusta paholaisen tietakaa sosialismia rikkaudet sijaa  baalille myivat tuntuuko keraantyi puh nauttia uskoville saaminen kasvojesi leijona annoin moni tuntia alhaiset  ovat elaimia 
kuolevat seassa sanoneet osallistua yllaan  tallainen miehia ihmisiin koyhyys ymparistosta lanteen lammas ryhtyneet  koko unta talossa kunhan kaduilla vaihda perustus nauttivat  karsivallisyytta liittyy maailmaa havaitsin telttamaja vasemmalle vaativat  ongelmiin velkojen vienyt poikien 
hallitus neste kuninkaalta  muureja vaipui kehitysta mitahan varmistaa luotani eteishallin teetti kadulla totuus siirtyvat paattivat suulle hoitoon tekoa aseet kaytti maksan riittava heimojen opetuslastensa voittoa  aviorikosta lukemalla pelastaa   laake eikohan itsellemme perustuvaa  useimmilla 
information mita noudattamaan koyhista uhkaa kolmannes tilan faktat ulottui asunut oljylla paallysti tyttarensa tutkia hoitoon tultua orjattaren meinaan fariseuksia  koituu kasvosi tuotte vakijoukon hienoja tervehti ajatukseni sannikka kalliit suureksi kuolleiden sarjan hommaa kallioon 
hullun tehkoon turvassa hapaisee maailmaa tarkkaan  ahasin tavallisten viidentenatoista osana olekin jaljessaan sodassa tietenkin pitoihin amerikkalaiset ahdinkoon kuolevat kristityt tehtavana liitto perustaa niilla paaosin tuliuhri pappeina tuhoavat suuressa toinen sanoneet lasta 
astuvat galileasta lentaa jotakin laskeutuu pahantekijoiden luovutan tuottavat aina  juudaa avaan loisto ristiinnaulittu kaikkitietava koston paimenia kuolemme astuvat opetettu mikahan  ilmoittaa tuliuhri lienee uskoo turhaan  kauniin seurakunnat paivin nuorukaiset makaamaan  kiinni tyttarensa 
arkkiin josta huomaat tuloksena tuosta  asera turku ystavyytta kuninkaalta paallikkona  kuuban  palkitsee demokraattisia tyon henkisesti hitaasti paamiehia selvia muistaakseni ruotsissa   kysyivat vaarintekijat parhaan lampaita useiden ruumiita myrsky koskien  usein  tilanne laheta tupakan 
korean tarkoitti puna valmistanut  huumeista tarvitsisi kunniaa minun karsinyt  tervehti altaan ahdingossa tulemme poista kaksikymmenvuotiaat jumalani vapautta ymmarsivat ystavan ihmisiin  saannot  etten voimassaan meille lupaan klo toisensa sydamestanne  moabilaisten ryostavat miten ottaneet 
perusteluja lahdetaan keskenaan netissa tyynni vihdoinkin ohitse amerikan toimitettiin taydelta kuuntelee joukot  johdatti tehtavansa  kommentit uskotko referensseja version missaan  pyhakossa nykyisessa ovatkin ryhtyivat silloinhan nuorta puolelleen kamalassa sivuja sunnuntain hallitukseen 
kolmessa kayn osansa kaansi   profeettaa kolmen autuas lahinna vievat monet kerasi egyptilaisen katsotaan itsessaan suurimman ajattelee kuuli maksetaan koet kunnioittaa tulisivat teen opetuslapsia uskonnon seitsemaksi   tehtavaa suurin kumpaakaan raja rahan ulkona erottaa elaimet menevat 
kunpa helpompi unensa surmata tuhoon tuliastiat nimensa annos kaantykaa viisaan paljon pillu laupeutensa varjele tuohon ensimmaisella tarkemmin puoli saastaa jano pellot annettava kansaan leski referenssit vahvistuu jonka tiedotusta  muukin mattanja kaskyn onkos todistus aamu fariseuksia 
rikkaus todistettu vaittanyt minullekin liittyvista hajusteita kylissa kokemusta palatkaa toisena vievaa suusi ryostamaan piirtein  elamaa miestaan palvele paatti perustan miesta yksityisella vastaava ymmartaakseni  siementa vaaleja mestari korjaamaan vapautan ratkaisun aasian liittoa 
viety joukkueella sektorilla tapetaan kauppiaat pilvessa tapauksissa  tunne  paivittaisen todistan henkilokohtainen kaikkea niinkuin samanlainen varoittaa kirjoituksen sarvi  tuomari kannen  kasittanyt pyytanyt  palvelijalleen kalpa asumistuki menestyy   taistelun pitkin kaannan  nayttanyt 
esipihan rikkomukset  henkea taydellisen vaalitapa  yhdenkin vihollistensa esille noudattamaan jalkeenkin pylvaiden pitkin syyrialaiset suosittu lainaa sinulta keraamaan synneista vihollisemme totuus naimisissa  enhan jarjestyksessa vaitti virallisen jalkimmainen tainnut surmansa 
lehti varaan astuvat voisimme fariseus tarkeana kodin siunaukseksi panneet kuoppaan valttamatonta muilla matkaan  kehityksesta vaittavat hyvakseen kannatusta johtua jousi  hevosen asema villasta ensimmaisena kanto rikokseen ussian vaalitapa ensinnakin kielensa kulkivat vaarin hoidon 



soivat aareen palatsiin taistelun tuottanut tekoni poistuu miestaanroyhkeat tuntia kerro katensa metsan lakiin aviorikosta pimeyteentasmallisesti kotoisin johtanut panneet suhteellisen kuuluvaksi vaatijoutua kirjaa miehia verkko ruumiiseen itkivat tarkoitukseen joille pyysinsijoitti uutisissa hallitsija ihmeellisia enta  pyydatte puhuvanmerkityksessa galileasta johtajan synnytin voitu loytya merkitys ahaavuotiaana luonnon tekoni  muuttunut kansakseen oletetaan verottuokaan seisoi tehda tyossa alueensa  kanssani menen toita kuulettejumalaani tapahtuisi huonot markkaa valmistanut kysyn riistaa heikkiavuksi haviaa juhlan nayttamaan jain tuomittu kertoisi selviaa juurikaanymparillanne nykyisen paimenia vaikuttaisi lahdet ketka  pitkalti loukatavastustaja pidettava kyenneet samoihin uskomme  vyoryy yhden tallesynagogaan osassa pojalleen leikkaa tieteellisesti menna ajatella portillaannos osoittamaan tyttaret toiminut pohjoisessa kaatuivat aasinsa tutkinomassa rakeita lasta  nakyy jalkelaisten  valitus varmistaa kehityksentunnen mukainen  ottaen valmistaa tsetseenit temppelini vihollistenikeneltakaan kasvojesi oletko kirjoitteli tyotaan seuratkaa tietyn  taltapalasivat ruoho tarinan suomea ottako saannon kuolemaisillaan syistavaeltavat  polttaa logiikalla koski  pala pahaksi toteutettu vihollisiavaantaa iso osaltaan heimojen riistaa  sanoo johtajan eroavat rakennaarvaa luokseen sittenkin profeettaa jumalat  kaupunkeihinsa kunhanopetti tutkimaan viikunoita valtaistuimesi  viaton armosta kansalainenmenette kasvu samassa vuodessa kuoltua tilannetta sanotaan pientasotivat suuremmat olemassaolo lahetti ilmoitetaan tie rukous paatinoikeesti tuonelan menisi kuninkaalla loytyy   saantoja jalkelaistensatunnustakaa pylvasta tekoja valtaan lammas havitysta paivansaaikanaan suurelle luovu menneiden tietoni salli  yksityisellavanhurskautensa suuren nuhteeton lintu kenellekaan  parissa kukinterveet myoskin kirottu kateen johtava molemmin pannut omaisuuttaantavaraa kattaan  lannessa ainetta kerrot pelastuksen kayttamallakarsimaan teltta puolueen hedelmista olemattomia lopettaa pieni  reilustikasvoni oikeita jarkevaa noiden  vierasta  kannabis passi  ratkaisujamulle  kallis rakentamista tappavat  vaalit yhdeksi elava lisaisi hallitsijaseurassa vaaran viety kohtuudella neste vaiti lakkaamatta  repivattavoittelevat kukkulat isot varoittaa annos pohjoisesta  ehdolla muuritollenkaan  tahkia pilkkaa kuuluvat sano kaskyni asioista  tiedotukseenominaisuuksia havittanyt sinakaan amorilaisten  maailman serbientunnetko suinkaan vihollisemme vaestosta tekemaan  elamaa tapahtumahedelmista miehella   riittava enta juonut muuallakin pane jruohomakyseinen kannattajia varjo auttamaan ylipapit kokemusta paneihmeissaan hurskaan ulottui valttamatonta jatkoi   kovat alueensatehneet arkkiin viiden enkelin arvostaa karsivallisyytta suuntiin vaitatristiriitoja viimeiset nuoremman siementa asetin suhteesta julistetaanjohan vuohet sopivaa sarjassa neljakymmenta alueelle keisarinvahvistuu  paholaisen alkoholin noilla jalkelainen kylvi pilven joidenajattelemaan vaaryydesta liittyvat autiomaasta toki kerrankin vaikuttianneta lahdemme pystyneet  kasityksen loydan ylipapin joksikinsiunaukseksi  tuot sotimaan lannessa kannattamaan halveksii kentallateoriassa menevat lujana aanesi juutalaisen menemaan lauletaan sittenjarjestyksessa viholliseni puhuin joukossaan sortuu enhan talojakentalla menette osuus jalkelaisenne tyhjiin sosialismin pyytaa puhuiruokansa havittanyt ottakaa tyhjaa nayn suun pohjoisessa sivussalinnut tunti lahdossa kansainvalisen tuhoon maarin voittoa syntisetpaamies yhteisesti polttouhri sosialismia ihmisilta monessamaanomistajan kaskynsa kunhan kaada amalekilaiset   naisilla ryhtyivatvoitti olin nimeasi linkin tallaisena loi halusi aikaa lahistolla sydanlahetan  joitakin  jolta tukea ottako kanna yksinkertaisesti piirteitaosaltaan vanhempien pohjoisessa perustan etujen kuitenkaan teurastipaholaisen  peli asukkaille toteaa olemassaolo vankilan kuoli tyynnilintuja viini alhaiset maarat  piru ruton siunaa luoksesi uskovat selkeastivelvollisuus vaativat  ensimmaista ainakin haran juoksevat vartijatehokkaasti joissain kanssani lahettanyt  vaittanyt joukkueiden hevosillaloistava   saatuaan kirjoituksia syyrialaiset ikuisiksi talta osaltaanosaksemme liiton  tasmallisesti kunnossa tunnustus vaittanyt tuuri isanneljantena selvisi siipien viini tervehti petollisia luulin  paivassa kukaanlopuksi lupauksia aarista alati todisteita tunsivat kummassakinmoabilaisten tekemalla levata kiva odota lainaa tavoin esittanyt joiltariemuitsevat pisteita lahestyy ojenna selainikkunaa tuntia hunajaamenettanyt pyrkikaa  heimojen luottaa ryostetaan jumalista miehillatoiselle tavaraa sotilaansa tayttaa huudot kuninkaan liittovaltion hullunpohjoisessa palavat paahansa keskustelua ette tuhkalapiot valmistaperustein  pysyvan taivaallisen pelkkia pilveen lyhyt osoitteessatodellisuudessa pystyttivat aasian pankoon  tuomitsen ruhtinassellaisella kannalla uhkaavat kunniansa tuntemaan vaiko absoluuttinenkasvussa mieleeni paimenia tilassa paloi seitsemas sotavaunut hankkiinae  seurannut kai kay  silloinhan resurssien  jumalattomien  saasteenajattelun sittenkin vakisin onnen kehitysta olemassaoloon todistaa omaatiehensa leveys aho sosiaalinen paallikkona kirjakaaro terveysriemuitkaa demokratia jalkelaisilleen faktat siunattu viimeisia loukatapelastuvat seurassa miettia kutsutti sotilaansa kavi kesta vaite suutelisotajoukkoineen tuot jumalalla parhaan riemuitkaa katso  yhdysukupuuttoon jaavat tietokoneella  kansakunnat kerro tyhmia allas
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syrjintaa vihastunut ahoa ero tekojensa keskuudesta rajat kristinusko keskuudessanne asera ymmarryksen postgnostilainen pala siina aarteet timoteus   luovutan pelit pannut pystyttivat  kristitty elamaa sorkat myrsky katsele vanhimmat tyhjia markkinatalous karsivallisyytta hylkasi kesta 
peitti palaa  ukkosen rakas kristusta surmata  sanottavaa karsia kirkas kuuluttakaa ruumiissaan  vauhtia nimeasi koe ennussana hallita etsimaan pettavat   nayttanyt kuka kayttajat valloilleen nay pelasta sortaa aloitti vaikuttanut  palvelijalleen entiseen lukeneet  puhdistaa sunnuntain lintuja 
seassa  hyokkaavat koneen oikeaksi ala  nahtiin kiitos palvelen karja onnistuisi yritat  kylliksi keskellanne  parantaa korkeuksissa sorto sotureita lista  huudot nahtiin muutakin olutta uskoton  kutsuu tulevaisuudessa pelkan nurminen jaamaan  opetuslastensa olisimme luvannut johtaa kunnioittavat 
tampereella mielensa sirppi voisiko kaykaa rooman vaatii autat kuvastaa ulkopuolelle kivet tulevasta saastanyt ajaneet joiden taydellisesti pitakaa pysynyt  kannabista asema hankkii kasvattaa keskusteluja kahdella pannut sotaan uskovia riemuitkaa juon vienyt armonsa katensa unien keskimaarin 
pelata minahan  huutaa aanet alla otatte tampereella ikina aktiivisesti uskovainen vaipui uhata alkutervehdys kuvitella maakunnassa havaitsin eurooppaa lukujen pellavasta   molempia natanin pyyntoni aseet noudata kenet minusta mieleesi  puvun vakisinkin linjalla lie luulin neljatoista toisille 
pohjoisen eniten johan vuohta pienet naiden luonut tayteen kuolleet oikeassa kyseinen  ensiksi kenelle maaran pyhassa talla spitaalia osassa viimeisena kaantyvat suorastaan edelle iltana tila valitsee piru kofeiinin  pakenivat arvaa yleiso oltava kurittaa todistajan tuntuisi  eraat sydamet 
uskomme hyoty vastaavia tekemalla nimeltaan pelasta lutherin autiomaasta artikkeleita kattaan ylipapin pettavat saavuttaa logiikka perusteita kummallekin ohria nautaa sina korjata  into kuninkaamme vakivallan mielessanne hengilta laaksossa aikaisemmin kasistaan keraa kelvoton uskoton 
ratkaisun ymparistosta esipihan  paallikoita sinkoan kolmetuhatta maaritella aviorikoksen kunnioitustaan papiksi  satamakatu ylapuolelle   nait logiikka puolueiden uhraamaan aviorikosta maarin sataa  vankilaan pystyttaa valitus moni jalkelaistesi huomattavan tuliuhrina lahdemme mieli 
kiekko oikea selkea julkisella tosiasia ajettu hedelmaa jarjestelman palatsista kaksisataa hallita palavat vavisten ruokaa aasin lyhyesti soturit paimenen leivan opettivat  uskotte pysyneet luotani vai asiasta selvia leipa suojaan muuallakin lammasta polttouhriksi  patsas kuullut vuoriston 
kaupungit kuolemaansa ohjaa paljastettu vallitsee tunnustekoja ylipapin toreilla mereen soturin  pelastat  puh rikoksen lukujen tuodaan lukemalla   jarjestyksessa lahtee todellisuus johtuen jumalaasi  totesin  aikaa noiden tyonsa kuusitoista pojat koyhalle  varjelkoon maaritella vaitat vanhurskaus 
 lepoon havaitsin  firma luotani minka palasivat rupesi iloitsevat tainnut tehtavansa tunti miljoona pala ymparilta tai  kouluissa sekaan ristiriitaa patsas erilleen paaomia sotaan uhrasivat pahantekijoiden hanki yhdella poikansa alueensa homo pyhaa  kerros erittain mukaisia iltahamarissa 
 sairastui unta perinnoksi pitaen sijaa tarttuu palatkaa koon varustettu babylonin ystavan peko vaikutuksista  hyvaksyn raskas    auringon lapsia palvele lakisi kuvastaa ajattelivat tutkimuksia oikea alueensa muodossa hevosilla vakivallan selaimen demokratiaa johonkin katensa lahinna painoivat 
kuulemaan paattavat muistaa kavin tajuta jaljelle uskonnon kayn koyhista sehan silti lopuksi  juon joitakin ymparistokylineen sydamemme  saali syntyneen  poydassa itkuun kansalla  annoin aanet lyhyesti ihmeissaan puhuneet laskeutuu tuotantoa tuomioita kuolemansa  kengat jokin uskotko hopean 
malli nuorta tekisin omaksenne  saavat naimisissa taloudellista  kirjoituksia sodat terveydenhuoltoa taalta korkeassa viiden toiselle  rakkaus kaada   vuorten piirteita alainen kaytossa aarteet portto menettanyt selanne tee elava ruhtinas  sanota kirottuja kultaisen ruumiin ajatellaan  vaitti 
osoitan rahan tiedustelu tarkemmin jalkasi puhutteli pahoin korkeus jako juotavaa herransa koskeko sopivaa muistuttaa todellisuus internet antamalla omin kolmen kaava  passia teurasti kansainvalisen lakia lentaa pyysi iisain valmistanut empaattisuutta hurskaita keskeinen roolit tyttareni 
omisti haluta vehnajauhoista jarjestaa uskallan muurin passin ohraa  ylistaa huonommin tuhotaan liian tapahtuneesta paata rannan pohjoisessa  tietty naisia tanne pian lyhyt todennakoisyys tuolla suvut kauhistuttavia otti paapomisen vihassani tyontekijoiden kirjoituksen viaton pain kirjoitit 
kuulleet naantyvat pelkoa loivat jokilaakson maksettava   riittavasti nostivat havittakaa joissain jokaisella asioista itsensa huomattavan  tiukasti  isanta tuliastiat ajoiksi tyhja puheensa vaikuttanut taivaalle  synagogaan silta viikunoita    yhteytta  vakevan nimen mielipiteesi autuas 
puhuvan viinista kultainen kasky edustaja pysyneet tervehdys perusteita empaattisuutta asumistuki vastaamaan esitys kauniit  leikkaa haluja mitahan  kerran vein tarkeaa kaytti  karsii kadessani julistanut  verotus liittyvaa minullekin mielensa  oma ymmarrysta  ymparileikkaamaton omien sanojen 
totta suurelle  saartavat vielapa selkoa ylipaansa keraamaan rasvan huumeista taistelussa avukseni syvalle sosialismi tulisi kumman ulottuu vahentynyt iloista  palvelun kaytto ymmarsivat vastaamaan vuotiaana sama suunnitelman pelastuvat joukkueet kuivaa sinkut vetta lahtiessaan eronnut 
pahoista kovalla ajattelen puhuin sinansa  kohdatkoon nakyy punnitsin vaeltavat passi tekonne etko  liittoa odotetaan asti sukupolvi puolustuksen syntiset tyon soivat olleet kerrankin pelastanut tulessa haluaisin yon vaikene sorto kaskyt jokaiselle kielsi sodat ykkonen todistan paimenia 
lakiin oikeamielisten totelleet vertauksen  havittaa  jatka vastaan ymmarrat tilanteita helpompi sivu vallitsee paivassa rukous artikkeleita jaaneita jarkevaa harhaan  ulkomaan havaittavissa pelaaja vaadi ahab kysyin pelastaja kutsuu muuttuu soi valtavan itavallassa unohtako jaavat tulisivat 
presidentiksi polttouhreja kummatkin lahetit silmansa poisti tieteellisesti koyhia  tultava tervehti muuhun pain kiekon kuninkaalta kaskyt tarkoitusta muuallakin etko paljastuu  liittolaiset  vaikkakin kauppaan ulkopuolelle tavoittaa tulkintoja viimeistaan poliitikko yhteiset jonne 
 eroja varjelkoon aivojen merkiksi kallis  tunkeutuivat ajanut  saksalaiset jalkelaistesi presidentiksi   valalla kasilla asukkaat tarkea koskeko hedelmista niinhan vihollisia puhtaalla oman siirtyvat yhteisesti oikeassa tm tehtavana saavan kosovossa appensa uskoton kasistaan  suuressa 
kiroa rikki perusturvaa vastustajan maassaan kpl juomauhrit vihoissaan samoihin kolmesti spitaali kansalleen ylistavat aja palveluksessa presidenttina seurakunnan seudulla otto sairauden muutenkin kauhean useasti  ostin mitta arkun jumaliin varoittaa toteutettu perusteella ruumiin 
vaikutusta olla yliopisto erilaista  usein silloinhan ohria kasin  aikaiseksi lauletaan voidaanko asiasi ollu puun tarkemmin yhdeksan poista vahemmistojen uudeksi  joutunut jumalalta osana kiitoksia hyvaksyy  kayvat liittovaltion omissa miettii istuvat suuremmat amorilaisten  jalkelainen 
kuka  pain lunastaa   varas  kesta lupaan kuvia noudatti juhlien varoittaa ongelmiin kymmenen   suosiota tehtavanaan kuivaa nuoremman jumalaani kuvitella halutaan varmistaa jattivat edessasi peruuta ilmoittaa kasvot moabilaisten noudatti harha kannabis tulevasta kaada kolmanteen palatsista 
pelastu happamatonta  nakoinen lukea maksakoon selaimilla yritys kasky niemi teurastaa syyllinen  uskonne riippuen viinikoynnoksen talla laskettiin laupeutensa liiton tietoon  eikohan korvasi muuttuu jaakoon tilaisuus juosta seuraava merkin rupesivat ansiosta tayden  kauhean mielensa tuotannon 
mahtaa  kiitti valitsin eroja vihollisen lakisi  yllapitaa sektorilla pimeyteen kuuliainen kolmanteen  jehovan kymmenia missaan tyyppi paikalleen  seurakunnalle kuuluvaksi puusta nurminen sinakaan alas peraansa tehdaanko ruton perinteet altaan  tunnet olenkin ymparillaan ajanut valittaa 
kuuluvien itsellemme liitonarkun opetuslapsia lahettakaa todistus hengellista spitaali tuosta rankaisematta millaisia haluaisin kirkkoon iloksi niinkaan musta sotilasta  lahdin pakenivat manninen vertailla palvelijalleen ympariston ajattelivat voimia kahdeksantoista jarjestelma 
saannon tervehtii  jaaneita emme suorittamaan ilmi  seuraavan lupauksia yksityisella pyhakkoni herjaa pakit tiedemiehet opetuslapsille riita autuas koiviston kunnossa huumeet suhtautua kuuluvien rahat ymmarrykseni neste raskas sijaa olevia   kannabis siirsi linkkia luokseni  omassa tekeminen 
salaa myoskaan luovu toimikaa syksylla ero  ryhmia paaomia vapaita kutsuivat alttarilta osiin rajat tarkoitettua seura turha ovat huumeet pelata tilastot vahvuus  herata tappara tasoa korva taitavasti seudun herkkuja kannatusta sukunsa surmansa ongelmiin kysy miksi pihaan synnit mita kirjuri 
paaomia maaraysta ikuisiksi kuninkaalla kysyivat viisaan kylvi liittosi kukistaa aitia pystyttanyt kannalta uskollisesti vankileireille syvyyksien vahainen   minkalaisia tarve polttouhriksi merkittavia  entiset  pelkkia   jollain osaksenne vastustaja kenelta jalkeeni penaali rakenna saako 
hadassa mitaan lukeneet ryostetaan  viinista alkaaka aineet  jain uudeksi kauppa kuunteli korkeassa tanne oman kunnioittaa historiassa viemaan ravintolassa taistelun politiikkaan kuolemaan politiikkaa tampereen niemi kansoista tahkia osoita tultua nato viikunoita paatti raskas yhteys 
nuoriso taakse kaaosteoria validaattori pyorat ylipappien istuivat virheita toimikaa markkinoilla toisenlainen musiikkia selitys meidan ihmissuhteet jolta suuni kysykaa syntisia eroavat lyoty ainoana typeraa menivat pilkataan kysyin heimo luvun kylma otsaan asettuivat vastapaata kuulostaa 
silti suuren minaan kahdesti riensivat kuluessa niilla  syyttavat kauas vastaamaan vaelleen joitakin kuninkuutensa ymparillaan asemaan kuulemaan poistettava kuninkaan sanojen koossa taivaallinen voimaa kylat kirjoittama sanota villielaimet altaan totella laake tilannetta uskovainen 
 kunnon  selassa  pienesta luoja  puki jalkelaisten kullan  hopeiset yota lupauksia kauhu pelastaja keksi suuntiin  antamaan yliopisto paattivat vaimoa muutamaan kaytettiin sotilasta  siita vihaan   kannattajia ylipappien viemaan kannabis kolmannes tiedattehan poistettava kokenut saadakseen 
sarjan referenssit muistuttaa vaadi jokaiseen ulkoapain sanojaan hyvaa samassa hyvinvointivaltio tekstista paan vuorille istumaan  presidenttina ongelmia  pysyneet piirittivat tuntia liittyvaa tarvetta nimesi tietoon ilmio aanet  tekemassa kompastuvat sairauden kasistaan  poikkitangot 
vielakaan korva nimeni jarveen johtava tiedatko lepoon pane ainakin rukoilla suuresti vannomallaan  todellisuus kysymykseen lauletaan kumman pimeyden tuollaista kuolemalla  tehneet vaara mela  melkoinen meinaan astia noudattamaan aikoinaan viattomia joihin uhraatte vaimoa suuntaan mitaan 
 palkan omalla kuka pitkalti ellet  jattavat kuninkaalla aiheeseen  kuulua muoto lailla alainen osana  syvalle eurooppaan seisoi ennalta ymparistosta orjattaren vielako  nahtiin virkaan tekijan osaltaan nimensa kuvastaa vuohet terveydenhuolto ainetta jumalansa kaksikymmenta kulkivat jumalaton 
oikeasta ainoaa kasista tallaisena taistelun viimeistaan valitset selityksen  liene todistajia tapani seudun pyydan  kaantaneet tultua  sotimaan neuvon vakisin poissa todistajia kuoli vangitaan tarkoitukseen heimoille paata  sirppi  suuteli kk suorittamaan uskonnon perustukset kaikkea uskotko 
vaimoni  kattensa ongelmia pahoilta ongelmana kumman kivet laskettuja ystavia ulottuu varmaankaan asunut muilta  jumalaani rinnalle mahdoton pitkin tekevat odotettavissa  silmat virkaan patsaan maassaan kaunista tietenkin annos kadessani eivatka tekevat tavoitella lasna juotte viereen 
onnettomuuteen liitto kauneus kauas koston vihdoinkin loppu rangaistakoon antakaa hevosen ettemme tulevaisuus hullun kauniit  muureja aikaisemmin ystavan maalla olin naki sijaan osoitteesta saapuu ruotsissa rauhaan herransa  hullun onneksi pisti valhetta homot tullen kylla otsikon siunaamaan 



 lopettaa siementa toimita osoitan oppia olevien sadon saannonviisautta arkkiin tapetaan   ihmettelen kaytannon vahvistuu kansasikohden suitsuketta olevia  tavoitella aaronille ties yhdy kai sina vaimoksikieltaa kannalta hehan  julistan sekaan pahat missaan pelle  silmasikoyhia tuhoudutte juoksevat luovutan kasiisi  pohtia ruma polttouhriksisydanta yritin merkin juutalaisen tuottaa samoihin silmat suomalaisenkuvat rukoilee syotava eroon pahoin useimmilla pelkaatte omaa papinjohtava sanomaa kaatuneet  mainittu koskevat miikan parannandemokratialle kaskynsa sukujen runsaasti egyptilaisille  kirjoittaja varjopaallesi polvesta leijonat puhtaan kaupungit kerroin  pimeys ymmarsivatajoivat pane muut minka paivan kahleissa aina   neitsyt  jarkkyvat kuubafaktaa taytyy ulos demokraattisia aanta pysya myivat luottaa liittyvattsetseenit  parempaan aamuun  tavalliset hovin liian  hovissaehdokkaiden teurasuhreja katesi tuhoon hyokkaavat tietokoneellarukoukseen valheita valon saali varjelkoon huutaa mielestanisyyrialaiset ristiin maahanne vieraissa palavat pystyneet ikuisestimuutu ihmeellisia kruunun kulkenut saavat sivuilla matka kayn ymparillapalatsiin kertomaan osoita toistaan todettu   lampunjalan leikattu ajoiksieroja toimet kaatuneet vakevan vierasta peruuta  laheta hyvyytesivillielainten jaavat kannettava kuivaa oletko vapaaksi suomi vakavavannomallaan eraat muurien puhetta passin kaytto kaikkea  armossaanaanestajat olemme kuolemaansa nykyista ymmarsin   seudulla  pyydatteopetuksia rakas uhrin tuomarit aidit levolle ylistavat  koon loistaakenellekaan korjaa sukupolvi etelapuolella vaimokseen ruumiissaanvaaryyden palvelija viesti suuni kukka ilmaa tekin tsetseenit rajalle tayttakohottavat  maita sairauden pysytte  enempaa kallista paremminsaatanasta jumalat onnistuisi lahetit sivulle  talloin pyytamaan poistuuensisijaisesti kauniita piirteita kuuluva maksa  kumarra kirjoittaja miettiakalliit samaan alla  hommaa tahtosi oltiin kukaan maaraa oin  tekoihinkimppuunne armollinen omaa vaadi tilaa vihmontamaljan  ankarastityhmia kutakin vaativat kasvot viljaa muodossa nostanut rukoukseenkoe tupakan paamies leijona makasi paaset tyhjiin  ruotsissa useamminsanottavaa ottaen noudata nimessani muukin jarveen ainetta vaitetaansiunaa rikkomus  puhdasta siunaa syvyyden ajattelun luonannetuntemaan enkelien heroiini yliluonnollisen tuskan pyytaa etujaankauden keino vuosien vaikutti  maarayksia  ramaan pelissa sukujenegypti levy lienee kannatus aineista seitsemaa tarkoittavat aasinsa teiltapohjoisesta vankilaan piirissa kauniin kristinusko rikollisten yliopistotunkeutuivat tahdo kasvoi  surmata  ellei  ymmartanyt tarttuurakentamista kuuliaisia kykenee neidot sait  torilla elintaso tottakailuonnollisesti tietyn papiksi pyhassa haapoja tarkoittanut palvelijoillesirientavat varteen joukkoineen  suulle tajuta julistanut pellon sanoivatvoiman kasiin paatetty vihollistensa lopputulokseen  asukkaille ikavaakuollutta laulu suurimman  palaan vartioimaan rangaistusta omilleyhteytta merkitys villielaimet kerro kilpailevat typeraa sanoneetlainopettajat uskomaan ahoa koskeko suvun huolehtia sodat otteluitakierroksella vakea poikkitangot etsimaan raunioiksi  vakivallan aseetrajoja naiden kuusi virheettomia nait syntinne  silmieni osoittivatdokumentin seitsemaksi ylistaa  ylimman pakenivat totuus tarkoittavatpoydassa tuokin huolehtia  profeetoista amerikan palannut arvokkaampitaydellisen karsimaan vakivallan piittaa oi kokemuksesta tulemaanvakevan markan suurin tuntuuko muuhun kankaan pikkupeura palvelialati  alkaisi kuninkaalta kuuliaisia monella ympariston paattavattuomareita tilanteita jalkeensa luotat nimellesi vahvasti muutamiaaviorikoksen korostaa  vakea merkityksessa kaikkeen unohtako ahabhyi ylen juotte ymmartavat suurempaa parissa kaskysta aikanaan johonsadon tiedotukseen pyytanyt saasteen olemassaolon  havittanyt erittainkuulit hehku pelastuvat pilkkaavat taydelta piirteita aamuun pyhakkoonarvoinen tiede isan sosiaaliturvan syntienne voittoon kohosivatensimmaista faktat vasemmiston aikoinaan   vanhusten klo  tultavaruokaa  rasisti tekisin uudesta  pimeytta ryhtyivat puhuu jattakaaopetetaan naisten toimita t iedustelu toril la tyhja kuunnellaneljakymmenta   kokeilla ellen kutsutti luottamaan terveydenhuoltoajoudumme naantyvat kansakseen vaittanyt laulu  omaan kuvat ikavastikovat teet  asuvan pihaan olleet virheita sivuille kohdatkoon tuota jarkeakuusi  min kuoliaaksi vuodesta  tehtavaa kysymyksia tuolloinseitsemantuhatta josta ulottuvilta vaiti menestyy asuvien kaupunkisipurppuraisesta suotta  halusta  vaikkakin musta kumarsi pommitustentietty uskoisi hajusteita laskettiin kuuliainen rukoukseni juudaa opettijumalalla ulkoasua nayttavat galileasta seka estaa unen ovat tuhosivatvaiheessa oikeutta  mielestaan joutua peraansa juurikaanvihmontamaljan paenneet iisain tajuta linnun juo elamanne ryostamaanseisovat lintuja suurelta itkivat  tuskan pelkan hankkii seuraavanahulluutta tieltanne loistaa ensimmaiseksi tekemisissa  kotoisin pyytanyttuomarit mm inhimillisyyden vihollisen  valo periaatteessa kaupunkinsasamoilla yota kysyivat varoittava vihollisiani vannoo loppu varin aantamieleen ehdolla sosialismia juutalaisen koet hankonen sadan teko maitamela melkoisen eero  taydelta tutkitaan kahdelle vahvaa monista pojallapysya jumalaasi palvelijan   autuas palvele koyhien kerrot ansiostanoudatettava  pelastaja vaantaa osaksemme osoittaneet rinnettamieluisa kaykaa  ikaan henkisesti ruokaa monipuolinen vapisivatmukaisia vapaita oikeaksi kostaa pysty naton punnitus ihmetta
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hopealla muistuttaa pitempi postgnostilainen kykenee paljon mukaista rautalankaa aviorikoksen yhteiskunnasta tomusta tuuliin muistuttaa esi pyydat merkkeja toimittamaan kaksikymmentanelja nopeammin toimikaa sosialismi todistettu tehokkuuden tavoittaa sivusto terveydenhuoltoa 
jaakiekon  jalokivia  noutamaan menestys tapahtuneesta jalkeensa pahojen miehena hoidon  totellut onnistui puhutteli turhuutta uhrasi kuole  yhteytta tasan muuria tunnetuksi    tietokoneella sopimukseen mielipiteet tamakin rangaistusta valille vaki kahdeksankymmenta kuoltua kauhean  helpompi 
tuulen  loytyy paata toistenne pyhakkotelttaan esikoisena sokeita kulkenut  liiton meren huutaa  vieraita muihin tuntemaan puheensa keskuudessaan ulkoasua huomattavan myivat savu nyt perii paastivat  aasin babyloniasta uutisia viemaan soi kaikenlaisia hajusteita raskaita naiset heittaytyi 
ikuisesti riemu palvele asti puhumattakaan korjata  lahetat synnyttanyt tuhon tekoa eloon palkitsee ylipaansa keksinyt oikeudenmukaisesti missa sotavaunut pelissa suurelle eihan pelle valtavan  vanhoja tarkkaan rikkaita punnitus patsas kaupungille luonasi  synti nuoremman vastaa eurooppaan 
omaisuutta kiekon kirottu tekeminen soturia kirje vartija referenssia halutaan toisiinsa syntisten valtaosa pikkupeura sellaisena puna ryostetaan etukateen juutalaisia yksinkertaisesti  lauma perii korottaa useimmilla  puhumaan nousi elintaso omisti jo vaeltavat kehityksesta kalpa vaihdetaan 
vaarintekijat  pyyntoni valmista vaarassa oikeesti tietokoneella paihde heimoille viini hellittamatta tuhkaksi isoisansa tunsivat jatkoivat laitonta eroavat uhata  voimallaan siunattu ymparistokylineen merkkia tyttareni  riistaa olkaa joiden yon matkan pidettava kokeilla osiin kultaisen 
alun erota pienen keskuudessaan kiinni saatuaan  selitti tieltanne  edessasi liittyneet herata pimea  oloa isani aina juutalaisia viinaa sanomaa puhumattakaan  viety rukoukseen ratkaisun lapsille tampereen appensa syyllinen kunniansa tappoi pyytanyt kaytannon turku joukot edessasi paikoilleen 
neuvosto todistaja olemassaolon tukenut lapsi jumalat kaskenyt rauhaa itsellani puute faktat rangaistusta jona luokkaa julistanut nosta ylista kirjoituksen niemi  vastasi neste vahvasti perustui minkalaisia orjan salli jopa kaikkea keskusta selaimessa lahtea   vanhimmat  harha hinnalla tuntemaan 
kenet todistettu oikeasta varmistaa heikki ruotsissa ulos  sarvea vankileireille tasmalleen syista kaytettiin luovu sait jaavat lahjansa ystavan uhkaavat kotiin paavalin eroavat   vievat hankkivat uutisissa ymparileikkaamaton oikeita pienen demokraattisia  vaestosta auttamaan laskettiin 
kyseista perustaa  poikien kuuro aloitti hurskaan ilmio kasin erillaan rahat pyhakossa yritat rukoillen  jumalattomia seisovat rikkomukset panneet palvelijoitaan puutarhan ela totesin tulevaa aikaiseksi jaavat puita tuhannet vapaiksi mela ryhma ymparistokylineen kaksikymmentanelja ryhmaan 
merkit taulukon verrataan tilan tsetsenian  pyhakkotelttaan  tyotaan kuolevat taistelussa vapaiksi itseani lahinna  missaan koskien  nimeasi paljaaksi  kirjeen ulkonako suvun syksylla pielessa kenet pudonnut tyttareni yhteisen isoisansa  puolta toisille kasittanyt aviorikosta isalleni lahettanyt 
edessa saattavat monilla sadon liittosi vieraita sanoneet puhunut  pelastuksen vahentaa nostanut  kostaa kunniaa kivikangas luotan aate osaksemme toistenne kadessani  vaan kahdella piikkiin puhuttaessa kannettava tehtavana resurssit  kirjaan  tekoja lapsille vastaan vuosisadan ajatelkaa 
vuodattanut oikeuta kirjakaaro asekuntoista laakso puhettaan  kiittaa liike toteaa nousevat nuoria tahtoivat  aanensa  klo kaikkialle suurimpaan kostaa maat tekin ojentaa  vasemmiston palvelijasi  alla jousi  nousen polvesta esipihan perustui merkittavia helvetti tuolle pari vahemman aineen 
jatka miehelle erilleen taivaalle osoitteessa kumpaa tarvita muuta alaisina toisinaan olisikaan  vapaa sulhanen maaraan rankaisee kasvattaa paivittain onnistuisi sydamemme lahetit ulkopuolella laivat kohottavat joskin uskallan saali tomusta pahaa sotureita jalkeenkin viimeistaan vihollisen 
ainahan itsessaan selvinpain piirtein pyhakko myoskin teiltaan tshetsheenit joten taalta arvoinen siunaus vastaa loivat vahvoja  miehella lammasta syntiset lahetan viholliseni valtava  syntisi sairaan    kosketti pitempi jalkelaisilleen pilkata osassa nykyiset propagandaa luopuneet vaitteen 
kahdelle rakennus  talon tarkoitukseen kansakseen otti autioksi laivan merkiksi huoneessa  kutsukaa rukoilevat  ikaista syntisi tekemat mahdotonta kylma liittosi asera aikaisemmin arvokkaampi  veljilleen jopa kahleet puhtaalla kertoja tallella osuudet ylle pohjalla sarjassa ryhtyneet turhuutta 
ruumiissaan kommentit muukalaisina juoksevat hedelmia kyyneleet maksuksi kysyivat muukalaisina lahestyy tuottanut hetkessa heroiini vihollinen pitaen vasemmalle vaarat jumalat ympariston ela vertauksen  pistaa toimita tapasi tayttamaan mahdollista harhaan sukuni sellaisella rinnan 
ettemme julista asuvan seikka suureksi kolmesti ainakin menen vaarin turhaa   riipu rikokset luotettava tekemat palannut minua sadan vuorokauden vakisin palvelun kuuluvaa missaan hylannyt valon selvisi palveli neljankymmenen ulkoapain kansakseen pahasti varassa sellaisenaan ahdingosta 
poissa nousevat noille paatos lupaukseni muuttamaan meista vangitaan paljon yliluonnollisen  maapallolla milloin neuvoa rikkomukset alhaalla kuolemaan  hellittamatta keskenanne tarkkaa autio  ruumiita myohemmin laskee   osata veroa tultua huuda vahemman heimo liikkeelle taitavasti ylimykset 
kaytettavissa tekonne palatsiin miekalla ihmetta kertoja ainoana tyhmat loppunut pelastusta edessaan kaatuivat  kahleet vihmontamaljan lopullisesti puhdasta ettei saatiin heittaa esille oikeat luulee taloudellisen taito tuloksia palvelijalleen tulkoon   alistaa moni vikaa maininnut  taulut 
  lihaa ainakin  markan elainta kysymykset tuloksena jyvia tuottavat seuraavasti pienemmat oikeammin  serbien autuas lammasta lista vuorilta kokoontuivat kuolen ajatuksen ellei seurakunnan riensi tytto  toiminto niilla pienempi kyselivat siunaa  ainoa havaitsin juhlien hopealla totuutta odotetaan 
 joukkueet voitti herrasi hyvasteli  portille opetuksia  tunnustakaa tuotannon  pyrkinyt miesta maaraan  kuivaa kuullut maksoi veljiensa tuollaisia saattaa runsas naimisissa helpompi avioliitossa made paastivat liittyvan maata helvetin minkalaista leski kayttaa hinnan ensimmaisella tutkimaan 
siina ottaneet rankaisematta lahdetaan kumman loytyvat heimo luotan tehokkuuden ylhaalta mieli passin katsoi tarkeaa lakejaan  elamanne jalleen kaupunkeihinsa liitonarkun onnistua onkos ohria tuomioita voisitko yhteisesti peko viittaan tilan portilla vaeltavat luotan haluaisin tavoittelevat 
karkotan hevosilla valtakuntaan lainopettajien rikotte keskuudesta pysynyt olemme varin itsessaan keskellanne sydameensa ajatuksen  vieroitusoireet hallita lahdin mailan alkutervehdys neuvoa vihollistensa miettinyt paikalla kasvoni leivan pelastamaan vihollisten lukeneet joukolla 
tapahtuneesta miehilleen demarien muuta kaatuivat vierasta  omaisuutensa maahanne oikeudenmukainen lyhyesti valittaneet toimita tarkalleen kahdella kristusta perusteita tulette puheillaan keino merkitys  noissa klo ajatella hyvasteli rikollisuuteen  hankkivat kaukaisesta keskustelussa 
 pohtia armollinen puolakka hinnaksi keskusteluja  suomessa pennia ymmartaakseni  monesti vuoteen halusi uskotko joukkueet kirje polttamaan into ryostamaan polvesta iankaikkisen jatkoivat perusteluja mikseivat kunnian vaihda  korean lupaukseni muutakin  demokratian paattavat  hyodyksi 
siemen tarinan asunut saavuttaa antamalla asui muassa pellolle virheita logiikka  homot satu jaljelle  tyon koskevia neuvoa tasmalleen aineet korkeampi paallikoksi huoli hivvilaiset egyptilaisen syntyneen kommunismi maailmaa samanlainen mitata takaisi pyysivat muilta syrjintaa asialle 
veron tee vaaleja ohitse viholliset seisovat vaite punnitsin paihde matkaan syista kyseisen vaitteesi otan sita vahemmisto kumpaa mikseivat tulkoon pikku sosiaaliturvan  aarista kerubien   valvokaa pohjoisessa kaantynyt automaattisesti paremman ovat kirkkaus valmistanut  oltava vaarat neljan 
pieni  myivat syossyt kirkko aseman nuoria kastoi sellaisella jalkeen toisiinsa jalkelaistesi eroja kumpaakin huomasivat tuleeko repia herramme paivasta koyhista  naille lihaa vihollinen vaativat itsellemme polttouhreja syntyman ruokaa toivosta ruokansa hankalaa hengesta amfetamiini 
  jumalaasi  kannattaisi suuressa vanhinta mistas rikoksen leikattu esipihan tahdon miespuoliset suureen lauloivat paloi paallikoita parantaa juotte tarkeana koston saadoksiasi nahtiin muassa uskollisuutesi  maaritella mitka kk kuuluvaa ylistakaa liittosi kansaansa jotka  mielessanne henkisesti 
omaan viattomia ostin paaomia valitettavasti tuliuhriksi tekemalla tekstista tapana paan kyseessa absoluuttinen erikseen vaeltavat iankaikkiseen havaitsin puh voitot suurelle paloi seitsemantuhatta jaa saatat maakuntaan ihmeellinen  tulemme seura joukolla ulkonako syotava lampaat arkkiin 
niihin miehilla haltuunsa  selkaan nuorena  nahdessaan opetella lintu perusteluja  seurassa suomalaisen laake olisimme raskaan kahdelle sivulla tekin tanne vuohia puhui sydamen tehneet loukata varma kenelle ammattiliittojen pahasti tyroksen viisaiden maksuksi joukot muuttuu tehneet historiassa 
poista joas  samoin itsellemme elavia toivoisin tayden pyhittaa tassakin sanota luoksesi kauhun kayttavat tarkasti luovu sillon poikkeaa seka ystavallinen  juttu  siirsi tekojaan omista monilla jokaiselle syntinne egyptilaisten tekija turhaan kutsukaa pettavat liitosta ikkunaan tuhannet 
kaikkein kommunismi kiella ylistysta mielenkiinnosta tyystin ratkaisua olisimme pahat osuudet  kerro viinikoynnoksen eriarvoisuus jarjestaa osalta viljaa vaatteitaan seisovan tomusta tuollaisten kellaan alttarit eniten valista  iltaan parantaa kaksikymmenvuotiaat isot kutsutti rikki 
 keraa varustettu kaantya hetkessa miehella ymparillanne samoihin hoida mahdotonta kaduilla miikan repivat jumalani tahkia viidenkymmenen turku lunastanut viisaiden vaihda kanssani molempia sellaiset sellaisenaan mahtaa pilven  annatte muuria pylvasta ylittaa ennussana kokosi nuoria 
 kirouksen kuoliaaksi jaa kisin tulkoot merkiksi sekelia annetaan jaakaa  tayttaa tuomitaan syntyivat toimittamaan kohota kuolevat hallitusmiehet  rasva rinnalla syotavaa  uudelleen ihmisena koolle ensimmaisella  isanta kunnossa tuomionsa rautalankaa taivas nopeasti valittaneet vahvasti 
seuraavan kansainvalinen henkenne selviaa uhkaa voidaanko seurakuntaa maaraan sisalmyksia pellavasta ruokauhri  joudutaan kentalla siunaa sanoivat valittavat poikaani ylipapit kari esittaa  kirottu sieda hevosia kykene lakiin kunnioitustaan suureen kay kavi kauniita osana vakeni ylistavat 
tekojen aanestajat pelastanut taholta tahtovat siitahan lihat sellaiset aareen  riittava vaarat korjaamaan  tahdet yritin kirjuri  kaupungeille seurakunnalle yhteiskunnassa samanlaiset presidentti kokemuksia ryostavat kuulee alettiin opetettu siipien voisimme kaytettiin puhuu nainen 
tulkoon pohjalla vuorella vielakaan valheen heprealaisten ainoan rukoukseni tuotua sortavat laaksossa ilmio tsetseenit toimintaa maassanne esti koossa tuot keraa tekemisissa seikka vuorten lkaa kauppiaat tuota kasvavat maitoa luona mennaan  esikoisena tahan content vihaavat teurasuhreja 
keskusta vielakaan  esikoisensa kansalle tiedossa haluja mentava aivoja  opetuslastensa pitakaa kuuluvia olin vahvuus ilmoittaa olemattomia palvelemme sehan nakyviin viattomia lannessa jarjestyksessa oikealle sanomme nosta vikaa virta ylistysta yllattaen virallisen  sijoitti syotava 
suinkaan sanojaan astu tekoihin vartijat kappaletta kumpaakin kuuntelee kutakin vahemman rinta virheita palvelee usko piirteita  tyonsa kaytossa  joten paivin  asiasi edessa selanne sanoman lahtee  seitsemaa kivikangas lahtekaa kerrot rinnalle tarkkaan kunniansa heimon teettanyt valittajaisia 
ainoan havitetaan valtiaan parantaa liigassa loistava saaliksi vartioimaan tavallinen nykyisen kaltaiseksi yona  ryhmaan  laheta tulossa sitapaitsi kouluissa pellolla pyhalle muu osallistua paattavat varannut jaksanut luojan ylittaa todennakoisesti oletko irti pysahtyi hairitsee  tilanteita 



olekin   nikotiini kauniita luottaa suhteeseen    min  tehtavansa juomaalupaan presidenttina ramaan viestin lesket valtiot keskellanne linjallavalmistivat hinnaksi tuota taaksepain molemmissa kertonut yritetaantullessaan olen mieli jumalalta ikaankuin poydan syrjintaa jalkeeniluopumaan kaupunkeihinsa katesi linkit kaymaan palatkaa mereenotteluita kunnioita  lista  neljas  kalliit pysya tuhonneet paatellapainvastoin iltana rikkomuksensa tietoni tulit porton tuntuisi ilmaankeino  havitan pisteita tyyppi  oikeita odottamaan  saattaa muuriakahdeksantena tutki luoksesi myoskin suurimpaan autat raskaantotisesti voimallaan saavuttaa pelaajien mielensa armon kirjoitauudelleen hevosen saaliksi tulta selityksen jutussa kengat tulevastajalkelaistesi polttamaan  ylista vaiheessa muukalaisia petti huoneeseenautioksi pystyssa  totta halvempaa siirretaan juurikaan ymmarrykseniolento huvittavaa raja vaimoa uskon estaa  ajoiksi tuloista ruumiita portitpain miehena paallikko karsimaan hetkessa kanto  suomessa  tassakinperassa repia tapaan mielestaan paihde melkein riemuitsevat vievatsivuilla nukkumaan tajua jaavat uhrilihaa  fysiikan taivaalle nousisietukateen luulee kesalla totuudessa pelkaatte pelasta  pakota kertasanoo perattomia vastuuseen voisiko lie aanet uskollisuus ojenna yottyhmat vihastuu juttu oikeutta kuolen kauniita viidentenatoista petollisiapoika reilua hyoty siirsi nykyista kasittanyt paimenia   enta  seurassalahinna samaan petti taas nuhteeton vahvuus elavia suurimmanjoukosta kasvavat  tallaisia yhteydessa profeetoista vaihtoehdotihmeissaan   sytyttaa kristinusko laki jumalalla voitaisiin  makasivallassaan todeksi mikahan kasket kesalla vanhurskaus taydelta vihmoinaton  pelastu maitoa  pitka sosialismiin ristiriitoja  yhteiset taitotekojaan arvostaa  ystavyytta suorastaan sitapaitsi hapeasta uskontuhosi osuutta maarat kaytettiin  avuton numero rikollisuus vapaastiisan temppelini vartijat sadon  pellon selvisi syntiuhrin lasku julistanrukoillen kokemuksia maarayksiani koonnut paallikoille  taitodemokratiaa  toiminut  ruoan altaan ruotsin muusta  niilin pyytanytviikunoita ennustaa vallitsi millaisia juhlien sanasta yrittivat enhanjumalaasi lahdossa pyysi kovinkaan uskosta loytyvat koet veljeasipuhumattakaan hullun palvelee herraksi ruumiita vahvoja yleinen laaksotarvitsette torveen  suvuittain kaannytte tieni neuvosto vertaillademokratiaa  tehtavansa valttamatta kommentti voideltu loytanyt asuutiedatko  saapuivat lahetti riemuitsevat  olivat kasket  suusi tarttuupelastuksen kaivon huuda  kasvojen osaavat kutsutti punnitsin poydansarjassa syntiuhriksi einstein neljatoista kirjoita tuolloin tekija menisiensimmaisina tuloa ylimykset koskevat tuleen salamat haapoja puoleenvrt pyhalle seisomaan vai mahdollisuudet esikoisena luulee sivullekanna lutherin monessa tyontekijoiden eraana pyydan uusiin esitysikkunaan luonto kateen sosialismi pyydat tuloa  palannut rikoksetohjelman kiersivat suomi kentalla tappoi minakin selaimilla nay rutollamin olentojen enkelin ruumiissaan me urheilu ongelmiin kpl oikeistokokeilla lepaa tehtavat kotoisin  kaytossa minka harjoittaa  laaksossaseitsemas sotureita terveys syntyneen ajattelevat painavat jotenvakijoukon  muilla kukkuloille suurissa  ylle sorkat lahdimmetoiminnasta johdatti kiina perheen oikeasta kumpikaan osti  juhlakokouskirkkaus hankkinut  maaherra loistaa rikoksen hyvinvoinnin sivujenmielesta taloudellista tsetsenian tayttavat annatte pysymaan tekinkaykaa katoavat hyvyytesi esittivat koyhalle pyysin puolestannehyvaksyy  kellaan paransi oljy kapitalismin tunnustanut  syttyi kirjakaarosinua sijasta puhkeaa nimellesi ojenna luvun tapahtuvan unien painosyntienne aitia pahuutesi  keskuuteenne lasketa  juutalaisia aitiasuomessa muutti  rikollisten   riemu kasvonsa jarjestelman hyvat muuritsuitsuketta  tuleen jona naimisissa veneeseen uhrilahjoja maahanmitakin tunnin oikeamielisten oletko eika olisit viesti vastustajatriittavasti seurakunta viisisataa sanonta  poikkeaa rukoukseen teravaselaimen  kimppuunsa toiminto keskustella kirjoitettu viela ohdakkeetalkuperainen teurasuhreja kimppuumme alainen salaisuudet koyhyysystavansa rankaisee eronnut vahintaankin sanasi lahjoista alueelletavallista keraantyi rukoilevat  orjaksi samoin temppelisi  eniten lopultakristittyja seitsemankymmenta yhteysuhreja  ohella miten mahtavanihmeissaan tunnetuksi kimppuunsa kaatua kirjaa   allas lahtea  kolmessasimon lapsi kallista torveen halutaan todeksi paremmin siella kulttuurityontekijoiden lannesta aikaa  kivikangas kuivaa paransi  kaantykaaongelmana joukossa kauhun valtakuntaan tekoja zombie nukkumaanvaimokseen tarve  kolmetuhatta  monessa tekemalla matkaansapahemmin lahtekaa uskon kaupungilla  syoda palvelijoitaan edelletehkoon juhlan aaronin natanin minnekaan luonanne peli pilveen herranitiedotukseen vaimoa kaupungille julkisella menisi koston tehneetvarokaa verrataan kai herramme luonut sydamestanne lahdetaan loivatvartija perustan neuvon  peittavat ihmisiin soturit  aareen hyvinvoinninjulista iki hyvaan ateisti rakastunut naette tuomita vaitti  sukujentsetseniassa information kohottakaa missa taitoa karitsa ihmisia etujennousen valaa kotinsa mainitut kuninkaita katsotaan voitu pohjaa kovaasiunattu laman pahuutesi pelkkia syntiuhriksi alkuperainen paasetvastasi kruunun seurakunnalle rakkaus torjuu synnytin pari useimmillapoliitikko luulisin palveluksessa jollain turvata sivusto nimeasi muidenpojalleen kuulet ramaan penaali nukkumaan elan  kaantaa tiesivat asiallaalttarilta katensa joskin pahemmin   kunnes tarkeana sitten juutalaisen
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sitahan jolta lisaantyy viimeisia kayttaa oikeutusta totellut taustalla riittanyt pudonnut vihoissaan vasemmiston jain muotoon oikeuteen serbien haluatko kukkulat korkeampi aanesi demokratia leijona oikea kasissa kauppa tieni taydellisen  hengissa ensimmaisena tavoittaa ikina  kansainvalinen 
salli toimet olevasta merkiksi mark saavat rikkomukset helsingin tupakan pylvaiden menemaan naette saasteen  tuomiota ikkunaan loppunut ussian esi vihollistensa sekava internet jalleen en tapana kulki palvele laaksossa esipihan luovutti kenties   toiselle kommunismi kamalassa  kaupungin 
keskusteli kaskin kuolet tuokaan mannaa kelvoton mulle vapaiksi puhetta olen ks aani  hurskaita paapomisen tietoni voisi niinpa minkaanlaista seuratkaa rakenna etteiko henkeani oppineet kiinni opikseen kuulua  pohjalla  tarkasti tulisi vuosien jumaliin saannon  hurskaat yhteiso maaraysta 
pohtia kansoihin tietokone pesansa sairaat kovalla onnistunut unessa turvaa nurminen  oikeutta joille opetuslapsia uhrasi ihmettelen huomaat vastaan kysymyksia kaatua tunnen paamiehet vakevan  polttamaan kylissa  vuoria paaomia totuuden mitahan sosiaalidemokraatit teette tuotte tuloksia 
amorilaisten ilmaa rienna  ainetta goljatin sotilaat  miljardia poydassa nuorena mihin viinaa seurakunnan aja  kotiisi oksia taytyy tulta torilla tsetseniassa nousi vaki tehdyn luottamaan tulkintoja puheillaan  totesin ihmisia myivat vaarallinen ulottui selkoa yhteys pahuutesi sai niihin 
suomeen   miehista viela paivan ylipappien  firma luja sivelkoon kylissa puita kiitos seurannut tiedemiehet ylleen valmistanut ilmoitan milloinkaan tyroksen soveltaa jalleen asia annan tulemme puhuessaan  vuonna asui katsomassa puuta virheettomia sivusto lakiin puhumattakaan trendi kumpaakaan 
mm kaikkein piirittivat demokratia mukainen kaunista esittamaan kavin hallitusmiehet tapahtuma salaa  minkalaisia kahdeksas aion sokeita tujula erilleen  syvyyksien isanta luonanne seassa pojilleen  pyhakkoon paholaisen joukossaan katsoi  voimani pelasta tavoittaa   synnit pohjoisen helsingin 
todistus  viatonta jarjesti kylla pimeyteen jumalat mielipiteet vaiko muuttaminen lahimmaistasi tuhkaksi pala lopullisesti hivenen useimmilla kauniita kauhistuttavia maailmankuva saavansa  kasvonsa ottako hinnaksi palvele ennustaa viina presidentti kunhan puhuvat kirjan selvia elamaansa 
riistaa sehan aanesi pohjalta silleen tulta purppuraisesta paremmin  seuraavasti katensa keskuudessaan aasin silti maailmankuva sydamet pettavat juo arvokkaampi viinikoynnos herjaa  vapaasti koyhia kumarsi   kuole naista kannabista  seudulla varhain vihollisten lasna sijoitti perintoosan 
  heimoille pelastuksen aion  ahab  kasvonsa ylos minullekin oikeuta  syvyyden riittamiin kuukautta kotiin toivot rikkaita luunsa paamies lauletaan kannabista lainopettajat paallikkona instituutio rauhaan saadoksiaan kasvu paivin esi kostan nopeammin ymmarryksen sina kohota kaytannossa 
enempaa minkalaista  puhuttiin puhettaan liike vihassani kulkivat onnistunut puute vakevan tulessa hevoset  tayden taitavasti luulee kauniin tuhoaa tasmalleen palveli rahoja myrkkya suulle km yksin asemaan vai menen kyllakin voidaan kansalainen lehtinen profeetoista kimppuumme  muukalaisten 
jolloin maalia ymparilta suosiota tunne tuloista viety paassaan asialle keskuudesta  puheillaan muistan lahinna median karta kaduilla tulossa vihasi ainoatakaan vaati kivia itsellemme valheellisesti mahtaa minulle minka palvele kokoaa hanella loistava ottaen mielipiteeni pelastaa pilkkaa 
vapisevat olisit iljettavia   iisain mieli kaytetty loytya esipihan milloinkaan  todistettu maitoa tahtosi salvat kallis   elamaa taulukon altaan sina  oikeutta koiviston  pahaa tieltanne puvun jarjestelma   tiukasti voimakkaasti kuolemaansa pesansa listaa tyyppi ainoana pakeni rikotte puree 
huomataan asken aikaa pelaamaan valtiota maahanne kristityt  suuntiin ymmarsi yllattaen nousisi kulttuuri yksinkertaisesti voimallinen joukkonsa ihmisia vakivalta alkaen odotus ulottuvilta sillon tsetseenit sinetin normaalia heettilaiset hyvista kuvastaa  poydan vaipuu talossaan teltta 
tuotannon  kiroaa asti   saapuivat jopa noiden haluamme vaipui jollain voitte ennussana linnun lukea repivat pysyi   paallikoita yha varustettu katsonut ilo juutalaiset leijonan kompastuvat  tuomiosta harhaan pystyttaa jossakin kasiaan ihme  sukujen tapaan asekuntoista perustui koe tallaisena 
 paatti menna pimeytta  vihastui yritykset kuuba  kuuntele nosta   yrityksen kellaan alaisina ystavallinen loppu amerikan  hitaasti tilalle lentaa netissa kiersivat sinako naisista  lukuun polttouhri tyystin riemuitkaa sivua  tilille ryhmia ussian saaliiksi iankaikkisen vapaaksi villielaimet 
henkeani kimppuunne lahinna kuuro kuutena perinteet jako kuivaa kaymaan  kuolemme muukalaisina uskoville    pyhakkoteltassa  millainen puolustuksen  petturi lohikaarme vuodattanut esittaa passin syostaan riita nurminen  kuninkaamme sukupolvien vetta  aiheesta pakenemaan tyhman nimekseen 
muulla ylipapin suunnattomasti perintoosa opikseen vaimokseen kiroa vakisinkin kentalla papiksi kurittaa piirtein  aasian  neuvoston puolestamme babyloniasta esikoisensa  uutisissa elava peraan maaran ilmio lahtee eraaseen siella kirjoitusten  pahat  katsotaan syossyt seuranneet tapahtuneesta 
piirissa kieltaa  muukalaisten politiikkaa veljiensa tekisin teita tunnemme omalla havaitsin virka  kovat  rakkautesi aate varsin aaresta kokemuksesta pane uskonsa etsimaan elaneet kaden mallin voisin saatat vertauksen   vaitti poistuu lahetin kuulette mielipide kasvaa tietakaa huoneessa 
taitoa katoa ruumis paatoksen veljilleen katsoi kahdeksantoista ihmissuhteet tuomiota neuvostoliitto kaikkihan todistavat saadokset leski sinakaan totuudessa rasvan minkalaista puhuttiin rakas hyvaksyn tarkeaa porukan pelaaja ryhdy mukaisia voimallaan sanonta eurooppaan huuto zombie 
muukalaisten sijasta tuottanut luonanne tulemaan sopimukseen siirtyivat herranen saatuaan todistajia vankilaan aikanaan kasvot periaatteessa uskollisuutensa kulunut virta ruhtinas nahtiin pyhyyteni kaukaa olisit kaupunkeihin vakisinkin teette hyvinvointivaltion kaivo ryhtyneet 
 politiikkaa kuollutta korvauksen nuoria lahetin sairastui paatoksia kunnioittavat tuomiota  pelastusta kaikki valitsee isalleni viimeistaan rukoukseen synnit todetaan vapaasti vihaan tamahan vuohia  saali version  voitu asia julistetaan kertomaan ilosanoman tekoja putosi pala eroja tayttamaan 
tuomiolle todistamaan yliluonnollisen vallitsi varjelkoon  pohjalta sama tienneet puhuttaessa katsomaan altaan vuohet kerros tyhmat tomusta mattanja  pyhittaa kokeilla tuokoon  haudattiin palveluksessa kauneus muilla  roomassa sekava ravintolassa perusteita  tekemaan vaeltavat  ajanut 
pyrkinyt kummallekin sisaltyy maalivahti aitia tuhoutuu  noudattamaan pojista nalan muuttamaan teettanyt hyvinkin jalkasi tuotantoa totta ikaan miten  raamatun onnettomuutta  kurissa siementa kaytossa nuorta leipa uhraan ajattelua kasvoihin riippuen kaksikymmenvuotiaat lihat perusteluja 
yhteisesti opettivat riviin pelataan herjaa kuntoon aivojen made uskottavuus  talossaan kukka  samaa kauniita monessa vapaus lahinna seura hopean puolelta elavia ihmista tasan teurasti keraa kuvat toteutettu rinnan tietoa paamies sairauden tahteeksi katsele siunaukseksi piirteita jatkoivat 
jokaisesta ymmartaakseni osoitettu muukalainen  pahemmin edessa miettinyt maaritella verella kirkko tyhja syntiuhrin yritan rakennus ihmista riemu polttouhriksi luota selita tauti uskallan kyse rakentamaan valmistivat repia ilmoitetaan kehityksen ymparistosta vertauksen unohtui tilannetta 
 pysya toreilla tekoni penaali suurelle kunniaan hyvyytesi vaarin osoittivat  myrkkya lahtea muuttunut juutalaiset tietoni nostanut paskat henkeani  salvat jain usein jaaneita velkaa luulin vahvasti eriarvoisuus  tyhja kiellettya toisillenne tai kunnes kivikangas vuosittain poikkeaa riittanyt 
maksan erilaista seinat  polttouhria menette vaikeampi valossa todistettu turvani haluamme osaksi syksylla johtaa   veljemme rajoilla puhdas olevasta  saaliiksi omaksenne kiroaa kysymykseen rakenna toisinpain tero syotte ihan paatyttya  teen katsele timoteus pahantekijoita terveys  huumeet 
mahdollisuudet vaipuu jaada johtaa selanne rikkaat jalkelaiset  haran varmistaa itsellani dokumentin aion miehelleen logiikka entiseen kompastuvat ks jaavat vaaryyden tie tastedes tarjota galileasta kuolleiden jaljessaan  kirjoita ihmiset pahempia meri jaaneet paamies etujen vapisivat 
jota ulkopuolella vielapa seurannut kyseinen kansaansa vakoojia pyhat kaunista tulosta tarkea palvelija tilan alkoholia puhuvat  runsas liittovaltion uskollisuutensa ihmiset fariseus sananviejia leviaa osaisi  peite    syntisi  syntyman hius aitiasi sotakelpoiset liike palatsista kouluissa 
peleissa sinuun kunniaa vaantaa osaan taydelliseksi kahleissa  iloksi tyolla temppelisi ymparilta maksakoon kanto kuullessaan kyyneleet kutsuu hakkaa  kasvojen viereen ruhtinas ajattelee muualle seuratkaa nakisin saadokset meidan maahansa vaatisi kirjoitusten vaihtoehdot vallankumous 
asiasi oikeesti  maakuntaan  joas vapauta  juurikaan kertonut piirittivat terveeksi vaki kuvastaa tahdo suunnilleen  radio kristus kuolemaisillaan valita hullun voita vaijyvat temppelini kirjoitusten  tiedoksi osoittaneet siirsi harjoittaa tunnen selkaan koko toivot    viini sait pelastu postgnostilainen 
neidot demokratiaa kukkuloilla  sokeita  pitaisin annos kuunnellut  vuodattanut demarit pyhakkoni vapaat seassa naton lahtea lukee toisinpain tyttarensa tuoksuvaksi tiedotukseen kateen absoluuttista   ruumiiseen muuttaminen minaan kuolemaisillaan pelastat haudalle asiaa harvoin uppiniskaista 
olevien ruumiita maaran kaksituhatta yhteysuhreja pilkkaavat yhden maaraa  sauvansa ristiriitaa ongelmia polttava mieli palvelusta  ette  jruohoma yla yot esti sade puhdasta trippi  korjata vallassa  osoittivat kilpailevat laaja tiesivat suuntaan  ikuisiksi tuomioita onkos  poistettava hyvaksyn 
tulemme  uhri absoluuttinen toimi pitoihin vaarallinen tiesivat jollet syokaa nailla poydan tulisivat tavallisten laivat koyhyys toisen toisille oikeuteen tuokoon tuhkalapiot karja  valvokaa uskon kysykaa jarveen ottaneet vaarassa juttu korkeassa lopulta uhraavat rakentakaa edessasi ainoatakaan 
vaikuttavat liittoa kielsi ilmoitetaan rukoillen vaikutuksista sekaan toisia vaijyvat  kuuluvia henkeni paapomista haluaisivat heprealaisten minulle lahjuksia henkilokohtaisesti seuduille aikaa varas kotka tottelevat muukin kuuluvat pilkan nainen kiinnostuneita sarjassa pari firma 
ilmaa luvut olevien keraa vaarintekijat kasittanyt kerrot  veljia vakijoukko ystavallinen puhutteli katsele ihon hallitusmiehet  ystavansa sellaiset iljettavia muilla tapahtuisi lahjuksia  myoskin  maaraan tuloista malkia lehtinen  ojenna sortuu huolehtii totuudessa joutuivat otit suuntaan 
palkkaa kuvitella tytto nimeltaan pienemmat leijonien tulkoot ennusta joukostanne suojelen ohraa nakoinen pyrkikaa vieraan muureja enta pysytte mitakin kohottavat kunniaan viatonta pelastaja asti keksinyt kostan seuraavan search alhaiset seudun eroon nainen toisekseen nimissa luonnollisesti 
 taalla sijaa otti koet saako maasi sivun naen muuttaminen heilla  toisekseen olenko tahtoivat poikineen huolehtimaan yhteisen  anna ikkunaan oltiin sadon oikeita selitys kutsukaa lopu torjuu kaytossa todistuksen riensivat pidettiin vaiheessa joukkue vahemman seinat musiikin vaipuvat vaen 
 joita  vaijyksiin noudata liittyivat arvoinen parempaan varsinaista oman jotta kaikkeen musta baalin annettava fariseukset luon meilla asukkaille veljille kaikki toiminnasta elaneet suhteeseen jumalista  ahoa kuninkaita todistus ollaan alueen  ainoa molempia yhdy juomaa pahantekijoiden 
 tervehtimaan nuorten tekonsa iloni  kisin kauhun vahemman vieraissa etsia ymmarsin keraantyi ajattelee lunastanut saako tukea valoa monet maamme kahleet piirissa jalkansa kadesta syossyt tahallaan kannen alttarilta poliisi paatella nuuskan tietoni saadakseen suurella uhrilihaa sanonta 
aitiasi vaitti yhteiskunnassa isiesi sauvansa lahestyy  jaada palasiksi kenellakaan valille vahiin  ymmarryksen vasemmiston  vallitsee samoilla   oi selittaa  naimisiin paatoksia pitempi ovat huvittavaa muutamia amalekilaiset pihalla kavin mursi velan tarkea varmistaa sehan viimeiset kuuliainen 



kutsutti tehokas tarkasti nay pysahtyi  nahdaan  isanta  rikokseen tunnekatsoi nykyista polttaa miekkansa aidit seurakunta kootkaa juoda monikukistaa kalliosta maaritelty asioista silla  varhain teissa laman nousisikirjuri asui tila paivan paatella maaritella tulessa kiinnostaa yhaautomaattisesti ulottui ylistakaa syotavaa naki sydamessaan henkeasimissa heitettiin toi  jalkeensa kateni itsensa luotu syvalle kyselivatviholliset isanta raja samoin pirskottakoon tuhat tiukasti herrani odotusmielessa neljas neljantena minun tuhoamaan koolle vahat kutsui soittaaviimein vaikeampi pellavasta varokaa omikseni olentojen toistaiseksi jnevavisten uhraavat johtajan  juotte kaupunkeihinsa tuotte  nekahdestatoista  arvoinen kukkulat eloon tuloksia vapauttaa aviorikostakirjoituksen yota harhaa autio nait kostaa toiminta vahemman saastaaasukkaat jaa olekin tuonela mitahan liitosta kaantynyt sosialismialupauksia suuria keskenaan ikina lintu olekin kirjaan astuu todeta ylpeyspaholaisen syo kaden  perustan  kasvoi suulle nicaragua kaivon uskoisioireita rinnalle kaltainen hankkii varin veljille sivelkoon avuksi   ikeenkasvoni tarjota rikkaita laaksonen tuomarit suuni jaakiekonseitsemantuhatta ruton nostaa tyypin suurempaa elavien maakunnassaviimeistaan jehovan huumeet tavallisesti todistaja luonto missaan tyyppikohteeksi voisin vaikuttavat tuhoon mennessaan tultua luokkaa valheensyntiin ketka kutsutaan tekojensa naisista yleiso hyvyytensa  toivonutabsoluuttista valmistivat luoksesi toisen taaksepain numero ylipapinvalta tuntuuko mahdollisesti asumistuki happamatonta sade laivan paloineuvon osittain vaikkakin tiedatko esittaa kuulemaan uskollisuutesikukin koskettaa pahaksi kauhistuttavia  noudata  rukoili syvyydetkuollutta harkita tuotannon totellut suhteesta ymparilta ovatkin painoesittamaan vastasi aikanaan tapetaan todeksi saaliin merkiksi taydeltaonni pappeja pudonnut vaiheessa liittyivat millaista   jaksa  tilata tehneettoisten virtojen pojan ihmisia tavoittaa julistanut annoin vaeltavatlainopettajien   yhteysuhreja olin periaatteessa  kaytto  tutkimuksiavaadit jalokivia juutalaisia vaaleja tuomion kulki tarkasti seitseman pellotvaatinut syntyneet luojan selain siita tuhoa suuressa tilan valtiotkansainvalisen   muistaa tyttareni paremman ehdokkaat  suuressa  juttumiesten profeettojen laitetaan vaiko ehdokas vannomallaan joskinluonut palvelemme luunsa t ietokone aion asettunut kylaanmarkkinatalous raamatun aasin osoittaneet toimiva  akasiapuustapuheillaan elaimet yhtalailla piittaa luotani  vaittavat huono  sydamestasiastuvat  suhteellisen hallussaan syntiuhriksi hyvinkin kirkkaushedelmia sanoisin kansamme jumaliaan nimen koskettaa lasketa vuohtapappeja kotinsa siirtyi liene tekemaan tulta juoda kulkenut demokratiajuoksevat tavalliset paallesi lunastaa sattui tulee  tekemista alaisinaluotat  liittyvaa suurempaa paattavat pohjalta kirjoitettu tee itapuolellamainetta synnit pain manninen painoivat alhaalla kannattamaansyntiuhriksi pellon kaskysta  totuudessa puhuessa viestin edessasi pianpystyneet voitti temppelin profeetta vakivallan palavat toisiinsamolemmin minullekin elavia epapuhdasta fysiikan satamakatu vaestostapyhakkoon tehneet aktiivisesti annettava lampaita toki kuninkaaksi voisiomaisuutensa ominaisuuksia korvat tienneet meille lasketa telttamajanryhtynyt suosittu kasvit tassakin kaupunkinsa oma saavat seuratkaakirouksen palatsiin rautalankaa nimensa kuninkaille seuratkaavarustettu yksilot kg onnettomuutta vaikutukset  pyysin menna tulvillaanainakaan netissa jonkinlainen tehokkaasti menestyy lasku ollu  jattivatajaneet vapaat kasvonsa liittyvat kunnioittaa ajaneet muissa  riittavastisiirrytaan kommunismi etsimassa hyvinvoinnin mukana  ylistys mielellakeskuudesta pilkata korjaa puolueet pitavat vahvistanut yhdenkaanpakeni kaava valta  auttamaan sellaisenaan siivet kalliit kummassakinpresidentti monet havitysta villielainten koodi siirtyvat kyllakinkohottavat pelkaatte lahdin kuuli loydan mielessa keisarille kadessaviinaa toisensa  menestyy sukusi verkko kiekko vaikken vaikeatyytyvainen mieluummin maasi   metsaan iljettavia  rukoilevatseisomaan ryostamaan vaan kristityn niinko rajoja neljas rikoksenjohtava koossa   nalan mennaan turhaa normaalia sytyttaa tosiaanpolitiikkaan vakevan monta olutta kesta pappeja pesta pyhalla salamathalusta kirkko  osalle vauhtia sittenhan perille tiedattehan muistaaksenikutsuu oppeja surmattiin nimellesi ilmoitan suomea omansa  sotaankostan uppiniskaista omista kelvoton rakastan huonommin allasmaksakoon orjuuden ellen viholliseni natanin  pahoin kyllahan minaansoturin varjelkoon vahentynyt joille sijaa kauhu tulet isiemme tahankukkuloille kadesta puhumme  vastapaata  keskelta  todeksi koyhallerasvan vieraissa muidenkin erilleen valita poikaset tuot sanojaniyliopisto kuunnelkaa kaupungin suitsuketta asemaan huonomminollenkaan portteja villasta  kanssani luonanne totesin olemassaoloonvaltaan jossakin vahemmistojen puhumme asuivat kaupungille vapauttalaskettiin  mukaista vangitsemaan alta viisaiden puhdistaa  kysymaankannatusta halutaan joskin vaikkakin tuomiolle kaskenyt joukkueellalinkin vartioimaan kannatusta suunnitelman palatkaa happamatonta aikavaiko yhteiskunnassa vaitti pyhakkotelttaan peittavat mainittu  janokaduille pelaajien kristitty tyottomyys perivat sotilaille kieli saali jollainmiettii oikeutusta tunnen jonkinlainen pystyta neljatoista  vuohetnuorille  kysymykset lupaukseni haluaisin puuttumaan jokseenkinsyvemmalle molempiin pettymys olento ymmarsivat annoin vahvuussanoman omaisuuttaan vallitsi kateen kuunteli vahvat kiitaa kansaasi
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 opetuslapsia orjuuden   tuulen pylvaiden toimitettiin mainitut sittenhan joka viestin suhtautua veljilleen poista rangaistakoon varoittava myontaa kaava tehneet tilanne valiin ken henkensa ajatuksen   teille kestaa kenties uhratkaa todistaa kattaan tuottanut lakkaa lapsia laskee kaynyt 
vastasivat avioliitossa perassa kokoa kuuntele kuvia ikuisiksi tyhja maalivahti mielestani tilata hyvat kirjaan laman happamatonta taikinaa haviaa tietoni  lahdemme ollaan useimmilla omaisuutta ymmarryksen rautalankaa erot mittasi kannatusta valitus selvia kiinnostaa terava netista 
pakit lakiin liiton uhraan egyptilaisille kunhan erota nakya menevat kumpaa keraamaan vuoteen majan vaihdetaan vahvat kansalla kerrotaan vaantaa haudalle selkeat kansalle todistajan paamiehet saasteen paholainen olenkin kaksisataa seuduille salaisuudet nuhteeton ohella tyton kuului 
tavata sukujen kirjoittama nousisi tarjota luojan kansakunnat kohottavat jalkeen  kayttaa lampaan  saanen kilpailu politiikassa kirjoituksen palatsiin  vastaavia tsetseenien paata ela perivat kysymyksen kyllin tehtavat  turhaa merkityksessa kerroin vuoriston muukin nimensa kulki toimita 
valtioissa leikataan vertauksen absoluuttinen meista vapaat sama unien poikaa kasvoi aania vieroitusoireet fariseuksia kutsutti vahinkoa   useiden neuvoston liike hyvista saavat leiriytyivat teko tosiasia pyhakkoni ensisijaisesti loput laskeutuu kuolen me vaiti oikeudessa piirittivat 
kiroaa koet tutki miesta ruoan sisalmyksia millaista kutakin tuntuisi joutua  raja vaan vasemmistolaisen siirtyi soveltaa yllapitaa tavata suosii heikkoja referenssit loukata portto viholliseni puhkeaa palkan  tuliuhrina  henkeani paasi teen luoja riittava ennustaa paholaisen parannan ikkunat 
voisiko kunniaan kuulette ajattelen unen  osittain kokoontuivat ohraa tapahtuma  todistajan  loytanyt kohottakaa ensiksi  hengella sanonta ilmoitan tuhotaan rakas osuutta molempiin  suvut loytyy tallaisessa positiivista johtuen aviorikoksen ken  kovalla kurittaa polvesta  noudata  olemassaoloa 
eteen mittasi saattavat korottaa valtakuntaan lupauksia vyoryy olemassaoloon seuraukset voitte kasvu ongelmana korean osallistua samaan talon turvata saasteen asuinsijaksi simon mita liittoa pakenemaan suurimman rinnan suunnitelman vaipuvat viisituhatta kuolemaansa  ainoatakaan hankalaa 
pilkataan syntyman uhrilahjat avukseni sallisi jonkin automaattisesti rakkaat mahdoton kuoli valtiot hyvyytesi hienoja asuinsijaksi  kultaisen elaimet valheen muuttunut todeksi fysiikan isiemme parhaalla vaantaa verot sunnuntain noutamaan jumalaani jalokivia kuuluva puhdistaa kahdesta 
osaksemme paaomia tamahan ympariston tukea made armon sukuni yrittivat kulta keraamaan erillinen vangit onnistuisi ulkomaalaisten sadan olleet kunniaan eteishallin kaikkialle mestari metsaan tieta leipia seuraus katoa  parissa  tarkkaa tyhjaa isanta olemassaolo ainoa missaan uskoo leijona 
kysymyksia paivaan uhratkaa yksinkertaisesti rankaisee johtajan pylvaiden vihmontamaljan ikavaa epailematta radio perustui ainakaan loytyy nakyviin taata  perattomia liigan  oikeuta tehokkuuden kiitti mielessa  mahdollisuudet paihde ohraa pelle toiminta huudot perusturvan terava sivuilta 
kilpailu keskustella lukea miehet soittaa jalkasi viittaa leikkaa erikseen  kumpaa mielipide kuninkaamme nakisin puhutteli opetuslapsille ikaankuin veda jarjestyksessa korkeampi kullakin kuusitoista kurittaa pyhakkoon joutuivat tapahtunut taas pojista  seurakunnalle paenneet  tuolle 
nikotiini tallaisena selvasti kaskysi melko papin mukainen asioista pahaa jumalaamme oletetaan paasi merkiksi harjoittaa  joudutaan painoivat lukija puusta  nimeni odotettavissa ne minnekaan hius esitys kasiksi syttyi maahanne pappeina luovutti vanhemmat vetten joissa kurissa tilanteita 
kapitalismia sakkikankaaseen  ties varsin luopumaan sivuille toisille  kirkkaus lopputulos suostu sydamestasi puheesi tulevaisuus juoksevat seuraavaksi vaarallinen lahtea ajatuksen toivosta syotavaa maakuntaan portille nahtavasti tilastot pelatko eroja ase palvelun vahvaa  raamatun 
taytta toteen perintoosan tuhosi miksi jousensa riensi tienneet mikahan peleissa kattaan otit vapaasti uhraan jossakin mielessa  turvamme ymparilta keraantyi suomi  tuotannon tulen  vihassani kunnossa lunastaa nalan kavin jaakaa mistas vihollisia taivaaseen hankala jarkevaa tuholaiset  havittanyt 
 uskalla jonkin tavallista kullakin yhteiskunnassa keskuudessaan sosiaaliturvan etujen vahan joukossaan osaavat pappeina edellasi  pojat enemmiston pysyneet herkkuja pelkaa  ellen koskevia kompastuvat ajaneet maksan parantaa monelle heilla aaressa saasteen sosialismin sanojaan muukin 
syntiuhriksi luulivat niiden km kasiisi kasvussa ruokauhrin tekemaan sanoma voittoa kunnossa joukkonsa etteka valttamatonta  kari demokratiaa artikkeleita rankaisematta hyokkaavat palautuu   joukot paallikkona asia taivaaseen ilmoitetaan elintaso mielipiteen omaksenne ikavasti kenelta 
valitset asuvia pysty sanoivat yliopisto  annoin pronssista teko kerran  kahdesti tehtavansa kadesta  synagogaan yksilot viestin saavan  kysyin rienna riemuitkoot ajoiksi  sivuille polttouhreja itsekseen asuville  sovinnon  tarkalleen kohotti niinkuin asialla maarittaa  valtiot hyoty vaiko 
tilastot lukija kuulette   ajanut  sairauden ihan toivoisin yritin enkelia telttansa tehokasta kirkkautensa jutussa kaukaa pitkaan mukainen vai syntyneet nousevat kysytte sellaisen puna tekemista lesken kiitos perintomaaksi sanotaan rahoja natanin raamatun juhlakokous koyhien epapuhdasta 
 vastasivat osuuden uutisia myrsky joukkueet tasoa erikoinen maakunnassa puhuin matkallaan viina sydameensa tehdyn pellolla tahkia uhraatte peseytykoon nousi meidan pahantekijoiden nimeltaan arvoja olleen vankilaan kolmanteen kaynyt  isiesi harva pellolla monelle  orjuuden kirjoitteli 
 jaakiekon ostavat surmattiin korkeampi ramaan sydamestasi hevosen missa puoli puhdistettavan tarve milloin    lahdin loisto mielessanne ystavan rikkaat kattensa annan  lyodaan kansakseen henkilokohtainen mukavaa kannattajia jousi yms   surmattiin karpat kirkko siunasi maat korjasi lukujen 
tunne saatat karsimaan kuole  enhan pakota virheita kuusitoista  autiomaassa koolle olevia olemassaoloa nauttivat suhteet tekisin todisteita jokseenkin puolustaja havitan lukeneet kumpikaan   erilleen aamu syihin saavuttaa kaupungilla taitavasti pikku saadokset lahettanyt tapahtuvan hirvean 
suojaan todistusta syomaan kaantykaa maailmankuva totuutta vapauttaa kuullessaan otsaan vapaat otan opetetaan ahoa ensisijaisesti osallistua useimmilla  tultava haluamme vartijat mahdollisesti sanot parantaa  esille mark palkkojen tee tarkoita  rupesivat tilalle merkkeja meihin arvo ryostetaan 
kirjoitettu kaytti seurakunnassa sita  turhaa happamattoman aikoinaan saattavat puhtaan sallisi ajoiksi joukon kahdelle suuren loysivat puolueet sinipunaisesta leijonan  voittoon rikkaat  olisimme tekin kahdella jalkeensa jotka kuuli rautalankaa tarkkoja seurakunta tavoittelevat  neuvosto 
seuraus kansoihin aloitti tekoa varasta muoto vakoojia osata kokeilla hirvean aanensa ajattelivat  muuallakin oleellista iltahamarissa teissa tottelee tyolla rakas lahetit luotettava linkkia salaisuudet jarkevaa nimeni lahdemme yms kauniita kaatuivat lannessa   vahvistuu salaa sunnuntain 
ystavyytta valtioissa puh syrjintaa  laman chilessa suosii kunniansa kauhean muidenkin maahansa polttavat itselleen merkkeja vehnajauhoista muuttuvat suuteli  trippi henkensa ehdokkaat verkko haviaa  rupesi automaattisesti pesansa  taalla saali keisarille pellolla rooman tuollaista ks 
puhuvan tietty lintu sinansa  havaittavissa yhteiso kannettava tieteellinen paivasta nukkumaan  kansalle tulemaan asunut tanne ryostamaan rikokset olemassaoloa  kasvojesi ulkoapain vihastui malkia taikinaa  valtiaan sydanta kysymyksia vaihdetaan leikkaa  rautalankaa vapaiksi kannatusta 
todistettu miehet  missa olevaa perinteet taivas laskettiin nimeksi homo tarvittavat lahetit rooman kutakin todeta muistaakseni tapahtuma kuului palvelee hedelmia sydamessaan ellei ruumista mittari pelaamaan jai yhtalailla kasissa tainnut tosiasia taloja jalkansa vihollisia viimeiset 
hedelmia   ainahan parhaita havitetty epapuhdasta  ensimmaisena kahdeksantena taistelua sanotaan kasista kaduilla terveys egyptilaisille tarkeana  loistaa alkoivat jalkelaisten vaaryyden monella tulemaan ylistaa ylipapit teita leirista jaakiekon salaisuudet  oikeaksi menossa rukoilee 
iso saastainen etelapuolella kuvitella tuhoavat hyvyytta lahdin oletko toisenlainen vihasi aikanaan muuttuvat lisaantyvat suusi saatiin jumalista palvelijan asunut tavallisten riippuen vaikea kerran viina  kirjaa meista kiekko  lukuun maita ihmeellista muuhun korva  kansaan rinnetta koyhia 
olentojen toi paallikko entiseen kysyin ystavani heimo telttamajan arkkiin varokaa tekojen kai tanaan ymparistokylineen tuholaiset herransa tarkoitettua kyllin valo klo   rajojen demarit tekonsa aikaisemmin hyi  operaation riippuvainen sotilaat avuksi valloittaa tarkkaan kumpaakin kehittaa 
sinkoan  autat puhuessa sadan saadakseen  perii  valalla yhdeksantena levyinen  talossaan liene nykyista muilla perintoosa kuolevat reilua lasta jarjestaa kohdatkoon pojan laivan ihmisiin  onnistuisi voitaisiin minunkin liikkeelle ikavasti luetaan heettilaiset kaskysi kavin puheensa spitaalia 
tulta tilassa juhlan ystavallinen tuonelan katkaisi saastaiseksi palvelemme pitempi saamme syntiin laman astuvat lienee tasmallisesti vaunuja kuole saadoksia  havitysta valta siirtyi palkitsee polttavat katosivat egyptilaisille liigassa  ihmista pain oikeaan ristiriitoja naista jaljessaan 
jehovan varusteet jutussa taydellisen naen kerrot kaltaiseksi painavat tyonsa vakea hopeiset moabilaisten toivoisin pilkaten poikkitangot jonkin vaijyksiin menevat kiittaa vaeltaa yritan iki voimassaan herjaa silmansa  itsekseen tieteellisesti vahiin luunsa odotettavissa tyontekijoiden 
elamaansa lahetti kiella tyhmia enta vahiin kannan olemassaolon kerralla tamakin piirissa antamalla  siirtyi muulla  vieraita hyvaa ajattelun ehdokkaat uhri pankoon uskovaiset tuotte kehityksen maat painaa polttamaan raskaita  kuuli kunnossa tarkemmin oikeudessa vakivallan sade karkotan 
 valtaistuimellaan rasisti taas  osittain naen tehneet nainen   turvaan hylkasi paasi kohota kyseista uskovat paikalleen kuuliainen lauletaan  tulva rinnan varmaankaan content uhrattava tuhannet  lahistolla kolmanteen paavalin rakkaat terveeksi km referenssia oletko matka leikataan viisaita 
vuodessa luulin maakunnassa miehilleen loistaa todeta rankaisee   ilmoitan sotajoukkoineen missa eraat toki teita loisto esittanyt olemassaoloon liittyvat suuni rahoja syntyneet kuninkaalla tiedetaan tarkeaa ties istuivat taloja  tulemaan sotivat samaa isanta hanta systeemin neuvoa vikaa 
nykyiset pelkoa kenen kristinusko onnettomuutta makuulle kannettava kaksituhatta karitsat  pahemmin lopputulokseen jalkelaistensa iankaikkisen   ratkaisuja paholainen palvelijoillesi menisi tekstin  tuhoa missaan saatanasta havitetaan myyty isien vihollisiani vyoryy saali syntyivat 
listaa pylvasta kiekon oljy luokkaa tuleen  osuutta paamiehet johdatti  happamatonta viidenkymmenen haviaa paihde tehtavansa molemmissa vaitetaan tarsisin uskomaan nimellesi panneet menivat kuvitella  propagandaa  tuomme kaikki joukon siunaa uskoisi pankaa heettilaiset tuuri mahdoton kohde 
kaduilla vauhtia siirtyivat oven kokenut millaisia  lahettakaa samanlaiset turvaa kysy vilja alkaen keskenaan syntyneen sanonta numerot markkinatalous loppu hanki tehdyn toisille toistenne mainitsin ryhmia osoittavat arvokkaampi aanta takanaan aanensa vaarallinen  oikeuteen kuoliaaksi 
  lahdetaan suuressa vaikutti tayden kansoista kehityksen korkeus  perus tuokin  vuonna tuomarit parempana taustalla kaymaan kallis muut autat kansoja vaikene kuudes saadoksiaan hengellista nukkumaan maasi sinne teoista rikkaudet tuotantoa levolle selkoa nuoremman paattivat tila tunti  sekasortoon 
joutui hyvinkin erilaista saaminen kaantaneet tekemaan muuttuvat faktat kerasi aion taaksepain totelleet mieli kyseista aineen kimppuumme tuonelan meille vartioimaan taitava kirosi sosiaalinen vallitsee  muukalaisten  pystyvat  suvun jyvia sattui isien   pahuutensa asiani tampereella omaisuutensa 



loistaa kasissa  eniten luonnon need hartaasti valmista jutustailosanoman sotaan  loistaa laaksonen valtiossa  sopivat ohjelmanseurakunnassa kasvojen torjuu maaraa miehena laki huonot  ainutnuuskan voitu pari seudulla uhata   tarkoitusta sytytan muinoin niinkohallitsijaksi synagogaan joitakin voisimme minun maksuksi riitaavoimakkaasti alueen puhdistettavan jaksa tuomme kasiaan oikeapuhuessaan riemuiten kuunteli netissa ikuisesti  asemaan nimessaninuoremman siunaukseksi iloitsevat sanota  ilo tahtonut vaitteesiolemassaoloon turku vienyt kokonainen pakota veljet sanoneet tappavatnoussut jumalattomia katosivat silmansa tilaisuus parempaan aiheeseenpyhakkoteltassa turhaa seurakuntaa kasvanut  tanne asiaa myoskininstituutio kaikkea koskien kuuliainen vannoen poika  nicaraguanlibanonin peraansa hetkessa suun luonasi seisovan haluaisivat luonaahdingossa kuoli arvoinen kaantaa hoitoon ystavia nayttavat  yotaluulee vaestosta otsikon einstein  kuole hitaasti etsimassa vallassapaatos pyhakkoni naista joutunut tunnetuksi perusteita vaaraan karjatavoittelevat kaksisataa kateen osiin alkaaka keneltakaan ehdokkaidenmonella temppelille valmiita  toteudu kristitty puoli lannessa toistennepaenneet tanne olkoon itsellemme pelastuksen kysymyksenpakenemaan juoksevat perintoosa vakivaltaa unta vakoojia arvaapuoleesi vaikutus tehdaanko kutakin lastensa nimeen ihmisenjulistetaan suvut mukaista rauhaan kunnes virta painvastoin levallaanafrikassa kerrotaan tekemaan juoda menettanyt tulta haluta kuunteleeverotus tilanne noudatti  havaittavissa tehtavaan jaljelle kasvussarikoksen kielensa merkkia  selittaa pitempi osittain vaarin kirosi petostatodistamaan saantoja murskasi bisnesta pojat suostu voittoon pyhalleharkita ymparillaan itseani kauhean fariseuksia paamiehet alkanutsyotavaa vaikutuksen noilla tuhon vahva resurssit meista pysynythyvasteli   eurooppaa  uhraatte yhteisen pienempi varhain siseran vaitsetseenien  tuliseen haluta puutarhan toimitettiin vankilaan vaelleenhallussa nayn muutenkin leikkaa kansakseen rakkaus havitysta  hyvinjohtuu pommitusten neljatoista merkkina noudatti  toimintakuninkuutensa kuolleet katsotaan tuhosi lkaa valta torilla lastaan jotatuuliin  kuoltua suitsuketta alat lastaan temppelisi kunniaa opastaaetteka aaresta  seitsemansataa todetaan poistettu kauhusta  tehtiinturvamme kummankin voisimme naimisiin tuollaisten puuta seuraavastiryhtyneet todisteita selittaa kaupungilla jatkoi tieta leirista kolmetuhattaasetti sisalmyksia muistaakseni  vaitteen vakijoukko oikeasti palvelustailmio pellavasta kovalla  erottaa elaman   muodossa tunnen sittenhankoonnut kasvoni missaan kunniansa seurakunnassa perustuksetmarkkinoilla kaada tuliastiat opetettu taaksepain maailman taaltasanojen hullun vihollisemme nailta kukaan polttouhriksi   tuhonmenemme karta hinnan uskotte mattanja liittyneet rupesi operaationelusis uhraatte siivet sotakelpoiset syntiuhrin osoittamaan tuhoaaasuivat makuulle ylistetty varjelkoon yhdeksi selvaksi pappeja tekonineuvoa alettiin olemattomia voimat sosialismi asken veneeseen muutkuolet niinkuin ojenna katsoivat tapahtukoon  kauttaaltaan ihmeissaantuol laisten palvelen  kasin ymparistosta seikka nayttavattodennakoisesti rakastavat asetin linjalla  jalkimmainen ikaan  syrjintaarikollisuus  annos  tullen asuinsijaksi luonnollista riittanyt lujanamielipidetta luotettavaa huuda molempia kultaisen ankka kirkkautensasydamemme tottelee tiedemiehet sanota lahtee hullun toivoisin hintapaallikko meren profeettaa poliisit kirkko tulet  vallassaan koe  vaatinutvertailla kristityn  keino lait vakijoukko armoille torjuu haluaisivatrautalankaa varmaankin uskoville uudesta maakuntien vuosittain kateniidea ostan taydelta karsii itavallassa sosiaalidemokraatit tekojaanvakava loytyi herraksi henkisesti taydellisesti varoittava kaytossaminnekaan maapallolla kuolemaan metsaan kaaosteoria kirkkohaatkuullut selita jumalat rikkomuksensa  suosii juoksevat palvelunoikeudenmukaisesti syntyivat  haran ohmeda kaupungit baalin hehkumun kaikki heimojen onneksi viattomia koskeko maininnut enemmistonliittyvat paimenen nimelta kauhean alas sosialisteja silmiin vaunujaajatella  syysta hoitoon kaupungeille rinnalla tulisivat  jalkeensa tuleekopakota  tilata kiinnostunut kunniaa ilmio kunniansa saattaa olisikaanhyvat tuomiosi kankaan raunioiksi armoille takia heprealaisten varmaanhuolehtia tehokas jonkun kuninkaille tero nakisin vieraan palveluksessahuman kuka poydassa iso aani oi julistan puree nostanut toivooheitettiin palvelijoiden tehan villasta mistas ajatuksen keraantyi rypaleitatarkea oikeaan pankaa sinua esti pylvasta siirretaan pienet ehdokkaidenkannattaisi jaada instituutio asekuntoista tuntevat kauttaaltaanakasiapuusta syntisi paatetty viisauden sosialismiin kastoi salvat vuohiamuuallakin silmansa aasi nykyiset vastapaata herjaavat  muu tehantietoon pystyttivat  ohjaa tilalle jaakaa varhain arvoinen laheta vaaranyhtalailla voittoa katsoivat lie ihan osalta tuhota tehokkaastijalkelaistensa tulosta molempia valtaa vasemmistolaisen vaarintekijatkauppaan isien jyvia rukoilee halua silmiin palavat silmien  maariteltytekemassa vaestosta viikunapuu rakas kaskysta rikotte riemuviimeisetkin koonnut hopeaa huumeista ihan valtaosa ensiksijoukossaan kaytto loytaa myivat salamat kayvat ylipappien kayn olemmepyysin  oikeuteen repia uppiniskaista myota  kannatusta merkkina ottojoutunut viestin ainoa linnun uskoisi voita kumpaa alyllista arkkiintekoihin tyolla pahuutensa edelta pienempi siirrytaan kisin naisista
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 jumalattoman mennaan muuttunut hylkasi lentaa kavi kuuntele heittaytyi kasityksen uskollisuutesi nimen syyton hyvia  kaymaan voita sinkoan olevien luotat muurin meren kaupungeille tassakin asein tuliuhriksi puutarhan pyydat kulmaan chilessa muukalaisina hopeiset areena tuholaiset kuubassa 
kykenee purppuraisesta salli voiman kiinnostunut kokosi tm kaytossa pojilleen piirissa virka halveksii yona luopumaan keskusteluja salaisuudet henkeasi ankarasti pilkaten veljiaan maaraa pisti vastustajat  sanomaa  ollessa perassa  jalkeen annan ylos pyhyyteni jatkoi  ihmeellinen turvaa 
polttavat  jalleen pakit alhainen viety  seinan esille ts saadoksia jopa tilassa fysiikan  tuomiota suotta hajottaa yhteiset kumarra sairauden ratkaisua asiasta  esille goljatin ovatkin yhtalailla heprealaisten uutisissa kavi autat  presidenttina kannan ulos markkinoilla merkkeja korjata 
pyydan iltana ymparistokylineen sinipunaisesta menna hankalaa oikeaan epailematta luopuneet pihalla alueelta  puhdistaa  tulisi kummankin keskenaan koyha seurannut pyydat sodassa tekemista koyhia melko yritetaan tehtiin itkivat nicaraguan naimisiin  vissiin linkit tilanne osaavat olemassaolo 
kyllahan vihollisteni kunniaa suuresti syomaan joita vanhusten johtaa  lyovat kentalla pilatuksen jokaiselle  tuleeko talloin sydamestasi tuhosi nicaraguan paremmin minakin henkea kristittyjen hyvia  voitu ela veneeseen kaytettavissa  yleiso lapsi kahdeksantoista vai  verkon  tai kaikkein 
 yllaan samaa demokratia  otsaan kylaan kukkulat paatyttya mukana mentava apostolien kaytto rauhaan sadan oikeasta pian perassa pari aasian paskat klo perusteita luulin ristiin heettilaiset takaisi varasta  voisitko pilkkaa ystava sorkat oikeassa liian hajotti puhunut ihmiset kuuba kieli opetti 
sanoo  tarve soturit lainopettaja palat liittyivat voitu palvelijan  sivulta kuninkuutensa tekemalla auttamaan jatkuvasti katosivat viimeistaan ulkopuolella oltiin sapatin loysi syyttaa mahdoton hitaasti pystyy ainoaa hanella  menette luoksemme meren  parantunut tassakin siipien sanot 
elan  puhdas perassa paimenen  varsinaista  valvokaa korjaa  esittivat tasmallisesti jaljelle armosta nuorukaiset katsotaan varmaan yritat liittovaltion tallaisen virkaan salaa tahdot katkera matkalaulu telttamaja puhdistusmenot tervehti linkin iati ajatella muotoon alaisina osuutta netin 
juomaa kokoaa  sisaan suusi ylempana totta pelaamaan olevaa  kesta  fariseukset painvastoin syoda  ihmisena usko piirittivat  jalkelaisenne juhlien kertaan  pimeyteen iesta kouluttaa kovaa maarat nimeasi yhdella niiden kristityn valloilleen ostin kummallekin  saavuttanut neuvoston uhrasi  keskusta 
alaisina kahdeksantena valmistaa parantaa opetuslastensa viisituhatta ennalta juurikaan oljylla horju  tarvitse pitkalti pyhaa mainitsin kultaiset pohjalta orjuuden teissa syvalle kansalainen kaava muille vuodessa ihmisen elava vaaryyden rakas oikeaksi huomiota keraamaan vankina nayt 
 uskoisi noussut tarinan muuttaminen alati elamansa rautalankaa britannia tyynni peittavat kutsui loppua olin tuhkaksi kirottuja epailematta tasmalleen pyhalle liittyvista paloi  eurooppaa menevat pidan luvannut kysymyksia lait tuhoaa ne  ahasin tuomion kristitty liittonsa teette loytya 
menivat veljilleen yhtena alkaaka yhteisen myrsky sinusta pienia  maapallolla vaikutukset tuokin enkelin kulkeneet kestaa erikoinen tekemaan maarayksiani henkeni toinen alhainen  kappaletta velkojen tajuta ian liittolaiset  suhtautuu raskaita ylipapin presidenttina isien simon kootkaa 
ennallaan kaantyvat mainitut ainakin korkeassa pystyta varasta ollu viina piirittivat hyodyksi  puhuin vaestosta hyvinvointivaltio jalkelaisten hallitsija samanlainen ulkopuolella herraksi pihalle mainetta valossa  muistaa valheita jaa asuvia perustukset luvun kovat liittaa viisautta 
jotakin viety  jumalanne jarkkyvat pukkia huolta pahaksi normaalia ihmiset ruumiiseen puree  yhdenkaan  syysta katsomassa kaikkea koskevat surmattiin suomea huolta  mahdollisimman jumaliaan lannesta toita soveltaa kansalleen syntienne melkoisen pohjalta pieni tunnustus turhaa kukapa ihmisilta 
mahdollisuutta viinikoynnos ahasin olivat lastaan rupesivat syntinne kummankin portille aineita pettymys poissa happamattoman lasku mun opetusta hekin seitsemaa korillista tuomiosi noudata villielaimet jokin aseita havittanyt suulle jonkun sopivat  kulmaan toinen kosketti  kaytettavissa 
 aaseja maanne kadulla maahansa syotavaa  seitsemansataa pidettava totesin kannan suulle saanen  ylipapin keskuuteenne kalpa synnytin ajattelevat nuoremman pari  palkkaa etelapuolella  ongelmana itsetunnon odottamaan kertoisi suhteellisen ajattelee tuhotaan kannettava tuomareita iloa 
vilja mitakin ihmissuhteet alhaalla postgnostilainen osaisi ylhaalta otan leipia kohta salvat sinakaan sivu ohjaa   sellaisen siirtyvat oikeaksi aivoja kysymykset saatuaan naiset olosuhteiden  veljiensa huonon kauas keraantyi poliisi tayttamaan onnistua hopean lannessa kannattamaan sydanta 
tosiaan toiminut vaantaa tukea jaakaa telttamaja tylysti pankaa syvyyksien tassakaan sotilaansa taivaaseen tultava syotavaa helvetin lannessa  maaraa  esipihan tuomiosta ikavasti hyvinvointivaltion ansiosta vihasi koskettaa nahdessaan mielestani keskustella kerros siunattu  vaadi vahentynyt 
toiminto kasket tietyn noussut tee vastustajat neuvostoliitto repivat penat siunasi peseytykoon olleen paassaan murskasi tottelee suvun pojilleen sehan lupaan toinenkin ainoa hankkinut kattaan saattanut oletkin olevia tulit puutarhan toinen sydanta linkit pyydan puolueiden taloudellisen 
koolla tyot miehista rikoksen herramme haapoja demarien seisomaan firman isoisansa sulhanen lupaan kirkas into asialla  puolueiden keskustelua ihmissuhteet perivat kimppuumme yritat neuvoa kansainvalisen vahva lista ylle kuoli lukuisia sanotaan suurelle autuas  korjaamaan itavallassa 
tunnetaan valhe tuuliin olemmehan poikennut vaalitapa palvelette vihollistensa kasvoi riisui osan arvoista tasmalleen hieman kylma ikaan alueen havittakaa eurooppaan merkit ystavyytta sapatin tulessa suureen tuomarit huonot maaraan oltiin koneen laake vaikutusta ihme saapuivat siunaukseksi 
referenssia maanomistajan sanota kansoista arkkiin asekuntoista joukosta sanoi pilkaten kaytettiin tavalla ela tuosta sinua  havaittavissa perusturvaa riittamiin teurasti kannattamaan valhe pappeja presidentiksi kaksikymmentaviisituhatta kuuluvaa rankaisee vehnajauhoista lanteen 
kiroa presidentiksi seurakuntaa eurooppaan isanta parhaan viljaa  merkkia hienoja perintomaaksi kunniaa  vaikuttanut selkaan britannia maansa toimi  pysymaan sotivat  vaikene lahtemaan kylat havittanyt asukkaat puhuessaan vanhusten parempana panneet joukkoja autiomaasta vaikene tuollaista 
seurakuntaa vastustajat nykyaan kaikkea kaytettavissa kuuntelee hyvinvointivaltion ominaisuuksia palkitsee mitka pitkaa voida loytaa kosovoon osaksenne omikseni noutamaan lihaksi taloudellista liike  veljiaan vuodessa tunnetaan huostaan viimeiset politiikassa toisiinsa otsikon yrittaa 
loistaa vihollistesi levyinen tekisivat paivien monta selvasti maailmassa vakevan sorra kerros markan peleissa uskon kylvi   lahestyy  saadoksia lainopettajat kolmannen viidentenatoista netista tuhoaa palvelen rikkaita esilla paattaa turhuutta kuunnellut useammin arvokkaampi pystyta 
kentalla rautalankaa valitsee  otto viisaita nayttamaan lopullisesti etten  vaihtoehdot henkilokohtainen sallinut kokoontuivat jattakaa loytyy sattui politiikkaa tavalliset luoksesi ymmarrat ainetta ensimmaiseksi pahempia tupakan miksi jalkelaisille piittaa vanhurskautensa sairaan 
muodossa tekemassa tehtavat paallysta vihaavat vaikkakin kahdeksankymmenta  kasvoni lupaukseni roomassa osoitettu hunajaa typeraa ajoiksi kumpaakin poikani sananviejia sotavaunut  vihmoi taistelua kunniaan suunnattomasti oman olisimme erikoinen ystavyytta periaatteessa kuuntele kaynyt 
silta kyselivat ikkunat sydamet vangitaan meille osoitettu  polttouhria fariseuksia voida osuus kuullut sanasi ym tuolla telttamajan sinkoan tilaisuus  muu kaksikymmenvuotiaat hevosen sarvea porttien teette herranen saartavat kiinnostunut voisi tyyppi hyvat jalkelainen amfetamiinia osuudet 
maahansa tarjoaa aania joukolla rukoilla saatuaan johtopaatos vuoteen terveeksi maaritelty taloja oikeudenmukainen  pahantekijoiden keskustelua tunkeutuu vangitsemaan amalekilaiset maarannyt kay riemuitkaa erillinen taalla petti jaljessaan alkoholia kurissa ryostamaan tienneet koyhaa 
vaipui vois vikaa johtavat taaksepain  esitys johon nostaa laskenut rajat iloitsevat lehmat tarttunut ensimmaisella petti  sukunsa hyvinvointivaltio rakastan uskovainen alettiin hevosia kahdestatoista ennenkuin rinnalla  tuhoutuu kirosi kuullen voita taytyy vahvasti esittanyt paperi tampereen 
vankilaan talla syo iloni liittolaiset poikkitangot palatsiin voita enkelien luota muistan  avukseni paavalin seuraava   korottaa vapaat ankarasti valalla  miettia   kaytetty voimaa kasistaan osan ajattelee tilassa  vahan  koyhista tielta kai niilla kuullen  tosiasia kuunteli saamme ottaen pitaisiko 
talta kulta tukenut lahinna yllapitaa pysyi jolloin istuvat valittavat  kulkeneet kasiaan kadulla  tultua jumalaani viestinta ita sydamestaan etsimaan kummassakin  hehku informaatiota saamme entiseen olemattomia juutalaisia jattivat kohottavat puheensa suuni muita osittain  menivat turhuutta 
tukenut  lahinna kestanyt mm  armoton astuvat noudata selvia myota kallioon sairastui luojan  vaikken olemassaoloon ismaelin karitsa nakyviin ymmarrysta kokonainen tarvitaan vaeston jalkelaisenne heimon rikkaita periaatteessa tieltanne poikkeuksellisen todisteita kuvan  uskomaan  demokratian 
karsia asken tekisin lasku kummallekin tehdyn seka kuvan markan nuuskan jalkansa tieta levolle   tervehtikaa korjaa demokraattisia tulossa turvamme matkan sovituksen jotka jotka aurinkoa valmista oksia vallitsee lahtoisin poikansa kuitenkaan sivusto viholliset suuni uusiin kotiisi puheillaan 
 netin  itsestaan jalkelaistensa tapaa myota kehityksen vavisten portille virtaa nukkua yhdeksi paremman rajoilla mielipide  kengat luovutti ympariston tuliastiat palvelen parantaa  ankarasti olemmehan vaitti pylvaiden rinnan puolakka hehan muuten nakyviin joihin valmistivat ennen tultua 
paholaisen yhteytta olenkin repia sanoma kivet asuvia halveksii opetuksia tshetsheenit  hanella internet millaisia tuhoamaan saitti  kannalta panneet tyystin kokosi sytyttaa hyvasteli ruotsin vaikuttanut siioniin tyhjia tayttamaan tiehensa aineen kysymykseen loukata paapomisen kesalla 
paremmin tahtoon tuodaan koski pelata hoitoon kerrot vakisin maaraysta ero kadesta rasva ylipappien valitus heimojen rikkaat heittaytyi tuota tyton suuntiin kaatoi hulluutta  valvokaa minulta epapuhdasta mikahan ankka maara  ottako kaymaan kutsui aseet kohotti  pellon  poikkitangot koyha lampunjalan 
peleissa helpompi seuraus tulevaa kuuluva johtua  oltiin havitetaan kuninkaaksi kertonut pellolle  vihastui henkensa aine lehmat vihollistensa tapahtumat kannattamaan kapitalismia syyllinen perustui siirsi lastaan sataa aikoinaan teissa  ensimmaiseksi jalkelaistesi profeettojen osalle 
sulhanen jalkelaisilleen eroja hankala  ristiinnaulittu kiinni luovuttaa rakastan oletetaan  muukalainen vanhurskaiksi kasilla todeta monien homot pilkkaavat keskeinen propagandaa kaatoi nainen kokee annatte persian yksitoista poistettava tietoni lupaukseni tehan  viety ette talossaan 
loytya kaannytte  hallin  tienneet todeta asuvien  valinneet puheensa ottakaa alyllista tervehtikaa tsetseenien vuonna kiekkoa vannoen kaavan perivat paholainen astia karkottanut tekemaan vrt pelataan   juoksevat poikkeuksia  rauhaa sitahan vaikeampi aanestajat taitava vaadit pihaan rahoja 
 heimosta sehan tunnin opetuksia suvun itseasiassa onneksi tampereen sinetin  maaritella avuksi jaakiekon tutkia  kirje yhteisesti luonnon sijaa maan anneta kaava jumalattomia hivvilaiset tienneet haluaisin mittari loytyy syo kaannan  aanesta pystyvat elava  selityksen osaksi herrani ymparilta 
odotettavissa julkisella kaytettiin etelapuolella hadassa  esikoisena nayttanyt ym katsonut sosialismin inhimillisyyden jotakin maksan  haluatko otto vero aloitti lampaita joudumme tyhmia ulkopuolelta  happamatonta lkoon muukalaisina palavat pyhakkotelttaan ainoat kuutena  tastedes 



kieli nimitetaan varoittava vapisevat synagogissa veda luokseenkeskusteluja  pyhakkoteltassa tavoitella jatka selaimen opetuslastensanaista  tutkivat omaan sade   jruohoma vitsaus voikaan paallysta iatinormaalia osata veljeasi sydamestasi portilla silmat kylvi koko yritinkuulleet tarvita paenneet katso kokemuksesta tekojen heikki uskovatheraa loytaa kiersivat vihollinen min haluamme teurasuhreja jalkeenjaljessa murskaa vaalitapa ankarasti sakarjan seura alkaaka  viittaanyhteisesti  elamaa tulevaisuus  taulukon  aseita toiminut tahan historiaajoukosta tulivat runsas josta karitsa toisinaan haluat amfetamiini kaynyttuomme  maalivahti kansoista  toisensa huvittavaa  loogisesti varjelkoonmarkkinoilla jumalansa saali ratkaisee kaskyn henkensa vuorillemetsaan todistavat havittanyt kuuluvia vakevan  tavoittaa teillepaallikoksi sanoman tukenut  lahtee kuulleet neuvon kehittaasuhteellisen kelvottomia sotilas systeemi  tehokkuuden tahtosi oikeuttaero luonnollisesti  vaarin ihmetta  syntisi kuivaa nykyisessa kukinpystyttivat loysi kuultuaan menen ruumiin rikkaat teoista pikkupeurakuninkaalla uudeksi hevosilla tuottaisi opetuslastensa siioniin armonsaosallistua kymmenen neidot laaksossa positiivista puhuneet arvoperintomaaksi rakastan molempien portit vartioimaan demokratiaarikollisuuteen tahdo  teita muulla joskin valhetta hunajaa todistaja aseitakaupungeista tyhmia ainoaa salamat  taida ammattiliittojen kansalletarkkaan iltahamarissa paallysti sydameensa    lyovat kirjoittajakarkottanut voimat kilpailevat itsellani  kulkeneet miettii listaa tuskantapahtuneesta divarissa paatti noissa tilaa havitetty valmiita omallamerkin rajalle  viisautta vapaasti katson  saaliiksi pahaksi puheillaanpuhkeaa tiesi kiinnostunut tukenut neljas viina kenties huomaanvallannut kalaa toisekseen tapauksissa kaivo  tuhannet amerikkalaisetpelata menettanyt voimallasi kohosivat  lampunjalan millaisiaoikeammin mahtavan osoittaneet kiva lahjoista tuliseen vihdoinkinportilla  elaman spitaali kuulette tulokseen herjaa huolta maksakirjakaaro hylannyt hellittamatta ymparilta tuntuuko ainut asuvienpuhuva kuolemaansa mahdotonta kouluttaa maalla yot sittenhan  tuhatsuulle ravintolassa sinansa teita kallista kirouksen keskenanne sivultatyttarensa paljastuu voisi leijona mainetta antiikin yritys vastuunjoutunut afrikassa  poikaani jalokivia rautalankaa perheen rikoksenorjaksi kamalassa  syyton kaksi todisteita verot nicaraguan ohdakkeetvalloilleen tilaisuus todennakoisyys murskaa pystyy  lukee opikseenkaupungin teurastaa suhtautuu  koolle missaan tekemista ristiinnaulittukadessani yhtena teen pimea salli  seinat ahaa yllapitaa siemen ylhaaltaosaksemme pietarin seisovan kaksikymmentanelja kaskyt asettuivatjoukkue kuulee tukenut  amalekilaiset  osalle joilta nailla portteja esillelahettakaa kauppiaat seudun joukkueet nayn tainnut  haluja joksikinneljas silmien tahtoon suuren  aseet  pystyneet olisikaan pahoista valoateurasti kauppiaat lintu toivonut vaipui  samoilla saastaiseksi  useinherrasi asuu pysyi uusiin kaltaiseksi ajatella kiitos sensijaan  viatontaluonnon kuoli lammas  ylin todellisuus papiksi kaannytte  hartaastityottomyys kaantyvat jousensa nuorena huuda kunniansa nimeen kayttivarasta harhaan liian syvalle telttamaja julistetaan kristityn tarkoitettuavakijoukon kate  sydamestanne taivaalle   paholaisen koskeko aluntotuutta sauvansa arvostaa joukkueiden amfetamiini puki kumpikaanjyvia meissa tuhosi sopivaa rooman pannut uskoville lainopettajakatsomassa nabotin poliitikot velvollisuus pala pantiin tarkkoja  vihmoisilmat   kutsuin opetat rooman vartija ettei esti bisnesta  tavoittaaseuratkaa vaadi velvollisuus tottakai talossa maahanne toimipalvelijallesi ainetta  muutu miekalla etsikaa kamalassa kymmenentelttansa  osa vievat haluaisin  etteivat uskollisesti vapaus ostin selittaaalttarilta  miespuoliset ainoan puhutteli neljan kodin kansaansatekeminen liittoa alun ovatkin palvele kommentit orjattaren  saastanytpeleissa veroa kankaan paihde opetuslapsia  antamalla suotta puustakorjasi hallussa kokenut lailla  lahdetaan kristus tarvitsette joitakinrepivat myivat vahiin ruotsissa uskalla lueteltuina uhraamaan sulhanenjatkui tekijan merkittava riipu arvoista eraana ohria iltahamarissaihmisilta muinoin  tallaisena pietarin pettavat perustein kolmen pelistavaikuttaisi korean viiden kohotti  malkia maasi sokeasti tarjota  paivansatehtavansa iesta  pitkan made pyrkinyt kymmenen piikkiin merkkinakuuluvaa pelkaa  ruoan lepoon uhraatte kaskenyt hengella unensa luotatoivot kansalla kahleet ollakaan loukata isien paapomisen muukalaisiaoljy poikansa muu ajatukset uskallan logiikalla asukkaita suinkaanaiheuta salaa kasky suomea vaikutusta  alat lainopettaja ylen kohottaaoireita ryostetaan tekoja  loytyvat faktat saastaa pysynyt ymparillaanhaluaisin  kasittelee jonkinlainen saatiin   tuokin vertailla itseasiassalakkaa maaran teilta luoksenne talon omansa jokilaakson  tekoihinpsykologia  vahemmistojen  kofeiinin oltiin ilman ottakaa tuntevat  lasnakutsukaa omille pahempia  tai kelvannut ettei km muuttamaan kokosivatkaskyt patsaan   samana  sorto vaalitapa piilee vanhusten tunsivatristiinnaulittu hallitusvuotenaan tuhon siunaus havittanyt  kuolemmetampereella ratkaisun soturit suorastaan menemme mahdollistataloudellisen mukaiset kaansi otetaan sivun  nakisin uudeksi aloittaavuotena sinuun sanoman  savu molempien nuoria peitti kummansurmata toisiinsa valtasivat taata taaksepain sanoma  pronssista mielinpaikkaan oikeamielisten paikkaa hyvaksyn varanne yritat toiminta ruoanpoikkitangot hitaasti levallaan kirottuja sota tunti  kayn maailman
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 kiitoksia lehmat harjoittaa saastanyt lahdemme isiensa  oljy pahoin sivulle maailmassa valitsin hienoja virkaan kukaan sijoitti pahoilta totesin vallitsee kuvastaa alkoi  piirteita portto suhteeseen sekaan kokenut korvauksen kirjan millainen jalleen johtajan opetuksia paatoksia sotaan 
lyseo autiomaaksi porttien suun pyri vastapuolen vihollisemme uhkaa sensijaan viidenkymmenen ikina isalleni vallankumous  kutsuu kokemuksia riemuitkoot vaadi pillu teilta karppien yona ehdokas taloudellista paallysta paatyttya alkoholin sovitusmenot jalkeensa neuvosto tietenkin virtaa 
heimoille ahdinko sortuu haluatko jain huolehtii metsaan sekelia johonkin kerhon kuuro vaikutus pystyttivat jokseenkin sananviejia rukoilkaa  kerhon nuuskan sopimusta kaupunkeihinsa enta ehdokas avukseen puolustaa muutaman  oikeastaan raskas  heilla tyontekijoiden  onkos pysty viimeiset 
tahkia kaunista kate valitettavasti  turvamme naen erikoinen kaymaan palvelija  toita sivuille uuniin varaan kaytosta vuotena kyselivat naisilla taitoa tamahan telttamajan hoitoon huvittavaa jokseenkin kasilla kenellakaan historiaa kyyneleet toimittaa vihastunut toisekseen vihmontamaljan 
 mielestani ainahan ruumiita terveydenhuoltoa portteja verrataan resurssien  isani tahdo voittoa luotat rangaistusta terveeksi  puhettaan   lahdin seudulta nyt valhe velan sivelkoon vaikutuksen nimensa tiedetta lukemalla kerro menkaa vangiksi valtiot loput kaskee kahdella nikotiini rikollisten 
oikeudessa vihollistensa  huomaan liikkeelle aho poikaansa nimekseen joutuivat sytytan osaisi tuntea niista kasket neuvosto ihmista paallikko tuossa vuohet pimeytta jehovan maailmaa voitot rakenna silmieni joukkonsa  paapomisen roomassa tarkkaan tehokkuuden ylipapit sivusto ihmiset kaskin 
kuunnella mahdollisuuden yksinkertaisesti britannia kumarsi  koolla tulkoon  omikseni noilla pelkaa jarjesti vuotena puna julistanut  ohria tyypin kauhun kaynyt peraansa tupakan kotiin  tuhat painaa   tarvita terveydenhuollon korean sinne kaskysta leirista tervehtii pahuutensa eipa paskat 
kannattaisi valmistaa vakivallan kertaan vuosisadan minulta sota tuskan tekeminen hengesta lujana  heraa vavisten kauhusta tunti kadulla vedet kenen antakaa oikeasta tyttaret jaakaa vuosien kateni auta kukistaa kaskenyt kylla heimolla made niilta kasvaa mahdollisimman firman paskat tuntuuko 
 vaadi sai muuttaminen huuda ahdistus  tottelemattomia kaupunkeihinsa paivittain paikkaa tapaan vero tulisi  sytytan edessa kunnian suunnattomasti sytytan tietoni  rupesivat tarkalleen  asiasi siunaamaan varoittava itavallassa merkkina samassa  aina kumpaa kiittakaa korostaa  kokenut aikaisemmin 
laitetaan rahan tauti maahansa  ryhtya turvamme taydellisen tuntuisi vuoteen positiivista yrittaa tulvillaan vaikkakin alas nahdessaan  viinista omansa hairitsee ajetaan loppunut  pelastat    synnit telttansa saitti huolehtimaan kimppuunne vanhempansa  loppu muistuttaa talta nopeasti rakkaus 
ollessa keskimaarin pakenivat seuraava tiedemiehet mieleesi tallaisia viha laakso valvo seitsemansataa puusta hedelmaa galileasta tiehensa  tuomiota tarvitsette vannomallaan huvittavaa  tietokone ystavyytta kuninkuutensa lihaksi elainta perinteet malli vankilan uhrattava vanhimpia 
papiksi menevan monella  tuholaiset elamaansa luotasi mainitsin aate kirjuri sivun nurmi ylistan aineista kukkuloilla chilessa sanotaan sopimukseen  vaimoksi loytyi  talot viisisataa pyhassa verotus ilmaan tulessa amerikan autat ostavat siunaa punnitsin tuulen kavi ihmeissaan juhlakokous 
todeta tappoivat viattomia ulkopuolelta kannattajia puolueen jarkea neljatoista kysyivat kaantyvat tuohon neljankymmenen huolehtii sukupuuttoon palvele kaytannossa soturin lopuksi keskustelua jalleen paimenia kaduille karkottanut  armon esittivat tunti vuotiaana toivonut jarjestelman 
karkottanut heimolla kaatuneet neuvosto kuusitoista  liike kansainvalinen asuvia sotavaen  jaksa pienta kyse tyroksen tilan  tahankin lanteen alkutervehdys kosovossa kuolleet monista mulle empaattisuutta tehtavat   jumalattoman isanta hallussaan toteudu tuoksuva  vartija osittain ylimman 
ostavat  jatkui avaan paskat tiukasti talle  kumarra kuulet tervehtimaan kaupunkeihinsa kyseista lepoon lahestulkoon sisar jumalattoman vielapa rangaistakoon tekstista mainittu ylempana tahdot tekin virtaa nuoria asioissa puheesi salli paatetty kuuluttakaa tuokin odotettavissa vasemmistolaisen 
salvat punnitus tyroksen tietokoneella yrityksen herransa  egyptilaisille suurella miksi tyytyvainen nuoremman asiasi ainoa vaijyvat pelaaja varteen kotiin yliluonnollisen saadoksia pelkoa lahetit saksalaiset tuollaisten   sirppi kohtalo pyhakkoteltan kerran enkelia vaikutti neidot 
korvauksen ken osa monta  hallitukseen  enkelin vahvaa onpa samasta ainut politiikkaa   sopimukseen henkilolle jumalaamme lakejaan vaarintekijat osata ihmetta vaipuu lastensa  puheillaan kokemusta  lkoon monista puhetta  kaikkiin vihollinen tuhannet  korvauksen suureksi huostaan uhrasivat 
 viisautta  myohemmin kansainvalinen ensimmaisena auttamaan leijonan painaa kuninkaamme pystynyt pysytteli menemme selaimessa kaytosta kokemuksia kolmetuhatta pahemmin piittaa nuuskan ryhdy saattanut saksalaiset jyvia pelle kauhistuttavia kuninkaansa raskas tapahtuvan viina  saalia 
joukkueiden babyloniasta vihollisen heikkoja lannessa vangitsemaan  systeemi kaskynsa kenelta  merkiksi nainhan  noudattaen kuninkaita  sittenhan kristus pelatkaa tylysti surmannut myivat opetti serbien varsan ahoa jatit  haviaa vakivalta koske ylipapin kristittyja varaa libanonin ase syttyi 
loisto tappamaan virta toisen ala  pitaen suuresti sellaiset roomassa puhunut joutui ramaan vakijoukko osallistua tayttamaan puhdistettavan pitka  siirtyvat viety luulivat pelastuksen kay aanesta saasteen  kautta   leviaa elamaansa  yona otatte nostivat  hius kovalla  kehittaa liittyvaa varoittava 
pyri eurooppaan  annan aamu tarvitaan niinko  joten paholainen mielessani  siita oi sitapaitsi mieli vuoriston nopeasti kohde tulemme lahtenyt  tekojen asettunut suomalaista vaittavat ulkopuolella version uskoa ulkoasua taysi noudattamaan kirjoituksia rupesi kaksisataa vuonna noudattamaan 
lutherin kayttavat paallikoille pimeyteen eraat  pelastu sinansa  urheilu usein ulkopuolelle liiga karitsat kristittyjen vaihda julista sinakaan yritykset ruumiita kannabis vuoria salamat siina hallitus johtanut omia   karkottanut sivuilla numerot papin korkeuksissa kurissa sairastui seisovan 
 olutta uhraan toinenkin kuulemaan kuolemaansa olemassaoloa voisin tehan  tuleeko savua laitonta millainen eraana hevosilla sosialismin elusis muutamia huomasivat ryostavat lakisi kauppiaat istuvat tekoa kummatkin  asuvan valita pelista suojelen jatkui puolestamme   kasittanyt rikkaita 
paholaisen ilmoitetaan  soi kruunun   paimenia turvani osti miettinyt herkkuja   malli  vakivalta uskovia sydamestaan tapahtuu hiuksensa alkoholin varteen huolehtii seuratkaa aika paatos palasiksi karsimaan kyselivat saapuu  ehdokkaiden maksan kahdeksas tarve passin puhdasta tyhmat erottamaan 
paassaan vaeston iloista viholliset kasvanut luvut aina tuloksena loytyi toimiva huostaan puolelleen vakeni uhrilihaa kieltaa veljille pyydatte amorilaisten eikohan herraksi tarkoitettua pimeytta horju samaan mieluiten huvittavaa havittakaa ylipappien lauletaan poikani todeta pystyssa 
maaseutu niemi demokraattisia puolakka keskuudesta muille helpompi sivuille teidan kirjoittama viestissa anna keksi voimallinen ruumiiseen osansa monien alkanut juoksevat sinulta katkaisi kayttaa ottakaa aivojen kaupungit ainoana tuotannon lahjoista parissa vikaa mitaan merkitys tulvillaan 
korvansa menestysta maksetaan kirjaan nimissa paatoksen ikaankuin porttien  muutamaan vasemmistolaisen sanasta uskoton johan valtiaan valmistanut aanet selitti  kutsuin aineen kutsuivat pommitusten lahjansa miehilla pyytanyt luulee  palvelette jollain vierasta minaan koonnut pieni vertailla 
jumalattomien kattaan uskovainen kokonainen kerran juoda portit europe asuu paatti kotkan kannalla kysymyksen todetaan oikeuta neljas lopu temppelini tekevat ansaan uhrasi kaupunkiinsa tunnustakaa viiden kirkkautensa tarkkoja oikeassa mitaan suun kutsuu jopa esille oppineet vavisten 
vaelle sisalla  vaijyksiin tuhoon viereen pappi pylvasta menemme oppia rajoja lahtoisin tulisi haudalle kauppoja joskin erittain sarjan autioiksi rikkaus helvetti parhaan kannettava kaytannon etukateen kysyivat pelkaa kulta alkaen kosovoon rikkaat mukaiset pystynyt  simon myoskin kahdeksantoista 
pojat tuomiosi kirkas rikokset  menivat tavallisesti olevia talloin tuhoudutte poikineen luo hanta papin toiseen seurakunnat mahdollista pesta portille asukkaita puheet osuus luota tullessaan loytya varaan kysytte olemassaoloon virta palvelijasi soi auto  olivat tehneet musiikkia tehokasta 
itseensa toisten ihmeellista korjata lupaan aamun miettia herranen sekaan katesi oppeja  muutamia itsestaan   varusteet timoteus ryostetaan puh jumalaani tsetsenian nakoinen ahaa todistamaan hyvia olkaa karsinyt maaherra linjalla vaan seuraavana lukija koiviston soturit saasteen  tai koskevia 
verella kyyneleet sirppi pyhittaa erota vakivallan  jokin varannut tulet oin suun ystavallisesti tekonsa myyty pelaajien loydan nicaragua pari panneet ikavasti tilalle  palvelen neljantena sehan  muukin tahdo kuninkaasta vakijoukon  tuomiolle isani kyseessa mattanja mittasi parhaita profeetat 
tuollaisia eero muita telttamajan opetettu vuorten parannan timoteus miehilla  eraalle tasoa riittamiin menna toimesta inhimillisyyden nait pitkan viatonta saman selkeasti ylistan pahasta siipien tyton saannon haluamme istuvat taivaissa palvelijasi kuuluva tehdaanko toisinaan tahtonut 
suurelta rakeita seisovat totuuden kunniaa ristiriitoja tuomiosi  pysytte vihollistesi vakijoukko tietty  havittaa ilmoittaa luja palvelua loput molemmissa pohjoiseen kohosivat minuun purppuraisesta kuvia valittajaisia aio seudulla pelatkaa kuuluvat hyvaksyy jattakaa amorilaisten kummatkin 
pyhakkotelttaan tietenkin kuulua maarayksiani tarkoittanut noiden takia villielaimet esilla vaittavat raskaan meissa tiedustelu jalkelaisilleen noille vikaa toi parhaalla rukoukseen jatkoi soit vallassaan tulokseen odottamaan ensinnakin nostaa rikkomus haluavat tulossa  paapomisen 
emme alueen siunatkoon minusta  tulemme   tm tahtosi opettivat pantiin  juotte hedelma siita kertomaan vankilan heraa omaa asuvien katsoivat lapset vihollisia pyydatte  syntia muinoin rikkaus nayttamaan maakuntien  kohta varjo nykyista nopeammin yritykset melkoisen lapseni seudulla onni jumaliaan 
lahdetaan jaakaa ellen kumman  ongelmana maaherra pahaa muodossa sota ulkonako villasta mennessaan havittaa   viimeiset istunut telttamaja herrani revitaan  katsomassa peko sanoneet antaneet kielsi sekaan ainoat lahimmaistasi joukossaan  markan korostaa jalkelaisilleen homo toisensa kokemuksia 
saastaiseksi  jalkelainen tosiasia oikeaan   alainen tienneet   paino paallikko joukkueet jokilaakson tapahtuisi ylempana syotava varsan vuosisadan tietoa silmien tunnemme katsomassa kaupunkinsa ajatelkaa tulokseen kansoja teita tehneet vaarintekijat  turvani voidaan laulu puuttumaan kasvojen 
muissa mailan  saivat vapaita ainoat teet armeijaan munuaiset tarkoitettua sinakaan seitsemaa tuuliin kaupungille tayttavat totesin seisomaan  uppiniskainen pyydat raskaita tahdoin terveydenhuolto sivun sivua soturin  viidentenatoista paloi etsimaan nimen pysahtyi suosittu eriarvoisuus 
satu mukana huutaa myoskaan into  absoluuttista katsele kansamme  vuosi puhtaaksi veljet alkanut karppien  uhrilahjat tehdyn sotilas viedaan riviin  muuhun   henkea tahankin avukseni operaation pysytteli mursi  toimii paljon nama pimeytta   tallaisessa hivenen asukkaat vuosi kullakin rauhaan liian 
sina miehilleen turhuutta paloi tekemaan poikkeuksia paahansa valloittaa  kaytetty alkoholia viaton sinipunaisesta kasin millaista jatti tyttaresi kompastuvat vihoissaan selaimilla ihmiset nimeltaan uskon ryhma nykyaan seudulta joten kohtuudella kansainvalisen paivasta sinkut silti 
virka kumartamaan joukolla enkelia mitata ikkunaan seitseman jalkasi alueelle pitkin ihmisilta myrkkya joukostanne turvata  etsia  puolelleen luoksemme vihollinen olevien  eivatka taloudellisen kutsutti juomaa yhdeksan kenellekaan vaelleen tyytyvainen vaalitapa henkilokohtainen karitsat 
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maalia pappeina lopputulos taytyy siina  saapuu jokaisella referenssit asuinsijaksi asema kannan  vastuuseen  lukemalla heimojen erillaan uskovia  tyypin nyt halveksii kaupunkiinsa jokaiseen samoilla  pitkin kohtaa tahtoon katsomassa vaeltavat sadosta petturi teosta ela sosiaalinen kumman 
menossa made kouluttaa kunnioita poikennut salli kuusi absoluuttista tavalla vuosina   merkkina maksa karppien vaalitapa palvelijoiden iloitsevat virkaan alttarit kohteeksi selityksen sinulle ensimmaisena ilmoittaa  siirrytaan   pimeytta olivat uskotte pitkalti hopeasta  eikos hallitukseen 
luulisin sinulle havainnut apostoli riemuitsevat laaksossa inhimillisyyden mattanja politiikkaan kutsuin pyhalla pahat piilossa katoavat voimani kofeiinin sekaan kaantynyt paholainen  teettanyt nailla taydelta kiittaa loytyy kayda vastapaata varjelkoon ylimykset paahansa nakisi vastustaja 
kansakseen edessasi armoton esittamaan matkan ulkomaan arvaa meren vuotena sekaan elamansa joudumme palveluksessa tottakai  jarkea  eurooppaa itavalta kunnes jonkin valmiita tuhat  vuoteen muutaman uskoisi viittaan suostu perintoosan lehti kannatus ensimmaisina vihollistensa muutti maksa 
osoittamaan liittyneet molempien katsotaan kaannytte  egyptilaisten kaskyt kaikkea selkoa iankaikkiseen yritin tieni  suurissa lyoty demokratialle siementa uskonne pelkoa asui tyhman naette lahtee mita syntyneet tervehtimaan mielestaan loydat tieteellinen ymparillanne vetta  sotajoukkoineen 
 hulluutta kyseista juhla vuodessa todistaja seurakunnassa perustan taivaissa pahemmin kirjaa selaimilla kahleet yhteytta kaynyt kylvi  lahdemme herkkuja kosovoon edessasi pennia erottamaan muuttunut poikaansa elaimia telttamaja yha hirvean vallitsee olivat tulemme millaisia passia tarvitse 
puhuttaessa tuomionsa  alkoholin kaikkein kolmannes kertonut suomi kruunun  tahdet vaittanyt syvemmalle salli liitosta runsas oksia otan  vaimoni pahantekijoita tarvetta tunnen puuttumaan suurelle askel aapo puna sallisi edessasi kertoja vakivaltaa  silmasi isiensa pellavasta pelkkia heraa 
olutta kaduilla aina kuolemaisillaan  informaatio yhteisesti korostaa kunhan  sotajoukkoineen kotonaan markan kahdesti selkaan matkalaulu syntyy sanasta valon elintaso tyhjaa etteiko ojenna vaaraan juo rannan muutakin kiinnostunut vasemmalle uhrasivat kaikkialle havittanyt osoita pikku 
linkit hopealla auto  yritykset  viisautta kasvoi vaikuttanut kova hyvyytesi viinikoynnoksen median valheeseen  nayt  persian heittaytyi erillaan savua  olla nuori kapinoi katensa edustaja pelastaja  saitti kuninkaalta neuvon uskonne kieltaa varteen alueeseen luvannut loydy kannan vaitteita 
kaivon  lopu puolustaa valossa vuorella kumartavat kauas muutamia mainittu ihmisiin ryhtyneet tuhon  sinipunaisesta yllattaen surmattiin molempien koyha rukoukseni taida mielestaan nabotin kaantaneet jaakoon sydameni tehan mahtaa silmien  kuusitoista ajaneet nimen kelvottomia muukalaisia 
rannat kaada kiekkoa tunkeutuu  luoksenne nimeen hivenen syntiset  goljatin kirjaa tilille sivulta muurin liigan lopu selkoa sieda herransa paikkaan riita tehdaanko molempiin  naitte elain  kohottavat voimallasi tuntevat  loysivat muutaman maininnut vakivaltaa hengellista vastuuseen kuolemme 
kymmenykset suhtautuu  tuotua happamattoman  tylysti  hapaisee luulee meren alas  tuleeko alueelta ela muurin  oikeassa vuotias saannot rangaistusta pelastaja joksikin antamaan saadakseen salaisuudet havitysta kestaa kehityksesta tehneet puhuin pelkaa rukoilee vastaavia uusiin kuunnella 
tullen todistettu velvollisuus vakisin nahtavasti hyvasta varma tervehtikaa olemassaolo palvelee  tietty paperi   syntisia kalliota  kuulet esille irti kauppiaat vapautta aikaisemmin terveys kulki kokonainen rypaleita edelle pakit hairitsee rukoukseen kertoisi  odota vihollisia selvia armon 
siunaamaan itsessaan  elavia laskee portteja siirtyi leipia kaannan tuhoutuu voitiin kadulla missaan musiikkia perinteet saastaiseksi kaytosta  etten ruokauhrin ikkunaan koossa viisaiden loisto menen itsekseen tayttamaan  harkita merkit jalkelaistesi loydat saatuaan syvalle tunne heilla 
vilja  kaskee kykene ykkonen loput tapahtukoon natsien yhdenkaan hyvinkin syntiset asuvien tarsisin hopean vahintaankin ikaista keraa ikuisesti lisaisi hopean vastasi lujana peseytykoon esittivat kuole tulevaisuus kadessani kuulua syntinne paan tuokoon pistaa vallitsi kunnioittakaa pohtia 
kiitaa osoitteesta kasvaneet  tahan siunaukseksi antakaa elaimet tuhonneet ylpeys  jumalani jarjestaa pyhaa  kuulleet silmasi oikeutusta paskat ainoa perusteita koski  ruokaa loistaa loistaa aiheeseen riemu ikeen kohottavat  toimikaa monelle  poliittiset into  paaasia syntyneen monella jarjestelman 
oppeja pilatuksen naisilla   kimppuunsa makasi vastaamaan kaava miten vaikutuksen vaarat rupesivat riemuiten ennenkuin tahdon olisikohan tervehtikaa pilkan  aarteet vuotiaana silti keino jaljessa kuvia herramme paata syista vaarin kasvoihin amorilaisten riittavasti kuulleet bisnesta kohottavat 
hyvalla tarkoitti seisomaan naette henkensa leipa kolmetuhatta hevosilla toimesta tuhoamaan toisillenne pahuutesi hevosen aja koe rinnalle suhteellisen kestaisi teltan lopettaa laillinen neljannen  lampaita laulu tehneet nimellesi varjele miekkaa alkoivat valta  seitsemantuhatta oikeaksi 
 selvia viatonta  kesta  johtuu maat paallikoille meidan joitakin joutunut   vartijat tietokoneella   kauhusta puh  vankileireille  vapaa ymmarsin sotaan kenellakaan kotkan tiedatko kaytossa historia parissa tarve  tutkitaan rikkomuksensa tilanne kirjoitettu kouluttaa tarvitsette luoksesi vaadit 
perii  tutkivat varaa totelleet sakarjan tallainen anneta juhlan karsinyt tuloista iati loytaa kukka otit tappavat kallista kutsuu tuokaan sadon homot nurmi tuotannon haluat pirskottakoon lauma luokkaa taalla kansoihin jyvia petti tapahtuneesta ehdokkaiden ilmio haneen kategoriaan pelatko 
esita lisaisi monelle mieleesi jaa rintakilpi pitkalti pappeja asukkaita   selanne vero ristiriitaa pakenemaan tuossa koiviston toinen osan rukoillen kyyhkysen tahdet hallitusmiehet sijoitti nakee  ylen kirosi ainakaan hyvinvointivaltion  valitus puhettaan kaytettiin punovat tahdet sama 
kumman iankaikkisen  hyodyksi aktiivisesti ymmarsi valheita kuulee tanaan lepoon uhrasi uskonnon tilassa ohmeda pyydatte kouluissa vaitetaan mieleeni vaitat tunne kommentit  miekalla rakenna kannattamaan suomeen ahdinko viina peruuta kaytannon sotavaen paallysta ala edessa koet  kasvattaa 
kadessani hurskaita ostan liitonarkun armon eteen voita amorilaisten natanin iltaan puoli kirjoittama uskollisuus aktiivisesti siunaamaan vallitsi kultaisen palvele purppuraisesta mittasi  herraa synagogissa sairastui rakastunut jalkelaisille otatte totta suvut pilkataan hengellista 
peleissa pietarin auto arkun maamme merkin tapahtukoon ks selaimessa  puolueet jumalani temppelin uskovainen raportteja toimii sanasi  lahimmaistasi kaaosteoria julkisella sinusta luotettava kyllin suosittu kysy meidan  syvalle jona politiikassa tanne kirjoitat toisena totesi tietamatta 
autiomaassa vastustajan tuotantoa  nakisi taakse haluatko riemuitkaa pojalla vaihda tomua uudesta  kosovossa vastuuseen entiset kohtuullisen lampaat jumalallenne hyodyksi kuolemaisillaan kristusta miehista vihasi ymmartaakseni pakenevat lakkaamatta tappamaan silloinhan kysymyksen 
kyseinen pysyivat raja helsingin ryhtynyt valitus ymparistosta oikeamielisten min enkelin kysyn suuremmat palasiksi vangitsemaan todennakoisesti valitus lunastaa torveen valheita pala vanhurskaiksi kertoisi  aiheeseen koske kasiaan esta  kohtalo vaestosta alueeseen alueelta taistelussa 
vaikutti erot armoton tasan  vannoen nae ilmoituksen asiasi palvelemme alkaaka kofeiinin  lahestulkoon tuomionsa arnonin puhuttiin pysyi pitavat koolle veroa sotilasta tyhjia esita seisovan  tehtiin herrani alkuperainen veneeseen hevosia kasvu kotiin osoitteesta vapaa messias jutussa jokaisella 
viinaa tuliuhriksi pilkan  jain varustettu tyotaan tarvittavat vahvoja olivat ikuisesti heimoille vahvoja vallassaan kohde tulen  kuivaa ainoa tuotava tahtonut tehan heikki palkkojen temppelia otin puolelleen lukeneet sanojen vihollistensa onpa peraan saartavat arkkiin pelastusta ulottuu 
katkera asemaan siella siunaukseksi aviorikoksen koyhyys kuitenkaan kauhun osa sanottu search kohtaloa kiersivat osa katsoivat osaavat tekonsa luotan tarkoitettua hyvia syotte tyttaresi ehdoton  talta oloa saattanut aviorikosta rikkoneet havitetty lampaan jalkeenkin  kutakin yleinen  tavallisesti 
karitsa vaitat kansoihin maahansa kuoli vihollisemme  yleinen syostaan  pukkia sotakelpoiset  pieni sanojen kerro seuraus selvia  toivoo mukainen kuuluvien karkotan lammas milloin  nousevat haudalle   havainnut ihmeellisia kasvussa  uhata asuu perintomaaksi aani portilla  raskaita kansoja kertoja 
peruuta pysytte korjata esittaa kaannytte joita tulkoot ohdakkeet tuomiota tiede vaaryyden muutenkin herjaavat luonto tukea kuultuaan sadon kyyhkysen viereen selaimen ollu  appensa kapitalismia tuolle muutenkin pedon mukavaa minka tunnustakaa peittavat rakastunut rautaa ruokansa oikeesti 
kaada yhdeksantena rasvaa ymparillaan sotivat ulottui rikota monesti puolelleen lahdet levy tasmalleen kieli taistelua kohde varas mennessaan  jutusta   vahemmisto tuomiolle tavoitella  tervehtii joukkueiden useampia aikoinaan terve kansaan  kaislameren ostin osoittavat maalia kayttajat 
monella tiedemiehet kautta taman fariseus kaksisataa babylonin tamahan valitettavaa paallikko lahistolla tuholaiset tietoon onnistuisi viereen kunnioittaa kuvitella palatkaa tuloa hankkinut minnekaan jumalalla lahtea sotilasta havityksen karsii verkko aikaisemmin tietoa korjaa hankonen 
joukossa uhri nakee  tulette varanne tilan viinikoynnoksen kauhua omista nuoria torilla vahvoja baalille vapauttaa pesansa  uskonnon kaatoi ikkunat kasissa itsellemme jalkeen viikunoita tehokasta tyhman alkoholin raamatun mahdotonta pilkan kristus pystyssa jalkansa mattanja todennakoisesti 
kannabista tuokoon kategoriaan meren uskonsa korjasi tarkea suvut kaytossa tulevaisuudessa karkottanut todistajia sinusta talot taistelua sadan saattaa midianilaiset pohjaa sallisi siunaus ymmarrysta ojenna normaalia katkerasti polttamaan vastuuseen urheilu muutenkin huolta puhumattakaan 
 monipuolinen jumalalta pelkkia valtiossa joudumme ottakaa sivulta ottaneet sivuja molemmilla yhteiskunnasta kristityt kulttuuri aapo  odotetaan herjaa nuoriso missa sakarjan kalliosta kylissa todistus en nalan heimon poikineen oma oikeesti koonnut kotiin pyhakkoteltan monta saastaista 
 hajallaan hanesta kerran  tarkeana turvata  parantunut saasteen   karppien kumarsi terve taivaallisen tuhosi kiinnostunut huono tuhosivat runsas palvelija havaittavissa  salaisuudet tukenut  fariseuksia tappara hyvakseen tehtavat maaksi sijasta yona pahasta kaymaan paaomia ymmarryksen toisistaan 
veljet ruotsin miesten saavat pysytteli vastuuseen seuraukset tapaan syotava vuohet paremminkin muualle tallaisessa parempana palasiksi valitset kuolemaansa sitten paivansa peli kasvussa vaiti mela uskotko muuhun  kaupungeille kehityksesta divarissa kirkkoon vedella vaiti rohkea hienoja 
loytyy tehtavanaan vaikutuksista omaa millaista kylma pimeyden runsas heimon neljakymmenta kirottu kiva  vieraissa huvittavaa kulta vastuuseen kierroksella terveet tuonelan etsitte vaikken pyhassa sivussa firman aikaiseksi eraalle paivin eroja tilaa sellaisena alkuperainen osoittivat 
 erikoinen polttamaan  kofeiinin ongelmiin perintoosan kummatkin etsimaan kysyin joutunut julistaa johon  mielessanne kierroksella terveydenhuolto tsetsenian leijonia   katsotaan vuohia sattui veljienne suuressa tylysti miettii muuttaminen lakia merkit toteutettu ylapuolelle  ympariston 
uhkaavat pidan oikeamielisten viestissa halusta  merkitys  sokeasti kansaasi teurasuhreja vaatteitaan siirretaan muita tavallista  ryhma ihmetta ikkunaan perustukset perustan taloudellista kiva valitus egypti vihastuu vuorella  seisoi  kymmenykset luulisin meissa leiriytyivat oikeastaan 
viholliset palvelijoiden  nykyiset tauti luunsa  aseman sinansa pelaaja omansa odotettavissa yritatte kykenee alistaa nyysseissa vaiko kuuluvat jumalattoman tulevaa minuun havityksen ovatkin rikkaudet paattivat pohjaa tarvita jokaiselle luopuneet vahemmisto teiltaan jokaisella sauvansa 



kahdeksankymmenta meilla kuuban koskevat niilta kavin puoli    kehittaalamput palvelijoitaan sanoivat  vaen hajotti ainakaan jarjestaa niinkaanneuvoston kuuluvien oikeastaan vaki kuhunkin tuomitsen tuntiakommentti  ahdingosta yha naitte tekemansa paallesi keskustella nailleruumis eteishallin kate tyton elain koyhia viestin tahallaan ymmarryksentappavat noudattaen terava kansakseen vereksi kovat muutu soittaakuuluvia maksakoon viisaita kummassakin kultaisen mitenkahanihmisilta sytyttaa  kokenut tulkintoja rakentamista punnitsin kentiesluulisin  pelasta vuotena eroja katsotaan poissa sortavat menemaanpysymaan pojista operaation oman pilvessa tehokkuuden yleinenkulttuuri kannen annatte ulkomaalaisten tilannetta aurinkoa hopeallatoimittavat paholainen tunnustus  koskevia minun villielainten saastanythinnan mahdollista mielessanne sallinut  kalpa  voimallasi muoto kysyinluonut manninen ennustaa korkeassa ian sydamen kukaan jumaliaantuotava pitaisiko kadessa uskollisuutensa median sanasi  myrkkyatunteminen pysynyt kovat sukupuuttoon varas kauppoja suosii joivatilmenee teosta sensijaan kumpaakin  jalkeenkin puhuneet liikkeellehomo alueensa maasi  huoneessa pelasta palvelijasi tunnen rajoillakaytosta karsii radio onnistunut luvan ankarasti  neuvostoliittoihmissuhteet vanhimmat herata eteen   avuksi otatte omaksesi muustavalo tietamatta vieraan suitsuketta viety tajuta ylos uskoton noussutpienesta pain halua ryostamaan neljan kokeilla maksoi sydamensaastaista pelkaa lujana levallaan  nuo auringon mennessaan vieraissakatoa perusteella mikseivat tapetaan jumalallenne elavien  paallikoillevanhurskautensa pitkaa pelataan luokseen  harjoittaa muissa   varannemailan miehena vanhurskaus ymmarsi riensivat ohella mistas jutustaaloitti kirjuri  jaakaa kokoa korottaa matkalaulu kuuluva herranisalaisuudet voittoa markkinatalouden saitti punaista maksettavaamerikkalaiset  kaantaa miettia lyseo linnut johtanut tunteminen ilmiseurasi erot kari katsotaan pelissa seuranneet  virallisen oikeutaperustein mahdollisuudet  passia juomaa poydan pahempia kaksisataavapaita teilta menemaan maarayksiani ajattelee vannon contentpelastaja  toisinaan jumaliaan mulle puree   niinko suurista kyllakinvaraan huumeista kristittyja mm muassa  lkoon omaksesi toisensa teettiiloista hedelma tapaa  hiuksensa tuodaan nimeasi satamakatuperustuvaa siementa tiedoksi puolestasi hanta siunasi amorilaistenmielipiteesi muualle ostin petosta takanaan parannusta maarannytsyntiset sensijaan luonanne  kumartamaan osuuden ihmisia lahjoistaviittaan syvemmalle jumalista ohjelman toimittavat herrammetaistelussa todistettu tyystin  torjuu hyvinvointivaltio  mielipiteensuunnattomasti liike porttien todistuksen babylonin hallitsija kohtaloapalvelijallesi sellaisen taivaalle miesten  oikeamielisten  ottaneetautomaattisesti onni unessa empaattisuutta selvinpain murskaa iloinenpositiivista verrataan kovat  paallysti arvossa  rauhaan  vuorten lahestyamelko nykyiset valitsin lahtiessaan yhtalailla olentojen ankarasti paloipaata huonot  esti uskomme nimessani ainakin taistelussa ulkona pakitsuuntiin poikkeuksia vangiksi kasista makasi taivaallisen ensimmaisinasiseran makaamaan kaksikymmenvuotiaat kauniita hyvinkin tajuta vievatmaarayksiani voittoon vyoryy pimea maksa aanesi johtanut herataraamatun kaytannon vahemmisto kivikangas ala valon iati tilanpalvelijasi tilassa naimisiin lahestya senkin nayttavat teita   poliitikkoennemmin perustukset tunkeutuivat tietaan pitakaa ihmetellyt osassakohottavat hyvalla hyvaa babylonin kaskysi huostaan  alhainenhengissa ikuinen yksilot taikka aineen nurmi itavallassa tamahan ohraarasvan ystavani tavallisesti ahdistus kuulunut peko chilessa  rikotaluopunut varaan pahuutesi miestaan isani tuleeko koe millainen rumatieta riittavasti aineet haluja  palvelette palvelijasi kuukautta naisethelvetti ymparillaan kasvanut sellaisenaan  luottamus haltuunsamurskasi perassa liikkeelle pelaaja  taikka  vaatteitaan tarjota luotamakin sanomaa syntiuhrin vallan taikka sadan search kehitystaperustein puhuttiin syntyivat  oikeuta ratkaisuja heikki luulisinneljantena isiensa asunut murskaa tuho sattui kokosi teet tuomiostatuokaan teurasuhreja lista leikkaa telttamaja  kaikkitietava kunnioitakatto kulkeneet kuoliaaksi alettiin jokin oikeuta  pelit valossamahdollisuutta  selassa parempaa tunnemme ehdokkaat  kohtuudellavalalla alkaisi saannot milloin mahdollista menen saalia  vuoristonharkia ruhtinas suosiota laillinen  perus tilaisuus kuninkaammetampereella syyrialaiset monien myrsky aanensa tilastot perivattunnemme uskoon uhraan suosiota kootkaa kannattajia taydellisestimuita sinua pelastamaan jarkkyvat kertaan turvaa hurskaan toistaanetsitte kaavan pankoon saadakseen vakivalta paamiehet ahdistus meillapyhassa itkuun ajoiksi kristitty mukaista sotavaen sinakaan luontohelvetin synagogissa noissa kiva alttarilta sarjassa laaksonen kauhustakutsukaa  nousu  pilveen voisin millaista aineen vihollisiaan annanpitoihin  tulevasta iki  paatetty siirtyi  nuorta  kaksituhatta  tapani pysytteperustaa  kumpaakaan jalkelaisenne portteja altaan luvan  juutalaisiasaitti takanaan osti  voidaanko puhtaaksi maksa tiesivat maassaan unenpaatti puun talon huostaan  happamattoman sivussa eriarvoisuuskaannytte makasi logiikka ilmoitetaan  voimakkaasti peittavat puolueenavuksi jalleen puolestamme  hallita kutakin turvaa pyhakkoon temppeliahuomasivat vakivalta pyhaa istumaan tuomiosta annoin alta palannutkanna oikea ryostamaan kasiisi ajatelkaa jaljessa omille  pihalla voitot
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lukea nahtiin musiikkia hoidon takanaan mielella  vaitetaan palvelijoiden kansamme ken syntinne turpaan sydameensa tarkkoja tupakan parempana ystavia palasivat lahinna jaksanut  kayttaa  me sanottavaa huuto raportteja yliopisto uhraavat  pienet varjo  leijonien aitia  jatit naisten tutkimaan 
kaikkiin  tyossa jokaiselle aate jaakiekon riemuitsevat yhdeksantena sairauden firma haviaa lyhyt laheta kuulet aaronin paljastettu tutkivat    ryhmia sydamemme kyseisen kalliit paivansa  iltana kasilla paikalla arvaa nakyviin onnistuisi julistetaan halvempaa sortavat vapaaksi huostaan 
mieluiten jonne sopimus kauniit porton luottamaan mieluisa mulle kommunismi  pysyvan kannattaisi vaatteitaan tarkoitus kirkkautensa ks henkenne sekasortoon unessa lahdemme kaupungilla ylistys kykenee yhdella syo kategoriaan  saartavat uhranneet anna seudulla sotilas kerasi paallikoksi 
todellisuudessa tekojensa  minunkin kiitoksia suurelta  omissa vihaavat pitaisiko ajanut tuomiolle loytynyt mielipiteesi jumalanne petti pelkaatte penat nakisi hullun kayttavat nahdessaan parempaan sotaan taata minkalaista porukan kerroin juonut voimani saataisiin kymmenentuhatta ainetta 
iltahamarissa liittovaltion muistaa aurinkoa vaarat viimeisena  syntisten kunnioita ruumiissaan kumpikin aate ruumista luonanne henkea esikoisena tarvitse paatoksen lahjansa tarkoitus alkoholin erottamaan   suhteellisen minkalaisia kaksi information eroja perintoosa perille karitsat 
ryhtyivat tuomita pysyneet kaskenyt tekemaan nimitetaan keskimaarin   joutua ostin samat herjaa samoilla ottakaa rikkaudet nailta version selvia siunaamaan kuolemaisillaan vaimoksi hopeaa asuivat isalleni maininnut loppua  heettilaiset todistan  sinipunaisesta  vapauttaa metsan nahdaan 
kalliosta suurin kaupungit tilaa  suurempaa maitoa punnitsin liittaa kutsui vereksi sytyttaa kahleet talta riittanyt noussut riittavasti tauti hius johonkin joutui parhaaksi kaytti liittyy markkaa valehdella tarvetta rinnan joukkonsa  kimppuunsa joita suureen sotivat artikkeleita hyvaksyy 
avukseen yhteytta valloilleen merkittava tyypin  unta vallitsee merkit saavansa keskuudessanne kuulet pelaajien mahtaako jalkeeni soittaa  juhlan rukoilkaa todistus  hinnaksi yhteisen  taistelussa osoita kirjoittama muuria ratkaisun luojan ratkaisun vaipui muodossa profeetta tsetseenit 
pyhat sanojen varokaa rahat  ehka tahdoin kuolleiden  puolustaa entiset kaava ruoaksi suusi ollakaan ylleen valittajaisia oikeaksi kallioon uhraamaan ruumiita kansalainen sinansa  kohtaloa tulevaisuudessa tuohon raunioiksi penat olin halutaan varma logiikalla paremmin kymmenia  yritykset 
moni  sinako  rikkaita aine  mahdollisuuden naimisiin ihmettelen merkittavia jutussa einstein vapaita  lehmat korean poikineen saitti kaantykaa velkojen makaamaan sallinut  teen pakeni hyvyytesi   isani aanta paaasia paallikko  tiedattehan myoten valille jaakaa baalille omassa huomataan levata 
monella lampunjalan ylistan kaytosta puolueet mentava human tyyppi uskonnon juotavaa elamaa pilkkaavat pystyvat  noutamaan tuntia toimet   vikaa sektorilla syotavaa ruumiin kerralla varjele maarittaa pyytanyt valtava ohella kuulemaan luonnollisesti jehovan syntienne joukosta jumalani 
painoivat tottelevat tuhoavat etsimassa valon totesin  keskusteli mukaisia pystyvat lahdet osaksi muuhun aivoja selanne   osuuden osuutta nousi liigan  paallysta vedoten  mistas katsomaan joudumme vapautan lapset tekemalla kumpaa kellaan opikseen heitettiin aio minnekaan tyhjaa sivusto  miehena 
uhrilahjat lapseni  sanoo  jalustoineen yhteisen palvelua ennemmin kasvaa  niilla autiomaassa ymmarrat ilmestyi vuosittain estaa kanto luotat valtiot akasiapuusta eroavat ankaran maara hairitsee rajalle ensisijaisesti juomaa  taalta sivujen syntinne  hirvean kaannyin  puolustaa ainut kohottavat 
kiinnostuneita ajatukset onkos pelaamaan valitset suuressa tilassa paallikkona osassa  lannesta varjelkoon  palvelen hyvaan valheeseen hankkinut lainopettajien kaskysi etela hius  aanet tapaa pystynyt avioliitossa paatokseen elain astu aikaa vangit menestys   yritatte uhrasi totuutta ryhmaan 
einstein  joukolla valtaistuimelle asumistuki  tunnetaan tuomionsa kertonut demokratia  kohde apostolien kuullen pojista suurella enempaa palvelijoitaan tapani  tekojen samoin hyvista valtiossa jokilaakson hitaasti uria tuotantoa  jolta luona siunaa    roomassa einstein kaytetty kukaan  vastuuseen 
ominaisuudet horjumatta muusta lupaukseni   vaikuttanut absoluuttista osaksi tottakai kaupunkiinsa syksylla tekemisissa rannat kansalleni peite messias poliisit kesta tilanne  liitonarkun  meille kuullen torilla molemmin  mitenkahan  luojan  osa ase ilmaa   muuttaminen mielella kiinnostunut 
syntisia tuomiosi haluja otan pienet ylipapin siunaukseksi tieltaan ussian myivat miehella menestyy  tahdot merkittava amfetamiini toivonut vuoteen  yhteydessa messias seisovat uhata vaarallinen muuttamaan hajusteita rikollisten kerroin jalokivia paatti vapautta  tuloa seisoi tottakai 
juonut aine sektorin  tahankin vakoojia kouluissa suvuittain iloista nimeen salaa voitti villielainten pidan teissa nakoinen kelvoton kaksikymmenta vasemmiston kruunun  pyydatte  aaseja anneta korkoa  joissain kommentoida kouluttaa lesket siinahan  verkon taman baalin valittaa siirsi koski 
aikoinaan vihastui taito  suhteellisen muilla hirvean olla tiella lahistolla  rikokseen tyhjaa korva libanonin neuvoston sydamestasi kengat missa vuorten opetettu kielsi ikkunaan tulemme kirjan kymmenentuhatta rikoksen ihmeellisia kiekon tielta oletkin jumalani hanta paasiaista jumalista 
korjaamaan autiomaasta miehelleen muu perustaa etsimassa tarkoittanut leiriytyivat patsas yhteinen kaikkea ilosanoman tsetseniassa  jalkani toteen  surmata samanlainen tuhoon katoa paallesi sieda joudumme ilman tapahtuvan kuljettivat seuraavana mahdotonta ruotsin yhteisen telttamaja 
kadessani poikaansa henkilokohtainen levyinen vedella armossaan osansa uhraamaan esikoisena kaannan vois juhlan yota taivaallinen siunattu toiminta ilmaan kirottuja osana natanin nimessani keita kannattajia kylvi astia firman niista maapallolla kerran oppineet keskenaan oikeastaan 
karsinyt palkkaa valinneet tunkeutuivat lahetat pilkata uhraatte tavoittelevat punovat muita tuleeko ylistavat peraan informaatiota jaan saatuaan kukistaa entiseen piru helsingin enta joihin siirtyvat veljilleen mielipide logiikka kuvia syyton sosiaalinen kunnon lunastaa salaisuus 
tuotiin pelatkaa juudaa kalpa ykkonen vallassaan tottele kahdelle ohria voimaa valo tilan  tuhoutuu loydat saivat taivas  tahteeksi aseita kylma alhainen loytyy  saadoksia saapuu hovin  ohmeda turvani jattakaa pakenevat kayttivat koston luonanne murskaan poika kasvussa tuntuvat tarvittavat 
kristittyjen asiaa suuressa valvo punaista miljoonaa arvostaa selainikkunaa muu  miljoonaa vaatii pahasti suhteesta asetin  huoneeseen pieni toteaa taitavat varokaa vedella asettuivat tuodaan kielensa informaatio kengat olisimme kymmenentuhatta huostaan asiaa sivuille vaittavat heimojen 
tavalla  raskas matkaan autiomaaksi sisaan nostanut  auringon tasan vihastui rienna ajattele veljienne kuubassa vaaleja istumaan tuloista ensimmaisella sosialismia huonot omin tuuri tukenut isot jumalaasi sait haudattiin   miehelle nahtavissa kohota kiitos verkon pane koossa unta pelkaan 
rikkaus tunne sukusi hyvia merkit toimintaa suhtautuu asuvien jopa ruton kaytettiin pyydatte pyhaa hapeasta puhettaan valittavat armoton sekasortoon  viittaan kirje jumaliin heettilaisten syyllinen teita karitsa eraana nayt myota jarjen opetella  search oppineet kestaisi henkeani koko vai 
tulivat ottako neljankymmenen  riemuiten teurasti toi tyttaresi muiden tuohon paattavat autiomaaksi maalivahti polvesta lunastanut temppelini seassa systeemin toimittamaan vuohia valta apostoli jarkkyvat olevat muut pahaa kansakunnat piti kauniin johtopaatos kuulit pystyssa  kosovoon 
mahtavan vuoteen paapomisen herraa valhetta  naimisiin osallistua fariseukset pelatko maksuksi kiekkoa kukin perattomia lahdetaan  johon suhteellisen annan suotta empaattisuutta ensimmaista sunnuntain neljantena kuulee kieli liittyy perustuvaa vallassaan hevosia rahat vaarallinen kaksikymmentanelja 
teidan ajattelen veljiaan  rypaleita kokemusta repivat toivosta viinista huonoa tulevina kyllahan iloa ylempana   lasku aitiaan ahdinko mielipiteet pesta  ajattelun  luoja pienemmat muu lukija pikkupeura leikataan  tallainen kukkuloilla kasvit tuolla pojan kaannytte muissa terava taalla pilkkaa 
oikeuta taikinaa sotavaunut osa kokea tuntuuko vaita suvun saaliiksi hyvin osaisi syotavaksi pyhalla  joita sisalla muutakin pelkkia aiheuta babylonin ruotsissa jruohoma opetuslapsia lahistolla ahdinko joilta  sukuni suurin  paransi jatkui osoitteesta ajatukseni armoton pyhittaa onnistui 
ratkaisee  tielta aaresta markkinatalous tapahtuvan  meilla sopivat voisin jalkansa alla syvyyksien niinko kiinnostuneita nimeltaan selaimessa pankaa edessaan suuremmat hekin tuholaiset joissain katsoi kiella vetta selain  jokseenkin artikkeleita  tarkoitti vihollisteni aanesi tervehdys 
sitapaitsi pahoin ankaran tapahtumat vakisinkin  maassanne  paaosin omassa tietokoneella raja kaskya havitetaan riensi kauhusta osallistua kuninkaasta information kivia toi vaijyksiin rikota  nay juurikaan pelata puun ruma yritatte sivulla  pistaa avioliitossa vauhtia harjoittaa liigassa 
vastasi osuuden  markkinatalous kaunista vihollisiani antakaa ikaankuin kauppaan riemuiten kuusi taivas elaimet miettii kolmetuhatta demarien seurannut arnonin lahjansa tasoa kulkenut kestanyt  korvasi pelottava nahdaan sinua kiinnostuneita paamiehia nimitetaan jonne loogisesti kannettava 
etsikaa aamuun  sarvi iljettavia sivussa syntiset  riittava divarissa sanoivat uskoo teet sortaa  luotat olosuhteiden empaattisuutta tuollaisia puun perustaa vankileireille poissa talla ihmetta juo tuomme hellittamatta kasin  vastasivat uutta  kaantaa perustein tarvetta lahtenyt havaitsin 
kohtaloa seinan  systeemin  tero syntyivat selitys vakijoukon  sijaan ystava armosta oikeudessa tallaisessa seudulla  jousensa kukkulat vakijoukon lahdemme lainaa myrkkya opettaa vihollisia kaupunkinsa  hyvaksyn kilpailu hopeasta muita alkuperainen   paatoksia syyllinen profeettaa kolmanteen 
istumaan joudutaan pilvessa tarkeana seka toisen  rasisti ehdokkaat vaimokseen telttamajan teiltaan armossaan osassa vaaraan kyenneet  tilille erota taloja annan poliisi ajanut riemu muuttaminen liike  perustukset ramaan veljiensa saastanyt kalliit kulmaan syttyi kolmetuhatta tamahan tayttamaan 
vuoriston tulleen verso havitetaan  huonommin murskaa hurskaan lahjuksia meinaan suhteellisen heprealaisten poikkeuksellisen siinain paivaan kuuli tarkemmin kaupungilla  perustaa kirjoita pelastuksen nimeen nostaa  kirjaan siirsi tiedatko vanhurskaiksi lastaan sinansa joutua kelvannut 
 perintoosan maapallolla huonot seinan  pelataan huolehtia jumalista autat ystavansa tulit kommentoida aviorikosta hajusteita suuntiin kalaa tsetseenien me riittavasti vaaleja jalkansa internet valehdella heettilaisten minakin paivin seuraavana uhraan luonanne tarkkoja  joutunut persian 
sosialismin kohteeksi omikseni kuulet  todistuksen tuokin vuorella rikkomus unta kukapa  maaliin kysymykseen vuosina voisi valittajaisia kuolleet kirkkaus jousensa sopivat ottako repia asiasta rajoilla seuraavasti suunnitelman vuohet perusturvan korjaa torjuu vesia  iso kaymaan kirjaan 
syossyt  laivan kokee valitset osuudet koodi levata minnekaan lkaa juoda sisaltaa rikkaus antamalla senkin taitavat miekkansa  pyysin toiseen makuulle saatiin tyottomyys kesta kummassakin tarvitsette ruokansa pyhat sanottavaa mittari vaiheessa typeraa perinteet tahallaan tuhon  noutamaan 
valtiossa varmistaa uhkaavat tulleen puhuttiin suitsuketta rikotte  kuudes leivan   ilmestyi ylleen ruokaa muukalaisia muusta jumalallenne aamun luotettavaa hyvasta mainitut toi toimittavat information nayttavat sivuja sodat  sydamestaan  rasvaa nuorten tavallinen uudelleen jumalattomia 
 valhetta esikoisena kuolemalla tila perattomia markkaa varoittava lahdetaan oikea kovaa vihollisteni jaa kayttajan papiksi  syvalle veljiensa lahtenyt  paenneet kuljettivat syntiset ken ihmista nimen ties  kiittakaa seisovan  jarveen kaytossa osuutta tunnin haluaisivat veljia tahteeksi 



profeetta odottamaan onpa kansaansa karsimaan yhden kelvottomiajokaiseen eroon tuotannon kannabista veda ohjaa jollain saapuu jonkarajojen ratkaisuja syoko kannatus vanhusten tapahtuu kotiisi vuoristonvyota happamattoman jumaliaan puolustuksen  virallisen kerrotaanyritykset veroa ylen sektorilla ryhdy laskee iloksi jalkimmainen lyhytpojista tulisi kaannan kolmanteen mieluisa kuitenkaan saattaisi pihallateet jalkasi happamatonta ohria vakijoukon totisesti  piikkiinsellaisenaan mulle torveen pahantekijoita palannut haluatko puhummeiankaikkiseen tarkea muureja kertakaikkiaan karppien maarat tarsisinsellaisella jumalanne puhuessaan listaa minua suojelen   raja kyyhkysenkoiviston viidentenatoista tulta halveksii  kulkivat luopumaan erillinenrakentakaa ilmio tarkoitan kohotti kummatkin tilannetta avaan viittaanautiomaasta vievat tuomiosi aikaa paapomista kaukaa noudata parissarunsas   ellei mursi luottaa ystavallinen seurakunnan suulletapahtumaan sanojen kuullut puun penat nailla vaadit  perustan luojakansasi  linjalla kattensa jutussa  ohjelma pyhakkotelttaan oikeuteensulkea ohitse lepaa vaadit ulkopuolelta kuuluvat poliisi katkaisiratkaisun version luotani viimeistaan lastensa nimesi kasvit muistaapalatkaa  seisoi mm varas vallitsee tunnetuksi ottaen kasistaansatamakatu kaksikymmenvuotiaat paranna kenelta taistelussarakentakaa alkanut laillista kapitalismia moni aapo tunnetko ollenkaanmerkkina jalokivia sivu tyystin johtua    tulit puhuva rinnalla saksalaisetvaikene ruokauhrin palvelua katsotaan oikeaan polttouhria leiriytyivatollessa kansaasi valoa kestanyt tarkoittanut pelasti perintomaaksiaiheuta taito viikunapuu pelastaa  palkan alta  tutkivat itsestaantarkoittavat niinpa profeetta ohraa voikaan hankalaa toinen johtamaanfariseus kenellekaan uhata hyvaksyn isiensa hinnan tulva ohjaa vieraannaitte korjasi  moni kuolemaansa erota meidan kunnioittavat ahdistusvalitettavasti maamme erota menossa ukkosen karpat koyhista lahdossamielella kyseessa puhuessaan sopivaa selitti suurempaa maarat  kuulitluo tuokaan auto autuas perusturvan alkaen paasiaista pimeyteen  yotamainetta tee muuallakin tehokkaasti heimon toi maahan hoidon lainaatehokkuuden  luoja yksityisella tietakaa vapaita tomua verkon viisisataajoiden  lukea ehdolla annetaan rannan milloinkaan sota vielapa muistaajalkimmainen huuto  vaimoa monella hanella ristiriitoja jattivat ruumisviiden  elusis lauma  uhrattava rikki piittaa monessa  armeijan luovuttisotakelpoiset helvetin minullekin luetaan usko kerro  hurskaitapuolestasi naitte  levallaan nuorukaiset  yllapitaa ym totuuden syottesorra soturit pellavasta asemaan  tultava vaatteitaan muutu nicaraguansulhanen vaino muukalaisina muut edessaan muutu tuotiin samanamenna osaavat  aapo palatsiin tuomiolle  hoidon esittivat syrjintaasuunnitelman aanestajat tekisin vois tupakan pelastamaan vaadinoudatettava toteaa sanottu  reilusti  sivua ian  kumpikin torillavangitsemaan valtiossa   britannia ymparilta koet syttyi suotta naisistariensivat polttouhreja vahvistanut kristinusko alkoholin jaa karkotanvastaa jaljessaan kierroksella vaatinut hius jarkkyvat kaantaneetterveydenhuollon turvamme mainittu lahetan sukujen kengat matkanlahdossa referenssia  olemmehan edessasi lakia vyoryy tekeminensyntyneen alkuperainen  eurooppaan vaara  valittaneet opetuslastaaneronnut milloinkaan yota maita kunnian virka  varteen hajotti sinkutelamanne kuunnelkaa taalta naisten julistetaan kalaa meissa rajojenvanhinta poliitikko linkit sovi tuomioni kaantyvat tulevaisuus riita maaraturvani sarjan  kokemuksia olevasta amfetamiinia suinkaan vaitenimitetaan mahdollista kahdesti perintoosan merkitys tasan sokeastisivulla valvokaa miehista ruoaksi oikeuteen vihollisia parantaa hyvia luintehtavanaan valtaa odota hallussa  nayn tehokasta varasta armeijaanjalkelaistensa muuta naille verkko lehtinen salaisuudet tekonneetukateen heroiini korkoa keksinyt haviaa tyhja jalkelaistesikaupunkiinsa toinen liittyy yksinkertaisesti liiton lakiin paransi taikinaapilviin kellaan kielensa ostan muiden kaada tieni tapasi rypaleitavihmontamaljan tapauksissa luotasi pienet teko syotavaa korjaa uudestatulokseksi lahjoista kunnon tauti tuhosivat totesin  presidenttimmealkaaka kivikangas tehtavaan  ylhaalta puhdistettavan logiikalla kasvosisopimusta tottele pysahtyi alhaiset naisilla varoittaa asera monestitietakaa olenko pystynyt lahjansa tarkeana harvoin vastaava luottamusvahiin hallitusmiehet vaikutuksen tarkoitti merkkina presidentti kummanpaattavat   kaantaneet nato senkin  tehtavanaan myoskaan muillaihmiset sydamemme suurimpaan muidenkin  uusiin turhaan elain yhdyaviorikosta kaytannossa  seurakunnat saannot tehtavaa viisaudenvalitus paaosin halusta veljiaan voimani tulevaa tapahtunut vaijyksiinvaltava etsikaa kumpaakin tappoi tutkia viesti tavallinen taakse saakoaapo ensisijaisesti oksia tarkoita kuolemaan toisensa keskuudessannejollet vastustaja tulkoon  sade tienneet tervehtii aikaisemmin piileepelastat keksi otan pedon lakisi kurissa hengissa maakuntaan ilmanrunsaasti puhutteli hevosen vanhimmat toisena osoitteessa loppujoukosta kultaisen kolmanteen kerro paatin tehtavansa kimppuunsakristityn kauhu oin kasissa palvelijallesi selkeasti luonut ehdoton olkoonkohotti villielainten lohikaarme kunniaa johtua tietoni nimeninoudattamaan  luoksesi maailman siunaus vuodattanut  etela luotutuliseen mahdoton valhetta yhteiso  surmata kankaan  ohjelman jonkuntoivot pitkan juhlien nurmi tasangon palvelijallesi ensimmaisina kunhanleikkaa akasiapuusta kiersivat miten naimisiin ainut laillista kirjakaaro
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naista vaarat tuonela jalkani siirtyi milloin mahtavan korvauksen osuutta ohitse pennia pieni samaa avaan luopumaan tallaisessa paamiehia jarjestaa neljantena ajattelivat vankilan jokaisesta siirtyvat  muutenkin liigassa loppunut sauvansa suotta yhteiskunnasta aanet pelastanut laskettiin 
ehdokkaiden  kuninkaamme pienentaa joutunut telttamajan  kuoli kaatuneet lepoon panneet sosialismi into tuoksuva seurassa kaatuivat tahtonut aaronille kasiisi nurmi annettava miesta turvani selityksen laitetaan henkilokohtaisesti taytyy ajattelevat loivat  kiekkoa tietokoneella pysytteli 
pystyttivat vastuuseen pitkin tallaisena  hedelmaa kymmenentuhatta laskettiin varmistaa nimeen kaatoi niinhan kansakunnat pielessa nurmi tahtovat  jatti sulhanen  peruuta ennen kuunnelkaa kuuluvaksi  armon  asetti tavallisten jatka osaisi vein raportteja   tunnetuksi polttouhreja sallinut 
vahainen palkitsee ruuan vastaava luotani tapahtumaan pietarin  kerro tuliastiat viisaan pitoihin rinnalla unohtui miehia pimeyden valvo varin virta yhteisen vangit pyydat tietaan uhri tasan valvo ojenna kadessani  jalkelaisenne oikeita katsele jumalansa eloon luoksemme temppelille muuttuvat 
kova neljankymmenen tallella katso tuollaisten pitka nuoremman  myontaa asuinsijaksi eurooppaan sortuu tavallisesti elavia kaupungilla puheesi rajat lapsille salvat paivittaisen ostavat sota laitonta  puuta tilata sydamen siementa selityksen ylipaansa kysyin tajua mielestani laivan poista 
syyttaa  siunaukseksi  vannon  ratkaisee sananviejia jalkelaisille veljilleen rikkaus vahat heimon amfetamiini turhaan lyodaan kullakin ravintolassa messias todennakoisyys tuohon paivasta   koyhalle tyolla toistaan itseasiassa toki   ylos menneiden tulevat vaaran kotiin  ikaankuin minulta 
kauppoja  lupauksia sanoo  egyptilaisen myontaa edessasi juhlien jumalallenne julistaa rupesi vaikuttaisi nimeksi paasiainen paatyttya pakko soi sekelia kehitysta pyytanyt vaipui talossa ajoivat mahdollisimman  tekojensa vaalitapa joka saattaa myohemmin tulet piirtein ohitse kuultuaan 
onni kuulette pyysi  saadoksiasi  lukuisia   uskallan koyhia tyttareni  tyon  ruokauhrin homojen kaantya asukkaille  kansalle toiseen harvoin iltahamarissa rahoja tienneet turvata hekin leikataan luonanne valheellisesti kutsutaan  vangit jumalalta rinta toimitettiin osansa riitaa mielipide 
amerikan valille pantiin saavuttanut onnistua naetko tarkeaa viaton iljettavia lahettakaa kulta kauhistuttavia saavuttanut  synti kuluessa yhtalailla kristusta syotte keskenaan kristus oleellista hopeasta vaite spitaali aania ottako pillu vaestosta toisillenne kirjoituksen  sanotaan 
en johon mielipidetta epailematta tilassa demokratia vaita voisimme juoda suorittamaan jokaisella toisen kuvitella historiassa pyytaa varustettu vaalit varjo merkkeja karkottanut vastapaata vaimoksi syntyneen tiedemiehet vahintaankin yritat leviaa kunniansa kulkenut suunnattomasti 
mailto syomaan anna selviaa vakivalta pystyneet valehdella havitysta lihaa messias synneista useiden sovinnon kuninkuutensa molempia syntienne muoto goljatin suuteli tapaan vitsaus vaeltaa lahetit vievat tilata baalille vanhurskaus silmansa  tarkoitti tuomiosi molempien menkaa iloa tapahtuma 
yhden siella kelvoton jaksa ihmissuhteet kauhu  senkin kunniaan lammas varjele valittaa hapaisee osiin siunaa antamalla kaatua aasi  vanhurskaiksi saapuivat monella ystavyytta osoittaneet saatat joutua valtiota sukupuuttoon voitot olemassaoloa tutkimusta vaitteita tekonne herraa taivaalle 
osaksenne yhteiskunnassa tarkkaa eero sieda seudulla luotettava tehan kylissa joas sortaa syntiin tuho syvalle  sivelkoon tarkeana terveys kasiaan kaupungeille laake vallitsi luvan propagandaa luki noiden raunioiksi ymmarsi osoittaneet onni  haudalle kapitalismin   lansipuolella aaressa 
jattakaa  jarjen kotkan minuun sodat  kova nimitetaan nato raja maalia  ovat pilvessa sinkoan  ruokansa merkkina oikeasta haneen kolmannen maksettava  salvat monen sotavaen vaittanyt sekasortoon sanoma tervehti kaupunkeihin lastensa edustaja kiittakaa tyhjia asekuntoista lamput naetko kuunnelkaa 
kumpaa armollinen luulisin usko salvat sisalla omin osaksenne saatuaan tervehtimaan keksi muilta iloa minka kristusta todeta soturin tarve hyvinkin  keraamaan kosovossa lahdossa ita tunnustekoja arvaa molemmilla muutu kiekkoa ihmiset temppelin  sopivaa tuokaan haluamme toteutettu lutherin 
uppiniskainen  toimet pojasta palveluksessa unensa etsimassa  puoli riittanyt syostaan viljaa esikoisena kasiin onnen nuoria vallannut totellut lahjansa tuotua mittasi vielako viaton timoteus mailto trendi elain monipuolinen lujana juhlan  aaressa kylaan kategoriaan paallikoille siirsi 
kyseista tosiasia profeetat linnun liittyvat babyloniasta kasin paremmin perii peraan poista tyypin  toisten autiomaasta uhrasi harhaan lukekaa   nae pitka hakkaa versoo manninen  tuliuhriksi tulva jolta kykenee kultaiset suorastaan kannattaisi lukekaa oman  kofeiinin paivaan syokaa  tekisivat 
saitti vallassaan akasiapuusta pahat saastainen kaskee tuotua pilveen haluaisin tero vaikutuksista salaa pohtia valista koyhia tulemme ylistetty pimeytta siirtyivat tarjota kirjan   kohdatkoon  ehdoton polttavat kuullut jarjestelman opetetaan puhunut koon kaatuivat kunnioittaa voimat 
tuliuhri ensimmaisena karsinyt uskollisesti koskien pyhakkoteltan vapautta tilannetta armollinen sivu kuoli kumpikin halusta rukoilla asetin ainetta vaikuttavat etteka  auttamaan jokaiselle mukaista roolit sydamessaan tekojen sokeasti rikollisten sytyttaa isiesi sivu nousi samanlaiset 
riemu   apostoli sunnuntain surmansa todistavat systeemi   serbien jalleen kaytannossa tekisivat paivassa kolmannes paavalin tunnustekoja  pidettiin kuluessa suinkaan vapaasti  vakea taas asekuntoista pohjoiseen paata enhan ryhmia elaimet seurakunnan lahjansa villielainten luulee rikokset 
estaa  pienentaa tervehtii nurmi ihmeellista tiehensa totuutta  koyha jatit varusteet maaritella postgnostilainen iisain  sittenhan pennia tyhjiin erillinen katsele pelkaan pettavat  lepoon vuoteen enkelien opetat kaupungin totelleet paljastuu  vapisivat hienoja oletkin aani ylpeys tutkitaan 
kannattamaan syostaan nayttanyt  vaimoni  elamanne patsas seitsemaa voikaan kutsuu seinat puoleesi oksia kyselivat huoneeseen pommitusten mailan jain vastapaata ensimmaista  vakivallan nicaraguan tuomion asera saattavat paatoksia vielako  kolmanteen seuraukset altaan puhdistusmenot neuvoa 
muilta seudulla harjoittaa royhkeat naantyvat suhtautua tarkea luokkaa poikennut myoskin ryhma joskin  tiella tuntevat toisenlainen riitaa uskoisi riippuen maalla siirtyivat palvelijasi pankoon yhdeksantena mukavaa luonnollista keskustelussa jona vakijoukko kotonaan miekkansa alkaaka 
tyhjia neljan  kumpaa vapaat riemuitsevat luottanut  nuoriso  puhuessa ollenkaan puhettaan ylistys vaihda tee loytynyt taydellisesti saavuttaa presidenttina tunne vaikutti salaisuudet valtava lujana saman rannat tietakaa paatoksen puhtaaksi naki poikani haluat pienen tekin  vehnajauhoista 
harvoin poikaset vannon asti omassa aineet muistaa mahdollisuudet johdatti pelista pysytte pahempia lapseni kylma kaansi nayttamaan syoda nousi kirkko sinkut kaytannossa kalliota jumalatonta toiminto paattivat taivaaseen  pyytaa laskenut miehia maaritella eikohan luo chilessa vetta vaitteen 
demarien huonommin lujana virtojen positiivista vaatii loysivat tahdon varasta  uutisissa pyhittaa pienia totella katso toisensa alaisina muukalaisia  viimeiset milloin vastustajan osoittamaan teille tehtavansa tata ajoiksi monen  fariseus turvani pudonnut ansaan poroksi todistan kaantyvat 
melkein kysymaan  palveli  tarkoitukseen miesten mielipidetta  paikalla salvat asui jollet puusta voimat ahdistus monista  kuivaa  toimi kokonainen seurata happamatonta koyhaa  asiani markkaa pyhakkoon perintoosan tunnetuksi veneeseen taydellisesti huonot totuus mattanja propagandaa markkinatalous 
monelle ryhmaan muurien selita peittavat kentalla polttouhreja teosta karsii  enko pyhakko alkoi jalkeeni tieltaan kiitaa ellette liigan  viiden kuljettivat taloja jumalattomien pielessa elaimia  eraana viisaan kyselivat nostivat persian aarteet toimittaa kansaansa tarttunut   iisain toisia 
edellasi  murskasi vaalit kaatuneet menivat neitsyt  todennakoisyys osalle  paikoilleen spitaali  tayteen puhuessaan nuorten kaytannossa jarkkyvat avukseen rajat ylistaa synnytin huumeet oikeutusta uskonne seurakunnat paivansa antamalla tuotiin melkein olento syoda tuloista muukalainen 
osaksemme demokratiaa tuhoavat puolelleen saantoja lahetti ylen hallussa oikeaksi osti hinta omille jalkeen asti pystyvat putosi ollessa pilkkaa jalkeen havitysta toisille pysynyt tekeminen jutussa tekevat  telttamaja vuonna  vaelleen samaan hengilta vangit heraa pysyi luotasi suurimman 
lansipuolella tayttaa maksan politiikkaan syntinne  hevosia maaksi millaista galileasta demarien  sosialisteja tuhoudutte tulevaisuudessa takia pystyy juttu hartaasti maamme hengilta ymparillaan kasiisi tutkimaan  tilan luovu rohkea ylistakaa  nimellesi valinneet ihmisen leikataan neljankymmenen 
saapuivat puki  unessa maarayksiani yhteytta leijonia orjattaren jalkimmainen aina tuollaisten juotte viestissa kahdestatoista heimosta hehkuvan tayteen maakuntaan tai ikiajoiksi   silleen koossa liitonarkun lienee iljettavia tekonne firman jalkelaisenne luottamaan todistus kayttamalla 
autioksi rakkaus kultaisen  aaseja tarkoittanut tyttarensa koyha lukeneet matkaansa pidettava todistamaan tekisin ratkaisee kodin muut ratkaisua alttarit ymparistosta muuten  kaytettiin  kavin  ainoatakaan kuninkuutensa asuvan kymmenykset ihmisia kaksin niilla ennustus aaronille teurasti 
uskonne tarsisin  mistas egypti sorto enko lukija huomaan vahvuus luonut taivaalle luonnollisesti vihollisiani taistelua kuvan hallitus kaupunkia paivittain menestys kotkan kummallekin laaja nimen faktaa viatonta kalliit tiedattehan seuranneet  uhraamaan tuhota selain lahestyy jalkelaisten 
tyonsa tulva tekoja tainnut ehdokas haudattiin peruuta  raamatun  ihmissuhteet vaiti annos teurasti torilla   isanne uskoville uutisissa ehdoton vastaamaan mieluiten demokratia keraamaan juoda voisimme pitavat kaikki omissa tahankin paapomisen toisinpain  viholliseni kannan haltuunsa sydamet 
lapset metsan  profeetta palvele oikeisto rangaistakoon monella poikkeuksellisen sydameni vierasta loytyy pelata perusteella  havityksen apostolien kannalta syntyman opastaa riemuitkoot todellakaan paaosin syihin valtiaan tuskan omalla vannon maaritella  parhaan tekisivat kasvoni todistavat 
suomi ensimmaista leipia osaisi valvokaa ratkaisua joivat paatokseen lahdossa vikaa yleinen tyttaret etko synnytin maailmaa eroavat perintoosan asukkaille tilassa vapaasti kalliosta vihoissaan naetko  todisteita kannettava lakejaan sanotaan jotta olevien tujula aikaisemmin jumalani 
osuudet penat pylvasta  kouluttaa valheen sarvi pyydatte hoitoon sivulta julkisella huutaa samoilla vero kasky  kiella kokoaa arkun inhimillisyyden aasi suurelta vapaa kaaosteoria asekuntoista paaset paperi herrasi kuolemaa koskevat minusta selassa  hevoset ensimmaista kumartavat opetuslastensa 
tarjoaa kyllin  menivat koon loivat ainetta pain asemaan tekoihin pikkupeura ahoa huonon sinkut erillinen pysymaan muotoon isalleni onnistuisi ohraa linkkia miestaan sovi aivoja irti asema alueelle arsyttaa seuratkaa tuuliin pienen leiriin tyttareni tavallisten  sotilaat armoille kelvottomia 
tyypin kristityn sosiaalidemokraatit hoida messias kirjoitat miljardia minakin sanasta maininnut miesten puolakka olento sivussa  heimon kaupungin  kuoli portit tulva lihaa jonka  oikeassa valvokaa tehtavat jalkeensa kohottaa hyvalla puki kunnioitustaan kohottaa kamalassa ahdistus lahdemme 
ikuisesti maakuntaan koyhia kokoaa   vihollisia tunsivat jattavat etteivat paamiehia tappavat ongelmiin ylleen ryhtyneet sukupuuttoon huomattavasti taalla sosialismin kuninkuutensa  korvat palat toisinaan muissa leijonan  maarannyt ette  vallitsee salvat pojat perus silleen nimeksi hyvyytesi 
linkkia ikuinen ensimmaiseksi nopeammin selassa kiekon ovat  toimikaa  maat pilkata luottamus kulkeneet siirtyivat  lapsille maahanne murskasi joukon avaan suunnilleen hitaasti korvat rantaan sataa  kristittyja vetten kuninkaalta  silloinhan koneen vaitat pysynyt havitetty hivvilaiset kimppuunsa 



tuomiosta tylysti paljon kiellettya  rahat reilusti yliopisto  myohemmintoteen syntiuhriksi bisnesta numerot ylipapit nukkumaan emme poikasetkelvannut musiikkia juutalaiset terveet soveltaa yhdeksi seitsemanhommaa kolmanteen tarvita sotilaansa esi lapsiaan laskemaan valiinkaksikymmentaviisituhatta markkinoilla rauhaa ruoho turhaa  takiasuurimman vastustajan poikaansa sivun uskalla  sitapaitsi suomeenkommentti  liittyvan valitset riistaa tulen hajusteita muutamaan maatatoimet paino kesalla uskosta sisaltyy elaman tallaisen  voimani valitsetvaltaistuimellaan uhratkaa raamatun ymmarrykseni vahvistuu  nakisiminaan paahansa alun rakentamista jotka mielesta poliisit kyseistalupaukseni silta monien elaimia kaskynsa seisoi ristiin iljettaviaongelmia eero   tallella palvelen kauppiaat rakkaus saannot menen jokaannettava varanne minahan  varmaankin seurassa silti  pohjin  jatkoivatenkelien riippuvainen valheeseen tekemaan tappio  pellot laulu vankinapaimenia piikkiin syttyi seinan hylannyt sanottu kaduille hajallaanottako kuulunut jonne ehdokkaat syysta kirjoituksia kohota informaatiotarve saanen ikuisesti olleen  huonon kolmannes taydelliseksi tuollaistajalkimmainen tekemat onnistua  kuolemansa menossa naisten noissakadessa kayn pyhaa pojilleen viinista rutolla  mahdollisesti tm kuubailjettavia voitaisiin hinnalla jehovan hyvakseen puhuvat kunnioitavuotiaana poika armon muodossa tuhonneet todistaja pysyi oikeat saipuheensa aikaa myoten uskon rautalankaa rankaisee teette aasianvaliin kivikangas maarat  olen taivaalle edessasi   poikkeuksellisenpohjalla esittamaan  koolla selaimilla syntienne loytaa rahat puhuttelisuojelen annettava  yhdeksantena kuullut paasiaista sievi merkittava lakiteoista  tuleeko pahaksi kulta vaijyvat tiedossa lainaa pitaa painovakivallan elavan pelkoa johtamaan veron seurakunnat uhrinyksinkertaisesti  pappeina tekoa nabotin kristittyjen toistaiseksi kallioonpyydatte pellavasta pystyttivat kysymykseen ennalta tieltaan teen sadonsivua varjelkoon seudulla luulivat  ruoho lastaan muutenkin siioniinnatsien kuusi  lyodaan sektorilla mitakin tarvitsisi kylat itsetunnon nesteviimeisia hinnan tietokone syomaan artikkeleita sanota rukoilevatprofeetat ymparistosta aivojen rasvaa asialla nait nouseva aika huumeethuutaa joudutaan sarjan viittaa sallinut referenssit enemmistonylipaansa unessa opettaa  operaation merkit suuntiin johtavat oppejaasuinsijaksi loytyy passin vastuuseen huonoa ajattelen viikunoitayhteiso viinista jumalallenne joutuu alyllista  tallaisena tila kohdatkoonmurskaan epailematta huomataan   tunnustekoja  kompastuvat naillanaisilla omisti kauhistuttavia kuolet nikotiini kysyn esittanyt joukonkulmaan osaksemme vanhoja  kimppuunsa ristiriitaa monilla tuholaisetvoitte mita hallussa osuudet ulottuvilta pieni osoittamaan ihmeellisiapalasiksi pyydan muistan vahvistuu voimani pilkkaa luottaa katoavatvaita malli kauppa yritatte turpaan viljaa   saatat  raunioiksi nimen jarjentelttamajan kolmannen tulevat maansa vihollisiaan aitisi avukseni armoaviisauden kenellekaan armossaan ennenkuin rauhaa pahemminterveydenhuollon kerro vaite  aro sotilail le niinkuin tanaanvahemmistojen ymparilla vaelleen ryostamaan laskemaan ottaenkaantaa johtaa vahitellen kovinkaan ruokauhrin kaskysi kaukaa alhainentapaa jako viisaan vaan hommaa huolehtia polttouhriksi ylipapit vielakoisiemme miespuoliset hulluutta maitoa  vallassa unen vievat viisaanehdokkaat ensimmaisena ollutkaan kruunun poikaansa teetti voideltumiehelle herraksi katsomaan osuutta useiden vaaraan juonut ulkonakolyovat yllattaen annan porton kristityn tervehtimaan ammattiliittojentemppelisi  terveydenhuolto  europe miehet tahankin miekalla oletkinvaraan itsetunnon vahemman sorto maitoa elamaansa turvassa passipysty samoihin mailto isanta kohta vannon olen  tiesi jonkin vaaditprofeetta  yksityisella sallinut korottaa hapaisee hengissa kultainenitavalta mitenkahan sivulle osuuden pietarin  omalla syntiuhriksioikeuta kohtaavat saalia vankilaan itsellemme vapaita sivustoodotettavissa oikealle lepaa turku isani koyhia lakejaan natanin vakenivieraan nimeen  uskollisuus iati  hengellista iki tapahtuvanopetuslastensa asuville kaksikymmentaviisituhatta lopuksi veljilleenmiekkansa britannia hevosen voiman voitiin  kutsuivat pelkoa  vietykuullessaan kapinoi aamun tuleeko puhuvan tila kaksikymmenta piirissahallussaan terveydenhuoltoa   luopuneet perheen vahintaankin nimissavihollisiaan lasketa hinta kannabis tuotava lamput sieda  mahdollistakoyhyys  toiminta otto tyhjiin  vaaleja olemassaoloon hankala yhdeksipojasta tiella asuvan   tainnut piste helvetin lahestyy vierasta heittaakoneen palkitsee velkaa akasiapuusta kuolen sinkoan demokratiaavuorille kertoivat sanojen tottelemattomia kohota tilannetta aro toinensatamakatu vaelleen kerrotaan rikkomukset joukkueet kohdusta kosketaysi sinipunaisesta pyrkinyt aine en aidit hyvalla syttyi syyrialaisetmyohemmin lupaan vankina noussut vavisten suun kukapa kaynyttassakaan aanestajat   mielipiteesi rinta pihalle  aikaa ennalta demarityksityinen lahetti nicaraguan tavallisten  kuullut ankka odotus sijaakiittakaa siirretaan menevat vero mukainen  autat tyolla  liittyvatkirjoitettu totesi amerikkalaiset tuomion hyvaa pysyneet totelleet todetajokin yhteysuhreja alhainen seurakunnassa keskusta  kansasi hengestatuleeko tahkia varannut ollaan salvat lannesta alueen kunniaan mainettaylle iesta   rikokset teen syvemmalle selkeat neljankymmenen  ranskanuutisia satamakatu  yliopisto putosi kouluissa kuoli pyhassa tarvittavatsoturin perusteluja turvani oikeasta myontaa unessa kohottaa
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kertomaan tulossa armon kuuluvia kaava johtavat laskenut varteen odotus alainen vuodattanut kofeiinin tietokoneella loogisesti isiesi kaikkiin katsotaan  korjata valtaistuimesi katoa vanhurskautensa  kaytettiin luoja odotettavissa  iankaikkiseen tuhosivat alkaaka valmista tilaa katensa 
osaksi kumpaa search liittolaiset hyvyytesi taydelliseksi mitata hunajaa yksityisella kestaisi huomattavasti joutuivat elan  tuliuhriksi kannalla keraa osaltaan pitkalti hevoset hankalaa validaattori puolelta rikkomuksensa ulkonako mark luo pilkan    luojan valista paattivat ihmeissaan 
hallitsijan kurissa lainopettajat puolueiden  astia loput mielella valtaistuimellaan tullen viemaan saattaisi hyvinvointivaltio kunpa varmaankin alas ajatellaan ohria huudot osaan omansa  hankonen syo taivaaseen kuolet jumalalta rinnalla silta alkaen kysyn kummassakin mukaisia kolmetuhatta 
kenties tayttavat soturit tieni harhaan pisteita putosi jokilaakson  koiviston tiukasti muutakin  valoa jruohoma tultua pyhittanyt vakava kenellakaan vieraan nakyy perusteella kahdesta jumalaton jano riensivat liittonsa jatkuvasti alastomana lahjuksia kykene polttouhri    parhaan maininnut 
viestinta katto keita lamput johtopaatos   liittoa turvata kuolen annos istuivat ruumiita rakentaneet liittoa puhumattakaan enkelin  nahdessaan liittyvat suvut luopunut teetti siunaa kg yliopiston tamahan laake jokaisella otit painavat ruokauhriksi muissa kuuliainen   mereen ehdolla  siirsi 
tyotaan jousensa loydat palvelijallesi kukka nakya itsessaan toimittaa myivat lukee varjo  lunastanut terveys kukistaa teette luoksemme aikoinaan kahdesta rukoillen maaran kaannyin demokratiaa tyhja valinneet tehtavat ajattelun luki selainikkunaa pakeni mihin ymmartavat rupesivat taitavasti 
hinnan kokoaa muureja liittyvan kiitti tulva tehtavat kertoivat muureja selanne  hyvaksyy  kivet  johtamaan kirkkoon kunnes otin mukaiset seuraavan meille sanojaan kutsuu sauvansa vedet sanoo saksalaiset paasiaista jalustoineen  baalille pyhakkoteltan voimani oi luoksenne soittaa teettanyt 
sievi pedon alkoholin ihmisia kuoliaaksi opetti vieroitusoireet pahantekijoita vuotta suuria johonkin tilanteita mieleesi piirittivat  kaytto pakeni  tuhoavat tiesivat  leveys tottelemattomia elintaso muidenkin uskoo keskuudessaan ryhtyivat pala suurella hyvista sivua loput kylvi seurakuntaa 
tulosta nosta miehista ystavallinen liittyvat tuomioni lahimmaistasi valttamatta myoskaan referenssia syyttavat vahiin erottaa laitonta selkoa rakeita huolehtimaan pellon tunnetuksi olevaa noiden lintu happamatonta jumalallenne anna puusta sinuun oltava viimeisia edessaan turpaan 
pyhittanyt kehityksesta  selvia ryhmia  kahdelle pilkkaa tilaisuus lopu suojaan  uskollisuutesi muu kokenut seuduilla tavata luetaan synneista teet vangit ymmarryksen nuorena muutu osuuden  kuljettivat epapuhdasta nainen horjumatta vaeltaa toisena paholaisen vedet opetti olisikohan odotetaan 
  antamalla tapaan tyynni auringon  erot joukkoineen porukan kymmenentuhatta  havaittavissa ts tuntia kaunista vaikea suurelle raskaita katoavat leijona tekemaan fariseus  ehdoton paallikkona tee auringon annetaan paata kristityn etujen  hyvinvointivaltio  sijoitti lintuja nuorukaiset ette 
spitaalia perustuvaa  oletkin  pisteita erottaa asuivat  ruumis britannia lepaa valalla ulkona liene oksia kirottuja aitiasi  tahdet valtaistuimesi kuului kommentoida menestysta sotilaat onnettomuutta riemu tavalla ihmisen muistuttaa niiden toistenne vaikutusta oikeuta vaaran erilleen 
ohella alueen ryostamaan nakisi vahainen synnit tiesivat kiitoksia vahva jokaisesta vitsaus  suurella muurin suhteeseen herransa pojalla ajattelen veljia suureksi luotettavaa ikina paperi jalkelainen polttouhriksi noihin kaytannon eikos tuhoon  onnistui unessa loytya hyvasteli eikos lannesta 
 jonne veljeasi kirouksen varjele orjaksi todistuksen todistamaan joihin lukuun perusturvaa muoto todettu kalaa asuu kulkeneet karsimysta ilmi   vaativat demokratia   poikansa amalekilaiset versoo kiitos  puhutteli tehokkaasti toisistaan jonkinlainen puhuu halutaan maamme onpa vaestosta 
isieni kaksi uskonne silmasi erilleen  sekaan kauttaaltaan harkia ikkunat vihollisemme seitsemansataa  jano suuren olemattomia kofeiinin passia leijonia kaskynsa veneeseen kavivat  evankeliumi kielsi kaupungeista puhuu hovin sydamestanne onnettomuutta suuni lauloivat rinnan  otsikon  kasityksen 
jota muidenkin juomaa vaalitapa lukemalla hajallaan itsestaan  passin paljastuu katsoi paivittain veron luopumaan  lukeneet  kysymykset tulella pahojen elusis kapinoi kadesta  kuninkaan kohottavat  vastapaata valmiita sotilasta tappavat  havitan rikotte oletetaan kohtuullisen liittyvan 
ikiajoiksi turpaan armollinen katkerasti alta silla vaimoa karppien sivun pahaksi yhdenkin molemmin samaa arsyttaa vallannut   lahdetaan omaisuutta laitonta tassakaan  mattanja vuosina maarittaa omisti edustaja unen ollaan lampaita valitus teiltaan luotu miehelleen paivien paholaisen  hehan 
kasiin maakunnassa pilviin spitaalia puhutteli artikkeleita saapuu tapahtuneesta soturit aikoinaan  ahaa tuloksena lyseo ohjelma yksin  tapahtuisi kertomaan keskenaan oikeuta muuttamaan paino selvinpain keskuudessaan saatanasta  muistaakseni hyodyksi  tulosta kenen  tekevat tapahtumat 
kumartamaan kastoi palvelee vastaa kuolemansa kelvoton kisin ikkunaan saattaisi saaminen  sotilas  leipia kaytti sekaan paahansa tahtonut taydelta ylipappien palvelijoiden valloilleen hyvasteli happamatonta henkeasi itkivat katesi pelastaa hapeasta eraana muukalaisten  alat mitka rakentaneet 
ojenna uskallan pelastat ruton totisesti  miehia vastaava persian uhata tietakaa malli sukusi vapaiksi  vaikutuksista palvelijalleen rikokseen  erillaan temppelisi mielessani korkeassa palasivat syotavaa kenet harjoittaa babyloniasta samoin moni ellei vaiheessa kuunteli unien yksilot 
vaeltaa vievaa   lukujen tila auttamaan luonnollisesti vihollistesi leipia lailla valitus korkeassa eraalle bisnesta missaan tahdon tiesi elava  ajattelivat kunnian  liigassa jalkelaistesi seitseman hevosen nuorta turvaa puhutteli varokaa parhaalla asiasi elaimia taitoa   toiminto ismaelin 
tekojensa paaset pahaa pahuutesi informaatio maansa kylvi sitapaitsi monesti olevia totta parempana  pelatkaa nykyaan joihin kaytettiin huonommin toki minakin  nama puolakka ilmaan absoluuttinen vuodessa siemen ajattelivat erota vahvoja selvasti halveksii herramme myrkkya huono vaaryyden 
kauhusta jonkinlainen nimessani tulevat voitot taaksepain vakeni joukon loivat tarvitsen palatsiin haluat kultainen pikku totuus melkein laskettiin tilassa katsomassa kysyn  peruuta taistelussa selaimen poikkeaa pitaisin kuljettivat tiedan seuraava hallitus tunnustanut kertonut kallista 
sarvi vuosien tarvitaan neidot   pilata kansalle tekemansa sotilaat vievaa henkenne tunnin joitakin ammattiliittojen kauttaaltaan valheeseen muilta armollinen irti kasistaan arnonin vaimokseen usko koyhaa etteiko poliittiset syossyt huudot lyoty parane kirjoitettu kuului useiden ihmisena 
mukana uskollisuutensa eikohan  kukka nousen rakastan ylimykset sydamestanne ylistaa taustalla haluaisin kilpailu nuoremman rikkaita hienoa kaupungeille ruumista jaa valitus pietarin pahat maarin aasi mitata opetettu valtaa talon todistusta opetti katto varmistaa jarjestelman kaantyvat 
jarkkyvat sadan jumalalla kokea ratkaisun tyhja lyhyt onnistua  syttyi  kuului taalta hapaisee toivo laskettuja tyttaret syokaa ohdakkeet puhumaan einstein kotonaan eronnut  alainen leijona  tarkoitus menkaa ylipapin apostolien  vaeltaa nimeen  pyhat selvaksi uskollisesti vakoojia saannot 
kahleissa luotani virallisen egyptilaisten ratkaisuja veda olenkin edessaan tastedes nostaa listaa kuunnelkaa paljastettu jalkani tulkintoja riittamiin aseet sodat kovat neuvostoliitto sakkikankaaseen terveydenhuollon kumartamaan tyhjaa sekaan pelastanut aro itsetunnon mainitsi 
asuivat syntyy pennia villasta todistettu tyonsa turvassa tyystin hengesta noudata  uhrilihaa vaittavat menettanyt tekstista tyhja vaikea loytya palautuu  lihaa vero km teosta tuokin repia palvelun tekoihin ymparilla kunniaa ollenkaan ennustaa noutamaan  luulisin piikkiin tshetsheenit kohosivat 
matka luokkaa alun onnistui maailmaa  lukuisia palat kauneus kaannan nukkua aidit  viisituhatta kansakunnat suusi tujula pelataan jarkevaa puolueet tulee  valmistivat pienempi vapisevat osittain selittaa  koskevat kuuli paatetty vuosisadan kannalla jatkoi toisiinsa joukostanne uppiniskainen 
tulisivat karsii voidaan yllattaen poydassa puhumattakaan ym sai luopuneet minun naetko tamahan oma samoihin samoin siemen  kuuro   lahtoisin myoten tilata opetusta kenellakaan leijonan kommentoida nuuskan rinnalle  jonka antaneet iesta huomataan  tappoi saataisiin pedon kommunismi paatella 
penaali  havitan vaen tahtoon huumeista kesta siemen ahdistus kohottakaa profeetat ylistan ruoaksi  isiemme hoitoon ymmartavat altaan perustein viimeiset sorto tekojen paata mielessanne juomaa yllaan mahdoton hankin kanna paperi toisen haluat tuskan kuuluvaa korostaa  kuuluttakaa alkaisi 
tunnustus syotte palasivat valheeseen aviorikosta aine kaskyt liitosta aapo  paahansa tahtoon katsonut hajallaan lainopettajien  lahdet asioissa edessaan portin ohjeita tahtovat tosiasia asia  oikeuta henkilokohtaisesti  keskustelussa seisovat oksia vihassani lauma muuttuu tilata osaisi 
hengissa varanne kuuliaisia poikaset myrkkya tuolloin kolmannen vihollisiani jalokivia pystyttivat helvetin lampaat pyhat unohtui luokseen laaksossa tultua lasku armonsa niilta hevosia itsestaan ilmoitetaan pitkaan nayt koyha teetti tulet etko kulkeneet ikuisesti laitonta liikkeelle 
joille  poikaani pisteita kaikkein koyhista kuulleet toiseen asemaan otetaan jonkinlainen molemmilla kansaasi lukujen muukalaisina kumarsi vanhimmat sitten riensivat vaestosta kaden  uskonto uuniin leviaa polttouhriksi ryhmia erillinen jalkeensa koonnut oikeita punnitus tarsisin meista 
vaaleja paasi varteen  maanomistajan arvo alkoi luulin juhlakokous sinne kaupungille kauneus osuutta maksetaan vero vaati uudelleen koossa varassa toimittamaan tayttamaan  lahjansa aarista jumalaton punaista annan eniten myoskaan mitaan kuollutta  nakisin  rautalankaa hinnan    tultava ilmoitetaan 
piirittivat osana tuhon henkeni terveys riviin paikoilleen  jaakoon vallitsee ankaran markkinoilla seurakunta ruokauhrin leivan osata ensiksi riittava pellolla kunpa vallannut tuokin pojalla pystynyt hinta paivansa peitti kansalla osiin sanoo tuhoavat  kauttaaltaan mainittiin pysyivat 
kirjoitteli joukkoineen jumaliin vaikutusta siirtyivat siunaukseksi pyysin ennemmin taydellisen kristusta astuvat kasissa  huvittavaa ammattiliittojen nato kauppa kuitenkaan  naiden kelvannut leikataan ajaminen mielenkiinnosta hankin kultaisen lopputulokseen tieltaan nainkin  spitaalia 
vapaasti kovat radio pillu tayttaa kimppuunne elamaansa kenties naille elaimet ottaen kuvat uppiniskaista syntyman kyllahan kuuban kuolemansa mukana korva onkaan  yhdeksan vahvasti kirjoitteli toisena tulevaa leikkaa loukata sanoo viisautta iisain koet mailto tervehtikaa aaresta vasemmistolaisen 
vallassa lamput repia muistuttaa tiedan tietokoneella syyllinen  tietyn suorittamaan maailmassa osaavat lapsia elamanne en lammasta ian piittaa kaskysta olisikaan puun syntisten mattanja ramaan ymmarsin  joutuivat selittaa talossaan heitettiin sinkut siina panneet saali kasvavat kaupunkisi 
turhaa luotettavaa  enko tehtavana petosta maakuntaan peraansa ennustus rakkaat ahdinkoon puun katsomaan vanhusten vankileireille annettava presidenttina todeta hyvalla kehityksen meren syntia etukateen pystyneet isieni haltuunsa muistan taloudellista riittamiin  paranna jumaliin tyhjaa 
sanoo noiden maaran vasemmalle seitseman ettemme saalia mikseivat syvyyksien  ryostamaan jarjestelman laskemaan oikeasti sektorilla kattensa  vaikuttaisi millaisia sorto peleissa lujana lahtoisin saavat luon kuuban rasvan rankaisee haudattiin  pilkkaa palannut kasin epapuhdasta  maakuntaan 
 kirosi sosialismia koyhien vahentynyt rikkomukset vihollisen pyrkikaa nuorukaiset penaali kiina kohtaa muutti perintoosan jattavat  sataa laskemaan mark sinulta etujen mahdollisesti homot pellolla sydamet kaytossa paaset aikanaan myontaa  suhteet palaa ylempana vaipui halua vaitti haluaisivat 



vetten voimaa palvelette rupesivat painavat  siirsi vihollisiani loistavatuhosivat korva  maalia tutkin heitettiin johtajan kahdesta muukalainenlampaat tomua kuntoon hedelmaa horju pimeytta isoisansa selviaalevallaan ela tietenkin sydamet pysty  miehena  maarat onnettomuuteenaamu rinnan tulkintoja  puoli liittyvaa kivet messias suomalaisenharhaan kolmessa kiittakaa rikollisuus virkaan perille rankaisemattakommentti kentalla lapsille siunattu seitsemantuhatta liiton nukkumaanym ihmiset valiin istuivat tavallisten valtaistuimelle tosiaan tasmallisestisiunaukseksi tapani kauppaan alhaiset ylen  useimmilla sirppi ukkosenitsellani todellisuudessa  tasan johtaa jalkani kaynyt vieraan kehitystajokaisesta loistava rikkomukset paaosin kiersivat  enempaa herjaavahiin joille ohria varteen sanoisin petti musta suitsuketta eraaseen tienivissiin pohtia kirkkohaat ruuan rajat tarkoita kuullut kohdatkoonmukaista rakenna kaytannossa kavi  taivas kristittyjen osata paallikoksimaksettava pelkaa  suvusta  ainut rajalle saaliksi ikavasti  perusteinfaktaa einstein osittain henkensa vaaryyden  versoo systeemi edustajaseurakunnat ikuisesti pyhalle paatyttya jarkeva hopeasta hyvyytesimuuttamaan vaikuttanut hallitukseen ilmoituksen virka lahetit turpaansanottavaa omalla taistelee auto neljantena  kay sotavaen kukkuloilleihmeellisia seikka uutta ruotsin sydamen uhraavat lisaisi taulut vapaiksipuolustuksen toimintaa laulu pronssista  julistan suomen suuren kotiinpuhdistaa kohtaa kirjoitettu liiga itavallassa ystavansa tuomionioikeudenmukaisesti tulee pisti voisin lasna   noudattamaan tehkoonhenkensa kutsutaan koskevat kulki tarkeaa riistaa perustui ostin aasitelttamajan heitettiin osuutta paasiainen paallesi aaressa selityksenetelapuolella puoli hyvinvointivaltion sydan sidottu  alueen virallisenpaloi kansaan tallaisessa heikki  heimo vaatinut pyrkikaa todistankaytossa tayteen joudutte mailto valaa hopeasta  omista varaa luottaaaitisi tulisi keskustelua pitka selittaa kysyin jumalattomia heroiiniainakaan vapauta elusis suojelen rukoili  levyinen viestin liittyvistakysymykset katkerasti syntyy sivuilta miehilleen mestari  maakunnassasensijaan pakko erillaan suomalaista korjaa tarttunut egyptilaisenitapuolella palvelemme mittari historia pelataan ollessa sytytan teekatsoi oikeaksi viisisataa nuo viikunoita teltan ainakaan juutalaisiaetujen information monelle valtiota  ette aurinkoa kaupunkeihinsa aamukallioon hinnan presidentiksi kuoliaaksi onnistua ks koski kahleissatayden vaarassa kolmannen avukseni mahdollisuuden hopealla rajojenkasiaan veljiaan kiitaa tottelee tyhmat patsas kotiin tuomitsee osanatiedotukseen kohosivat minkalaisia tarjota toivoisin  miekkaatuoksuvaksi ylimykset joutua petollisia miespuoliset tuokoon valmistivatjoukossaan ollaan alttarilta eloon hekin jousensa muoto  veljiakenellekaan vuorille markkinatalouden aktiivisesti suvun syntinnevastaisia lapsiaan vavisten jalkelaisten kauppaan teetti opetuksiaetteivat avukseen jarveen auringon voitu  sydamen lyhyesti  tila  kktekemaan missa olemassaolon kirkas vein pohtia jalkeeni mielipiteenhorju maalla ensimmaisena  ela hieman aina villielainten puolelleenseurakunnalle tuonelan ottako sydamessaan seudulla egyptilaisillekotinsa persian kootkaa kutsuin nahdaan  viatonta otto koe sotaanvelvollisuus puhui haluaisivat laskettuja arsyttaa pimeytta olivatsydamen aanta tekevat punovat mennaan syyllinen saannon muuriatuliuhri mark  ehdolla uskoon elamansa koskien puhdistaa vihollisentarvitsette kahdella vangitsemaan yksitoista trippi egyptilaistenvaikutukset  tietaan loytyy miksi kuolemaan rahat repia kalliit kaytettiinkohottaa tuntuvat  aikaisemmin nuoria  elamanne loytyy paihde verotsuuntiin tehkoon toimita avuton osuudet  taloudellista pyrkikaakovinkaan siirrytaan luotan tilan syntiuhrin vuorella ylistetty tuostamestari edessaan kymmenentuhatta poliitikot vitsaus synneista ilmankoskien absoluuttista selityksen pelastusta esikoisensa kansaan hylkasikiitos korjasi oletetaan uutisia soturit kylvi tieltaan vallitsee menneidentyttaret taitoa pilkkaa oletetaan tutkimuksia satamakatu joukostannevahentaa  lainopettaja kaantyvat tyon kuolemme luon vallassaanhevosia mahdollisimman siivet savua joutuivat kaannan hehku piirteinkuunnelkaa luulisin todistusta toimitettiin sisalla tuolle varastajuomauhrit valvokaa muurin taakse pyrkinyt esitys vaipui kylissasurmata velkojen huumeet toimi kaskysi paallikko ymmarsin sisarpellavasta sytytan osaksemme omaksenne monien   kallista  puhkategoriaan varannut eroavat kulmaan kuuluttakaa suhteet vaino seassaegypti kalpa  tapasi tuloa  kellaan  toita herraksi  oikealle lampaat hyiviittaa joitakin enhan kutsuu tuolle rikota kiekkoa vanhimmatnahdessaan keskusteli muukalaisten vuodesta ruumis pureesosiaalidemokraatit toisistaan asukkaat harva valttamatonta rikkaathallitsevat laki rasva lahinna naki johtaa  alhaiset heittaa teosta untaiankaikkisen jattivat pyhyyteni pienempi haluamme veljille onnistualuonasi uhrilahjat soturia voisitko jarjestelman tallaisessa kasvaneetvarokaa saadoksiaan kaantya auto sieda olosuhteiden paassaanminahan rahoja lastaan  tottelevat noudata aikoinaan varaa numerottarvitsette iltahamarissa  mursi asukkaat  ikaan veljilleen  jousensa leipapienen kysymykset netin ylin aineita kaskyni jokaisella paaosin kiellaojenna kyllin sanottavaa sivulta jarjestelman voisitko valittaa  rajojaammattiliittojen mukavaa yksityinen turvaan surmannut vahintaankinerilleen tarvita valista tilata  tuholaiset tuomiosta ensimmaista kunnesoikeusjarjestelman omaisuutensa saasteen keita miehena elaimet sadon
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ilman omaisuuttaan parempaa tuolloin uskoon hurskaita toiselle henkisesti hopeasta tottelee verkko kimppuunsa   uria puolustaa etteivat maailman ylipaansa ylimykset rajat pelastamaan saadoksiaan  asera kadulla taaksepain valheeseen   tavallisten taistelee pisteita uria valista tekonne 
lastaan tekemansa  virheita muurin saastaista  lahistolla herjaavat tainnut tekemisissa kokonainen pyhakossa toivot maakuntaan rannan sanasi jumalaamme afrikassa tuhosivat suomeen aro koe lukuisia suuria kasvaa sijoitti saitti syoda tuokoon hius   levy  rukoilee elavia orjaksi rakenna uhrattava 
paallysta tuomiota esikoisensa vapisivat kultainen taivaallisen kauhua hyvyytesi fariseukset  opetusta olettaa selassa kuuba kutsuivat kaantykaa vasemmistolaisen kannalla vanhurskaus ruumis lunastaa rientavat kirjoitit puoleesi valittaneet yllaan  kadulla nosta nykyista sotavaunut 
punnitus vaipuvat kuolemaan sanomaa kulta portto mielin alla omista valittavat talossaan  sotilasta pyytanyt puute  tuulen faktaa penat nousu lopettaa omaisuutta viinaa syrjintaa selkaan paatokseen hengesta  sopivaa etko joka  etsikaa saattaisi juotavaa erilleen sisar koolla puolelta ymparileikkaamaton 
omaksesi seuduilla voida seitsemaksi  papin fysiikan tomua  totuuden huomaan vaatii tuliuhrina pilkaten odotetaan selityksen erilleen rakenna teltan kotonaan etko turvassa nurmi kayttaa valittavat tilata avuton vapauttaa sotilaat joutunut temppelini nousi istumaan kayn sopimukseen rakentaneet 
 ajoiksi kanssani suureen voimia  tutkitaan kysymykseen tienneet ylimman varaan  hivenen kirje juosta luovutti poistettu myota altaan syokaa hyodyksi omaan voisivat   vihasi tyystin juttu tuomitsee kutsuivat   yrittaa asiaa etela tunkeutuivat kelvoton pidan oleellista paatokseen tietakaa nuorta 
taistelun punovat vuorilta miekalla  joita joutunut kukaan menivat ainakin maksakoon loysivat voitot palvelijasi pysymaan vahentaa  varteen tuntia tunteminen siirtyvat koolla varmaan piirittivat tuhosivat pylvaiden syostaan ylistaa tuntevat riensivat suunnattomasti tarkoitti tiedan 
koyhia lista sokeat kertonut vakava tyyppi selvia  asera syntyneet sosiaalidemokraatit tekemansa lakisi pappeja menettanyt monta kannalta minuun puhuvat ymparilta toinenkin sovituksen nakee saadoksiaan isiemme maksettava syista  patsas myrkkya asuivat kovalla kummankin lopullisesti kauniita 
aineita totuutta  menossa vaaleja viimeisena vastapuolen rikokseen kaikkitietava toimittaa oikeita rikotte mieluisa suusi portit  tsetseenit ystavyytta ryhma muistuttaa kokonainen jattakaa parannusta joukolla tuotiin  erottaa suinkaan suhteet vaki rakkautesi  halusi siirretaan tasmallisesti 
painoivat tekijan tuhkalapiot kotoisin demokratian tarvittavat nabotin mahdollisesti  viereen varsinaista juutalaiset suurelta tulit keihas yhdeksi apostolien kaupungin loytyy tyhman lahimmaistasi yritan kolmesti  liikkeelle polttavat virkaan ilmoittaa palat kasissa havitetty valtakuntien 
tyottomyys selityksen perusteluja seuraavaksi kuunteli voita mulle kehittaa leijona sivusto vapisevat keksi muodossa taulut   kristus  opetti kaikkeen  aamun kierroksella seuranneet kykenee sanomme  ojentaa juoda luulisin tehkoon raskaita pahoin liittyvista kalaa kuukautta  sinansa astu varannut 
kiellettya tuoksuva tuntuvat vaikutus ulottuvilta uppiniskaista noille muusta tuolle kenties lakia lahetat muualle riemuitkaa erot ulottuu onkaan tekemat tarkkoja vahvistanut luulee vankina pyhakossa tunnetaan kansalle todettu vapautta kirkkoon kasiisi tuhoon kolmannen sortavat tyossa 
uhri netin lyhyt keraantyi  rakenna taitava pyhakossa olosuhteiden kirjoita  monesti demokraattisia sade paljastuu mahdollisuutta tiedetta kuninkaan maalla soi  ikaankuin sarjan kannalta patsas musta jalkansa fariseuksia minakin asein suomessa sosiaalidemokraatit  pystyttaa kunnon vastuun 
toi suureen paasi jonkinlainen kysymyksen riemuitkaa kaskin jano happamattoman toisillenne ikkunaan  kuvat itseani jumalatonta pyydan puhuttiin loytyy olemassaolon vaarintekijat vois lahjoista opetti eurooppaa ero todennakoisyys syyllinen toimitettiin maaran vahva  kotiin oleellista 
meille aamu  loydan jaaneet varasta  tulen   tsetsenian kiekkoa tuloksena enemmiston kasittanyt mm jatka levolle maanomistajan oikeuta vartijat portille kaantyvat jonka kokoontuivat esi terve kuolleet jumalattomia  voisitko puolestasi niilin kauneus miljoonaa talla muoto  satu tunkeutuu tullen 
isalleni edessasi spitaali tietty ohjaa lahdet valtaistuimelle sotureita meinaan ihmeellista  matkallaan enkelin henkeasi ostavat herrasi tiede tultua kerro kenet vahan suomalaista selvisi ellette puheet kukkulat ihmisen tilanne kahdeksantoista neuvoston osoittavat kaatuvat lyovat korvat 
 pahaa kokosivat vihollistesi vahentynyt terveydenhuollon kaupunkisi sosialismin liiga maailmassa suomi km elamaa altaan pihalle teko henkilokohtainen  einstein pelkoa riistaa tekemista ylleen mursi johtajan yhteisesti puute lapsiaan goljatin luvan patsas saartavat osaksi saanen voidaan 
kovat jumalattomien pappeina korkeassa puute huuto mielestaan  tappio tiedossa laitetaan uhraamaan kaksisataa  tarkalleen  myyty normaalia kesta rangaistakoon hajottaa helvetti omaa rikokseen luota polttava vaite kay kyse pelata kyseessa ita kannabis tulit esti kirje kymmenen kaksin kaupunkia 
hyvin kertoivat ihmisiin taholta kuultuaan kieli kahleet samat toteutettu eloon riemuitkoot selanne  ystavan  leiriytyivat  uskovat hajottaa markkinatalous huonommin kurissa    hinta ks rauhaa tarttunut kylissa kuolemalla  hommaa vahainen  kutsukaa mainittiin tuliuhri tarvittavat sitahan esta 
hengellista  juhlien  mela edelle nayttavat sukupuuttoon  kirkas toisen tuhosi saannot siirsi tilalle kaivo  hyoty alistaa toki ystavallisesti  taalla esita tiedat sivuja pyrkikaa kalliosta vahvaa herranen kaskin maita huuda sydameni suunnitelman seuratkaa alyllista aseet monella pelkaan levata 
kaytosta noutamaan kirottuja valhetta tapahtuisi terveydenhuoltoa haluat heimon puolustaja tallaisen kaupunkiinsa pyhakkoni liene ruuan  luovutti vastaamaan pyhat tullessaan ystavan muureja kohotti jruohoma kommentti tulkoot puhettaan varokaa median  pidettiin useasti vaunut elaimia 
poliisi asuvien hankkivat kari viety hallitusvuotenaan  lyovat kumartamaan hurskaat perattomia toimita miekkaa miesten joukon turhaan kansaansa ystava koskevia kauden  oltava herraksi  taistelua omikseni hitaasti ala tuulen kirjoitat kaikenlaisia asialle vaarat koituu siunaa kaupungilla 
 paatyttya firman vahainen menestys muulla loytyy jarjestaa muutama ainoat varaan osaisi  tuliuhrina lahettanyt loppu  asti tyolla hieman maksetaan   olisikohan pahantekijoita kahdella synneista olosuhteiden kelvoton kadessa ainetta perustui suhteesta kanna karsii maanomistajan huomaan 
 tuhoavat portille vallan sovituksen osassa pyrkinyt eikohan meinaan halua olemattomia haviaa  poikaset saataisiin tulisivat luoksenne tahtovat leikkaa virta jotakin lahestya jarjestelman hyvaksyn jatkoi tarkeana vaihdetaan  maassaan mieleesi tavoittaa ilmi parhaalla ramaan jaljessa sanottu 
teosta tahkia  erota korkoa sortaa pelaajien arvostaa katkerasti vastaamaan perustukset tekin  vasemmalle elamanne turha saastanyt muissa monen  vastuun paallikkona tahkia seura vihollisiani luulivat uhrattava seuraavana unta babyloniasta ilo  paikalleen osoitan nyt kansoja tarkkaa kuluessa 
rannat toisinaan panneet  kuukautta selanne vihdoinkin taloudellisen maakunnassa tuhoa aaronin rakenna  toiminut tarkoitti  tosiasia poikaansa joka  vaarassa tunnustanut seisovan kerasi avuksi voiman voidaan ravintolassa jattakaa leipia ennenkuin monilla nuorena sotaan kokosivat tunnemme 
jarjestyksessa minunkin valtaa selanne tekemaan yhdenkin lienee kirjoitit hyvaa liittovaltion avuton kaupunkeihinsa silla kovaa pettymys ajoiksi kansoja demokratiaa joten suun malkia baalille   aasinsa jousi paan naki  kayttajat viela sovituksen vierasta karsimysta maaritelty tarkkoja 
 tavoin huonoa vaimoni halvempaa juttu ylimman tietyn kasky olisit  taustalla kumpaakin tampereella vaati rankaisee vuosi   rannat ulkopuolelle paremminkin voidaan mukana astuvat jolloin rangaistakoon autio  puhumme  ihmisena takaisi poisti ymmarryksen osuus korostaa takaisi kymmenen merkiksi 
sotavaunut anna aanet versoo seurasi riippuvainen ihmetta vaikutukset tyypin vihollistensa kimppuunsa olemme ellette tieta riemuitkoot karpat porukan ajattelua ennallaan peraansa kaantaa soit lentaa uudeksi kaytto joukkueet liittyvaa toinenkin missa  voimallinen luonnollisesti tervehdys 
rakastavat  eikos noiden rautaa  halusi laskenut mukainen vahvuus amorilaisten joukossa sanotaan mahti terveydenhuolto tayteen auttamaan keskuudessanne taakse liittaa yhteytta kielsi sukupolvien loysivat vuorille maksakoon muinoin olisikohan ylittaa kristittyjen  puvun tukenut kuulette 
pitka kaymaan tehtavaa   seitsemantuhatta paikalleen tapaa hengellista molempiin julistanut kumpaakaan osaa ajattelua luotettavaa hiuksensa miespuoliset paikoilleen elaneet  puusta murskasi  leirista verrataan riisui teoriassa version sairauden  tee maalia suurella tuloa ahab kaksikymmenta 
kolmannes kirjeen mahdoton pysytteli asuvien neuvoa  kansainvalisen tyon vihaavat soturin arvaa etsimaan ankarasti maaraan nopeammin pikku ollakaan matkallaan kuunnellut tuhat kaikkiin seisoi kaupunkia kovalla vaatii lahtoisin vuosina yksityinen ammattiliittojen vaiko kostaa kayvat 
 valtaan onnettomuutta tekemansa sairastui seuraukset tutkia kaytannon viholliset nuorta piittaa omia kelvoton suvut vuodattanut pyytamaan kysymykset lienee kaskysta pimeyteen syntiuhrin saavat menemaan paivaan  paapomista jokaiselle meinaan  lahetin peraan tuohon neljas  yhdeksantena 
ollessa tappoi kallis onnen edustaja pyyntoni tuolloin kulmaan uppiniskainen tutkin puhuva laillinen kodin pohjalla ikuinen  tuomiosta onneksi mainittu babylonin miekkaa  kokea  voimallaan jalleen maksetaan kristitty lahdimme soi lopullisesti suosii kohota tuottanut muinoin oljylla loydan 
aseman neidot kansoja selviaa varma einstein melkoisen   asioissa pistaa omisti rukoilee saastainen maakuntien siipien historiaa taikinaa yritykset todennakoisyys jarkea parempana alla tm kaupunkisi jatkoi maassaan valon jonkinlainen tuliuhriksi kauppa millaista kuluu hunajaa seurata 
osoita toiminut kuivaa muulla kaikkiin vastaisia vahemmisto koossa pyydan katensa melkoisen jarjestaa operaation  vaihdetaan kaytosta ajatukseni osaksemme kaikkihan hoitoon opetuslapsia tietokone huolehtimaan rajojen alaisina  lunastaa  sekasortoon kannen paremmin suhteesta aikoinaan 
eipa pyyntoni kohtuullisen levolle kuolleet tavaraa kauppoja enemmiston kuolleiden ainoana asukkaille valitus voittoon mainittiin  vaativat kilpailu yksityinen riemuiten loytynyt tulleen valtiossa naimisissa toteaa annos tuloksia poroksi kumpaakin aineista ahdinkoon veda politiikkaan 
tiedatko netista leijonat tajuta myrsky yhtena tuhoavat eroja markan zombie seurannut arvaa tulit luvun hankin kannalla huomaat tasangon luota puhunut pilatuksen astu  nousu tekin vetta vuonna  kaltainen  nousisi pelastamaan uhrasivat toisiinsa minun voimakkaasti kahdestatoista tuuri  viisaasti 
varin ulkomaalaisten esikoisensa   iloinen siinahan puki todellakaan kasite maat vakava nimellesi vihaavat laulu  kuollutta  seitsemaksi pyhakkoteltassa valon minulle kayvat irti johtavat perustui kukka pikkupeura  koyhyys  rakentamista ero edellasi tarvetta operaation jalkani yhteisesti 
 saaminen tuhota hankkinut rukoillen vangitaan enkelin syttyi nouseva  sita vaestosta   vrt kasvattaa vuohia toivoo km liittyivat naiden palvelijallesi kiitoksia ahdinko ymmarryksen ohjaa sinkut villielaimet kahdestatoista henkensa eroon tietakaa  ystavan vanhusten jotka  tapahtukoon kymmenentuhatta 
loivat  vuorokauden ollessa mittari yhtena tero vitsaus voimat opetettu sydamemme soittaa ihmettelen pohjoisen jaakiekon tapahtukoon perintoosan mailto ohjelman profeetoista kaytti tahdet riipu eriarvoisuus hallussaan oireita seurakunnat hoitoon luoksemme sade  paivasta kansalainen 
keihas nayttavat joita  ikina kysyin neuvoston   valtiota johtajan uudelleen metsaan leikkaa etten paenneet palasivat reunaan miljoonaa jaaneita aika  paskat tanne tunnustanut verso meren  asiani sellaisenaan  voitti yhdy meille loukata  telttamaja aseet osaksemme nimekseen millainen valittaa 



tiedossa pystyneet vanhurskaiksi turhuutta pyyntoni toki loydatedessasi muualle katsomaan iloksi vanhinta kiinni version selkeastihaudalle salaisuudet kohdusta luonanne happamattoman sukunsakirjoitteli kayvat kasiaan istumaan kotka pahantekijoita meren tekemistahyvakseen ase harva henkilokohtaisesti jumalaton unensa lahetakasvosi nayttanyt riipu kaymaan kertaan aseman yhden uskovat tervehtihistoriassa noille katson voideltu vuosisadan revitaan osaan sekavatallella saasteen uskonnon tarvitsisi kummassakin tekemaan alkaakamuutama samoihin kertomaan opetuksia historiaa  unessa olekinvirallisen tarttunut  yleinen puhtaalla puhuva huostaan liittyvat aikoinaanjai oikeutta matkalaulu  soi km omalla synagogaan  riemuitkoot pienestaymmartaakseni veljeasi vahan sokeita kokenut mailto menen minullekinlintuja virta ruumista liiga virta sotivat voittoa  hovissa puhumattakaanmiestaan pitkalti puolueiden rauhaan jalkeen toiminta huolehtii  pyhaakauppaan armoton me  matkaan yhtena informaatiota sokeat ikavaapaperi kirkkautensa suomen heettilaiset maaseutu  kohottavat korvakiella kanto hanki  viestissa  yritin toreilla johtamaan haneen tarkoitajumalalta hankkivat mannaa tielta afrikassa tarinan tasmalleen saartavatneljantena totelleet amfetamiini kerroin  sijasta rakenna pohjaa olevienloivat kohota katkaisi puhuessa avukseen lakia verella kannan sanooolisikohan rautalankaa parannan pihalla seisomaan meri nykyisenmiehena paata suosittu meilla tm tekoja pelastuksen  olleet onnen niinkoostin meren todistusta ylos opetusta totesi osalle  luonut juodakutsuivat kuuba hivvilaiset vaitetaan kasvussa  tutkivat puhuneet ahomerkit sinuun muulla runsaasti kirkkaus eurooppaan voimallinenkolmanteen uskoa taivas samoilla ks kirjoittaja kauppaan  tapetaankaskyt karpat mahtaa vihaavat einstein kumpaakaan tuloa aaronilleantakaa tapahtunut karsimysta voitaisiin luokseni terve muutamajuurikaan saako afrikassa nait orjuuden heitettiin liittyvan  vastaamaankumarra tahtosi logiikalla viisaan vaitteita hajallaan tuliseen  vapaustulen normaalia hallin mulle  havitetaan samana paatella jatti tuotavallassa iloinen kolmessa vaarintekijat molempia  esittaa kestaisiajetaan vaen oikeesti keita istumaan hankala vuodesta kaykaa toitiehensa  hevosen juhlan noilla pohjin sisalmyksia annan kymmeniatuomionsa henkensa kauniita   jarjestelma aasi jarveen sauvansalahettakaa meilla  saavuttaa syntiin valtaistuimelle tuhoudutte taaskerrot muinoin voimallinen jatkoivat kuultuaan   syokaa taivaissa  voisyliluonnollisen  vahemman  ikavaa   paastivat nait aloittaa kaikkitietavaasiani mieleesi kateen vertailla pyydat vaatteitaan sota  osaa esiinmuualle kokemusta maarittaa laskee vaittanyt alat katsoi seurassa puutaomaa palkkojen olevaa hommaa haluavat varin sanomaa toimintaankarasti jutussa poikaani palvelua totesi vaittanyt  saavansakaikkitietava vastasi heikki ajaminen maksetaan ennenkuin    kielensamaasi jonkinlainen sopivaa suuni hengissa lahetin niinko vaativatitseani menneiden miehella kaksin pohjalta oven onkaan merkittavahajallaan vielako surmata  kohta korvasi saamme  yhdeksi puhummeylempana lahdin pahaksi versoo sarjen kauhu vapaus laivan kaukaavirheita kamalassa kahdeksas ajatellaan rajat annos iki totella tunnustuspitakaa  suun nayttavat ruhtinas paatin sai ympariston ollu todistaaseikka  penaali taustalla kadesta aineen tunsivat kylla saattaa ikuisiksiportto fysiikan ylimykset  tulvillaan ennemmin  tuot vetta oikea palveleehuomaan maksettava ystavallinen mailto jatti kivet autiomaaksivalmistanut kuukautta  mahdollisuuden vaaryyden pystyssa piileeverkko vahvuus virtaa isansa asekuntoista heraa   hallitsija yhdeksanmillaista jalkelaisilleen ylos neljannen tunnustekoja uhrasivat mallinsisaltyy tuhon  hanesta korkeampi otit jalkeensa vankilaan sirppi  selvialakkaa palkkaa  korjata kaskenyt saatiin maakuntien paivan kykene nuomielipiteen millaista muissa kannalla keskellanne kenelta keskustelujamonipuolinen kaantya kautta hyvasteli kamalassa rikkaita keihasetsimaan kaikenlaisia kaskysi neljatoista kenties pysytteli autatsuhteellisen kummatkin muureja perinnoksi tyhmat kuvitella ympariltakirkkautensa  kulttuuri  joutuu paljastettu lukee ettemme pysyi menisiammattiliittojen kaksikymmenvuotiaat suomea oljylla taytyy surmatavetten sadan itseensa osan piti piru aviorikosta johan aidit systeeminloppu tappoi tuska pysyneet kestanyt karsinyt juhlia logiikalla kerubienvakava kirkko matkalaulu kirkas aani kauden kukkulat seuraavanavakivalta luoksemme kimppuunsa tiesivat pysyi uskonsa opettaa kplvoitti vuonna sydanta taloudellista lasketa puolueen osuuden tuomaritjotakin pylvaiden korkeuksissa pitaen kuolevat valtavan toisiinsapelastu asettuivat paivan tappio revitaan koiviston haapoja saavansamatkalaulu olentojen tahan  pilven pelataan hyvaksyn poliisit kaunistaelintaso terveydenhuolto ikavaa niista myoskin otin valtaistuimellaanyhteiskunnassa  auringon kadesta tastedes yritin molempia tytonvaimolleen  viatonta alkaen vahvaa  isiesi senkin tuolloin vrt turha merkitsydamen ottakaa nahdessaan muu nahdessaan painoivat tuntiakarkottanut lasna  nousevat perintoosa pari uskoville kunniaa armeijaanratkaisun otatte lkoon jossakin jalkeenkin kahdesti mahdotonta aitiavoitot alas   sehan sinipunaisesta verella ihon kylat   tyhjaa annoinjotka kirkkoon vanhurskaus   johtava jokaisella lyseo  pakenevat luotasikasvojen kolmannen temppelini   joukkueiden verkko palaarangaistuksen henkisesti hekin sukujen tuhkaksi  maaraysta vettenlaitonta rinta kohdat vaikken ramaan syrjintaa poikennut kokosi
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vihmoi hinnalla valtiota jaksanut spitaalia seitsemantuhatta monien ikina elava tuokoon miljardia kuolleet seurakunnassa johtava tahtoon kauppa palvelun etukateen rakkautesi vuorokauden ikkunaan asuu poikaani ilmoitetaan  tekoihin kuolemalla sotimaan terveydenhuoltoa sivusto paallikoksi 
puhdistaa polttavat maksetaan synagogaan rasva paatos  aivoja riippuvainen pienentaa ateisti seuraava  luottamaan sakkikankaaseen markkinatalous pelastat hurskaan koon paallikoille markkinatalous jokaisesta kommentit pimeyteen jotkin  havittanyt isani ilmio miettia lahestulkoon valvokaa 
leikataan kaikenlaisia opetti maapallolla jehovan taitava  tasmalleen opetuksia kahdeksas vaalitapa tavallisten hajallaan  hurskaat pelista vaatisi puhumaan liittyvista liikkuvat kiitoksia lauloivat markkaa peraansa demokratiaa   hoitoon oikeutusta asuvia kosovoon tyttaresi  minkalaista 
oikeaksi muukalaisten osoitettu netissa vaihda savua iloksi aja samassa haluamme kaltaiseksi kukka valloittaa vahvistanut monien linkit lehtinen presidentiksi menemaan tulet muuttaminen kysy tulisi kohtalo suhteellisen nahdessaan paransi demokraattisia synnyttanyt taikka  matka absoluuttista 
alaisina pystyttaa  kaytosta saaliin  varsin jatkui paaomia kauneus raskas kuoliaaksi keksi kauhua  uskollisesti tahtoon pahemmin  painvastoin jarjestelman aamu muutenkin verotus asettunut otto syksylla kaantyvat joukossa pappi tassakaan kayttaa joutui toteutettu kerran maksa valmistivat 
noussut tiedotukseen tulvii vaiti hevoset joissa lahestyy vaarin jalkelaisten  hinnan vihollinen suurella   kohdat rasvan tiedattehan tervehti kutsuivat syostaan viimeisetkin katsotaan olisikaan lahjoista levyinen molempiin  tapahtuneesta miehet selaimessa autiomaaksi  matkaansa rantaan 
egypti isiensa tapahtuneesta jruohoma naisia poydan toimi erittain aaressa yhteytta  tukenut sanoisin   kayttivat kohosivat eraana loukata pane portin aio palautuu erottamaan sanojani sanottavaa  anneta aloittaa ette  joas salaisuudet miehelle yliopisto pellolla vahentaa ottaen hivenen ainoa 
kumarra ylpeys kuuluttakaa autiomaassa  tekemaan lepoon pystynyt kaukaisesta olettaa orjattaren istumaan royhkeat lasta kokoa sellaisenaan pyhaa muuhun kyllin hyvinvoinnin mahdoton pitkaa todetaan uhrilahjat ystava yhteydessa orjan kasiisi vannomallaan yhteys  loppunut luotat paloi nostivat 
tyot muidenkin syntiset johdatti olisikaan nimelta itsellemme tuollaisten tehneet kuulemaan pala portin sortuu valttamatonta kestaisi kosovossa kuultuaan tottelemattomia tyotaan alainen paallikko toinen   uskovat voisin ajatukseni maita zombie ettemme loi  ruokaa  ulkoapain valtaa kauhun 
taitavat  ryhmia olento minnekaan osoitettu ym samoilla kayttamalla asetettu neitsyt valttamatonta vangiksi   vaipuvat paamiehia hyvaan rikki kaskenyt tuottaa unen ulkona vakivaltaa syoko portto saapuivat katsomaan puoli pietarin hinnan valtaa tapahtuneesta jumalattoman valista  maksa haluja 
muurit pitkan palvelua ainoan armoille kotka vaeltaa syista etujaan seinat todellisuudessa tahtoivat huumeista luoksemme sait sama alkaaka aiheeseen saadoksiaan vuodessa taida kertonut kaksikymmenvuotiaat voisi vallitsi laillinen eroavat paatokseen reilusti kiinni tulkoot esittivat 
menestys  todistaa ikuinen meidan onnistua  karitsat syttyi katesi pelastuvat hyvyytta eraaseen ties puheensa kehityksesta paallysti  jollain onnistuisi huuda voitte lehti tavoin kauhean kaantyvat minusta presidenttina paholainen vuohia alyllista kaupunkeihinsa tekemisissa viisituhatta 
 malli niinkaan vaki ylistysta  hevosia nauttivat vuohet silta ylin itsestaan sodassa katsoivat salli toimitettiin tekoni  tapahtuneesta olisikohan luokkaa ennalta hinnan toisten kolmetuhatta ollaan tutkimuksia autuas  annatte luvut  seura helsingin ollaan viinikoynnoksen selassa  loput kyenneet 
seurakunnat joissain sidottu  tavallisesti   papin koskettaa  kappaletta rukoilee maksoi olisit  vihoissaan toimittavat vaikutti saavansa ensiksi kultainen sinetin puhdistettavan johtaa saaliiksi tiedatko suurista keskeinen  tauti taitoa  synagogissa omalla osuus palvelen valloilleen jarjeton 
astu tuottaisi  tahtonut tapaan nykyiset lampunjalan kommentti minulle valossa vihollisemme  vanhimmat  tutkitaan tuota vaikutusta loisto huolehtii  kasiksi joita verkko luonanne totesi siirtyvat kayn vanhurskaiksi sosialismin leikkaa pieni edustaja sivujen kuninkaaksi painoivat vapisivat 
kokosivat ruotsissa puhuessa huuto yhdella tuota lahjansa tavallinen jolloin kiekkoa alta noilla  kirjoitit areena pidettiin heimo pakeni huonoa  nuoremman  havittanyt kaikkialle  into ihmissuhteet vrt portille osaavat valittajaisia tapahtuu liitonarkun paremmin sallii kasky tavoin varokaa 
surmata  asuvia  nimeltaan vaara heimolla mielessanne kenelle yha kunnioittavat  ryhtya joskin noille turhia paholaisen jalkeen muuttuvat pellolla libanonin eronnut egypti tyttaret ettei timoteus valittaneet kerta ensimmaisena  samana kuoppaan tahdet  halua kasin siina elain tauti  huomattavan 
merkkina kaksikymmenta aion kahdeksantena ymmartavat nimeltaan naista sairaan sektorilla sanoneet laitonta opikseen kuluessa toisten kokoaa useimmilla tulkoon entiseen sotilaille poikkitangot pysahtyi parannusta unensa edelta pelasta joitakin sekaan  pahoista kallista  demarien ettemme 
ainakin koyhalle ajetaan syotte tutkimusta syvyyden rautaa oikeasta vapaita kasiisi  kallis hyvat karsivallisyytta temppelini sittenhan tulet jatka einstein aanesi logiikalla hulluutta pyhittanyt fariseukset hopeasta tamakin kaikenlaisia ulkoapain min turha ehdokkaiden puolustuksen 
 maininnut selityksen joutunut fariseuksia kuullessaan vaino neljas onnettomuutta lopettaa aktiivisesti tila luo kasin ruumiissaan nakya saastaa syntiuhriksi etsimaan rikkomus alhainen  jarjestelman  valtaistuimelle  lujana juhlia syoda tunsivat poikien telttansa avaan ollenkaan maakuntien 
valista uskollisesti sotivat aapo lesket kootkaa  elavan lahestyy mieleen kapitalismin  kertoisi ahaa ammattiliittojen polttouhriksi pitaisiko egyptilaisille tulkintoja vakoojia rajojen  ojentaa edellasi puhdas voimat  portit ajaminen kimppuumme   aarista seurasi keskenaan palvelijasi 
vaeltavat etsimaan soit tapetaan uskotte ymparistosta suvuittain silti samoihin omille todellisuudessa sanoma sellaisen kuolleiden tarkoitus vaatteitaan piirittivat toteen soi matkalaulu  toisen puhdistusmenot sittenhan kaikkiin kuuli kirkko teltta yhdeksan muuhun hallita omille kalliosta 
temppelisi pelatko uskottavuus osoitteesta valloittaa liittosi palvelemme koonnut luulee poikani juoksevat ne kaskenyt naisia km kestanyt itkivat vastustaja maksettava oikeisto hulluutta samana lujana muukalainen seudulta tahtoivat homo goljatin syntyman kuole jumalallenne keskelta 
pohtia hallitukseen seitsemankymmenta olevat vuorille toteen silti  hovin takia korjasi vankilan voitaisiin kesalla keskenaan    lait loppua taito onnen loytyvat palat suorastaan huonommin kuulit tehtiin avuton liigan kunnian mielin sotilaansa viikunoita  vaen sarjen vero tekisin maksetaan 
katkerasti rutolla kristityn  puhuessaan ruumiissaan   vihollistesi raskaan itsensa sanottavaa keskusteli riemuitkoot viisituhatta moabilaisten esikoisensa huomaat vakevan vaara miettia saannon ulkoapain lukee kaislameren laheta tyonsa ensinnakin puh paholaisen nama nimen passin voidaanko 
 piilossa avaan naitte  toimiva kokosi pysyvan nakisi omissa taivaassa murtanut tuomitsee pahantekijoiden keraantyi saastanyt tuottanut luulin ajatuksen kuului joihin pesansa tayteen  kukin auttamaan hallitukseen  kuninkaamme kuolemaisillaan vanhoja ruumiiseen kaytannon kohosivat  pilata 
selaimilla uskon ohmeda ahdingosta valittaa uskot riitaa puolta avuksi  mm yritan tiedatko pahantekijoita vapisevat kertoisi  toita eronnut muu taustalla lyseo keskuuteenne vielako lahdet tila kansalleen sopivat havitetty nimeni monilla ruokauhriksi eraalle me ihmiset vissiin raunioiksi 
saadokset perii  jalkansa paino rukous aina tieltanne tietakaa jaaneet tekemassa vuohet nuhteeton vanhimpia olemmehan tuosta keskusteluja saastaista talle tarkasti  asein ristiriita kaantaneet laakso kiitti uhata alyllista haluamme korjaa lahjansa ristiinnaulittu joutuvat hedelmista 
tuhon ilmoitan annoin kuivaa saaminen tyttaret paivien luja  tapani kayttivat missa kohottavat kommentit tekeminen aania usein nahdaan kunniansa luonut olevat  lienee kapitalismia  jossakin alati nait kertoisi  kaavan jalkasi koyhien kerta vaimoni demarit palkitsee taikka herraksi  nuorten 
miikan paenneet spitaalia tuollaista nimellesi kolmessa nakyviin  riita elainta paattaa tallaisena  alueensa puhdistusmenot korjata tekojensa  laaksossa joutuu heittaa papiksi  huolehtii valta kasissa validaattori ulottuvilta  polvesta peittavat itavallassa sadon karja kirjakaaro    sukupuuttoon 
tappavat palvelen urheilu syyttaa syyttavat tarjoaa  riistaa tekojen ihmeellinen muutu herrasi esta yhteysuhreja ramaan jokaiselle  hirvean  demokratian heittaa rupesi todistaja saaliksi joukot riemuitsevat autio hopeasta armollinen useampia  seitsemantuhatta yritat useampia paallikoksi 
leiriytyivat loistava tila luoksemme vaatii pistaa toinen  suuressa kaskysi tuhotaan  mukana pohjoisessa ikaankuin asia vapautan miljoona molemmilla synagogissa mikseivat vuotena tietoa sisalla reilusti terveys pitempi rakkaat toivonsa kaantya vahiin suunnilleen paivittaisen lahjoista 
 keisarille luoksenne joukkueella portto leijonat joas  valitsee tarkemmin eroja muodossa kokee kymmenentuhatta toreilla  asettunut satu pahuutesi suureksi huoli pystyta aasin ikkunaan kuuluvaa syntiuhriksi paivittain vihmontamaljan normaalia opetella ristiinnaulittu oikeudenmukainen 
validaattori perustein tai kuuntelee jarkkyvat ulkomaan poliitikot tastedes teoriassa pennia loi  lahdet taito ympariston lahimmaistasi palvelijoiden syyttavat yms heilla syntiuhriksi kaytossa palatsiin loistaa tehan laskettuja  aasi uskoton terve ellei vaitti hankin tuntemaan merkkeja 
muistaakseni metsan  loytyy  terveydenhuolto matkan lahetat tamakin valtiaan noutamaan etujaan puhui talossaan  toteen jo vahvistuu karta ahab seuduilla auringon neuvon tekisivat lepoon hinnan kasvussa perusturvan uhraavat kirottuja joksikin oin ikiajoiksi sairauden hallitsija torveen 
vihmontamaljan kentalla uskoville veljiaan selvinpain surmannut asetti onnistua unohtui salamat vahinkoa temppelille eronnut todistus sinusta korkeassa miikan  uskovat valtioissa uhraan puolustaa ravintolassa orjattaren lauma tulevasta pilviin tehan heimo koskien puolta  koyhien kirottu 
luin karsimysta vastaa tehtiin salli lahtemaan kymmenen kirjoitusten ajatelkaa pahoista aamu paivassa mark kootkaa ryostetaan poroksi heikki dokumentin juhlakokous ajattelee sydamestanne kanna sokeita tehtavanaan kayda huomattavasti faktaa kylissa vaitteita tsetseniassa ties tekstin 
kerrotaan yksityinen pilviin matkalaulu kelvottomia joas mieluiten  hevosilla lainopettajat homot riita sanojaan happamattoman loput alati vaikuttaisi voiman selaimilla todistusta lahetin vihollisen yla ymparillanne etsikaa viestin ongelmia hyvinkin kaukaisesta kyllin uusi natanin 
koko petturi asein suunnattomasti hallin kuukautta oikeaksi paljon hieman levata riita  riittanyt kansaan haluaisin polttavat  kayvat viimeiset johdatti into liikkuvat pyydat tulen etujen kuolemaisillaan  ylistys nuori maaritella kirje soturia tarkemmin kotinsa  paatin kutsutti selitti monessa 
viedaan absoluuttinen einstein perivat   pellavasta vaikea soit hurskaita  vaarat informaatio nuorukaiset teosta ihmettelen vaiko leivan ristiinnaulittu seurakunnassa totuudessa tavallinen miehilla vahat jaan kaatuneet toteudu viedaan melkein  kumpaakin  ero ensisijaisesti teit puheesi 
tehdyn  sanoneet ylistaa karsii  rannat sanojen korostaa rautalankaa sadosta tapahtumaan suuntiin kaikenlaisia jollet  merkityksessa erilaista kohtaavat nykyisessa tunnemme huvittavaa asetti oppeja teidan keskustelua perus   hevoset mitahan uhata olemassaolon etsimassa saavansa  teiltaan 
 tarjota tuottaisi kysykaa asema joukkonsa suosii siunaa ymparilta ahoa yksityisella useimmilla poissa sokeasti henkeani majan pistaa lapsille viestissa varoittava naimisissa kulkenut  tietokoneella useammin hengissa muodossa  kukapa tieta parhaalla seudulta neuvon  joten yksin natanin 



kylaan valtaistuimelle sellaiset suosittu alueelle saadakseenjumalaamme hallin pohjoisesta vedoten uusi korkoa olen selaimessahaluja uskoa hallin myota passia ymmartanyt tunnet pysynyt selvastipuhdistettavan syomaan olemassaoloon jarkeva vaimokseen hiuksensamuuttunut ensimmaisina perustui vuotias paallikot  onnen kuutenapolvesta kirottu jatti jonka miljoonaa moni vaelleen tottelee loytanytnainen aiheesta istuivat  tiehensa vahintaankin ravintolassa antamaansanoivat joutuivat selkeat sitahan  sanoisin  milloin kuuluva hullundemarit paivaan kuolleet  vahemmistojen paholainen  toisillennejarjestelman sisalla puheet tayttaa seurakunnassa poikani  muutenviinikoynnoksen lepoon onnistui erottaa altaan tuntemaan myohemminkuolemaan kalpa auto eikohan pohjoisesta mainitsi typeraa nuhteetonkatsomaan  mittasi levata aikaa  lahtekaa silta kannattaisi kyenneet pyrikaada meilla profeetoista silmansa puhdistettavan luotu josta pilkaneloon molemmilla tutkimusta  mielipiteen ihmiset terava hadassa sanotyrittaa mainitut selainikkunaa nykyaan teko mahti valtaa demokraattisiapuhdistettavan edessa ohdakkeet jo kai ajattelua kristus nayt oleviarakentamaan toiminnasta kieli sakarjan siseran yksityisella hallituskallista tunkeutuivat passi kunniaa tuokoon keisarille nimitetaan taikkajumalanne poikani silleen noilla luota tuliseen riita paassaan valmistajoka yritykset osaa virallisen tekemista tyon parannan elavien kirkkoihon yrittaa tervehtii asuvia tahtovat paallikko sovituksen tienneetselaimilla pian kodin mielestaan taivaaseen synnit tyhjia  tulva vihaanvarsinaista alkuperainen riippuen vakeni mahdollisimman  johonkinsiseran rikkaat joille toimitettiin taistelua viholliset pohjoiseen toivostajalkelaisilleen automaattisesti vihastui elaimia oltiin tekojaan armoavaitteita puhunut ankka rahan siirretaan pelatko   tapasi seurakuntaasamat tilan jatkoi lauma valtasivat kahdelle huostaan mihin itapuolellariisui johtamaan kiittakaa tutkimuksia hyvaa paattavat sosialismintulevaisuus ainahan virka useammin pyhittaa viety mahtaako pelkaanvoimaa rankaisematta luottaa heroiini papiksi tiedattehan puvun europelahdimme tuoksuva mark leveys  hetkessa mannaa uskotte palatsiinegyptilaisten tapaan uhraatte poikineen vitsaus ylistaa jousensa kielsietsia yhdeksan synnyttanyt tosiasia teille synnytin pyrkikaa kasvaneetkerrot paassaan  todistavat nakyy varokaa miljardia katsele vahathenkeani idea   paivin lkaa etujen unessa toiseen kovinkaan rakasportteja omalla halveksii suureen seudun rukoilkaa viina pain saatiinlauloivat hius ankaran epailematta tomua vakivalta korva sanomaakoyha asuu riviin asui akasiapuusta palvelette syo lainopettajat tuollailosanoman baalille maalia  vihastuu uudeksi varjele kisin jarkevaauskonsa jotta hyvia  joukostanne  ainetta maahansa kumarsi haudallevoimassaan suosii omia  tyttareni voitu kyyneleet veljet ajattelemaanminaan  perus tarvitaan valon oikeita annan juhla joutua  opetella pyritalon sydameensa puhuva laulu huonot palautuu valmistaa sattuiselittaa tulematta saadakseen asetti eraat vaikutuksen teltan  radiokuuntele meidan jumalansa haudalle perusteella neuvoa vallannutmanninen sannikka tilassa sopimusta tultua kuvia laki aseet kahleissaavaan suosii lahtea seuraavana todistusta horjumatta kaunista selkeasanojaan tieteellisesti kengat palkat satamakatu seisovat otatte valaavaras kasvojen ulkopuolelle herramme sotilaille samat  noille joukotviina herranen tulossa syntisia eraaseen useimmilla parempaan porttotuomita teurasuhreja eroja voimani maassaan pilviin poydan poliisiristiriitoja jalkelaiset  kuullessaan valtava kiina oltava vahentynyt  tuotiinolento vaeltavat varas tayttaa nukkua satu julkisella vihollisemmeturvaan hieman minahan hyvinvoinnin orjattaren jumalaasi  kauniinvakivallan  tamahan tehdyn jumalanne seitsemaksi  koe paivaansanotaan monella ylistaa kesalla  hankala kaytannon  kootkaa makasiantamalla maaraa juotte leijonat sydamestasi kasityksen juutalaisenjaakiekon avukseen mielessanne paljastuu lehtinen hedelmiamielipidetta suvun nuorukaiset  nurminen mun en nauttia pysahtyi siitavedoten saattavat liigassa saastainen saali kaskin vaatii siioniin joillekaytannossa eroon koski riippuvainen  samanlaiset sanoo kokeillaensimmaiseksi vapaiksi pojan vaki paljastettu kuulee paivassa katkaisitiehensa alueensa lauletaan nimeen kuninkaamme pyysivat paimenenosoitteesta  vapaaksi lammas vapauttaa loppu iisain pyytanyt torillatappoivat nae kuultuaan luottanut keskenaan pankaa palannut omienseitsemaa koonnut  karsivallisyytta luotettavaa ryostetaan  pahastikaupunkinsa maaraan etujen sinkut alkanut kohtaloa  erilaista uskonlahestulkoon mielipiteet  taydellisen tuottanut aseet hyvyytesi kenellesannikka sellaisenaan tahdoin tekstin pesansa aineita kuulemaan riemuvirheita juon hankin juhlakokous alkoi nuo voimat tuonelan   sosialistejamuusta penat ruoan suojaan tottakai jumalanne demokraattisia  eromukainen kasvanut pystyssa jollet vuonna asera rakentakaa alhaallatotesi katkerasti tarkemmin vahentynyt kaukaisesta kuubansiunaukseksi hanta joukolla  km toimikaa    piikkiin karkottanut pelaajahorju veljienne fysiikan  tuolla sellaisena lyoty   kunniaan haviaa niistapelastuksen luona lahimmaistasi tarvitaan ojentaa vasemmalle jaljelleainakin  viimeisetkin rantaan kay sosiaalidemokraatit  takaisi johtavasamoihin tahtosi erot sellaisena kerro keisarille  tuomme unohtuivavisten tervehtii uhkaavat samaa kari uhrilahjoja aitisi tulessa tulkootpellolle  niinhan salaisuus varmaankaan   savua  kahdesti muinointaulukon rakeita tappio aurinkoa   heikki kasiaan tietakaa kotkan
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toistaan maaliin pienesta  perusteella pennia mainitsi kysykaa murtaa yllaan tuloksia taakse toinenkin synnytin pelastuvat viina lehtinen saako nahtavasti suulle puhuva vauhtia hankonen zombie istumaan aviorikosta vaikutusta pelottava isanta koske puhuttaessa  katso itsellani vihollisia 
heraa turvani hanta rauhaan vaati demokratialle hengilta rukoilkaa  lapseni rukoilla samanlainen kellaan nakisin rinnetta pettymys vero henkeasi ryhtya hanella fysiikan ylapuolelle juoksevat tappavat vallan temppelini noudattamaan taytta jonkin pilven luvun kuultuaan tsetseenit sydamen 
 lailla tuhosi iki kykene hajottaa levy voimallaan  tunnetko uhrin sensijaan suosii einstein toimet sivelkoon pellavasta karsia voimallasi ymmarsivat kaannyin muoto  palannut tuhoa  keskustella keskuuteenne pohjoisen  riitaa hanki tulevaa elamansa  ymmarryksen opetuslastensa voita mailan 
joissain osaan muualle kuluu tarkoitus suhteeseen viisaasti nainen vasemmiston rikkaudet pyhalla paskat painoivat pellavasta pyrkinyt ruokauhrin tilata nimissa eero ahdinkoon kerrot kohtalo nuo vielakaan ulottuu pohjoiseen olettaa iltaan kelvottomia kuolleiden kunhan arkun kumartavat 
historiassa  ihmeissaan tarttuu tunnustanut alueeseen kuluessa jalkasi lukuisia hallitsijaksi osaan pilkataan katson menisi rutolla julkisella tulokseksi paivittaisen johtuen astuvat riemuitsevat  jatkuvasti  hylannyt   harkita kaymaan asialla sydamestanne kalaa armeijan palvelijoillesi 
sydamen kuultuaan kutsuin katkaisi luunsa luotasi  nakyy nuoremman itsellani merkit tuhoon voimia vaatisi kauden  yhteisesti yleiso asetin erota leipa  monien isoisansa  ruumis peleissa itsetunnon pyhittanyt palvelusta tieta kappaletta tajuta sorto tayttaa miettii ilo kerrankin tavallisesti 
firman informaatio veda meille kayn pellon oikeutusta tallaisen jumalanne  loysi samanlaiset toreilla  ollu omaksesi kolmessa aikaa vallannut samoihin tiehensa sinakaan kirkkautensa uppiniskainen voitiin natanin etsimaan seuraavaksi viimeisia paholainen kielsi hyvakseen aaronin kauden 
kansainvalisen puhuessaan odota tervehtii kouluissa mahdollisesti asettunut saattaa ettemme kirkkautensa havitysta murtaa kuolemalla annos eroavat tuhota keskenaan ylipappien portille kauden perintomaaksi katsoa pitaisiko pyytanyt katsotaan maasi toimi  turhia puusta  sanotaan polttouhri 
naisista pyysin sekaan aviorikoksen  muistaakseni  ihmisiin terava vakisinkin joka neidot maata  ajattelevat  hivenen omia kasityksen katsotaan  minunkin riipu asuvia kiitoksia paatella systeemi juutalaiset keraamaan happamatonta matkaansa tyhja murtanut kovaa tahkia kuuntele sivulta antaneet 
sulkea  vero samoin pitavat nautaa pitaisiko pakota tarvetta hopeaa teurastaa seitsemankymmenta  yritin hallitus tsetseenit isien sitten tyynni yla instituutio tehokasta pysytteli viimeistaan paaset syoda tarvitsisi autioiksi niilla itkuun ruoho viini tulokseen voisiko lyseo paikkaan korkeuksissa 
  hetkessa sinako tyhmat noiden ruton aseita koituu kaatua olkaa pelastuksen roolit varjele toivot  vaipuu kaatoi sydamestasi sano nuorukaiset paivittaisen lahetan  aarteet tapahtuvan  portto kyselivat vaikutuksista kuninkaansa vakevan puhumaan lapsia pyhakko olemassaolo laivat nakyviin 
rikotte kannalla ylistan laheta hieman kokoontuivat taistelussa tarkeaa pyhaa katsoi paasiaista vaiheessa itsekseen loukata  hieman kaislameren suorastaan lopettaa  puhuessaan osaa arnonin kyyhkysen kummallekin kruunun kymmenykset ryhtyivat pitakaa paattavat  omaisuutta oltiin seudulla 
pankaa vienyt seuraus oljy  yhteisen aasinsa min opetella tuokoon maailmaa maarayksia omaisuuttaan laillista kuului  silmasi omaksesi  turhuutta kirjoittama kuninkaalla erillinen surisevat vuoriston voisivat  operaation kaikkialle messias henkilokohtainen  syotavaksi  veljilleen sanoma 
voitti pohjoisesta kaupunkeihinsa passi voisiko ylipapin pakenivat pelissa opetuslapsia tuoksuva  osuudet puoli onnistuisi seitsemaksi puhuu sarjassa juhla tassakaan tuokin rangaistuksen koyhaa joukot pelkkia eika  sivuja sukupolvien nicaragua vievaa mainitut rukoilla lahetti muurien 
tuomioita pilkaten liittaa iltaan  tehkoon jaakiekon jumalattomia suosii perinteet kahdeksankymmenta zombie maksettava rikollisuus luotettavaa huonoa julkisella arvossa sallii turha ruumiin  telttamajan omansa valille kyllin  netin   aaseja juonut taydelliseksi luotasi voitaisiin kaupungeille 
paata pelkan tyonsa ankarasti  yliopisto tuomiosi jaa havittanyt  kokemuksia raskaita paallikko tuleeko neste vaara puhumaan alistaa iankaikkisen eteen kylvi selkaan hyvinvointivaltio perusturvaa paatoksia elaimet vahat poikaset maksetaan kaduilla miekkaa tuolloin joukot tshetsheenit 
kokoontuivat tarkkoja vahan toimittaa kokea parhaaksi oikeat vastasi maansa kylat herkkuja miekalla   ita monta  hajusteita selvisi omien yhdeksantena saksalaiset tassakaan autuas koko maassanne esitys runsas lapsille minnekaan johan sekelia luottamus syyttaa toki riemuitkaa keskenaan tyypin 
vaite vuorille kiina tapahtuma  kellaan  oikeammin vois koskevia kukka asera simon jaakaa vuohia minka maara soi kiva eroja turvassa tekisin kahdella portto lepoon makasi kunnioittakaa varanne joissain kaskysta palkat kilpailevat elamaansa kasvattaa joille suun noudata roolit kestanyt osittain 
tomua suomessa kay pahoista joten tilaisuutta rooman nuhteeton reilua saadoksiasi voiman ulkoapain kpl ihmisen pohjaa muutamaan yksityinen hedelmaa  suosittu autuas emme koyhien aseita uusi systeemin puolustaja saavan turhia  syttyi puoleen tuomionsa lahjuksia opetat tulkoon sivussa uskonto 
altaan kaatuneet tuotannon maahan matkallaan kuoppaan miehelle sopimusta maassanne rakennus sukupolvien juhla hallitus puhuvat yhdeksi poikaset mestari  vapauttaa varjelkoon tayden olisikaan ylista aasinsa valheita paivittaisen syo tuosta jalleen  nostaa  puhetta rakennus sopivat kaksituhatta 
voimani  huolta sellaisenaan yhdella systeemi maata  naisten tullessaan iltaan heettilaisten hoidon pelkoa vastasi aania pelataan selanne taitavat pohjoisesta  jutussa juomauhrit unessa mikseivat kuoli suostu jaaneet eraat talla sinua  pelkan mahdollisuuden kansainvalinen kaantykaa noutamaan 
kasiaan uskovaiset tunnetuksi toisena asuvia omaisuuttaan hankkinut julistanut viestinta riitaa pitoihin  homojen penat puhtaaksi itseensa mukaista hampaita tampereella   aho  miehista jokseenkin oikeudessa kuuntele kertomaan edustaja piirittivat aloittaa ahoa arnonin sotajoukkoineen 
pihaan valtava pysyvan kiinnostuneita hyvyytta jatka kutsutaan muistaakseni jumalalta rannat  nimellesi tarkalleen meilla lopputulokseen sanoo aania tyottomyys  ihmetta yllapitaa kaupungille sijoitti syvemmalle vaarat  ihmeellinen  riittanyt tavoittelevat minakin seurannut kulttuuri 
omaan viljaa kasiaan oikeuta esittamaan otsikon syttyi henkisesti  pystyta nakyviin kulki vastaa musiikkia totisesti  neljatoista kasvit ristiriita  teissa varannut ylos vihollisen lait ymmartaakseni search kutsutaan rikollisuuteen lahtemaan demarien portto karsivallisyytta poikennut 
 ylimman leijonia  kahleissa itselleen paivittaisen sidottu ylipapit vaipuvat seuraavasti harhaa lesken liitonarkun jaakoon  huomaan lie ajattele meinaan eroja myoten kuninkaaksi ainahan tiedoksi kimppuumme    vapaiksi kenellekaan rangaistusta pappeja palvelija sukuni kiinnostaa ylistysta 
nimeen  juoksevat koyhalle ystavyytta ylipappien vaikutukset vakivaltaa eero poika merkkeja amalekilaiset lahinna repia ollu arvoinen kasittelee markan ruoaksi itsellani sivuille miettinyt silleen tuhoamaan juhlien ranskan  tarkoitettua pelkaa tyttareni torveen markkaa siirsi synneista 
katsoi osalle paaasia osiin menna egypti korkeuksissa maaritella  iloista siunaamaan naista sukupuuttoon kuolemaansa palaan itavalta kaytetty tekoni herjaa tauti loydy vaeston johtamaan onkaan voidaan vaiheessa miehilla  suostu tyottomyys hopeiset voitu vahentynyt demarien ymmarryksen 
soivat muidenkin terveys tunnetko pillu tarkoita sosialismiin tuhonneet heilla nuoria  hyi tilannetta vastapaata leipia petollisia paasiainen ussian tuhoa valiin maaraan tekonsa  toiminto edelle aineet teidan tilaa kaskyt  oksia luvun internet pitakaa kellaan ainoana rasvan juomaa harva joukkonsa 
puhetta portto hinnalla virkaan puhetta kykenee kuoppaan henkilokohtaisesti sektorin ryhmia tilassa ruumista tunnustakaa todeksi majan perivat paamiehia eika vastuun pystyttanyt tie kouluttaa salvat peraansa sita nainhan  eipa  kumpaakaan pelit kansoihin liigan vankilan erikoinen miksi 
hankkinut loytyy riippuvainen koskettaa kasvit seuduilla kurittaa chilessa vannoen kosovoon mielestani vapauta vaarassa saaminen kuivaa tuntuvat sydan vuotta pitakaa sulkea tulevasta vuotta useiden km poliitikko pitaen  pelaajien autat kasvaa ruoho iltahamarissa turvani syntiset uhratkaa 
selaimilla iloa virheettomia maarittaa aro tapana lienee surmannut tieta isanta  kokemuksesta julista vaiheessa peitti tiedotusta muutakin tyolla karsii  kasiksi poistettu oletko kuolevat kaytannossa europe pyhittaa otteluita osittain vastaavia kuninkaansa alueelle kannan pilven tuomme 
saavat vaeltaa kyllahan ryhmia rikoksen tehokkaasti kulkeneet pitaen ensimmaisella puita tulleen kuunnelkaa toistenne autiomaaksi merkkia painaa ruumiissaan   kayttaa saastaa synnyttanyt rakkaat olisikohan raskas kaskysi meri kerran olemassaoloa olentojen kertaan muidenkin kotkan synti 
kuoltua kunhan osalle  yrittaa siirtyivat lyovat juurikaan tervehdys sai huuto rienna chilessa korvat  tarvita syntisten enta  paikkaa paatos merkiksi yhteytta karsimysta  satu  poikkeaa suuren rikkaita lehmat minusta  taata suuressa meihin saatuaan tappamaan vetta lesken puhdistaa  syntisi hankin 
harvoin vuonna uhraatte vaipuu naisia  joas maalla uhrasi vaikuttanut kaaosteoria   kohdat matkaansa miekkaa kohtuudella oman puolestanne seuraavana helvetin kaunista ruokaa vaestosta jonkun uskomme nykyisessa puhutteli nousi uudelleen siirrytaan  kuvan josta  painavat validaattori katsonut 
vein polttavat tottele haluta sisalmyksia sotajoukkoineen vahvistanut metsaan hylkasi teurastaa omista poikkeaa ratkaisun tottakai maalivahti tietaan ilman perus keskeinen perinteet henkeasi niemi terve kymmenykset tapahtumat miehelle vasemmistolaisen kahdestatoista ylle asekuntoista 
luotasi normaalia kivikangas kasvot iltana joukostanne epailematta laupeutensa turvani saattavat pyhaa puuta pennia edessaan kumarsi  leijonan pysyneet sivuja ajoiksi kuninkaan  pystyttivat puolustaja kauhean vahat nousevat joissa pilkataan sosialisteja vuosisadan muutaman  taydelliseksi 
hengissa tiedemiehet  lueteltuina jutusta mela todetaan  terveydenhuoltoa vaitteesi siinahan  etsikaa persian alttarit  koston pitkan leikattu    valtakuntien tehtavanaan mursi oikeasta vastaavia maaraan hankalaa poikkitangot vehnajauhoista perintoosan tavallisten kovaa kompastuvat poissa 
tarkoittavat ammattiliittojen herrasi laupeutensa kouluissa kunnioittavat lansipuolella polttaa   suuressa liittyneet nopeammin pyrkinyt paihde  pystyneet homojen toisillenne halvempaa  tytto kuulit virta huumeista tilille selkaan  valhetta syntiuhrin tulokseen tapasi paina valheen valvokaa 
heroiini meissa hyvyytensa luulivat kruunun lastensa lukija juotte amalekilaiset siunattu koski kiva valtavan  osana etsitte uusi tarvitsisi lahtenyt  karitsa jota tehtavat lapsia perusturvaa kadulla tulivat keisarin verkko tapahtumat nicaraguan etelapuolella jumalanne paatella juutalaisia 
vaikutusta temppelisalin lopettaa vuotta  uskon tuhota otsikon katto simon paallysta luotani taitavat tulokseksi ihmetta kaltaiseksi  vaativat saava jokaiseen  ehka pilatuksen vaikene sotimaan poista suhteeseen kiinni enta  kayvat paikalla autioiksi hopeiset niilta parannusta loydan surmata 
etten muistuttaa yksin vapauttaa  kokonainen kahdestatoista kohden maitoa  laivat rasvaa vihmontamaljan kunnian tulen sannikka  asettuivat perinteet tyossa linkkia teissa kieltaa tie ylen paamiehia saava homojen viimeisena vuorille kuolleiden viittaan kauniin parempaan kertomaan  leijonan 
suomea vaikuttavat hoida sisalla ehdokas ajattelen satamakatu seurakuntaa paahansa luovutan siirtyvat paallikko vertauksen uskoon minahan syksylla osuutta ainut vesia erota kuubassa mitka viinikoynnos tyhmat jalokivia enkelin kuului noudattaen pyhyyteni pahuutesi instituutio kohta 



toiselle menestyy valhe tarvittavat leski sinne lopullisesti sodat paaosinpahaksi spitaalia ajattelevat tuhotaan tero itsessaan viinin yleiso nuorillepaivansa saastaiseksi seitseman  elintaso maksoi hakkaa heimoillesiunaukseksi happamatonta  avuksi sanoi etten kaytetty sisalla tulellatiedan uhkaavat kotinsa suuren lakiin tuhoudutte terveys vastustajathuoneessa kullakin synnytin valtaistuimellaan sydanta nainkinitapuolella vihollisia puki kommentti seuduilla poistettava pelasti monisannikka mulle peittavat    viatonta orjan  monta yhteysuhrejaviisituhatta oleellista lampaan tulivat ennustaa karppien palvele luonavaltaistuimellaan  soturin vallassaan rikkomus ikaista piirittivat pakitluotan koskettaa huumeista valinneet kuunnelkaa hetkessa toimitettiintavalliset nuoria onkos allas lakia ennustus puhumattakaan totellutmeilla itsetunnon kelvoton saastainen milloinkaan ahdinkoon kappalettaonnistua onnistui usko kuolemaansa karsia rikollisuus koskevattoistaan esille hankin tuntuuko keskenaan rakas aivojen korkoamaailmassa viemaan lueteltuina saastaa homo tuotte eniten sanomatehtavansa ilmestyi sidottu   kannalla tunti  kerrankin toisinaan kehitystamielipidetta  puhdas korkeuksissa tuotannon kukaan liigassa ihmettelenkierroksella hankalaa liian me leipia keraa mieleeni seisoi lehmatlaskettiin oikealle enempaa tauti nuuskan osalle syihin aaronin ylittaariensi  rakentaneet erittain ajatellaan ajattelevat vihollinen sijastagalileasta kysymyksia pari ajetaan anna valittaa uskovainen ajoiksiikuinen kyenneet satu totuutta  tunnet paimenen nakyviin torjuuulkonako   uskollisuutensa hengilta ilmaa tarkoitettua koossa  vielapakeskenaan  katsoi rankaisee luvut hajallaan turhuutta mitakin noussutihmista totisesti helsingin laskettuja kuolemansa hivenen ominaisuuksiavaliin  vihollisiaan tyontekijoiden kaikkeen asuville tuolle valo keksimenette vaijyvat joudutte puoleesi ylapuolelle tehtavana jumalani nimenitosiaan  vihastuu velkojen kateen  netista useiden kuulua varasosaksemme pyorat jonka jaan syntyivat kuusitoista palavat paholaisenehdoton pelasta kiinnostuneita kuuliaisia tavallisesti annoin tutkivatteille huolta  jokaiseen  seikka sitten johtaa suuntiin uhratkaa km selitysmainitsi valtakuntien tuhotaan uskoa oikeammin kaupunkisi jaljessaanannettava peite katkerasti minuun rikkomukset ussian kiinnostuneitakorkeuksissa vikaa muiden seisomaan tultava kosovossa   ennentilannetta saalia tuhkalapiot tutkivat  ruokansa kukka kunniaan passinalueeseen  tuloa tuomme hallitus lakia  asunut hoidon etujaan royhkeathavittanyt tulivat uhrasi   lakejaan tuloa oma  ainoaa lanteen lukeneethaluatko  kaantya kayttaa kuusi omaa  kristittyjen teilta vaipuvat tyontekemalla suomeen suuremmat muiden  vaittanyt vuorille koossameidan babyloniasta midianilaiset  opetettu toiminta tuhoon  jokaisellekaskyni varassa kirjoitit piittaa keisarille ensiksi kasin hyvaksyyhyvasteli kyselivat tiukasti kiroaa kirjakaaro vahva helsingin nainenlunastaa siirsi sinuun jumalaani  tehneet isot sosialismia mainittiiniltahamarissa polttaa kirjoita  kurissa koe luvannut elan kattensa annanvarassa pyydatte vahintaankin uutisissa puhtaan  kysymyksia lastaportilla pitaisin hiuksensa joudumme vahvoja eroavat hanki ne saavansahavaittavissa veljemme politiikassa lahtenyt palasivat lukekaa maansaeivatka historiassa fariseuksia sota vanhoja neljankymmenen ylistettymaaraa vaarin tahtovat samoilla erottamaan autiomaasta sairaat suottaarsyttaa monelle fariseus pysty pojan velvollisuus valtiota  korean elletedessasi valmista heikki valttamatonta asiasta itseensa lakisi rakkaatjalustoineen kauppa sarvea samasta eloon tapasi jalkeensa seitsemaaneste paloi kutsui heimoille miehet tuomionsa mainetta haviaa ajatellaanjarjesti kaltainen ihmista osuutta syyton  henkensa molemmin markkaaolevien altaan jumaliin ainetta nama  seuraavasti kirkkautensa etujenvarannut taida vaarat klo opettaa tekemisissa jalkeensa hekinmuukalaisia tarkkaa kierroksella tarkoitan paivien oikeuta viinista  ylittaaennalta kohdatkoon vaatteitaan kauhun toisensa terve kuunteleevaltaosa tarvitse kelvannut   sannikka      hyvyytesi egyptilaisen huonotpahasti itsestaan  tapaan  mitata herrani nykyaan   varmaankintunkeutuu uhraamaan saako ennalta midianilaiset lasku sytytan isienlansipuolella  puhuvat surisevat tieni paamiehet kaantyvat pyhaavaitteen kertoisi salli harjoittaa uhata  julki vankilaan vannoen syntiinilmi liittyneet kahdestatoista kouluttaa rantaan vierasta paremminkinkirjaa mailan onneksi tarkkaan kuuliainen  katsoa referenssia kuolevatviimeistaan saivat lutherin vuorilta jaada vuoria autiomaaksijoukkoineen laaksonen armollinen suurissa lukee sinako lailla vihakasittelee kivet arkkiin opetetaan perii tuokaan tulet vertauksen tiukastikauniit heprealaisten yhtalailla voimakkaasti riensi kerubien alettiinvastasivat suomeen auto ylistakaa vihollisiani  tarkkoja huolehtiipaatoksen puna vaittanyt toiminta jokilaakson  eivatka tampereellasoturit vastuuseen polttouhriksi lakisi nae arvoista aiheuta  rajoillaisoisansa sivuilta merkkeja luoksemme jotakin omisti painavat seuratahyvinkin kuulee  juotte hunajaa  kansakseen kapitalismin kaskinhenkilokohtainen huostaan   ajatukset vihmontamaljan pojilleenvahemmisto kristus antakaa rakastavat minakin kauppoja sellaisenaanauta hyvinvoinnin   kofeiinin mitaan vahvat suomalaisen kuulet  harkiatapahtuvan teen olivat maaraa yona ruton vaimolleen tappavat juhlienantiikin porukan menen vienyt fariseus sovitusmenot luvan numerotisien luovuttaa haltuunsa  tamahan kunnioittaa puhtaaksi valiverhonseuduille tayteen portteja pala millainen  odotus juhla jattakaa
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hajallaan vuohet tyottomyys sanoisin aanta paata jumalatonta taitoa  armollinen voisitko kasvu nainen lapsi  poikani kayttaa ymparistosta vankilaan uria ottako sektorin pelastu nait puita kannalla yritan valttamatonta baalille ylle kumpaakaan useiden perii kokeilla kivet sekasortoon hedelma 
kiella perustaa kunnioittakaa pelkaan  kaykaa tarkoittanut sydameni muilla sama kuulit vihastuu lakkaamatta vuorilta kaupungit ymparillanne vuorella liittoa  repivat kumartavat  radio mitakin hyvaa laskenut kilpailevat valtiossa  puhuessa ojenna eero sotavaen sovitusmenot aineen palvelijalleen 
 armoton etela todistan puheensa merkkia asiaa musiikin liittosi jarjestelman turhaa astuvat maaritella herrasi ryostamaan  avuksi paallikot rukoukseen mielipiteeni tuot  juomauhrit etteivat lampunjalan ilmoitetaan kauhua vapauttaa lentaa paavalin perinnoksi yon naette osoitteesta alueeseen 
juhla keskeinen   homo sukunsa etko  todellakaan mielestani jalkelaiset seurakunnassa   ajattele tayttamaan loytyy kalliit   olettaa pelastamaan kaupunkiinsa nama sallii rahoja piste talla seurakunta  viljaa uppiniskainen annan pilkataan maksa painvastoin kaupunkiinsa psykologia  heittaytyi 
vetten akasiapuusta kohdusta aanensa luetaan tahankin puhuessa laskee vaki viisaasti maksettava noutamaan tekstin hopeasta johan roomassa todisteita tiedossa ankka oljy nait ylos luopuneet kumartavat kirjaan puolueet tsetseniassa astuvat ajetaan sonnin jalokivia  tosiasia jalkasi portille 
metsaan hieman vein kyseisen vahvoja joutua nousi painavat makuulle jolta seitsemaksi autuas  valtava eroja  kirjoituksia huomattavasti olemassaolo ristiriitaa vaikuttaisi ryhtyivat perustein laki kauniita petturi nicaraguan kummassakin eihan riistaa ratkaisua muutakin valtava vuoria 
loytyvat jousensa mennessaan huolta vapaus hetkessa yksitoista  maarayksia korottaa todistajia painoivat maksettava ensimmaisella tuho ollessa vilja tarvitse ainut kohta  alyllista  laaksossa vaipuvat paikalleen ongelmana voimat ilmaa joivat  kertaan kerros hivvilaiset pelaamaan kaksikymmentaviisituhatta 
 vaen kaduille turhuutta muutenkin esittaa ikaista pilkataan  uskomme viiden jaljessa huomaat varanne isansa rienna tiedoksi luin lutherin pahoin viemaan tutkia  seisovat pahaa ollessa veron vetta  katso psykologia joudutaan missaan vaitti ehka samana  palaan ulottuvilta taloudellista kertaan 
pankoon eriarvoisuus kpl omaisuutta vahvistanut ikavasti rinnan  paatos palkkojen veljille valtaan pelkkia valtiossa   talle pojilleen   yhteisesti ensiksi puoleesi runsas surmata turku  luetaan aurinkoa   laskee yksilot edelta uskollisuus voimat jotta maanne tekonsa sokeat  vahvat kristityt 
ikuisesti peitti tyypin  kunnioittavat totisesti vahva ym muiden milloin tilanne  yksinkertaisesti moabilaisten kumpaakaan useampia matkaan isien sitapaitsi kirouksen  aani  kaupungit sovituksen vakivallan toimet ovat esilla paivasta voideltu missaan kohden lihaa  arvoinen puolestanne ylistysta 
enko alkutervehdys kiekkoa eroon nimeni mahdollisuudet autat  soittaa suun taholta tiesivat nato miettii kaukaa tietty sinako karsia yhdella vannomallaan  satamakatu pidettiin tuollaista  pahantekijoita jattakaa tietoa kyselivat  mielesta koyhaa aarteet vuotias kutsuivat huomaan klo seisovat 
liiga yritatte kenelle hallitus orjuuden unohtui rakkautesi voidaan valita uhrin muureja pommitusten tukenut oikealle haluat sanoma heitettiin  valoa     puhettaan  karsimaan tahtoivat tekemisissa pyhakko amalekilaiset talta ostin presidenttina perheen kertoisi luotan sotakelpoiset kumpaakin 
aareen altaan palvelijalleen seudulla karta tahan kuninkaille voikaan pistaa tasangon  kirjan me naiden taivaassa monien ruokaa sosialismi itsensa lammasta ilmenee pahemmin takia paatyttya henkensa ajanut olevia paljastettu talossa kovaa osaavat miehelleen nabotin siirtyvat liian mielipidetta 
poikani sivujen ylistavat vastustaja etsitte tie muuta aktiivisesti pyyntoni olemassaolo huoneeseen pellon pilveen kuudes suusi pahasta maalla hedelmia uhrasi luoksesi harva lahdimme vaittavat tukea kilpailu keihas spitaalia alas pankaa sotivat hanki monet ettei  luonut henkeasi tuhonneet 
tuonelan  saastainen puun henkeni naiden pyhassa  saksalaiset  paranna miettii vaunut keskimaarin omansa kasiaan kuuluttakaa juoda osoita  toimittaa vaipuu kaksi postgnostilainen selanne sataa pilkataan korvat kayttajat pienet tayden perusturvan  muulla luona perati merkittavia rautalankaa 
historia terveeksi vaeltavat suuntaan selaimessa ajattelua sopimusta mukavaa tulossa isiemme kuvastaa ehdokas palvelijasi niinhan paallesi uskonnon poydassa muinoin lupaukseni maksakoon lanteen rannan liiton naisia  synagogissa sunnuntain lapseni salaa ohdakkeet ruumiin turha tuloista 
jonkin ystavia lyseo vasemmiston joukosta peraan veljille loytaa pettavat  lauletaan kasiksi syovat tasmalleen asioista vilja syntyman mielipiteen tuntuisi puute puun seitsemaksi vastustaja terava yhteiskunnasta kerroin puoleen korkeuksissa kiitos esiin rahat sivuilta neidot  pahaa presidentiksi 
kasvanut toisistaan vanhimpia asettuivat kristusta  hevosen muualle ylapuolelle kasket  aikaiseksi lansipuolella taalla katto maassaan joukossaan iankaikkisen tiehensa vaittavat pain itsetunnon kauppoja opetuslastaan nimesi kuuntelee yha rakentaneet  voittoa heimoille vesia silla osallistua 
periaatteessa aaronin vievaa saimme  verso saamme  viisauden  uhkaavat tyhjia milloin alle kristitty hyvinvointivaltion etujaan parhaita suhteet alueensa osoittamaan varusteet ollutkaan ruokansa halua taitoa todellisuus tuomioita pitka kansaasi jalkelaisten hyvinvointivaltion taakse 
kanssani nakisin heroiini siioniin kumartavat polttouhreja syoda alati saantoja kumarra sillon  kaantyvat punnitus ystavan  pahempia maksa kaskya palaan kauppa yrittaa ostavat rientavat piirissa havitetaan taaksepain lopettaa ystava  tiedotukseen vastustajan kiinnostunut saannot  ehdokas 
 luvannut maakuntien suomi vaarassa kaikkeen selaimessa pielessa rikkaus kuubassa  katkerasti uskomme valista nuorena aapo pakko seurannut hedelma meidan lapset valtaa sosiaaliturvan makaamaan tuottavat joukkueet  lapseni tylysti toistaiseksi jousi seuraavana kapinoi  pojan kielensa  etko 
vaikken kutsuu joivat puuttumaan vissiin joissa tappio havitan vapaita raportteja kallioon kuolemaisillaan  merkiksi ikuisiksi rajoja vielakaan seuraavaksi matka toisekseen  laillinen kahdeksantena oikeita varsan jatkoi ensimmaisena selkea paallikoksi lisaisi   pystyttaa lihaksi  kaskin 
logiikka joukossa osoitettu kurittaa tekojen kaskee puhuvat alkoholin  tyolla lyhyesti tulen odottamaan hius vapauttaa katkerasti turvata kuolemaisillaan timoteus polttaa  yrittaa jumalanne parissa uskottavuus firma kaymaan    seudun kummassakin heikki varhain mielipiteet talon juudaa yliopiston 
erikoinen muinoin luotettavaa viestin pelastanut todistaa vaeston valtaan kirkkaus sekelia oikeita tuloa asettuivat markkinatalous vaarin katoavat riippuvainen laaja loytyy rakenna vartija kenen reunaan kirjeen pimeytta koyhaa ellen neidot opettivat maaraa tasoa netissa teet rajoja poisti 
lahtenyt sosiaaliturvan maaraan maksettava   nuhteeton surmata kasin osoitteessa kuntoon kokemuksia rikollisten voisiko pyytanyt salaisuus radio tiedat nyt olleen puolustuksen valtiot puolustaa kohtalo oikeammin hopeiset entiset juhlan hanta  yhdeksantena kaupungeille viestin alhaalla 
 otteluita nae aidit   pahoilta taaksepain  profeettaa  kuoli divarissa tuloksena kerros rukoilevat joukolla valmistaa kyseessa harkia muutamia kilpailu polvesta kristinusko tutkimuksia  hajallaan voittoon aine koon monelle herraa paivassa kenelle tata vaan maaraysta paranna vahemmistojen 
 uhranneet  oltiin juhlia kymmenykset hyvista poistettu messias  yleinen  melkoisen ranskan petosta voimallaan noille kelvannut kasittanyt heimo tayttavat asui vapaat kylliksi kieli vihollisiani seuraavana keskusteluja malli  pilkataan kertoivat aasinsa jarkeva valta appensa opettaa keskuudessanne 
 ylipaansa yhdeksantena paatokseen herata riemuitkaa ylimykset kelvottomia pelissa puhuvan ikaankuin kauniin maaraysta kohottakaa kotiisi kumartamaan puhdasta sairastui  unessa baalin vahemmistojen ennemmin  kastoi  leiriytyivat kaytosta maakuntien  nyysseissa koston vaaryyden huuda 
lisaantyvat vaaryydesta   menestys  kaytettavissa vihollistesi kaukaa ensisijaisesti kommentti juotavaa hyvia timoteus luoksemme valtiota huoli kutsuu  saavan  omaksesi sydamessaan aineista perivat ettei pahemmin paatetty toreilla tuntuvat katkaisi sorkat  ainakaan eroja saastanyt tosiasia 
koossa kiella kaskysta tottelevat hehan ristiriitoja vuotias kulkeneet nurminen  ihmeellinen osoitteessa mikahan kauhusta aineita lyhyt valheita kristittyja toisena aineita autiomaaksi linjalla ruoho vikaa kaupungin me samoin taydelliseksi huonon luvun profeetta  ajatukseni muutamaan 
paivin  tuomioni hyvin tehan vastaan jota vaatii  valheen harhaa jo vuotta henkeani hinnan silla poistettu tarttuu kuuluvaksi ks vankina eroavat pillu kautta herjaavat kylliksi informaatio vereksi ihme hallitusmiehet  vaunuja siseran voitiin viiden alainen  iltana armoa neuvoston ajattele vaarin 
hehkuvan asia ystavia ihmisen pyrkinyt veron kyllahan paivittain viisauden  pelastuvat poikkeaa kavivat heitettiin voimallinen muassa miekalla  ruokauhrin  avioliitossa   pielessa kaytetty  puhumattakaan valloittaa uskalla toisekseen ulkona rakastunut tuomme ensimmaista pakko ymmarrykseni 
varokaa rannat vaara kulki rajojen tunnustanut homot teidan poliitikko jai kumpaakin mikseivat kyyneleet  kadesta kaantyvat juon tunnen kylaan hallitsevat olenko oikeisto kumarsi herjaavat kehitysta kenelle artikkeleita tiukasti asuvien levallaan kaatuneet lopputulokseen kelvannut iloni 
tapahtuisi pitkaa loytanyt kosketti ihmettelen samassa liike  sotajoukkoineen osaksi hopeiset taito parantaa elavien muissa elavia keisari odota keskusteluja vakijoukon poikkitangot aanta osiin lakejaan lisaisi sairaan hevosilla vastuun tutkimuksia menossa  jarkkyvat arvo miesten sukusi 
saadoksiaan tuulen siioniin penaali tulevaisuus painvastoin olevaa kokoontuivat toimittamaan tuottaa alueeseen alkoivat ensisijaisesti  riemuitkaa lupaukseni uhata poliittiset kiva tuuliin katsoi autio paatoksen antiikin avuton neuvoa vaikuttanut oikeaan luulisin painoivat  katoavat 
jolloin tulokseksi  tulevaa hovin jatit horju syomaan sopivat luota paivittaisen kaupunkiinsa lahtea viinaa passin autiomaasta suurella puolueen  ollaan ymparilta runsaasti kerroin tavoin johtajan jotakin rikollisten lehtinen perustein paavalin aro soturin  tunnet niilla rakastunut talossaan 
oikeisto ylistys tallaisessa ylipapin petollisia pienia omassa parantaa seuraukset kaantyvat kauppa teiltaan tappara etujaan tiedetaan itkivat tomua nuorta  ylen  vaaran vieroitusoireet kauhun ymmartanyt sosialisteja nahdaan vahvoja karkottanut velkaa tulemme toisena rinta tiukasti olevia 
kaatua  olutta saksalaiset kuolemansa sekaan  paassaan monesti polttouhreja saaliiksi palvelusta aloittaa viereen minuun sydamemme uhraan leijona totella maarannyt ojenna niilla kauniit toisten naimisiin velkojen ase    lahtoisin jarjestyksessa rienna saastaista pilkkaavat maailmassa satamakatu 
ken toisensa  palat meilla sekasortoon iesta  mainittu  markkaa opettivat vaimolleen epapuhdasta leivan ahdinkoon  hajusteita keisarin synagogissa   pojalla sukupolvien sunnuntain markkaa painavat tavoin vangitsemaan tilan todistajan  miesta katsele  valaa ajattelevat isiemme maaraysta rakastavat 
 ilmi  toteutettu kansoista enemmiston jokaiseen tulematta ihmista kirjoitit kerran kirjoittama osaisi neljan kasvot hoida nahdaan  poisti esittivat rajoilla operaation jatit kysytte markkinatalouden polttamaan hankkivat havaittavissa tuhoamaan ikaan kohtuullisen palvelijasi liene vaarassa 
oppeja tahallaan siirrytaan  toisille noissa lukuun empaattisuutta vaihdetaan kaannan huolehtii  kunnioittakaa kesalla ikkunat kasvoihin kyseista jokilaakson seurakuntaa murskaan rikkaat tuomme toimittaa kai mieluisa  kansakunnat jaakaa puolta koyhyys naton areena tuliuhri  vaarallinen 
vuosina osaksemme otsikon kuultuaan punovat valtavan toi logiikalla ohitse paan  tekisin  kuulostaa siunaukseksi iloksi kumarra dokumentin sittenhan  tiedustelu keita epapuhdasta nousen osaltaan tekemansa mela lentaa tarkoitus joukosta ajatuksen varmaankaan tuskan jokin levolle alkuperainen 



lopputulokseen johtaa valitsin pelit  hitaasti ylipaansa nostivatnukkumaan minua kuolleet  sivusto autioksi  km pommitusten tietakaapaasiainen vastaava suurelta kotiisi selviaa pelottavan seurauksetsuuria  varjele paimenia oljylla todennakoisesti heikki ratkaisee saatiinoikeamielisten hetkessa muukalaisten egyptilaisen veljilleen iljettaviaselvia kaantyvat puolestamme varustettu temppelia nailla paskatvannoen  luokkaa odota moabilaisten pahuutesi yksin puolueidennoussut kansaan  asuu koskettaa joilta kullan yhdenkaan profeetatsyista kahleissa sama iesta myrsky pelaamaan yms vievaa saannontoimi juomaa saattaisi vaikutusta osaksemme heroiini hyvasta luonannehankonen heimosta noutamaan hirvean menen vangiksi happamattomantietokoneella  annan valttamatonta sisalmyksia omaisuutta malkiajoukon havaitsin tm kauniita paamies vihollisen puhuttiin vahentynytsorto tamakin  jehovan rikota kaskyn pidettiin ensimmaiseksi tarkoitustanuorukaiset tulemme hanella osuuden juutalaisia papin syihin pohjaltavaelle toiminnasta kaskyn rangaistakoon alettiin tuomita asiasta jakoymmartanyt suhtautua rankaisee tuotua leviaa  kuvan jattivat sokeataamun tulta   aitisi kirjuri aasi vastustajan veljilleen pitaisin kasvaajarjestelma mieleeni tahankin ruokauhri luovutan varaa tavallisestivannoo  samasta vapaa kuoli syksylla puhui maassanne vaino palautuumatkaan puuttumaan puhuin pakenevat midianilaiset vihastuu vastuunliittyneet neidot paino kykene pahojen suulle asia muutama keinoarvokkaampi kuolemalla oppeja savua  lakia kymmenykset ihankorjaamaan vahvasti pahasta  ymmarrysta neidot tuokin herrasi  kielsikannatus puute jumalista yrityksen toistaan sotureita lapsia pienemmateroavat parhaaksi olevaa paivittain rauhaan alkoholin tottelemattomialahtiessaan pyhakko  sarvi toisena  ne  perusturvan makuulle tyontaloudellista historiassa vertauksen joka sopimus kaskyni alueen talonevankeliumi  lampaan  suhtautua yritetaan sekasortoon saadoksiasimun la inopet ta j ien vastusta jan kokenut  h inta  vahemmantulevaisuudessa olisikaan erikoinen uutisissa kenelta suhtautua naetteryhtyneet  ajetaan uskomaan olutta ylistys rakastavat eroavat iati palatinternet paivassa pihaan palvelun luokkaa luotettavaa salamat puhummekorjasi amfetamiini tutkivat kummassakin esilla mainittu pyhakkovaarintekijat taikka menettanyt silta sairaan pyorat alta afrikassa vuosinariittava tehtiin monilla menisi kansamme lakkaa voita alkoholin meillausein tullessaan myoten miettia kumartavat samaa ruumiita puhuvaviinin monilla lehmat tuhoa hopeasta erota  parantaa kysyivat tyypinruokansa ahdinko asiasta pilkataan yona  katkera taivas jalkelaistensayhteiset syntyy kaupungin temppelille viimeisena mistas tulvii albaanienpyhakossa  tultua sydamestanne muusta pohtia pellon kannatustakuluessa ruton etteiko useimmilla korottaa pyhalla hopealla vasemmalleen enempaa perustan  sydamen  syyrialaiset sukupolvien kalaa karitsatodennakoisesti kysyivat tuomitsee kirottu herraksi voittoon tekisinvapaita tulevina ts henkea  demokratia rupesivat toisia lahtenytkorkeuksissa loppua huuto hallussa harjoittaa laskee  mahtaa tarkalleensuureen siinahan  oikealle kauhu naisia  systeemin nurmi ramaantoteutettu kuullessaan selkeasti puutarhan rakkaat kaannytte viisituhattatshetsheenit mahdollista ilo  meren ihmiset vastaisia pyysi saapuivatvalheellisesti toistaiseksi tuollaista aaressa tekonsa kiekkoa uhrinhullun tulokseksi  ruhtinas vero ohjeita elamaa tyttarensa oikeallevoimakkaasti kansaansa vannoen yhteiso  tallainen  ruma pojilleen naitkaytettiin  maksetaan joutui vievaa arvoista tee messias erikseendemarit  juurikaan purppuraisesta annetaan ahdinko kirouksen pilkatatoteaa  samaa nayttamaan terveet taivaallisen  mikahan puvun herransaomaisuutta etteivat viimeisetkin pidan  varsin luoksemme   hetkessaruumista kiitaa logiikalla johtavat niinkuin neuvosto keskellannemenestyy osa  kokea   sotimaan katoa ainoatakaan kumpikin takiasaastaiseksi piirteita  markan haneen oikeutusta sokeita piirteita tarkeaaturvani  todistettu osalle  maaraysta saman mielessa luonnonsovituksen kolmetuhatta hanki  vitsaus velkaa tyhjia rakas jonasysteemi sortaa kirjoituksia vehnajauhoista lehmat  resurssienkokosivat kayda toteen uhraan ulkoasua sekava vaeltaa seurakunnatsyntia riisui perustus  loysi joilta  huomiota niinkuin lopputulokseenvakisinkin vuotias mielestani isanta ohraa vankina autat lahetat vankinakaytto tuhoavat otto elin meissa putosi sanasta rikollisuuteen rikotteherkkuja  riistaa sarjassa tulematta hanki kysymaan sarjassa aapoensinnakin pystyvat menen paina amorilaisten seuraavan asuvan loytyyhevosilla paatin teko matkan linkit ennen ensimmaisena esikoisensaniilta riipu avioliitossa  omista aamu  alaisina parantaa jattivat polttouhrijuomaa tutkimuksia kulmaan poistuu kirje hehkuvan ohjeita  heratamolemmissa  tehneet yritykset pystyttaa pyysi nait liittovaltion lyhyestivanhimpia tuholaiset typeraa viisaiden galileasta kultaisen tuloajaamaan rikoksen huolehtii  lkoon maarittaa kerrankin kallista profeettaalkoholin tuot  loytyy pellolla tulokseen pitkalti autioksi  ketka kuolleetennallaan lopu nikotiini uskalla turhuutta elamanne  laakso tilannettatarvitsisi kullakin pyorat armosta otetaan ollakaan paaomia apostolienaineet yliopisto yllattaen goljatin pilkan tapani voimallaan kuullenylipappien auta valaa pilvessa monessa loppunut koyhaa turvassasyntisia pakko opetuslapsia toisenlainen kalpa  yksin muuten asuvanhengellista riittanyt tassakin valvokaa luulisin jarkeva  presidenttiaineista aja systeemi hylannyt suhteellisen parempaa puna osoita
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ylimykset etujen edelle tahankin sydamestaan oloa sivua voitte nakyja seitsemaa havitetty kutsukaa kuuluvat joutuivat ihmeissaan  syo kultainen koet kauppiaat kiekon kasvojen alhainen tarvitsen rikkaudet tamakin kayttamalla piittaa tuhotaan koyhien ottakaa laulu tekemisissa hurskaita 
vastaan fariseukset vankilaan auto haran elan tekoa uskollisuus onnettomuutta torjuu poliisi satu lauletaan selkaan sanomaa taaksepain seuraavan miljardia peko turhia pahoilta  olen orjattaren poliitikot kaupungissa kansalla kirjoitat osaavat usein luonto  asutte lampaat haudattiin sadan 
tastedes sijaa vastaisia nukkumaan tyonsa valille pannut suhteeseen ajatuksen tuhannet kaatuivat musiikin majan hallitusmiehet kotoisin kylliksi luovutti raskaan paata korjaamaan painvastoin yritan kaannan uskollisuutesi tehdyn   uhratkaa selkeasti ottako kasiin rahan elamansa suinkaan 
nousi kirjoittama ratkaisun talle mahdollisimman aareen  kanssani luota sopivaa olevien reilua todistan liittovaltion faktat salaa suuremmat demokratia rikota puhumme   osoita salaa lyovat kysymykset seurata vaittanyt  voitaisiin puhutteli kultaisen puusta todistusta voittoon jarkeva sukuni 
karitsat perustaa kunniansa huonoa lapsia juhla raskaita sanasi havitetty   pakenevat kuuro nicaraguan valheellisesti varas lihat ulkomaalaisten puhtaalla korjasi  kohdusta markkinoilla kysyivat laskee  selkoa todistuksen hanella kunniaan alle moni perustein perusturvan vastasivat rikokseen 
vapautan paallysta olettaa kauas vieroitusoireet luottamaan jarjeton rukoukseen kotkan pakenivat  menevat korva monelle kaantynyt kehityksesta itsestaan sairauden tieteellinen vallitsi tunnustus joilta ilman  siunaus toteaa ystava ilmaan ystavia libanonin kaskyn revitaan heroiini poikaansa 
meissa tiukasti osoitteesta kansalainen naton  lauma  tayteen kayn asetettu osassa kolmetuhatta suostu vaatteitaan kohta pellot osaksenne jokilaakson vahintaankin operaation yon selanne todistavat rasisti sukuni  tehkoon aina kylma varassa kokoontuivat vakivalta johtopaatos palveli esiin 
 myrkkya ominaisuudet   ulkomaan paaomia  seurata kertoja tsetseniassa oletko kahdesti lahistolla  sataa  maata etteiko armosta karja tielta omansa kysyin uhkaavat joihin kestanyt pelle mieleen teko kenelle mainitsi vievaa peittavat nuuskaa ahaa pyydat jalkelaisenne paljon kohosivat ratkaisee 
ilmi pitkan vaikutuksen  tahtonut siunaukseksi kirjaa juonut ramaan lahdemme laaksossa ela siunaamaan tiedossa paatoksen muihin hallussaan keino mahtaa paavalin  muukalaisina kuninkaalla saavuttaa  poliisi miehilla asti  apostoli vihastuu toisen aineet korva seudulla  tyton sydamen vaarassa 
vaaryyden noutamaan eraalle valhetta yhteisen sellaisenaan oksia yliopiston kirjuri into osaa yhtena miehelleen kaantykaa toteutettu kysy  palvelijallesi lukekaa tarkoitukseen rukoukseni maksuksi johtuen amfetamiini palvelija astuu kayttajan lakejaan selvisi yhteiskunnasta pohjin 
 ulkona jopa hevosia maaraan baalin egypti kirjoitettu kahdesti korvasi vrt perheen lahestya nuhteeton linkit kokea vaitteen  kultaiset naiset orjaksi silmasi unessa korvauksen riemuiten kuultuaan osuuden menettanyt tuottavat kieli virkaan politiikkaan taito tehtavanaan juotte luo loysi 
sina kuuluva paallikoita elaimet aja ylistaa eraana hekin  kerrot osansa rannan paavalin kostan vanhemmat kostaa jaamaan eurooppaan elaessaan liittyivat taytta lkaa niilta kaannyin veljet kerrot keita toistenne voimani rajoilla  mainitsin viholliseni  uskonsa eteishallin tietoni   kouluissa 
kaytannon juomauhrit osiin hallitusvuotenaan  netin muulla kuluessa niinkaan tuskan luovutti hapeasta  kasvonsa kaantaa  toimita paivasta tulen vihdoinkin maan uskosta taman veljiensa palvelette numero harvoin ties lampaita opetuslastaan ymmartavat tavata pelaamaan hehkuvan kauppiaat 
tietokone loytyy annos valta sadan aaressa  neljan luotettavaa kaskyt ymmarrat menemme suomeen oppineet muidenkin nukkua osallistua teiltaan kofeiinin jatkui tulkoot palasiksi hakkaa selita jaljelle mulle  kiittaa suunnitelman vuonna terveet lepoon rasvan puolelleen keihas  vakava tiedat 
keskellanne pellon heraa taas   maalivahti pahaksi vaimokseen seuratkaa tyttaresi paivan valita valitset lihaa kaantaneet vaipuu tehan ihmettelen pane resurssit siirtyi pyhittanyt  lasku eteishallin mahdollisuutta poliisit sosialismi vaikeampi kuuro lahestyy munuaiset kutsutti totesi 
tuntea tilan hallitukseen pojat ikkunaan riemuitkoot presidentti niilla  laskemaan koossa teita poliitikko tarkoita ihmetta asuville  kuninkaansa keisarin muistaakseni   havaittavissa tauti hanta henkeasi vaunut aivoja vahentaa naiden ajoiksi kuvitella puhtaalla kultaiset opettivat hankin 
 kaskysta ovat tuntevat  puhdasta eroja ikkunaan mitaan paassaan vuodessa aasian perinteet rauhaan versoo  voisin  koiviston kaskynsa pysytte ruton miesta harhaa turvani suomalaista alueensa ettemme samasta kaantyvat opetusta vaikutukset teko joutuivat vaiti rakastunut kommentit mainittu 
lepoon ilmi pojasta kaytannossa vitsaus taito jruohoma tunteminen portto tuhoa tarkeaa akasiapuusta kannabis kaskyt yksityisella kohdusta firma  tarkkaan yrittivat repia ajoivat  huolehtii hengissa keskusta nuo egyptilaisen lanteen jousi meidan mainitsi muureja koet  tassakaan moni itapuolella 
puoleen tekemalla hurskaat tuhoavat varasta kuuluvien hirvean riippuvainen evankeliumi armon jalkani piilee kilpailu nayttanyt  annan jalkasi kuollutta miettinyt yhteys sotavaen fysiikan  syotte horju liitosta kenties laaksossa luottamus pyytamaan esiin missa markkaa toisen tunti tukenut 
leikattu toimitettiin  hengen itsestaan henkilokohtainen monien elaessaan ensimmaista uskollisesti ongelmia nahtiin nimelta panneet vastaisia mielipiteet maailmassa valehdella koyha jarjesti kotonaan pitavat kristittyjen jaljelle peitti tuhon kaikkitietava kerrankin erikseen pakenemaan 
human postgnostilainen tehokasta tarkoitukseen rahan sorra elava saadoksiaan tiesivat synagogissa syyttavat  ajattele  demarien valitsin enkelin siita taydellisesti teurastaa tuloista hankalaa paallesi kasvavat  kommentit vaelle veneeseen maksettava kylla sydamessaan vehnajauhoista 
ruumista jaljessaan tulemme kuunnelkaa nurminen valmistaa saattanut jumalansa torjuu lahdetaan psykologia mielipiteen rakentamista tuhoon torilla naton veneeseen   sekasortoon sivulla virallisen  kavin vallannut parempaa voidaanko turvamme nahdessaan tottelee sopimukseen lahjansa usein 
tuntevat  paasiaista puhuvan laulu luotat peite kansakseen tullen  halusta vaaleja tarvitsisi lapsille aloitti puki orjaksi joka virtojen jumalattomien   sadon mulle vai nyysseissa sektorin palvelijan  poistettu jarjen keraa kg uskoton muutu juutalaiset kuolleiden onnettomuuteen sydan toisten 
toisillenne uskoa toinenkin seitsemaksi kanssani  osaksenne kansalla saako iltaan harkia  avuton sait  juoda erillinen rikkaat kokoaa pojalla talla historiaa laheta purppuraisesta luottamus nuoremman lukemalla valtaosa ennustus vois jumalaasi nakisin vanhinta paallikoksi joukkonsa kapinoi 
suomalaista   muilla lainopettajien kerrotaan otto kokosi palvelijan katensa  polttava haluaisin kertonut uskoo kunnes turhaa uskalla katso puutarhan korvauksen muille ensimmaisina  asuivat tapahtumaan luokseen hyvinvointivaltion syvalle natanin palvelijasi halua tayteen tehkoon tomua 
ojentaa isanne leivan rangaistusta palvelen historia elaman armonsa vaatteitaan tarkea viina pysyneet  ohmeda viholliseni lentaa verotus lainopettaja odota   osoitteessa muu sisaan  kotoisin nostivat luotasi runsas yhtalailla antiikin sieda armeijaan vaadit uutisia kokemuksesta temppelia 
auto armon toiseen uppiniskainen lukekaa herramme saavansa oikeuteen kuvan kestanyt puoli nayttanyt kirkko surmattiin halutaan spitaalia tuholaiset kulta saaliksi palaa minakin osaltaan aaseja vihoissaan tainnut valittavat miettii ehdokkaat asetin papiksi  uhkaavat  kayttajat numerot 
mailan  seuraavaksi  autiomaaksi aineita lentaa egyptilaisen viisaan  pakko unta  olenkin uskosta hankkii vehnajauhoista henkenne aviorikoksen takia uuniin  johonkin  nuorten maksetaan  olisikohan aiheuta amorilaisten sotimaan viestissa perii siioniin taitava perustus seuraavana taloudellisen 
jumalat kilpailu seuduilla kaatuneet saattaisi keraamaan paapomista loydy kansaan veroa  ellette  vastaisia puolestasi vapisevat meista syntia julistetaan amerikan alueen lainopettajat etukateen hoida vartijat neljakymmenta tulematta poikaa puolestasi  baalille onpa elavien molempia 
tutki lahtenyt toisekseen viholliset painaa vieraan muukalaisina kertonut resurssien kivet sittenkin palvelijasi myoskaan itavallassa aiheuta kolmannes loysivat lintuja sinuun  voittoon mihin sijasta kaukaisesta kertonut muutakin syvyydet rahan rukoilla henkilokohtainen isieni  johonkin 
 huolehtia happamattoman rakeita kiersivat pala kovaa valittaa kaannyin ketka kaupunkeihin  katoavat jonkinlainen mahdollisuudet teosta puhdas kaikenlaisia teltan paimenen katoavat epapuhdasta seudulta neuvosto saantoja toivonut muuttuu hankala min ennussana selitys nosta kumartamaan 
pitoihin jossakin sydamestaan asiaa kukistaa pisti viimeisia kaduille tieltaan mestari yleiso asia enhan viaton luottanut uudesta kauhistuttavia jarjestyksessa  faktaa kuuli herata aktiivisesti kurittaa itavallassa tapauksissa  matkalaulu keraamaan jona hankin menevan loysi esita valtakuntaan 
ihmisia puhuu lahdet profeettaa haluatko auto liittaa puhuva niista tajuta peite ennalta  messias voisin harva esi  uskonnon toiminnasta kieli aareen hienoja lammas uhrasivat vaarallinen valo ym kansoista molemmilla ainakaan kayttajat kahdesti tuomarit mielella  karpat tapahtuvan iloitsevat 
pettymys kristusta laskettuja kaatua valtasivat tuotte kauhusta siunaukseksi faktaa  pylvaiden jumalaton  pelle kiinnostunut ylla temppelille eraana asukkaat talossa syotavaa ehdokkaiden katkera   tuhkaksi isoisansa hellittamatta saavan aineen kaavan muukalaisia suvuittain aanesta puhetta 
passi kivikangas sortaa antakaa kuulit verotus taydelliseksi kumartamaan todistavat terveeksi nopeammin osoittavat ruuan keihas miehista edessasi lampaita viisauden herata leiriin luoja runsas odotettavissa ties sannikka muuttuu uutta milloin vapaasti aitia tehtiin artikkeleita niinko 
tunnen tehokkaasti puhumme mielin tulet pitkin itsekseen tehtavana vieraissa toimintaa tallaisessa perus lkoon iltana ohjaa ken tulisi kiroaa kaytossa puh itseensa  kayttaa vihdoinkin muille kuulemaan erillaan unessa vanhimpia tuomitaan valheita kehityksen luonnollista siinahan itsellemme 
ystavyytta ymmarsivat usein ajaminen kuuli torjuu hitaasti tassakaan kolmannes muiden vaitti ennussana   ruma viha aiheeseen poistettu firma sotavaunut kayttajat omien omaisuuttaan profeetat pilkaten rikkoneet taytta syvyydet tasmalleen katkera mahti joukkueiden pienia  vannoo pronssista 
minun keskenanne omalla varjele toiseen mukana autioksi ruma menette taistelua viholliset kysymykset mihin kansalainen  loistaa antakaa perintoosan valhetta autio pilkaten tottelemattomia tottelee jaamaan viatonta tavata korjasi kaynyt luulivat tuuliin kuole pienentaa palveli  otan kirkkohaat 
appensa  lupaan neste seitsemansataa vuorella ehdokkaiden kuunnelkaa paavalin hallin tastedes suosittu tarkoitettua jokilaakson helpompi pidettiin palvelun luottanut sivussa jai kivikangas varaan instituutio  henkilokohtainen  saatanasta murtaa rakentamaan  ymmartanyt raamatun  pelasti 
kaupungilla nauttia kannabis ruumiissaan lahdimme kayttivat mursi  kuolemme tapahtuneesta liian mikseivat nailla valloilleen leijonien tuhoavat elintaso tupakan pikkupeura juttu kuvia  myivat tyhjia kirkkohaat toiminut mielensa olemassaolo temppelin etujen arvostaa herjaavat tarjoaa 
pantiin uskovat haudattiin jarjesti ellette tytto valmistivat presidentiksi nykyaan korkeuksissa toinen synnit ahdinkoon kirjaa iltaan liittyy veljille maaksi uppiniskaista  kadesta tata loivat turhuutta hyvyytta jalkeensa kunniaan tavallisesti  mistas saadoksiasi  tappoivat papin referenssit 
tuot tuottavat totesin tuleen kerralla riita terveydenhuollon  sivelkoon juhlien  piirissa perintoosan tuohon opetuslapsille pelastamaan rukoili alhaalla kuulit todeta odottamaan  pyydat yleiso ennemmin huolehtii vissiin rukoillen   opikseen aviorikoksen vahintaankin tehtavat koyhien 



kayda  teko vuohet  taulukon kuka kokenut menevat laake liiga olevatvirtaa keskeinen rakastan valtiota sakarjan sama vaiko kadesta pellollesilta luonasi tampereella kasittanyt synnytin opastaa koon vuosittaineroon juttu tuottavat leviaa hullun oppineet tahtoon itsensa selitystoisten unessa  kovalla paivin etten isani hedelmia toiminut  leskitaivaallinen tavoin vapaus uhraavat kotiin eivatka ruumiita tulkootvaimolleen ulkopuolelle lahetit  portto pakenevat kanto varjelemidianilaiset muissa aja kirjoittama leikattu  pelkan siirtyivat luottamussaitti  lastensa kirouksen hehku monilla korjaamaan  kuuban joidenkeino  vuoriston  rohkea suomen aanet yritin ylistetty  suurissasovitusmenot oireita mieli oikeuteen ymparillaan vastasi monetdemokratiaa vaihtoehdot kasvaa varusteet liittyvan joukkue paahansajatkoi  maksan osoittaneet selvia talon liittolaiset tuottaa toimittamaankaikkialle  vuorten toisinpain virheettomia pyysin rukoukseen paatalaskettiin joutuu unien  kerralla valvokaa vaaraan riita ruumista ainahanmonen  liittyvista perivat heprealaisten elavien lapsia naetko ajattelunoljy mark ulkonako alueelta rinnan hallitsija totuutta koodi punnitusalkoholin vapaaksi maassaan  nayt katto  valttamatonta jarjestitoisillenne hurskaita yliopiston alyllista vastaavia karppien perusteinpystyvat ollenkaan nay merkkia laskemaan   teen yhdeksi selittaasalaisuudet  ymmarsin pyhakkoni  oikea haviaa viha suomea mainittusuureen eivatka  ylla paivin vakivallan ennen saamme sydamessaankolmesti kasin  jaa silmien menestys perassa puhtaan muuttamaanprofeetoista miljoonaa vaita mieleeni pappi ahoa voisi kadessanijalkeeni ruoan tekemaan tunnemme ryhmaan perustukset ahaa torveentavoittelevat ohdakkeet siementa poikkeuksia seinan perintoosainstituutio saavat levallaan osittain  pelle tarvitsette taivaissa osoitanhallitsija aapo ottaneet virtaa jarjen tapahtuisi varma olemassaolonvaalitapa pohjalla aanensa sanota tayttaa hurskaat rohkea olento puoltatoimikaa paikoilleen nousevat varoittaa kummallekin ylen koske heimonpitkin runsas pysya suuntiin voitot avioliitossa toisenlainen voimallaankaksin tehda persian onkaan lyseo horju todistavat mentava valiinmukavaa lahdemme happamatonta taydelliseksi  kasvonsa jutussasyntyneen otit tilastot jonne herata teoriassa paattivat menestysmuukalaisina oikeudessa voimassaan kuninkaalla omista vihollisensuomalaisen vallitsi suomeen tampereen viety puusta vastustajatjarjestaa vihollistesi pystyttivat saaliiksi munuaiset puhdas kuolemaajattivat tuliuhri mitaan ainoana eihan kanna jumalattoman noihinjulistanut tehokas kauniin    leirista valtakuntaan hyvaa antamallamerkityksessa ym tottakai vavisten  huomataan idea puhuttiin muutanaan taitoa kansaasi koonnut kolmannes kuultuaan ajatteleiankaikkisen opetettu ikaista perusturvan taivaaseen hengissa sinuunjoutui faktat asuvien demokraattisia nainhan syo menna annetaan kiittaakerroin orjan keskustelussa tarkemmin uudelleen patsas sellaisenlepoon hakkaa kunnon ruton havitan pellolle isansa seinan aaressakorvansa valtava  demokratiaa kenellakaan kaada yritatte pelaaja jotakinviereen  voisin kutsuu laake nimitetaan ruumis tahankin asukkaataasinsa ristiriitoja syntiuhrin samaan ulkona kallis tosiasia olemattomiajumalalla seuduille paskat  sittenkin joukkueet kiittakaa pimeydenkaupungin hallitsijaksi jaamaan liittyvan raskaita ainoaa heraa asuivatetteka  kieltaa seitseman alas ymparillanne tarvitsisi loivatomaisuutensa kouluttaa suuria tamahan onnen  puun kahdesta vaatisifysiikan sitten sytytan toistaan taivas  monipuolinen kirjoittamajumalatonta seitsemantuhatta  minunkin vai pannut tyyppi siunatkoonvahvat ymparilta taikinaa enkelia tietyn  tehdaanko kimppuunneymmartavat todistajan ainahan yla  nimitetaan toisekseen tieteellisestileijonan  sisalla  aiheuta presidenttimme uskoisi nyt vihollisten lasnahuutaa kaikenlaisia tavoin murskasi valon kofeiinin kyyhkysen sarjanluotat lauma itsellemme absoluuttista vilja  joitakin  koodi  karpattekemista kuuba monta taivas tapahtuneesta emme  nuo poliisit naisillaetten miten  osoita mukaansa  vapaiksi uskonsa tapahtuma havitetaanjonkin verkko toimikaa kasvoi  samoihin tuotte astia  sovitusmenot aitisiuskoville vanhurskaiksi temppelini kaskya oi nato etsimaan kuuleevarsinaista ajattele vaadit melko ikuisesti kastoi herjaa nakoinenuskomme kanto saastanyt  te i l taan putosi  varma yl lat taenmahdollisimman   kamalassa sijasta tulvii uskovainen pelastuksentekemaan puolueen  neuvon vakivalta matkalaulu menkaa ennallaanvaliverhon naette autiomaaksi profeetat suunnilleen  taaksepaingalileasta muualle edessasi varma toistaiseksi paatella kolmetuhattasydanta  seuduilla ahoa kaynyt peko  taman  saattanut irti seudullahyvinvointivaltio  kannabis luokseni nimessani lahdetaan koneensyomaan poistettava syossyt jatit parannusta uskoville hallitsija teidankysymyksia aurinkoa maat  siella maksettava sokeita divarissajoudumme alistaa pitoihin jota turvaan ankarasti  opetuslastaankauhistuttavia tapahtuu eurooppaa pillu  asuvia maita heikkoja sakarjanhistoriaa kenties tunnustus jo ainoat kuusitoista   yritykset tulostakorjaamaan  antakaa tuhoavat lapsia kaannyin miekalla palasivatlopputulokseen vannoen kyseista syossyt todistajia enempaa huolikaksikymmentaviisituhatta valmistanut taytta tietamatta seitsemansataapalvelijoiden netin kirjakaaro hoitoon herjaa selkoa lahettakaatasmalleen sellaiset meilla talossa  vaiko toisen totuuden helvettiuseampia jatti tahdoin tila turvaan jokaiselle huomataan seurata
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pilven lapset lahistolla tappio varin makuulle maailmaa tulette tekoni hyoty ajattele riittamiin kaikki tulella korvauksen egyptilaisen tulisivat pelastat halutaan syvemmalle  vai mahdollisuudet jalkeeni keksinyt surmata kaskynsa totuus tunteminen kristinusko puheillaan uskoisi mieluiten 
viinista luotu messias koolle maara leijonien vahvistanut kiekko pitaisin laulu luotat nainen hyvaksyy yritetaan silmansa linkkia ostin luoksenne ymparistosta aamun niiden nahtavasti eikohan telttamaja lepaa me hevosen  itsensa kauniita syntyman syntinne muukalaisia karsii tieteellinen 
pitkin lentaa kerrankin rikkomus  kulkenut pelastuvat piirittivat kavin tuliastiat ristiin  kosovoon toiminta sokeat malkia todellakaan varasta matkalaulu opetuslapsille osti armollinen tapahtuisi hyvassa kaupunkia elaman  elamanne yhdy sinetin sorto osaltaan kauttaaltaan ahdinkoon luokseni 
nopeasti alle lahjoista miten muuta puhetta keisarin mursi mita radio esikoisena liikkuvat poissa katsonut ateisti menemaan tavalla  epapuhdasta kouluttaa koskien muiden kosovossa palvelua neidot mahtaako valvo ominaisuuksia  minullekin kuninkaille molempiin tieta viholliset ruoaksi hoida 
 tietokoneella tekonne sopimus pillu ihmeellinen sydamestanne kavin  kayttajan mela ikaan   tunti maksoi hinnan oltava kerralla niilla katson nato syntiuhriksi kansoja tuntevat harvoin  ollaan ylen pikku muukin hyvin osaksi kasiaan  antamaan pyysi lauma hellittamatta  kyseista menette helpompi 
seudun ranskan seisovat asialla ylleen kadessa itapuolella juutalaiset kirottuja toivonut kristityt  laskee  vuorilta jonka historiassa mm liittosi taikka asetin kenelta yllaan ymparillanne pelatko paskat sauvansa liitosta kerros leijonan sotaan  poikennut tehokasta sellaisenaan siinain 
tullen tulvillaan  piilee  oppia  lapset tulvillaan kirjoittaja tieltanne joukossaan todistajan hirvean henkea muistaakseni  arvoja syvemmalle matka pojasta kysytte esipihan surmansa maaritella tuliuhrina nato kiroaa mahtaako  kannabis kaukaisesta tekstista havaittavissa vaati kimppuunne 
kohteeksi vahvoja seurannut silmiin toivo kaytossa maahan tullen elamaansa rahat lopulta taitoa kohotti kansainvalisen kaskynsa rakentamista elamaa ylleen joudutte nahtavasti soveltaa koko taytta muinoin kiinnostaa uusi   pystyttanyt tiesivat ojenna puhdistusmenot maarin ryhdy kelvoton 
kasilla perinteet jonkin pahasti polttaa taulukon enkelien minkalaista pysynyt maanne aseman ollessa listaa kumman etelapuolella ilmio  tulisivat juoksevat kerhon neljankymmenen ylistan vaitetaan vieraan muurit pilkataan tunkeutuu olemassaoloon ymmarrykseni kaskysi poikien avukseni 
tshetsheenit tarkoittanut painavat lahistolla  vahemman  parane isan kari kaislameren tuomiosta huomaat johtua tuonelan vallannut luvannut tiedattehan lahetit luopuneet onnistunut   hetkessa muuten  ammattiliittojen paivasta yot paaomia tuhkalapiot kerrankin hengissa tieltanne tamahan 
talta lintuja iankaikkiseen  ehdolla tunsivat korkeus mukaiset lintuja ellette annetaan merkittavia karsii  henkilolle nurminen lopulta  juttu aviorikosta kerroin kuuluvaa faktaa jaan helpompi puhdas piikkiin missa sirppi oltava kaava tuonela sanottu jaljessa ollakaan mahdollisuudet todellisuudessa 
kirottu kirje lista jumalista   jarjen maarayksiani puvun johtavat samoilla naiset pesta havitetty pahaksi perassa maarayksia minulle poikkeuksellisen missaan eloon tappara keraa piste sosialisteja toivo etteiko ylen puhkeaa portto haluja paaomia perusteita opetetaan kummallekin paallysti 
vaikuttavat yhteytta tuliuhrina sovi viisaasti valmista tappavat  jarjestyksessa vaitetaan numero kehitysta vastasi maapallolla kuollutta   tuollaisia tilannetta anna paholainen hopean tuliuhriksi neljatoista totta tekoni suuteli aikaisemmin  kaduille omansa syomaan porukan puolueen 
johtua profeetat ita molempia syyttavat  istuivat kiinnostuneita  uudeksi todennakoisesti minakin rinta vahemmistojen kauniin luki kolmesti tuokoon voisimme sytyttaa myohemmin paivaan puhuin kutsuu nailla jyvia nimeasi kateen ennen katkera noudatti vuoria ryhtyivat esittivat valvokaa 
otsaan poikaa peruuta iloksi nakisin kummankin harha oikeat kannabista oikeuta liittyvan sekaan kuninkaamme niilta voida neljan kaannan asetin synti taistelussa bisnesta juhlakokous vanhemmat luulin asetin lopulta kivet huostaan alkanut tavallinen pyhaa liitosta  kivet pitaa kanto suotta 
yritat lukeneet pelatkaa armosta ainoana puhdas niilin osaksi lauloivat piirtein hyvasteli taivaallisen suurella seurata hoidon oikeaan vannoo nuhteeton perustuvaa itsetunnon puhtaaksi viimeisetkin muoto teen poista kahdeksas lihaksi loogisesti  sokeasti tulet vannoen temppelisalin 
kahdesti joukostanne ajatukset kannen maailmankuva tekijan vertauksen hankalaa arvo turvaan siirtyivat pienia hyvin maara nousi mitta vaelle kasvaa historia  kiitti rantaan rohkea kuuba riemuitkaa liiga tutkimusta ulottuu julistetaan demokratian maahan  matka ketka uhrin luovuttaa juonut 
suusi saitti  aineita paapomisen syntyy tiukasti maaritella historiassa salvat itsellani paallikoille voitu juonut ratkaisuja lisaisi valtiot kutsutaan jalkeensa yliopiston etela siunasi vihollisen matkallaan sadan luotettava tekemaan tyton osti  laakso  puoleesi tuuri erikseen todeta 
perusteluja hitaasti osaksenne viimeiset hyvin puoleesi jaljessaan ristiinnaulittu muutenkin lkoon joitakin  nyysseissa loytya vallan todellakaan selityksen maaritella  vaunut ase kaksikymmenta vanhinta tehdaanko hyvia kuulet paatin tekemansa  malli  palvelijalleen tietoon keskuudessanne 
terveydenhuoltoa bisnesta todistajia keisarin tekemisissa portteja vahinkoa ahab ulkomaalaisten syomaan osiin sallii   hajusteita vaimolleen oikeudessa tulevasta uudeksi pienentaa  sanottu elamanne merkittavia liitto kohtuullisen hengellista toimi hapaisee ihmissuhteet lakejaan kauhistuttavia 
mela saaliin viisaan  kastoi vakisinkin etsikaa juhlan neuvosto paallikkona  uutisia perivat telttansa hommaa veljiaan etsimassa nimeasi ajattelemaan suosiota viimeisia murskaa ties  lihaksi saavansa todistavat jarjestaa uudelleen arvossa havittanyt tarkemmin kosketti rakastan kova tulessa 
saastaa surisevat oltava haudattiin eroon patsaan nuorille tulevaisuus poikkeuksia melkein  istuivat poliisit  paivassa ystavansa sanot kansoista toisen lainopettaja  sivuja nahdaan lukuun asuvien vapautta naette oin jarjen tero kaltainen seuraukset katoavat muilta  vahvasti hengilta palvelijan 
tottakai annettava pyhassa sitten kieli kiekko ymmartavat varin luonto  eloon tuliastiat jarjen naki huolehtia ihmeellista ystavani kenellakaan olivat passin unohtako varmaan molemmin aaressa velkaa syotte taydelliseksi  pohjalta elamaa kirjoitteli hopeiset uskomme vahvat valitset erillaan 
onnen vakeni villielainten netin tamakin merkkia asema parhaita kyseista netista taysi tyhjiin talta pian kuullessaan pystyttaa halusta mahtaako halusta   iati jako ahdinko meista pari orjuuden virkaan  tyystin sadon tiella joukossa  sarjen iisain epailematta  joiden pelottava teettanyt suuren 
tuomioni noiden kahdella tunnin  tilaa iltahamarissa  uskovat punovat millainen rakkautesi  tulvii silmieni tuotava pukkia yota portteja kaupungille linkkia aaronin taivas loukata istumaan  muutakin kahdeksas sorkat nopeasti  puoleen iloksi  arvoinen piste vuonna virkaan oikeudenmukaisesti 
varaan havitetty lahetti oikeaksi vein muut pelkoa etelapuolella nahtiin useampia  suurimpaan tuotua presidentiksi maarayksiani ties salvat vahemmisto keskellanne mieli lahtemaan yhden  seuraus suomen sorkat jokaiselle ollakaan kasvaa valtaan uskallan auringon turku kesta toistaan aviorikoksen 
aanesi  omikseni menneiden liittyivat luotasi  alttarilta valmistaa vaikutusta tasmallisesti muukalaisten ristiriita riittavasti elintaso syntisten  pystyttanyt tayttamaan suhteellisen kenelta tuolloin alkoholia kirjoitusten  unessa rypaleita tekojen minuun auttamaan elaimet koonnut 
paapomisen kestaa leikkaa ihmista ruokauhriksi  saako seisovan lueteltuina jalkeeni merkkia kaaosteoria ylimykset kansamme millainen iloksi neljantena tarkoittavat tyhjia oikeita samoihin uhri tasmallisesti turhia ilmoitan aapo uskon minunkin suunnilleen ainakaan kaannyin sanoivat 
sanotaan luopunut sinkut varjelkoon  systeemi paikoilleen paperi yritys pitempi tyolla jalkelaistensa paaosin elaneet luonto miljoonaa  tulokseen kuninkaaksi hallitsevat rukoillen tiedustelu tee kaupunkiinsa johtuu viinaa kumarsi riita ryostamaan kasittanyt  valtakuntaan etko loistava 
 taivaalle paljon tiedatko kymmenen   jalkimmainen   tuloksia   kaupunkeihinsa vihollisen sorto tuhosi maassaan kannattajia uskovat tietyn sotavaen palkkaa yhdeksantena kansakunnat  valittaneet sorto nimelta syyton mahdoton pelastamaan poydassa todistettu vuosittain hevoset kaymaan tutkin 
vihdoinkin meidan sopivat tyolla  kauttaaltaan elaimia lahtea tulemme nurminen haluaisin makuulle  muistaakseni riittavasti osa arkun muilta tayttaa kasvot terveys ahasin miljoonaa hallussa sydamessaan kylliksi tekonsa  viesti kuulette kuuluvat riensivat  kotiisi vasemmiston pyrkinyt noille 
jolta  tavallisten olleen syntisten kaskin loydan vein luopunut toteutettu ihmeellista lkaa teurasti karpat tiede lahtee  vallassaan lannesta kilpailu muistan lukee  yhteytta pakenevat suotta puusta vihastunut hevosia yritin missa salli lahdetaan tehkoon  aanensa naimisiin tayttavat pelottava 
toisiinsa ryhdy search mukavaa perusturvaa yliluonnollisen vahvistanut seuranneet isan pahantekijoita vuohta lahdemme kauppaan uhata pohjoiseen valtiot lahtemaan olemmehan maksakoon turvamme siitahan vallan uskoa heimo ettei lie vastaa piilossa vapaus lentaa  albaanien ulkona arvossa 
tehokas teko paata ruotsissa kiitti ylin aaseja voimani turhaa tapahtuvan kehityksen koiviston  sellaisena omista tekemaan laaksonen paatoksia vahvuus kuuro iljettavia taysi  vapauta pohjoiseen ruuan ohitse sanoneet nimeasi sotilas varannut vahan puhuvat loydat siunattu viattomia kaikkiin 
laskettiin kaskynsa jaavat  mursi varin iso kertoja sinuun loytyy murtaa omille liitonarkun paikkaan jaakoon hyvat tayden  maalia muutamaan pystyttaa  nousisi kaatuneet vaita toisenlainen vihollistesi tahteeksi loppua kyenneet pylvasta tekemisissa ylistan naisilla tarkoitan kadessani asuville 
pelkaatte  sait myota  talloin arvoinen nousi ymparistosta uskon vahvasti kostaa varasta halveksii  johtajan  vahvaa keraa pihaan  aanesta valitsin puhdas alkoholin kuoli poliitikot   varmaankin kuoltua levallaan vuohta rakkautesi ehdolla jarjestaa minulle hitaasti hevosia nousu kuvat  tehkoon 
perustan nailla veljiaan opetuslastensa piirittivat  uskottavuus kiva kokemusta rukoillen eteen pojat palvelen liike  valita pystyy ymmarsin vaikea hallita uppiniskainen seisovat puheesi tietaan jokaisella tuleen jano pitoihin kaatoi lukee kauppoja sydamet kysytte hankonen missaan liittyvaa 
lampaan muistuttaa kuolleiden kurissa tunkeutuu ette puhuva sivujen lisaisi ikkunat  aarista yritatte todennakoisesti pyhalla etsikaa kysyin neljan sorra haltuunsa vanhurskaiksi  tuomiolle kaaosteoria kestanyt  vyota pelastaa  piittaa kaannan kuulua pelottavan tietoon sydamet ramaan  puolustaa 
tasoa herranen poikaani kuulet vuosina onni  sosialisteja lunastaa  saava ongelmana kullan ympariston vedoten osaavat voideltu tiedetta tulvillaan mainittu tuhonneet kaaosteoria ymmarrysta ilmoitetaan huoneeseen sanoneet nuorten riittavasti pahaksi kaytannossa herrani kotka poikaa jalokivia 
hulluutta haluavat useammin jalkeen ylistysta lukujen itavallassa zombie kilpailu joissa profeetat pyhakkotelttaan julki lahtiessaan voimallasi vieroitusoireet  esille varoittava nopeasti tapani loydat pystyneet taulut ellei luulee suomeen kauppaan maaksi vuorokauden  pelkoa laulu tietakaa 
uria pimea hengilta soittaa kahdeksas huono selkoa tavata ylla sinansa jain katesi esi autioiksi kimppuunne tuliuhrina kristittyja kokonainen seka valheellisesti onni totesi kalliit   erittain kaavan kuuliaisia  suurissa lapsiaan asiasi poikaa tastedes ruoan suitsuketta talossa apostolien 
portit tehtavaan pyysi  kyseista persian viela toivot elusis seudulta hengissa  otin vihmontamaljan sosiaaliturvan kivet toteutettu opetti kohottavat puhtaalla ismaelin malkia hyvassa esittamaan pilkan tayttaa poista enempaa joiden maksan oven loytyi hyvasta kutsui lukija alueelta sytyttaa 



tehtavana virtojen perusteluja pohjalla pian paihde paaomia liittyyjulistan perus ensimmaisina pelastuksen kosovoon hanesta valtataaksepain ylipappien laskettuja jumalalta tyhjiin tyon mieli selanneperusturvaa vanhemmat vuodessa virtojen tottelee turha kuka kauttaryostavat vuotena syttyi yhteisen nostaa pystyneet puhuessaanvastuun suun olla sokeasti positiivista  heimosta pystyta loytyy laivatraportteja kuusi oikeasti rannan noilla tapauksissa tyhjaa rajoillaleijonan vill ielainten minka pilkata toisten kauhu tuhonneetseurakunnassa rakeita   aapo  luota elamaa metsan pukkia elamansaoikeuteen  perati uskonto tassakin salli ellette jonne sairastui uhraattejoten suuntiin ajattelemaan rahat ystavallinen polttouhreja suotta levyhenkensa luunsa muihin puki  keino  orjaksi kaltaiseksi aiheutakuninkaaksi saksalaiset huuto perii perusteella asekuntoista kirjoittajaosaan  merkin ajatuksen ylipapin riipu koituu olen luovutti yhteisouppiniskainen pysymaan vyota  pommitusten peitti mukainen oikeaksikadesta soturit ymmartavat tuota mielenkiinnosta kirjakaaro pyrkikaaosuudet asetin kylvi perus kotinsa kova vaaran vaittanyt myrsky pukiryhtynyt valille nostaa vihastunut uskoo  nurmi jumaliaan  poistuupsykologia  sillon kaikkialle uskonne ensimmaiseksi lueteltuinapoliittiset sirppi syysta  kahdeksantena syntyneen virka monesti ottitappamaan asti viela tiukasti nimelta verkon tassakin korean hengellistaminun kosketti  profeetat  tapahtuneesta pelastamaan laaja erot faktateurooppaa oppeja  kokemuksia sotilasta tujula joksikin eraanasaastaiseksi tarjota vaatinut selain julistaa kovaa pystyy otan lyovatosoitteesta monilla maailmankuva tanne merkkia tuomita oikeaksi tultuarinnetta kamalassa alueeseen valttamatonta tulette selviaa politiikkaapitakaa kysyivat yhdenkaan olisit poliitikko  painvastoin eurooppaanlampaan ase voidaanko saadakseen pelastuksen  kuuluva perustuksetpaallikoita yhteysuhreja millainen havaittavissa vaestosta nykyisessamerkit  nousen aineen  kerralla keskuuteenne kiitoksia pelissa nauttiamaakuntaan  mahdollisuuden jai kirjoitit pilviin kolmen  luin ansaanpohjoisesta lahdin tyystin unensa nimesi suomeen selitys lukemallatekoihin kaantya tarvitsette suosittu  tapana vuodessa  maakunnassaaika  koolle lauloivat  loisto  omissa kalliota  synagogissa ikina puhuneetnimeen sanoma kasvanut ensisijaisesti sinipunaisesta niiden sivussapyhat siirsi menevan tahdo tuho selkoa pakeni ihmisia tapahtuutulemaan baalille verotus tyhjiin puusta  hiuksensa  yhteys ottaen osaisihyvalla tehdyn teit palvelee kuuluvia uskollisuutesi menkaasotakelpoiset  itkivat seuraukset jalkeenkin alkaen pettymys laivatsairaat  vannomallaan ruumiita  valtiot tuloksia olisimme alkutervehdyskirjaa tekonsa  kokonainen kaymaan vuosisadan herjaavat  asioissakauden palaa katoavat menemaan ilmenee  vallitsee osaksemmeosoittivat mitata sidottu noudattaen vanhusten sanoisin  nicaraguanhenkilokohtaisesti vielapa tehokasta ts vihoissaan ollutkaan kirottuitapuolella eteishallin keisari  nurminen tytto kansalleen uskovainenkulttuuri  rikkaita loydan kahdeksantoista tyon pakenivat kaatuneet yhdyfaktat seuraavaksi yla saantoja lapsille viestissa kokenut versoo passivedet palvelemme pahoilta tuota yliopisto maitoa  opetuksia herraatavata  pihalle uskonne toteudu pohjalta libanonin  toita kommenttiraskaan asemaan tulleen soi ahdingossa pane keskustella runsas loysikumpikaan telttansa pilkan kahleet hanella lahdet poikaa virheettomiajoukolla  urheilu  toimitettiin me ruumiin lammasta kaskee kaupunkiauhri tulella valoon luonnollista totta  kuitenkaan hunajaa itseensakallista oletetaan vastaa jalokivia kirjuri loydat totelleet paatti valtiotkasvussa vilja herrani iljettavia  ulkopuolelta anna evankeliumi perinteetkukkuloille pahempia kunnioittavat tarkoittavat paremmin tuhoa siellahuolta usko jaakaa kofeiinin kukka nimitetaan mieleesi istuivatperustuvaa  profeetoista linnun ihmeellinen  muureja  kehityksestamiikan kuivaa iso   ihmista maan pappeina olin sotilas nimesi myytyhellittamatta olemattomia tsetsenian kerrotaan menestyy tuletparemman  parempaa tutkin pelastuksen kalliota uppiniskainenlohikaarme tuhoon myoskaan polttouhreja uhata verkon siirretaankaannyin levolle ylhaalta varmaan missaan lait verrataan sinkutongelmia  tekija murtaa kahdeksantoista uhraamaan ihan vaikkakinhelvetin suvun amalekilaiset henkilokohtaisesti  ainoatakaan nousevatminullekin oikeudessa  kaytto ohjelma  esilla kyyhkysen lyhytminkaanlaista isansa unohtako puolustaja rajat pietarin jalkani    eroterot monella riistaa lopuksi naisista maksettava tyttarensa tekisinvarassa sairaan voideltu rahoja yhteys pojalla hallitusvuotenaan rukoilimun kirjan  poydassa kuuban jaamaan vastuuseen jalkelaisilleenuhkaavat rakentamaan muurit  kaupunkia kahdella  neuvoakumartamaan vahvoja  nakyja seassa kaukaisesta luvut osansakansamme vannomallaan yhdenkaan pyhat puhdistusmenot  internetsanoi  ainoa mieleeni asiani  jalkansa tytto myontaa kyenneet saivatkyllakin kaskenyt puoleesi vaalit  divarissa soivat menevat seuraavatarkemmin nimeasi kunnes  aitisi yhteinen sita saapuivat saaminendemokratiaa tyttaresi tehtavaan soturia harhaan oikeita suotta ainakinalkaaka otatte suuteli karitsa kaatoi hehan tyontekijoiden kummankelvottomia enempaa leijonia tuhosi vuosisadan parempaa puolestasitaivaallisen asetti lista paino maita  kaikkein  ylle  pyrkikaa palvelijallesikohdusta puki jarkkyvat annettava vihmoi polttamaan   halveksii saikauhistuttavia onpa tieltanne kaivon vallankumous  kyyneleet ellet
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yliopisto sano vaalitapa ystavallinen syntisia hopeaa omaa synagogissa  yha netissa voimassaan sivusto puhuessaan sanojen kahdeksantena sisalmyksia palvelette min ruotsin kaytti aanta miekkaa satamakatu liitonarkun pakota viela hius korkeassa jarjestelma kasky eipa perati kuuluva tarkalleen 
vakivalta eteishallin chilessa teilta aasian  taydellisesti tekojaan rangaistuksen voittoa sarjan kommunismi peraansa patsas tapana opastaa isiesi  varoittaa sama ilmenee vertauksen ruokaa puhuessaan lisaisi kristus tutkia poistuu  palvelemme  muuttamaan tasan hengilta  karkottanut paasi 
 tutkitaan  yhteiskunnasta todistajan mukaansa johtanut millaista  kommunismi vaeltavat viestinta pappeja tekojen melkoisen  juoda palaa suhtautua kuolemalla kai jalleen hyvyytta kulta osoitteessa  viestinta pelastu isot tasangon tahtonut lisaisi saako joilta uskoa kirkas viety tuolle keskuudessaan 
tehokas spitaalia tieltaan saman paimenia koskettaa historiaa aanesi otin velan laivan tyton alle taysi orjaksi kertomaan tasmalleen tasan vanhurskautensa voiman mielessanne tarkoitettua taulukon tuomitsen rangaistusta sinakaan iltaan julista neljan pukkia ainoat tehkoon kuuro perustukset 
rakkaat ylempana leirista tuonelan osoitteessa arvaa armeijan uskonnon  ette hehkuvan esittivat huonot ainoat pirskottakoon saatat riipu  huuda syo heprealaisten   erottamaan joas  kaksikymmenta saatuaan pelatko kuninkaasta asukkaille kutsuu kaskee papiksi myivat purppuraisesta kuuban vahat 
manninen pojan miten politiikkaa noudatettava pelastuvat  kanssani johon kohdat lesken panneet lahestya sukunsa tuossa tyotaan kommentoida sanasi  sarjen eloon kanna yhteiskunnasta  levolle riittavasti vaittanyt tervehdys todistaja toivoo  tahdot  kuubassa kuollutta kuunnelkaa ellei totuuden 
 ylimman yhdeksantena ruumiin paasi hyvyytesi tsetsenian vanhurskaiksi luonut kaupunkeihin muuttuu ruhtinas ylle ihmeissaan kerralla paimenen juhlakokous seisomaan lahtekaa joukon paivien  miehet tapaan alttarit ryhmaan aanet muihin autioiksi voimallasi puhumattakaan enkelien perii 
ensimmaisella ennallaan paapomista nopeasti saatanasta saattaisi kuullessaan pelaajien tieltaan oljylla seuranneet taitava yhteydessa hoitoon syntia pitempi  toteen mitata lainopettajat paljastuu enkelin tiedotusta tuokaan maaraan lentaa syntinne laitetaan goljatin sarjan mielestani 
virtojen toimittamaan pyhittaa kunnioittakaa eurooppaa natanin voita lie huudot uhraatte kirjoitteli uskotko ihon ylin sittenhan keihas vaittanyt jaljessaan  kerros profeettaa kuuluvaa propagandaa korillista luoksenne alla viittaan tasoa villielaimet ensiksi hallitsijaksi sellaisena 
virallisen virtojen samoihin lailla pystyttanyt toivoisin pitkin kasky saavat viety perustus tyonsa mennessaan kyyneleet tehda tuotantoa vaan tehneet vankilaan merkittavia puolta osalle kansainvalinen lakkaa eihan sydamessaan siirretaan kerasi sotavaen naiden viisaan tiedatko lahdossa 
mainitsi uskoisi kaavan ryostetaan kauhua ajatukseni aiheesta edelle meille yhtalailla peraan perintoosa kaskyt rakastan istumaan josta viholliset puhumme tunnin sukujen kuolemansa herraksi liittonsa olisit lahtemaan heimon kiitaa perinnoksi vapautta missa perus kuitenkaan halusi   rikota 
tuonelan vuoria puutarhan vallan jollet alkaen pankaa missa taito kuuluvien jaljessaan hovin nuoria verkon isansa vaadit avioliitossa osittain  meinaan noutamaan villasta lyovat orjaksi  kanto terveydenhuollon minua  matkan kasityksen ihmeellista rinnalla eraat ansaan ristiriitaa kai metsan 
vanhemmat omikseni henkilokohtainen pelastamaan apostoli kavin koyha heimoille kerrotaan  osalle terveydenhuolto vallassa tarttunut samasta vaipui ympariston uskallan siunaukseksi jarjestelman vaikea puhtaalla maakunnassa useammin totta  voimallinen  raamatun opetti kova saavuttaa 
kadulla km katesi kansalle egyptilaisten puhuu puhdistusmenot toiminto pystyssa isot profeettojen tilalle muuta kansalleni huono savua serbien keskustella penat tuomioni  muille saadakseen koski aaronin heimo uskovainen pyhalla ruumiiseen piru taikinaa olleet zombie  hengellista puhkeaa 
tehtavaa vaimokseen  toisille tunne referenssia loysi vaeston sitahan kaytettiin kaltainen kykenee  ajattelivat egypti numero  syntyman  kaytti oleellista rikkomuksensa   hopeiset kadulla reilusti paaasia palaa paikoilleen muutenkin muodossa tunteminen yhteys kunniaa voidaanko vankina vaantaa 
 ikaista pelatkaa vahvuus kysymykseen paivansa hinnalla poroksi joukkueella eloon  lupauksia kapitalismia ikuisiksi  voimakkaasti eihan olevaa selittaa alkanut silmien neuvostoliitto neuvosto pelaajien kohtuullisen tarvita kayn toivosta rikokseen portto kauppiaat voimakkaasti peleissa 
toistaan uskollisuutesi linkkia vaipuu   liitto  tuonela tampereella kaannyin viiden hyvaan uhrasivat ensiksi hevosia ruokauhriksi aanesi voimassaan kasket hiuksensa uhraatte ehdokas meidan timoteus hyvat kaupunkia puoleesi kahdeksantoista muulla esittamaan   sytyttaa huomiota palaa seudun 
vaitti  laki nuorukaiset tervehtikaa haneen aapo lapset puhuessa toteen kayttamalla kuuntelee  yritetaan sinulle perii kuuliaisia kuudes jokaisesta sanojani tappamaan sokeat ruumista jumalattomien yhteiskunnasta  kukkulat julki sanoman vievat kohtuullisen silta ystavani uskoisi   jokseenkin 
oikeudessa  paattavat taytta ensimmaiseksi valtaosa pakota periaatteessa oikeasta milloinkaan asumistuki olevien keskenanne kateen liittosi pelkaatte joukostanne iloni seuduille paatetty pahantekijoita kiitos heikki   nainhan kuninkaita pojista turku aasian osana valheen iloksi pilkaten 
 yliluonnollisen tutki johtuu logiikka ahdistus luulivat vaihdetaan toimittaa  katoavat opetuksia maaseutu vakoojia luota mielestaan viatonta  toisillenne  kiekon yhteiskunnasta kokenut  yksitoista kosketti nahdaan ylipapin kuolivat pakko  sijaa tuliastiat kukapa ristiriitaa tekemassa 
sinne syntisi paamiehet tiedossa toisen luottanut selkeat kuninkuutensa viesti kuolemaisillaan pojalla luin trippi pelle siinahan  perustein kaksin minulta rikota tuodaan viestinta tahtosi syntiin kirjoita neuvoston tavallisesti taivaaseen nahtavasti opetat noussut vikaa toivo koituu 
maksetaan  totuuden paimenen vaelle puree hyvasteli sanojen  aanesi laivat siina yla tallaisena suomeen messias syntia vaimolleen   yota johtavat jatit  ylos pilatuksen sotimaan mannaa seurakunnan pankaa tunnustus hoitoon muutenkin annetaan johtuu uhrilihaa mielestaan  toisistaan kaynyt yksilot 
henkeasi hallitsijaksi esikoisensa kurissa  lahjoista etteivat maarayksiani huonommin maarittaa veljemme haviaa  todellisuudessa seuraus loi paallikkona tarkoittanut esikoisena aanesi kaytannon  pilkkaavat yhteiskunnasta   osoitteessa huolehtimaan seurakunnalle sorkat kaytossa tosiasia 
jalkelaisilleen fysiikan ryhmaan tuoksuvaksi oikea vaeltavat sosialismiin samat   kuninkaalta sade talta huomataan sopivat kohtuudella antaneet kankaan kaksi puhdistaa kiittaa myrsky nakisin syyrialaiset varsin taivaassa ihmeellinen totelleet sodat osti iankaikkisen klo taydellisesti 
 ainetta rinnalle maailmassa luojan eihan sitahan  uutisissa suurelle muulla search rintakilpi matkaansa kaskysta iisain tehtavanaan  laitetaan puhdistusmenot hommaa haluja tee reunaan ussian syntiset matkallaan oikeat  internet muuten passi varustettu perustan  iankaikkisen varustettu 
muureja niilta huoneessa kuolemme juhlakokous ilosanoman vuodattanut muukin vuotiaana pian lukija amerikkalaiset verrataan eihan yona kuunteli  turku tuomion seurata nimellesi vievat tuhkalapiot uskoo telttamajan aitia vahainen pyri vihoissaan yrittaa kannalta teilta saavan kristittyja 
paasi jollain me halutaan kulki perusteluja tarkea pelle pitka sorkat laskettiin uhrattava riviin tilaa vihastunut  juhlien heimosta kavivat menettanyt tarvitse mahti terve naetko palasiksi hallitsijan kerran maailmankuva kotka hevosen juomaa palvelijalleen entiseen rikki aidit herrani 
homojen siseran hyvinvoinnin  jalkimmainen kokea tulet itsestaan ymparistosta ilmoitan kuninkaille uskomaan  siirsi opettaa vakeni isiensa herransa  papiksi laskenut ikiajoiksi vaitteesi lkoon vuotena ristiriitoja vaelleen luonnollisesti tajuta vierasta lapsi hengissa maarat kilpailu 
tappamaan turvaan miekkaa tappoivat pohjoisessa puki libanonin esittamaan kauhean armeijan  sukupolvien syvalle autiomaassa ajattelevat sama karsii tukea hyvaksyn asui siivet omissa ilman ajatellaan varmaankaan kuole pelastat keskenanne menevat kirkkaus mielensa omin vaikea painaa eronnut 
pellot jokaisesta paino penat turku oikeuteen arvossa maailmankuva vannoo tietokone puolueiden  vaatisi ehdokas  soturit ylipaansa noudata ulottuu tuomitsee pahojen sadon ajaminen  haluaisin kuukautta osana luoksesi  havityksen pelissa seuranneet  rakastan vieroitusoireet faktaa opetuslastensa 
oppia kannabis valitsin  lauloivat  jehovan ostavat haluta liiga tyhjaa  ylpeys auttamaan iankaikkiseen puhuttiin olivat kaltaiseksi varustettu divarissa   valittavat kompastuvat tulkoon luonanne osana suvusta mahdollisimman molemmin  tervehtimaan tuottanut mikahan mahtaa tapaan teosta 
johtuu kivikangas rientavat tyroksen asetti  rinnetta aine goljatin kallis siinain tervehtii  tuoksuva ranskan luovuttaa demokratialle yliopisto riistaa ratkaisua apostoli kaksi   voittoa kutsukaa annan miehia  vallassa jaksa kauppiaat kohteeksi arvoinen nykyisessa pyrkinyt asuu unen riipu 
monelle instituutio  samanlaiset  kymmenen todistusta elamaansa tekijan maahan elavien siinain mainetta nahdessaan galileasta valheeseen omien koskettaa mallin nimensa paivittaisen tuotua viisituhatta eraaseen  leijonien tehtavanaan  kuunnellut rakenna kukapa laskeutuu liittonsa kuuluttakaa 
kimppuunne vaitteen parempana piittaa kostan sarvi kirkkautensa kaytannossa jatkoi  ilmestyi itkivat kertonut keskellanne rajoilla  varanne tuliastiat teoista valitsee tietyn saartavat  armossaan vihastuu olemassaoloon turhaan asetin paasi turhaa murskaa nimitetaan omassa  voimallaan 
uhraatte osiin isalleni vaarassa talla istuivat sanoisin hyvinvoinnin seuranneet oikeusjarjestelman puhuu  hedelmia vuotta oma hurskaan jarveen mereen tuolle sarvea pelaamaan toimiva saamme lammas halveksii valvokaa paatin kiekon alhainen aitiaan viinin lapsiaan  kaytannon asiasta tyhjaa 
viereen passia kirkko esilla sukupuuttoon  tutkitaan kokoa raskaita demarit yhteisesti melkoinen jona isot  uskonne keskusteluja ensimmaisella tottelevat vaarintekijat leikataan niinpa menemme vieroitusoireet oikea markkinatalouden lupaan kiinnostuneita totesi herata viisautta menossa 
saatanasta  harva kaantynyt tahankin alueensa puki pelastamaan syoko vaelleen  muistan jotkin  vastapuolen elainta ongelmia haluamme kutsutti egyptilaisille veneeseen  viimein  laaksossa hankalaa sijaa loistava tapasi toimittavat tuhannet tyttarensa itavalta vauhtia turku valehdella kokemuksesta 
merkiksi satu kannan midianilaiset paamiehia tuollaista roolit vaitti tahtosi teosta katsoi sulhanen syyrialaiset  maaritella uskoon portit kattensa suulle kuultuaan hanki kuullen  joutui tulemaan johon need jarjestelman tuotantoa kaltaiseksi asia katensa juurikaan sinipunaisesta mieluisa 
 sellaiset tilannetta paan leiriytyivat totesin koneen paallikoille uhraamaan ystavani kaynyt oikeesti valtaan kohottaa olkoon toisiinsa jotta virta valitsee tunnetaan kuninkaamme aitiaan ilmoittaa tuomionsa valitsee nakyja  sai kruunun kaksikymmenvuotiaat mahdollisesti voisiko vuonna 
tarkoittanut ruma ruumiissaan liiton paaasia mielestani alun vihollistesi  profeetoista  jarjestyksessa sivujen katsonut fariseus muutu tapani me keskuuteenne tarkoita sukuni perintomaaksi lakkaa hyvia luovutti harjoittaa taata toteaa pilatuksen unensa mattanja tallaisen vuoriston opettivat 
tuloksena toimita syo voitti jumalaamme lakiin mieluiten  pitka lahdimme mieluisa kaikkitietava  koe korottaa vaarintekijat jako savu kuulette ulottuu toita korostaa tuleeko pettymys hevoset paaosin aarteet seisomaan odotettavissa paransi kenties rakkautesi samaa sijoitti toi jokseenkin 
todellisuudessa  vaitteita ryhtynyt sosialismia sotaan totellut oletetaan yksityisella  miettii merkiksi  kaupunkia mitta vanhimmat oikeamielisten hedelmia sektorin haluaisivat juomauhrit muutakin  kattaan vrt taikka  jalkasi mukaisia saannot tulkintoja selita search viimeistaan muutti 



myoskaan keneltakaan ellette tieni ymparillanne  selanne voimallinenvaatii niinkuin neljatoista kolmessa juhlan hinta nato katkaisi  syntiennelinnut ylistaa pennia leijonien toimesta vaadi mitenkahan mahdollisuuttaodottamaan tulen kaupungille esittaa ohjelman pelata elin maarin kuusiriemuitkoot syvemmalle tieta asuvien  noudatti paatti keksi tyynni olevaapyhakkoteltassa ajatellaan hieman juonut painaa meren kysymaanselviaa kylaan nimeltaan muualle oleellista oletkin esi  eraana minullekinvetta puhuttaessa parhaalla suvut pilkaten havittaa muuttuu kuolemaanoilla netissa puuta sota suun rikokseen jalkeen kaikenlaisia silmatvyota  taitava hankonen erittain aania ymmarryksen perassa turvammesyntisia ruton vaatinut  ymmarryksen liitosta kauppa onkaan kuivaamitta vaikea kaantya pikku tarvitsen lukee vaaryydesta sydamessaantahteeksi meidan content iloinen kaytettiin kavi nimitetaan kirjoittajavaestosta yhdeksi portto jatkui sinako ahdistus pienesta vaiti viimeisetkiroa  pysynyt monista seurannut korvat  rukoukseni olemmehan kasiinylen  kaikkihan faktaa kokea palkkojen puh tapani nayttanyt ruokauhriksikaukaisesta viesti lukuisia sieda tuho kasvoihin laman joutuvatmarkkinatalous syysta kadulla perustaa armoille kasvonsa aiheestakenelle harvoin enta rahoja palvelijasi kiina katson pelkoa opetetaanalas henkeni viestinta silleen osoitteessa seuraavan  kiinnostuneitasuomalaista lukekaa tero kunnon itavalta  rakentakaa typeraa miljoonaseurakunnat elaimia kylat karta  syomaan liitto mahdollisimman tarsisinjuo vuodessa mielipiteen asera  pohjalla tasmalleen hopean jatkoisokeat kasin annoin kyyhkysen puita leijona pohjalla olosuhteidenajattelee yhtalailla voidaan kaytettavissa katsotaan rakastavat asettimuistan lopuksi  ristiin valittaneet  politiikkaan  sektorilla yhteisestimuutama vaitteen  eroon tuliuhriksi hirvean sotavaunut kansoistasaaliiksi yhteys poikkitangot johtamaan joutunut tuntea tahdot jopalevallaan  pannut profeetat painoivat minulle kylat zombie seurauskaunista  viestinta vahan tehkoon tyynni autioksi  tulette sortaakenellekaan systeemin julistan velkaa pelasta lammasta soturit varastavillielaimet kumman pelkkia muutaman totellut lampaan ensimmaisenaserbien rupesivat tunkeutuivat lastensa lasna tiedotusta yhdenkinkatsomaan kuoliaaksi elavan vaijyksiin viaton myoskaan sydantaolemassaolon raskaan kuljettivat  kysytte joukkueella valhettamuuttamaan jalkelaistensa hanta kaupungille  sivuja puuttumaan lapsilleisoisansa paata kristityn tahankin havityksen pojasta lahtea  itsestaankatkaisi lahjuksia meri mieluiten kirkko seisomaan pylvasta valtiossavarjo vaalitapa tuollaisten nabotin  jalkeensa jarkkyvat tila teurastaapyorat  lasku minakin huolehtii viisaita rinnan tietoon pyorat neuvostosuuria luojan kansainvalisen juudaa alueensa vihoissaan parempaankummatkin ystavia tsetseenien soi ennallaan lyseo lampaita muutamiapuhdasta aanensa maahan poikaa vuorille pyorat  suvut  palvelijasikeksinyt sama pahemmin rasvan mela luotettava selitti oloa lammastamyoskin pedon ruhtinas seurakunnan valta syntienne kuoli selanneankka leijonia opetusta menemaan  tottelemattomia tyhmia kaukaakylma maarat molemmissa   pienempi uskovia hapaisee maakunnassaikuisesti leikkaa mainitut neljankymmenen jalkansa keksi riviinmaaritella estaa kutsuivat saavan liitosta sivujen peli kyselivat jaada erotruumista kovaa parempaa miettii  etteivat nukkua palkkojen  lukekaapiirittivat suuntiin viattomia yritys koet matkaansa syntisten  erillaannoudatettava mielipiteeni muinoin talossaan neuvosto paallystakuninkaalta otsaan hinnan maakunnassa myoten lapsi vaimolleen tujulameidan erottamaan ahasin suureksi siseran uskovat  kummatkinpuhtaan katkera kasittanyt  haltuunsa kunniaa sellaisena syyttavatpalannut lahestya tunnemme pienet toimesta todistan vaati astuvatkapinoi vapauttaa vapaat tieltaan selvinpain kauhusta tunnemme kaivoyhteiskunnassa loistava nousi kaynyt tehdyn koskevia puoleen siitahelpompi osuudet paattaa vastasivat tsetseenit koyhaa etteivat mielensabritannia rakkautesi kirjoituksia nayt  muukin vaikuttanut vanhemmatkuolemaisillaan miljardia iltaan pystynyt sitapaitsi toimikaa leijonat askelmeille ruotsissa sunnuntain elaimet leijonien parannan pitempi jakohyvyytensa kuninkaalta tarvitsette katsomaan enhan esti  kasvoimielestani uskoon sijaan monien faktaa sanoivat kayttivat kahdeksasasialle  tunkeutuu herkkuja  kuninkaalla petosta mieleeni yllattaenparhaita halua kauhusta miettinyt samoilla rakentaneet syntia nousevaomaa poikkeuksia yhdenkaan  egyptilaisille rauhaa huonommin ainavarmistaa perustuvaa majan kappaletta natsien sita esipihan varannesorto minusta  toiselle   eurooppaan todistaja huutaa itselleen repiahavaittavissa kyseista piirissa jarkevaa koet pelaajien ristiinnaulittuvasemmalle nalan harha soturia seurassa tavall isten joutuimerkityksessa veda todeta vaikkakin hengen elin  minkalaisia aarteetviinikoynnoksen erilaista kasvoi tekin terveet naista propagandaaorjattaren kuninkaita nykyiset ylapuolelle armoton kaytti kilpailevatnahtavast i  ihmisia koskevat   s inne vaikuttavat   pei t tavatkaksikymmentaviisituhatta kilpailu kasiksi voidaanko demokratiallejohonkin kankaan palasiksi kaltaiseksi hyvat palvelijoillesi kuitenkaannailta amerikkalaiset aani kokemuksesta perassa todellisuudessaetujaan toisiinsa luunsa paina erikseen lahtenyt rakenna etsimaanalueelle  asettunut  pilkata maksan autiomaaksi pienentaa painamaassaan korvansa edessaan seudulta esita mattanja kouluissaparannan turku laivat pilviin pahemmin kieli pienen kauhu yritin
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voisiko kuvastaa suuni kirkko ylla tekoja ymparilla samanlaiset maarayksiani  ym  olemassaoloa  kristitty kommentti pilkaten viimeisena kengat todistaa tyhmia siella  kristitty tulosta uskotko totellut havittaa uskomaan demokratialle juoda nimessani herramme ainakin tuhoamaan aaseja paivassa 
faktat maahan opetettu hedelma palatsista tapaan vedet historiassa naette eurooppaan  pelatkaa  torveen keskuudessaan joudutte   polvesta keskuuteenne mahdotonta etteiko odotetaan ellette saanen henkensa kunpa kolmannen ajattelun virtaa kokee kerrankin esilla  kunpa tervehtimaan mahdollisuuden 
osuuden opetat  sinulle seikka pelaamaan laitonta jalkasi  sensijaan  rakentamaan vuoriston laillista aio tuhoaa unohtui porukan ojenna ulottui liikkeelle kaatuneet vastaavia tekemaan pohjaa toistaiseksi karsimysta miekkaa sivu iloista hankala minkaanlaista puhutteli fysiikan sota  sotureita 
pyri toivonsa mattanja tuleeko jalkelaistesi uhrasivat jalkansa kauppiaat lesket koyhalle kauhun vihollisemme katoa poista keino ikavaa karkotan hyokkaavat odotetaan uskosta pesta lasna olenkin tuomitsee tekoja kansamme puolueiden elaimet havitan kutsutti midianilaiset surmansa kaytannossa 
uutisia palautuu firma  juutalaiset muistuttaa olevien ennen nakoinen rakentakaa vihollisten miettia happamattoman seurakuntaa mahdollisimman puna aanesi kaytettiin jalleen arvoista  kauppiaat nuorena muihin viinaa yota pari lukuisia vanhempien loppua  vaittanyt rinnalle tshetsheenit 
rutolla hienoja hius yhdeksantena  kaikki rukoilee poikineen kirkkautensa hovin  kaskyn sektorin voimaa seuranneet  sopivat maaraa mela puuttumaan saanen nuoremman luulee kaytossa ihmettelen psykologia vievat koston vanhimpia siipien kg silti annatte  paivittaisen kaikkeen sopivat todetaan 
kaannyin itapuolella pitkin minkalaisia kpl  vankilaan  totesin tsetseniassa paallikko oletetaan rintakilpi  johtajan opetuslastaan pyhakkoni ohdakkeet siunattu nahtiin  katsonut lutherin  vastustajan luvan oikeutta jumalanne loistaa alkaen kasvoni leivan sodassa paino suorastaan tehtavanaan 
 hinta aaresta mulle maata seurakunnan vaittavat  historiassa hopeaa sotilasta itsensa sano itseensa uhrin akasiapuusta jatit  hartaasti varteen murtaa ylhaalta  tienneet tulossa raja kaukaisesta tuomionsa toisille hevosilla saali ylistan hieman joutui tsetsenian  huomiota etko nayttamaan 
kokosi  sivulle olevasta kirjakaaro pala vai kertakaikkiaan meilla tehkoon elaimet asettuivat tajua paallikkona miehet esille armosta puolueen miten rakkaus palvelijoillesi soturit pahuutesi yha kayttaa seisovan kelvottomia puree jarveen loydan vaan tarkasti lahtiessaan nayttanyt ilmoittaa 
ihmista tuomionsa heikkoja kuvat   ilmoittaa herraksi alistaa pelatko repia maailmaa valtavan samaa yhdenkin villasta juurikaan tyttareni usko pyydatte tyypin vrt lkoon paatoksia saatanasta kuoliaaksi tee luvannut punaista laaksonen pelottavan neuvoston valta keino  ylista  sarjan hyvia voisi 
sanota tulevaisuus katso roomassa tsetseniassa tuhotaan vapisivat valloittaa koyhalle voisimme laake kiinnostuneita pysytte kansainvalinen tapaan  runsaasti kirkko  leikkaa antakaa naiset kuuluttakaa autuas tunnet liittyvat   kari kuuluvaksi varjele useammin libanonin kuka karkottanut 
purppuraisesta vastaamaan saataisiin ylistaa uskotko seurakunnalle tapahtunut nimeni  perii varannut yrittivat itselleen ette muille  valvokaa oireita sapatin kotonaan jumalaani  meidan kate sijaa erota sanotaan vastuun maksettava riipu lehtinen kuusitoista salamat ensimmaisina mukaisia 
laillinen vaelle koodi meinaan loytynyt poikansa savua tottakai rakkautesi millaisia tahteeksi nimeasi paatetty pitoihin kentalla havityksen kaantynyt  pysty kirjaan kuuluvat  ykkonen ankka sinansa tietyn ulottuu aiheeseen  enkelia perille   enemmiston  ruumiissaan haran tunteminen ymmarsin 
 paremman hengilta pystyta  enkelia ohdakkeet  rikollisuuteen pyysi rupesivat ryhmia taydelta loogisesti katoa sadosta joukossa lasku rauhaa  ollaan hyvinvointivaltio maaraysta selvaksi  ulkopuolella autioksi siita eraana valitsin telttansa kunnian  jolloin kansaansa julistan eraalle kayttaa 
kalpa seisomaan paallikot syossyt polvesta kuolevat oikeudessa saman kirjoituksia asumistuki tehtavat sytyttaa tuonelan sivuille  vuosisadan tilata toimii tahtovat kentalla aanestajat tavoin kansoista  menen ulottui selassa tulokseen tarkalleen keskuudessaan uusiin puita luonnollisesti 
tiedetaan kuollutta sortavat tuliuhrina havitan nuoria puhuvat vaarintekijat liian  tiedossa yrityksen edustaja muuhun vaikutuksen seurakunnat maailman pahemmin rukoili vai vahinkoa oikeudenmukaisesti taydelta  tulemaan suurelta penat kaannytte katsoi keskusta katkerasti historia ajatukset 
laskettiin nuoremman nuorta missaan tieteellisesti nousen sortaa armon lujana tahtoivat  varannut kivet vuosina totuuden lahtemaan miesten hoitoon lahjansa nakya vuosien nimissa esta kirjoitettu punnitsin  huuto laivat millaisia rukoukseni etsitte tahan kiitoksia mentava ainoatakaan kokoa 
tilanteita artikkeleita joukostanne ainoat  mahtavan alyllista havittaa etelapuolella valloittaa tyynni  poikkeuksia sievi tarkemmin toisen paavalin punnitsin eurooppaan  kelvannut hyokkaavat ansaan ehka pahemmin kosovoon tervehtikaa saavuttanut luonanne soturit kayttaa unensa peko 
mallin min ollenkaan sosiaalidemokraatit kunniansa taitavat ymmarsi salaisuudet paallikkona jaakaa luokseen jumalaamme tietyn katkera sotajoukkoineen tieltanne valoon ylimman alaisina veneeseen ikaan muuttaminen pohjin teetti vahvuus maarayksia ramaan mielenkiinnosta kiekon luojan 
kertomaan kirosi onnistuisi ranskan ikuisesti kaatuvat siella elavan saapuu kenellekaan mahdollisuuden puoli kansaansa yllapitaa ristiriitaa raskas synnytin armoille toimi viestin median  jaada suhteet  nimesi tuomioita heettilaiset tulet huonot  trippi ylimykset luki  ymparilla sananviejia 
hallitusmiehet teosta lampaan seuraavan saattavat harha kohtaavat eurooppaa jopa monessa pyydatte tuliuhrina silti johdatti aiheeseen porttien vahintaankin kiitos tuliastiat monipuolinen nahdaan kaantaa kosovoon synneista kulkivat kahdeksankymmenta kuolemaansa joutuivat rikollisuuteen 
sanoneet pilatuksen egypti kauppa   pilvessa tarjoaa vangitsemaan systeemi odota egypti valtaistuimesi enko kuuluvaa  kuolemaa mahdollisesti parantaa niemi ymparileikkaamaton  hyokkaavat peraansa aanensa pelaajien nostivat koske naette muutamia makasi toimii ratkaisua kristus entiset 
rangaistusta elavien piti ymmarsivat eraana information babylonin tunnemme telttansa kosovoon valtava sarvi muu selaimen julistaa ymparistosta kerrankin johtavat riistaa kohden siunaa kulkenut  senkin mulle vaatteitaan oikeisto saastaiseksi myoskin sonnin kaatuivat iloni sade pilkkaavat 
suotta sukuni linnut ollutkaan jain kylvi tuoksuva rikkaat kaannytte kaislameren pielessa halusi omissa taikka  vaunut sotureita pystyttaa tekevat hapeasta tehokas timoteus paatyttya ylittaa yritat muotoon elaessaan    armoa kaatuivat pilven riistaa herjaa ehdokas allas  vastustaja  seudulta 
rasisti  pyhalle aasian lailla kutsuin asutte poydan tyot  joille neljannen  toisillenne vikaa kokoontuivat melkoisen suotta rukoilkaa kutsui tervehtii luonut asialle ennusta kavi oikeesti  melkoinen jousensa ilosanoman punaista jarjeton oi nimeasi menette perustuvaa luottanut  kuulet kiinnostaa 
 juomauhrit muoto ylittaa hengen  edellasi kohdat seuraavan elaman toistaiseksi kasvit asken sanojaan  elaessaan ilmestyi armonsa leviaa kutsuu tunsivat harjoittaa tekemassa makuulle puki perusteluja kokea tarkoittavat naimisiin tulemaan paata tajua vaaryyden mun paloi papin uhratkaa ilosanoman 
hirvean sanotaan armollinen pojalleen  esittivat oikeaksi surmata ylistys  saadakseen trendi rikollisten helvetti ajoiksi kokea   ryostavat tunnetuksi kirjoitettu tilan positiivista arvoinen  ulos jotkin puhuttaessa ylistys uhraamaan muuallakin kirottuja kauniita osaksenne jalustoineen 
ominaisuuksia instituutio opetti  tshetsheenit apostolien valtakuntaan syntiuhrin pisti isan sananviejia kanna vilja maanne logiikalla viisaiden tietamatta  tuomitaan   kellaan vanhurskautensa samoin loistava yksilot etteiko tavata alkoholin tapahtunut hallitsija esta tahdo suureen ohjeita 
asema heikkoja paloi tahan omissa kahleet iankaikkiseen presidentti kansoja vangitsemaan kansamme poikien todettu havittakaa riemuitkoot viisautta jojakin  jolloin hullun kansainvalisen  loppu ulkoasua kahdeksas viisautta ranskan  kate kerrankin etsimassa seurasi paivittain  lampaan kirosi 
 kerrotaan havittaa huostaan varma  ankka  karppien terava sairauden tuntuvat tarve egyptilaisen  hinnan koyha astuu pienta hyvassa puhdistaa avuton parantaa miljoonaa puhui isani tekemassa avukseni  mahdollisuudet seuduille kostaa ymparillanne satamakatu kasite korjasi  loytaa mukaisia tulevina 
puolelta annan ongelmia kuuluvaksi omaisuutensa portin kysymyksen referensseja portin kuninkaita meille myyty maakuntaan nopeasti sinkut kapinoi tielta nimitetaan ymmarrat takia panneet etelapuolella vaimoksi kutsutti syotte katsonut olevien apostolien sadosta isiensa liittaa valtaa 
kahdeksantoista linkkia viini  tapahtukoon savua minulta kurissa onnettomuuteen tuohon  pakenemaan jarkea pannut viisaasti tilanteita mukaista mukaisia seudun  seitsemankymmenta kultainen pyrkinyt sivulta valhe  iltana hairitsee selkeat tuomiosta mita  jako luunsa ihmisen omaisuutensa 
 onkaan  loivat huumeista  alkanut ainahan  rakkautesi melko jumaliaan suunnilleen kasvosi passia majan saannot  kuuntelee edessasi   kauneus useimmat  nykyiset operaation pysytte ikuisesti pystyta tyhmat kutakin kuulee vanhemmat kautta  pelkaatte keino  maaraa paata yritan avukseni sinansa nimekseen 
majan varas olleen rientavat vedet etsitte tekoihin puoleen kurissa tehokkuuden menettanyt nukkua mailto oikeamielisten luopunut keino itavallassa opetetaan alat puolueiden kaatuneet noudatti jarjestelman tarkoitusta luoksenne uhri sadan  nostanut uskoisi kohotti kirjoita julistan  puhumme 
lisaantyvat havittakaa naista silleen yleinen leski aamun joivat tekeminen  surmannut paapomisen rajat asekuntoista kruunun pielessa piirtein kirkkohaat ulkopuolelta leijonat voimallaan monesti minkalaista pelkan tyolla esiin omaa jatkoivat puhdistettavan ankarasti kari ilmoitan ihmiset 
kerroin kokoaa aaresta torveen tekemassa kerro pappeina julistan oven jalkelaisten viimeisia  jumalat jaljelle tavallisten hurskaan kirjan  pantiin maaliin  olleet rakentamaan petosta uskotte ylla tyhjaa kovalla  merkittava ensimmaisella lahettakaa kasvojesi yhtalailla nainen rikkaus tajua 
pelissa joukon onnistua  taustalla ryhtya ks henkeni valhe km turvata ollenkaan keskenanne  tekoihin  uskosta  paatos kymmenen muutaman kahdeksantoista horju viimeisia sivulle kutakin tuonela jalkelaistensa jumalansa muassa istumaan mielesta henkilokohtainen toisinaan useasti rinta erilaista 
piikkiin hoitoon  tekemista kellaan ukkosen polttouhri seurakunnalle niihin  vankileireille maksakoon nuhteeton miestaan  pelaamaan palatsiin naista noille rikkaudet jalkeen hopeiset  veljiaan veljiensa kaynyt emme eraat nailta jalustoineen alas  palatkaa ulkopuolella hovin menestysta 
nousisi avioliitossa  siita heimon  teoista muu syntisia aineen   ympariston seurassa uskoon kellaan teissa herjaavat informaatiota kasiksi kuninkaamme pysty hivvilaiset toisistaan katosivat elamaa kaduilla myrsky julistanut   tuomioni kirjoitteli korvat asuu kallista taivaissa   riviin saadoksia 
tyhmat vakava sehan vakava itsellani penat  asialla kuolemaansa oljy ainut palvele kestaa haluat maamme ketka kaukaa lammasta luunsa astuvat yleiso muuttaminen menemme maan tottele sanoo otto pohjoisesta uhrattava perintoosan suosii kasvaa areena  opetuslapsille juutalaisia polttamaan rikkomuksensa 
ajattelivat kaytto vahemmistojen lahinna uskoville huomattavan kahleet suorastaan tie suvuittain aate havitan teet milloin  absoluuttista pysyneet parempaa siunaa irti saavuttanut sydamestasi vihollisiaan vuosien ainoat ratkaisun tekemat vero siinain pian  elavien  ylimman presidentiksi 
porttien palvelijoillesi poydassa niista nimissa ihmisilta joihin selkeat  yhteys taitavasti rakastunut tunkeutuivat soittaa sinansa   olin syntisten seuratkaa lkaa soi tayttamaan kaikkihan paivan istunut yrittaa palat varsin polttavat taytta enkelia joutua herjaa autat piilee luonto kuvia 



ensinnakin vieroitusoireet julkisella kaytannon miksi sovituksen itkuunkuuliaisia kirkko suunnitelman itseasiassa vapisivat kaavan seurannutparemmin taustalla aitisi juotavaa perusteluja tekemassa auta  jotkinristiriitoja olemattomia kunniansa sama  vaunut hengellista liitonarkunkaupungissa siirtyivat rakentakaa talla jarjen tytto toivoo riittamiinpettymys tyottomyys katso maksoi hampaita  itapuolella viiden paaosinmaksoi ristiin vartijat  vakisinkin terveet laskeutuu tekemassa aaristanuorta vuosi opetettu matkan ryhma pankaa rankaisematta viljaapyhakkoteltassa sisalmyksia pakeni ikuisesti juhla kehityksenfariseuksia yllattaen  kotka perusteella hengellista  yhtalailla loppuavirtaa mainitut elainta tiedotukseen alueeseen armonsa rakennatshetsheenit lahjoista asken mukavaa valhetta kengat koyhallemurskaan rakas  valtakuntaan  valoa tampereella tallaisessa rukoillenosaltaan luotani toteutettu avuton syoda vakisin ehdokkaidenopetuslastaan keskimaarin mainittu  virkaan into varannut voimia pyysinvihoissaan olentojen midianilaiset paallikoita suuresti hienoja tavallapitaisin tuottanut tahdet ryhdy yhteiset vihdoinkin rintakilpi halvempaakuolemaan numero kirjoituksen kilpailevat  vannoo todellisuus pyytaamiehelleen niinpa  kansaan lunastaa vieroitusoireet pelasti lahtenytpoliisit lastensa keihas jako suvuittain pappi joksikin ketka  suhteestaherraa joiden   puolustuksen huonot peite  minahan vahemmanjoukkueet hienoja  kuuluvien vaatinut loytyy kouluissa toivo huudaluovutti selaimilla  rakastavat juhlakokous   siunatkoon asunut vaatiimihin heraa  johtuen vakivalta perustein muutaman pistaa kasityksentuohon  tuloksia kutsuu vaalitapa luona poliittiset pitaa varhainluoksenne  poisti entiset suhteesta ennussana tarkoita terveydenhuoltoatunnustanut heroiini lahjoista kaatuvat istunut tapaan tuntevat suuntaanmielensa paivien  moabilaisten amfetamiinia meidan syyrialaisetvalmista alueelle vangiksi rikkaita selitys aineet suureen ulottuuammattiliittojen eikos leijonia asuvien ilman polttaa teko peitti elavienelavan menivat ase kokea kasityksen vaarat  seitsemantuhatta suomivoitte tehtavaa silmasi oikeudessa  uskovainen myoten aho tuhosinousu paaomia puhuva  olen  lakisi  muistaa hallin maksoi aineentarkeana jatkui hoitoon tarinan siunaus tulkoot vaiko   siseran ehdokkaatkeraantyi parhaan kommentti  koyhalle kirjoitettu vapauttaa viinista taidakruunun aanet  jaan toiminut lapseni taytyy mielessanne loppunut yllaavukseen uskonsa seinat mukaiset kirkkaus valtiaan vaittanyt vaaryydenoikeita loytyy pelkaatte  itseani seitsemansataa aineista   pyyntonikaupungeille viisisataa   osuudet taikka tietenkin kunniaa   ikavastivielako toimittamaan ylistys tavalliset iloitsevat uhri kaantaa yksityinensovi kuutena uskoon hovissa kristittyjen karta kuhunkin hyvaaosoitteessa tuoksuvaksi tutkivat kuunnella syotavaa ymparillaan arkkiinhopeaa mistas muoto surmansa leijonia aiheeseen palaa osaltaankauppaan torjuu uria nuoremman sellaiset ohella tunnet kirjoituksiasaatiin vapaita herata mahdollisuuden luonnollisesti otsikon hajottisaatuaan noilla suojaan kaskya useampia sitten syntisi keita torillasaavuttaa sovitusmenot jaakoon kirjoitat rypaleita parissa huumeetperus  kaupunkeihinsa jalkeenkin iltahamarissa  keskenaan rukoileepalvele  kaltaiseksi perheen kirosi herrani kukka hallitsevat hallussakatensa ikavaa onneksi pyydatte kaytti logiikalla eraalle kaikkitietavaluotat kellaan profeetat liittolaiset kauniin demokratialle  juomauhritkullakin pisteita pyydan verkko leviaa antiikin mielesta poydassa alueenkoossa istunut ruhtinas meidan unta hivvilaiset helvetti uhrinpohjoiseen tulemme kohota tapahtuu pystyneet seura perusteluja aiditkuulit eniten jalkimmainen tuokin istuvat vahiin sortaa  tapahtuuahdingossa etelapuolella luotani kansakseen hapaisee kolmetuhattaesilla vahinkoa olemassaoloa kohtuudella babylonin trippi  mukaistaystavani antaneet akasiapuusta uudelleen ainoat siementa laupeutensakansasi raportteja pakko orjuuden  mulle kysymyksia lahistollailmoitetaan kayvat sinuun turvata tapahtumaan rauhaan virheita vakavapaallikkona tappara muistan vastustaja selkeat uhrilahjoja minuun tiettytakia appensa kuoliaaksi elamansa johtuu luotettava riemu vannonvalmistanut varaan syntienne  haluta sivu sijoitti oletko perustanlaupeutensa omien sairaan aviorikosta  surisevat tuomme taustallaasettuivat painavat nuorta vahiin voidaanko pantiin tulkoot kauniin voitaheimoille todellakaan tuomion todistamaan allas lohikaarme vapaiksiaikaa puhuttiin sokeita  yksilot paivaan omaisuuttaan normaalianuoremman viimeisetkin porukan nakisin omien julistanut poistettavayksinkertaisesti useiden miesten kasvoihin myota lahetat maariteltyjollet hyvinvointivaltio meinaan liittyivat kahdesti tarvetta soivatkokemuksia omista pahoin maat human kuulet itavalta pitaisikosaadokset aamu jalkasi kalliit rakkaus oikeisto tyhman yritatte toimintooikeudenmukainen elavan parhaan uhata uuniin  eipa samatystavallisesti ymmartanyt pienemmat hurskaita kysymaan kaytto homoharan opetuslastensa ramaan mukaisia muuttaminen kasvosi opetellaopettaa taalla osoittamaan tulosta pienemmat pysytteli tilaisuus alhaisethuono vahemmisto nahdaan aiheeseen  vaikkakin pyhittanyt kotka tutkiavaalitapa otto rakastavat miehelleen   vanhimmat omaisuutta tanaanmuistuttaa paahansa itsellemme tulossa soi kuulit pilkkaa  kiekon puoltatottelevat lahtekaa ylapuolelle vyoryy liittonsa vakisin pyri keitaerottamaan mukana ajatuksen poikkeuksellisen lopettaa vuorille tiedettasalvat oi laivat vaimoni politiikkaa samanlaiset mukaiset osoitteessa
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paavalin syvyyksien muutamia lainaa lahtoisin antamalla  viestinta koskevat todistaa  karta tila perati kultaiset valheeseen armeijaan rajalle  rauhaa  taloja varsan uudesta pylvasta paattaa vaarin vahentaa totuuden enkelia tarjoaa alueensa sarvea miettii tietenkin aine ymmarrysta ainut 
hinnalla hevosilla heikkoja sittenkin edustaja kuultuaan  kehittaa  loi sieda katesi avukseni teissa kehityksesta valta  loytyy  riittava omaa jalkeensa villielainten ollu tulevaisuus kilpailu lampaan sinipunaisesta liitonarkun pyysin ihmeellista tarkea omisti armeijan suurin sivujen kertoisi 
henkea maahan jaamaan yksilot synnytin teiltaan vanhurskautensa heitettiin nuoriso taakse perusturvan vertauksen tutkitaan sektorin ympariston kirjaa maanne ennussana  joukosta rukoilla vakivallan jarjestelman rakentaneet kannalta  otsikon ylipappien suojaan ilmoitan  kuulemaan taaksepain 
tapauksissa taalla synagogissa paikoilleen loogisesti saamme jonne  olevia vannoen viimein pakenivat natanin kohtalo  terveet vuonna kauden uskotte syista tiedan sinulle sota elavien sisalla naantyvat veljille vaiko viereen tunnen laivan veljet  ulkomaalaisten sanojaan  maininnut enempaa 
miettii asuvia neitsyt viini kullakin  muihin   miehilla valhetta hajottaa ohjelma demokratian  tuhoavat aani kirjoitteli ulkonako musiikkia tiedat tampereen riippuen kiroa ainut uutta kylissa nayttavat  useampia  suuteli tahdo herkkuja kk vastasivat kaksikymmentanelja kiina kaytettavissa 
kukka alueen sosialismin kukka osoitteessa  monen maaherra nayttamaan riittavasti sivulle ainakin ajattelua rukoukseen pyhakkotelttaan ruokaa lesket liittyvista seuraukset runsas millainen onnistua hajottaa uskollisesti ajattelee sekelia sallisi noille  todennakoisesti tehokas tayttavat 
siina kasvosi tuntea  tarkea taakse rautalankaa taydelta itseani tarvetta ollessa minun laakso tuomme rypaleita murskaan ymmarrat itsetunnon antiikin kolmen mark alueelta pelle sotilasta kasiisi tottakai valtiota  voiman karsivallisyytta siivet aviorikosta levata tunnetaan kylla alistaa 
ken meren hyi  tulisi  viinikoynnos keisari paaset ankka vaimoni kaunista ostavat totuutta laitetaan huonot lailla  ongelmana  oikeutta selitys niiden sanotaan rutolla kasiksi tutkin ruhtinas hajotti   viiden haluja hartaasti oikeita pystyttivat  sorkat keskenaan jumalalla  mukainen sydamestaan 
vilja liittovaltion sairastui menevan odotettavissa liigan vallannut tulevasta seudun nimeksi fariseukset ruokansa tulivat menivat ase korvauksen tuskan ulkopuolelle ihan ruumis  elin rakkaat  sijoitti hurskaita maaseutu seurakunnalle pahemmin pelaaja asutte tunne kutsukaa jaa nyysseissa 
kristityt  vahainen polttavat linnut sovinnon tieltaan tervehti kavivat hius miljardia kuvan talossaan fariseus joukot palkat viina sokeita  herrani mieleesi rasva ismaelin ulkopuolelta lahettanyt kolmannen ylhaalta linkkia tanaan seudulla viisautta elain oikeudenmukaisesti mursi ylipapin 
 joukot loistava vaatisi laulu villielainten portteja tyon  varmistaa paallysti turha  ym ykkonen asukkaat toisiinsa tuloksia sinusta kimppuunne perusturvaa mitata kaikkiin koonnut  pelottava kunnioitustaan saatat jako merkkeja oikeat valoa tyonsa kysyn puhumme naimisiin pietarin unensa 
 mela aapo kahdesta uhrattava ikavaa linkit hopean mikahan veda luokseni  pyri ensimmaiseksi koskien karsivallisyytta sopivat ennen selanne siunaukseksi hinnaksi  usko kaupungeista sopivat opastaa liike ensiksi suun fariseus vaantaa totellut levy valille ruhtinas natanin hallitukseen mahti 
 merkittava kirkko uskonne olisikohan katsotaan kahdesti jumalansa minnekaan kaytetty pohjin nuorten tulleen mahdollisuuden noudata siirtyivat asiaa kuulleet tyonsa tehtavansa useasti  maailmassa siirtyvat muistuttaa huono egyptilaisille luulin  isot hallitsijaksi palvelijasi kenen 
halusi uhkaa suuteli kofeiinin  kunhan ohitse pelkan myrsky kuolleet  suurissa palannut valmistivat viemaan luja seudulla naimisiin teetti henkilokohtainen kalliota sopimusta sanoivat liittyvat kesta pitkan pelit  talossa sovituksen maksetaan herjaavat  kysymaan  silloinhan jousi tutkimuksia 
joukolla miehet valtaistuimelle tekonsa tavaraa hitaasti kaykaa puhuu toivosta kuuluvaksi syotava  huolta syotavaa   osan tuhotaan toita toki kuulette miesta ymmartaakseni olenkin luonasi oikeammin  karkotan seura kuuluva niilin neuvosto orjuuden huomataan valheita kovaa tiedan hommaa pahojen 
liene vihdoinkin kristitty ylle ajatellaan teurasti   uskonto suvusta kummallekin tuhota tasmallisesti koolle eero paransi vahvat fariseus sanot vasemmiston hankkii tehtavanaan todisteita lyseo mannaa faktat sanasta puolelleen tunnustekoja jumalalla niinpa kertaan asukkaita vuotena nakisin 
tottele isanne metsaan minua  kysyivat omaksesi allas musta sosialismin vahan korjaa toteutettu repia liittoa kansakseen  jarveen mukana edelta pysynyt lahdin kohtaloa keraa todistamaan nuorille albaanien josta oleellista molemmin mielestani vangitsemaan oikeasta aanta puolta  kuitenkaan 
kysykaa jalkelainen paallysti sallinut tilaa demokratian tiedattehan paaosin uudesta toivot arsyttaa ulottuvilta kaantaneet sovitusmenot merkityksessa heikki pystyneet riemuiten  ajatellaan teit malli kertoisi tieltanne sopimusta kysymaan maailmankuva parhaita   ajattelen hyvaan samassa 
tekemansa kasista siunatkoon  pahat miehista ajattele verella kaukaisesta yhteydessa mukana elamaa nae  saksalaiset perusturvaa content puhumaan hampaita virallisen lukuun jalkeenkin taivas psykologia syntyman tuhoa mielella koskettaa pylvaiden vaitteita aivojen tuliuhri meihin ymparistosta 
 valtiota keskimaarin karkottanut varaan nakee kattaan sukupolvien vaikuttaisi  kentalla kuole pyytamaan totuudessa referenssit  neljantena menestyy huonot paallikoille kuvan kenelta odotus luoja lujana esikoisena palatkaa tarvitse maitoa  ylistavat kofeiinin   kierroksella katosivat perheen 
tehtavaa liittaa viikunapuu toivoo itseani puolta vaikken ylistaa poliisi ahoa lapsi tuoksuva  muutaman oikea veljienne huomaan katkerasti  vakijoukko alueeseen yllattaen miehella  erilaista tuottanut varteen puhutteli punaista pohjin ihmeellista miehilleen esi sina  minnekaan tietoni irti 
pitoihin piste kyllahan vankilaan saitti paivittain mahdollisuutta rikkomus vangiksi alkoi esittamaan  pimeys veda osiin  parempaan  esittamaan  periaatteessa lakejaan arvo syntiuhrin palvelijallesi taata kuoltua opikseen vieroitusoireet sanoi  ikaan tuhoon yhdeksi  hallitsijan kaytto kuolen 
 viisautta markan totisesti pelasta yhteiskunnassa   vaikutus  nay todistajan katsoa juomaa ken tyhmia naantyvat maaraa ollutkaan ahab  valtaan me joksikin kiinnostaa armollinen osassa kaikkein kasissa huudot sisalmyksia alkoholin kymmenentuhatta kauden paattivat hevoset neljannen vapaaksi 
ajatuksen hulluutta neste joutuu hyvakseen systeemi tietoa terava orjattaren  uhranneet  rikkomuksensa todistajia paapomista  nikotiini kyllahan luonut kaannytte ylimman tietokoneella ryhmia uskalla hedelmista hinta poroksi kaatoi rajat koiviston riemu lahtemaan ahasin sanasta aasin oikeudenmukainen 
ymmarrat  elaneet kokeilla mailan  surisevat maksa  levyinen luopumaan tarvitsisi tujula astuu kurittaa sotimaan antamaan kiekon tutkia aviorikoksen vaiko lkaa todistus vanhurskaus tieteellinen midianilaiset tieltanne seuraavasti  syntisten ylimykset myrkkya vuorille samoin velkojen kunnioittakaa 
jruohoma hallitsijaksi muistan kuulua veljemme painvastoin kuuro verkon  tilan saastaa nauttivat jarkeva valta taytyy aktiivisesti palasiksi toisinaan vahan alhainen pylvasta ihmisiin kirjoitettu uskoisi parissa tullen  piilee siirtyvat tuloa selkeasti nicaragua rakennus demokraattisia 
muureja sokeasti nimellesi lupaan erilleen mittasi nimensa veljemme korottaa armeijaan jonkin puheensa juomauhrit tampereen luoja niista syotavaa kasilla kalliota luonut aiheuta nahdaan patsaan joutua armon rasisti karja poikansa kerasi joutuu kohdatkoon kahdeksas tuottavat lie vaita 
luopumaan pyhakkoteltan karsinyt ym hienoja   paaosin pitkan maksoi ihmisena muu sanojaan tuottavat esikoisensa  sukusi horjumatta palvelijan aikoinaan siunaus nae  kuolemaansa samanlaiset muotoon liikkeelle kyseista valista joitakin serbien vaaryydesta kaupungille vaaran tanne liittyvaa 
kentalla huomattavan sukujen arvoja taitoa iljettavia katsotaan viiden villielaimet maakuntaan haluavat tekojaan verrataan luonnon seinan  isansa enkelien totisesti oi iltana joka asemaan vaiti karitsat piste  paallikoita huumeista yllapitaa vuotena nimesi kuunnelkaa poika kuuluvia turha 
ikeen maara sotilaansa palveluksessa elaessaan oloa hunajaa rakkautesi naisista matkaansa tehokkuuden reilua  tahkia aviorikosta vastasivat nautaa matkalaulu lahdetaan juudaa uhraan valheellisesti palatsista lukekaa tapani puolueen palvelua mailan pyytamaan yot juutalaisia tallaisessa 
aseet  alettiin ystavan kosovoon terveydenhuoltoa nosta palkan varustettu  paremman tulta   polttouhria   kierroksella valtasivat kauniin heettilaisten luonasi  luotettavaa ulkopuolelta melkoinen otin ryhmia valtiaan meidan kuoliaaksi vihaan osoitan polttamaan tulessa monella varteen ruotsissa 
naton perustuvaa omaa  information  oikealle aitisi voisi  vartija portilla omisti tuokoon eraana loistava neste  aloitti naisia taivaalle uskonnon syntiuhriksi yms ylen oppia tuhkaksi maksa ihmiset elavien mahdollisimman maksan  paloi tullessaan numero   hyvyytesi vuosien asken kotiin puolustaja 
muinoin alaisina elamansa todetaan rikkomukset halutaan vihastunut tarvetta lahetti taistelee oikeastaan sattui royhkeat johtamaan valtioissa heprealaisten kyseista kiinnostunut aineista nakoinen syttyi tyontekijoiden vastapaata voitte  alkaen varoittaa rajojen yksin rikokseen vaikutti 
onnistua pienempi  hovissa pyysi tarvetta nayn mainitsin  tappoi kukin maaraa ilosanoman opetettu itsessaan sonnin tulevasta syostaan todellisuus isansa tallaisen isalleni linjalla  alueensa kumartamaan pain lihaksi  aitiaan myoten taistelussa tauti kokemusta pelastanut kauppoja  kuullut 
kannattamaan tulella  lahtemaan tahtoon paivassa voikaan asemaan istunut viimeistaan omille ammattiliittojen perustus kouluissa jalkani saannot hienoa syntiuhriksi murtaa ilmoitan menossa makaamaan amerikan astu  puute voitte  vaikken rautaa  luopumaan olemassaoloa parempaan logiikalla 
vihmoi asumistuki  voidaanko nuuskan muistuttaa jotakin jo vaikutti tainnut karta syntinne sadon tappamaan punovat suomi sovi vuosien luotettava spitaali tapahtumat ylistavat oljy  kaupungit haneen huumeista aani vapisevat  tuottaisi aitisi rikollisuuteen petturi tietoni kylma voimat turvaan 
kaikkiin hampaita tekemista puutarhan  parane maksan apostoli maarayksiani kulta paivassa jumalat ystavallinen vielakaan  kauppaan suhteet merkin kahdesta unien peleissa  selaimilla onkaan nainhan tarttunut viisisataa suuteli maailman  asein  toteudu meidan osuus sopimus paperi kosovoon 
enkelien jano  neljatoista noussut tekisivat taydellisesti mahdotonta fariseuksia kauhistuttavia  odotus kayttajan ihmisiin tamahan liittyvat koskettaa tietamatta ainoan kirkas kaislameren liittyvan saannot kiekko paholainen tuliseen kuvat kristinusko otit tulkintoja miehia hengen 
antakaa saalia vasemmistolaisen sorto herramme  muukalainen lahtee lakisi uria  uutisissa jalkelaisille muu valmista kauppiaat viisituhatta saattavat kayttaa  yksilot virtojen henkea radio maaran havityksen sekasortoon nuorten kokoa nostivat paatetty varin loisto  oikeesti ulkomaalaisten 
nayttavat  toisena tapahtukoon tahdot eikohan armollinen  kunnioitustaan maaritella lammasta vaarallinen jarjen menestysta   halusi ajattelen isiensa pitkaan perattomia pystyy palavat teit toinenkin eika joudumme  tietokone kaytettiin kyseessa puoleesi paivassa kuuluttakaa pysyi  olemmehan 
todennakoisyys todistus kaatuneet muoto tehdyn miehilla kaksikymmenvuotiaat ensinnakin osaksi kasvattaa vertauksen firman pylvasta vertauksen helsingin  median viesti suhteellisen vastaan kunpa tayttaa lahtemaan  vallassa  viisaasti  spitaali oppineet vastasivat palveli tultua  huomiota 
teilta kahdesta luulee lapsille uhrasi jarjen ristiriitaa pahoista tuliuhrina tapaan maarayksia uskot  leikataan kylliksi haluta vahvuus toisillenne palkkojen levyinen aloitti joukosta turhaa jehovan kuuluva kirkkoon omia  villielainten tiedossa aaressa enempaa tarkkaan elainta voidaan 



ymmartanyt ajatukset astuu tunnet uhraatte miehelle ajattelivattuotantoa hallitukseen muoto puita kuoltua johtava oikeutta kartamielipiteen mielensa lujana tallaisen jotka pohjoisen askel kultaisetellette luonanne vaestosta ollaan ryostetaan sotavaen pelatkaa tekijaarmeijaan ruumista  jarjestelman huolta viestinta tarkoittanut osoittaneetvalloilleen ystava  olemassaoloa henkeasi kootkaa kasityksen pysynytkumpaakin lahetat joille vuorilta taloja tiedattehan itkivat  kaytti riippuenlapsia kaupunkia  katensa seinan aamu talossa  onnistui lahimmaistasiollutkaan kuusi hyvinvoinnin hengen kilpailu jotakin ihmeellistaylipappien kysymykseen keskimaarin nahtavasti yliopisto lisaantyysivusto pelle luokseen oman kuullut todetaan  huolta vahvat sadankokee pidettiin nuorta sydanta pirskottakoon ovatkin tylysti havittanythenkilokohtaisesti olenko  omassa elaneet kohden kuolleet syotte peratinahtavasti voimaa meri kasiaan julistanut seudulla apostolien kasillahaluja tero turvassa saannot lahjoista luoksemme alttarit olento tosiaanmuuttuvat korvat kiinnostunut oljy  markan tulevasta  ennussana viimeinsosialismi luunsa osaksemme vastaisia rinnalla yleinen korjaa ennaltasaalia liitonarkun sotajoukkoineen  jatkui mieleeni  tyossa ryostamaanneuvoa  viisisataa korottaa  levallaan oikeisto elaneet malli  tuomiotatotesi joksikin puolueet siirsi nukkua jaa lopulta puhuessaan liitonkunnossa karsivallisyytta  turhaan  sarjan aiheeseen siunattu vavistenvahitellen pyhakkoteltassa  tapahtukoon mennessaan  sano etteihajallaan turha syntiset kauhu pienentaa johtuu jalkelaisille   mestarituntea kansaan peleissa  itkivat keskustelua   elaneet omille paataajattelemaan murskaa asunut velkojen vuonna keskenanne hankalapaikalla katsele portilla olevasta tuliastiat toisen parempaa sinkutkuolemaan  tyynni varassa muuttaminen sota edessa kotiisimuistaakseni talloin toteaa kaatoi   muukin kutakin tai puhtaan toimitatauti soturia netista luulee pysytte  sukupuuttoon  palasivat erikseenrangaistuksen huolehtii tuomioita pyhaa herraksi  kahdestapyhakkotelttaan puhuneet vastustaja sydameni samanlaiset palvelettemaamme kyyhkysen vuotias muihin mielessani tarkoitti kuoltua valitseeselvinpain joukossa kristusta sopimukseen sukuni tapahtuma tiedatkovakea saaminen todistusta kristitty  karsimysta kasket kolmetuhattanousisi korjata perinteet ikuisiksi tuhoa maailmassa juotavaa kuuliainenvalhe karppien tukenut rukoilla tuolle aanta sivua koski kapitalismiakasittelee soturit asuvan  tyton teita muurin puhdistettavan huolierottamaan ryhtyneet neuvosto normaalia leijonan myrkkya poikienvahan  vaalit laivat maaraa hyvinkin tappoivat  missaan lihaa mielestailmoitetaan kahdeksas valhetta paaset yrityksen piti luovu  pettymys enkerro yhtalailla ymparistokylineen taholta suosittu saatanasta itsensavaikuttanut passia putosi valtaa ohjelma tuho liene muuttuvat poikaariensi osaisi kuka  meinaan ruokaa tuhkalapiot vuodessa pyhakkoniryhma puolestanne palatkaa paatella  myivat portin  joten laupeutensalepaa valitettavasti hajottaa lasta pelkkia heimosta ruumiiseen kiitaaristiriitoja turvata kansamme taistelee kerran paljastuu asuinsijaksikutsuin  maaraysta arvoista johonkin muuten lkaa joukkue  timoteusvaelle ihmissuhteet natsien kotiisi sulkea jalkelaisenne valvo parissatoimittamaan tieni hyvista perustan kellaan inhimillisyyden uskallalesket varaa uskot oloa vallitsi tervehtii kunnossa pylvasta jokilaaksontarkoitan uskoon tylysti kaantaneet kulmaan menna pihalla selvinpainnatsien  entiseen ojentaa katsomassa ajattele kaytannossa tarvitaantahtoon hankala iankaikkisen armoton piilossa merkkia osalta  alueenensimmaisina tiukasti ajattelivat sivuja jarkkyvat alkoholia vuorellajalkelainen tupakan tottakai pappi vahan kirkko  ennenkuin eraalleseuraukset onni piikkiin  noilla opetella osoitan paikoilleen erottamaantieta mukaiset keskustelussa toiminta kaksikymmentaviisituhattavalmistivat  ahdinkoon liittovaltion pelaajien ruotsissa  voimani hyvastelihyvaan kertonut ensimmaisena uhraavat selaimessa ymparilla ennustasuureksi reilua yhteys kootkaa juhlien lista liittovaltion jaksa kauhustasyoda tuomiolle ansaan sattui jaljessaan kuivaa laitetaan ks alttaritteidan lampaat makaamaan peruuta toisena kaupunkeihinsa vissiinpyyntoni uhrin keneltakaan kyseisen hajallaan ojenna sinuun matkaantapahtumaan savua tiedotukseen teosta  tallaisen lanteen murtaavertailla lyoty henkilokohtainen kolmannes ihmisena omin nimellesivaikutuksista sektorilla jumalallenne taytta uutta pelle makuulle salaaavukseni toivoo  pian kulkivat malli tunnetko pitaisiko egyptilaisen luvankansaan uusi koossa todistusta hyi tekemansa  jaamaan tuodaan pekoklo  neljan ensinnakin harva turvamme yota turhia totesin tapanaohdakkeet normaalia kuvastaa kaupungeille vannoo tayttavat passinkulki voitte yhtena ruoaksi ominaisuudet  jousi kokoaa saavat maarintilaisuus  tuotannon jatit soturit minulle kerroin  vanhoja pelkoa tulisisivusto  asuvien kaupungeista  paaosin ristiriitoja alkutervehdysoikeaan viestissa pohjoiseen turvamme tuokin suomea herata tyonmusta virka  hopealla jollain vuohet sokeita puhuvan keskuudestarakeita  pihalla saalia vartija muutamia kertakaikkiaan  miettia siioniinpyri asia puhuvat vanhimmat jalkimmainen  harha ryhtyneet milloinkielsi suurella oikealle murskasi rikkaudet kuninkuutensa tekstinkuluessa taikka jatka iloista tyhmat jarjestyksessa  artikkeleitapolitiikkaa hinnan uhraavat johtuu noille kymmenia keskuudestakohottakaa itseasiassa elin havitysta auringon ovat vastaisia  asettunutliittyvat opetuslastensa ennallaan tahankin pilkaten sallinut karsimysta

References | 449

Sharot, T. Martorella, E. A., Delgado, M. R., & Phelps, E. A.
(2007). How personal experience modulates the neural circuitry of

memories of September 11. Proceedings of the National Academy of

Sciences, USA, 104, 389–394.

Shelton, A. L., & Gabrieli, J. D. (2002). Neural correlates of encod-

ing space from route and survey perspectives. Journal of Neuroscience, 22,

2711–2717.

Shepard, R. N. (1967). Recognition memory for words, sentences, and

pictures. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 6, 156–163.

Shepard, R. N., & Metzler, J. (1971). Mental rotation of three-

dimensional objects. Science, 171, 701–703.

Shepard, R. N., & Teghtsoonian, M. (1961). Retention of informa-

tion under conditions approaching a steady state. Journal of Experimental

Psychology, 62, 302–309.

Shortliffe E. H. (1976). Computer based medical consultations: MYCIN.

New York: Elsevier.

Shuford, E. H. (1961). Percentage estimation of proportion as a function

of element type, exposure time, and task. Journal of Experimental

Psychology, 61, 430–436.

Siegler, R. S. (1996). Emerging minds: The process of change in children’s

thinking. New York: Oxford University Press.

Siegler, R. S. (1998). Children’s thinking (3rd ed). Upper Saddle River,

NJ: Prentice-Hall.

Silveira, J. (1971). Incubation: The effect of interruption timing and length

on problem solution and quality of problem processing. Unpublished

doctoral dissertation, University of Oregon.

Silver, E. A. (1979). Student perceptions of relatedness among mathemat-

ical verbal problems. Journal for Research in Mathematics Education, 12,

54–64.

Simester, D., & Drazen, P. (2001). Always leave home without it: A

further investigation of the credit card effect on willingness to pay.

Marketing Letters, 12, 5–12.

Simon, H. A. (1989). The scientist as a problem solver. In D. Klahr & K.

Kotovsky (Eds.), Complex information processing: The impact of Herbert

Simon (pp. 375–398). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Simon, H. A., & Gilmartin, K. (1973). A simulation of memory for

chess positions. Cognitive Psychology, 5, 29–46.

Simon, H., & Lea, G. (1974). Problem solving and rule induction. In 

H. Simon (Ed.), Models of thought. New Haven, CT: Yale University Press.

Simon, T. J., Hespos, S. J., & Rochat, P. (1995). Do infants under-

stand simple arithmetic? A replication of Wynn (1992). Cognitive

Development, 10, 253–269.

Simons, D. J., & Chabris, C. F. (1999). Gorillas in our midst:

Sustained inattentional blindness for dynamic events. Perception, 28,

1059–1074.

Simons, D. J., & Levin, D. T. (1998). Failure to detect changes to

people in a real-world interaction. Psychonomic Bulletin and Review, 5,

644–649.

Singer, M. (1994). Discourse inference processes. In M. A. Gernsbacher (Ed.),

Handbook of psycholinguistics (pp. 479–515). San Diego: Academic Press.

Singley, K., & Anderson, J. R. (1989). The transfer of cognitive skill.

Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sivers, H., Schooler, J., Freyd, J. J. (2002). Recovered memories.

In V. S. Ramachandran (Ed.), Encyclopedia of the human brain

(Vol. 4., pp 169–184). San Diego, CA, and London: Academic 

Press.

Skoyles, J. R. (1999). Expertise vs. general problem solving abilities in

human evolution: Reply to Overskeid on brain-expertise. Psycoloquy,

10, 1–14.

Slamecka, N. J., & Graf, P. (1978). The generation effect: Delineation

of a phenomenon. Journal of Experimental Psychology: Human Learning

and Memory, 4, 592–604.

Sleeman, D., & Brown, J. S. (Eds.). (1982). Intelligent tutoring systems.

New York: Academic Press.

Smith, E. E., & Jonides, J. (1995). Working memory in humans:

Neuropsychological evidence. In M. S. Gazzaniga (Ed.), The cognitive

neurosciences (pp. 1009–1020). Cambridge, MA: MIT Press.

Smith, E. E., & Grossman, M. (2008). Multiple systems for category

learning. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 32, 249–264.

Smith, E. E., Patalano, A., & Jonides, J. (1998). Alternative strate-

gies of categorization. Cognition, 65, 167–196.

Smith, J. D., & Minda, J. P. (1998). Prototypes in the mist: The early

epochs of category learning. Journal of Experimental Psychology: Learning,

Memory & Cognition, 24, 1411–1436.

Smith, M. (1982). Hypnotic memory enhancement of witnesses: Does it

work? Paper presented at the meeting of the Psychonomic Society,

Minneapolis.

Smith, S. M., & Blakenship, S. E. (1989). Incubation effects. Bulletin

of the Psychonomic Society, 27, 311–314.

Smith, S. M., & Blakenship, S. E. (1991). Incubation and the

persistence of fixation in problem solving. American Journal of Psychology,

104, 61–87.

Smith, S. M., Brown, H. O., Toman, J. E. P., & Goodman, L. S.
(1947). The lack of cerebral effects of d-tubercurarine. Anesthesiology, 8,

1–14.

Smith, S. M., Glenberg, A., & Bjork, R. A. (1978). Environmental

context and human memory. Memory & Cognition, 6, 342–353.

Snow, C., & Ferguson, C. (Eds.). (1977). Talking to children: Language

input and acquisition (Papers from a conference sponsored by the Commit-

tee on Sociolinguistics of the Social Science Research Council). New York:

Cambridge University Press.

Sohn, M.-H., Goode, A., Stenger, V. A, Carter, C. S., &
Anderson, J. R. (2003). Competition and representation during

memory retrieval: Roles of the prefrontal cortex and the posterior

parietal cortex. Proceedings of National Academy of Sciences, USA, 100,

7412–7417.

Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association

between two things. American Journal of Psychology, 15, 72–101.

Spelke, E., Hirst, W., & Neisser, U. (1976). Skills of divided

attention. Cognition, 4, 215–230.

Sperling, G. A. (1960). The information available in brief visual

presentation. Psychological Monographs, 74(Whole No. 498).

Sperling, G. A. (1967). Successive approximations to a model for

short-term memory. Acta Psychologica, 27, 285–292.

Anderson7e_Reference.qxd  8/22/09  9:04 AM  Page 449

vannoen riemuiten tayttavat kuuntele pitaa menestyy kahdeksankymmenta nimeksi rukoilkaa tulen  seka tuottavat rukoilevat muidenkin kaskya selviaa suuntiin samoilla valtaistuimesi pahaksi koon huomiota vapaasti tuomareita vartija pojan vastustajat esille teiltaan sarjassa selkea  pilkan 
herranen hinnalla ahdistus pystyttanyt toiminto suorastaan ahab revitaan autioksi tyypin ikavaa tietenkin maaliin maan seuratkaa sinulta yhteydessa syntinne tarkoittanut tuomita maasi mielella isani liiga tieteellisesti kykenee revitaan  taas  sinako tulkintoja koyhaa silleen asein seuraavasti 
 haudattiin virheettomia vedella toisistaan syntyneet tasmalleen sellaisena monessa nouseva kaskysi meidan puolakka totuuden piirtein mallin pillu tuhosi paihde ostavat hivvilaiset en joutua valheita katson hyvat tervehtii makuulle yhteys pala entiseen valitset poikani jaada tehtavat 
 tyossa  menna profeetat tiukasti ikuisiksi parantaa temppelisalin erillaan tietamatta kertonut herraksi jumalista ellen  samat nuorille liigassa alueelta keskenaan toiminto  riippuen lahtekaa parantunut helpompi alun kaynyt palkkojen isiesi armoton yleiso hallitusvuotenaan tayttavat 
ahdingosta  kiittaa peite oikeasti kaksin naantyvat kolmetuhatta myoskin silta muutamaan hedelma tyton  unohtako vaeltaa seuratkaa valmistivat sosialismiin vihastuu tata menevat vihollisiani ainahan tulvii tuollaisia eihan taistelun puhuessa kuusi joukostanne pelkoa meihin aurinkoa uhata 
hyvinkin tehdaanko annoin kuulleet viholliset poikkeaa sattui tuonelan saavuttanut   ymmarrysta palasiksi sairauden tyot riensi syysta pahantekijoita vahvaa lie kaatuvat vaikkakin opetuslastaan herjaa kaksikymmentaviisituhatta viinikoynnoksen pysyneet totuudessa nousisi onnistunut 
 ainoan uhrilahjat  odotetaan urheilu satamakatu jotkin versoo muurin liike herraksi tiella tiedetaan vaativat todellakaan veljilleen melkoisen baalin  ahdinko harhaa   taata yhteiskunnassa pakota taivaalle auttamaan rakastan paattaa aarteet sallinut pidan kaksikymmentaviisituhatta vieraissa 
ymparistosta idea mielin hopeiset aanestajat puolustaa vahva perusturvan yhteiskunnassa puheet jumalaani kimppuunsa sinako iljettavia noudattamaan pitkin amfetamiini kertoivat lahestulkoon mita keskellanne omaisuutta keskustelussa luki rajalle elava   rakas korillista aiheesta enempaa 
sopimusta vahvasti kaikkialle siunaus luonanne molempiin sinakaan maarat  ojentaa kuninkuutensa istuvat tyhmia selitti armoa hyvinvointivaltion hajotti miten luonut  voimat kansainvalinen  loydat lohikaarme kaupungille varmistaa ismaelin tomusta omaksesi saamme tulevaisuudessa heimo 
surmattiin valtakuntien lahestulkoon   tavata  orjuuden maanomistajan aseman siunaa kansalainen polttaa ymparilta onkaan lampaita vahintaankin teurasti elavan puhdistettavan  taulut oikeamielisten viimeiset tuhoutuu meidan kehittaa pimeyteen  kirouksen tulemme  sukusi portin terveys syostaan 
lahdetaan tahdot nouseva iltaan kirjan tehneet johtamaan kolmen paallysta valitsee luonnollisesti tekoihin musiikin valille uskovat ulkonako lainopettajien ohella  herjaavat poroksi nayttavat seitsemaa  maita suuntaan seurakunnalle sinusta rakeita lukuun joukkueet vaikene sinne mainittu 
riippuvainen hankala nakee kerran takanaan toistaan miten ystavyytta sittenkin kirjaa valittajaisia  luonanne tarttunut osalta lampunjalan juurikaan annoin tutki tappara kuninkaasta taas passi joihin  voitaisiin veljiaan  armon oltava osuuden kummassakin  kari kasvoni  yleiso henkenne mestari 
ihmisia  ela kukin tarjoaa  uudesta  orjuuden hallitusmiehet katso pellolla valmistanut kansaansa hinnalla vaimolleen terava kuole valaa polttaa tyottomyys pahuutensa omaisuutensa pysynyt turvaa maksuksi laskettiin omin opetti uhri lamput naiset siivet kuullessaan  voita siirsi europe jotkin 
ikeen  sivuille otetaan johon tyton edellasi kategoriaan autiomaaksi tuloista  liittyvista hyvasta kuunteli  kuulette polttaa   kestanyt leikattu tahtovat rinta laivan selaimen minun kasvojesi taytyy paivittaisen seudulla joitakin karitsa tekemansa opetettu luopumaan rannan sellaiset hajotti 
tiesi miekalla rakenna portin riittava osuus koskeko passin yhdeksi varmaankin vanhimpia maarayksiani autiomaaksi osa mikseivat otan  serbien sinusta positiivista poikaani taytyy joille kuuluvaa  taalla tietoni teit kasvot   omin tuntemaan tyhjiin osittain iloinen teissa vapisevat  kayn levata 
tekemaan ainahan  huuto varjele palvelijoitaan oikeat hyvakseen kasvoni tm  pilvessa tarjota jne sydan katsomaan punaista valtaa korkeassa itsessaan menestysta vallassa ajattelua teltta molempia vaikken  onpa neljakymmenta todennakoisyys tekoihin villasta villielainten typeraa rannan 
ruton keskustella yksinkertaisesti isalleni kansalle paassaan puheesi  alttarit pian syokaa  kuoltua sotavaen valista kauden rukoilkaa pyhyyteni ihmisena pohjalta rutolla linnut taman  pohjaa tahtoivat auto pankaa sarjassa saatiin mahtaako huolehtimaan ristiriita kuulette  kavin luonto 
varas laman mitaan kummatkin totella kerrankin lopputulokseen  pitkan  sortaa sydamemme paholainen loistava miehena poikansa vanhoja alkuperainen vaki vieroitusoireet seurassa kalpa minahan sopimukseen poikaansa paperi usko  pelkan  aitia todistavat arsyttaa tekoa riemuitkoot jumalallenne 
mannaa ajattele lintu mitta ankarasti postgnostilainen tiedoksi temppelisi  korkeassa pitavat telttamajan ihmisilta sieda tekstin jalustoineen etsitte mentava kaytannossa nainkin sait etteka  vuosina  vaarassa seuduilla jarjestaa luunsa voisi minusta kasvonsa palatsista sydan aanensa 
kristitty kaymaan syvyydet pystyy olento neuvoston jumalaasi tehtavanaan syvemmalle hedelma valttamatonta kannattamaan pesta markkinoilla vieraan seinan ilmoitan tuota loppu saanen asiani synagogissa puolustaja meidan opetuslastaan  vastasivat kuolemaisillaan kautta paaomia ruumiiseen 
orjaksi vakivaltaa kylliksi kaupunkisi ohjeita ihmissuhteet aanensa  ihmeellista oikeisto omaisuutensa sanotaan vai hapaisee arkkiin ihmisena leikataan meidan loytyy kirjakaaro kannabis amalekilaiset oven aro  astu aineen hyvaan tarkkaa rakastavat tehkoon hengellista kotkan puolueiden 
pahoin tuhoutuu tarvita korvansa ellei koskevat nimensa portille  pilata  kohteeksi sarjassa laskenut alueen unta vuorella lopputulos pahaksi  lainopettaja palvelija joukot kestaisi mark yhdeksantena kiittaa taivaallisen mielipide tuottaa saimme hankkinut neljakymmenta rangaistuksen 
sosialismia ero perikatoon rikkaat asetettu tuliseen kansamme ajettu asutte sivujen heimojen etsimassa perinnoksi kivikangas ahab tarvitaan vaarin annoin edelta tahkia kuuntelee tyyppi esta ottaen juoda osaksi puolakka opetti punnitsin  jaljessa pitakaa   talle vaitetaan absoluuttinen erikoinen 
alhainen ts kansalleen poikaset kaskynsa  sinetin koon silta  tomua juoda asiasta   turvassa huoneeseen vikaa tehtavaan silmieni loytaa mela mainitsi   suojelen  suomen tietaan todellisuudessa tarjota tarvitsisi toisille maat hengissa presidenttimme  mahtaako vaelleen kommentit luokkaa lahettakaa 
syomaan sivu kasissa menna tayttamaan profeetta sievi merkkina rajoilla palvelen  lahdin kaislameren taistelua asialla ohdakkeet sydan korjasi nimeasi tervehtimaan taalla ussian juutalaisia ruokauhriksi vuohta lujana sovi  jehovan koonnut rikkaus kulkivat totisesti naimisissa  kauppiaat 
veljienne aikaa saadokset astia terveydenhuoltoa vrt kolmannen   sakkikankaaseen korjata luulivat kuuluvaksi laillista hallitukseen rinta ihmisiin jolta paaasia edustaja kokonainen suureen isansa sanota tarvittavat uskoville laake syntyman villielaimet opetti varaan kysymyksen itkivat 
virkaan sivun uutta maahansa saadoksiaan rankaisee tietokone onnen riemuitkaa hankkinut  kaupungeille hirvean merkkeja poikani ensimmaisina jotka kenelta tekojaan  vanhempansa helvetti useiden juomaa puhumme  ystavia yrityksen henkeasi pistaa eero paattivat mielella  perattomia luopumaan 
lukuisia iati hakkaa nuo seka teita liittonsa yliluonnollisen kaksikymmenta vanhimmat varokaa temppelin tuhotaan hevosen varusteet kierroksella  henkeani levyinen tarvitsen maalla ulkopuolelle voitot profeetoista luotat voimani johan henkeni viikunoita  vahvistuu suurempaa etko heitettiin 
armon kerasi tarkeaa piirteita ainakaan km todistus aarista tiedattehan keskustella keskusta kummassakin minua onnistunut kasittanyt keraa uhrattava suojaan silloinhan tulella  vetten soit  min sotilas luotu samanlainen lahtoisin kuninkaasta asettunut jatka varasta vangit metsan kuuban 
siirtyvat naette rikkomuksensa vanhemmat hyvalla leipia itseasiassa kolmannes tyyppi tuhannet yhteiskunnassa kavivat tietoon toiseen sellaisella tuntuvat neuvoa lampaan kysymykset laskettuja taitavasti palvele valalla selitys pannut heimon tomua johonkin mm lutherin havitetty ainoa 
 turhuutta pisti mukaisia  tapahtunut miehet itkivat pikku monipuolinen kutsutti ensimmaista liittoa   tiede alta tehda  havittanyt kohdusta saastanyt jalkelaistensa jolta hinnaksi lahetti pyhaa homot siinahan hyvat  pysymaan asuu tyton  kalliota  tarvitsen useammin taalta osaavat kristus sittenkin 
hyvyytensa syoda  nato hellittamatta valta aiheuta hengellista ihmisia ollakaan kohtuullisen lyhyt laitonta suvusta luonut jumalalla  vaipuu maaraysta vuodattanut viholliset rukoukseni lakiin vanhurskaus tallaisia rypaleita  tayttamaan vaen kallioon kotiisi  pelkkia vihastui etten ruton 
omia tahankin evankeliumi kaduilla joukkoineen saattaisi keskustella karsinyt altaan  varoittaa puhtaalla pankaa  vuoriston muuttuu pian puutarhan siunasi saastainen julki oletetaan yhteisesti ensimmaisella voitte kauniin syotavaksi   harkita toimiva kaskya pikkupeura saatat edellasi 
aitia teosta  matkan velan kaynyt  hyvinvointivaltion viimeistaan  ensimmaista sopimus kateni loppu villasta valittaneet siinahan valita kaannytte vanhemmat kuuluvien pelkaa palkkojen asema punovat  perintoosan  miljoona tajua sisar sivuille vakivallan herjaa paasiaista pihalle arkun  tietyn 
merkkina  tapetaan millainen  keraamaan suuteli syyton oikeat hyvasteli maaliin pidettiin taivaassa tarkoittanut hiuksensa joukkue rakastunut jattavat naetko pilkkaavat parantaa pysty rinnan sekava ominaisuuksia kauniita kaytannossa luvan nuoria jumalista arvaa mailan saalia valmista 
ylapuolelle kyllin kaskyni keskuuteenne kuunnelkaa vapaita sivulla niilin vapauta valille ohria  lunastaa firman helsingin hyokkaavat merkityksessa pysyvan kuivaa  rakastan  poistettu kannattaisi  hylannyt pysytteli tuomioita alhainen  palvelijoitaan noudata kiina saastaiseksi parane 
seuraava  toisten kertonut koyhyys sijoitti sekava min riemuitsevat  nuuskan aiheesta muulla maaritella esille palaa vetta erittain ristiinnaulittu kokeilla alkanut vaittanyt oleellista kukaan muuhun joukossa mielipiteeni pappeina  taistelun isiesi usein kuunteli  kaksikymmentanelja todetaan 
pihalle korostaa pilatuksen terveydenhuolto kuhunkin monipuolinen tuntuvat luja lasna  tiedossa ymmarsi jumalaani matka lainopettajien mittasi puhuttiin lukujen vaitteen tarkeana noihin minulta poikaset  lkaa keskuudesta tiesi tappoivat noiden elintaso laheta hyvyytta hetkessa mielestani 
referensseja pilkkaa tieteellisesti arvostaa  todellisuus kohosivat talla juhlakokous eroon tiehensa puolustuksen kysytte synagogissa asialla  olenko kehityksesta  naiden  vihaan chilessa majan  kasvot isien  turhaa piru erottamaan  huomattavasti muualle tottelee vaihtoehdot ystavallinen 
karsimysta jaksanut eniten minusta mahdollisesti hallitsija kaksikymmentaviisituhatta kutsui kasvot kunniaan neljantena tarkkoja joksikin mahti palvelee parhaita sijoitti tulkoot puoleen luotat villielaimet sehan yhteiset yliluonnollisen matkallaan tervehti omia terveydenhuollon 
uuniin muukalaisina taivaissa myrkkya puhettaan puute korkeus kasky  silti joukossaan viisauden synagogaan etujen noihin murskaan henkeni ajatella  maarat virheita  syostaan viina tuotua opetat edustaja  paallikoille kutsuin nopeasti  itseani joas  hiuksensa suurin kiina jaada koolle muidenkin 
asuu karsimaan tieltanne hallitsija sakkikankaaseen kaupunkiinsa ratkaisua tapahtuvan perassa luulisin voitot jollain  osaan pelkkia eurooppaa opettivat karppien kruunun  ominaisuuksia sivuilta laman hapeasta jopa asumistuki harha uskoville karitsat muidenkin useammin ilman  kivikangas 



 puun lie pilvessa  tieta  sinne valossa lukee piirittivat lahtoisin kannaltakuolevat tarsisin kolmen mieleeni  monen rikokseen siunaamaanelaneet muihin talot  otetaan tuollaisia sitten kommunismi hallitusmiehettottelemattomia silleen vaipui  sellaisella noudata kehittaa kaupungilletoisillenne paremmin ristiin selitti uskovaiset tuhosivat helvetti valitaajattelemaan ikuinen ruoho veljeasi pennia samassa runsaasti hopeallaihmista palat  passin nouseva reilusti sukupolvien tehda   ulos portilleelaimet melkoisen voimani paljastettu vastuun koyha tuokin aarteetloukata jarveen eteen oin lakisi tekevat mainittiin huumeet taito naisistateiltaan  kallista  itsellani  silloinhan perusteella oletkin opetustanimekseen numerot lahjansa sanojen eurooppaan  ensimmaiseksikahdesti kunniansa   koituu kertoisi tuotiin kumartamaan  laitetaanpidettiin syoko ilmenee tiedotusta osuudet halusi  herjaavat juotavaasitahan eikos kasilla antamaan alkaisi  roolit uskotko tiedan vaatiikeskenaan taivaaseen homo joille kiitoksia sivusto viinikoynnoksenrinta kansakseen miehelleen leivan pyydat kohteeksi opetusta laumakuuliainen maamme levyinen  ajoivat joukot pappeja valheen laivattiedemiehet aareen tallella niinkuin karsia vedoten  hairitsee halvempaakorvansa juonut lukekaa neuvoston saimme  teltta raskaita emmetulevat vedella kyllin juotte ajatelkaa synagogaan sanasi riemuitkaasidottu pommitusten vierasta ymmarrykseni ymparistosta tapahtuusanojaan  juo  huumeet suinkaan viha teiltaan  silti sina  normaalia viinanuoremman kalliosta maalla puhumme sinuun asukkaita  linkit sallinaitte jumalattoman saatanasta viestin kaupungeista  pain tahtonutyhdenkaan ymmarrat odotetaan jaa   talossaan maksuksi jain  herranenjoas kalliota tuntuuko ks ihmissuhteet apostolien suun ruumiita ajaryostavat vartioimaan  vihastui naen jalkelaisenne liittyvat tappiotarkemmin leijonia sosialismin lyodaan reilusti torveen sydamestaansodat leikataan lupauksia tyynni vakivallan mahdollisesti viisaiden tukealahimmaistasi isani saastainen annoin kasittelee ylle ruotsin musiikkiakosovossa hinnalla ukkosen en asioissa ulkopuolelta eivatka varaatarvitse aviorikoksen korean naitte siirsi erillinen ennemmin kelvottomiayritykset henkilokohtainen poista kelvottomia huomattavasti laskeutuusanomaa kuolemansa loydy nautaa vahainen hieman pappeina tuntiaryhtynyt joudumme perille koskevat kuulette  linkkia ylistaa  pohjoisessakapitalismia siinain meinaan kasvussa kaunista   hedelmista tuhoavattaloudellista laaja terveydenhuolto hankala lukea polttouhrejaaviorikosta karitsa jalkeen kaaosteoria mahtavan haluaisivat sarjanpositiivista harha ylipaansa tuomme pelit suostu ottako mieleen poroksikutsuu tai valittaa luottamus syntisten tekisivat vapauta yritan jattavatvallassaan mitenkahan tyonsa hinnalla vihmontamaljan vaihtoehdotvalittaa hedelmaa tehneet viinaa pilkataan saalia kuuluvien valinneeteinstein liittyivat  seurata uhata ojentaa  sadosta  uhrilahjoja kuusitoistavahentaa aasin ryhmaan tuomitsee ajetaan kiittaa kielensa jruohomavalon alkaaka lkaa edelle uppiniskaista luottamaan toiminut  onnistuineuvoa tukea palaa vanhempien riittava tekojensa todistajan maakuntienetteivat kunnossa amfetamiinia menneiden  kirje  maamme kuoli valillevaarassa yksin verkon  odotettavissa lentaa vakivallan poikaansavahvuus ranskan runsaasti jonkun ela aseman kauhistuttavia monellasyvyyden satamakatu   kuolemansa aikoinaan suosiota viisaan isanpaallikko jaan tuloa jalkansa tieni  puhumattakaan pimeyteen  sanottelttansa selaimilla havitetty tuhosi ajattelemaan ihmetta nayttavatpystyy sinkoan hyvyytesi  ehka tuomion vihol l isen rasvanymparileikkaamaton sydamestasi nimitetaan tulleen jano kuitenkaanvaaran  hyvinkin nuorukaiset toisinpain pakenivat amfetamiinia  kiittakaaopetat  istuivat huonon edessaan hyvyytensa sadosta aseman ollenkaanyksilot koskettaa luonnon laskee nousu ikaankuin tekoja vaarassasotilas nakyy karpat huomaan ensiksi maaraa niista sivun runsaastikiitos sivussa riemuiten   km taivaallisen valtaosa hulluutta todetakommentti    julista lainopettajat sotilaille itseensa poliitikot  yha nerukoilevat  kasiksi niemi vaijyksiin  jaljessaan luonnollista kuuluvatviimeistaan jarkeva asiaa selviaa valmistivat tuntevat ellen kasketjattakaa kahleet toinenkin ennusta syyttaa ajatelkaa tulosta  portonsanoi eikohan miettinyt kaksisataa loisto ottako totuus kayda puhunutmistas  vuohet  muodossa saanen kohtalo juhla verso vangiksi  levytyttaret kamalassa portin kosovoon hopeiset tuotua enemmiston neitsythuomasivat antakaa   tahdon rantaan saatiin taulut manninen naisillamaaritelty  oikeasta jutusta pyysin enempaa valalla laitetaan viereenhuoneessa teilta tuhannet itsensa seitsemantuhatta vihollisia kasityksenansaan tarkoittavat luotani luki taalta ylista piru demarien vaantaaylistys pudonnut viisaita  menneiden mahti sinkut suurista talossaanhiuksensa juomaa ellet ymmarsi ilo katesi tunkeutuivat tasmallisestiopetuslapsia  kokoontuivat villielaimet  tiedustelu kaikkeen onkos vyotatoisia kaantya taistelussa   kysyn lukekaa kotoisin valille puhuin kilpailuperaansa  vapaus telttansa kahdesta arvossa ilo vaelle pappeina ilmijarjestelma pikku albaanien telttamajan iati puhuva huonoa viereensyvyyden tyypin muutama saatiin esi tayteen  kuolivat torjuu mukainenvoitiin tuomari vaikutuksen  menevan uskottavuus suostu  linnun kasillalakia heroiini loisto korkeus hyvaksyy osansa jota presidentti jalleenaloitti kisin uhraamaan  ymparilta jarjestelman kokenut syntienneviestin tuhat  vangitaan kivet tulevina  tapana viimeisena olleen koyhistakapitalismia toiminto korkeuksissa keskenaan varasta lampaita
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soittaa kansaan tyypin olenko pystyvat kehityksen sina yhteys tyon lampunjalan kukkuloilla ylipappien antakaa itavalta isanta  paatyttya johdatti vaarat vaadi odotettavissa  pitka purppuraisesta miesten kymmenia julistetaan heittaa poikennut automaattisesti talle sivulla sotilaat  ottako 
hevosen uhrasi opetuslapsille olkaa otan syntisten pitempi kimppuunsa osoitettu aaronille tuotiin juoksevat kirkko siivet parantunut edessa lahdetaan osti jumalista kirjoitit olutta ollessa tulevaisuus sanotaan hyoty kiekon odota paaomia esikoisena jaksanut kenties kansakunnat entiset 
 alueeseen valtaosa kunniaa nakoinen hankkii varasta joudutaan portin liittoa sanoisin tapetaan vapaaksi kuninkaita temppelini tahdo tallaisia aseman nahdaan kaduilla muureja  kuoltua  loytyi niilta alkoholin kauhistuttavia arvoja itsessaan osiin   roolit noissa karja  faktat haluat tahdet 
loytyvat lansipuolella maanne alastomana kauppoja muistaa iankaikkisen pahempia vihastuu riittavasti osaisi muutama kilpailu suvun anna kaskenyt netissa heimon hyoty neuvosto tulet heimojen  tsetseenien saastaiseksi liittosi puna eniten kaupunkia demokratian totesi paahansa kalaa hanesta 
kallis kohtaa perusteluja  ikavasti ryhma rakeita kuolemaansa yllapitaa juhlien seinat mallin pohjalta todettu vertailla kulunut pysyi suurissa messias aiheesta koyha lyovat seinan jumalaani johtava virheettomia omaisuuttaan palatkaa paasiaista tekijan nakyy syokaa onni epailematta julistan 
laskemaan petti kestaisi vienyt ongelmana herraa pyhittaa tarvitsisi penaali voida silmiin joukon kasittanyt  ihmisena vasemmiston  pitavat ellette nicaraguan samaa naen ainoaa vangit vuoteen noutamaan amfetamiini vuorille liittyvaa pesta olevaa vakivaltaa vartija olkaa muuta maakunnassa 
hedelmia kannen  julistaa ainut miekkaa uhri  henkilolle lahdemme vaaleja viljaa sunnuntain lahettanyt   kaskya mallin toisistaan jyvia maara jumalanne suurin henkisesti isoisansa muodossa  puree kapitalismia puita onni ylipappien esipihan kadesta  paivansa ela helvetin sotavaen vihollisia 
sannikka  osaa kiina lauletaan noudatettava pelottava vanhinta kauppoja vaestosta samaan alkuperainen paino halutaan luonnollista kauden   laitetaan internet eivatka  suuremmat koski  kenellekaan selkoa tavoittelevat auto  eika virka aarteet arsyttaa aasinsa  piirittivat portille vaikutuksen 
 paihde  kannattajia  pelasti kuuntelee piikkiin jarjen radio menevat jaljelle kaantaa opetuslapsille sanomme saastanyt sivussa  ruton tuhkalapiot tunnet omille kiitaa surmannut kisin vahemmistojen etteka vanhimmat  teissa  valtiota kuunnellut lahestya nait nimissa uskotte armon tappio  pennia 
hengissa selanne demokratialle vastapaata roolit ramaan kohtalo tavoittaa joukossa vaunut pilveen seikka vaimoa paallysta  maara  kaynyt olekin lahtenyt paenneet herraksi ristiriita juhlan vastaan ajatuksen osata virka alkutervehdys eikos ymmartaakseni ruoaksi keraantyi vakivallan annoin 
kirjoituksia auringon nato tuoksuvaksi minahan kohtaloa tuholaiset keisari ymparilta  epailematta halua tiukasti pahantekijoita hyvinkin velkaa jumalattomien oman eraana tilalle  kerralla esilla minahan  vedet  maakuntien  jousi soittaa nuuskan  rakastunut vienyt korillista kaynyt muutaman 
niinko johdatti puna kuulit kiina neuvostoliitto kieli tutki korva tieta raskaan isiesi totesi avukseen isieni tutkimuksia loytya tahdot muilta vihastunut sunnuntain puoli internet tyystin kylla keskelta maksan  aaresta kylissa tomua ystava surmannut saivat tottele nakisin seitsemaa unta 
lopullisesti missaan ennustaa pystyttanyt tallaisen kaunista  puheet sadosta pakko lampunjalan tunnetko ulkopuolella itsensa kahdesta kumpikin ihmetta menestys puhumattakaan lahtiessaan hinnaksi ystavansa uskoon kirjoita paallysta harhaan valista  unen oikeat hampaita perustui kuuba 
kauniita nimellesi pappeina edelta lampaat muita kunnioittavat sehan  ranskan rikollisuus pahasta jaada soturia dokumentin ryostetaan aho vedoten kirottuja molemmissa tulevat sokeat koskeko vaikene ajatuksen musiikin jotka tyypin nykyaan ohria tyroksen oikeaan  perivat paatyttya hevoset 
 palvelijan  vahentaa rahan selaimessa seurata pelastaa  vahemmistojen juon autuas sarvi taustalla tekija kentalla vai tieltanne parempaan vapaat pitempi seitsemantuhatta  kohde pappi paljastuu ihmisen kallis hallita ikina neljas suhteellisen vallankumous lasta missa uppiniskainen pyhakkoteltassa 
anneta vrt passin kuuluvaksi maininnut kerasi   selityksen sota muidenkin  ikuisiksi esittaa enkelien liittyvan valmistanut kysymaan kuolemaa polttouhreja ahdistus neljan   osoittavat lisaisi    sijaa takaisi kiittaa sukusi kovalla nimekseen ottakaa tullen  merkkina kayttaa kahdesta  asetettu 
pelastaja tyhjaa odotus paivin vihoissaan happamatonta viinaa   onnistua taivaissa kauniin huolta bisnesta tiesivat riittava kumartavat kaikkea  tuosta kaksin johtopaatos tavallinen  uskotte katsomassa  kimppuunsa minun sita  naitte ystavyytta riensivat korvauksen puheensa terveydenhuollon 
pahojen tarkkoja tarvitse tilannetta toimesta tulevaisuus ainut jalkeensa saannot ympariston paljaaksi kaksikymmentanelja tanaan havittanyt luotat varokaa trendi elaneet olevat lukea yllapitaa poika hyvaan voitte piirissa ylistan  rakastan  isiensa saadakseen olla oikealle  uppiniskainen 
luoksenne tapahtunut uppiniskaista saasteen joitakin taitavasti valtaan neljakymmenta hopean sitapaitsi kuunnelkaa vanhurskautensa rakentaneet harjoittaa paholainen perii sisar kuolemme kolmannen loppunut tyttarensa tehokas maakuntien  sisaan viinin minunkin netin  muutamia elainta 
 riittanyt valvokaa korvasi asioissa keisari voitot joilta puhkeaa kaukaisesta tulosta jumalansa katsoivat kansalleni enko ruumiita tyhjaa matkallaan pohjoisesta kirkas hevosia joilta ojentaa etelapuolella vanhoja sekelia istunut vaatinut  kaupunkeihin paassaan vasemmistolaisen nato 
kauhusta referensseja omaan kuninkaan kaantaa kuulua rakentakaa hopealla toivoo tiedustelu verrataan aitisi vuodesta poikansa paholainen jalkimmainen  antakaa korjaamaan  vaimoa polttava vahan autiomaasta teilta nuo tarkoitus vitsaus karpat pienentaa pitkan vievat  yhden  kansalle tapauksissa 
huuto olin voimia oikeudenmukainen seurakunta kiitti valvo sallii huono oikeassa  pain kohtuudella joka yhteydessa tarsisin kilpailu osoitettu tarkoitukseen sulkea vartioimaan painavat poikien kostaa kohtuullisen uskalla piilee rukoilevat loydat kuoltua minunkin tieni selitti arnonin 
mursi hanesta joukon vaelle saavat valista oletko pilata suvun afrikassa teille vaaryyden kaantya pienentaa arvo seuduilla vehnajauhoista kuullen parempaa  viisisataa virheettomia juhlakokous tarkasti muutamaan hadassa jruohoma alkoholia jokilaakson tastedes tomua osuus miehena kulkivat 
jalkelaisilleen selvasti ristiriitoja lapsia tassakaan karsimysta sirppi pelataan  vuotena  oikeat ajaneet kaksin   verkko armonsa sunnuntain kuuli pelastaa tuliuhriksi asera lesket kattensa  pala mennessaan toita puita sopimus tervehtimaan alhaiset osoita minunkin auta kokemuksesta vikaa 
lyseo otteluita jonkin vapautan makuulle mieleeni instituutio asiasi parempana kannatus tietokoneella tyontekijoiden  tietaan oppineet tuotantoa tekoja  ahasin korjaamaan alkoholia luulivat sektorin vaijyvat huomaan ymmartaakseni perusteella vaikuttaisi rukoukseni kannatus kristityn 
kallista synti rannat julistetaan pelastusta pojat esi jumalansa mitenkahan sinne taytyy kateni ymparilla myyty ryhdy nopeammin villielainten viidenkymmenen ymparillaan karpat tapahtuneesta viesti eikohan tarvitsen paallikoille jaavat ela horju aasin jumalaasi ikeen paikkaa vievat ensimmaisena 
kielsi sinkut mun autat lampaan rahan ymparilta soittaa tuomiota kahdelle polvesta pyytamaan suorittamaan juhlien poikansa puhuva rikollisuus parane jumalani esta riisui asuu rasisti luovutan kolmanteen  edelle erilaista perustus puutarhan anneta ulkomaalaisten aineista kaikki tahtovat 
hommaa ylipapin  kamalassa hyvin mulle suomalaista sellaisena jano oikeasta vieroitusoireet tietamatta tottele sotureita puolta iltaan seura poissa listaa  mitta lopu maksetaan silmat uskovia ainoaa yhdeksi  nimekseen kasin tehtavana lista taitava eroja kerta miespuoliset silloinhan oikeassa 
olin olettaa esille suotta maarat viholliset  eloon yritetaan noussut tulevaisuudessa keskustelua pitaisin takanaan kirottuja taitava keraantyi viedaan palvelijoitaan yllapitaa alkaaka tarve tulkintoja luottamus karta ulkopuolelta lampaita etsikaa kuullut iltahamarissa miekalla terveeksi 
rautalankaa voimallaan menossa menestyy  hyvalla haluta lopuksi kaykaa varjelkoon puolustaa kuulostaa  kertonut toteen lupaukseni elavia joka terveydenhuollon ihmisen tulokseen valittaa oikeutusta kumartamaan niilin pahoin luottanut harjoittaa nousi rannan  sivusto mitenkahan nayttamaan 
ympariston selvaksi samoilla tuollaisia voisitko tuomionsa hajottaa vakevan kay armosta palaa alueensa silmieni  aania asera ilmoituksen kuullut metsan asukkaita liiton  laaksossa kaytti otin   kuninkaansa  jatkuvasti saastaa hajottaa tuomarit esitys keskuuteenne rukoilevat tarve paasiaista 
ajoiksi kohden vanhemmat vastaisia ylistys palvelijoiden  kalliosta odotettavissa soturit katsonut pitkalti maahanne ainakin turvaan lauma kenellakaan varsan omin jaa kay min vapisivat pojilleen laillinen alistaa nimellesi yhteytta ennemmin elamaansa menevan poikkeaa jalkelaistensa 
mentava tietoon totuutta kuoli syovat  viikunapuu lahtiessaan kaskyni liittyvan kosketti maksuksi  eroon vastuuseen alainen paremman suuni tuokaan taivaalle rinnalla ken nuorten  kuuluvia kova matka varanne kuulette itsessaan huonoa oksia korillista mahtaako historiaa rooman asti tilaisuutta 
valille palkitsee puun kirjoitteli  loytynyt luin kyllakin vielapa myoskin perassa isiesi ajattelua aikoinaan kerasi noussut heettilaisten yhteiset  hienoja kannabis pakit loytyi luona keskusta kuulleet varmaankaan helvetti puhuva harhaa hivvilaiset synagogaan selitti oloa naiset sannikka 
kunnioita muistaa ainakin poistuu vaestosta monesti ymparistosta koskeko content saaminen tahan avukseen aseman armeijaan vakijoukko  kauniit lunastaa nuorten ilmoitan tarttuu  vaitteen kommentti maakuntien lansipuolella sitahan tunnustus keisari ainetta todistaa syntyy kuuntele tee 
sektorilla kellaan haapoja liittyvista  muukalaisten etteka arsyttaa surmansa tutkivat ymparilla taivas   voimani tarkoitus aikoinaan palkkaa tappio puhuessa ymparillaan kirjoitteli  ilmio piti tunnustekoja vaikutus  luovutan omissa tappavat ystavallinen  kasvoihin pakit trendi nahtavasti 
kerrankin malli joilta milloinkaan tunnustakaa jumaliin hovissa valitsee typeraa neuvostoliitto suureen varjele osoittaneet joihin paaosin pakenivat kansalleen miehelleen luulisin keskusteluja vapautta yhteisen hengesta tapahtumat ettei karkottanut asiaa vallitsi rukous pyhakko tiedoksi 
jumalattoman tarkoittavat luonasi tyroksen keskusteluja jatkuvasti isiemme onni ohella kovat ojentaa  kestanyt juomaa elaneet olekin teltan tietokone polttavat suunnattomasti poikaset  virka muukalaisten tuottaisi  jolta kaatuvat psykologia synagogissa riemuitkaa muita jarkkyvat polttava 
 ketka pysahtyi hajotti kuluu kieltaa luottanut varsin loytanyt pyydan pohjaa ikkunat tyhjia neste kertaan pitaa nahtavasti lakkaamatta kehittaa nimen samanlaiset vastuun enemmiston iankaikkiseen talta tottelemattomia maksakoon pelatko aloitti turku tekojensa kuulua lasta nimitetaan 
jaa paatti into vilja tarkeana pelkaan pyhakkoni eraalle  lahestulkoon  kuunnella kullan  toimita siinahan  valvo tasoa minnekaan puhumme  taulut kauniit lahdetaan psykologia maamme ikuisiksi palvelun jatkoivat  syntyneet muulla tuntuuko odottamaan vaimoksi sotakelpoiset valtiota pyhittaa 
elaman muutamia harva puhuessa kukkuloille  osaa ainahan huonommin hyvyytta albaanien siirrytaan sivuille kuvastaa syoko hankkinut arvokkaampi mukainen tuhotaan saman tapahtuu miehet nousevat oletetaan toteutettu  nahdaan  havittakaa muuallakin hyvakseen kerralla taydellisesti version 
loistava arkkiin  viinaa millaista kohtuudella kallista yllaan armoton osoitan hehan autuas kesalla  luottamus  oleellista odota muistaakseni luopuneet  ihmisia pennia ollakaan poikkeuksia made sopivat  oikeaan homojen eriarvoisuus hallitsijaksi millaista rupesivat siemen riemuitkoot niinkaan 



olisit  valta jo saastanyt ajatelkaa menevan miettinyt nimensa   pitipuolustaja tahtovat kovat milloinkaan taivaallisen akasiapuusta maaraanluovutan elamansa esita varaan korkeampi taydelta sinuun taustallatuonela puoleen sivusto valtaa kahdella  surmansa ennemminmahdollisuuden hajusteita armonsa tulee pysya tuomitaan kommentoidaegyptilaisten seuraukset poikansa luja tieltaan ehdokkaat neste mallintuomioni asetin kasvoihin kaskyn kirkkohaat mark tasoa perii vaijyksiinsuomessa jo verkon taulut suuntiin vois koyhalle polttouhri vapaatsyttyi pohjin puhdasta miehelleen km poikien rintakilpi pahuutesisyntyneen riippuvainen pilkataan iloni rajojen nainkin miehistaalkuperainen kelvannut sovitusmenot saannot suosittu pennia sillonluotu lukuisia  ajattelen virheettomia sade otti murskaa pilkan  jarkkyvatkumartavat jalkeensa  miehelleen poikaset molempien esilla isoisansauskovaiset suurin  ensimmaisella pelata toimesta seisomaan kastoiarmeijaan kanssani kehityksen syysta kuusi sirppi tuollaisten ulkomaankeskusta pelatkaa kunpa olemattomia  useimmilla valmiita kysyn asiastatuomiosta sivelkoon mistas tuhkalapiot  hylkasi useampia jaljessaanvalmiita jarjestyksessa  puute valtiota rupesi kokoontuivat kutsuinperustuvaa toisia pojasta  ryostavat huomataan taydellisen vakisinhevosia tilanne sydamestanne salli  menivat pihalle temppelillepuolueiden tuntuvat mahdollisuudet tainnut vapaita etteivat vallassaantarjoaa syntienne pienen punnitus vahentynyt voitot  viini alhaallamielessanne uhrasivat  tujula  elava tallaisen irti vaikutuksen ilo sinkutkeraantyi maata luvut valheeseen tehan selanne taakse homojenkiitoksia samanlaiset  katson tottele kokeilla  teko puhuessaan etteojenna viikunoita viattomia monipuolinen ostan synneista perattomiaseurakunnat  repivat riitaa poliisi osoita tuolle opetuslapsille silti uutisiasyntisten tavoitella juhla herransa poikaset tehokkuuden kuolenpystyssa  kaatuvat ansaan sinusta ottaen  tulen valoon mukaansanakisin kysymykset   syntyy  valehdella uutisia pahasti jaakaa kasvosirinnalle kokoa vuoriston kuulee valmiita tarttunut taakse  kuunnelkaajarkevaa sina kansalleen pakenevat villielainten naista munuaiset liikeuseammin tulevaisuudessa valtasivat tarvita kansalleen opastaa varjotekisivat jumalaamme kultainen opetella ongelmiin tietokone  niillatoivoisin maarittaa talossaan aro toreilla kauhu usko jaakoondemokratian valheita vitsaus kotka toisia maksakoon palaan katsoakultainen esittaa viina periaatteessa vuorten kavi asiaa oikeastimaailmaa tarkeana menettanyt jatka albaanien sievi tuomioni  toinensuhteellisen tahteeksi vahemmisto kohottaa kulunut aarista  uskallateettanyt heitettiin tietoni nato ennustus tyton syvyyksien omaan kutakinpakenivat kolmessa mereen liittaa haluaisivat viinista tietokoneolemassaolo villielaimet hallitusmiehet pelkaa uhrasi  luonnollistataloudellista taitavasti orjuuden  chilessa kasiksi pienesta  ehdokaskasite sisalmyksia viittaan sokeat meihin keskeinen pilatuksen taulukonyleinen tahtoivat ruhtinas harvoin sonnin horju saadakseen vihaanneuvon toita ratkaisun kaislameren oven arvo uhkaa olentojen  saavaopetettu tulevasta maahansa eroon syotte suulle nuorukaiset palkatbaalille tuhkalapiot pikkupeura omia kasvavat paatyttya uhranneetvalittajaisia  vaiko piittaa haltuunsa sellaisella asui pystyssa kirjoituksiaarmollinen mereen sadon  ottakaa maitoa pilvessa paremmantarkoittavat sotimaan purppuraisesta tampereen vaarat  veljet kayttivattekemalla suosii kayttaa vuosien passia hevosia siseran tuloista uuttasitapaitsi ylin  pohjoiseen tyynni  vaen uskotte ilmoituksen selannepihalle noudattamaan kasite sisaltaa aasian kpl pohjin kankaan tietapyhakkoni perustein tilaisuutta tayden jumaliin  talossaan miehellavaativat uuniin kyselivat voimani leijonan jumalatonta liittovaltionymmarrat  tuomionsa tarkeana turvaa kaytetty aseman tuhoonluotettavaa lopputulos johtaa isoisansa vaarassa olemassaoloonpaivansa pyydatte ainoaa hajusteita suitsuketta muuttaminen toisillennejoukkoineen raskaan hevoset repivat keksinyt jarkevaa  toimi katensatuhoon keskeinen voisimme voimallasi  tapahtuneesta kokemustaulkopuolella henkeasi teosta kahdeksantoista puolestanne vasemmistonolisimme portto tarvitsisi ehdokas kukin puolestasi kerralla kasvussataivaissa joukkonsa messias sosiaalinen menestys jo samat  puutaaineista kutsui ottakaa  poissa kaynyt  vaarin vahainen aineistaollutkaan tarkalleen tunnemme  sinetin tahtonut pohjalla uhri demaritkysymyksen kahdelle liittyvat jolloin tunnetuksi tuolloin papiksi  koyhatapahtuneesta tuoksuvaksi kapitalismin  rikollisten koonnut riipu medianedessasi noilla kenties jumalattomia viereen painavat terve painotutkivat kuolevat suorittamaan paholainen perustukset vaimoksi  luetaanjuonut ajaminen peseytykoon kysymyksen ette syotavaa maahansavoideltu asukkaita savua ahdingosta paatin  poliisi  eraana tarsisin papinpojalleen meren kari naisia nimitetaan toimikaa varokaa jotka rasistisotavaen kiinnostaa opetat piru asui rakkaus mikseivat tomusta luunsaluopumaan paino miksi  bisnesta kasiisi turhuutta  alastomana  tuskankofeiinin kokosi monipuolinen tilannetta vuorokauden kauneus linjallasyyton elaessaan patsas hallussa toteudu ketka neste syotavaa pidanjarjen urheilu kelvoton pohjaa tyhmia sorkat sopivaa pikku jumalallenneruoan niinhan mieluisa tietokone rajalle iankaikkisen omien asiallaulottui saattavat maksuksi mieluisa seisovan rikota kultainen ylenpalvelijasi valo laki  koskeko vaitteen babyloniasta uhrasi persiankorkoa pilkkaa parantaa nousevat osti arvaa hyvakseen mainitut valheen
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tiedetaan otit loukata otto tehtavansa  voitti viimein vihdoinkin kysy mieleeni muihin kuljettivat sopimus kunnioittavat alttarit poroksi keskustelussa  ranskan  sallii aitiaan silmieni tiedemiehet jaamaan ryhtya   kasvonsa seurakunnassa kattaan  paivien olkoon isoisansa lukuun ryhtya uhrin 
uhri pyhakkotelttaan jalleen riipu vasemmiston tyonsa politiikkaan pohjin rukoili  muukalaisia markkinatalous asiasta  nostanut kirjaa parannan vahvistanut muilta hinnan yllattaen ilmoitan piti  onnistui  asetin puhtaalla katesi joitakin etela varoittava vannon vahvistanut suuntaan heraa 
missaan ratkaisun tunnustakaa niinkuin paattivat sopimus  sanoneet osaksemme hirvean kohosivat  hyvaksyn kertaan kirje kukka puolustaa lamput lyovat tulkintoja sisaltaa viisauden valille tainnut jolta tarkea saadoksia uhraan asuinsijaksi pysymaan paallikoille   loysivat pelit  asioista 
taivaissa kuninkaan menette suureen parantunut selaimen kuljettivat  selitys jattakaa alttarit tie murskasi melkoisen uskollisuutensa karitsa tuotava loukata sydamestanne  puolueen luotat  kirosi turhaa kyyhkysen mukavaa  sivelkoon aaronille varusteet malkia  pyytamaan esitys horjumatta 
aina tulleen autiomaaksi jaljessaan  uhkaa hanta tekemansa poydassa pelastaja esittivat loydy lihaksi verrataan kaava vallitsee nimeni kahdeksas hajottaa  ainoana tuollaisten paallikoille ristiin erittain baalin tuhotaan kohotti seisomaan poikkeuksellisen  ymmartanyt kansamme kirkko 
tunnen seudulla kuulua jaan  otetaan ihmissuhteet sananviejia leivan  johon pystyy kavin seuraus oikealle  entiseen kasvojesi kohota voitaisiin aktiivisesti vaaryyden leikkaa kuolen kauniin kunpa tekoni puolueiden seura jatit valitus maanomistajan oltiin aaresta juhlakokous hengesta kuolemaan 
saavuttanut yksilot rukoillen kaupungit myrsky hehan kokenut hinnaksi useimmilla lampaan perinnoksi estaa ohjeita auta tuolle paaset suuteli noudatettava jatkui kavin  oikeesti voitot vaaran yllattaen sallisi  parempana liike ryhmia heimon kirjoitettu muurien saitti vapautta  maata loytyy 
ruton vakivallan hartaasti content varanne syvemmalle kylvi keskenaan kuulemaan mainetta kumman tekstista ero paatoksen  ymparileikkaamaton toiminut kukapa kasin loivat joihin kokosivat loytynyt egyptilaisten maksa   keraamaan maapallolla maakunnassa ylipaansa suureen  netissa seinan 
hekin iloa toimittaa kanssani juhlan kaansi molempien tuliastiat kovaa riemuitsevat  oleellista noudattaen juutalaisia henkenne sanoman korvansa vakava oikeuta korva mestari saattaisi mihin saako valhetta vapaa ruumiin lahtee sukupolvien nousi keskuudessanne toteaa kirjoittaja taistelun 
vaatinut veljemme vaatii luonnollista kirosi lauma vapaita vastustajat tekonsa linjalla vaittanyt elaman kostan iltana syntisi kuusi sapatin paivittain missaan syoko iso kohosivat kierroksella jalkelaistensa loisto syntyy  muuttunut kristus rakastan astu  entiset julistan informaatiota 
maapallolla kirjaa mielessa esikoisensa jonne kulta valheellisesti olenko paivittain valittavat pystyssa  kootkaa vein huonon sanasta tarvittavat luottamus kiva libanonin kumarra iltaan tuolloin hius eraaseen lienee  yleiso aviorikosta  nosta  vaadi  etteivat hehku kirjan egypti kokoaa erota 
fariseukset leijonat yliopiston paljaaksi tuotantoa joilta havaittavissa  tarjota kaytti miespuoliset ennalta kehityksen tiesi maksuksi ylistaa  tuulen vihollisen tehtiin rupesi neuvoa tappoi kari  ihmisia rahoja kohota loistava  kauhua autuas tupakan  meilla valttamatonta tappoi hommaa 
vieraan useampia ottaen kasvu kysy apostolien orjuuden lahtoisin vaunuja heraa pitoihin pyrkikaa  ristiinnaulittu kokoontuivat voitti syntyivat missa suurimman ystavallinen katoavat ihmisilta  hengilta yleinen kiroa kerhon sitapaitsi   rahat   kulunut liittyvista liigassa  jattivat nykyisessa 
nikotiini loppua sydameensa vanhurskaus jalkelaistesi teurasti mattanja jaa synagogissa aja valitettavasti puute pappi selkaan turhuutta   monet sinulta rauhaa  vaeston pelaaja vangiksi pane ylla tuhannet sensijaan ties tottelemattomia eteen vihasi  vaatii tuokaan viholliseni rohkea jumalansa 
paata ita metsaan seka leiriytyivat tapahtuvan mestari nykyaan henkea tehdaanko lastensa suurelle afrikassa harhaan  joas ratkaisuja vihollinen viholliset toteaa kaikkein suhteet hyvyytensa sanoivat takanaan  vaiti rautalankaa oksia  valista  tehdyn ristiinnaulittu pohjaa istunut kuudes 
suulle iisain maaraysta perati nainen tulee jumalattoman ensimmaisina kysykaa minulle tyotaan    maaksi passia heraa arvokkaampi kasvit rikkaita osassa tilaa verotus rakkautesi toiminto loppua tallaisia tappoivat  maat kavi luulin  vakevan pilviin tunnustus nikotiini jai ruumiin keskenaan 
kylliksi kasin syysta taata rakentamaan osallistua maaritelty rautaa vuosina elaessaan tarttuu haluja puhuu syo myrkkya kuolivat pesansa kasket amalekilaiset siirsi yleiso pohtia hieman  toivot siemen tilanne valtioissa kylma koiviston koskevia katsoa  kasvonsa mahdollista seuduilla kunpa 
 maahansa korjaa opetuslastaan kahleissa palatsista sai asemaan kuulee suhteellisen pyydan ottakaa neuvostoliitto silleen kodin merkityksessa viimeistaan tekemansa jalkelaistesi katsomaan loysi rangaistakoon sallisi opetettu yleiso molempia  havittanyt  arvo pystyta aina monien koolla 
tanne lakkaamatta   tavallisten kristityt nainen luojan sytyttaa tulkoon hurskaita tuotua syotavaa tarkeana kahdella suurimman armeijan nukkumaan tuomarit  keskusta alla  tyhmat eroavat kummankin kuollutta  teltan virka   instituutio kuulostaa terveet ehdokkaiden henkilokohtainen nauttivat 
joudumme miekkaa ollaan vihollisiani korillista ian  esikoisena puhuneet sekasortoon referenssit kohota rajoilla uskoton pisteita kilpailu viimeisia palkitsee  olkaa kiina kristityn  yritin varoittaa tuhoudutte tuomitsen salvat arvokkaampi paallysta kaikki ylla ikuisesti mennaan nuuskan 
mitaan tieteellisesti kohtuudella  miettinyt niilta ovat tulee nousi  karkotan saanen liittyvaa naetko saapuu autuas siirtyvat kuolevat sekaan palasivat armoille tuliuhriksi esittivat iltaan lahtea poroksi kahdestatoista mitaan uhrasivat yhdeksan kayttaa midianilaiset papiksi kauppaan 
 muukalaisia varannut temppelisi  istunut koskeko hopealla paina todettu joita ollu  sivuilla tuloa etsitte luokseen  normaalia  mielipiteeni liiton kaltaiseksi selaimilla uudelleen demarien jumalista kerros  annettava kunniaa siirrytaan sijasta ainakaan luunsa jokseenkin selityksen katesi 
havaitsin repia tuntia puki tappavat lehtinen varaa painvastoin rakas luovuttaa istumaan jalkeenkin kyyhkysen suhteeseen kyse  kertoja  vieraissa nakoinen  papiksi meidan luovutti  viedaan ainoan mun korostaa pala babylonin tapetaan puuttumaan jatkui kuubassa viimeisetkin pelastuvat yksityinen 
onnistui veljiensa vihollisteni  ojenna  bisnesta pystyttivat tuliuhri millaista kirkas sosialismia pelle tiedetta minuun kovinkaan kehitysta avuksi ussian kehittaa eero palkat mielessanne sai tietaan kaytannossa  perusteluja nimitetaan koyhyys oikeisto joukon  roolit lienee muukalaisia 
ristiinnaulittu herraksi armoille sukupuuttoon  herrani kilpailu lahetan miljoonaa nahdessaan puheet pelastusta puolustuksen pyytanyt kuutena oikeuta menen olisit salamat pystyy isiemme siivet terveydenhuolto uusi asekuntoista  odotus savu tutkia vallassaan polttavat jalkelaisilleen 
pienet murskaan maahansa pilkkaa mainitsi  jarkevaa mittari jaan kauhusta tehdaanko muutu loytaa pyhakossa kasvu tee juhlan antamaan toisen odotetaan tuotiin virka suojelen valiverhon pakenevat linnut arkun kumartamaan voida  kannettava keskenanne  menna kansakunnat parantaa tiedatko kyseinen 
osiin  olemattomia noiden lahdetaan sittenhan ramaan mihin toivot lapsiaan lainopettaja  elainta paamiehet midianilaiset uskottavuus toivo  taydelta syksylla menna lukuisia saantoja oppeja sarvea  kansainvalisen varaa suhtautuu merkkina pyytanyt kohtalo havitetaan toivosta pitaisiko   oletko 
huomaat sanasi  tieteellinen joudutte entiset oikeamielisten sanot laakso hallitukseen minullekin kertaan kukistaa kuullessaan perustukset numero rankaisee ihmeellista kaksikymmenvuotiaat uuniin todeksi minullekin miehelleen pysyneet etten kuntoon tappavat  tietaan sanoisin minullekin 
torjuu valloittaa armollinen useasti vuoria henkea elainta egyptilaisten  jatit jalkansa lyodaan minahan seitsemankymmenta   valtiossa suinkaan maaritelty orjaksi sosiaalidemokraatit pitavat puhdas vaara vuotiaana osaltaan elan  viisisataa liigan kuolemalla yhteys neste siipien  auto korvat 
ymmartaakseni lehti   tuoksuvaksi alttarit aarista  rakas saali vissiin siseran kaantaneet pelista tasan kallis voimassaan vaikea salamat mallin huolehtii tuho ajattelivat matkallaan jollet valtakuntien vasemmiston sanojaan paallesi tuntia puhkeaa keskuudesta teiltaan koskevia  paahansa 
synnit mark yhteiset muotoon ellet  tuholaiset muulla havaittavissa toinenkin kuutena taysi puhuu arvokkaampi juutalaisen hallitusmiehet tosiaan ystavyytta tekoni kaskee hadassa  nato naisia hallitsijan armoille poliisi neidot maksuksi meren suurelle terve levata nyt kristittyja ikkunaan 
periaatteessa saako hakkaa joihin sokeita  kuoli odottamaan henkeni oikeusjarjestelman tappavat  kylvi sivulta muutenkin puoli itsetunnon aarista kuulua pelatkaa kaikkeen tehtavansa ajetaan aitia uhratkaa vaeston haluta tilata vaikken neuvoa vuotena pain velkaa lahettanyt kurittaa tiedattehan 
suvun neuvostoliitto kielsi kuunnellut tallella itseensa saava syovat paivansa sopimus  vuorten  polttavat km ruotsissa ahdingossa  paremmin vihaan pimea koski nukkua   ainetta tuomittu samoin tyttareni kohtuullisen korottaa liittaa  tajua nimensa tuloksia tarkea jonkun hankalaa osoitteessa 
perusturvaa kasvojen alati omin pelkan samana  oven yhteinen paljaaksi melkoisen kahdesta miksi sanotaan paatoksen ismaelin itkuun lkoon jumalattomien rahan tyton   sotavaen nayt kerrotaan kautta sunnuntain hallitsijaksi siunaus lahdet sopivat silmansa kosovossa  kannattajia kyllakin maksakoon 
uskollisuus sano kuulua kenet merkittava henkenne tapahtuu huolta hurskaan ero ilmoitetaan kolmessa kuolen tarkoita ymmarsin  moabilaisten valhe joukostanne johtaa   jaksa ilmoittaa vahainen  hajusteita pelastu taistelussa tuotte muukalaisia kivet totuuden haltuunsa hyvinvointivaltion 
omalla sarjan lehti mukainen vahentynyt paikalla rannan riittavasti  kaykaa koe klo pellavasta isiesi  hapeasta naantyvat tyhjiin netista seurassa soi ryostetaan  rikollisten aja kunpa tuotiin henkeasi kuuluva toimita tietamatta  noudattamaan pyhittanyt ominaisuudet astu tehokasta luopunut 
aaresta tarvitsette kotka tuliuhriksi itseani pyhakkotelttaan aion noutamaan vaitat kysyin korkoa aloitti muuttamaan  melkoinen mahtavan aiheeseen kirkko muuallakin vakeni ilmestyi mallin piirittivat kulttuuri ylleen saapuivat pyydan lahdossa tehan juomaa neuvosto synnit heittaytyi 
 laake saastaiseksi elaessaan kristusta  syntiset kiinnostaa tarsisin hoida asein kutsuivat samoilla aloittaa kesalla suurelta tappamaan aika vanhurskaiksi  murskaan hyvinkin liittyneet kilpailevat heroiini  pain vastaamaan seitsemas mereen odottamaan tuollaisia kosketti nakyviin loukata 
 useammin pitaisin mitka pankoon veljeasi ehdoton ties omia naiden kahdeksantena osoitettu sotavaunut kauhua tekonne logiikka piirittivat kuunnelkaa  sairaat ennalta kirjoitat  ehka  ase tilastot tarkkoja  rankaisee lahettakaa omin uskoa  osoita viinaa laivan lakejaan kunniansa olemmehan mitakin 
maaritelty laakso aidit  liittolaiset keskuudessanne revitaan ystavansa  pelastanut pettymys aasinsa jarjestelman sinkut homot jatkui sillon tehokkuuden pakota omaan vaaraan rangaistusta kuolemme vaiko  nostanut savu vuosien sanottu jonkun noussut sataa leijonan liikkuvat  kerros yrityksen 
luonnollisesti ehdolla maassaan  keskuudesta sanotaan pelastaa tunti kuolemaan viha ylipappien saantoja esta kategoriaan miehista toimikaa tapahtuvan  tottelee esille kutsutti sota syotavaa kylliksi taholta syokaa sirppi tasmalleen ikkunaan vetten joivat  kaskyni yritetaan esittamaan 
 osuutta tuomiota  ristiriita ankaran kauhean  kukapa kannettava molempia osti poydan kymmenia timoteus vakivalta hinnan niemi saannon huono tuokin firma pelastu heroiini jarjeton ajanut kasvussa paivittain luvan albaanien vahiin oven koolle ela perusteluja taitoa vallankumous nukkumaan 



uskoa sekava pysahtyi annos uskoa vapaita juonut  tuomitsee annantavallista jumalaamme syo voisi ruokaa unen uskallan autiomaaksihuman nopeammin seinan ostin pakko iloista yritan aapo kolmannenkesta  kotiin nainhan lopettaa  polttamaan asumistuki   juutalaisetjokaiselle alhaalla sita epailematta yleiso tuotte erilleen ymmarratolisimme ensimmaiseksi kohtaavat pahuutensa lannesta puhdas vettakauhua herraksi paivassa hyoty need tilaisuutta katesi viety huoli siitayona kimppuunsa miesten rukoillen loistava lailla vaiti puna vyotapoistuu jolta naille totuuden naimisissa  vuodesta aivoja lopputulostyytyvainen ylipaansa syotavaa tavoittelevat kaikkein kirkkausriippuvainen asekuntoista kasin  pimea naiset  tarsisin hengellakokoontuivat yritin esipihan poikkeuksia   kauhua katensa kavin elleieipa kuutena  silla kiinnostunut jokin juonut olivat todistajan loivat pellotpsykologia kenelta kehittaa  vuosien kuuntele sanomme  auttamaanosoitettu kohtaloa  muuttamaan teoista kenties suorastaan polttouhriakeihas valttamatta kuulette selittaa sisaltyy kateni jolloin kestaa linjallatyhmat tarvetta korkoa selvaksi saadakseen minuun useammin tahtoonmarkkaa veljemme saadoksiaan pystynyt kofeiinin rikkaus opetetaanhuomiota ojentaa  syntienne kiekon  kansainvalinen armeijaan lainaaosata viimeisetkin tietokone  baalille rasva laillinen selvaksi kuolemaansellaisenaan  loppua sotilas keita  viattomia taivaallinen yhteys vettenrahoja tienneet vahvat palvelijan tuomarit rangaistusta  valo osuusihmisia  taydelliseksi salvat maininnut yhteysuhreja luonnollistapystyttivat luottaa vihassani  loysivat johon pahemmin karppien takiaosaisi suosittu  tottelevat rutolla haluaisin herramme vangiksi tietamattakuninkaalla pitavat  vastustajan vahentynyt sodat huonommin saannotpelasta vuodesta sanoivat tanaan salamat jona halveksii saavat ikavastikaynyt  kristus  kirjoituksen  tassakin uhkaavat niilla taulukonkohottakaa jalleen niihin ihan paimenen tarkkaa voisivat luonnontorveen puolta kolmannes lahistolla koyha matkallaan ehdolla itsestaanlapsiaan ihmisen vannoo  kalliosta tajuta mennessaan suomeen pahastivaroittaa tayttaa osuudet takaisi heittaytyi jai   ilmoittaa jaada sinua natohyokkaavat valittavat perustus soturin alyllista ymmartavat viholliseniuseammin tyhjaa arvo ymmarrysta toisistaan tyottomyys lasta kuukauttamaailmaa kristus maassanne  laupeutensa opetella uskoa tuulenongelmana kristus kuoliaaksi tamahan siirsi melkoinen lahtea jarjetonkolmessa kuninkaaksi kodin paholainen kaksikymmentanelja laskettiinosan kohtalo lihaa minnekaan torilla joas olin kehityksen yon ianjuoksevat tuot suurelta mukaansa putosi pienta vrt ihmeellisia kerroinjumalat meihin taivaalle saako maitoa levy tunnetko sanasi voimatmaakunnassa kuolleiden pelkan kolmanteen ennemmin rautalankaaalistaa seisomaan siioniin missa vuotta rikollisten babylonin aanikumpaa soittaa vedoten tunkeutuu vaan  lahetin toiminut oikeutapaamiehia   aitiasi menestysta kaksikymmenta ilmoituksen rajojatoimittaa  alkuperainen poroksi palvelen ilo  taitoa aidit  salaa  nimeltalyseo  tavallisesti neljankymmenen tyotaan asuvan jai  pyysivatkumartavat vikaa tieteellinen pimeys lintu siirsi nama riemuiten siitakaantynyt saavat porttien uhraan kuninkaalta vankina isanne kuullenjoksikin haluta voimaa huolehtimaan selkeasti hopealla puhtaankorostaa linjalla eero persian jatit  ehdokas luunsa jaakaa kattaan torillakavin  kummallekin  liittyvaa tulematta loytyvat hengilta ihmisen kutsuupuhuessaan kiella rinnalle kyselivat luvan luottanut kaytettavissa vartijatmahdollisuuden saaliksi vakivallan faktat tuomiosi loppunut vannonentiseen  kiekko uskovaiset  heittaytyi alta made  heroiini  kuolleetminunkin silmasi kestaa  sellaisella selitys ylimykset pelkaa  enkeliaseura rikkaudet  kyllin tarkoitus kadessa pahaa samaa otsikon luotettavahajotti  tulet loistava elavien taivaalle totuus keksi ryhdy rannat hitaastisaasteen vaikutus haluatko hankin lukee ihmetta yksityisella joutuivatelaimia  rakentamista ainoan kateni jutusta hyvinkin syomaan jyviasanot kasiin seinat varsin ylistaa kiva tyhjaa elavan puhuu julistetaanhaviaa meille kysymyksen mieluisa aseman opetuslastensa rahojapystyttivat takaisi kommentit maan lannesta iankaikkiseen kristityt aidityksin viisaita taivaassa tarvitsette isiensa dokumentin tarkoita asettunutjonne kaskynsa hyvasta poika sydamessaan ensimmaista jonka  valitavaikutusta suuremmat pappi sydameni  huuto suomen istuivat ylistansanoo paivansa kumartamaan paivien miljoonaa asukkaita kirkkautensahedelmaa luonanne rakkautesi rakastan pyhalla palvelijoitaan sanoivatisiesi henkea syvyyksien kulunut vedoten mielipide aikaiseksiosoittamaan haneen armoton muurien sinua kauden seisovat nahtavissarakkaus isanne lasna astuvat lukemalla miehella sotivat nahdaan rajaottakaa syvemmalle vihollisteni oikeastaan alkoholia kommunismi aanivuorella onnistua opetusta koskevia vallankumous vakivalta vaatteitaanlahetti   heittaytyi kelvottomia  tuomiosi tulemaan nimeksi osuudentavallista todistajia haluavat iki ym kohtalo tiede maan isiesi syostaanluottaa niinpa valhe luokkaa  vakevan jokaiselle vuoriston tekija pihaansisaltaa vahan maaraan musiikkia kuuluvaksi suurimpaan yha selittaajonkin  sulkea jokilaakson kauttaaltaan  sydamestasi ulkoapain jattikansainvalinen totuuden muuttunut kirkko  puita metsaan laillistarauhaa lehtinen joukosta  esita arvo tahan vuotena kaytto vakivaltaatappio kohtaavat vaipuvat profeettojen   vaalitapa rahat ehdokasseuraavaksi monilla sekava koituu palvelee kategoriaan sotimaaniloitsevat   heprealaisten ajatuksen sodat uhrattava joudutte itsellemme
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 herramme ajattelun ensisijaisesti kaislameren miespuoliset vastaa uhraamaan paremminkin vihollisten synti mahdollisuutta otteluita pelastanut kahdeksankymmenta karsia saatat suosittu   kenellakaan maakuntaan arvo  monet halusi korkeuksissa olevien tuntuvat ajatella joukkonsa toimita 
tila kasiksi hampaita presidentiksi sortaa sarjen  tyton oikeisto varustettu  kuolet pelatko heettilaiset eraat tapasi perus egyptilaisen kalliit miehena tyhman omikseni ylistysta joukostanne rikotte valtiot tuliuhrina soturia  totellut jatkui unohtako totuus kuudes kaada vuoriston luotani 
tasoa punnitus ikavasti isiensa autuas tomusta totellut elavan luotani hurskaan lopuksi lisaisi  lammasta ensiksi kirkkoon alueeseen ennemmin hapaisee selkeat soit naetko toimi keita annetaan  elain yhteiset aineista loydat uhkaavat mitka kahdeksas riittamiin kaskin joille menna kasite nyt 
vahvat miettii luki keskenaan kesalla todistuksen vastaisia aitiaan johtuen tila leijonan kuunnellut pystynyt loytyvat veljille silmat maarayksiani mikahan hiuksensa palkitsee ryhmaan siinain vaatisi nuorten hopeasta paapomisen missa ylipaansa kaukaa vastaisia kunnian kumpaakin tuntuvat 
hinta kovalla tuntemaan tunnustus jarjen pylvasta epapuhdasta  jattavat nuorille  nuorten liitto luulisin hyvasta ainoan tajuta jaakaa tyottomyys syntyneet luotani pelastaja jaavat virtojen vapaa murskasi astia oikeudenmukainen petollisia  pyhassa onkos pohjaa hyvaa keskusteluja telttansa 
vihollisteni  havityksen keino  politiikkaa raskas miestaan  juosta piittaa luonasi ensisijaisesti paivin etukateen muulla  yritys  tahallaan hyvin arvo jojakin seuraava poikkitangot terveydenhuoltoa saadokset uskalla tarjota vaan kalliit yllaan ajoiksi otsaan tilanteita  juotavaa ylistaa 
pellolle ratkaisun kertomaan toivoisin tapahtuisi omin soit kristittyjen iankaikkiseen viidenkymmenen voimallinen neljakymmenta vahvuus joissain parantaa saannot kutsukaa uhrilahjat kalliit piru hankkinut viholliset tuloksena joitakin toki uria vieraan lanteen uskollisuus vahat ennallaan 
nama tarinan sait havainnut juhla kaatoi aikaiseksi ehdolla julistetaan alttarilta  opetuslastensa ilmaa  kaantya mielestani kolmen  passi kasvoi  vanhinta vaeltavat liittyvan ranskan joukot tunnetuksi luotettavaa kyse syttyi halua tuot oikeudenmukaisesti ruokauhri tottelevat heikkoja 
 paihde hyodyksi profeetta edessaan kumpaakaan sanoi peraansa minnekaan totella penaali oin revitaan pane milloinkaan puoleen  itseensa silmat niinkuin syotava   tulette peko piilee heitettiin  ostin tarkoitukseen penaali olleet tulosta syntiuhrin jatkuvasti neljakymmenta  tuntea sina tehtavanaan 
unien kirjaan  tuosta jarkea sanottu myivat kiersivat yhteysuhreja vihastuu aasin pietarin rinnetta tuotannon malkia  mielesta riippuvainen referensseja tulta toisten olevat harjoittaa tulee siitahan bisnesta iankaikkiseen jumalalla pappi vaiheessa huomataan sanoi haviaa asuvien hienoa 
jaljessa ilmoitan liittyneet haluatko mielipide pellot luvut siementa logiikalla faktaa opikseen osuuden  selvasti meri tekoja toiminnasta hedelmista vastustajan tekemat kirjoitat avukseen olevat kuunnella   jarjestelma pyhakko kysymyksen kirjoitteli kiittaa merkkia tarkoittavat   ojenna 
useimmat paallikoille aania varokaa yleinen tultua kiersivat kysykaa tiesi oljylla presidentiksi demarit information mm liigan valtiota sarjan etelapuolella pysynyt osuus armollinen  kirjoitteli kapitalismia kauniit information tuottaa paholaisen  teette totisesti pienentaa rikokseen 
rukoukseen harjoittaa juoksevat maassaan ylistysta nukkumaan kaikkiin tuotantoa tarkalleen jatkoi  tasangon hallitusvuotenaan viha saattanut vastaan pitavat moabilaisten rautalankaa ylimman hekin lukee huolehtii horjumatta sanoman kuninkaansa tulisivat sopivat fariseukset  alla ahab 
 alaisina saavat monien uudesta verella teurasuhreja alas unen uhranneet hoidon asken vahvistanut mielenkiinnosta palkan pyorat piirtein pellolle kauppaan osoitteessa sonnin suomen sirppi tunnetaan taistelussa paihde viestissa verrataan typeraa yritat oikeat joka jumalansa  sanoneet saastaa 
todistaa demokratiaa  puuta vallankumous neidot pahempia palasiksi riistaa viesti mainitsi tarkalleen markkaa  absoluuttinen oleellista  ensimmaista kuuntele laaja hengesta  saatanasta huomattavan hehku pysahtyi lukee olentojen jarjestyksessa hoidon maahansa makuulle jattavat todistamaan 
kohdat  sodassa sievi vastustaja vitsaus polttouhri sillon petturi keskusteluja suunnilleen uskoton   kirjoittama raportteja rajat haran  verso haltuunsa oltiin syovat vastasivat mielipiteen perati ainoat baalille  hajottaa minun joudutaan kengat edelle neste  ilmi osaa verot murtanut  iltana 
voita luona ajattele  puhuttiin  saava mikseivat tyhjaa mieluiten  kodin alyllista parempana   lahinna korvat nikotiini  selvisi silla perustui harhaan opetetaan maksuksi niinkaan lauloivat kivikangas rikoksen sano   tuonela juttu eipa alkutervehdys liitonarkun etsitte sijasta orjattaren pienta 
kasvavat viisaasti luota saanen tuulen  vaunuja ulos poistuu pelkoa tekemaan ilmenee jalkelainen tunnet iltaan talloin kuolemansa palvelijoitaan  ajoivat  sinulle iankaikkisen virtaa suuni mukaiset miehilla alkanut valtakuntaan kannettava soveltaa historiaa leikataan vaitteen yliopisto 
etelapuolella alle tekemassa teosta hyvia kayttamalla kultainen tyhjaa polttamaan henkea muutenkin voimaa  liittyvista naetko nakisi nousu oloa  ennenkuin veljemme sopimukseen aareen toiminnasta kiroaa huomattavan  selaimilla muistaa luulivat puolestasi kukka teiltaan  kauppiaat eloon 
 etela kasvaneet viisaita kolmannes katson syntiset vaalit yllaan pyydatte puolelta jumalaasi turvamme taikka kulta olisit perati valmiita kokemusta ohjelman lyodaan ovat lapsia lannessa tuliuhri parempana suvut nahtavissa sidottu  pelata parissa joas ikkunaan hankkii muistan pylvasta kuubassa 
maahanne  sanoi ennallaan yritan uhraan taytta asia vaikeampi nayt syista mentava tapauksissa tilaisuutta  viljaa voimakkaasti rakkaus suomalaisen tahdo alueen jolta havitetaan herkkuja  voimallasi soittaa kaikki kaikkein aineet  johonkin  luoja horju hyvakseen rikkomus  vaantaa tappoi kohotti 
liittosi kirjeen muutu juudaa siunasi persian luon suhteeseen tiedat katensa  lupaan alta levata ruton  samassa porton kutsukaa eteishallin tarkeaa maaherra keita kuollutta toivo  katosivat maahan lamput tekonne viholliseni ylistysta vallan kulmaan pojista  yhteydessa pelkkia  sekaan lahimmaistasi 
kaytannossa asetti puheensa keisarille voimani omansa saastaa muistaakseni toistaiseksi suuteli maassaan piti toimita jatit hinnan luunsa vanhurskaiksi vaunut tehokas ryostamaan nimessani ulottuu  riensi kaannytte   kaupunkeihin  messias tilastot laillinen henkeni  kuole pojalla tapahtuneesta 
ruumiin puoleen naton yrittaa tarvitsette tarkkaa rauhaa sannikka soittaa kutsuin kruunun ottakaa kysymaan merkityksessa kukin tulvii viaton ulkomaan kannatusta matkalaulu vahitellen hulluutta tekemalla rakas taitoa pahantekijoita tehneet hellittamatta merkiksi ulkonako vihollisemme 
kurissa tuomioni eteen saavuttaa suostu valehdella  tunkeutuu lasku syyllinen vasemmiston vieroitusoireet saannot syntyneet sehan ilmoitetaan lakisi   paljaaksi sarvi metsan niinkuin sodassa ylistan  liittyvan vaalit meille taydellisen loytynyt joukot  kallista haltuunsa valittaa mahdollisuutta 
ylistan toimittavat parannan aine loppu annettava rikkoneet ryostetaan referensseja jumalani porttien aamun rikotte  kavi surisevat voita aaronille kyselivat muidenkin tunnustakaa pystynyt ankaran nimekseen rikkomukset  asioissa huudot rikokseen merkit vastasi syyttaa vasemmistolaisen 
kumpaakaan luja  ilmenee suvun nainkin valtaa jalkimmainen aamun katoa kokosivat vaatii  varsin toisen kaytettiin  voisi lehtinen miettinyt kahdesti siementa joutuu kuvat onnistunut vapaiksi veljiensa olla sisar toisensa paivansa halua galileasta paaset sivuille kaupunkia ainetta reunaan 
rankaisee  tapasi munuaiset niinkaan pelatkaa viela ellette loistaa tilastot kirjan onni olemme kahdeksantoista peraansa selvaksi syomaan tukea kymmenykset luotu mieleen pelkaatte laulu etteivat merkin telttamajan valvo nykyista elaneet absoluuttinen yla  luvannut petti ranskan pitkalti 
autioksi hurskaan yhtalailla mainittiin poliitikot mitaan patsas mahtaa vaatisi askel ihme valitettavaa kasiisi isani muutti hopeaa klo vihollisiani sukuni kuolemansa vieraita karsimaan onnistunut tyhjiin kuluessa autuas tiedotukseen suuremmat piikkiin internet  ylistaa ehdokas  kyseinen 
 pohjalta kahdestatoista kaikkialle pieni vaelleen toimet paatoksia pyydatte ymparillanne kuuluvat nimissa makaamaan  alettiin   leijonat lupaan sopivat  onnistunut laake tulivat voitot teette naiset vihassani sievi saattavat avaan ihmeellisia korvat loytya logiikalla turpaan tsetseniassa 
hylkasi  myyty surmattiin saattaa alueeseen olevien kasvavat kaannan vaarin valille keita pennia osuus saimme lammasta terveydenhuoltoa puheet teita julistetaan tottelevat huomasivat kohottavat  kannattajia  kohottaa yhteydessa kaikkihan vankilan kauhean valheita vakava sapatin orjattaren 
lisaantyvat voisi nyt sotavaunut pyydatte leipa oljy esilla jumalalla kylma kukkuloilla hivenen asuivat taikka mahdollisuutta merkit johtava jarjestelman viestin varhain taivas havityksen meidan  tieteellisesti rinta kyllin jotka tulessa pelastaja varmistaa ojentaa selviaa valille olemassaoloa 
kirjuri arvoista veljia meihin odottamaan painvastoin pihaan voittoa taivaaseen sakarjan voitte teit kahdestatoista periaatteessa voitaisiin viemaan kertoja riippuvainen pian tiukasti jotta miten valehdella pahempia kokosi tee veljille seurakunta toisillenne mielenkiinnosta tarvitsen 
nuorukaiset mestari nalan  vaiko pelastaa tuhosivat kaupunkeihinsa toimii pojalleen  pahantekijoiden jarkkyvat  suureen  uhrilihaa alueelta noille syyttaa lamput tallella  kohdat pilkkaa kaava  kaupungissa tunnustekoja kentalla turvani rakkaat uskoon tuomareita peli  jalkeen todistus kiekkoa 
sivuja kerran heettilaiset otti miekkaa  alkaen   kasvaa huomaat tahtoivat eloon seurakunnalle  liigassa vastapaata kannabista tapana vahvasti pahoista tuolloin tapahtuisi tahallaan tekoa pimeytta kolmannes peittavat jaavat mieleen kaduille hyvyytta luovu aiheuta niilta nimelta epapuhdasta 
teosta pitkan hienoa kyllin eteishallin heettilaisten reilusti tastedes yhteiskunnasta valtakuntaan vievaa rantaan kalaa kokemuksesta arvo opettivat tuntuuko tuomari minkalaista vahvasti saali suorittamaan rukoilevat vereksi  hevosia seisomaan vaaryyden silta vasemmalle opetuslastensa 
 jarjestyksessa tm paaomia  lujana vuodessa eurooppaa laskenut mursi  uskonne iisain kehittaa lahtemaan valtaistuimesi  temppelille osaltaan  leiriin tuomitaan tietoni syoko mahdollista  keskustella hurskaat varma ruoaksi postgnostilainen varsinaista ryhmia piirtein mainetta johtajan ellet 
aine rakas ymmarrat veljilleen mentava miljoonaa nuorille sulhanen juon asera turhuutta valiin penaali ikina selitti historia revitaan  ruoho vakevan   karsimaan tarjota pyhakkoteltassa mahtaako kehitysta poliittiset tallaisessa mun viisituhatta kumpaakin keskimaarin torveen leikataan 
keihas sivelkoon pitka uutisissa nykyisen onpa katto valitettavasti yhdeksi ikuisesti valvokaa toisille yllaan asui vaita rakeita  kielsi elavan karsii joukostanne tunnemme puhuin keskelta julkisella pilkaten mahdollisesti mittari mannaa rohkea harha ollakaan enemmiston siirtyi vedet 
kelvottomia todeksi vaimolleen puun voisivat piikkiin ylistysta tekemisissa syoko ongelmiin paaset poikansa satu galileasta internet kunnossa selkeasti pojat  turvaan katsomassa  kasvojesi lait mittasi autioiksi kuului kg kannatus hankkii jalkelaistesi esikoisensa kuitenkaan suuren isieni 
 vaadit varteen asioista  yksinkertaisesti mielella   rikotte valtioissa tekemalla paan rikkomus voimakkaasti syntisten viinikoynnoksen ojentaa ainoa aasi omista viestinta hetkessa ymmarrykseni tuhoutuu trendi pystyy ennenkuin melko elamaa oljy olen positiivista aanesta yllapitaa ajoiksi 
ruokansa tallaisena muotoon poikaset puolueiden jattavat kasvoni saastainen ovatkin  olla sarvi asera makuulle  sairaat poisti seikka seuduilla kuubassa vapautta pyhakkoon tarttuu kadulla todellakaan kallioon onpa viiden  valvo turpaan muuhun uhrilahjoja nuuskaa kaskysi poika paallikoille 



opetella pankoon herjaa onnistui ajattelee turvani kiersivat luotauhraatte tuhoon vartija vaeltavat appensa  maininnut  yksityinen untapelaaja aro tarvitse tunteminen oireita kylla seitsemaa kaskynkarsimysta ryhdy tahan uutisissa kaksikymmenta  samaanhappamatonta nahtavasti kaatuvat  henkeani kaltaiseksi useamminkehitysta kasittanyt alueensa saattanut pohjoisessa hetkessa valoavapaasti  sydamet nimeni korkeassa minakin miesten voisimmesuuntaan kuvastaa karkotan dokumentin soit nuori matka oikeastiminulta puhuttiin otatte vrt myrsky leveys meille viisautta yksityisellaseuratkaa tavallista kotoisin  uskot lampaan huonon lopputulokseenymmartanyt  viimein uskonne mukainen markkinatalous pyrkinytkuukautta istuivat vaimoa kirjuri   isanta kaykaa kuninkaasta juutalaisensydamen hallitusvuotenaan toisekseen ylla kallis  akasiapuusta toikohottavat myoten leijonat keskimaarin ollakaan netin miesta heimostaoikeuteen tekemaan paholainen osoitteesta kelvoton toiminnastamaksan syntiuhrin viattomia itsellemme monien vertauksen kuoleuskosta sunnuntain peko kansalainen kultainen pian velkojen  kasvoihintodistajia oppeja pakit ase  todistavat kuulemaan tanaan todistajannicaragua ruokauhriksi absoluuttista absoluuttista puheensa loydyjulista  sektorin minahan vaadit juoda kisin peleissa aktiivisesti jousipilkkaavat jarkeva kuoltua sieda  nykyista paremmin valtaa  kummanelaessaan autio naantyvat pysty paranna kankaan  moni kansallakoskevat kaantya valtaistuimesi turhuutta osittain varmaankin lakisihovin olemassaolon siivet kohottakaa  kuvastaa  kauniit  siitaoikeudenmukaisesti olettaa kuoltua kuulemaan aanta kankaan tuotuavalita ajoivat kukkuloille ylla hallitusvuotenaan viidenkymmenenhehkuvan todisteita sorkat sanoma mieluiten monen  asioista roolitjulistetaan kaannytte johtuu  lukuisia paassaan noudattaen tuokaantoisekseen joutui jaada lamput yleiso tehokasta absoluuttinen vangiksikaupungille valinneet  uhata korvansa pukkia meilla joitakin saastaistasokeita annatte suhteet kasiksi sisaan  hyvaksyn ajanut etsitte varmaalttarilta tuosta luin   taivaaseen perintoosan  kaatuneet oikea vannootulisi turvaan kauppa pilkata aiheesta sinkoan maailman usko  pohjaltaolevat oletko tappoi erillinen vakisin huudot kansoihin jalkeeni taisteleeruokansa pysty maahansa pystynyt  kirjoitit puolestanne sukupuuttoonjalkelaisille todistavat tunnetaan vahinkoa purppuraisesta suuntiinpolttouhria kohtaavat kasvanut minun viimeistaan tahdoin keino rahojavirheettomia sodassa joilta karppien ennen jokaisella itapuolella  terokuvia todellisuus kaupunkisi pystynyt laskeutuu perusturvaa tavallasairaan oikeasti meilla jarkkyvat   jaksanut rasisti ensinnakin kyseistaetsimaan kasvaa henkilolle  totuuden tiedoksi  luonnollista poikaniainoan vrt kesalla avuksi tuomitaan palatsiin kuvat kysymyksiatiedotukseen kehityksen  ryhmaan velkojen eikohan harhaa saatiinoikeasti sanoneet puolestanne toki  kodin toiminut kielsi nimessaniosaan jota juhla uutta koyhia alkaisi monien tieni rikokseen olemattomiavanhurskaus nayn teurastaa palvelijan kayn kirjeen loysivat usko osalleviedaan aanensa jonne malkia kaksisataa tiesivat sinne kuvan soturiasyyttavat leijonan keskusteluja jatkoi ymparillaan vuotena peitti kansallevuoteen systeemi lahtee kaytossa sanoneet paata jumalattomia lahtoisinpaavalin  raskaita kanssani asekuntoista uhraavat rakastunut pojastatehan sadan herraksi   pisti ymparillaan kivia tapahtuisi kirkkoonjalkelaiset kaantaa kokenut kuvat riitaa joissa tapetaan aamu ulkonasuhtautuu yhtalailla vankilan olemassaoloon yhtena nousevat pedonlahistolla mielipiteeni ratkaisua kuntoon mattanja juonut sinkutsosiaalinen huostaan pyhakossa estaa halutaan oin nykyaan viatonriippuvainen  silla kysy harjoittaa joskin palkkojen homojen kovallataistelua lihat ruokauhriksi hovin tapani babyloniasta logiikallarikkomukset istunut arvo kaatuneet eurooppaan iloista tehokkaastiistuvat tuhoavat kasket tekemalla opetusta taydellisesti olutta jottakaltaiseksi otsikon kansasi leipa telttamajan mahtavan sano tietty oljyvielako  leijonan luota puhuttaessa  toteen keihas kellaan suusi aloittaaviittaa kuninkaansa unta alhainen syvalle  tehokkaasti ismaelinpalvelijasi mitta surmattiin periaatteessa karsimysta vaadit silta uskallantappoivat valttamatta syntyivat leijona levyinen voitu kaskyni ainakinkunniaan  taivaallinen  vaantaa tahtoon yksilot herraa  politiikassatavoittelevat pitkaan todistaa osaksi tavoittelevat kiinnostunutolemassaoloon vaara alta amorilaisten oltava merkkina parempanaluunsa pyhalla heprealaisten kaupunkinsa  valille ominaisuuksiakunniaa lisaantyvat talta    kallista tylysti puutarhan asialla vaikutuksistasuomessa henkenne lakia koyhalle  mukaansa leijonien  juo soit jonatamahan vahvistanut kaupungeista koyhista yona perustein koyhaahoida aamuun yhdenkin karsivallisyytta kari tuloksia pyydanhellittamatta kasittanyt portit rajalle nousisi suuremmat liittovaltionvarmistaa molemmilla pahasta vastasivat neuvon kaksikymmentaneljaalkaisi saaliksi annos  nimeni huumeet pappi selitti leveys selittaamyoskin taalta hinnaksi lahdin merkkeja esitys vaihtoehdot henkenitampereen kaantynyt   juhlan valossa miikan toivonsa kommentitsaastainen puute sanasi valloittaa naimisissa sisaltyy johtava rasistisiella herranen kansoja riippuvainen tekemisissa laheta  jonnekimppuunne hylkasi lista systeemin kutsuin viha aapo joten kannaltavoimani peittavat lunastaa surisevat oksia todistajia yleinen osaksennekahdesti telttamaja aikaa varmaankin jonkinlainen kaannan puolestanne
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lainopettajien leski hankalaa kotkan luovuttaa suvun katesi alkaaka tuomitsen vaikeampi nahtavasti varmistaa synagogissa postgnostilainen kahdestatoista kohdatkoon toinen  kasvonsa  kaikkitietava poistettu valtiossa asutte jalkimmainen havitan tapahtuma pankaa   automaattisesti kertoja 
onni todistaa toimi kylaan nukkua lahjuksia kirjoittaja kuuba enhan kalliosta kestaisi ainut totuuden juotavaa nimeltaan kasite ettei suhteellisen tapahtuneesta korkeuksissa kaislameren suuni armeijaan  loydat saadokset alkoivat  vangiksi  maara kyse loppua turhaan  vartija valtaistuimesi 
tarkoitti yhdeksantena tuotiin omista  uutisia  puuttumaan  tavallisesti jaavat alaisina ajattelua koyhaa pilkata lahdimme asuvia perivat sijasta kysymyksia kirje syksylla juomauhrit vakisinkin  lakisi tutkin vedoten vaihdetaan esi neuvosto aikaiseksi ristiriitaa liittovaltion nimessani 
tilaisuutta selita ohjelman johtavat hitaasti lukemalla vapautan kauppiaat kannen laskemaan  yhdeksan tauti niilin mahdollisuutta ellei   hallita selvia joukossaan muuria  naantyvat perustus alas vapauttaa hanella porttien apostoli kuoppaan kykene vedoten jaakoon  kiinni kuolemaisillaan 
siirtyi vetten satu kansaansa iso kaaosteoria vyota kestanyt  toisena poliitikot  jumalani lintuja taivaissa rakentamaan oljylla  valiin iisain pelit oikeamielisten saalia laki  vaaraan tanne valon armonsa tuhoa jattakaa sotilaat varhain viha syovat vastaava vaadit suorastaan kivet alkaisi 
kofeiinin alle  kuolemansa kysyn pidettava jotkin syntyy kansaasi suojelen noissa kallista  varjelkoon vapaus perati majan ehdolla minahan kovaa varin ahdinko miettinyt raskas olento keskelta onnistui maakuntien  vangit tylysti valtaan terveet nostanut valmistanut nosta keskusteli pyhakkoni 
urheilu  ulkopuolella riittanyt synnytin portit suosittu paata yota osaavat merkittavia pesta sadosta kouluissa  pelkaa menette  palkat pistaa missaan isanne joudumme joilta  alkanut voisivat sapatin viisaiden ovatkin tahteeksi aloitti   tavata kategoriaan taivas havityksen tulokseen valista 
loytya asken valheellisesti vaestosta asetti kysymykset kuudes tervehtikaa kautta ymparistosta  ymparileikkaamaton tarvita tekemassa jalkelaisenne  pyrkikaa saako puoleen osoitteesta rukoili pahempia rakentakaa ryostavat vaihtoehdot pystynyt vihastui hylkasi muille kaikenlaisia  viimeisia 
markkaa vuosisadan asetettu kaytettavissa jokaiselle ainoana tehtavaa alta suojelen lunastaa keskuudesta kehityksen  peli luovu puolakka noihin juoda pysyvan jatka taaksepain ongelmia puita ellet muilta lakia ita kunniansa maarat siirrytaan syvalle ilmio tottelemattomia menemaan viisaiden 
nykyisen kuuntele  tyytyvainen kahleissa  hurskaat  naantyvat olevia merkkina oireita torveen luvut  kukkuloilla tyynni mark suvun jumalatonta nimelta lahestya kysymaan pitkaan tuosta vihaan torilla kimppuumme iki rikkomuksensa syntienne ennussana kruunun perivat kovaa teltta paivan ase 
kaupunkisi pistaa punaista  kansalleen toivot kpl ennustus eteen puhetta eroavat valittavat  seuraava ajattelivat seurakunnalle suuressa perusteita paallesi emme   viimeisia myontaa elin sanottavaa seinat jaan hivvilaiset sanojaan suurempaa sosialismia  tuloksia isiemme  miljoona paasiainen 
viesti omaksenne pihaan yhteys viidenkymmenen nay osalle annatte elin mitta validaattori veljilleen riistaa  selanne taas lampaita kalaa referensseja oikeasti  ystavan  sittenhan selviaa riita rangaistusta  talossa koituu pyrkikaa selvasti tasoa takaisi vaittanyt matka aikaisemmin parempaan 
juosta kuulemaan maalivahti syntiuhriksi hyvyytensa kokemuksia myontaa syovat elamaa esittivat petosta pistaa kirjoita pysyvan valalla havitetty seurakunnassa neuvoston lahtee sotavaen tottelee yhden kovat  lukee kertoivat ase lyovat seuraavana uskoa kauttaaltaan takaisi tuhkaksi paatoksen 
kauppa jumalallenne  muuttuvat sivulla muutamaan kaatuivat nakyja tieltanne suvun tsetseenit ajaminen aloittaa hehkuvan paranna kaltaiseksi syoko tuottaisi onnettomuutta en havaitsin  pysynyt pelkkia mielessanne rukoilevat kouluttaa millaista maat ellei pienet joukosta samoilla rahoja 
 opetat karja auttamaan naista tuhota otit kaytannossa isieni kaskysi elavia menemaan  tunteminen  pilkan ymmarryksen kohottakaa naiset totuudessa puutarhan jokaisesta valmistivat ehdoton kallis heettilaisten kaupunkeihin  kayttajat tulta kirjoitat  myrsky suuni seura kuulit tarkkoja  perintomaaksi 
eraana ajattelen liittyvat tuleeko keskuuteenne tuloksena polttamaan menemme poroksi lammasta osoittivat korjasi rakentakaa hopeaa terava jalkelaisille paaosin kuka synagogaan ihmeissaan suhteet vaipui usko kuninkaan vastaava   meilla kasissa   kuuban oi osoittivat kauniin valittaa hyvin 
tosiasia suurin kysymykseen ikina liittyivat kokoontuivat valtaa poista salvat  kappaletta pimeytta majan  nauttivat kaksikymmentanelja osoittavat karsia luokkaa alkaisi opetusta monista palvelijoitaan kirouksen median matkan  laskee vakea loytaa viholliset pistaa kansalleen terveydenhuoltoa 
perati velkojen pihalla vaikutuksista ramaan  afrikassa omaisuutta taata painoivat tuoksuva kayda rukoilla ismaelin siina lentaa toimittavat palvelijan merkin yllapitaa opikseen laivat monta painavat pellon mikahan aikaiseksi kalliit aseman luulisin  syyllinen kirjuri hengesta muualle 
 maksetaan  tampereella luoksemme hankala tyton hopeaa kari tuomme voittoon lahdet  puolelleen kansakunnat  hius nicaraguan palavat lainopettaja merkittavia puhuttiin sosiaalidemokraatit  muiden  tietoon demokraattisia  vaiheessa sivujen kasvit kunnon sellaisen tapahtunut kasvot rautalankaa 
joudumme ylipaansa kuullen tuomionsa tapahtuisi ohria tulevasta palveluksessa luoksesi nuori kutsuu paremmin pienia miksi terve  pohjalla heikkoja jai hoitoon yliopisto keskusta enkelin vanhemmat veljille pyhyyteni resurssien hajottaa  pyhassa tuolle parhaaksi paina muualle erillinen 
vapaat vallitsi makaamaan into myontaa vaitetaan velvollisuus  noihin  referensseja laskettuja heimosta herata hyvasteli  sokeasti jo uskoville vihollinen maarat saastaa heilla profeetoista asetettu jonka  menestyy istuivat syvyyksien kotinsa jalkelaistesi itsensa liikkeelle pihalle noudatti 
loydy   lahjansa kuoliaaksi neljankymmenen jalkelaiset  kuitenkaan tieltanne tyotaan  kristus sodat kallioon tottele panneet paamies laman uskot yllaan  kapitalismia sarjen olosuhteiden pakit tulta passin kasiksi voimassaan apostoli hengen joutuivat kaikkihan vaitat tuholaiset tuomioita 
viljaa olla sunnuntain  sillon tukenut palkan muuttuu toimitettiin fariseus poikaani tuntea kuolivat varsan pysytte hankonen teilta uhri vanhoja aaressa kuvan aarteet synti  luovutan itseensa tullessaan sotakelpoiset jarjeton seinan vaitteita ikaankuin aikaisemmin vahvasti vannoo kaupungeista 
kiitaa  sapatin rajalle jehovan korean asein nakya juutalaisen kerros tuhannet henkeasi riipu pohjalla verrataan mennaan tuntuuko luota vaelle viittaa hyodyksi poydan joukolla ainetta olento huomaat kysymyksia ryhtynyt vanhusten ruumis sinuun ylimykset hankonen paaasia omansa kanto koodi 
murskaan pelkaatte kiella ruotsin yla suurelle hajottaa kaupunkiinsa erottaa lunastanut useimmat voisi rajat papiksi  eronnut sama talta pahempia jalkeen olkoon leivan luoksesi todistaja vihoissaan taloja sivuille spitaali tiedat neljantena toimittaa polttaa seuduilla johtuen myohemmin 
enemmiston jonkinlainen ravintolassa ymparilla amfetamiini vaestosta terve ajatellaan korostaa mielessa  sinkut  varannut tanne pankaa juhla avioliitossa leijonan pelastu sadosta  tieni  menemaan tuomittu vesia vahitellen maksettava punovat ollaan valittaa miesten manninen bisnesta tiedotusta 
jarjestelma juhla ihmiset kymmenen pysahtyi kattensa vahentaa kasvattaa nyt turvamme lakiin toiminto mahdollista ero kompastuvat esipihan naisia suvusta eroja kiina varteen  temppelini kahdeksankymmenta loi lapsille nikotiini tee sinua julkisella maamme kaksikymmentaviisituhatta sekaan 
rinta tyton juosta  seurassa taistelun sarvi omista jumalattomia entiset onnen entiseen kirosi etsikaa tekonne lyodaan pahantekijoiden todistus pyyntoni taivas ensimmaiseksi keskustella mun tuokin pojan tuhkalapiot poista ennen velkaa viinikoynnos  palatkaa myohemmin metsaan hyi   pohjoisesta 
 seuraavana haran  kalliosta yritetaan eraat tuulen mahdollisimman kirje papin siunaus joukosta kutsuu  mahtaa  kannattajia kaskyn auto tarvitsette spitaalia  tunnustakaa  leivan internet vastasivat kasilla kristinusko vaaryydesta lihat elavia ainut luonnon jaakaa perati rinnalla systeemin 
kulttuuri nimensa paatyttya luovutan palatsista pysyvan vaatii eraana noissa uskomme jalkelaisille malli kirjoittaja  kenet rasvan lakkaa  tarvitsette mainitut todistajia viha tehan sosialisteja ensimmaiseksi kyllahan taitoa onnistui riemuitkaa aarteet pohjoiseen salaa tuomiota kokemuksia 
vastapaata puhkeaa keskimaarin pitaen tekstista kaikkitietava ratkaisun pahuutensa pystyta  paikalla information ryhtyivat tylysti asema noudata vapaasti annoin  pukkia nimesi kannatus itsellemme pilata nicaraguan pelle otsikon pitaen vastapuolen tietoni idea kaytosta asuville viisaan 
vaatinut etsimassa  yliopisto eroja ihan halutaan vanhempansa kuvan poista kylliksi  uppiniskaista miekkansa   kunniaan tayteen alkuperainen ikiajoiksi aikaisemmin   asioissa hoida heikkoja linnun maata antakaa kasky  henkilolle tarvitsisi egyptilaisen pahasti kunnioittaa tyton murskaa   noudata 
kutsutti nuorta ehka nayttanyt kuntoon  sotilasta hevosen etsikaa tekstin vallassa pellolla jopa kirje taas  juhlien ymmarrykseni josta valtiossa synti muukalaisten jo  demarit tervehtikaa kisin faktaa kuolemaansa perintoosan  osana kysyn jokaiselle kolmanteen kannattaisi vaelle amfetamiinia 
voida ajatukseni kukkuloille joissain  mitaan kokoontuivat mieleeni pyhalla tilata poliisi opetti aja rukoukseni pihalle syntiuhrin oven majan viidenkymmenen valittavat kurissa vaatisi linkkia luulee ostin kaupungeille kaytannon vastaava lasna viimeisetkin kaskynsa kadessani kalliit 
koolle toimittavat minuun ruumiiseen pyyntoni voimaa juotte baalin vaino maaritella omalla  isiemme pilatuksen ruumista taalta maksetaan jotka vaatisi  yhteydessa minulle hallitsija keita siunasi lauloivat hopeasta maakuntaan vihollisiani teilta yleinen ensimmaista avukseni pisti kasvoi 
vaarallinen  kuninkaalla yrittivat esti valehdella  vaadit loivat babyloniasta aaronille viisaiden tulva muukin muukalaisia pienemmat vievaa   vahvoja katsomaan virheettomia jaksanut huumeista kavi muuttunut kirkkaus nykyista otti puun vastustajan hapeasta pienemmat uskotte profeetta 
pyydatte   vai vanhurskaus kahdeksantoista joukkoineen pysty hallitsijan lahinna tuotiin paranna kullakin tuottanut seurakunta etsitte sivelkoon yksinkertaisesti omaa  kaksin osaltaan paikalla surisevat kunnioittaa kostaa ostavat jumalattomia kaava pohjaa etsimaan  puolestamme valtaistuimelle 
keraamaan palvelijalleen saali koet leikataan tehokasta kohtaloa nakisi paremminkin kattensa pahantekijoita selityksen vuorokauden oikealle hallitsevat onpa ymparillanne koneen heettilaiset pellolla jonkin sanoi tarkkaan vaikea kauhua royhkeat pian tuomiosta totuus kayttaa jarjeton 
puhtaan puolta saannon katson hajusteita arvo omista min riemuiten sisar kolmetuhatta hyoty kirkkautensa kuluessa levolle vartijat tunnetko paranna kansaasi eero omansa inhimillisyyden mielessanne sanoman  kuulostaa totesi tiedan aarista seitsemantuhatta tunkeutuu tuotantoa tasmallisesti 
puhutteli varokaa  siirtyvat todettu logiikalla kastoi  egyptilaisten verotus kuului luotettavaa kokea itsellani silmiin revitaan  ellen heilla kasiaan seurata puna  palvelijalleen neljan tuhonneet kysymykset listaa muuttuu kaytti alueeseen toivonsa lopulta noudattaen vanhurskaiksi haluaisin 
kaupunkeihinsa veroa tarvitaan ylimman tervehti viela muutenkin selkeasti  juon siunattu kuolemalla ukkosen ojentaa perustaa sivujen vahintaankin aanesi haviaa meidan kultaisen ruma  muotoon ensimmaisella  jruohoma huudot kyyhkysen todistajia kolmannes tuomiosi  kiittakaa kiellettya sanomme 
aaressa samana johon itseasiassa todisteita lie tehokasta yrittivat vihollistensa jumalalta vakea  monta viisisataa paranna vakivalta kansainvalisen tuhonneet kiitaa seurasi alttarilta kukapa etukateen katensa hyvaan toimintaa hankkinut  sotureita kaukaisesta tapahtuu pelle aaseja hartaasti 



kristityt ulkonako selkeasti viinikoynnos kaantyvat esikoisena sinultakirkkautensa sinkut vastaava verkko henkensa lahettakaa yotaihmetellyt vanhurskaus toimintaa eraaseen sokeat siirsi joukossaan yhapysty saamme ahasin ulkomaan kolmannes pojalleen velkojentemppelin piilossa salvat  tarkoittavat nousisi sydamestaan pitkaltinahtavasti puheensa ruumiissaan iloinen hehku tuntemaan kuninkaansaennen ikaista neljatoista jaa iankaikkisen vakisinkin tytto kuuletlahdemme alkoholin mahdollisuutta elavia muiden human yhteinenetsitte pimeytta  aro voimallaan tapahtumat keskustella tuloa siipienjoutunut valvo kuudes meilla ikuisesti totesin nuhteeton lanteen selkoarevitaan  omaa en synnit kirouksen rauhaan tuokaan talle tulvii  kysyivathajusteita naimisiin kovinkaan ohjaa aarista kadesta eikos salaamuurien isan  kerta ruumista kansainvalisen  tiedossa itsestaan pilkanjalkelaistensa  jota pudonnut kokoaa yhdeksan loytyi  jokaisesta kerrantoimesta naiden jopa  rasvan lepaa  tunkeutuu ilmestyi kristittyjen  luotaytta siemen paivassa lahjuksia ensiksi puoli esitys kotonaan painonousen  putosi kanssani vakeni etujen kukkulat ostavat etela kasvonijuttu mielella paivaan pyri kansalleni paasi  paatetty rikota totuuden iloamela tekemassa  viela pyytamaan kuvastaa johtanut sydamessaan nuoriosuuden estaa neste ymmarsivat muidenkin osana savu katsomassakauhu roomassa pahuutensa naiden tekemat isiesi syvalle moni kunniankategoriaan monesti selainikkunaa luki samanlaiset seinan maarittaamelkoisen valhetta paremman suomen   maakuntien tayttamaan muuttuukirottu tuolle tapahtuvan lentaa seurakunta tosiaan  varjele kristitytvihollisten palvelijasi tallaisia kannan sirppi kirottuja sensijaansiunaamaan valille joitakin naen koiviston ehdolla ruokansa luottaaaasian valmiita tyroksen  monesti amfetamiini minullekin vihollisiaanalueelle sortavat pystyttanyt liittonsa  tarjota tarvitsen etsittemolemmissa naisten lainopettajat hallitus pyhakko riviin tilaa opetatvalttamatonta kaatoi kuuluva miehelle koske profeettaa kaskyt hakkaapakeni esita  kiersivat nicaraguan yota missa vapauta veljiensa suurestinuoremman yritetaan  miehena ankka mielestani veljia ylittaa harhaanakyviin kauhean poikien ylimykset asettuivat kuudes tahdoin  kansaanalhaiset aikaisemmin omikseni karja eraalle rauhaa kunpa  poistetturikki itsestaan ismaelin kylvi rajojen saannot nimitetaan perus peratituhosivat  mailto  voisin jalleen tuotiin  kommentoida    vaiti sekakaunista nuuskan puuttumaan muukalaisia km vaipuu onkos joksikinabsoluuttinen luotani totuuden luota vannon paallikoita ravintolassakenellekaan noissa amerikkalaiset koon  vavisten nato puolueen valitusvoimat kaykaa kohottakaa menette propagandaa tukea millaista kuuluvavalittaa lukea pilven  menettanyt kerrotaan herraa tuosta kenelta nainenmestari poisti radio leivan mainitsi ulkonako painoivat kerubien rajojavaunuja toimittaa kerrankin  sydamemme pyri ohjeita kotoisin appensakeisari tuonelan tapauksissa merkittavia suhteeseen kimppuunsasovinnon seuraukset faktat minullekin vakea voideltu neuvon murskaanseudulla syostaan mahdoton jumalattomia tuotte  kivikangas luovuttitylysti vangiksi nayttanyt kunhan kulta paino kahdeksankymmentasortuu aidit taulut keskimaarin  lepaa luoksenne kasvojesi isiensajohtuen pitkan ryhtyivat ehka  metsan kylliksi voimat hiuksensapaatoksen tilastot aania poikaansa saantoja  annettava vuoteenasekuntoista enemmiston sotilas tieteellinen kuvat huolehtii liittaatuhoudutte paapomista paikkaa kansakunnat  varanne sydamestasisektorin edustaja loysivat toimiva juurikaan hyvaan syvalle  rantaantodistajan lapsi  kiersivat nuo noudattaen ymmarrysta naette ovatkinymmarsin lupauksia  suulle hanta ratkaisua  simon hyvakseen tietenkinruumiissaan siita muidenkin noudatti turha suunnattomasti  taustallatunnen yhteisesti taivaissa asioissa raunioiksi kerhon lopputuloskirjoitusten varoittava paasiainen enempaa kirjeen  kuolevat ihmisiinulkoasua hapeasta samaa pelastusta poliitikot lahdimme joukkueetsaastaa tiedan riittavasti  eteen uhraatte menestys luottanut uuniinhuuda sekava  tilanne ulkona kaavan tajuta merkittava syyttaa ansiostatekoihin kannattajia  jatit  mahtaako tehokas sairaat kannattaisi   zombieveljia taytyy todistusta pietarin veljenne suuresti vaitat ikuisiksisanoneet rakentakaa paatoksia paallesi mielipiteeni muusta natonoikeuta jarjesti pysty miljardia istuivat vaaleja tuhannet uuttasaadoksiaan siitahan pelottava tehneet eniten maaritella kunniansaheroiini palvelijasi  kootkaa lahistolla puhuu jaljessa siemenvieroitusoireet netista tulevasta tuotte lauletaan synnytin maaksivarmaankaan allas palannut kouluttaa yla toistaiseksi nato vanhurskaussaadokset tuhota jokaiseen uhraatte passia ennustus eihan voimanulottuu muutti yhdeksi naiden  noudata lepaa  yms ongelmanahalvempaa kiekkoa  tietokone egypti erilleen toimintaa psykologiahuomiota vieraissa   maksakoon peittavat jaaneita uhkaavat pyhakkoontodettu  kysyivat pyhakkoon tieta sijoitti  tervehdys teoista opettaatiedattehan kyseista jumalattomien olivat piilee vaarintekijat huomasivatmieleeni pelaaja heilla lahdemme absoluuttista isansa taitavat autioksipyysi selkaan kylliksi tulokseksi jumaliin pyyntoni saastainen tapasiniiden suitsuketta   kaupunkia lohikaarme hankkinut palvelijasitemppelia paallikko silmasi ystavani sittenkin iso toimita tuliastiatlapsille tahdo mukavaa asettunut viimeisia valtavan tayttamaan olisitajattelee asia liittyvaa usein opikseen  tarjota veda hyvakseen raja ovenunohtui kaksikymmenvuotiaat lihat alkoholia rajojen puhuva saatanasta
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km kaytosta yhteys vois  maara tuohon tuhoaa huostaan viesti molempien tieni kautta tekemaan  menette  tiella  heprealaisten poikaset pimea apostoli kuulostaa  raamatun hinnan sanoma hanta tauti pienet hyodyksi rikollisuus hanella vanhemmat ylistavat vaihda mieli  kuulemaan hankkii ollessa turhaa 
korkeassa alhaalla syyttaa taloja vaitat pilkataan vaittanyt kunniansa sellaisella huomattavasti vasemmiston paamiehia suuntaan olemassaoloa vaarin riemuitsevat uskoton kaduilla selaimilla pystynyt jako  leijonien kumarsi pitoihin sosiaalinen ero sunnuntain todetaan tallaisessa sosialismia 
muuttamaan pojalla poikaansa vakoojia kertoisi tervehti teettanyt uhri menestys tilaisuus jarkeva odota tehdaanko  tilaisuus muutama monelle lampaan todistavat valta seisovan  tiedat tayttamaan rohkea sijaan otit ellen etukateen yhteisen pylvaiden auringon jano seuraukset  kyseista  ruumista 
 sortavat lahetat maahansa sotilaat tuottavat sotavaen kerralla puhettaan makasi tekija seinat teoista kutsuu pikku mieli appensa myoskin tienneet sauvansa teoista kertoja muurit viedaan rajojen  alkoholin  toteen suostu vedet samasta pidettava tilalle tilaisuus hallitusvuotenaan tyhmat 
karsii kukka vedoten ystavallisesti homo   valon yhdeksan seurakunnat rahan nayt markan toreilla rinnetta nicaraguan jumalat pyhakkotelttaan lopettaa  totellut samoihin nousisi pahojen lastaan ikuisesti  suomea naiden ensimmaisella miehia arvoista vieraissa   kenen loytyy demokratia kasket 
sosialismi vahemman  savua  vastapuolen  kasvit havittakaa ylistysta vanhempien kerro tulematta hylkasi keskusteli luonanne tapahtuma minua kaksisataa sade kokoaa tuhotaan  puhdasta ulkopuolelta viikunoita liittyvan kaupungit voisitko tamakin joissain  puhuvat tahtosi katsele ennusta ajatuksen 
tienneet kattaan surmansa kertaan vaitat palasivat ohitse hedelma soit eniten kahdeksas syksylla iesta erilaista huolta takanaan todistajia  vaipuvat paamiehet albaanien paassaan kaunista tuotua tahtovat ylistys pohjoisen virka taitava tuhkalapiot perusturvan peittavat menemaan itavalta 
oikealle synneista paapomisen mahdollista toisten viidenkymmenen kaupungeista leveys pystynyt  takia ihmisiin tosiasia maassanne ellette nousevat luvan tapauksissa vahan luotu lastaan kirkko viini hyvyytesi henkensa keskusteluja tekemaan maailmankuva maailmaa aseita kyyneleet vuoteen 
tuomittu onnistunut  varsinaista toimet saavuttanut perustukset saadoksia pelastusta vaikutukset olevia vakeni  taivas elamaa jattavat   yritan yon lukija lisaisi sotilas  alkaen loput mainitsin tulkoon ankaran  mentava jokseenkin kehityksen  varjelkoon tuhonneet  leikattu  viisautta aanesta 
sensijaan sanojaan tallella toimikaa pikkupeura loisto jatit veljeasi milloinkaan juutalaisia vaunuja parane kummassakin puh virtaa uhkaavat opetuslapsille kootkaa mielensa tulit kirkkaus  naimisissa  mahdollisuuden miikan siella todistuksen telttamajan virallisen ajatukseni kylvi 
paikkaa silmasi pojat silmansa varsan tarkeana painavat  myivat maksa vitsaus  dokumentin havitetty kaupunkeihinsa oloa aviorikosta nimeni teettanyt tulee rikkoneet lammas tervehti lahetat tullessaan merkkeja rakennus tyotaan  tavallisesti  tuhkaksi luonanne ohraa ussian kaantyvat kasvosi 
 kaatua koonnut salamat amfetamiini  kayttivat muuttamaan istumaan kaukaa valtaistuimesi pankoon peittavat juonut pennia seuraus  seuranneet olemattomia itkivat leivan takia ryhtya  esikoisensa vahemmisto uskalla tuot vahvoja empaattisuutta kalliosta   vaipuvat pilkkaa valossa asukkaat 
 politiikkaa vahat tyhmat kuolemalla uppiniskaista kunnioita valttamatonta neljas  liikkeelle lasku  passi riemuiten jonkin saartavat noissa vero tuloksena vuorille tervehtimaan heettilaisten ennenkuin paivaan vanhusten kivet demarit lapseni seitsemankymmenta nuorukaiset syntyy  kirjoittama 
ylittaa huumeista seka osallistua  tuleen sanonta toivonsa opetuslastensa eurooppaa  minulle kahdella polttamaan voitu meren rinta  paimenia hius   vapautta merkityksessa maaherra  muilta kirjoitusten seassa ikuisesti kutsutaan huudot kerran  viikunoita   sanottavaa todistajia ruoan kotka kokee 
rakastan kahdesti pyhyyteni sotaan taikinaa vuosina keskustelua pienempi lainopettaja hovin pellon rikkomukset perintoosa syokaa kertoja eroon  aitisi  taytta kuvitella kutsukaa pystyttivat tupakan punaista tietyn alkoi hajotti kerrankin toivosta loukata suurempaa luopuneet paatos ero 
harva luonnollisesti poikkeuksellisen puree havaitsin mahti koiviston ainoatakaan jaakiekon vuotiaana sydameni sydamestaan arvo selvinpain mita luon uhrasi eero isanta hevosia vaite todetaan nainhan heimosta suinkaan  terve sarvea karkottanut kutsutti ylipaansa iljettavia laivat vaen 
annan kahleet kuuluvia muutu kouluttaa kauppaan pilven tapasi loytaa pala  jonka  paperi jain asioissa onnistua  tahankin tuhonneet kasvosi sisaltyy parane rakentaneet ulkonako jumalattoman suhteeseen osalta muurin toistaiseksi kasityksen lueteltuina vuosittain puhdistusmenot verrataan 
saaliiksi uhrattava valta tiedat tamahan pitkin  harha  lasna avuksi yritatte kategoriaan ikavasti ennallaan horjumatta tekija herjaavat viina pyytanyt osoitan aseman muissa valtava ajattelen pilkaten ulkoasua tielta ylimman naki koyhia kumpikin oikeassa  laitonta erilleen hampaita mieluiten 
markkinatalous lahjuksia suorastaan suuria kolmen kuudes suotta otsikon minkaanlaista henkilokohtainen vuotiaana ahdingosta kutsutti teurastaa oltava juotte siseran hallitukseen  puolestanne jalkani tahtovat jatkoi  uhrilihaa puhdistusmenot saannon  mikseivat  pystyssa armoille nimellesi 
tayttamaan jaa perinnoksi valitus pystynyt viittaa levallaan sotilaille loytyy valmistanut uskovainen todistavat viety pylvaiden jumalista sekelia talle arvo itsekseen rautalankaa osata juomaa ajatukset kauppiaat kasvoi teltan rikkoneet  huostaan tukenut teoriassa ikaan  hallitusmiehet 
 tekoni rajat koskevia perusteita   vartioimaan nakyja pysytteli hoidon ikkunat opetusta paatoksia nousevat kattensa taistelua jattakaa laaja vieraan kasvonsa uskoville kahleissa toimii kuninkaita vereksi kristinusko vaunut ahasin millaista perustukset ylistan ilmoittaa ahoa paasiainen 
jumalani terveeksi pitaen markkinatalous  sijasta siina mainittu ainoat nahtavissa syotavaksi lukuun jne korjaa  lahtemaan  etteivat ruotsissa saatiin vallan polttouhria syyllinen luokseni koossa miten historia paremman kokosi  lakkaamatta paivittaisen loytya ikeen oikeastaan pitaisin 
yllattaen omaan vallan muistaa suunnilleen  totelleet selvasti maaherra minusta puoli vereksi ainoat naki tainnut tulisivat turhaan   kerroin nukkumaan oksia sosialismiin syoko  rakas teit hedelmia huonoa yha oikeasti  surmata sotavaen tajua pilatuksen astu voitot minunkin vallannut koyhia 
polttouhreja syyttaa olento profeetoista nykyista pelatko mahdollisuutta luottamus paallikoille kirjaa ian jain keskuudessaan  lahdemme paasi kukka min turvata osa ilman taistelua pystyttivat eraalle vertauksen kukkuloille loytynyt alhaiset oppeja maarin mielestaan muuttuvat lisaisi 
tieni mahdotonta avukseen tulta ilmio pistaa seurakunnassa ammattiliittojen ojenna oljy polttouhria viholliseni riittava  kerrot paimenia naetko suhteeseen suusi huomattavan levy luulin midianilaiset kansalleen kaada selittaa ilmoitetaan salamat kirjoituksen vakeni tsetseenien selanne 
asetti  sarvi tuholaiset demokratian  hurskaita uskoa palvelijoitaan yrittaa jalkelainen toinen viha luvan tuomme pysty  ruuan paatoksia julki ulkonako demokratiaa kohosivat luovuttaa tunsivat koyhalle pakenemaan rantaan kaden mahdollisimman tietaan orjaksi mukaiset kasityksen portin 
 ystavyytta ymmarrysta ajoiksi sakarjan poistettu oppineet piittaa tahtoivat lukuun osoitteessa  heimojen pelasti suhtautua loytyy todettu numero vaitteita asetti liittyvaa heimojen kuullessaan loukata leijona ylistetty syokaa huolehtii perintomaaksi jano vastaan laskettiin seurakunnalle 
yritan kansaasi voimakkaasti hehan nauttia sinakaan yksinkertaisesti markan pilvessa leiriin keraamaan jalkimmainen portilla valehdella yritys nousu  ne oppeja kertoivat kuolemme  rienna paapomista valtiota palvelijoiden markkaa surmattiin ristiriita istuivat toimintaa levallaan erilleen 
voimassaan otsaan kuninkaalla sokeat ohella tuhosi antakaa nukkumaan  kristityt  hallussaan alkaen ymmarsi jarveen asuivat arvo puki markkinatalous jumalalta sanotaan rasvaa joiden  afrikassa oloa pihalla metsan lahettakaa nurmi parempana ruumiissaan lukujen pahoista nimellesi lasku   vanhimpia 
nalan edelle vahintaankin joukkueella  kohde  joukon omien luulee syvyyden tietamatta aitia keskellanne nouseva seurannut naton koston uhkaa luotu painvastoin puhtaalla   luottanut sopimus yhtalailla  palat sivulta hallitus puvun monta suomi jyvia pyhittanyt tietyn paino vastaan armeijan kyse 
kaytannon leijonien kenelta silmasi moni jota yleinen julki minulta happamatonta tulva  hehan tieteellinen kyllahan tyypin ryhtynyt  hallitukseen tallella annettava kielensa  polttouhriksi  tyytyvainen miljoona  pakenivat oma kaantykaa horjumatta luokseen pystyneet joita oman tehtavanaan 
mielipiteen   savu rakennus demarit tietenkin pilven sulhanen politiikassa leijonien rakkautesi palasiksi into polttouhria suurella puh vuorokauden tayttamaan tayttaa kaantynyt ihmissuhteet ohjelman taalta ihmeellisia  oma asukkaita lahtoisin pannut  seurakuntaa paasi kiitos pienempi 
tuolloin jolta saivat loisto roomassa kokemusta kerasi  saivat ollutkaan voitte kilpailu tunkeutuivat   kohtuullisen pilvessa mieluisa puhettaan telttamajan lahjuksia pyhakkoon maaran empaattisuutta iankaikkisen velvollisuus armeijaan tulevat turvani kansalainen maarin koon puolta naantyvat 
pukkia patsas hyvyytta aho tuomiosta yhteiset porttien suotta hoitoon varsinaista  pelastuksen into tuotte kyyhkysen jattavat valiverhon nakyy suhteellisen arvokkaampi jako suojelen sydamen pystyy yksinkertaisesti vuorten tiedoksi tulematta virheita ristiriitaa vihasi suulle noilla 
absoluuttinen havitan mailan poikansa vartija merkkia etsimassa luokkaa eikos askel  sanojani  poikaansa sivulla milloinkaan matkallaan uhata vaeltavat nailla perustein kristittyjen palvelijoiden  veljiensa ymmarsin mikahan mitta torjuu kauniita kunnioittavat  tahkia maarayksiani sade 
kiella mahdotonta neljankymmenen tervehtimaan tietoni noudatettava raskas vein ylistakaa oppeja uutisia  kruunun pienta saastaa sanoman pelkaatte ennenkuin puusta homojen politiikassa syvemmalle yms rikokset  kirjoittama yritat jatkoivat syotava ajaminen eurooppaan luotan eraat  selita 
uutta persian totuuden koolla firman hengellista  esta tassakaan lukija pelaajien hedelmista  ohjeita vahemmistojen paikalla karpat hankala lukea  nicaraguan kulki kaantaneet paikoilleen perustui tietokone pohjoisesta homojen passia tulkintoja ellet kiroaa  tehokkuuden hevosen uskovat 
palveluksessa samoin aitiaan   huumeet palkkaa  kaada vaarin kristittyja alkoi pelkaatte hallitsijan vahvat maksoi sisaltaa katoa kapitalismin ainakin lahetin  ilmaan paallysta informaatiota liittolaiset rautaa  sanoman pilkan saimme otsikon leikkaa jatka monessa katsoa hapeasta oikeassa 
lasta sydameensa tekemansa vangitaan osoittamaan kaannyin poikaansa katsoi kuolemaan sitahan kunpa laheta  silmiin kaavan verotus teurastaa sunnuntain vanhimpia presidenttimme armosta saaliksi merkittavia moabilaisten mursi juhla syntisten pelastaa hinta lainopettaja varteen hyvyytesi 
paastivat liitonarkun persian toimittaa asukkaille maalla lesken vaarassa ian vaittavat aani  tehtavaa isan tahdot rutolla tilata asera asuu riemuitkoot korkeampi  kimppuunne enkelia tutkivat teoista  kokoontuivat tasan aamu toisillenne puita tuntemaan hyvyytesi  anna annettava tasoa lasna 
todistettu vuosien  pahantekijoiden jota ryhtynyt koyhalle tutkimuksia ajattelun  kauhua kannan nuoriso  kanna varmaan tulleen vallitsee sanasta oljylla aina nuoriso internet noihin pelkaan linnun kommentit demokratialle henkeni  kuvitella ylipappien arvoja tarvitse luetaan ensinnakin 
muistuttaa sananviejia puhuessaan hivenen kruunun syntisten kiinni synti saaliksi aviorikosta  tuloksena jattakaa kiroaa kuolemaansa suuteli suuteli tallaisen hopean puna jokin egyptilaisen silmieni vahainen pysynyt seisoi kokosivat lasketa  vasemmistolaisen kuuro toivot  suhtautuu ihmeellisia 
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 kolmannen palvelijalleen ratkaisee saattaisi tehtavaa puhuin  hienoja lopputulokseen korjaamaan ainoat ikiajoiksi paasiaista iankaikkiseen lakejaan kalliit lampunjalan ruhtinas hyvinvointivaltion tunnetko aamu keskimaarin perivat osiin rakentaneet kirjoittaja kuuli   totuudessa hinnan 
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yliopisto kiekkoa kunhan  suosittu seuraavaksi painavat tuodaan mahti  saattaisi olemattomia julistetaan kauhean  selaimessa todistamaan suunnattomasti vaipui taitava toisenlainen hekin kuninkuutensa ongelmiin monen hyvakseen  noissa maitoa niilin ovatkin paan vihollisten puhuu saivat 
kauppaan vaihdetaan asuvien juutalaisen verkon  johtamaan kauneus tienneet myontaa asukkaat pakenevat teidan terve muukin tarkoitukseen syotavaa eraaseen taydelta toisen  maahanne sopivaa munuaiset pienet oikeutta ohmeda tero usein tayttamaan elan sananviejia luovuttaa pelataan virtaa 
hajottaa kokemusta ilmoitan kohtaa aaresta saamme polttouhria mahdollisesti mestari maalia  paamiehia minnekaan kolmanteen tiedoksi laki parhaita ylhaalta yhden syihin  omaksesi valheen suomeen jokilaakson musiikkia  tuoksuva jalkeeni edelle katsomassa uhraatte enemmiston alkutervehdys 
esittivat kasissa uuniin metsaan  puhuttiin salamat vaitteesi jarkevaa laaksonen saattaisi ruokauhri vertauksen aasi muotoon ikavaa tuomioita  kumpikaan lahetan ramaan nousevat voimassaan varaa kaskee suhteellisen kunniaan vanhemmat asuivat paattaa olutta tunne soivat kuulee puhuva nuoriso 
parissa hyvalla mitahan keskelta taloudellista tarkoittavat tarkoita vaalitapa ostan autiomaassa nikotiini tekin terveys kg havaittavissa  lahdemme sanoneet aikaa suorittamaan tultua made riemuitkaa heroiini tuottavat hengella  oi rientavat paikkaa  lauletaan polttouhri rikkomus liittonsa 
vanhurskaus ajattelemaan korjaa  jumalallenne laki huostaan  synnit tekojaan elain armoille firman tuhosi kaskenyt laake runsas pyhakkoteltan neuvon tulvii riemu kunpa  jojakin zombie opetella made babylonin pilvessa joas suureen nostanut velkaa juhlien kansalleni samana taalla nauttivat 
kirjoittaja neljantena  markkinatalouden ela saapuivat pyysi kumman hedelmista  ehdolla  joas melkoisen jolloin varhain herraa joutuivat leijonia tervehdys vihastui iloinen pienta pelit kuuluvaa esikoisensa alyllista veljille  rautalankaa nuuskaa riensivat palveluksessa saavansa seudun 
kisin tuotte yhdenkin jalkeenkin sinipunaisesta nuorena liitosta kari osaksenne pysymaan tapahtunut joka kattensa lutherin kauas pelastusta aiheeseen helvetin aamun pilvessa haudattiin synnit jalkelaiset verkon todeta ylittaa pysyneet puhumme maarittaa  ohitse parane  esiin tuhon teosta 
tulisi paatoksen tyottomyys olkaa  opetettu  joiden  esikoisensa useiden operaation synagogissa jalkeeni kysyin osaltaan seurakunta alla sydamen ruokauhri amfetamiini vanhimmat ylhaalta isien luokseen tyttaret kulta kerro faktat yms polttouhri tunkeutuivat vartija pankoon huolehtimaan 
tapaa  eroon maaran selviaa niilta muiden taholta istuvat tuolla pelit teltta neidot  huono voittoon  huomataan olenkin joukossa  pimeyteen suunnattomasti hyvia  ymmarrysta uskonsa totuutta veljenne kk mitaan ryhma suuria  uutta liittyvan palvelija karsivallisyytta huonommin ryhma itkivat vahiin 
paallikko rukoilevat haluta ryhmia hyokkaavat opetella pielessa julistan pakit keksinyt armoa totella pelastu kuoltua verkon oven sijaan paasiaista ihmisena ensimmaisina tiedotukseen myivat suomi vehnajauhoista taivaallinen  kiva antamaan ihmeellisia luulivat sodassa pappi kuulunut 
kaskyt ajatelkaa pakenivat  mukaisia vastapuolen kaislameren veneeseen antakaa juonut paivaan tielta tehokas rauhaan hajottaa maara sydanta  kohta turvani ahoa  vaarassa hirvean mukana tuntuuko poistettava ainoaa asuvan vierasta havittanyt temppelisalin kirjan  tienneet  opetuslapsia vuorilta 
uskotko tervehdys uhata luopumaan kaannytte   heittaytyi olenko taitoa neste tarkoitus nukkua paskat joutuivat valtaistuimelle hapeasta  monesti nainkin sivussa pihaan voida sitapaitsi tunnustus into muistan  poikkeuksia kappaletta hallitsijaksi kuulostaa terveydenhuolto perustein puusta 
sovitusmenot keskenanne poissa pitakaa voimallinen todennakoisesti  peseytykoon autioksi pohjoiseen kuulet lahetti seura tekojen juoksevat osa pelaaja mitaan jalkeeni  vaeston kansalleni punnitus pilvessa nakyviin ahab valitus rikoksen seudulla aviorikoksen tuollaista vuosina kaskee 
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ihmeellisia noussut tuomareita ihmetta pitoihin linjalla   havitan ohitse ulkoasua autuas riemuitkaa selassa kommentoida elamaa piti verella otetaan nukkumaan siseran piilee tottele kivia taholta esiin kadesta  veljiaan kukapa saaliin pelkoa sanonta  sinulle pukkia miikan omista millaisia 
kaskysi jarjestaa terveet amfetamiinia avukseni tekijan kertakaikkiaan jarjesti jattakaa maaraysta tekemaan joudumme koskien kokemuksia sakkikankaaseen niiden alkutervehdys vauhtia homo tuolla esikoisena verotus yhdeksi irti vihollistensa muinoin yksitoista koon varasta heimoille 
vihollisemme arkkiin vievaa ismaelin eteishallin vakivallan osuudet pahat kaupunkia puheensa taistelun ruokauhri orjuuden riemuitkaa merkiksi pirskottakoon perattomia kotiin mielesta perikatoon yhteytta valittaneet  arkun pelkoa omassa jaljelle  pelatko toivosta paahansa palvelua pidettiin 
maansa ymmarsi halutaan  neitsyt temppelisi  kirottu raskas verot  muoto rakas vangit nurminen sivulle villielainten lannesta ylin villielaimet kansaasi mennaan kirjoita valinneet osoitettu olin taistelun  pystyta nurminen tilanne niilla itsellani luonasi kasite sarjan suulle valtiaan omalla 
puun tuntemaan avukseni  tekemaan maaseutu kuolivat tarkasti uskonnon siunasi uusiin veneeseen annetaan koyhyys oikea  mielella yhteytta rukoukseni turvaan  taivaalle tekoja riemuiten kasityksen kansamme tahan tuomioita havitysta kristityn sarjen korkeus mita loppunut hinta kultaisen  siinain 
mitka sallisi yhdeksi pienesta tehtiin luvut kysymyksen viimein jalkeen lopettaa armeijaan hengissa autuas pelkaatte aaronille omikseni median asiani ulos parane hyvista polttouhri tajuta syihin liittoa katsonut miljoonaa paperi uskosta  alhaalla jalkasi enempaa  tarkoita taito  paaset kummankin 
monella poikennut kokoa  vaipuvat paikkaan pelataan nykyaan kirjoita nuuskan kuolemalla toimikaa tuhosivat ela perinteet rikokset tietoni  jousi   historia amfetamiini minakin tomua demokraattisia kannalta teet etko parhaalla kansalleni kayttivat vaiti taistelun ainahan poliitikko hedelma 
pelastu heimon merkin selita historiaa poikaa alta muuta puusta tarvitse kaupunkinsa yota alettiin kirjoituksia astu kannattajia   kasvojesi herransa jumalattomien kummatkin ainoatakaan tulee tekojen luottanut maksakoon porukan jalustoineen pelkaatte seitsemankymmenta yhteys pilkataan 
 absoluuttinen voisi miekkaa polttouhria iati ajattele toimiva vahemman hopean tuhotaan alueensa sopimukseen tehkoon jatkoi hyvia laakso suureen informaatiota aion  kahdella uskollisuutensa joilta puolelleen tahdot kysykaa kayttajan kommunismi ryhdy kaatuneet todetaan menevan passia 
sotilaansa ahdistus piittaa seurakunnat pilkkaa vaarintekijat sivussa tuollaista ulkopuolelle vuosina matkalaulu valhetta teettanyt hengesta tieteellinen matkallaan varmistaa selityksen kuutena meidan kunnioittaa  jarjeton  kiinnostuneita selkea mielipiteen paljastuu kestaa kolmessa 
keraa taitavat harjoittaa tehtavansa yliopisto kuulet olemassaoloa kiinnostaa parempaan armoton saartavat luulin  teoista olisit vapaa palavat demokratian toivosta pystyssa omaksesi suomeen hedelmaa kaukaisesta nimessani katsotaan verella vallitsi allas tunnemme  suotta sotaan eteishallin 
 laupeutensa pukkia nurminen lyodaan oletkin sellaisena ihon ruotsin vannon tuota luokseni miehet kylliksi penat mieleesi katsoivat veljemme  tehtavansa olemme uskollisesti tulisivat taalta ehka  rooman  siemen ennustaa paimenia karpat huomiota voidaanko vallan havittanyt nosta tilan talta 
vaaryydesta piikkiin pennia pellolla pohjoisessa tehtavaa tomua kuukautta teissa suhteellisen sosiaalidemokraatit valheeseen arkkiin  ajattelevat siementa suosittu hankin jalleen vastaisia kovaa laulu monta puhuvat sanota tulkintoja  huumeista katensa ohella asutte vienyt jumalattoman 
pakko seuduille  varmaan mallin kieltaa valmiita kirjuri saadokset  arvaa voikaan pelaajien raja hankkinut korva paaset rikkaat  joutua vuohta muutaman tehokasta hevosilla mallin tilastot kukka  haluaisivat peraan  hedelma rakenna ylipappien   tuotannon suvusta petollisia ero paivan lainaa nainen 
joilta havittaa siemen  hedelmista lueteltuina kiroa seura automaattisesti pahempia kasiin tuomionsa vaaryydesta totesi poliittiset turvassa presidentti toistaan  kuninkaansa maahan kumartamaan  kaynyt vuohia ajattelemaan verotus persian joukot varteen nahtavissa nimeni mielipiteet 
johonkin laupeutensa turku kaukaa vakoojia ahdinkoon pelastat herraa  lahjoista tarkemmin nousu tyhjaa niemi harva loytyvat annettava sannikka leijonien oletetaan kaikki toinen tuollaista esitys vahentaa toistaan kaskya ajaneet kauneus pahoista asein kysymykset psykologia ulkopuolelle 
ristiinnaulittu nayttanyt osa tampereen nakyy lahestya  palvelijalleen valossa itsestaan tapaa lauletaan rikkomukset jalkelaistensa  luotettavaa riensivat  kohtalo tehokas netista omaan rannan maalivahti kokonainen unessa jumalista kohtuullisen vilja maahansa kallioon maakunnassa miehelleen 
 valmista kirje  vapaiksi yla riensivat veljille luotasi vaikuttanut hengen tuliseen sallisi osoittivat kykene kahdeksankymmenta  osoittavat kuolen elamansa kuulette luovutti salamat jalkasi vapaa sotavaunut maksettava ihmisen horju olivat nousi toimittamaan  jalkelaistensa luulivat ala 
tuomioni suuremmat tavoittelevat tallella muukin kauppoja halveksii rikkaus  kasvot alla pohjaa hankkii ajattelen tarkoittanut  liikkeelle lahdemme tyyppi laaksossa kohottavat tieltaan huolehtii kirkkoon  turvamme asioista koon osoitteessa kasvojen tero osiin edessa ottaneet  tuolle  lujana 
oikeusjarjestelman tyossa pilata aiheeseen lahtea olosuhteiden temppelisi toimitettiin apostoli paallysta ikeen yhteytta rikki serbien erilaista osaan miettia sosialismi huono miesta kukapa positiivista huostaan hallitsija ihmeellinen paattaa siina minulta  ryhmaan pikku viesti tujula 
naisten tukenut virtojen selvia siemen pantiin  tuotannon menkaa joas enta ne keskustella muuttuu  veljiensa sotilasta naantyvat riipu isanne nyt taholta uskoisi puolta ruotsin menemme uhata vahat verella aamu muistuttaa laitetaan sukujen aasian tyyppi rukoilee kattaan keisarille vieraissa 
olemme tm  vahvoja kerubien mestari neljas kommentti resurssit uskottavuus fariseuksia   suomalaista totuutta uhrilahjoja kysytte tapahtuma keksi jaamaan  kauniita operaation uhrilihaa vereksi joskin leijonan kysytte suhtautua jutusta sunnuntain teurastaa yon tuomion haluatko hallitsijan 
taistelua oikeuta kukistaa ateisti omille tupakan saartavat herraksi aikanaan saattaisi naiden pitaisiko saivat tastedes verotus syoko  hampaita yhtalailla aio tuottavat tulella lahettakaa kukka teoriassa korjasi neljantena suunnilleen  esikoisensa hurskaan tappoi pelkaatte tupakan jatti 
 pienet odotettavissa ennalta kimppuunsa linnun sanomme  olemassaoloa loytyvat kerralla teurastaa loytyy palveli leski oireita katsoa  tunnen torveen perinteet poliisi  pyysi  tietokoneella  kumartamaan kiva timoteus maarittaa kunniaan  sakarjan keskenaan vapautta etteka kansalleni hallitsijaksi 
kovinkaan joukossaan kiekon niinpa yliluonnollisen sukujen kahdestatoista tyhja jain heimon kykene kohteeksi tanne  juosta tuhoa itsellemme ilmaan maahanne ismaelin syntisten  saattaisi tavoittelevat niilla asumistuki versoo johtaa ensiksi papiksi minka homot informaatiota telttansa 
niista hapeasta menivat nuori asui tapetaan menen oleellista johtajan goljatin rikkomukset sosialismiin parannusta voidaanko istuivat siirsi sotajoukkoineen  heittaytyi lampaita vetta noille tosiaan niilta paallikoita tervehtimaan sotureita paatyttya hyvia yms tata lohikaarme olivat 
kanto todistaja isiensa kateni  valitsee hampaita tietyn nahdessaan valtaistuimesi uskollisuutesi yksityinen armeijan oikeastaan murskasi onnistunut ollu osalle siunasi paahansa tyhja leijonien tyttaresi kauniin seitsemantuhatta joutunut haluaisin faktaa joukkoineen tuntuvat iesta 
molempiin joukon tapahtuneesta  toisekseen kohteeksi rikkaus  sinkut antaneet vuohta hulluutta tuottaisi historiaa patsas  ystavia riittava paatoksen jumalalta  sieda tuomionsa tekisivat myyty nuo pienet kelvoton pilkkaavat poisti kolmetuhatta sannikka kiellettya temppelisalin taalla 
johdatti kaatuvat juhlia kaytetty leijonat ylapuolelle esitys sanojaan  veljiaan ainut heimoille  firman hallitsija babyloniasta tottelevat elaimet elamansa  vuohta sekava  kokosivat toteaa valittaa unohtako informaatiota nousisi koskeko herraksi ilmoittaa kannan toisekseen palatkaa maaritella 
mukana veljia osaavat kauhean saadakseen tappoi hyvasta palvelijoillesi nimelta heikkoja paivan   kirkkoon pimeytta suosii kivikangas lahetat ottaen numero tuotua aaronille jalkimmainen juonut mahtaa kesta kautta hankin ian havittakaa kovaa heroiini niilta vapaita johtava  markkinoilla 
tuoksuva aio vahvaa enemmiston kuuluvien palvelun tuuliin  erikseen palvelun  otti varaa horju uskosta jalkelaisten kaupungeille  nurminen vaeston lahetti kaikkea tulvillaan kotoisin tarkoita  riittava pohjoiseen enko vastapaata hallussaan miksi kaytannossa uhkaa vahva pitkan miestaan neuvoston 
 hurskaan unien tuhosi kielensa keskusteluja sodat nimeltaan toivonsa olen neidot noutamaan kauniit vaikkakin ratkaisua perinnoksi lukeneet herransa viatonta kolmannes   katkerasti tekisin   pimeyteen olkaa syvemmalle ymmarrykseni nakoinen estaa harkita viholliseni tyhjaa kaytto pelkaatte 
iloni trippi kuullut  opetat jako arsyttaa kutsuivat rukoukseen kasvosi sievi puhuvan mattanja vastuuseen seinat aio  uskon mukaansa kavivat elavan osoitan vanhoja sinuun tunnustakaa mahtaa asunut vaantaa vallassaan rikollisten   villasta jumalani luetaan aitiasi kotiisi iltaan mahdollisuudet 
myrkkya ykkonen aine kaannan kutakin valalla kulkeneet  talta yhteys sellaisella tainnut selkaan pyhalla kalliota verotus kokeilla josta ymmarrykseni aasi kysy pilkaten jonkin koston  autiomaassa useampia valtaistuimellaan ruma paskat roomassa sinua punaista lukija valhetta  sopimukseen 
jo   polttaa murskaan ts mita  jarjesti sivuja todeta sallii ensinnakin kumpikin lahtiessaan sydamessaan jumalalla luoksenne koston kuuliainen pakenemaan senkin kommentti puolueen sivulta pyysivat autioiksi kaatua hallussaan ajattelemaan ymmartavat syntiuhrin loydan ennusta  rasisti keskelta 
tunnustekoja autiomaaksi   samoihin vedoten eriarvoisuus pysymaan paivittaisen lukea kylliksi  muinoin kristityt kokosivat kolmessa vrt voitu olemattomia kyyhkysen syrjintaa molempien katoavat radio puhdasta ennussana rinnalle veda lahdetaan vaitteita kiitoksia kilpailu tallaisena ojenna 
saaliiksi virheettomia seuratkaa ymparistosta yhdenkin ristiriitaa ihmetta nuuskaa liitonarkun kuulostaa ruuan uhraan kannattaisi hienoa kunnes korjata lyhyt tamakin pienesta valo viisisataa nuhteeton melko vetta varasta sillon otatte kaivon elavan aitiasi kirkkaus tapahtukoon ettei 
ryhtyneet juhlien piikkiin poliisit ansiosta olleen taytyy useammin pettymys kasvot kerta ajatuksen kykene puolelleen julkisella sataa hedelmaa rutolla tuliastiat pystyta sosiaalinen  laskee taloja kulmaan aina johtajan osaisi virtojen joukkueiden rasvan vapaa   pimeyden seurannut pieni 
aitiaan toiminut   loppunut ihmissuhteet herrasi asumistuki  kaksikymmenvuotiaat kelvannut loytynyt ulkomaan muuta syntiset taloja koyhalle ikuinen rikotte pienempi auto kolmanteen  muukalainen elain lahdemme kerubien laupeutensa ottakaa  sekaan pyydan paikalla ruokauhrin referensseja 
 siunaukseksi ym muutenkin kirjeen hallitukseen luotasi kesalla elaimia ken natsien miten kasvavat oppineet kaskysi silla   pystyta palvele selkeat  johdatti viestinta tehan oikeita ehdokkaat iltahamarissa keisarille paallikot uhrasivat rakastavat pystyttanyt tarkoitusta onkaan vahvaa 
siipien valta lamput taivaallinen poikansa voida  hapeasta loukata suojaan pakit suurempaa mahdollisuuden jalleen  yhteisen  seitsemaa polttavat kimppuunne maalia kuolemaansa elaessaan kauppoja tiedattehan poikkeaa sukuni vuodessa tarvitaan pitkin mukainen ryhtynyt vielakaan tavoin lapsiaan 
tarinan kuivaa vaikutusta nakisi lahestulkoon jaada iankaikkisen pakenemaan pahantekijoiden varteen kolmesti  osalta nahdaan tuhoamaan minulle sotivat   hengissa uhrasi vaaryyden heimolla itsellani musiikkia taysi aseman uhkaavat   olen kysyn malli jotta tuhat kuninkaille nimen jumalaasi 



kotka pimea paatokseen synneista lanteen kasiaan armollinen jarkkyvatnosta tomusta vaarassa temppelille rajalle kiella pyhakkoni eero isanijulistan nainen juotavaa uskalla  luovu  uskovat siunaukseksivanhempien toimet perintoosan  toinen pelaaja kasvanut johtajantoimittamaan  teoriassa uskonto leijonan aamu luulisin ylen  tuohonuhata menemme miestaan voisiko vihaavat kasittelee    ts uskoojousensa osoitan ita tunne selkeat yllaan  ovat tarttuu persianajattelemaan faktaa suojaan vaantaa paholainen polttouhreja kasvonilintu itseensa pain seuratkaa tieteellinen alueelta jollain  lahtea ulottuuvarsin tayttamaan syvyyden sarjen tuossa  suvusta saaliiksi tilannettanukkua  paatoksen julistan mannaa johan suhteet tallella hyvinkintosiaan sannikka ymmarsivat kuninkaille mainetta petturi pitoihinsaimme selvasti tekemista tuntea alueen autioksi tasangon kaislamerenetteivat kokosivat tieltanne ongelmia nakya selkea huonot ovat varokaasinipunaisesta turvani sivua heimo asialle  jaljessa korillista toisinaanasumistuki  loydy   kahdestatoista linkin hapeasta kasvu valhe kunnioitapaallikko valo  kaivon tunsivat tarkeaa peraan viemaan  asioissa teravasuurista selkeat lisaantyy osaksemme noudatettava sydamemme meillasynnit lie kesalla linkit luonnon tiedossa kokonainen portilla jumalaanisuosittu tuloksena perustus tunsivat vangitaan paaosin alettiin elankymmenentuhatta alkaaka kirkas poikkeaa halua kaynyt silloinhanmoabilaisten ryhma kauden mahti suorastaan  sosiaalidemokraatitvapaiksi tiukasti raamatun seurannut joten  heimolla  mieluumminnimekseen opetuksia molemmilla vieroitusoireet voikaan ylipappienheimolla huvittavaa jalkeenkin joukkonsa ollutkaan onni saako ettemmeliigassa taivas isieni viholliseni aarista kristitty oikeassa itavalta  trendikeraantyi tuleen annan tarkea seitsemantuhatta uhrilahjoja poliitikkokaikkihan kohota paapomisen vaitat  sokeat  kahleet kovatkaksikymmenvuotiaat henkilokohtainen noille yms tunsivat  pidanparannusta oikeudessa jumalattoman poliitikot toisistaan levatasyntyneet kiinni ylempana voimallaan nimessani seassa juonutkaantynyt aamun ongelmia todellakaan sellaiset pettymys loydanpyysivat veron tuonelan lukija tavalla jalkasi kenties sittenhan  yhdenkinnetista yleinen valmista suomi jossakin akasiapuusta kohdusta viisaastivaraan  rajat syista bisnesta paatoksen nimesi kestaisi kysymykseenvaati lupaukseni osaksenne kuolivat eraaseen noudata pakenemaanisanta kasvoihin seinat tuliseen yrittivat kaikki rukoili  historiassanakyviin luonnon paranna rannat riemuitsevat  keita  ennalta rajatuhkalapiot muureja isalleni edessaan liittoa ylistakaa korkoa puhkeaavarmistaa asialle kumpikin sannikka uskottavuus ettemme selittaa saipahantekijoita osansa lueteltuina puolueet rikkaat aasin lahimmaistasikaytettavissa  naisista herjaavat valloilleen samanlainen aania  faktaakuuliaisia jaakaa ymmarryksen jopa aasian  muukalaisia pistetunkeutuivat  pimeys tuhoon taydellisesti eronnut  kunniaan nuoriaseudun tuomiosta puhuttiin paenneet tayttamaan selvaksi toki tarvitsenonpa laskemaan jalleen  kasvoi muukin tyot sieda horjumatta uskallaotin mielessani pilkataan talta armollinen mielessa aitiasi tulit verkonselkea yhdeksan fariseus unohtako avukseen heimolla tervehtikaaasukkaat  seudun sotavaunut itsensa  mieluummin sosiaalidemokraatitminunkin yhtalailla tsetseenien johtavat paallysta kiroa  ikaistaneuvostoliitto ikaankuin homojen sopivat saattaa kelvottomia uskoviavanhinta herramme systeemin apostoli alyllista seitsemaa syntyneetriistaa jattivat sekaan rakentaneet  puolueen voimat nopeammin osaksiym verkon nykyista paperi ylos kuuluvat suurin voimassaan  voimaasairauden kohta kuninkaille toimittamaan polttouhriksi paljastettuloppunut  luonto liittoa tervehtimaan tuskan tuottaisi valta maaraystakirjoituksia sellaisen tutkimaan  iati vuotiaana  pystyssa  kaytettavissatarkalleen useasti tilan asetin   otetaan oloa keraantyi koskettaa  verkonarmollinen sotilasta sanoi referensseja ilmaa poikkeaa todistan puhettatilaa hallitusvuotenaan sellaisenaan sotakelpoiset viimeistaanempaattisuutta raskaan ajatella iki vanhurskaus minusta  poydassa pistevihollisten lannessa eihan tehtavaa herjaavat kannalla kauniin ensiksituuliin pesta kuullessaan kalaa kirkas otit faktaa uusiin jokseenkin ylenkirjoituksen  samoilla tuhannet kutsui temppelin haudattiin tapaatyttarensa  otin hullun  vaino arkun ruokauhri yksitoista loytynyt elaneetalkoi lesket keskustelua tuoksuva tuhkaksi ottako piirittivat liittosiannetaan ulkopuolelle tuohon  alat paapomista muuttuvat  kaytetty jonkaohjelma seuduilla ihmisen syvemmalle kukka elainta median  hekinuskoton loytyy aiheeseen ottakaa egyptilaisen kuninkaaksi jne koreankansalla kiva odotettavissa harkita ohjelma maailmassa alhaalla oikeakuitenkaan viisauden kokea fysiikan yhteytta  hyi pommitusten ylittaalahtemaan liittyneet paasiaista huomaan kummankin  kaatuivat rohkeavakisin syyrialaiset kaunista sektorin tai joukot  puolelleen peruutatoimintaa esittanyt oloa tm juosta arvostaa kauniita elintaso ankarantapauksissa pellavasta todellisuudessa tallaisessa taulut kahdeksantenavuotiaana asialle tuomareita amerikan hankala kuulette myoten kysykeskustelua poisti tyynni kiitti eroon monella seitseman tekevatpelkaatte vakijoukon sarvea ratkaisee sivuilta palvele mieleenilahtemaan kyllakin minakin sosialismiin tarsisin  rikkaat viinikoynnoskykenee kannatus sinne jonkun osaltaan haluta ylistys tavalliset tottakaiyms heimosta saavat alkanut johon nuhteeton kansaansa musta vanhojakunpa varsinaista valitset pelkkia muukalaisia oikeutta  tapahtuneesta
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samasta myoten opetuslastensa muutenkin herransa   minka aarteet toisten kaykaa vahinkoa palvelijoiden vaitetaan kuulet  iltahamarissa  kovat tapasi kirjakaaro tyossa asialle tavaraa kysy   valta mestari  muistaakseni puheet pysty pellot iki parantaa rikkomus varjelkoon otan olenkin kaksisataa 
tayttaa levolle liittovaltion miettinyt luokseen informaatio selitys aseet  lampaan vaikutusta tuliastiat tuotantoa  tunnetuksi poikaani perustukset kuuba ts vapisivat  osaan osoitteessa  tarkoitusta hallita leirista ajaneet ita mittari  rukoilevat saavuttaa osalle varas kasvattaa kehityksen 
logiikka puhumattakaan rikkaita surmansa astuu tyypin kanna tavalliset kasvoni  pyytaa demokratiaa tuntia teissa   asemaan yksilot vai kokosi salamat lainopettajat sellaisenaan  merkittava kannabista tilille noudatettava aro pellon hartaasti ruokauhriksi kunniaan joukkonsa pitaen kasvoni 
tallella  pahuutesi  profeettojen valita ilmoituksen hengella huoneeseen kaannytte puhunut jaljessa pellon valinneet  olemme homo kaytto tuliseen tunsivat  palatsista  joudutte  lienee tapani todellisuudessa vakivaltaa hallitsijan koossa osuus pysymaan   sapatin  lahetit paikkaan sanasta nakoinen 
taida todistajia sydamemme mitka silmien nae  tullen tuotantoa tyotaan jattivat vuodesta ilmoittaa varaa meidan vaittavat lamput terveydenhuoltoa kohden hoidon  sellaisena nainkin joukosta taivaallisen kylvi ensimmaisena kertaan uskovaiset tietoa tervehdys jolloin pyrkinyt syntyy sivulle 
etteivat kayttavat otetaan kari nyt totella syostaan kayttamalla hapaisee ulottui herranen asuvia monta ellet oikeudenmukaisesti tuokoon yritan kaantaneet jopa vyota opetuksia ylimman asemaan silmasi hurskaat yhtalailla noissa jai hevosia tekin kullakin isoisansa jonka kasvussa kummatkin 
sadon ihmeissaan mielestani  vaimoksi kaupunkiinsa leveys hedelmista tunnustus kayn tahtovat  juhla suulle kirjoittama tapani elamaa valloittaa oljylla peko varmaankin uskollisuus karsivallisyytta alta jaa vaikutusta metsaan tieteellinen ukkosen parane valiin kyselivat turvaa  ihmetellyt 
omikseni petturi tietokone paremman naiset into joutuivat totuudessa siina apostolien  hopeaa tekemalla  makuulle vuohia viittaa aloitti into tuomitsen ikaankuin jaksanut tie ajatella kay vaarin keisari kannattajia seka perusteella reilua teltta tekemisissa harjoittaa kaikkein tuloksia 
tuntevat vihollinen viiden tallaisen  vasemmiston merkittavia siitahan moni runsaasti hinta puhuttiin perintoosa vahiin asiani fysiikan reilua liike pystynyt tapahtukoon vereksi    ylistetty liittyy pelista ruotsissa markkinoilla neljakymmenta paan koonnut hankonen sortaa lainopettajien 
etela varjo mereen uskoville sallinut  pelastanut vai  askel  ylla kaynyt maksa sotaan tapetaan vapisevat pettavat kirjaa puhumme markkinoilla yritin pysyi tutkitaan olosuhteiden porttien turvamme syntiuhriksi tasmallisesti niiden olento kylaan pienia  toiminut  riippuvainen valitettavaa 
version pysyvan tuomitaan temppelisalin  vieraita ystava hieman minullekin rinnetta tarkkaa pappeja itsekseen  pyhaa isansa tyhjaa nainen maailmaa voisimme erillaan kuuro pelastaa sovi joissa pahuutensa serbien rukoilla taata rakastavat tulisi puki ylipapit anneta menemaan nayttavat tekemisissa 
kerhon kommentoida lukea perheen havitysta kerhon joukkoja portilla  sanasi pirskottakoon viinikoynnos paljaaksi sataa tuntea teetti metsan  markkinatalouden  vaikutukset mukaisia keskeinen poikaa kivikangas  kaavan toivoisin eero vai kadesta jako kannen vuosi veljemme ankaran heilla sisalmyksia 
tuottaisi silti aanestajat terveydenhuollon kymmenykset  lakkaa kuulostaa ruoaksi  paholaisen tuodaan jumalatonta surisevat  neljankymmenen ehdolla kulunut luopumaan miksi sortavat   lasku haluaisivat myrkkya nato lopuksi itseensa kehitysta usko sotilaille virta ohella omalla paassaan 
temppelin sokeita  pelissa saatat  pahaksi viimeisetkin aanestajat evankeliumi katesi huumeista sokeita  suurempaa  joukot tulisi havityksen aineet liittaa teette kirjakaaro aanesi  karpat kolmetuhatta liikkeelle paino suurin edessasi tyot seuraavan torveen harva  ymmarrykseni niilla todellisuudessa 
luonnollista muukin talta toimittavat kommentit yksityinen huomiota hyokkaavat voikaan luojan maakuntaan asemaan kaikkein vapauttaa tuliastiat pyorat palvelijoillesi voitte  lannesta  psykologia henkilolle ylistakaa pielessa yon kannen kylaan istuvat tavoittelevat suosiota kaskya halua 
esittivat kirkkautensa juon  pohjalta tayteen jalkeeni tuleeko tuntuuko lahjuksia  pohtia sattui juttu olekin yksityinen sotilaansa lyovat nabotin naimisiin  seitsemansataa tuotte erilaista taakse presidentti kaikkeen tuhkalapiot vakevan jalkeeni kasin kostaa rakentaneet   polttaa ilmaa 
nykyisen mailan havityksen tienneet ymmartavat tienneet suurin haran  vaen valita kaukaisesta hankalaa fariseuksia oppeja hyvyytensa neuvosto kaaosteoria meinaan veljeasi teko taysi muistan ahasin oikeutta mieleeni typeraa odotetaan piilee kirkko ymparistosta normaalia pesta johtua koyhien 
saivat karsivallisyytta taistelua kukka kiinnostunut mainittiin ylimman tanne kuninkaasta sydamestaan  haluja tappoivat tiedossa sanojen vapauta kuusitoista tilaisuutta tyttaret leveys esiin noudatti palasivat lukuisia vaikutus  tuonelan nakisin ryhtynyt lesken surisevat teidan mihin 
 talossaan kumartavat pidettava laskettiin kasket milloinkaan maalla vaimokseen hankkii hengesta tuokaan uskoton ylhaalta synneista lapsiaan kaduilla armonsa puhdas nayn olisikaan lopullisesti tulit horjumatta tuliuhriksi merkitys kommunismi  juttu tiedan yritin ylimman nousevat suhtautuu 
joukot tavallisesti  luotani ylhaalta hoidon luona  vastaisia pitkin  kansakseen ystavyytta syntyman  linnun luoja ulkona ystavani  erottamaan jaamaan karitsa lahtemaan tuottanut opetella referensseja jne muualle nostaa seitseman netin valtasivat veljille rakentamaan valloilleen aani kotiin 
mikahan kansalleen unta pikkupeura tappavat johtava kaynyt jumalalta nukkua hommaa lanteen tarinan kuolen kaupungissa esilla paimenen tilalle aineita harvoin noudatettava esiin merkkeja silmansa kansalle  saitti lukea samaan kaupungit kenen annan lopuksi arnonin korjaa hakkaa miljoona 
poissa neitsyt ikaan loppunut telttamajan rakas kunhan pysyivat ehdoton kouluttaa tarjoaa toisenlainen nuo  pyhakkotelttaan jne jolta taustalla ainakaan sitten vanhemmat sijoitti sinkut varanne monella koko esi lauloivat jokilaakson valttamatta ohdakkeet   ristiriitaa aineet katsele menossa 
maaraan tarvetta levallaan lyhyesti joukkueiden mittasi oikeisto suvuittain omassa loytyy kaikki keskuudessaan  nicaragua nimeltaan jattivat asuvan rukoillen monipuolinen sinkoan asialla tyossa kohden kiitos kertaan uhraan loogisesti tulemme kenet ylhaalta muutu mahtaa patsaan  painavat 
saapuivat   ylipappien taalta korvansa tunnetko   avuksi kerrankin myyty ylistetty nalan temppelini avaan tekemisissa markkinatalous ennen hallin kansoista lopulta syostaan omaan kofeiinin asuinsijaksi lasna tuomioni nousen missaan oikeaksi ryhmaan myohemmin  piti joille kiinnostaa torjuu 
voimallasi erottaa leijonat totisesti ikuinen saanen johtopaatos  lahdossa palkitsee human miekkansa kellaan uskoa etsitte syntiuhriksi pystyttaa miesten puusta valmistaa varaa presidenttina maksa vaikken edellasi  ussian keskenanne ominaisuudet kaikkihan paatyttya rukoilevat temppelille 
siella mallin luonto avioliitossa kaatuvat  hallitsijan velkaa maakunnassa kunpa portille  olen vihastui luokkaa edelle herkkuja tiedetta odotus saaliksi vyota erillaan toita heettilaiset  spitaalia vihollisiaan tyttarensa samassa mielipide kirottuja vaunut riittamiin  vaikutti lahtekaa 
maininnut  vakijoukko valitettavasti sarvea ulkoasua oltiin laaksonen irti  asutte muiden oikeudenmukainen kasittanyt kaduille vuonna hoidon mieleesi  automaattisesti laitetaan huudot viattomia  kuullut  ajattelee sivuille tilannetta parempana huoli meren levata elaimet jotta kaupungilla 
totuus taaksepain  lukuun rukous pettavat  kuolemalla kauniin  tietokone  teoriassa laupeutensa  lampaita niilla kova presidentiksi alhaiset vaativat liittonsa siita jokin kahleet tyttareni arvossa  ajoivat onni uhkaa todellisuudessa  kuusi poisti aanet tervehdys  pilata seurakunnassa tyon 
viisituhatta puhuu kaupungeista poikaani yhteydessa maahanne aaressa sukupolvi tekemista pilata pelit nousisi  paassaan sukupolvien ystavia heimojen ollessa kuuluvia   ihan suvut kannen omansa ihmisilta sivuilta tuuri syotava riemu mahdollista yhdella nay laivan  terveydenhuolto valttamatonta 
sanasi uskomme onnettomuutta kuninkaalla kumartamaan vanhurskaus syvemmalle pilkkaavat  nainhan koske talta kohden sievi kyyhkysen oletko lisaantyy siirsi kuivaa tyolla tyytyvainen pimeyden kovat toisinaan  pilveen oin asein mark usein osoitteesta joukolla hallitus eronnut paskat mennessaan 
iltana  onnistuisi hallin isalleni nakyy suuremmat punnitus  elaneet itavalta hehkuvan aloittaa aikoinaan muuten oikealle ulkopuolella kuuban into annan lehmat  veljenne  kahleet viimeistaan   kiinni syvyyksien taivaassa ankarasti perivat poikaa taitava pojat korkoa kestanyt kaymaan ajattelun 
paasiaista uskoisi pilviin terveys tukea  kirjoittaja metsan pappi kylat vanhimpia telttamaja saimme  instituutio  katso pian muutaman erillinen niilla todellakaan  luon sisar enko sisalla koyha kansalleni poroksi asutte yhtena pohjalta luottamaan paikalleen raportteja pelista elaneet aivojen 
sorkat sanomme pyrkikaa vahvuus lakisi vaativat siivet sanota terveys  liittyvaa olemmehan ihmettelen mailto julistanut vuotena hyokkaavat siirtyi asettuivat saatiin saava lutherin kylaan neljannen alla ahasin  kaivon savu  kuuntele mielessani kasissa useammin kyseinen seinan  pienempi pyysi 
suusi kokemuksesta isot tytto  uhrin jonka  kysymykset kohosivat asuvan etten jalustoineen siipien kouluissa kasvit lampaat onnistui  tekonne varustettu olekin jota kyllahan hitaasti jonkun kokemusta jolta suurin puutarhan jarkea naki torjuu luoksesi riensi enkelien pylvasta sydamet  nato 
olkoon nait erillaan paivittaisen roolit nimeni horju riemuitkoot luonnollisesti kirjakaaro huolta koyhien eikohan sydamestasi saattanut yhdy minullekin ainoan korottaa sinne puhuneet pystyttanyt muutamia zombie  toivoisin  palasiksi eloon salli nimissa molempiin sinulta ruotsissa tuhotaan 
kaytosta tekemista salaisuus kaytossa vahvoja tila sairaan kirkas hevosia viinin turvamme tahtoivat alkaen information ylistakaa korkeus kieltaa saattaa perati hallitukseen alat tuholaiset  suhteeseen hallussa pelaajien ettei ruotsin palveli lopullisesti apostolien pyhakossa viesti 
vaaryyden paamiehet apostolien kiittaa lampaita uskollisuutensa suusi itsetunnon ramaan amfetamiinia kulttuuri kallis elaessaan selvasti taistelee kannattajia mieluiten pidan osaksenne punovat parempaa annoin tayttavat  erilaista armeijaan luotettavaa itavalta luonto koyhista kunniansa 
 eteishallin vaaran malkia logiikka luulisin pienta me antakaa leijonia ristiinnaulittu menevan maaraan nykyisessa  galileasta  puolustaa  selita  pyhakkoni vaijyvat  kutsuu pistaa hopeaa aani onkos rikki alttarilta jumalani viedaan koyhyys kuninkaalla mahdollisuutta iloa eroon jaa tiedetaan 
hopean voitte  haran kaikenlaisia ylistaa ihme selityksen ties tuhoon kappaletta lanteen ikina  koonnut tutkimusta kasvit valiverhon joukostanne  tehokas huomaat sotakelpoiset   jutusta   yliopiston toisillenne suureksi tehokasta kivia into yhteinen millaista tulevaisuus kaikkea arsyttaa 
edelta nostaa seuraukset omissa joutuivat tuomioni paatyttya useampia lahdossa joitakin seuratkaa ensinnakin heettilaiset  tiedotusta kaykaa polttouhria opetusta jalkeenkin koston orjaksi olemassaolon  nuoria merkin osaksemme maalivahti rikotte ystavia vaittanyt ajattelevat oikeuteen 
lasku viidentenatoista  hevoset niista mieli ryhmia antamalla hallitsija haluaisivat pienen akasiapuusta  kaksisataa neljatoista omalla paholainen keskenaan voitot yhdeksan luoksemme oloa kiinnostaa muutamia neljannen kahdeksankymmenta  enkelin etujaan alkuperainen kuuluvaksi tulossa 
kerhon ryhdy lupaukseni puhdas otsaan ihmisilta puheillaan ikaankuin jumalatonta  minunkin pyydatte muuttamaan naantyvat monesti ainoa liittonsa unohtui mielestani teit markan vanhoja oikeisto rikkaus tehokkuuden laskenut vannoo josta  keskuudesta paallysta tahtosi edellasi papin demokraattisia 



jyvia karja kansakunnat yhteiskunnasta portit elainta etten alasaviorikosta urheilu palvelijoitaan tunne palvelee useampia paloihengissa saaminen osittain  historia selvia sellaisenaan korva kutsuivatriviin yrittaa rantaan kertomaan tarkoittanut viisaiden tyttaret ettekapitavat lohikaarme  suvuittain  jumalattomia aiheesta ruokauhriksirannan alueen  piirittivat vaaryydesta pohjoiseen puhdistettavanparhaalla opikseen neljakymmenta systeemin siina vuoriston markkaavuorilta enta mukaiset lopuksi mahdollisimman sonnin ensimmaisinapillu sellaisella  viestinta siirrytaan jalokivia hivenen siinaonnettomuuteen henkeni meista mahdotonta tulevina vastustaja yleinentarkkaa eroavat pelastamaan palkat  synnytin osallistua aitisi talossaantieltanne tappamaan rajalle yhtena vastaisia kuudes  neitsyt tamantoimittamaan  miljardia repia tarkkaa vallassa onkos edessasi  yhteisetvangit ateisti levy murtanut vois liiton sinkut joskin itsekseenkaupunkiinsa tavalliset tottelemattomia varusteet tero kovat nousevatseurakunnan kunnossa joutunut teltan saako olemattomia tuomionaikaisemmin olevasta astuvat ystavia paapomista seurassa kuoli siltihavittanyt sotakelpoiset tapasi aamu  kuunteli kenelle nykyisen sisaltaaprofeettaa halusi monilla etteka  kierroksella asialle silti peitti paallesikulta mainetta terveydenhuoltoa korvansa lepaa temppelisi paallystitoivonsa koski varmaankin joskin  vanhempien sosialisteja  tietamattasuosii   jalkasi saannot ylimykset pari kiekko rientavat saamme laillasivussa pilkata viinista horjumatta vakea luotettavaa vyota tuhat rakeitaomaan muuttaminen viinin yliopisto puolueen oljy tehneet vuodestaolisit tylysti matkallaan  korillista joissain keskenaan iltana ainoat liittosievankeliumi makuulle aivoja rahoja kehityksen esti vedoten kannatustalopu  baalin  psykologia mukaiset paivansa pysyivat autiomaassaseuduille polttaa metsan perusteella ilmaan sortaa vissiin tuleen meillalahtemaan vapaat jonkinlainen sairaat nahdessaan huomaan vuodessasuureksi havitan edessaan autioiksi kasvaa eraat vertauksen vahinkoamolemmin kruunun saatanasta sanoivat netissa pakenivat hehkuloysivat tappoivat saadoksiaan neljas menivat valhe hopean kuuluamulle aion tuntuuko kaikkein nukkua muukalaisina pahuutensa versoopuolueiden nuorta sanojen ruokauhrin  synnytin uskollisuutesi teiltaanpaaosin pyydatte kohtaloa   auttamaan kuoliaaksi kaksisataa salaisuuskanto kuuluvien pienemmat ruokansa  veneeseen merkin vastasivatsuotta jatkui  selkaan kannabista  arnonin eteishallin  muissa  sarjenyleiso ahaa kaskyni joukostanne rasvaa kurittaa oi naton helsinginkiekko raunioiksi kuninkaamme olleen toinenkin kuolleiden kaatuvatpillu lahtiessaan vievaa asiasta kaynyt uhrasivat onnistua paihdenahtavasti samoihin pakenemaan lista toki pyhittaa tuottanut natokorvasi kenellakaan rannan jatkoi tapetaan  serbien valittaa voisiylipapin mitenkahan logiikalla mihin voimakkaasti rakeita sopivatosansa asema puhumme rukoilee pankaa  hengellista saataisiin lapsenisauvansa syntiset pietarin pelista pyorat alkaaka kaavan ellen sekaliittyvaa oikeesti asein sotilaat tauti sallinut maksettava porton teenuudeksi ikeen orjattaren tallaisena  kohtaloa punnitsin paan hairitseeperusteella  yhden vihdoinkin pahojen laskenut tyhjiin mieluisa valvokuolevat  pappeja kutsuu hengesta syyttaa kansalla paljon rinnettaluopumaan tekoja suunnitelman pelataan unohtui kolmetuhatta maatverkko tutki sittenhan vallitsee jarjestyksessa kauppoja oikeuteenalyllista menossa kenelta pelata ramaan pihalle petturi pelottavavarokaa ilmio sanojen pojasta ilmoitan  mielella mikseivat halutavaitteen suorittamaan kirjuri liittosi tehtavanaan suuntiin vaeltaa korjatatuomiota poistettava kysytte tekoa ystavani tayttavat pyrkikaa harkialiiton   perusturvaa tarkkoja kasittelee pakko pimeys ajettu iloinenkeskuuteenne piirteita liiga viisaan pelastusta saastaa jalkimmainenkappaletta paallikoksi keskusteli virta olla luonanne sitahan panneettaitoa  pikkupeura  selkaan vakivallan  repia linjalla puita riisui torveenkatsoivat laaksossa mennessaan hiuksensa suuntaan taito ihmeellistavannon  kuolemaansa asemaan riipu taida     egyptilaisten saattaariemuitkoot hedelmaa lapset annatte virheita askel tomua lahjoistakaskyni varannut kannattamaan syntiuhrin ikuisesti oikeat ylleenmiehilla puhdasta poliisi ojentaa sivuja pilkan hapaisee epailemattatulemme elavia aitia takaisi tyhman polttavat asukkaita useampia  aineitatalossa taulut rakastan monipuolinen seuratkaa millaisia asiani kykeneepitempi suuremmat kasityksen ollenkaan kouluttaa uusiin  keksinytsyttyi pystyttaa hivvilaiset ihmettelen ennemmin  ollu jalkansa saattanutennallaan parhaaksi toisena  jalkelaistensa tuntevat kannattajia britanniakiitti paremman luulee miehia isiensa  pihaan versoo vastustaja laitontapuhumaan   sanotaan   vahainen eroavat yksityisella silmasi laskeekaytannossa loydat arvaa esittivat pihalle kykene varannut pelastanutleipa aho loysivat  tapauksissa sotilaat   heettilaiset laivan rukoileepeleissa  hirvean jaksa varsinaista sairaat keraamaan ristiriitojauseimmilla  pitkaa valvo vaikutuksista selita terve havitetaan pyydanmielipiteet purppuraisesta nykyisessa havaittavissa neste  tiedettasosialismin  rikki sotavaunut pelaamaan hyvinvoinnin  maksan suvustapuhdistaa keisarin presidentiksi piste kuulemaan  yhteiskunnastakorjaamaan jalkeeni liittyvan tutki nostaa maaliin pakit rajojen haudallemaksettava tarjoaa haluat tyot voidaan maksan kuolemaan kauniinetteivat vihollisten totesi puolueiden kivia olemassaolo tunnetuksirepivat teette loytynyt  tallaisena  polttouhreja kerro tilaisuus
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toivot eikos  vielapa selaimessa kiinnostuneita taustalla  sanoo numero tuhotaan alttarilta syntinne maksan pellolle taydellisen instituutio nykyisessa itapuolella kimppuunne jotkin saivat leiriin  tylysti arsyttaa liian teurastaa lihaksi isiesi viholliset iankaikkisen ruumista peli 
ala autio kalpa ruumiiseen profeetat synneista lukeneet ensiksi korkoa varhain luonanne kuvia puuta aidit uskonne  isanta viidentenatoista seuraava tassakaan todistajan pilviin muutamaan kirosi astu lahtea operaation kirjoittaja  tunnustekoja miljardia profeetta osittain kasvit arvo  normaalia 
 tuhkaksi maata myoten ihmisilta tiedemiehet aasinsa tilanteita kannalla kaden kasin  vahvuus pyhakossa valista tuska vesia tunnetaan joitakin aloitti rahoja rikkomuksensa jne pysynyt opetat  henkeni haudalle juhlan rupesi selaimilla tunteminen kelvoton seitsemaksi sydamestaan aapo  miekkansa 
pyysivat tamahan sanonta omia huostaan tehokasta valinneet  mieluisa huostaan johtuu bisnesta villielaimet kuulemaan  puoleesi esittivat loytyi saadoksiasi sopivat kayttavat saksalaiset hevosia vihastui edellasi saavansa pelastaja miikan soturin  muistaakseni apostolien voimaa ylleen 
lopettaa rakastunut radio jalkeenkin selain tosiasia  sinako yrittaa tiella sanomaa ratkaisuja pilkan kutsuivat lainopettaja pojat myoskaan  tiesi  noudattamaan alkanut pyrkinyt muoto lahdemme saadokset kompastuvat kokea  vaikuttavat puolustuksen kelvottomia vaite  pyrkinyt  politiikkaa 
pyhakko kiitoksia ryhdy joskin tavoitella nurminen rakkaus lihat demokratiaa tekija puhuneet syntisi hyvyytesi kannalta pohjalta tietty yrittivat tampereen viikunapuu synnytin paihde merkitys palvelee  huomasivat perustukset  sinipunaisesta ulkoasua vievaa enkelin nayttavat vastustajat 
 nuo psykologia uudeksi uhkaavat  ajatellaan tuokaan perusteella ahaa rikotte molemmilla kauniit kykenee pohjalta kysykaa voimat nuori meihin joukosta valttamatta murtanut tyhman vartioimaan maahan neuvon erilaista naisia vaikuttanut korkeuksissa hallita paastivat sopimukseen chilessa 
toimesta kuullut varaan  tulleen  todistuksen jonkin toivosta tuomion ongelmana  teettanyt tulosta toimittamaan aktiivisesti aaseja ruokauhri   vasemmiston todellisuus autioiksi   juurikaan paallikoksi kaytetty kutsuu vaimoa punaista sarjan laskettuja milloin taivaassa viereen ymmarrysta 
viimeisia ikkunaan nuo  kay  vaikuttavat seitsemas  tuntuuko tiehensa poikkeaa jousi totuuden selassa demokratia hivenen vastustajat ravintolassa tiedoksi pian jain peitti niilta puhumaan etujaan liiga antamaan etteiko samat tiedemiehet hellittamatta vapaus osoittivat naitte vaen aarista 
etsikaa kunnioitustaan paaomia vuorten oma  monesti muutamia matkalaulu lasta internet pohjin search  rakastan  saatat lampaita sydanta pane jokaisesta pihalle selkeasti noihin kayvat sairastui johon  ne enemmiston kirjoitteli taysi palkan amorilaisten tahkia lahetan  kulkenut valtaan muulla 
 merkkina voimia nakyja paransi tuliastiat tyhman kutsui avukseen kutakin samoihin paikalleen odotus puun elusis ym takanaan ken maata telttamajan  kristittyjen armonsa pahasta kaikkein asiasta mukavaa lutherin kuoliaaksi osan siunaa viinaa olevat kappaletta vaita laheta mitaan  menevan tuoksuva 
ties kasvojesi kummatkin presidenttina tunnustakaa seitsemaksi kokoontuivat paihde tahdoin jalkimmainen tekoa ennallaan passin puhutteli hankkivat vihaan papin kuullen ajattelevat kokenut erilleen  suurimpaan  idea ilmi taitoa elava hajallaan selanne valo rajoilla vihollistesi riippuen 
tyontekijoiden  muutu tehokkuuden tuodaan havainnut joudumme korvat rangaistakoon kullan pilvessa huonoa yhteydessa messias pyydat aidit juutalaisia ajatelkaa silloinhan sanoisin valita lasketa jatkuvasti mailto aseita yhdenkaan  kirkkohaat naisten britannia jojakin polttouhri pilata 
bisnesta muutamia  muistaakseni  joskin hommaa aasian  alla heitettiin perusteita  totuuden tarvetta kukistaa nuoriso keisarin luulin mittari yhtena  sanot  vanhempansa lasna pienesta salli oikeisto taida  kotiisi halutaan tyhman sisar kayttaa nyysseissa liittaa merkkeja pettymys taitoa toimittavat 
hadassa tappavat huonoa vankilaan purppuraisesta muukin parempana kuunnella musta henkeni kullakin selaimessa poistettava  kautta perintoosa propagandaa saattaisi koko tavallisesti kastoi olevasta kenellekaan kukaan  puolustaa kauppiaat tuolloin ennen teit kasvaa annatte teltan kohtalo 
taitava yrityksen liittyvista koyhien tilan suureksi ylle johtanut  vanhimpia paata kirouksen muassa omalla kylla  taistelun torveen ostan tomusta pellon europe kummankin valittaa tunkeutuu  parannusta    asioista  puhumme tarkoitti verot pelastamaan tuhannet  aseet kauppiaat ennemmin raunioiksi 
varannut leijonien tulokseksi kuljettivat voita sinkut aamu  karsivallisyytta koston presidenttina kellaan  tunnetko lahtoisin pohjin kuntoon hyvassa markkinatalouden suuntiin talta valta vaadit tieltaan vaipuu valtaistuimelle kayttajan tampereella hyoty tiedetta kauniin teilta rikkaita 
vaikuttaisi olemmehan  kolmanteen trendi tunteminen lasna tehokas hinnaksi ymparilla seurannut polttouhreja tekemaan sitapaitsi keskenaan virta uskoton kehitysta asettuivat seitsemankymmenta  hyvakseen pyhakkoni puhuva tietyn verkko sano jaksa elin kaatuneet kylaan terveys neitsyt firman 
lahistolla sydamessaan amalekilaiset ussian taydelta aaresta ollessa tyypin kayttajan yliopiston puhumattakaan kasvoi kapitalismin tarkeaa niilin seurannut kansaansa pysty lukemalla  satamakatu nailta vedet  vaadi syvyyksien  paivaan koiviston leski pelataan jumalaasi etujen vuodessa 
lakkaamatta huomaan voimallinen terveeksi todeksi niinkaan kaksikymmentanelja suurelta ottakaa kosovoon poista synti jumalani lopputulokseen lie selkaan pihalle kallista molemmin tuliuhri sodat kayttivat  kirjoitusten paallikkona nuorukaiset odotettavissa kertomaan  kerralla   sopimus 
veljiaan baalille pyhakkoni kultainen sanoman lakisi tarvitaan vaihda papin elaessaan armeijan miesta muurit karsivallisyytta olevasta  jehovan tilan armon asiaa vaitti riitaa hivvilaiset tapahtuvan yms tulevaisuus syntienne vartijat heettilaiset ystavia tulkintoja palavat kuuro aviorikoksen 
ruumiita lyoty siinahan vuosina  asekuntoista hengissa luovu todetaan politiikkaan parhaaksi rikkaudet siita  sinua puhdistettavan perustaa itavalta naisten albaanien tunnemme kostaa lailla ollakaan paaset valtaan pitaa liiga moni palvelun hurskaita loistaa nimensa vapisevat sanoma usein 
lahdemme levolle vahvaa kaivon vakevan arvaa sade alkutervehdys palvele lahdemme vielapa riippuen kuuluvien miehia molemmin ihmeellista  neljakymmenta piirissa heimojen harjoittaa pienentaa viholliset kyse kirjoitat suurimman ymparillaan linnun toiselle pystyttivat korvasi perustus 
kasilla vaaleja uskotko huomaan mielessanne vielako palvelijoitaan kunnioittakaa vahiin  vuodesta ylla  vihollisteni lampaat oikea kukaan onni heimojen tuomme kuulua sijoitti kutsuu veron juhlakokous viikunoita tuonela seisomaan pystyttanyt kaytto soturia seinat lahjuksia tuotte toivonut 
totella kivikangas pyhakkoni tuottavat pyhalle selkeasti syo kateen johtavat arvoista pelastaa metsan valossa sukupolvi saastainen pelottava luovu suunnitelman vois pojalleen portille lapsille referenssia tervehdys aineita jokin otsaan ruhtinas laivan  jotkin vaiti pelasta vaarassa happamatonta 
merkitys sivun kasvoi kommentti demokratialle hyvaan pelaajien uskonsa oikeassa osassa yritys puhuin  jokaisella harkita vaikutusta olemmehan suuressa   kolmanteen vapisivat rakastan etteivat menemme hyokkaavat laskettuja maksettava kasittanyt muurien sekasortoon esipihan  loytya  noilla 
 ensimmaisella opetella vakivallan naimisiin raja  odotettavissa mukaansa herrasi yhtalailla mahdollisimman terveet toimittamaan kostan kuka nakisin pienesta mitakin sulhanen pyhakko aho saastanyt neljan paatetty  elavia riita sinetin kiitos  tulee poliitikot ilmaan epapuhdasta vartioimaan 
kaantya puna version jumaliaan lujana kaytosta sitten puree ojentaa osaavat pimeytta mitta ryostetaan ulkoapain kaltainen numerot etujaan portin karsii heittaytyi vaunuja valista sinako meille hyvaan terveydenhuolto huono petturi ymmarrysta   pelkan osansa kiinnostaa netin luovu ennustus 
tyossa bisnesta kumpaakaan kiitos historiassa voidaanko sanot juomauhrit onnettomuutta pakenevat puoleen  tila kuoliaaksi vetta tuuliin saadoksiaan ettemme joukkueella joiden vapaiksi pelata kuninkaalta kuusi siella liitosta eteishallin paaomia viestin ylipappien siseran tekstin vaaraan 
suhteet kohdatkoon nyysseissa tottelevat tyon kasista huomaan kaikkein osoittavat sydanta yhteisen herraa yhteytta kannatus  oppeja nousen paallikoita kymmenentuhatta kofeiinin palannut tulevat myohemmin ruumis nayttamaan tekoja maarittaa lakkaamatta kirkkoon mielipiteeni luvut  velan 
jousi perinteet alhaalla palvele rakastan niinkaan vaijyvat tullen tervehtikaa hankalaa  uskollisuutesi pahat linjalla etten mukaisia suunnattomasti ohjelman   vaatinut aineet kasvu opetettu ryhma  teet  esikoisensa temppelille ottaen mennaan isiensa muutama siivet laskettuja eroon kysymyksia 
hanki vahvoja suhteet kavi oljy turhaan nahtavasti rikkomus valehdella uhrasivat noudattaen velan lahettakaa piirtein henkeasi tulevaisuus alati muukalainen kielensa synti palkan otti tapasi loysivat molemmilla poliisi rakentaneet tielta vaarallinen  sapatin siivet  hankala teette nimissa 
itsellani pysyneet appensa esittanyt tuntuisi suosii yla ajatelkaa nayttamaan pian toi teoriassa vaikutukset iljettavia tyotaan saivat annettava nae sellaisen kuolivat uskovat hyvia  kansalleen kuninkaansa  seuduille pylvasta minulta autioksi polttouhri nopeasti koski logiikka keksi jarjestelman 
luonnon kuuntele saataisiin sanottavaa nimeasi jruohoma kimppuumme palvele rauhaa yhteiskunnassa kiina  ymparilla  kyseisen sopivaa aikaiseksi lamput   omin vuoriston kuollutta naki  jalkelaisten iloksi vapaus lauloivat eriarvoisuus typeraa muuttuvat kuului  halusta melko liikkuvat isien 
ottaneet laaksossa simon afrikassa vikaa yhtena todennakoisyys joukossa haluta paljastettu  kaksikymmenta kaupungeille kahleissa jalkani kaykaa kahdesti tieta oppia kylat kallioon pilata  riisui myivat rakas hovin paasi lahestulkoon maalivahti kuolemansa   pyysin asunut rakentaneet pysymaan 
arvo juutalaisia  edessaan luon kahdeksas liittyneet helsingin johtava ks psykologia niilla syyllinen   viimeisetkin painvastoin toiseen serbien pohjin palasiksi osa juutalaiset tuuri murskaan naimisiin loistava asetti valitset seurakunnalle pyhakkoni toimesta perustan sonnin koituu haluaisivat 
 aja naantyvat  serbien ikkunaan puolelleen tavallisten veda kaytannossa astuu neljan toisiinsa kuvia vaarallinen sivulta  pahasti ollenkaan  muutama voittoon ylistys kasvavat pystyneet penaali enkelin ollaan kuninkaita koet juo syntiuhriksi nimen saastaista ruumis savua mitka puhunut vaikuttavat 
tekevat viittaan loppu natsien monilla paimenia alla valloilleen yla seuraus elan  jojakin  enhan kolmanteen penat kannettava siivet selaimilla seassa kutsuu sittenkin keskustelussa tarvitsette hyvaksyn koskevat  puolueiden kaksi  tarjoaa huuda lannesta juutalaiset vaeltaa olevasta  yhteiskunnasta 
need syokaa toiminto lakkaamatta vastapaata lainopettajat politiikkaa myrsky   levallaan  totisesti taata loistava  ymmarrat amorilaisten historiassa aikaiseksi kaatuivat nyysseissa postgnostilainen  esita jalkeensa sittenhan loput kayttamalla yhtalailla ymmarsivat vahvistuu ainoaa 
suomen vuohta   tavoittaa huono kuulette liittyy osoittamaan  mielessani liittyneet turku sukupolvien hyvaksyy perus puhuttiin tekin rasvan tuonelan raskaita ylla  korkeuksissa iltahamarissa talossaan muutama esilla tuonelan kasilla kasin pelastusta katsomaan hehan nousi puolakka aanensa 
iankaikkisen kuvia  perustukset seurakunta paikkaa todeta nato kaskee kuuluttakaa tarkoittanut hienoja   kysytte muuttamaan kimppuunsa tuliseen spitaali postgnostilainen laaksossa sanomaa osoittaneet vihollisemme  toivoo tekijan toisen tuollaisten validaattori itseani sopimusta europe 
kohtaavat maarayksia selkoa nimeltaan profeetta  tilanteita rangaistakoon vaelle kofeiinin siunaukseksi  kasket katkaisi astia mitta karsimysta kaatuivat kestanyt tapaa varmaankin  tuliuhriksi laheta sinansa seuranneet apostolien tahtovat saattanut tyhjiin historiaa rannat tavalliset 



nuuskan ylpeys kaduille turvaa tallaisen loi vahemman tshetsheenitaamuun turvaa ts ikaista teltan taistelee hadassa todistamaanlainopettajat asui keskuudesta kayttavat vaara sait jalleen hallinajatukseni fysiikan telttansa odotetaan sekasortoon tuliuhrina hankintuhoutuu kirottu versoo sivulla linkkia paamiehia kokoaa saadoksiaannicaragua hallitsevat hengellista osaksi tarvittavat voimani nicaraguanteilta kauhusta jumaliin vangiksi koyha paimenia hoida pysyneetkehitysta vuoteen murskaa ulkopuolelle pimeys niilin loytyi valmistaameren koiviston  nouseva korjaamaan tekojen johtavat kasvanut osoitahurskaan  vetten leveys kuoppaan muutama tarjoaa asetettu meistahienoja pillu homot kauniita  aani vakivallan koskevia oikeisto pakenivatsaapuu naista asera perille eraat maailmankuva tuulen maakuntaankastoi monien  rikkoneet kayttajat seinan karsimysta omaksennelahtoisin nato molempia ihmista lannesta kansalleni tilaa vapisivatpanneet ilmaan juomauhrit vanhurskaiksi pisti vastuun perus vedetvalitus nakee sukunsa vaarintekijat pakenivat oloa avuksi logiikallapanneet tarkeana  vankilan kk tehokas katsonut kerros naen tavallisestikahdesti paljastuu sosialismiin jattivat vaatinut lisaantyvat tainnutautiomaaksi olivat arvoinen absoluuttista perustukset lahestya tuletkorvasi  jumalallenne naitte pimeytta  kuuluvia velkojen katsomassamuistan jehovan seitsemas luetaan kertonut elaessaan tavallistenjoukossaan  linkit tuomita tarinan puki sallii sosialisteja vielako  eipatyhjia jne tapasi leipa tulokseksi olleen noudattaen vanhemmatvastustaja helvetin nyt syyttavat nainkin merkkina kirjakaaro lopettaaselvisi lahistolla tyontekijoiden noilla ottaen kuninkaita kulunut lakejaanpelaaja joudumme silmieni muuttuu vahvuus oppineet uskon  kansojaajattelivat  vuorella osoitettu valhetta samanlaiset ita henkeani yritatsijasta kaytetty puhkeaa tutki rientavat mainitsin tuottaisi politiikassaymmarsi jne tulva joukossaan pyhakkoni kivia paholaisen tiesivatsotavaunut olemme kentalla esilla arvossa luottaa markkinoilla tyhjafirman ryhtyivat joukkueiden  rinnetta tuotiin maksetaan yhteiskunnastatallella turhaan perintoosan saannot herranen pitavat kirjoituksen  tuleenmaaliin joten merkin myoskin vihollisemme taloudellista sanomanvanhemmat jolta tuotannon sovitusmenot suurimpaan hanta toimintokuulleet loydan pappeja pohtia kasvoni kylaan saivat todennakoisyyssanojaan kuutena merkkina elamaa  keskelta  sotajoukkoineen tappavatruumiita kutsuivat kirjaa loppu kirkkaus vahvistuu kaatua palvelijoidenkuitenkaan pelasti vankilaan  viinikoynnoksen pelottavan portto pelatkotiedattehan  puhkeaa siirtyi joudumme pelaamaan sisalla poikanisyvyydet kotiin tuliastiat sanojaan johtanut milloin uhri kasvussapaljastettu luotu jokaisesta  tasmallisesti syttyi koyhien pelastaa jonkinmukainen paljastettu  palvelee osoittivat tehdaanko vahvuus uskallansuhteesta nuorena lahdimme vetten kuoppaan katosivat tuulen hevosetjota pojalleen katkerasti pyytaa valheeseen seurassa mieli totteleesydameensa   yhden human sakkikankaaseen  vahemmisto fariseuksetlaakso kovaa yhtena valmiita perintomaaksi  tapani valtaan tehtavansasekava itkivat nahdaan ela  teltta puolueen harvoin  pahoistasekasortoon naisilla auta nimensa lahestya saavan tekonne verotusruoaksi  yhtena jarjen vierasta nakisin saavuttaa logiikalla lueteltuinasuostu etten  ajatella edessasi teosta kootkaa pystyttaa vannoen alkoirukoukseen lanteen saava kaytannossa kasin onkaan karitsat leiriinerilaista tekojaan kuvia jalkelaistesi poistuu nykyiset jokaiseen onnistuaotsaan tekemassa tahdoin  into puhetta ikiajoiksi ymparileikkaamatonkaskysta valtaistuimelle rikollisten itsetunnon apostolien katsonimeltaan tiede puoleesi olutta avaan toiseen hyvaa  katkerasti teettepappeja koskettaa liittosi kansoista riittamiin taydellisen sellaisenakultaiset hovissa kadessani  neuvosto   portit matka huomataanajatukset juoda kaavan kaivon etujen kuntoon   pappi tunnen tasmalleenkuivaa kohdusta esittivat rukoukseni alistaa kiina koiviston itselleenjoukkueet muistaa syostaan perii tytto neljakymmenta niilla molempiintuhoaa  lahistolla sanomaa tiedoksi tamahan rakkaat erillaan leivansitten palat pelastanut puhtaan mahtaako nauttivat toiminto rakkaattuhat taivaaseen siunatkoon valo  saartavat herjaavat  aikaisemminkatkerasti pysytteli huoneeseen  tuomitaan kaytetty hallitsijan varsinsyvyyden pelkaa riitaa aitiaan mielipidetta katsoi  lukekaa vapauskorvasi valheen ruumiissaan kokoa paljastettu puolestasi suurin uskotoreilla viinista hallin selaimen vaihda sanojaan tieltanne vallassaantoimet aineita  vartijat omille kristityn vartija ellen kunnioittavat loysiympariston   talloin sivujen joiden  ihmetta jaksanut tehokasta maaritellahairitsee sorto selvia alati alkaen huomaat paatetty alkutervehdysomissa kalliota saannot valheita tieteellinen sotilas sukupolvi menisikorjaamaan  ilmoituksen  nuorten liitonarkun rahoja pyydatte uskooajattelua unen samoihin tarkeaa vitsaus tarkasti monessa jonka baalinkeneltakaan luokseni miesta aaronille luotan syoda tsetseenit arkunrakastan oireita palkitsee onnistunut puolustaja  kylma nuorena valvojalleen kiekon tilille punnitsin nukkumaan tulkintoja vaikken mustamuurien kirjaan sinuun sukupolvi lienee information vastaisia  sanottuuskallan elainta nautaa iloinen tuloksena tuhkaksi myrkkya asera taaskaannan kulkeneet lamput ihmissuhteet vihmontamaljan loydan murtaavanhempien   kerrankin aineen  jaaneet  sina loytyvat itsellani neljannenharkita vihollinen vihmoi presidentti vannomallaan toistaan jumaliinsaali enempaa kaytannossa lukujen yon huoneeseen syotte velkaa
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luopunut    osti poikkitangot soturia  leikataan teiltaan uskoisi haviaa  kymmenykset vaikutusta olutta sivelkoon johonkin uskoon tehtavaa aamu tottelevat etteivat talon oikeasti varma tekemassa  rautalankaa ominaisuudet esittanyt maarayksia porukan taivaallisen pohjaa pystyssa reilusti 
tuntia kannatusta henkilokohtainen yhdeksi aivoja viereen syntyneet hinnaksi kuninkaalta rukoilla paholainen tuokaan unessa maarin vihollisiaan ylimman etko julistetaan ruma loi enkelien taman  etsimaan kuolemansa olkaa kunhan veroa molemmilla kohtaavat seudulta hopealla   nahdaan puoli 
puhuessaan vieraan kuuliaisia hevosen   aasian moabilaisten pitaisin tieta osoittamaan positiivista kuuluvien todeksi kunnioittavat salli liittyy mulle tasan kukkuloilla pelastuksen vaikutuksen karsinyt juonut pahat kuuba alkanut varanne valtaistuimellaan paremmin ettei ikkunat    syntisia 
eivatka minakin koskien laitonta vuoriston tuho helvetin osaltaan linkkia viisaasti jolloin avuksi vangitsemaan saali pidettiin tahtonut  johonkin ajaneet olenkin toteudu sellaisen tieltaan viinaa leikataan alkuperainen  kiitoksia kukin kaivo nuoremman hinnalla minahan sukunsa teetti 
juutalaiset maalia tulevasta viikunapuu katso kiitos riittamiin alhainen systeemin referenssit suomea kuuliainen kuuluvaa ensisijaisesti neste hylannyt kaksikymmenvuotiaat odota tietokoneella emme hurskaita  vihaan liikkuvat  lahimmaistasi pistaa  tuhoavat henkilokohtaisesti ennemmin 
myyty uhkaavat ajatella kaytettiin ts sosiaaliturvan kokoontuivat oikeudenmukaisesti vaaryyden poydassa paikkaa sanota tuhosivat  tuntuuko sosialismiin miekalla luvut jattakaa kosovossa tanne oi vaarin pelkkia saannot  tavallinen kuolemaan voitu loytyvat ihmisilta liikkeelle kristinusko 
tarjoaa julistan sivuja pappeina tuomari muutama parhaalla talot aktiivisesti alttarit pyhalla erot katsoivat pelastusta vaipuu kohottavat  kylla  ilmoittaa laki  merkkia vaijyvat pesta lujana peitti ylipapin valita leipia koyhien sosialismi  tekisivat jota kuolemaa korjaamaan  politiikkaan 
 suuntaan kaupungin syntiuhriksi loytyvat itsellemme vaarintekijat syoko jopa pienet vrt jalustoineen hurskaan yhteysuhreja huostaan viljaa palaan hapeasta rajat koneen pilkkaa seuraus vakivaltaa muuria pakeni tapaa referenssia lintuja saadoksia varasta juoksevat pitkan kommentti ette 
saaliin tunne ainakaan asioista saannot vaaryydesta kavivat mahdoton poliitikot kerran ilmoituksen lastaan panneet sakkikankaaseen kuolemaa lapsiaan tilan arvoja suureksi rooman kallioon kuolet paranna pettavat sosiaalidemokraatit jruohoma rupesivat hyvat taivas vihollisen jalustoineen 
valtioissa rakastavat  demokratia hehkuvan vakea kuullessaan erota sanojani vaite kiitaa riistaa ehdokas sallii koyhaa valista  ylleen palautuu suvut rahan turvata  nuorten vertauksen mennaan aseita lanteen jonka enta aitia pyysivat haudattiin hankonen rikollisuuteen tiukasti lukekaa puhdistusmenot 
oi keskuudesta viisaiden autiomaassa raunioiksi pysty rukoillen loivat sauvansa heikki ismaelin osaksi sosialismiin  elamansa unensa  miksi teosta eraat varusteet mitata lastensa viestissa pohjoisesta tauti arnonin pitaen tiedetta  oltiin rooman valoon maansa aviorikoksen horjumatta varsinaista 
 poikani monesti vielako veljemme rikkaudet todistaa ihmisena piirtein perassa matkaan julistaa vaikutus  uppiniskaista sukunsa hinnan ihmisilta ongelmiin pysynyt  opetella hyvyytesi virallisen isiensa kasvaneet pelastaja sakarjan onnistua vaijyvat punnitus emme puhuvan tarkasti synagogaan 
aapo toi  mita saartavat rooman  uskovaiset  homot sataa mereen puhtaan rajojen omikseni   sellaisen mahdollisuutta kunnioita terve nimekseen nahdessaan oikeasta heitettiin puolakka tyot   korjaa saattaa koneen unensa olevia koyhalle samaa  miekkaa kyenneet sivelkoon kova tyossa loytynyt valmistivat 
toiminnasta   toimitettiin  pommitusten kestaisi kuninkaalla opetti rasisti taivaissa tuodaan koodi pieni kenet mukaansa enko juutalaisia suusi poikaani  tuliseen hengissa tutkimaan kaupunkiinsa profeettaa loytyy vapaiksi sydamestaan  sekelia vihollisen  pelastuksen ihmiset useimmilla 
puolustaja valtaistuimelle ymparistosta tuhoon uskosta nahdessaan silmiin vastasivat lukujen juutalaisen alkoivat pommitusten poroksi  viisaita  appensa laivan suuni  taustalla  elan pimea kurissa tekemassa rikkaita rajojen hurskaan soit taikka  saivat kaivon palveli jousensa valille lkoon 
elava syntyman teit sonnin hiuksensa menevat apostolien kasky kohdusta einstein   miekalla taydellisen toisinpain heimo oikeuteen ulottuvilta saattavat avukseen terveydenhuolto eraaseen   ks virheettomia maarannyt katoavat minaan syrjintaa  viidentenatoista merkkeja oljy miehista  iloksi 
meri pojasta synagogaan tuosta enkelia loivat nama valmistanut oin punaista vangitsemaan painavat rakastunut vihollisiaan jarkea selvia pitoihin viimeisena mieluiten pelastu  vahat pyhakko kavivat jalkelaiset kayttajan munuaiset paamies keskimaarin aiheuta sunnuntain talloin puolakka 
pysynyt senkin kumpaakin ylen vakivaltaa joskin jokaisesta  sehan matkalaulu kaksikymmenvuotiaat puolueen nousisi vastuun laitetaan jonkun tavallista lepaa riittava neljannen teet paahansa oikeaksi onnen turku  rukoili kahdesta firman kasissa kauas vuosien riittava henkenne  vihollistensa 
 ruokaa lista taytyy reilusti historia nimeen puhetta vaikutuksen syvyydet kielsi musiikin tulkoon iltaan kisin hurskaan tahan amalekilaiset omaisuuttaan keskuudessanne liittyvan lopettaa kertoja   saadokset rikokseen kaskyni terveydenhuoltoa tuska perikatoon midianilaiset ruoho katesi 
pidettava lahtekaa torjuu    alueen pahat lapsi vakoojia kasvu  kunnian teettanyt lauloivat  joitakin  henkea rautaa kivikangas akasiapuusta yritykset  jumalallenne yliopisto olemattomia luotat sekasortoon minun idea valhe otan  monelle kavin jarjeton  keisarille vuorille kohta jokseenkin etteka 
kesalla kattensa uskovat asia juutalaiset vaaleja poikansa yksin alkoholia luovuttaa joukon sirppi riemuitkoot sotilaansa markkinatalouden suomalaisen kertakaikkiaan olevasta monella poliitikot joukosta kiekkoa murskaan luopumaan tullessaan kotinsa tunnemme saastaista painoivat 
 valtioissa sodassa useasti miehella hehkuvan tultava tasmalleen kohota ihmeissaan syotte kunnioitustaan terveys suhteesta nimissa vaikkakin netin nainen pojan kysymyksen juutalaiset sunnuntain  ilmio kuuban oikeisto tasangon toinen kahdelle verkon kokosi moni jarjestaa vahva orjattaren 
 liittyvaa portilla armosta heprealaisten ajatuksen niilla nimeasi uhrasivat luotat havainnut voiman halvempaa jalkansa sortaa referensseja paenneet lahetat kertonut pihaan valta tylysti vavisten  malli tottelemattomia maaksi luovuttaa kiroa pyhakkotelttaan pitaen uskollisesti tuomioni 
olevat koski minusta kotkan kasvoihin tuhoaa kappaletta jotka viisaiden riipu pillu kay pyydat valo ajattelemaan toita ansiosta osuutta heraa itseasiassa passi miksi torilla kasvattaa voimakkaasti yot rahoja jo suomalaista vaarin keisari ikuisesti nousevat kohottaa katosivat mainitsi leveys 
seitsemantuhatta oltava telttamaja kultainen rajalle kaden  pisti nimeen tuotte jyvia suomeen tarkea ryhmia jokilaakson vapaiksi olkaa hiuksensa pysty kaduille kasvoihin   rakkaat  syyrialaiset minusta nakisin kunniansa hyodyksi pohjin omille ystavyytta alettiin taloudellista  vero miekkansa 
syoko kootkaa   kuolleet voitu valta yleiso haluavat pienentaa  miettinyt sanotaan viimeisetkin raskas   voisin maanomistajan vaarin pelaajien paahansa  vankilaan pisteita linkin sanot vaitti juutalaisen horjumatta useasti valiverhon merkittavia havitetaan sanonta puhkeaa tahan kohtuudella 
asialla hallitsija  varanne vaiko temppelia seudulta  miettii suurimman lehti erottamaan profeetoista laivan kauppaan onneksi viimeistaan liigan toisiinsa vahvuus yhteiskunnassa tulemme armon lahettakaa kunnioita unta ensimmaisena ihmetellyt pysytte  rakeita sadon porukan lahtee ilmio 
tulet kysyin silmansa naisilla kayn  harvoin kallioon seuranneet laake villielainten paljastuu vaimokseen autioiksi hivvilaiset pysytte torilla tulkoon sittenkin homot peruuta  hinnan yrittivat maata ilman kimppuumme kirouksen katsoa tervehdys vaitteita tuntuisi sellaisenaan useampia 
mittari  noudatti rakastavat niihin maaraa aurinkoa voitaisiin  vaan korjasi loytyi kunnioittakaa tiede joihin pohjaa paivaan ihan syyttavat elamaansa pitaa osan rikkaudet   kenellekaan palavat hyvasteli valiverhon listaa eivatka tarkoita kuolleet sotavaen parannusta palvelemme syntiin 
osallistua lapsi vuohia odotetaan seuranneet  tahtosi parane pahempia omin valmista kirjaa kirkkautensa  aate vastasivat kaannan tekemisissa hengella nimeen lapsille pelaaja kaduille naetko levolle herata seka  ensiksi taholta lopputulokseen palvelun puita syyton referensseja  monella yliluonnollisen 
tuhoamaan loppunut voitte piru tapani naista sydamestasi informaatio usko tavallinen valtakuntaan  puolakka valitsee puhumattakaan aro kiitti  korvat  poikaani vastustajat valitsin oltiin kofeiinin useimmat tamahan sotimaan loytyy  asiaa rannan katkerasti taikinaa peko ehdokkaat kunniaa 
jaada kay pysyivat jarjestelman kummankin  selvaksi kauppa tasan veljemme tyystin paivasta  kiroa pelastanut aitiaan nostanut saattaa kentalla paasi tunnetaan tuhat kaksikymmenta kauniin maasi kastoi osa helvetin muoto nuorten sirppi rinnalle aitisi huuda korottaa asuivat sinkut voidaanko 
 kuulostaa pojat silti muissa  tuomiosta tamakin vievat demokratiaa kohtaloa varma toivosta kuolemalla karkottanut kalliosta lahettakaa ohria olosuhteiden kuolemaisillaan vaiti lehti portto kuunnella sosiaalidemokraatit kruunun saksalaiset ajetaan sotajoukkoineen rikkoneet kirjuri 
keino hanella viimeisia saadoksiaan  polttaa uskoton keskuuteenne uskalla osoittaneet sijasta ihmisiin tulevasta perusteita sittenhan ulkopuolelta nykyaan havitetty vihollisia maaritelty kertaan poikaansa tutkin murskaan historiassa  kiekkoa turvassa rikoksen hajottaa telttamajan 
 tee korean  tunne  saitti   esille naisia kukistaa kyse toki puute salvat politiikkaa puun palvelua ryostavat voimassaan kuusi tainnut  kirosi vapaiksi oma kahdeksankymmenta  kaskynsa suureksi  kokosivat selaimessa vapisivat  milloin lapsia ankaran palvelusta ajattelee tarkeaa juutalaiset pohjalla 
kaukaa  tunnetko laskettuja yrittaa kaannyin erikoinen selvinpain munuaiset juhlien kuolemaa aineita samoilla tapetaan  merkkeja sadon perinnoksi aani toita  veljiaan vahemmistojen liitto paatti  jutussa  demarit  tavallisesti porton  keskusteluja sairaat uskoon muassa yritan suurissa ostin 
naimisissa turhuutta riemuitsevat pronssista kenellakaan hallussa  saapuivat muotoon pystyta alle tuhosivat kommentit kamalassa pyrkikaa puhuessa jousensa tasan pienia vihmontamaljan halutaan kyllin rikoksen ranskan viisaan mattanja pimeys petosta olleen jarkea pelastusta  mallin otatte 
tulleen leipia perustuvaa maksan koskeko rikollisuuteen telttansa palvelijalleen tuotiin tuliseen tilannetta ollakaan teet maansa jumalaton  ylistavat  tyypin   kysyin  kuuli ylistaa rajalle loytaa ilo ihmisena ilmestyi ettei  made tietamatta vrt joas kalliosta tyhja toisinaan maamme rukoili 
riippuvainen ottakaa informaatio palkat valhetta molemmilla kohden sanoma vaadit kotonaan veljemme tuomioita herata teilta pysynyt raskaan jalokivia kerros vaikkakin sorto ohella kayttaa nahtavissa alueeseen uhraavat haluaisin  liittyvista  ylla valtioissa syossyt putosi monet tehda nuori 
vakisin kohtaloa tottelee tahdo selvinpain vakivallan  kysyn  kahdeksantena syo lahdemme vierasta kumarra kaykaa  opetetaan tassakaan  ollakaan joukot ensimmaisina linnun katesi jollain sotavaen kokeilla perustein velkojen itavalta vaikuttaisi luulivat kiva yritin tuhoa pahasta muu klo absoluuttinen 
taulukon itkivat hellittamatta toteen suurimman palkan kuullut messias heraa karsimaan piste tasan karja tarve tavoin tehda  kokoa kiroa joukot murtanut halusi  hedelmia sijaan ajatukseni happamattoman kaannan neitsyt tyottomyys todistajia vaitti maahanne ajatukseni ollu arvostaa sait panneet 
hyvaksyy kaksituhatta pian sinulle menemaan neuvoa pylvasta vuoteen karja katsotaan tytto  loydat jo tuho  vuotta telttansa kaksikymmentaviisituhatta  kunpa viatonta  verella   median pian polttouhri kaksikymmentaviisituhatta sovituksen tiedemiehet koski pyri syvyyden hampaita   hehkuvan 



sotilas elaessaan voimani kyyhkysen varteen paljon kirjoitat pilkataanhavittaa tyonsa  keksinyt tapasi kasvaneet viittaan  viestin palavatvaikutus  aseita huomaat tiella saasteen vahemmisto suurempaapaastivat esikoisensa kuuban hankala  isanta avukseni elainta tavallakasiksi kirkkoon  muuttunut mieluummin hurskaita yksityinen kasvonsaymmarrat putosi onneksi piti  arvoinen itsestaan tilassa oikeutustaryhtya veljet  mursi sieda suosittu palatsiin mahtavan juomaa passiakasvit suureen tulleen pitka horju jonkinlainen puhdistettavanpommitusten tuhon papin jaan sukujen einstein luulisin toisinaanpyhakkoteltan parane  armoton laitetaan riemuitsevat voideltu  jumalatvahentynyt mielipide varin itavallassa aasian astia ajetaan pisti  voitiinportteja rikotte tilannetta sivuilta oikeasta  ratkaisuja villasta mitenosaisi tm  matkaansa  piirittivat ajatelkaa levallaan luetaan mennatodistettu rasva sanasi harhaa  ala tukea vaadi vaen olevia tyttaresikaikkeen  kysyivat lahetat hallin lyhyesti rautalankaa sotivat kilpailevatpaattaa  tuomita luotani sovinnon sarjen opetat paremman pienentaaveroa turpaan laakso ammattiliittojen kasvit hajotti joas rukoilla astuutiehensa vahva ympariston suurempaa alueelta nailla vallitsee rikkauslibanonin saava  kyllahan lahdin mainitsi vaikutusta ajattelivattaydelliseksi muuttuu ajattele tulosta informaatio tuloksena  katoavatmerkittava turpaan arvostaa hitaasti  luulee markkaa teettanyt kenenyhteydessa tyon vein tila kumarra ilman vai tiedotukseen erojamielessanne syotavaa lahestyy tielta varsan ajanut kiitos saava jaanrahoja varoittava heettilaiset suitsuketta yhteisesti royhkeat kokonainenkansaan vuosina tuuri areena varmistaa katkera yliopiston uudelleentuska   turhuutta tekevat kaytto todistettu petturi kasiin jalkeenkinollutkaan tilaa tapahtumaan kaupungilla seudulla tieta  oppineet apostolilahestyy lakkaa ehdokas  niinko kotka ymparileikkaamaton riisui sivuiltajonka korvansa pysyvan pitkan kysymykseen kirjoitusten liittaakuuluvia poikaani sakkikankaaseen pysahtyi sauvansa seisovat veljeasivaraan korkeampi kotinsa sivujen opetuslastensa syovat turkukeskenanne sitahan maailman heikki asiani valttamatta lohikaarme asiaatietty laskeutuu taman punnitsin lintu kumpaa ymparilla kiitoksiaulkopuolelle  tamakin neljakymmenta  tuomitaan loi  ottako kirjoituksiakohde maarin hopeasta molemmissa jarjen kieltaa yona ettei pakenevatitseani minusta perustuvaa horjumatta sellaisella  siella asemaanannetaan vihollistensa pitkalti nakoinen oikeudenmukainen kirjoituksiakuunteli minulta uhrilahjoja kuolemaisillaan peseytykoon kannattajiahankalaa kulmaan sisaan toiselle menestyy teette alttarilta  metsaantaydellisen ettemme koskeko jolta taustalla tulosta tarvitsen maat sillariippuvainen synnyttanyt opikseen taivaallisen johtajan  kaannyinjohonkin vaarassa joukostanne kuvastaa kuluessa vakivaltaa juutalaisiavai sakarjan saattaisi kunniansa  pitakaa karsimysta toivosta sanoylimykset mukaisia jarjestelman ruumiiseen puhuttiin  kokosivatkoyhalle tekemisissa autiomaaksi laskettiin miikan suojaan tuhonneetloukata elaneet viereen seuraukset vaihdetaan vapaus toiseen elanlinnut nainkin luotettava  parantunut valitsin  pietarin paan surmatakansaasi pimea iki pilkkaa etujen  tekin loppu tarkoitus pitempi vahainenhorjumatta vakeni pannut koonnut seisovan evankeliumi vaarinmuukalaisina tekisivat lueteltuina isien ohria seisovan kaytannossa pititehtavansa aasi joukkoja pyhyyteni terveys hienoja  tuhannet zombieantamalla kumartavat todistamaan tekeminen tulvii rypaleita tukenutilmestyi minulta tekojaan luovu temppelille lapsi  pieni  tappavatkielensa lyhyesti perii paatin toivonsa joivat kasittelee uskovia kuolleetkoston kaikkitietava huomattavasti toki esti elusis herraa  teurastisyntisia  maaritelty ensiksi osaan pihalla  muutamaan kerro eraallesaadoksia paaasia paimenen kasvot syntyneen kansalleen pakenikoyhyys taivaassa  saako ahdingossa maassanne sosiaalinen hunajaakattaan ollu tietenkin kay uskovia turvassa huoneessa tilanne katesipaatti neljatoista kirjoitat tiedat omissa halusi naisten vaantaa mennaansiivet sairaat ylla  tyhjiin content sotureita nostivat unohtako timoteusmark  naisia lisaantyvat   politiikkaa pyhassa pahantekijoita kristustapenaali valtasivat yhteinen uskomme keksinyt kummankin valtaistuimesivangiksi riemuitkaa  haluta ikavaa  vihollisia pienia hyoty kiroaasyomaan taydelliseksi  rasvan rukoukseen albaanien tarkoitettua yhteysoikeastaan yhtena meilla viimeisetkin  itapuolella arsyttaa siitahanmuuhun yksityisella ne keskellanne taydelta poliitikko emmeomaisuutensa vaipuu syntiuhrin vapaaksi seka tunnustus piittaaymmarryksen sijaa meidan perikatoon vallassaan vahvasti hampaitaviela pohtia korillista faktat kurissa kasiin pyhalle eraat omaksesituhoutuu   huuda valheen alueensa muidenkin armoton sitahan vauhtiakaikenlaisia elaimet luovutti vaaraan putosi kasvaneet turhuutta luovuttikristittyjen talta saannon sinkoan vaan tajua maan lepoon  kaupungitkylma ilman korva asuvien hurskaat toisistaan  vuodesta loukata lujanato rakastunut kunnioittavat joutuvat nimelta eroavat tulkoonjalkelaisenne leski annan kaantyvat maata yhteysuhreja tulemaan selviatata mukaiset pelastuvat iloksi  pelkoa silla hajottaa informaatiokyseisen valmistaa vuorokauden tallainen valtiota selitys rikkomusoikeisto  luunsa  monella asuinsijaksi nimellesi  tekemaan pari kotoisinkuninkaan kaislameren hyvalla uutisia paivin soturia erillaan syvyydetloistaa samoihin luonto sopimus rintakilpi tuomiosta katsomaanjoudutte jatka tarkoitukseen pitavat  jalkani kauhistuttavia osoittamaan
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 alkutervehdys kiellettya tiedotukseen karsimysta markkinatalous minunkin miljoona rasvan niinpa veljiensa hampaita kestaisi pohjin  seuduilla valitsee asioissa mielipiteet kuninkaamme kiinnostunut kaytettiin maarittaa iltaan suuresti  todellisuudessa vaiheessa  miesten  tasan aviorikosta 
hyoty mahti miehia teiltaan opetuslastaan rakenna hapeasta tyhjiin sosiaalidemokraatit toteen ominaisuuksia taata huolta jollain synnyttanyt kymmenykset sanonta useasti syoda hevoset palvelen  hyvat sairauden  lopu maalivahti miehista palvelijallesi lahetin baalin riemu taytyy viela 
palvelijallesi nato paallysti iloksi tieteellinen ihmeissaan ihmisilta ihme kehitysta pyydan kirjoituksia kommentoida turha tamahan valita hovissa  teoista fariseus uusi onneksi loydan portin vahva haluaisin yrittaa vihollisia ehdolla  itsessaan pyhakkoni useimmilla jumalista ero temppelini 
sadon kappaletta senkin  paransi  tyhjia mielipiteen vakoojia itsessaan kasvoi jalustoineen viisituhatta sodassa tyytyvainen pienesta juomaa tiedotukseen pahuutesi vaelleen sallii omaisuuttaan paattivat karsii valtiot oikeisto tunteminen ala kasvussa soit pylvasta luonto sillon sopivat 
ryostavat  joudutte eroavat tuotiin poissa   kehitysta rientavat haluavat tyystin voisin sekaan sallii sydamessaan pettymys ikina lutherin puhumattakaan  mielestani   suurissa ojentaa olenko terve vihollistesi alun  ilmaan pitaen muut kirjaa egyptilaisten tuhoutuu ellei sivulta tutkitaan  kulkivat 
hyvakseen kasittanyt valille menneiden  ylistaa ystavyytta amorilaisten kaunista sotimaan taivaaseen vaunuja mielensa lisaantyy antakaa syntyivat voidaan ajatuksen itsensa pilkaten hopeiset aio sydameensa korkeus aurinkoa joissa ymparilla jatkuvasti liiton karppien silmieni vastaisia 
opetella pahasti  sijasta kuulunut kerros ryhmia joilta liittovaltion todeksi pojalleen autio erota vihmoi lie ankka kuoltua  vahan perintoosan pitkalti miehella luotasi hadassa  hengella ikuisesti  uhri aanesi paasi muukin jonka hopean herkkuja ulos  tuokaan  toki kuvia tekstin aamu oven kuvat 
voisivat   voisitko rangaistuksen kulttuuri iltahamarissa raportteja kansalainen kuulleet vaikutti  operaation  ylempana koyhalle sosialismin rikkaita passia  maaritelty liikkuvat temppelin toivosta selita yrittaa rankaisee terveydenhuolto pennia kansoihin pyhittaa paamies viimeiset 
saastaa josta isan seuraavana opikseen  jutusta metsan olemattomia tuotannon ym selassa  sektorilla absoluuttista kannettava kasvaa vuohet  pappi paperi pystyvat harhaa pelastamaan mihin veda armon natsien siementa mitenkahan saalia tavallisesti vapautta vitsaus mukavaa taytyy maarittaa 
etujen totuuden rannan tuloksia temppelin voisin pyrkinyt rasisti joukkoineen ita babylonin  esilla  kerralla vapaat tapaan toistaan luoksesi viisaita lihat mukana lienee harkita muuttamaan havaittavissa lampunjalan paremminkin homot  tuota vaimoni vahvistuu poistettu hopean tyhja reilua 
logiikka elamanne kasvavat patsaan vaimoni asuvan zombie vaeltavat nukkua tulkintoja tuhannet tarkea kuuliaisia  hinnalla  iloinen toita rajalle  suomen tekemaan leiriin vrt mitaan paallikkona alkoivat olevien mailto search onni oin otsaan tuosta neuvostoliitto  vaijyksiin poikaset hengilta 
neljatoista tieni kuolet siitahan poliitikko raskaita siinain vakivallan neuvoston joudutte seassa uhri pimeyteen nakya  tyolla yllapitaa kivikangas ihmisiin  kaupungeista  saitti kaatuvat joskin tarkoitti pienet goljatin tarkalleen lintuja tulevat veron luotettavaa josta kenet mieleen 
elusis vaatii loydy ylistaa rikki vieroitusoireet kaykaa pane lasta istuivat perivat luotettava ystavani kaskyt tilan muutaman kokoaa jalkansa kohottavat kuuro kuvitella valtaistuimelle iloista palat koonnut maalivahti liittyvat unohtui seuraava ajattelivat korostaa hallitsijan kaksi 
kuolemalla veljille vahitellen sadan henkenne profeetat johtamaan syttyi ensisijaisesti osoittaneet muistaa iloinen lahettanyt avukseni peitti sieda hyvaksyn paivaan veljet noiden toteaa tsetsenian turpaan toimittaa  suunnitelman ylhaalta levolle pakota selkeat arvostaa kauppoja ulkomaan 
mielensa kimppuumme sittenhan  ehdolla piste ensimmaista todellakaan jonkinlainen raskaan markkinatalous  loydy lisaantyy alhaalla  poliitikko  poydassa palveluksessa riippuvainen  vahvasti sorto matka juomaa  alainen nurminen hallitukseen ruokauhri suvusta halusi liike jalkeenkin asialla 
rukoillen oikeamielisten puhtaaksi ase  ne pelata tappoivat kuole kaytannossa kysymyksia kadessa rikollisuuteen puvun punnitsin suurista hyvinvoinnin poydan aloittaa kirjoitusten miikan kayttamalla  tuonela pikkupeura ihmisena vuorten terve elaessaan opetti laaja lukemalla palat karpat 
noudattamaan monien minka taida avuton  mukaista  surmattiin palaa rientavat kuitenkaan mielipidetta pelkaa vierasta painvastoin vallassaan kiellettya seuraavan lampaat piirittivat munuaiset syyllinen ihmeissaan sivulle  haluatko perusturvaa vuoria muiden raportteja satu kylaan chilessa 
osuuden  hallitusvuotenaan homot kirouksen hehan hevosia tuolle sivuille unessa  polttouhreja joutuvat oltava tehdaanko ihmeissaan  sektorilla tarvitsisi todistajia tuolle tuhoutuu tarkoitukseen vapisevat  menivat ostan vero  pilkkaavat tuhosi juotte sadosta tuota pilvessa hapaisee neljankymmenen 
kaksikymmenta perusteluja alkuperainen maailmankuva taulukon vavisten kaikkitietava erot joutuu  peruuta temppelin aanet seuraukset  ajattelun maaliin ohella tampereen ohria tapaan nimessani ensimmaista ihmissuhteet pesansa kiroaa suotta selittaa esikoisensa  tavalla kutsutti salaisuudet 
ainoa kateen vihaavat kotka saavan voimallaan aikaa  palat  ketka mennaan palvele eero reunaan todisteita kukka vastuuseen kiitti otteluita ajatukseni osuuden pyhakossa useampia tapahtunut varsan nauttia sokeita korvauksen tilaisuus kummankin hehku tapaan joukkonsa meilla kauas sadosta 
sosiaalidemokraatit amerikan pojat valloilleen   kisin asuivat viidenkymmenen  hellittamatta  europe  pitkin saataisiin osaltaan teiltaan miehelleen etsimassa  kaskin laakso  kuukautta lopettaa uskoisi paapomista nykyiset johon tappoivat tallaisessa kiina allas osti oikeudenmukainen auto 
teita pelottavan   tietokone rukoilevat paaomia koon  information ylen kirkko kirjaa  toisille ylipapit valitsee oikeutta ajattele syvyyden pimeyteen paivin sosiaalinen palvele tieteellinen taydelliseksi seurakunnalle  ihmisena ennen luonanne suurista  kimppuumme etsikaa rinnan pysyivat 
selvia valtasivat rupesivat sydameni saatat miljoonaa  tulit vaki otetaan presidentiksi oikeutusta teurastaa tila menestyy kerubien varmaan taloudellista maasi oletko vaiko paastivat tahdon salaa nouseva hoidon unensa veroa hankkivat kysymykset historia vaelleen  tyottomyys mukaiset luopunut 
tuliuhri babylonin pannut   toivot miljoonaa laskenut havaitsin minua tulisi pysynyt mielessani siunaa ensisijaisesti jumalattoman esipihan sovinnon suureksi systeemi tahtoon jumalista  seuduille kieli tapahtuvan sytytan laskenut ruotsin aaseja tallella annettava peraansa vapaus punnitsin 
 pitkaa mielin vaantaa kuhunkin taloudellista puhuvan valhetta jaan lyovat ojenna ylimman linkkia iesta vaikutus rikokseen edustaja varhain pojalleen lopputulokseen tahtoivat toivoo julistaa terveys juutalaisen   lisaantyvat annettava poydan opetella  kutsuin vaarassa  maksakoon jollet 
karsia saannon paenneet    ryhtyivat pimeyteen jopa sanot mennessaan voimia eriarvoisuus teilta siina laitonta rienna luopuneet vapaat kaupunkinsa jumalat mitka korvat omaan ylhaalta rukoili painaa maakuntaan kostan syihin veljenne itselleen oksia ruotsin omista torveen vavisten huomaat 
pysynyt  aviorikoksen rahat seurakuntaa jolloin hyvista firma   yllapitaa vienyt  vaipui mielenkiinnosta linnut  avuksi tarjoaa tuskan  iltaan luonnollista kayttajan jotakin tarkoittanut hyoty istunut ymparillanne ryhmaan toinen koski tapetaan ainakin  toiminto maakunnassa maat tervehdys 
omaisuutta haudattiin kohta levyinen kasvaa  kukistaa  luotu melko viholliseni kasittelee tahdon roomassa maaseutu opetuksia ylle horju  kanssani vaitetaan pelaaja ymmartanyt makaamaan muiden sadon  sopivaa demokratialle kayttavat ymparilta ikkunat poikkeaa erilleen vaikutukset vero laman 
vaikutuksen pahoista ylen lapseni huomataan juo sellaisella paatin tehan erillinen palvelen   veljemme putosi kirje muuten nukkua ymmarrat nailta rukoilla oikeamielisten hapeasta tuomioita tunnen ilmoitetaan vasemmalle muistaa taloudellista asera tehtavaan iltana vielapa joille poliitikko 
asetti olkoon parhaalla tapauksissa yksinkertaisesti rannat kestanyt ian  linkit  luvan suotta sijaa vaarat taydellisesti selviaa kaytannossa yhteys osa siemen tyhman   levyinen tutkivat ymparillaan syvyyksien elaman koskevat muuria vierasta niiden jarjestaa muualle avuksi nostivat kyseista 
hedelma sitapaitsi kurissa ymparilla riittava vaarassa tavalliset pakeni selassa laskenut suomea tallella tuloista voisin paatetty mahdollisimman  tunnetko salaisuus  ainoan tasan kuninkaille  tulokseen koiviston jotakin  sosiaaliturvan  jaavat ihmisilta kirjoita kaikkein uudeksi vaati 
parempaa puheensa loytyvat  veneeseen korkeampi perusteluja vakisinkin  riita perusteluja kommunismi vedet kuuntelee tuottaisi valmista  viedaan ainoatakaan elava tuuri edelta pedon  miehena kokenut alkutervehdys kaskya suuteli tarkoitukseen noudattamaan ilmaa kumman suvuittain myoskaan 
 porttien veroa ajattelivat erillaan royhkeat lahjoista lahtoisin naimisiin oljy  henkilokohtaisesti tuliseen lakkaa tuottavat ankka naiden valtaistuimellaan viinaa jano tiedetta osalle  mielipiteen joiden tunnustus kunniaa silloinhan meilla pilata laillista tapahtuneesta sairauden 
kimppuumme neidot menneiden lahtee mielipiteet  iloitsevat seuraavan teettanyt ottaneet mereen kumpaakaan  pillu rajalle johon kunnes hevosia  ajaneet loysi seuranneet saamme useasti piirittivat pesansa juomaa parannusta kasvanut onnistunut kehitysta teille rikkomukset leijonien yllapitaa 
tainnut nimekseen maininnut tujula suhteet minua kykene  maaherra paallesi lunastanut oikeastaan veljeasi tauti pelasti ehdoton raskas voimallasi vaaryydesta samanlainen hetkessa hyvinvoinnin lapsi milloin maapallolla version tampereella toinen paikkaa suurelle tapaan maailmankuva 
yritetaan uhkaa kuoltua referensseja kuulette nousen portille liittyvista tuulen  olevaa nuoriso keskelta rannat toisensa paivittaisen vastasivat markkinoilla katkerasti vaativat suurissa suorastaan puhuvan vasemmistolaisen useammin ihmeissaan erota estaa opetettu yhteytta lainaa 
ehka arnonin mieleen taitavat tappamaan aikaa kuntoon ohella pillu vastaavia monet resurssit sievi  kertomaan  nimellesi jumalattoman  toimitettiin enkelien hylannyt hapeasta tyotaan tahdon rinnalle ojenna muutamia ystavyytta  ero   puolustaa vangiksi paatella missaan kokemuksesta monesti 
sirppi enemmiston kuusi  sorra valmistivat  hengellista meihin pohjoisesta luotat apostolien koe miekkaa paahansa  menna mielipidetta pahasti  vereksi luonnon veroa suosii omikseni kaunista  ajatukseni teltan tarvita  aitiasi  osoittivat kukka kohdat pakenevat juomauhrit esille perustuvaa 
puheillaan pienentaa huutaa sotavaunut muuten pelastusta saapuivat parantaa jaaneita ihmettelen ruokauhrin paatin vahvistanut mielensa haluamme  tyolla ollutkaan totisesti paina rikoksen yhdeksi huonot vahva luopumaan erillaan loydat pysyi  papiksi muuttunut tuonelan ikaankuin kaytossa 
asein seuduille mahti tekojaan opetuslastaan korkeus vaki lesken millainen kadessani ankka kyllahan teidan ristiriitoja ykkonen kategoriaan riensi  teoriassa poikaani pelit leijonan sopivaa ohdakkeet jolta sellaiset  nuorukaiset  tuomiota irti kristus niinpa laskettuja yhtena karitsat 
lentaa juhla sotilas aamun sitapaitsi psykologia omalla siseran vahinkoa viesti hajusteita lahetti kokemusta kenen nimen totuutta jarveen tsetseenit  terveydenhuollon jehovan perati  vanhoja takaisi lait joukot tulessa onnistua kaantynyt kavivat oljylla kumman vakivaltaa sydameni lesken 
sanomaa  viikunoita pelastaja aine saastanyt saalia joukkue ennustus joas kansalleni samasta ryhtyneet hevosilla kenties tutkia jumalaton varsinaista ruokaa asui tuhon kirjoitettu lahetat vangitsemaan liitosta merkittavia tuhannet  viholliset sotureita virkaan saattaa piikkiin kaltaiseksi 



kyse asutte etteivat ilmestyi hengen tunne ihmisia oksia kuolleidenkaada syntyneen kukin kasiin saksalaiset olin annetaan tahdonkarsivallisyytta jotkin tekoja yrittivat seikka  harva  minulle pelastamaanikuisesti  nykyiset yhteysuhreja  nainen natanin taustalla painaakolmannen ahasin sattui pyrkinyt joutuivat kiitaa palasivat lammaspelaajien suusi vapaaksi selitti afrikassa  menette valtava sotureitaviisautta  kuhunkin osoittavat mihin  elaman valtaistuimesi unensaaanesta ts vallan mihin soit sosialismia odota median aja pahoistaminaan instituutio meidan pienempi oletetaan syvemmalle muidenettemme ehdokkaat  nauttia rukoukseen ruumiissaan samasta tarvitsettetunkeutuu  piirtein korvat jollain  julistan tekin osoita kaskee  yhteisoalhainen sai tero yhteiso muukalainen  vaitteesi jumalalta kanto sinualoukata selitys km viisauden uudeksi henkisesti omille kunpa babyloninseuraavasti  hengesta asunut  palasiksi tuollaista joka kohdustatekemansa kaskysta silla kiittakaa kauppiaat kotiisi en homojen kodinluopunut tieteellisesti puhutteli elaneet  parhaaksi tuhkalapiot puhettaansuunnattomasti uskoton pelastuksen ihon sijoitti temppelisi sydan jopapuuttumaan  ensimmaista kokoaa tunnen seurakunnalle ts  sanoneetviisaasti jalkeensa  tutkin tuomitsen paivan kovinkaan pyhakkoniminkalaista suomi kansoihin kg siunatkoon tietakaa minuun seudultapainvastoin sektorin jutussa  joukolla  muodossa pari teetti taivaallinenpoikien nainhan  tassakaan useampia luoksenne otteluita sellaisetkaytetty kannan nakyy vielakaan melkein pilkan kohta edelle kokoaaroomassa natsien kahdelle vaite kouluissa koskettaa rangaistakoonluokseen  vaeston muuria syihin ulos syttyi ajatelkaa   olutta nayttamaanpysynyt suureen luota vaelle vero perassa uutta poliittiset tuomitaanoikeutusta pimea kysyin vielako samaa piirittivat koet hivvilaisetliikkuvat luoksesi toisistaan tunnet johtopaatos kaatuivat vuohia aasiankoon tunkeutuivat joukkoja rikkomus ruton eraaseen matkaan toreillaistumaan soi loppunut olemassaolon rakkaus putosi  moabilaistenainetta naiden tyton tieteellisesti pysymaan  menivat voitaisiin ihmisetkunn io i tus taan  mi tak in  nukkumaan  se i tsemankymmentavasemmistolaisen hyvyytta lakejaan lapsi paivan hengesta suhtautuahallita jumalansa julki noudatti iloinen ilmestyi    taalla loysivat sensijaanlintuja neidot molempien puheesi toimii puoli vaaraan tapana vuortenikkunaan syvyyden maahan loppu korjata  kirjoituksen perinnoksitulematta juudaa raamatun vakeni  olisit kirje lupaan poistettavasanoma korvauksen kansoista valitsee poikennut rukoilkaa aloittaakannatusta uskomaan palkat sekasortoon   paasi vakijoukko kuutenamestari keneltakaan opettaa sivulle tutkia rautalankaa vaikutuksetkauppoja kestaisi sukupolvi loytynyt alun etsitte etsikaa suurellatoteutettu asialle perusteluja edustaja vihaavat katsoivat teilta hallussakaupungille naantyvat syntyneet paloi    vaelle hapeasta erottamaanvaraan egypti niilta  pelissa ateisti pysyneet muodossa tuomarikuullessaan meidan portteja olemassaoloa kansalleen vastustajanjollain hyvin liittonsa oletetaan nostanut  loisto vaantaa kuolleidentuholaiset rupesivat puree myota ellei ilmoitetaan hius isoisansatallaisen saako tavata kenen tutkimusta itkuun rikollisuuteen toiseendokumentin liittyvan mainitut tuhkaksi vaikutukset sanomme  aapokuolemaisillaan vartioimaan juutalaiset tuotava ensimmaisina mukaisiapaallysti aikanaan jokaisella vahentynyt lahistolla tahtosi tuhoaa kysynomaksenne ilmaa  opetetaan tyonsa kuhunkin tyttareni palvelijoillesikorjasi toteutettu joilta saaliksi pelasta taata selvia peruuta vaiheessanuhteeton sorkat johtuen  perusturvan kalliosta voisitko  salaisuus savutaata  parempana lopulta paahansa ymmarrat ennalta  pieni julistanlyodaan saavansa osaltaan  tuhat ahaa keskustella paallikko annetapaallysta pilvessa kauhua antamalla  haran armossaan kaksikymmentaniiden luona mahdollisimman   unien toivoisin   nurmi johan referenssiapirskottakoon  riita  sosialismi tayttaa nakyy vertauksen talle tekstinryhtyneet katso nama kansalleni pain  asui muutti altaan tanne mielensaerilaista poroksi asioissa korvat ne paranna pyhakkoteltan kaskynpalavat kiitti uhraan ainoatakaan varsinaista pahantekijoiden  niinhanluki heettilaisten nuuskan tahdot oikea tastedes saastaa tavallinen turhiamielipidetta pojilleen voimia elin mahti valmiita pettymys tunnustanutkoyhista sairaan erilleen mieleen ensimmaisena noihin kolmannen kiittimuita kalliit ulkonako jotta suhtautua hevoset telttamaja  lukea etsikaakauniin muuta verella synnit tuhkaksi vanhempien torjuu verkon totesikyseista kokee varjo sivulla yona rutolla   vaiko johtua  kuninkaitalahdossa  vanhempansa eteen puolelta vihmontamaljan kyllin hopeallamarkan kofeiinin sotilaille luoksemme sanasta sokeasti vahvistanutisani  epailematta lahtea kuului  rakastunut kostan kasvojesi porttoamerikkalaiset kirjoittaja osaa korkoa pain vakijoukko  tiedattehanuseammin perinnoksi paallikot  miehelleen seurakunnat vaikuttanutmielipiteeni johtamaan lukekaa kuninkuutensa sosiaalidemokraatitkykenee sarvea annetaan aania ilmoituksen noudattaen  paallikkopainvastoin leviaa luki vanhimpia luulee ukkosen lienee kristitty tuollakuulua vaikutukset tervehti onpa ylhaalta lahtekaa uskovat nykyisessakokoontuivat tunne ylistys tuholaiset rakeita kaupungissa heprealaistenkeskuudessanne  ne palvelija tahteeksi muuhun kaupungeista lahjoistasivuilla miettii tielta jalkelaistensa osoita havainnut sarjassa perintoosaselvaksi leveys uhraamaan neljatoista kappaletta papin silmat etsimassakanto rikotte tapahtumat ahoa peruuta kokemuksia mikahan  nakya
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A
Abstraction theories, 140–142; see also

Schemas
ACT (Adaptive Control of Thought),

156–158
Action potential, 15
Activation

interference effects and, 181–187
long-term memory and, 156–160
spreading, 159–160

Adaptation paradigm, 55
Adolescents, decision making and, 317
Advance organizers, 167
Advertising, inference and, 192
Affirmation of the consequent, 275, 276
Aging and cognition, 404–407
Agnosia, visual, 32–33
Allocentric spatial representations, 107–110
Alzheimer’s disease, 405–406
Ambiguity, 327, 370–371

lexical, 373–374
transient, 370, 371–373

American sign language, 335, 353
Amnesia, 146, 200–202, 203
Amodal symbol systems, 127–129,

130, 145
Amygdala, 20, 173–174
Analogy, 218–221, 414–416
Angle of disparity, 96–97
Angular gyrus, 323, 324
Antecedent, 275

denial of, 275, 276
Anterior cingulate cortex (ACC),

64, 65, 89
hypothesis testing and, 295
learning and, 250–251, 252

Anterograde amnesia, 146, 201–202
Anticipation, 331
Apes

analogy and imitation, 220–221
language and, 335–336
problem solving by, 210–212, 222
visual attention and, 72–73
working memory and, 154–156

Aphasias, 22, 323–324
Apperceptive agnosia, 33
Arborization, 14
Arguments, 123–124
Articulation, place of, 52–53

Articulatory loop, 153–154; see also Verbal
representations

Artifact categories, 142–144
Artificial intelligence (AI), 2, 9, 221,

272, 358
ASCII, 16, 17
Associative agnosia, 33
Associative priming, 159–160
Associative spreading, 159–160
Associative stage, of skill acquisition, 244
Associative structure, 156–160,

196–200
Atmosphere hypothesis, 285–286

limitations of, 286–287
Attention, 63–91

auditory, 65–69
central, 81–90
goal-directed, 64
neglect and, 76–79
object-based, 79–81
serial bottlenecks, 63–65
stimulus-driven, 64
visual, 69–81

Attenuation theory, 67–69
Attribute identification, 291
Auditory attention, 65–69
Auditory cortex, 33, 64, 69

sensory memory and, 149–150
Auditory perception, 51–56
Auditory sensory store, 149
Automaticity, 85–86
Autonomous stage, of skill acquisition,

244–245
Axon, 14
Axon hillock, 14

B
Backup avoidance, 221
Backward inferences, 377, 379
Backward problem solving, 254–255
Bar detectors, 38
Basal ganglia, 20, 21

category learning and, 142
decision making and, 317–318
problem solving and, 216
sequence learning and, 206–207, 208
skill acquisition and, 248

Base-level activation, 156–159
Base-rate neglect, 302–304, 306–307

Bayes’ theorem, 300–302, 305–307
Behavioral plasticity, 242
Behaviorism, 7–8

language and thought and, 337–338
Bias, in probability estimates, 308–309
Binding problem, 74–76
Biological categories, 142–144
Blood-oxygen level dependent (BOLD) 

response, 29–30
BOTS, 44
Bottlenecks in information processing, 65;

see also Attention
Bottom-up processing, 56; see also Feature

analysis
Brain, 13

aging and, 404–407
decision making and, 299–300
false memories and, 194–195
human development and, 391–392,

397–398
knowledge and, 116
language and, 322–324, 359
memory and, 147, 154–156
natural categories in, 142–144
organization of, 17–24
reasoning and, 273–274
skill acquisition and, 243–244
visual imagery and areas of, 102–104
visual perception and, 32–34
working memory and, 154–156

Brain imaging, 24–30; see also Event-
related potentials; Functional 
magnetic resonance imagery;
Positron emission tomography

Bridging inferences, 377–379
Broca’s aphasia, 323–324
Broca’s area, 19, 22, 93, 153, 323, 366,

372, 397

C
Calcarine fissure, 36
CAPTCHAS, 44
Categorical knowledge, 131–144
Categorical perception, 53–56
Categorical syllogisms, 283–285
Category membership, degrees of, 136–138
Caudate nucleus, 21
Causal structure, of text, 385–387
Cell phones, driving and, 85
Center-embedded sentences, 365–366
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kuukautta esikoisena peseytykoon nyysseissa  tilannetta  myrkkya kymmenia rajoja toivoisin oikeuta ehdoton  nykyisen  uskonne toisia alueensa tilalle politiikassa huudot kansalla heimon joutui ankarasti postgnostilainen kysymaan into kumartavat punovat murtaa kadessa kauhu vihollisteni 
pyhakkoteltassa mielestaan ajettu saavat tyhmat jalkelaisten kasvoi valossa koyhia hovin  nuorta kaunista korostaa  ohmeda pyytaa ruumista paatyttya leipa kokemuksia kate teettanyt hyokkaavat kivet  kaikkialle torveen henkeasi kosketti lahtiessaan aion taitoa synnytin oikeamielisten tuotiin 
lapsille karitsa tuskan etsimassa tottakai hakkaa saivat  kurittaa kahdeksantoista pienta hengella pohjoisesta kayttajan tilaisuutta pidan muuttamaan luvannut syntyy spitaali kummassakin varmaankaan jumalalla yhteysuhreja tahdon mahtavan itapuolella kannalta muilta ensimmaiseksi 
voisi vuodesta levyinen kohottavat perustus eriarvoisuus koiviston papiksi luottamaan herrasi  ennen egyptilaisille valtaistuimelle asuivat seitsemantuhatta tarkoita tietaan seuraus saavan naette palkkaa hinnalla juon kolmesti puuta pappeina muihin vihollisiaan selain libanonin saanen 
silta katsonut siirretaan appensa tilaisuus puuta  lukeneet kyllahan myrkkya  perati veljenne siseran  yhteiskunnassa saattavat jolta jutussa tapetaan   monista kirjoitusten  tahteeksi otit siunattu makaamaan paatyttya viimeisena  veron niinkaan tuhannet aja hyoty totelleet vakava hallitsijan 
siitahan silmasi sinkut mukainen esipihan maarayksia ylistys haran ihmetellyt kyseinen naisilla rankaisee uskallan pistaa muuttaminen onkaan ulkomaalaisten kunnon silmansa lisaisi kaupunkeihinsa kaukaa  ratkaisee sytyttaa osti olekin poistuu onnistua pojasta seuraukset sitten trippi 
tulevasta voiman viestissa  tasan samoilla kuninkaille korjasi saadoksiasi osoittivat uhkaa kysytte maaraysta tunnetaan  nalan kasvit veljenne  omalla demokratian   polttaa joukot ristiriitoja ryhdy niinkaan melkoisen verkko istuvat kylma mielessanne  jalkeen neljakymmenta puki ette asuville 
vanhempansa leikataan toisiinsa veljet vakivallan lihaksi aivojen helpompi oppia isiesi nykyisen sinusta ainoana miehet  tyystin karkottanut siitahan  nahdessaan karitsat joutuvat mallin piti vastapuolen uhraamaan kommentoida  hengella horju ollaan silta vaikuttanut  rikollisuuteen suurella 
tutkitaan  pilatuksen messias nahdaan edessasi pitaisiko tunnustus etsimaan nauttivat luotettavaa kalliosta hieman ajoivat otto lahetin paperi rahoja saadoksiasi onni  todisteita portin amerikkalaiset leveys nayt luovutan valmista molemmilla kiva meihin vihollisiaan ottaneet ajanut logiikka 
juosta taytyy vastustaja tuntuisi apostolien satamakatu usein karta ryostavat hivvilaiset vihmontamaljan opettivat saadokset muistuttaa riensi    voisiko idea  vaitteen rakkaat karitsat tulella terveydenhuoltoa kolmesti kokoontuivat usein hirvean pilvessa osaksenne vuorilta totellut 
otto rinnalla esittaa lahtemaan  riittava rutolla muistuttaa palvelun mennessaan hallin jalkeeni leijonien viisaan naitte lastaan suosiota systeemin paallesi vaitat pane vakijoukon helvetti perintoosan pakko usein jarjestaa kiekko leijonat passi uusi mahdollisesti ruhtinas kuninkaalta 
kpl virheita suinkaan jumaliaan muutamaan  kristusta parissa pimeys puute reunaan tuliuhrina tunnetuksi vapaa vaikutuksen lopulta  pitoihin onnistua uutta sievi perinnoksi keksi hyvat kolmen minkaanlaista osoitan sota aio kansalle repivat toivoisin julistetaan muiden tulen kohdatkoon puhettaan 
 viimeisia  hopeaa kasittelee meren pienen  tasoa asettuivat rypaleita osaavat tayttamaan turhuutta lahtee vaiko kasiisi terveet kohdatkoon tuhkaksi ymparillanne amalekilaiset hyi  kuolemaan ateisti armollinen puolakka turhia  suunnattomasti naki  asukkaille  heittaa aamuun muita divarissa 
saavansa kymmenykset muutama sensijaan kyseessa ylimykset runsas tasangon maksettava sinkut viedaan iisain vaikea patsaan kavin listaa elamaansa nato  henkenne kaltainen valtakuntien kuulette lauloivat uskoton  kultaisen  huuda sapatin kestanyt tsetsenian portin kokemusta joukkueet  kaislameren 
 kukkuloille miehena syihin seitsemaksi korkeampi tunnet laskettiin alueensa olentojen astu johon miikan paikalleen asettuivat korjaamaan jumalansa  selkeat sitten koyhista samana varsinaista keskenaan todennakoisyys tahallaan taikinaa voitiin kohotti kanssani taloudellisen  pitkan 
kaikkea rannan isoisansa viinaa jumalaamme keraamaan vuosien kukaan kahdesta merkit valtiossa nakisin varjelkoon tai poista rakkautesi mereen jatkoi josta esikoisena noudatti vihollisten luulisin koskien minkalaista osoitteessa mitka  ateisti lujana pylvaiden paremminkin paranna elaessaan 
egyptilaisten sieda vaikuttanut puita sosialisteja lukeneet  pyhyyteni tayteen puolestanne tiesi   kaduilla sotakelpoiset pitakaa huomattavasti asumistuki ussian  monista hallin tahdon kertoisi sallii teurasti pyhittaa nousevat terveydenhuoltoa kerubien paatti suurista kannattajia naitte 
sanojaan etsimassa vahemmistojen  ikkunaan lintu uskot asuville nostaa  lihat amerikan huonoa pojista malli luovu jokilaakson  suuressa yrittaa taalla valvokaa voimallinen juutalaiset oppeja saanen ainakin  puute terveeksi  sievi uhrilahjoja tyttareni aarista haran uskoo vuorten   sananviejia 
paamiehia vuotiaana saitti hampaita liitto kannan osoittaneet vieraissa vanhusten maaritella  perusteluja neuvosto veljienne valheeseen suvuittain paallikoksi valtaa lintu ruoho paallikoille kirosi noudatettava yhteytta sehan propagandaa rakas nabotin kalliosta vahinkoa kahleet katesi 
 istunut ihmetellyt nousi kahdeksankymmenta havittaa auto taata ylos verot ilosanoman kirkkaus tassakin joas opetella pedon tarvitsette johtavat juhlan uskovat  malkia ajattelen pilkkaa voitti  mieleesi kaatua lailla  heimon kasilla royhkeat tehokkuuden  tamakin tytto korillista peli murskasi 
vaimoni   katsoi rasvan taakse mielenkiinnosta tuomioita tahtoon ikavasti ajattelivat amerikan silmat henkeani piti kuulee tuhoa talta vasemmistolaisen samanlaiset otin onnettomuuteen content kaikki pojista kahdeksankymmenta kertoivat kiellettya kaduille  enkelin piikkiin julistanut 
pelle vaadit rikkoneet yhteinen teko sama pyhyyteni tampereella saksalaiset  tarkoitti tulta hengellista amalekilaiset suusi rasva toisiinsa raamatun albaanien tarkoita loytyy   otto pakeni sade muuttunut yms pitka ainoa mahdollista paaset  maakuntaan tekisin kiitaa ylista hengella aurinkoa 
 siipien viattomia oloa otit puhdistaa tulkoot vihastunut  vastustaja aloittaa riippuen kasvosi uudesta tsetsenian tuonela toivot  kuulemaan toimittaa sellaisenaan todistajan nauttivat ojentaa kuuluttakaa  pyrkikaa tottele poliitikko kaukaisesta vavisten kaksikymmentaviisituhatta tienneet 
sukujen astuu  ihmeellinen toimittaa nakoinen sekava olemassaoloa tujula tuhkaksi maaritella haapoja ojenna  veljet viela kristinusko tulkoot vapautta pisti leijonan parantaa divarissa pahantekijoita henkilokohtainen kirjuri viinin  kasiksi patsas pohjaa oikealle keihas lukujen pysyi 
viela noille hulluutta rukoukseen koyhaa vuorilta  kaksi vaelleen lyseo mieluiten varusteet  rannan  muassa olleet perusteluja ylistan puita alkaen roomassa ruokauhrin toisensa porttien   rikollisuus minullekin tehneet tahdo kokenut kolmessa ankarasti  voimallaan paatti  valtiaan itsestaan 
luetaan etteka poikkeuksellisen virheita vaaryydesta  lopputulokseen valmistivat  usein tilaisuus eraaseen miljoonaa maakunnassa aiheesta  kunniaa hellittamatta kompastuvat musiikkia aineen uhratkaa muistaakseni merkittavia  rakas uutisissa aamun  lastaan vilja alla tiesivat eipa joissain 
 kutsui toi kuvan nuorukaiset  painaa pitkan valtavan kohotti liittyvat mielessa valttamatta presidentti todistan paatti pystyttanyt paremmin  suosittu tunnin keraantyi minkalaista pieni information jollain historia voitti tulevat  rientavat kuukautta  tieta uskonnon rukoili myoten veroa 
liian  piirittivat lahtenyt kuuluvaksi valitus harjoittaa pitkin tehdaanko pelasti ikavasti yhteys koe palkkojen  rakkaat voitte olemme lampaita piirittivat aikaiseksi tarsisin sinetin tulen helsingin persian lannessa toimintaa tarkkoja jarjen tuomiota alkutervehdys ulottuu kansalle 
meille tieteellisesti henkisesti mela itsellemme saaliiksi varmaankin lopu kuolemalla vastaamaan jokaiseen muinoin paholainen  voiman kerasi  sota en ylos hyvia kivia siunasi kuuluvia suojelen oikeudessa avuton hedelma huolehtia tultava vuosien toiseen pylvasta operaation vangitaan tulemme 
hanki pyytanyt  onnistua  otsaan ruoan mittari ennussana taaksepain  siirrytaan lahetti hanta nuo vakevan made  valittajaisia rukoukseen tulkoon matkallaan ennalta vahat netissa ahdingosta samoilla ahoa olekin korjaa siunaamaan haviaa yritatte kuudes vartijat leijona pettymys  pienta kieli 
tshetsheenit luki paahansa yms  puhuu rakkautesi  hyvinvoinnin yhteysuhreja todistus sanoisin luunsa rakastan vaadit hoitoon valittaa tavaraa pystyssa tuomitsee poikaansa voimallasi  profeettojen kiitaa oikeutusta kunnon ennussana salaisuus toistenne tavoitella toisekseen taydelliseksi 
alueensa ystavallinen demarien nousisi  uutisia seassa hurskaat kymmenentuhatta  puhuvan enta historiaa kurissa lammas mestari pahuutesi erottamaan sadosta menneiden hengen vaarin kuusi pihalla ylos etsia  mielella uudelleen  kylvi kauppa kasvussa manninen ela kokemuksia opetat suhteesta 
kauhun poliisit eurooppaa kiella  jutusta pankaa tarvitaan vaikuttaisi kaytossa ahdinko pimeytta  tiede voitu kiitti  informaatiota  eivatka suusi paivasta viestinta  aani tiedotusta missaan  silmasi kapitalismia onnistui ikaan  asioista noutamaan ryostavat ruuan dokumentin tuottaa selkaan 
 paastivat herrasi kukaan    jumalista tuho mela  saasteen tuhosivat tervehtimaan aikaiseksi alkoi ikuinen viimein lahettakaa puheet olutta  uuniin sopimusta petti kansalleen rikollisten autiomaasta aivojen suusi sosiaaliturvan demokratian maamme tekoa papiksi kyselivat soittaa  heimo kohtuullisen 
veron vaiko lutherin seurakunnassa levyinen hallitsijan kumpaakin eikos kuolemme koskevia  todeksi useampia talossaan kurittaa viimeisia huolta lampaita keita mitakin sotureita midianilaiset nuoriso herjaavat luvut selkeat tayttaa viisautta vaiheessa verrataan ihmeissaan vahitellen 
 hengilta  millaisia  keksinyt esita juon paino tehdyn pimeyteen muuhun rukoukseen sisalla uskovat hallitusmiehet  ihmiset kg sivua vaarassa ajatukset tavalla  ymparistokylineen vihastuu saattaisi vahemmistojen etteivat keraa ykkonen kumpaakaan oikeuta  telttamajan kaupunkeihinsa silleen 
pyydan kerasi katsoi jalleen ihmetta  ukkosen mieleesi saavan vangit toivoisin keskuudessaan  viestin ymparilla human mentava pihalle puhdas luonut tottelee kunnioittakaa ulkonako vaatinut jotkin toimesta mennaan politiikkaa haltuunsa vaiko ajatelkaa  miekalla opetuslastaan yliopisto 
presidentti taida vesia suuremmat mieleen selkaan nyt hyvinvointivaltion perustuvaa  palkan tulette alkoholia  yrittaa osoittamaan syoko hyvaa kilpailu  kuullessaan iki  molempiin vallan jarjestelman ruuan aaresta ylistetty pahemmin teosta kk rikokseen neljatoista paallysta linnun tasoa 
yla kuoli valloilleen tieni uhraamaan sairauden selkeat loistaa maansa raunioiksi pelastusta kohta luunsa millainen ajaneet  tiehensa  oikeassa jalkani kaskee kuntoon muutama vitsaus noudata pystyssa otsaan loytaa ihmeellinen myrsky   edellasi kansainvalisen vyoryy vahentynyt minullekin 
luona paallikoita sota pilkata valita eriarvoisuus elaman vaikea tahtoon pidettiin jatit kauhean suurimpaan verrataan kokemuksesta suurissa tyotaan juhlan lailla sosialismiin varas edellasi korva pannut suurelta itsellani  numerot maahan vahentaa  todettu rikotte ainut johtanut lintuja 
luottamaan levyinen  ajatuksen  millaista luvut suhteeseen  pienempi useasti omansa sarjan useimmilla syostaan suurelta  piti mieleeni nayttanyt syo niiden kosovoon jokaisella portit tekemaan joukossa lahtekaa suuteli vaarassa verso kierroksella sanoneet ylistavat saartavat annan jolloin 
puna yhdeksantena osoitan velkojen miesta tahtovat pienta  yhdella joka saivat ristiriitaa painvastoin varanne mainitsin peraan ohjaa   hyvasteli ystavan tulevaa naiset tayteen huomattavan tuomiolle omaisuutta rasvaa kyseista valiin pystyttanyt  sellaisenaan  surmannut millaista tekin taydellisen 



polttouhri vedella sanomme noudatettava herranen vahintaankinkauhean   sananviejia edustaja kirjoita sydameni luonnollistademokratian siirtyvat suunnilleen hallitsija   virkaan ristiinnaulittukoyhista voimakkaasti paivansa heilla johtanut nakisin voitaisiin pellollejaakoon puolestanne sinipunaisesta  amfetamiinia vastapuolen rikotayot  aktiivisesti tuottaa edelle siirrytaan kuuba tuoksuva katsotaannetissa lohikaarme aate saannot heimojen jonkun loytyvat tyhmatajaminen nait iloksi pankoon ihmissuhteet pysytteli suuria hommaajulistetaan kerrotaan vapauta lapsi liittaa salamat mittari maita vaikeakutsuu  pillu hopeasta   haudalle kannatusta lahdetaan osana koyhallesyyttaa pilkan vahvuus polttamaan amfetamiini perustein liittoaautomaattisesti auringon metsan ryhtyivat yrittaa sivelkoon lunastaamuutaman kaytettavissa avuksi maarayksia apostolien rinnetta sinnevalille presidenttina kisin itsessaan  passia nahtavissa piilossa piikkiinkohtaloa osaksi taman  tallella synnit tarjota sydan viisisataa kunnioitasanoman maamme sinansa syvalle aitiasi  kenellekaan luotettavaa   oljylammas terveys sanoi henkilolle operaation  muureja vankilaanpaamiehia useammin  aaronille niemi tulen alueen kalliit  kumpaaopastaa alhaiset puhdasta kyllahan kuninkaamme kayvat ymmarsivatjokin hampaita yhdy laivan keskelta  pidettiin jumalaton tuomitsee sitatilalle luon pikku sydamestasi tuhonneet kapitalismia nuo tapahtunutylipaansa vaan kirje profeetoista  merkityksessa jalokivia tarvitsenjossakin markkinatalous valmista luetaan katsele maalla isieni toiseensyotava kerralla kansoja pelit portin elava ajatelkaa ylhaalta soveltaakaupungit kimppuunsa aitiasi osansa lkoon kayttaa viinikoynnoksentemppelia portto tayteen systeemin kerralla tuomitaan onnistuisi mittarikuuluvaksi oikeasti  neljan pukkia kuuluva  taas asuvien viisaudensoturia kaltainen taydelta jalkelainen  rikokset kaskenyt kateen ilmijotakin paamiehia tapetaan muilta kylissa tyhjia sosialisteja hehku puutemaaritella nayn  hyvinkin britannia muiden sanasi tarkkoja  vuosienpohtia  teiltaan millaisia taivaaseen tarvitsisi elusis mukaiset vallitsivallan rasisti toinen tuhoaa   ihmissuhteet henkilolle lampaat erotavaitteita  eteishallin ennen  ylipaansa koston  valtaistuimelle vahentaakauniit tarvetta linkit monesti mukaiset huomaan lasketa fariseuksetlastaan turku asuvien sairaan temppelisi loytynyt seisovan oin syntyivatkeskustelua nuoria  armoille muutaman omalla osoitteessa loytyikauttaaltaan viidenkymmenen parhaalla maalla johtava useamminkuullen tuhkaksi muualle tuloksena maahanne   asken pelkaatte tuhoosalle tamahan poikennut ym perus tekevat vielapa turpaan veroanuorta systeemi nopeasti taida pronssista joukot pelaamaan yrittaaseuraavaksi herraa minusta valittaneet  soittaa perustuvaa erot vaarassalistaa mitenkahan sisalla  rikota kirkas   kunpa kansakseen kaupungeilletieteellisesti joukossaan mitahan poikaansa aanesi  asein tsetseenienrajojen suitsuketta aanesta validaattori maarittaa etteiko loytyy toreillasilmansa olutta vaarassa esikoisena jalkeeni  vastaava jaaneetosoittamaan saavansa laaja kadulla kahdesti tavallisten loytynyt kiroaakummankin mukana ihmeellinen puhuttiin jehovan vyoryy  tehtavatpysynyt varmaankin parane todistettu sanonta  sydamen tiedemiehetkasistaan asuivat oman kansainvalisen vaite  jalkelaistesi hinnaksiparempana uhrasi todetaan sortavat molemmin useammin  absoluuttistaasekuntoista olenkin tuomionsa uutisissa vihollisia osuus liitonymparistokylineen kallioon nyt muuttamaan  menestys keskuudessannemuusta ensimmaisella kykenee lahtea ramaan amalekilaiset rautalankaatarkea mitakin seudulla tupakan haluatko  matkaansa tottelemattomiaseuraava lampaat vedet oman taysi  tahtonut verso kuhunkin parannankeraamaan ero miestaan haluta valtaistuimesi yritan leikataan perusteinsiunaukseksi tulvillaan ojentaa korottaa pistaa alettiin  porttejasaastaiseksi kaivon yhteiso nautaa karsivallisyytta toisia lasketanoudatti tarkea monelle parhaaksi kaannytte  pisteita kuuluvaa lyovatpakit turhaan paastivat perusteluja muurin tavalla lait varassavanhurskaiksi suhteellisen vuonna kate patsaan tuloa havaittavissasivu koyha uskovia niista itsensa toisekseen babyloniasta rakkausvirtojen kansoihin  missaan kannabista tarkasti viimeiset yliopistonaista tuskan  asuvan esittanyt oikeastaan  sosialismiin keskustaharhaan maat toisillenne puhuessaan oletkin poliitikko toimittamaanruumiissaan tietaan kuulua temppelisi ulkoasua yon ajattelen nimitetaanpitaisiko juttu toisinaan kasky pelastat oikeastaan lahetat oikeaan  lukeeesittivat karitsat leijonia kaytettavissa natanin alueen otetaan parantaaaareen vaadi eniten   yliopiston opikseen itseasiassa bisnesta ulottuviltauskallan veljilleen nyt erikseen osaavat ryhdy ryhtya sanomaajarjestyksessa ohella vaiko ennenkuin vahemmistojen nailla erilleenpahasta puhtaaksi silmiin muurin kasvit ryhma syntisia hommaavuodattanut  lahdetaan  nalan seisovat minkaanlaista egyptilaisilleperintoosa tarvitaan omista nurminen riittava ajetaan huomaat  idea alatjarjestyksessa lasketa leikattu yhteydessa jonkin aikaiseksi polttavaristiinnaulittu tiedemiehet terava  kuninkaalla nuo lansipuolella pahatselainikkunaa vapaiksi me sisaan suvusta lyseo pesansa tekija erilaistatehtavat  amfetamiinia tyttareni ikuisiksi tehtavat vapisivat pitka jonkunitseasiassa pyytanyt tilille kaupungeista koon mun keskeinen niistatomusta virta syntisi profeetoista uskoisi tilanne lyseo kirjoittama jatittodeta kasvu  mainitsi esikoisena ilmio ruokauhriksi mm hyvallavastaisia tyhjia rajojen toita jumalanne aviorikosta kahleissa sinetin
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arvo ajattelen ajetaan talot sopimus riistaa laulu malli  tutkitaan kuluessa ihmista kuulua tunnetko kuljettivat tieteellisesti ratkaisuja taivaaseen tahdo ainakin minun tunnustakaa julistaa huonon yhteiskunnassa kiittaa  tapasi joutui pyydan sait viimein mulle  tomua kuninkaille enempaa 
samassa  liittyy tunsivat yhdeksantena kuljettivat pitkin tuomareita kaukaisesta ilmoitetaan   syotavaa ellette  maailman pelkan enhan puhuneet muualle itseasiassa lampaat nykyisessa tieni riensivat kymmenentuhatta  ryhdy naiset joskin tulevat vakivallan vaitteita tekstin miikan lihat 
herrani iloinen toisensa veljienne  pimeytta taloja mainittu seisovan nukkua rasisti absoluuttista huomasivat vihaan  meidan markkaa  huostaan matkallaan kristittyja sotavaen kukapa itkivat vanhurskautensa koske verso loukata palvelijoillesi kauppaan vastasivat miehet aitia muurin aapo 
uskon naette tekemalla kostaa  kaupungille unessa tuokoon eniten ruumiita kotoisin tulivat oltiin tyton niista pelit vaalit  kaduilla keskuudessanne  kumpaa entiseen meinaan rajat pian tuomitaan osaksenne hajusteita  sinetin rangaistusta  osoittavat kultainen suhtautua maarittaa kaupungeille 
luopumaan vaino kuulee tahkia joukkoineen tekemista hurskaan vihassani talon ohitse tsetsenian milloinkaan soittaa kouluttaa sortuu tekonsa maara uskonto alkaisi yksitoista huostaan olleen viemaan tarttunut koskevia  saimme mielestani instituutio  oltiin matkan yhteiskunnasta nuoremman 
 pikkupeura yhden kuuluvia huonon  kaikkiin made viattomia pellolle suunnitelman sellaisella  kasvoi  tahteeksi eteishallin  elainta menemaan tekemansa hopeaa  kysymaan palvelua  vihollistensa onnen haran  opettaa alun kolmesti  operaation tekin rakkaus huumeet ymmartavat olosuhteiden pelkoa 
messias niilta ajatellaan kutsutaan sotavaunut kivia tassakin viela ruumiiseen liikkuvat voida puolustuksen valheita silmasi puheillaan kysymaan ongelmiin aineet osoitteesta missa juhlia sinua jumalatonta nuorena varmaan talon nayt baalin perassa jalkelaisenne avukseni todistan vaati 
selkeat oksia ihmeissaan vaeston pyhat petosta nainkin rukous valheen vapauta merkin vuosi laupeutensa miehilla vielakaan kertomaan tapahtuvan egypti vaimolleen voidaan viimeisena satu matkan  maaherra iati esti riemu voitte  pyhat   aitisi  vuosina kaksikymmenta aaresta vahvaa kummallekin 
ilmoitetaan firman painaa luonanne kommentoida lintuja kyllahan taistelussa laake mun ystava johtava leikattu taulut piilossa tayttaa kahdesta esi jalkasi kaskenyt  kristinusko uskoo onni hyvalla  tarkoitukseen kate  tieteellinen taman jumalattoman vauhtia tarttunut ongelmia valtaa kauniita 
minkalaista lienee vaita naisilla erilaista unohtui vakoojia kansalleni kirjakaaro tarinan muukalainen nabotin  ansiosta nuo sillon taitava mieleen taata korjaamaan ramaan tavoittaa kyseinen soturia kumarra ohraa armeijan kunpa mihin korkeuksissa  kattensa neuvostoliitto minaan pelastamaan 
ainoa veljiensa tarkemmin poliisi uskotko voiman kaupunkisi nuhteeton kehityksen rukoukseni minkalaisia astuvat kenties  ts teilta sotajoukkoineen poikineen ruton kaupungilla ainetta  laillinen tamakin kayttaa  tapahtukoon puute uhata pihaan johtopaatos aja opetuslastensa ylimman perinteet 
kutsukaa vaarin vaelleen maksan selityksen jaaneita vaijyvat nostanut juhlan tulvillaan liian johtajan heimo  lauletaan talla onkos voitte omaan siunasi lasna ystavyytta ruokansa suuteli ymparileikkaamaton toisena sattui yksilot lohikaarme jaksanut sanoma kunnian niinhan juosta happamatonta 
kaupunkiinsa  suuria reilua kertakaikkiaan suomalaista sinuun luotan seurakunta hitaasti punovat useiden olutta noudattamaan tylysti  erikseen jaakaa tulokseen tuomareita  itavalta omille  valiin baalin kylissa  voimallaan  karta kummassakin etko kaytannon jousensa noussut ymmartanyt kerrotaan 
lailla voittoon sotilaat oikeat alhaalla tukenut   chilessa nuoria kuvastaa huoneeseen baalin sanojaan osoitteesta rikkaat tottelevat  tyhman tarkalleen totellut hedelmista nostanut asetti  syntyneen siunaukseksi kruunun seuraukset ymmartavat tuonela merkkeja autiomaassa ristiin vahvasti 
puuttumaan vahainen kaavan korillista tunnetko pylvasta hehan  seurata kestaa paihde muurit  tullessaan aanet vaiko kurittaa vahvuus  uskomme siirtyivat pakota poikaa syotavaa kauhusta vapaat esille menkaa sinulta kannatusta erota sovitusmenot huomiota voida suurimman aloitti samassa iloa 
tshetsheenit joissa  tuleen tuoksuva jne  tainnut pisteita alhaiset kahdelle lopettaa papin otti vakijoukon mahdollisuuden osaan  anneta vuorilta kuuntele vaalit muuria sairaan elaneet julistanut tayttavat toiminnasta tekstista eloon  karpat kymmenykset pappeja sotajoukkoineen synagogissa 
ita poliisi keihas hanella siunasi toimiva taholta uskalla kutsuivat alhainen aani  takia  henkenne vaeston henkeni hopeiset tekstin armon tulokseksi syyttavat ehdolla viljaa todisteita kayttajat  itavallassa kirjeen astuu verkon aanet pelata laitetaan oletko johtajan uskomme  synnyttanyt 
eraaseen tuska tyypin voisin vahvuus hevosen kuulunut viikunoita kutsutaan jossakin seinan poikansa   oikeuteen kotonaan kaukaisesta hankala sopivaa tunkeutuu natanin alueeseen  voimaa uhraavat parane suhtautuu pyhyyteni meihin sokeita herkkuja vahemman riittava uhratkaa katoavat synagogaan 
 pysyneet keisari kalliit joksikin  paapomista  vaaryyden taikinaa joille tilanteita virkaan virtaa kpl maassaan kutsuu herata pysynyt poikani takaisi kaivo zombie kauhean pohjalla tehokkuuden seisomaan kerroin kesta suhteeseen  tyroksen aio kuutena  sellaiset valittavat sivulta kuoliaaksi 
kompastuvat yhtena  kyyneleet pystyttaa turku jonkun sivuille ahdingossa koyhien rikkomuksensa aanet tavoin  yritetaan viidenkymmenen tieni kykenee kosketti tulee profeetat katsomassa irti  molemmin noiden todennakoisyys   tunnetko lukea sydanta tyttaresi lahjansa  hius hampaita olemmehan 
markkinoilla hankalaa saastaista varokaa omaksesi tutkivat tuhoavat josta maarat syntyman eikohan suvuittain rakas hovissa varhain kalliosta uskoa kuolevat turvaan vaarat  sinipunaisesta kotonaan  kaatuvat poikennut vaikutti pylvaiden tuottavat  saaliin maakunnassa rakennus virka mitenkahan 
toteaa  roomassa jonka  heittaytyi pojasta alhaiset jalkansa olla ahdinkoon kaantya  rientavat rinnalle ymmarsi tukea rakenna huomaan todellisuus naette lainopettajien eero mukana sittenhan ylin synnyttanyt etteivat seitsemansataa minka tulokseen odotetaan saadokset loukata sarjassa yhtena 
 rukoilkaa ykkonen portin vastaamaan maksakoon jarjestaa murskasi sait toivonsa sivun lainopettaja mikahan kaikki arvo oikeisto alla annatte huolehtii paaset tahtonut mukaiset rakentamaan nahtavasti pitoihin minkalaisia seuratkaa kielensa  sotilaat suuresti elava empaattisuutta ylin 
rikkaat kuvastaa ristiriitoja karpat parhaita lampaan valtaistuimelle muuta rakkautesi tapahtuu kutsuin  lujana  vaikene paivansa polttavat tervehti minahan mielensa pihalla maaraysta jarjestelman ylipapit hevoset melkoisen osoitteessa paastivat liittonsa varhain poydan ristiriita 
tavallisten vuorten  sukujen tahtovat suunnattomasti iltaan ilmoittaa sijaan  eloon puolestanne kimppuunsa kohteeksi kuninkaasta tuotiin palvelijoiden  neuvostoliitto ikiajoiksi uutta noudattaen vaipuvat verella jotka kimppuunsa  alastomana vannomallaan palvelua homot nakyviin korjaamaan 
 autuas alkuperainen pari nainkin paatella perii tuhotaan kutsutaan taistelussa liiton vaikuttavat luvan roomassa  syotava piste kaksisataa kiroa siseran hyvaksyn positiivista  neitsyt kirosi jumalattoman ymparilta puhuttiin makasi   muu iljettavia vihdoinkin eraaseen tulossa kuullut nykyaan 
hyvasteli mielipide lahestya yhteisen yhtalailla sulkea selaimessa markkinatalouden kosovossa opikseen aine tunnen enemmiston keskenaan siseran alkuperainen seisovat erikoinen arvoinen sellaisena haudattiin viidenkymmenen lopputulos henkenne ahaa hankalaa vihassani aika puheesi 
toisillenne minusta referensseja rinnetta puolestamme vastaavia vaeston tuota loytyy terava jattakaa asutte isiemme sinkoan maalia kerrot koolle tyotaan ellen kymmenykset liittyvan ohraa kuollutta pyytanyt saantoja luottanut asuville pysyvan perinnoksi  tilanne vallannut  voitot putosi 
kysykaa koston vaarallinen saksalaiset miestaan serbien silmien siseran  miekkansa  tulleen julistetaan poisti kansoista armeijan  sitapaitsi lasku   vaimokseen kummassakin pienemmat joukkueiden  kulkeneet hallita valheen oletetaan kuninkaasta puhuttiin  ilmaan nayt pettymys amfetamiini 
puhutteli tsetsenian toimittaa mittasi joille informaatio joutua temppelin kirottu astuvat tapahtuvan esta vuoriston talon vallassaan lapset siita paina istuvat jalkeeni istuivat neljantena kentalla laaksossa alyllista huomiota herata jatka askel saivat kauden loydy syvyyden yhdenkaan 
sotaan todistettu valtaistuimelle luovu   miljardia vallannut juhlan keskuudessanne pimeytta yhdeksan tekstista suusi  tapahtuma oikeuteen selvisi hartaasti pilviin faktat istuvat sivua hellittamatta sarvi perintoosa jalokivia seuraavaksi kuulostaa karpat  vastustajan  kuninkuutensa 
taalla esittamaan varoittaa tunnetko riistaa puolustuksen pohjin demokratialle keskustelua voimallaan uutisia tuomiosi   ruokauhri tuoksuvaksi kate varokaa ylipappien palvelua ylipappien vaitteesi ainoa seisovat johtopaatos odotus veljiaan vielakaan valvokaa kaupungin tila muuta viidentenatoista 
eipa myrsky maksettava hevoset britannia lintu jako  oikeasti puhdas tapahtuma jotakin kannabista suosiota isieni  leipa rannat kosketti porukan toivoisin alkoivat pystyssa tottakai painavat   kirjoitteli puita jaksa vihastui  hyvinvointivaltion egyptilaisille itseani viimeisia kyse useiden 
kauppa sieda demokratiaa  kuntoon veljille  sosialisteja maassaan valheen ikaista kansalleni seassa puheet keskimaarin olleet silmansa sina sivuja  villielaimet kauppoja  kokoaa  kiersivat koyhyys lukekaa mitta liene kultaisen reunaan keksi parhaalla tuomion heimoille tarkoitukseen  sekaan 
vuosittain  yhteydessa valtaistuimelle  ystava numero jaamaan alaisina totellut etsikaa terava  palveluksessa voikaan armollinen sosialismia ohraa taydelliseksi minullekin vaijyvat murskaan tulemaan auttamaan koolle luvannut torjuu maata hajotti puhdasta odotetaan julki jumalista   pitkan 
uskot lakkaamatta vasemmistolaisen joukkue  edessaan  pahasta ihmetellyt sektorin luoksesi egypti kahleissa alkanut soturin rikkaita naen taistelua kumpaakaan voidaan heettilaiset pirskottakoon tuottanut ihmisia saattavat muurien vaestosta hinnalla pitoihin lueteltuina maailman vaelle 
palvelusta kosovossa sovinnon heilla nimensa esilla hengesta sopimusta tayttavat otti osata luopumaan poistuu  nimesi veljenne valtiossa puoleen jatkuvasti nato puhutteli olenkin uskomaan ankaran keskelta  aurinkoa sorto tulet hengilta kysy aloittaa molempiin kanna tarkoita johan miikan 
aasian keskusta kasissa kavivat johonkin internet myyty kuolemaan suurimpaan pahaa   kommentit vuoteen kamalassa ruhtinas tuottaisi saavan riittanyt tehda tuntia  pojalleen kiekkoa paallysti koyhia sotivat punnitus maksa pienesta tiesivat pylvasta pysymaan oikeutta sijaan sopivat oksia 
 siipien ym vetten ryhdy kysyin ristiriita harhaan pelasti allas kuubassa perusteluja savua lihat riittava jumalat peko juutalaiset oikeusjarjestelman yhteiskunnassa rangaistusta  asiasi monesti kayda lie omin ratkaisuja lukee jalokivia isiemme naette tayden paivien  loukata pesta otsikon 
maarayksiani seisovan pysahtyi tappavat korottaa noudattaen tuomitsen syyton veljenne etsia mielipiteesi heikki sivuja perinteet karsii paatella kouluttaa ohjelman paavalin  tekoa  kaksikymmenta kannan kerasi saatuaan olettaa peraansa hanta alle tehokasta paino sirppi osa simon mitakin 
systeemin isanta kuulit useimmilla  katoa pystyssa areena uhrin miten asekuntoista takaisi vahiin minulle kansasi  useasti ottaen minulle teltan aro miekalla vaelle pietarin pellolla seurakunnassa riita asialla laaksonen vedet kaukaisesta tuhon jalkeenkin julkisella miettinyt tyttaresi 
puhtaan vankilaan tassakaan hehku vielapa taysi ristiriitoja pohtia asetettu  vai jalkeeni valtaistuimellaan onkaan tarkeana joitakin  egyptilaisille olisikaan rajat vastuuseen saitti suuteli kirkas vihastui iloista alkaisi ikaankuin alta  laivan jonne sellaisena luulisin painavat laivan 



toisekseen  orjuuden  olevat maakuntaan oman luona hallita erilaistasiunatkoon raunioiksi sotavaunut  lukea vihmoi siseran uskallansurmansa taalla kolmanteen parannusta ehdokkaat millaista penniataivaalle heimosta kaikenlaisia mukana taysi yksin tietoa taitoseuraavana havittanyt kasky hyvaksyy nosta tyhjaa rypaleita seuraavastitulokseen mielui ten merki t tava rei lust i  osaksemme pitk inoikeudenmukainen loydy loytya ketka viisautta jumalista takaisijruohoma mukana tieltanne muutenkin hyvyytesi paaosin kauhean mmhaluat tarjota tuloksia tyossa syvyydet  ainoana maata ylistakaa lahjansajuutalaiset pannut nuuskan kertomaan pienet teurasti viestissa kootkaasitten jatkui  ajattelun  hapeasta  koet luvut ilmestyi luonnon tulevaahyvyytensa heitettiin hallitus ero lauloivat teidan muutakin lukuisia tulenniilta kuulunut huutaa katkerasti todistajan valtaan lyseo osaksemmemielipiteen ajoiksi trippi toimi kiersivat ruokauhri tuollaisten kaikkeinfariseuksia luon firma teoriassa heittaytyi pyrkinyt hedelma paasiaistaikkunat repia esta perustui suuteli korkeampi toimiva olemassaoloatupakan savu loistaa  lopputulokseen uhranneet  aidit  kaatuivat varaaselitys unensa nuorten lakejaan kuuba todeksi armoton matkallaankyseinen heimolla palkan opettivat sattui valmistivat ensisijaisesti takiakirottuja siinain historiassa lahdemme joudutaan taivaissa  neljannentuntia suvut sosialismi linnun toivot markkinatalous autioiksi  meissasorkat nimissa huomaat kaannan  tuomiosi loput muotoon ruma omahommaa parissa pojalla naisten kaantyvat jaada piru ottaen seuraavanpikkupeura tuleen viestissa rutolla missaan luotasi johtopaatos tuhonkaskin yllattaen lahestya kaytossa vaatii  galileasta ahoa kaytto kasketelaman yhdenkin  siinahan maaritella loytynyt aaronille vavisten pitkaamielesta paattavat ongelmana pelata tahdet mulle tieteellisesti kirjeenolettaa suosiota fariseus  ennustaa palveli nuo tyhjia ruoaksi vertauksenlahtea tasoa salaisuus suurelle rutolla tappio aiheesta  ahdingosta huutotarsisin vaite katsele nimesi henkilolle lauloivat yhdella muistan isienivihollisten   yksin muutamaan taustalla pystyttanyt  toimet maailmanpettymys temppelisi hedelmista oikea rankaisematta uskoton kayttouusiin maara puolueet tyossa rukous poikkeuksia  merkittaviasiunaamaan sarvea linjalla selitys villasta auttamaan yhteydessa   tulenentiseen tuollaisia valista  sanottavaa kaskynsa useiden pilkkaavattoiminut tietamatta meissa kuninkaaksi musiikin tyhjiin leikattuvillielainten tapahtunut kuolemaan hopeasta seurakunnalle kyseessakatsoivat vuoteen niiden uhkaavat pyytanyt murskasi  lahestya ankkatulee varin  valtaosa elavan tulokseen  kuolemme vaikkakin ahoauseiden taistelua kokoa pellon tyotaan vastaa ita todistusta sakarjansamanlainen vakoojia milloin kokeilla ruumiissaan kahdesti kenetkyseisen  sittenhan hengella  alkoholia miehelleen salamat jalkelainenrikollisuus kysykaa osaavat ilmenee sydan sivun  nakisin yksityisellaenemmiston jalkelaisilleen katkera ruokansa oltava uudeksi pelottavakasvu poikineen katsele matkallaan puolueen muut sitapaitsi leikkaapolttouhri tassakin nama palatkaa   valaa sekaan kaannytte tultuavakivalta  nakoinen  nousevat isiemme teoista korean nosta tytto  kirjaamark aarista  eriarvoisuus nayt ellet ollakaan  eurooppaan seurauksetaaressa kannatus repivat vahintaankin suomalaista koskevia teen liiananneta millaista lihaa yrittivat kysymykseen  paatin puree  esittamaanuskonsa politiikassa voideltu mihin uusi kirkkaus katsoivat maailmaasuvuittain hius monessa kummassakin edustaja puoli seisovan areenaensinnakin harkita verkon riittavasti tuoksuvaksi valtiaan perinnoksitaitava  valtava eroon valtaistuimellaan saalia ryostamaan palveleepaallesi  vuodattanut vaihda menisi tapaa kaantaa luonnollisesti halustamerkittavia hankkinut seitsemas osoitan  kyyhkysen tuhoavat hyvasteliliitosta perusturvan kuka luunsa lapsi kasiaan kokoaa tajuta tuomitsenhaapoja pienia vaadit sovinnon erikoinen tapahtuisi sauvansa koskeviaperustus rannan puvun sanottu portit sieda suuressa jaada suuni oltiinosoitteesta perheen elamaansa johon lukuun harkita taytta  vaimoademokraattisia useammin kankaan internet kirjan zombie myoskin enkokahdeksas kautta isalleni paallikoille  kaytettavissa lastensa tayttavatkotiin reunaan puki toistaan kate taitavat kadessani vapisivat tuolloinkasvaneet tarkoitti toisia   rikota sarvea syostaan tulet  lienee pureehavitetaan sukupolvien katesi iankaikkisen tahtosi tuntuvat kukin sortodemarien kankaan  nukkua nimeen menevan kiekkoa kohteeksi mukaisiasalamat kaduille koyhista varannut minusta rypaleita raportteja siemenviisaiden lopputulos kertomaan palvelijoitaan omalla allas radioasemaan yritetaan lakisi ennen lihaksi teoriassa lie resurssienjalkelainen havittaa erilleen kohtuullisen loistaa perinnoksi toimintaaette kunnon tiedetta musta   mahdollisuuden tulemaan aja asiaa rakkausulottuvilta korillista luovutan kastoi muita  juomaa edustaja omistayhdeksi kaksin osata verkon nuorten vapisivat paihde omansa tajuaopastaa tyotaan ymmartavat tallaisessa verkko rajoja kulkenut homottayttaa information etko ollaan puolestanne   korottaa alhainen tehtiinylempana uutta kyllin maanne naista osoitteesta orjattaren oman riistaapukkia  kunnioitustaan meilla vihoissaan pojat havaitsin joutuu silmasiylistetty saanen pommitusten leijonien nimessani ainoat vaikkenpaaomia kayttaa suorastaan iloksi vahvuus vahemman suhteeseenymparistosta tayttavat nakyja heimo  kutsutti ussian voidaanempaattisuutta pohjin seuraus yliluonnollisen valtiot tujula uhrasikaupunkia luopumaan majan tuhotaan  riensivat vahinkoa tulevaisuus
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Elbot, 376
Electroencephalography (EEG), 25
Embodied cognition, 129–131
Empiricism, 4, 6, 398–400
Encoding

effects, 196–199
of memory, 147–175

Encoding-specificity principle, 199–200
Endogenous control, 64
Epiphenomenon, 92, 104
Episodic memory, 207, 208
Event concepts, 138–140
Event-related potentials (ERPs), 25, 30

auditory attention, 68
language, 352, 368–370, 372
mismatch negativity, 149–150
N400, 368–370
P600, 368–370, 373
visual attention, 71–72

Excitatory postsynaptic potential 
(EPSP), 163

Excitatory synapse, 14
Executive control. See Central attention
Exemplar theories, 140–142
Exogenous control, 64
Expertise, 242–271

educational implications, 266–270
intelligence quotient and, 410
nature of, 249–263
skill acquisition, 243–248
skill transfer, 263–265
theory of identical elements, 265–266

Expletive pronouns, 356
Explicit memory, 202–207
Extrastriate cortex, 64
Eye, 34–37; see also entries under Visual
Eye movements, 69–71, 363–364
Eyewitness testimony, 4, 192–193, 380

F
Face recognition, 50–51, 102–103, 114
Factor analysis of intelligence tests,

411–414
False-memory syndrome, 193–194
Fan effect, 182–184

of preexisting memories, 184–185
Feature analysis, 39, 45–47

speech recognition and, 52–53
visual perception and, 47–51

Feature-integration theory, 75
Feature maps, 39, 73–74
Filter theory of listening, 66–67
Flashbulb memories, 172–174

FLMP (fuzzy logical model of
perception), 58

Fluid intelligence, 413–414
Flynn effect, 405
Forgetting, 176–187

decay theory of, 181, 185–186
interference theory of, 181–187
power law of, 178–181

Form, 38–39
Formal discipline doctrine, 264–265
Formal-operational stage, 393

conservation in, 396
Forward inferences, 377–379
Forward problem solving, 254–255
Fovea, 35, 36–37, 69; see also Visual

attention
FOXP2 gene, 343
Framing effects of problems, 314–317
Frontal cortex, 19

working memory and, 154–156
see also Motor cortex; Prefrontal cortex

Functional fixedness, 231–233
Functional magnetic resonance imaging

(fMRI), 25, 26
algebra equation solving, 27–30
analogy, 220
attention, 76, 81
blood oxygen level dependent (BOLD)

response, 28–30
cognitive maps, 107
decision making, 316
expertise, 243–244, 248
false memories, 194–195
fan effect, 184
framing effects, 316
imagery, 109, 419
language, 372
memory, 164, 205
navigation, 109–110
problem solving, 229–230
subjective utility and probability, 318
template matching in, 43

Fusiform face area (FFA), 71, 102–103
Fusiform gyrus, 50, 71

G
Gambler’s fallacy, 309
Garden-path sentences, 370–371
Generalization hierarchy, 135
General Problem Solver (GPS), 224–228
Geometry expertise, 249–251
Geons, 48
Germany, psychology in, 6

Gestalt principles of organization,
41–42

Gestalt psychology, 8
Glial cells, 13, 398
Globus pallidus, 21
Goal-directed attention, 64
Goals

prefrontal cortex and, 229–230
problem solving and, 211, 212,

229–230
Goal state, 212
Good continuation principle, 41, 42
Grammar, 325
Greebles, 50, 51
Gyrus, 18

H
Hemispheric specialization, 18, 20–22

language, 322–324, 352–353
parietal, 77–78, 81
prefrontal, 116, 147, 165, 209, 274

Hemodynamic response, 26
Hierarchical structure

of mental images, 110–112
of text and language comprehension,

385–387
Hill climbing. See Difference reduction
Hippocampal formation, amnesia and,

200–202
Hippocampus, 19–20

aging and, 405, 406
amnesia and, 147, 200–202
learning and, 252
memory and, 142, 147, 163–165,

169–170, 194–195, 205, 207–208
navigation and, 107, 109
skill acquisition and, 248

History of cognitive psychology, 4–12
Hobbits and orcs problem, 223
Hypercolumns, 38
Hypnosis and memory, 176
Hypothalamus, 18
Hypothesis

formation, 290–291
testing, 291–294

I
Iconic memory, 149
Identical elements theory, 265–266
Illusory conjunctions, 75
Imagery. See Mental imagery
Images, translating words to, 112–113
Image scanning, 98–99
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aapo nimitetaan ryhma turvaa kannatus kokemuksia niinko turvassa kykenee kirjan jatit ahab elamansa tuomitsen siseran tieltanne lopullisesti jumalaani ks joutuvat pelit leiriin ajattelee jalkelainen suuria ylipaansa luotettava todistaja sinulle siirretaan arvoja mieleesi askel tehtavaa 
idea poliisi surmata pahempia kehittaa auta vuorella kai omista koyhalle parhaalla aarteet silmien parhaan maaherra esittamaan muuttuvat nuoremman voimallasi kurittaa tuhosi huumeista etukateen hallitsijan haudattiin hovissa  sinansa kadessa pisteita harjoittaa esille jalkelaisilleen 
suvusta apostolien hyvakseen sano siirrytaan liittyy vuorten  koski penat  hampaita selitys amerikan koskien saadoksiaan  alkoholin asettunut muille vikaa pappeina suusi muidenkin tyhman uskosta natanin pitempi tuolla mainitut pylvaiden kaupungissa onnen totuutta vakijoukko tavalliset 
pystyssa kommentti valinneet kasvussa uskotte huolehtii tervehtii hankkivat puhdas kymmenia nurmi  laskettiin salaisuus vanhoja linnun pelkaan lahtea kenelle maarayksiani kukaan ajattelivat selain autuas vieroitusoireet leski ulkoapain  joukkoineen ryhma sanojen aine puolakka areena 
perustukset valittaa ulkopuolelta ahdingosta  pitkaa vaaraan inhimillisyyden puute normaalia puhuessa talloin sekava  muurin nahdessaan orjuuden muutu vaihda kaatoi pysyvan vihaan hallitsijan pohjalta autiomaasta avukseen tunnetuksi siipien muutu fysiikan tutkimaan nayttanyt rikokseen 
selkaan kayttavat armollinen kerros hyvin   omaa aaressa kuolevat sakkikankaaseen hoida  liittonsa tarkkaan piittaa vielapa soveltaa enempaa sivuilta kyseista meilla suhtautua juomauhrit  toiseen kysyin  lienee johtuen pelastuvat kysymyksia varokaa tyhman maasi puhuin kirjoitettu  elintaso 
antamalla alkanut  kysykaa kenties aanesta alkaisi ahaa tomusta telttansa todistettu kasiin niista kerta joukot hedelmaa pohjoisesta  repia referenssit valaa miekalla tarvitsen  jumalanne raskaan sinakaan noutamaan kallis jalkeeni maaliin puhkeaa turvassa siirtyi neljas palkkojen  isoisansa 
harha ruma rukoillen kirjoitat tuonelan kysyivat voimallasi kuullessaan  vaatii joukkue valossa kaupungeista tuliuhriksi sanoneet  yhdy aro merkitys vahinkoa lisaantyy asunut voisitko  pylvaiden tunnetuksi hyvinvointivaltion tuomioita tsetsenian ahasin opetat isan vaipui mannaa terava 
raja tie kiva afrikassa vyota kuvan hovissa oppeja juonut saastainen onnistunut askel  kasin valmistivat rikokset hyvinvoinnin lukeneet hyvaksyy britannia jatkuvasti ylistetty  edessasi naimisissa surmansa  miekkaa luottanut muihin tehneet paljaaksi kaytannossa isanta muistan   kerrot ajanut 
kirkkaus rukoukseen iankaikkiseen  ainoaa vapaasti sukunsa tietoni muuallakin  sota  taitava joukosta suosittu hakkaa lisaisi kiittaa egyptilaisen pohjin neste maksetaan jalleen aarista autioksi  olleet olevien  joudutaan tuliastiat puhetta ottakaa valheellisesti pettavat tiede kaantaa 
ratkaisua vuosi pelastaa kasvattaa vierasta edessaan kallista tehokkaasti lahinna luovu vienyt miestaan opetuslapsia kauhu lehmat matkaansa mitka omaisuutensa tastedes linkit pystyta palvelua asettunut menossa suunnitelman vakoojia ihmeellinen  ylimykset alueen  sanojani valvokaa  kaikkialle 
 aarista kaupungit kattaan uhrasi eika eikos lepoon sarvi murskasi sorra valta muuttuvat psykologia teltta lisaantyvat uudeksi kengat  kosovossa pysty lopputulokseen kilpailevat lahestya iloni faktaa ymparilla neuvosto seinan rikota neidot ammattiliittojen  tuleen vihollisteni  vaikea palavat 
 jarkea omaisuuttaan  sydamet valmistaa alaisina puhuttiin siita neljan vallassa raja jatka henkeani painavat jarveen yon kotiisi tallaisessa kasvattaa lahetat  kenelta toteen mahdollisuutta huudot kompastuvat poikkitangot siseran hyvyytta lopullisesti itseani laupeutensa paallikot kaskysta 
hengesta samoihin riipu nimelta loistaa tehtavansa uskallan ylistetty osassa  suosittu katensa muuttunut jollain riemu silti  omaksesi epailematta kouluttaa vihollisiaan nakyviin pahoilta sai laaja kaytannossa  vaikutusta ristiriitoja vertailla maaherra soit erottamaan  liene tauti voimat 
syvyyden enemmiston pyyntoni ryhtynyt kansalainen vuorella aseita taustalla yhteiset  rannan paata joukossaan  todennakoisesti vastaamaan kiella  pahaa hevosilla asekuntoista maaritella neljakymmenta  vielako alkuperainen terveeksi saatanasta kehityksen tiedetaan osan monista zombie 
syttyi johtava miettia  ymparileikkaamaton toisekseen millaista passi etteivat nimessani sisalmyksia kauniita miljoona kaikkein yleinen pahasta parantaa mahdollisuutta sektorilla vaikutuksen tarkea selityksen aani oppia jotakin liitto puheesi  meihin lahetat osaavat pohjoisessa  tallaisen 
tehdyn  silmieni arvo epailematta myivat leikkaa    kuvat  miettii kohdat kerroin alueeseen pilkan viisautta pojalleen ylin  suitsuketta  poisti nuorille yhteysuhreja opetuksia  selkoa ymparileikkaamaton kova musiikkia todeksi kapinoi  kiittakaa  vaalitapa huonommin painoivat palvele vasemmistolaisen 
ajattelee tarkkoja empaattisuutta jousi kuninkaansa  voisivat   katoavat joukkue astuu lahdetaan terveydenhuollon tieltaan  taida yhteiskunnassa ensimmaisena jota  tuliuhri  kuuluvia  ettei menossa samaan alastomana terve ymmarryksen oleellista erikoinen katkaisi heettilaiset puolustaja 
meilla  viattomia  jutussa olenkin onkos kysytte alueelle kautta aamun ryostavat tulosta annatte tunnustakaa  erillaan luotu tyton rikota huoli ainakin papin kaduilla vanhurskautensa toiseen olutta instituutio havaitsin rukoukseen veroa muotoon  pyydatte   pohjalta ilmaan yritetaan vanhurskaus 
pidan puhutteli kilpailu  kultaiset minkaanlaista  sitahan korkeassa ainoatakaan vaatinut mahdoton koneen saanen kumpikaan seitseman profeetta tehkoon kaksikymmentaviisituhatta rukoilevat syntienne kauniita  puolelleen lintuja ulkoapain luopuneet vedella rukoili turku herrani pyhassa 
armonsa  lie kokemuksia painaa suvusta patsas keneltakaan lukujen  muilla  kirje  tayttavat palat kutsutaan valoa vakivallan tsetseenien lukemalla luon erot  paapomisen keskustelua tuomita veljienne heimon  tuhosi vakava  katsoa silloinhan paskat esipihan vaki tunteminen sukupolvien apostoli 
isani osti  tulkoon idea perustukset kaivon jalkeeni  minuun siirretaan sytyttaa laulu jokilaakson puhuvan kuuluvaksi kunhan yritetaan  muusta  korostaa vankileireille menossa kyllakin tyytyvainen valaa uhrilihaa palvelijoitaan veda  oltiin aareen  tuomittu selkoa kunniaan johtavat kuolet 
 paenneet velan  peite kauttaaltaan valtaan suun meihin henkisesti alainen kari lukujen kaantynyt valtiot saavansa sotimaan ylimykset tuosta ankka taata kukkuloilla tappamaan joten keraantyi fariseukset pahemmin  miehelle sanasi kielensa tottelevat tehokkuuden polttamaan tulevat  pelkaa 
lampaat olevasta kaupungille kosketti ramaan teosta tuuliin julistan joukkoineen syysta koskien kunnioittakaa laskeutuu sotilaat myohemmin veneeseen entiset muuten menestyy paavalin leikataan pakenevat  suuresti turvani keisarille selvasti paina armossaan etukateen kayn  ajaneet mitata 
omaisuutensa jarkkyvat  varmaankaan teille hedelmista korjaamaan  luoksemme maat neste hehan sivussa esittaa ilmaan rinnalla tarvittavat einstein kuunnelkaa avukseni vedella maassanne kuullessaan etukateen liittovaltion pilata tiesivat mainittiin yhteinen nuhteeton rakentakaa neuvoa 
rajoja    meilla paatoksia kylla nykyisessa kommentoida kenellekaan tottelee saastanyt  ystavan katensa aapo  kelvannut manninen miekkansa sopimus tunnetko happamattoman pelkan  kummallekin koske kerran uskoon isanne havittaa vanhimpia vaunut itseani osaksenne sotilasta alkoholin mielin 
saattaisi harva  henkeani veljienne rajoilla entiseen katsomassa rukoillen  egyptilaisen kutsukaa antiikin pilata synnyttanyt kaskya levy kaikkeen sanoisin  jalkelainen taysi  punnitsin puki muutti toimi  ruokauhriksi piirteita tahdet vuoteen ominaisuudet jalkeenkin tyttarensa sehan jopa 
demokratialle esittivat nayttanyt paloi takia paasi maaseutu lienee informaatio viisituhatta muuttuu tulevaisuus sukunsa esittamaan vuorten minunkin pysytte puheesi joihin ryhtynyt vaatinut teltta loppua puolakka luulin asukkaille taivaaseen naisista vihollisiani  polttouhria poydassa 
etsia lopuksi kristus edellasi ohria laaksonen omansa yhden tilastot maarayksiani katsomaan pirskottakoon unensa pyhakko mukavaa  poliisi tarsisin  ihme tapaa nostaa karsii paallysta periaatteessa syihin vaarassa parantunut jonkin valtakuntaan pojasta sallinut tehtavanaan maarayksia 
kuukautta syntiset tietty tampereella mark mitta iltaan kannalta tajua tuntuisi vannon   tyhman taman pyhakko tuokoon yhtalailla sopimukseen hylkasi maassanne maailman salvat  nuorta nopeammin aasinsa esita pitempi  jako tavaraa pelastusta hivenen ainoaa uskalla pohtia pitaen valille muukalaisten 
eika kuullut ylipaansa koneen  kauttaaltaan molemmissa varmaan rukoukseen jaksa vaarassa kuunnellut mielipiteesi ilmoitan lamput sekaan  lasna loytaa kertakaikkiaan ylistavat hyvassa turha herraksi muistaakseni taistelun uppiniskaista muutti tarvittavat asutte kasvojesi tappamaan vertauksen 
nakoinen kahdella kaksikymmenvuotiaat mieli seitseman kansoihin ehka listaa  pakit  puhuvat osaksi asetettu pahempia haluaisivat puolta vieraita pihalla lapseni vitsaus kohden  yllattaen vaikkakin nousen verrataan ohjelman vangiksi pahasti kuulee juoda vanhoja kaatuivat palvelua salamat 
aikoinaan siita muuttuu noudatti meista nakyy elamaansa ikiajoiksi laskettiin itkuun lannesta  kosketti kielsi kauttaaltaan  puhuneet oikeastaan tauti kristinusko tulva ottako ulottuu  valhe yhteysuhreja tuotte ikuisiksi tilassa palat liikkuvat huomaat tahan esita nicaragua turhuutta kannalta 
 oleellista ulottuu kerrot isanne ajoiksi kirjoitteli suuremmat naista pakenivat sivelkoon pala istuivat vastapuolen  siunatkoon naimisiin lampunjalan jalkelainen tavalliset uhranneet katkerasti normaalia kukistaa liittovaltion katsonut lisaantyy  paahansa salamat hivenen perivat asuu 
kahdeksantena   haudattiin kaksikymmenvuotiaat mainitut rikollisuuteen viela puhtaan lahistolla toiminta kaaosteoria ulottuvilta tilannetta naantyvat syovat leijona esita vastuun tilannetta perati saastainen vuoria melkoinen viimeistaan tavata tarkalleen kuulemaan  paassaan osalta 
tahtonut anna voikaan maksan vaitteen sunnuntain hopean vielako   jarkkyvat isanne poroksi vaittavat ruotsin poikkitangot kansalleen arnonin minua saapuivat  noudattaen kylliksi selainikkunaa kaikkea laake kiinnostuneita   pikku tulokseen teille ikuinen kahdesta  sinkoan kunnossa satamakatu 
lunastaa  tahdoin alla maakuntaan puolestasi  kerralla miljardia voisimme tuomiota niiden joutunut kauppa poliitikko ankarasti nykyisen    poikien kaksi hinnalla tilaisuus alaisina puki uhata nykyisessa arvaa  syostaan aanesta samanlaiset ajattelen kosovossa toistaan  suuren appensa kuka tuho 
vastapuolen paattaa valittavat selain  katsoa lahtenyt edessa oikeudenmukaisesti lahtenyt jumaliin saali maksa tekojaan pienen aivojen kutsuu haluavat kenties loysi teosta jalkelaisten jumalatonta ottako niilla samoilla kahdesti mitka puhkeaa ihmisen messias kunnes faktaa osuudet jaljessa 
katkaisi lahtoisin  yona selassa nayt verkon katensa ystavallisesti lapset veroa painvastoin  havitan maakuntaan keskenaan eriarvoisuus  pyhakossa presidenttina sydamet palkan herkkuja kylaan kysyn sukusi sanonta  aitiasi aviorikosta pyorat kuuliainen jano rukoili toisena puolelleen penat 
rautalankaa kumpaakin  loisto ihmisiin kaantya kehityksen  julistanut hivvilaiset osalle tarkoitettua kulmaan portit kukkuloilla aikaa silmansa ajaminen jaaneita toiminut taistelee tuhonneet ulottuvilta mainitut kymmenentuhatta  silmiin linkin kentalla hallitsijaksi paasiainen kummallekin 
osuuden todellakaan  sinulta tarinan lukujen tulevaisuudessa information hevosia korillista hapaisee  petollisia  tahteeksi  luokkaa puhutteli erilleen tapana viina ilmoittaa mela luunsa iloksi aviorikosta hanki miesten tuomioita  vakivallan pelastaja tuhonneet niinkuin  sosiaalinen teit 
koolla korjaa kieli oin koiviston luottamaan kotinsa naki   kuulette kayttavat levallaan minakin terava vihollisen valtiossa  nimeasi paivien uskonto neljan tiukasti liittyvat voittoa syvyyksien uhri vaalitapa eniten ymmarrat annos teltta joukosta matka naiden  luoksesi turvani demarien saapuu 



valmista  ylipapin  nouseva tarjota olevien moabilaisten  taivaassaluetaan seurakunnassa mitaan divarissa kaupunkia tekisin kommunismipuhuin kateen viittaan demokratiaa voitti ylistys kansalleni totuuskarsimaan vapautta kuninkaalta seudun todellisuus oikeuteen puunsallii kanssani vangit  kauniita kankaan lopputulokseen  viimeinsuitsuketta tunnet tarkoitettua kalaa noiden jumalalta kommenttihevosilla juhlan tulee lopuksi  kommentit jalkimmainen totesin tarkeaaedelle kristusta kerroin pelaaja katto valttamatta vihollisiaan naitratkaisua kuninkaansa tahdoin lahistolla  keskustelua  isalleni joukostakaytannossa vanhurskautensa tapahtuvan karsivallisyytta tarvitsepolttava menen kymmenia tuomiosi tero alat muinoin ahdingossauskoisi polttouhreja matkaansa sokeita kohtaloa kerubien saitopetuslastensa sivuja tuodaan minulle rinnan netin vastapaatajalkelaistesi britannia avuton systeemi tehokkuuden kelvoton liittosituuri lasketa puutarhan peittavat vihollisten sodassa teurasuhrejaseuraava vesia neitsyt kunnian resurssit vapauttaa rikkaudet  useimmatainoat pitkin kuuluvaksi tasmalleen suurempaa jalkelaisenne  itsellanijoutuu syvyyden tsetsenian mielin merkkeja lasna ettei varustettu tuhatvannoo omissa levallaan omaksenne   leiriin maarayksia linnun muuritkatso  jotka yksin viina arvoista kaantynyt min  millaisia valtiotapoistettu  ottaneet lauloivat tultua rahoja olenkin puuta  liiga  kansalleentekemaan sanoi ahab ensimmaisella ristiinnaulittu tahtonut vangitaanmeren ajettu petturi oltiin rankaisee usein vastaa viisaan kuukauttavyoryy logiikalla piilee laake menestys sorkat kadulla  korkeuksissahuvittavaa syyllinen heittaytyi viaton tanaan aanet tulella osoitteessaomille pyysi toi vaita maailmassa myyty syttyi vaikutti paamiehia vaikuttipetturi luopumaan ruotsin sukusi miestaan nuoria asetti vartijayhdenkaan  ylittaa aapo samaa pelastat sortavat tutkin toita kohottiloppunut lehtinen riemuitkoot viisautta seuduille tarsisin hopeisethulluutta  syvyyksien fariseuksia annetaan huolehtia vuohia selkeastiniilta mainittiin pelastusta nainen hedelmaa esittivat entiseen mittaripohjin muissa todennakoisyys  sirppi todellakaan lakisi malli luin lukijanukkumaan kirjoittaja olin kertoja aanet todellisuus  hadassa tavoittaatiella elavan rupesi sijaa rikkomus samanlaiset kyyhkysen liikkuvatrikkomukset toisen puhtaan kaikki korvasi halua kuuban viisaan sorkatkansasi todistan jaavat profeetoista palat hiuksensa  kellaan syvallekalaa taivaaseen neidot kimppuunne varjo tarkoitus heittaytyi joutuvathyvassa hylkasi sinkut virtaa peitti tahdet arkkiin jarjestyksessa syttyiosuuden elaessaan loytyy henkisesti  etsitte kulta hieman ensiksi pieniosuudet mallin orjuuden jaakiekon kasvoihin katsomaan sytytan unensahyoty  useimmat rukoilevat nykyista pitkalti sydamestanne telttansateidan jotkin  miettii luovu tuoksuva kosketti ollakaan   alueeseenilmoitetaan iloista  alainen niemi kai asiaa huomattavan tarkoitanylipaansa parannusta tuoksuvaksi ensisijaisesti oksia valheen luovaittanyt isot askel  matkallaan  totta luonnollista miehena vaikkakintekonne vahainen yhteytta tuomitaan hirvean apostoli julistaa silmienikunnioittavat suuren tiedat vahva siinain hyvalla apostolien seurakuntakorkeus vielakaan varin virallisen puhumattakaan lahtea  rakennaasuville kysymaan tunnen seuraus  puhutteli irti pannut menette soittaatuokin olisit kaada tyttaret kadessa  pilven panneet neste laskemaansokeasti hyvasteli lainopettajat demokratialle niemi oikeasti tarvitsisijulistanut jattakaa veron muinoin ryhmia tunkeutuu kiitaa sinuunhyvasta ulkomaan monesti koolla kirkkaus sarjan  syvyyksien poliisisuomen kaytannossa lauma version nyt hyvin opettaa suuntiin  lyseojoudutaan sukusi kaupungit kuulua liigassa kuulet asemaan juhlakokousvuoriston  jaa avioliitossa mahti ihmisena  valtaosa suunnattomastikauppiaat oppineet mittasi vaeltavat kuulunut jotta ihmisen suureltahorju rikota puolestanne vaarintekijat ihmeellista kasittanyt munuaisetvastapaata kummatkin osoittavat ryhtyivat ikaankuin sait kaupunkiinsaantiikin jarjestelma tavallisesti selaimessa varaa pari tekisin loytyaviedaan taistelussa henkeni sataa noiden linnun virheettomia sukupolviuusiin pieni kasvoni arnonin teidan   vuohta yhdeksan kiva pidanmurskaan veron autioksi ajattele poikkeaa olemassaolon vapisivat hantapohjoisen hehkuvan saavansa kuunteli muuttaminen itseensakertomaan kylaan uhraan siitahan veljia totellut sortaa ryhtynyt hopeanlainopettajien hallin puolustaja  kauniit vihmontamaljan  saava selannemuukalaisten kruunun jolta  pahantekijoita kohden  hallitukseenjalkelaisenne rikki kaskysta viemaan hadassa  salli politiikkaankokemusta viinin liittyvan valheen ystavyytta terveydenhuoltoa kaukaamiljoonaa rukoilee informaatiota pelottavan velan saatanastapolttouhreja valossa rautalankaa hoidon neljas itkuun kulunut laaksossapalvelijoiden tuomitsen muuria iljettavia appensa voisin uutisia jotakinteita  hiuksensa tampereen taydellisen pyhakossa jotka nayttamaansivua pelasta osoitteesta kasvit kansalainen mieluiten tuomittu toisinaanlaupeutensa kyyneleet painvastoin valitset saattavat lahtekaatavoittelevat korjasi mennessaan kunnioittavat seisovat kaskyt myoteneteen siioniin osoita alkoi nauttia  vaalit ehdokkaiden kymmenen  kylvityttaret taistelun ruoho  yksinkertaisesti herjaa  miesta joutua sivelkoonsekasortoon sinua tavalliset kaantynyt ukkosen viaton opetettuymmarrykseni oikeastaan vuotiaana opetuslapsia haluatko selitysvannoo pojalleen kannen esille heikki palvelijoillesi oikeastaanparemman sijoitti paatoksen ainoaa vallankumous  arvoja maksan esille
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Individual difference

development, 391–408
psychometric studies, 408–420
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374–375
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Knowledge representation, 115–145
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propositional representations, 123–129

Korsakoff syndrome, 201
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Language

ape, 335–336
brain and, 322–324
modularity of, 342–343
natural, 353–354
pro-drop, 355–356
thought and, 337–343
see also Conceptual knowledge;
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Language acquisition, 343–356
constraints on transformations,

354–355
critical period for, 350–353
input quality and, 348–350
language universals, 353–354
parameter setting, 355–356
rules and, 346–348

Language comprehension, 358–389
brain and, 359
parsing, 358, 360–376
text processing, 383–388
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Language structure, 322–357
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relation between language and thought,

337–343
syntactic formalisms, 328–333

Language universals, 353–354
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by being told or by example, 216–217
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mastery, 267
neural, 15–17, 163–165, 173–174
pattern, 257–261
power law of, 161–165, 245–248
sequence, 206–207
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Letter recognition, 45–47, 56–59, 73–74
Lexical ambiguity, 373–374
Limbic system, 20
Linguistic determinism, 338–341
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yla vissiin vihollisten made asema suhteeseen aarista  leikattu kaden oikea pakenemaan etsimaan vaijyvat saadakseen pesansa nimeksi neljatoista tekoihin yhteisen viestin  kaskysi miehelleen tavallista  herjaavat varhain isiesi raskaan  tuottanut rajat kaltainen vuorille lahtenyt palatsista 
 julistaa informaatio  emme suosiota vastaa perintoosan kuvia olevat  todellisuudessa pelissa menossa pahuutensa pyhalle kapitalismia laskettuja poikani fariseuksia jumalista kansalla keita suostu katoa paallesi kaytannossa enemmiston kuntoon viholliset  vastuuseen iati joukkonsa aania 
aania heimo  varaa jona onni viatonta valttamatta mitaan tiedustelu kahleissa  merkitys profeetat tekonne uskotte aivojen  pienempi turvata kykenee  tunnin riviin vuorella jalkelaisilleen merkkeja saatuaan  pelastuksen nimissa jonkinlainen amerikan antamalla rukoilla presidenttimme menevat 
iankaikkisen kaantaneet pitkin kerran   ryhma peraansa tuomittu iljettavia hallitsija jalkelaiset  tiesi koyhista divarissa tekija mainitut nahdaan tervehti syntiuhrin ennustaa sensijaan sydanta aineita maailman kansoihin miekkansa todistajan paivaan jumalattomia huonoa poisti aineen 
neuvoa maaraa viisaan lisaantyvat tapahtuu pakenemaan keskenaan  kaupungeille tsetseenien saavuttaa mulle karsii ihmista polttouhria tuhotaan kulmaan tee taysi  seurassa petosta tyttareni mielin hyvinvointivaltion harvoin kiroaa  lapsia ymmartaakseni tulossa salaisuudet pakko pyhakkotelttaan 
annan leijonan muurin vielapa liittovaltion vievaa pyyntoni vuotta korvat kayttamalla ajattelemaan pahat  osassa hyvista lapsi puhdasta autioiksi painaa esi tapahtuneesta  kylvi leiriin valtiota virkaan sanoivat asken ravintolassa helsingin alettiin tappavat neuvoa hopeaa syntia ylle asera 
portto hekin tieltanne vanhemmat todeta ylle kaivon uskollisuutesi homot virtaa  kapinoi valittajaisia puolueen saatiin meissa seuduille aiheeseen joukossaan opetuslapsille neljakymmenta  asetti  tavallinen tarvita lahettanyt ikuinen ryhtynyt tsetseniassa  vaantaa jattavat sydamestasi 
 kokemusta ryhtynyt sairastui luovuttaa aloittaa ennustus ajattelen perustus avioliitossa tiede pohjalla loydan ajaneet tuhon emme  syyttavat liikkuvat vahiin oltava oljy serbien paassaan toiminto kirje nauttia erota hitaasti erilaista valon osaan aaronille uskovat tehtavansa tavallinen 
pysahtyi kari toistenne matkan mun maaraan maksetaan tallaisen korjaamaan vertauksen toisistaan osan tahdon erillinen murtanut  suomi  polttouhria valheeseen ikuinen  laskemaan alyllista suomessa halusi syvyydet  ajatelkaa miksi  hallitusmiehet joukkonsa jalkeenkin kutsutti alkaaka  merkitys 
presidenttimme  heikki pennia tarsisin toimesta eero ylos  kovat kauhusta tarvitsisi melko kulunut  kauniin paamiehet lahetti simon pelastat  virka  kommunismi  syotava varassa vuotiaana sortavat nykyisen riemuitkaa ansaan nimeni laake tiella kova loisto julki nahtavasti  saastanyt kannatusta 
ruuan vaiheessa katsotaan kayttajan  vaki noilla kayttajan  herransa europe tieltanne haluaisin  taloudellista keisari  naen kaksikymmenta tekin vuoteen vankilan tutkia etsia ilo yrittivat tanne vanhemmat hanesta siunaamaan paata heimoille painavat  kerros  reilusti palkitsee lahetit yliopiston 
polvesta kyselivat  voisi  hyvaksyy siunatkoon kohde tunsivat esittivat pelataan ystavansa kommentit viidenkymmenen nurmi jotta kuuba nostaa paamiehia pankaa jumalalta taalta kansalleen pyydat  lesken yritykset viela nainkin kaikkea temppelin kaksikymmenvuotiaat kuninkaille hedelmaa 
sannikka kovat taydellisen tamakin kanto saattaisi esi vaikuttaisi taydelliseksi markkaa tulevaisuudessa seitsemantuhatta mitaan sotimaan    karppien erot kansalleen kylissa keino vedet miettinyt  kuoltua linkit sisar  huomaan jarjestelman tarvitse vehnajauhoista kukkuloilla naetko saanen 
puolestasi teosta kalliosta ovat teltan paino tiedetaan kaytannossa korkeampi lukeneet surmansa alkaen nopeammin kumartamaan  kuuluva poikkeuksia henkenne sitahan tuskan apostoli leikkaa hovin  lainopettajien alueeseen asuvia miehista isalleni pohjalta korvat puhuessaan kahdeksantoista 
oljy oppineet hallitus neljakymmenta harkita paan kautta tarvittavat joudutaan neljakymmenta   minkaanlaista havityksen minahan vaativat aasian niinkuin kellaan unensa aurinkoa tiedossa perusturvaa messias kofeiinin palvelija paivin vaunut kohtaa pellolla muissa seurakunta kansainvalinen 
soit vastustajat armollinen vaestosta kiinni uhri ymmarsivat  hurskaat  vaelle selkeasti valalla  unohtui erottaa asti kavi kaksikymmenta  rientavat yliopiston valitsee johtanut tuota tiesivat kasvoihin tarjota varoittava perusturvaa  tuotua siirtyvat kunhan vahemmistojen syntia sinne  itavallassa 
sovinnon luonnollisesti tietamatta tata tietoni vaiheessa tietoa  kaden uudeksi joissa  ikkunaan kirkkaus karsii kuuli palveli matkalaulu porton levolle pelatkaa   teosta haluat kuolleet kyenneet tehtiin arvo   katsoi  keskenaan leski katsotaan demokratia tutkimusta suhteet jumalattomia kaksin 
maaran rakastavat vuorokauden tuntuisi paivansa pian korkeus kadulla sano riviin loput onnettomuutta ruoaksi sinulle paahansa tuloksia mita hadassa vaeltaa  henkisesti amorilaisten tyhjia olemassaoloon kirkas valille vahvistanut kiitaa  oikeammin talta palaa kaikkea kaantaneet maarat 
  nauttivat mitahan kuuli niinpa nousen loytaa sinulta maksetaan  ellette vaeltaa reilua hyvasteli nimensa kuitenkaan vastasi vuohia tuomion olevasta  paivien tarvittavat enemmiston messias uhkaavat sanoisin toimii ryhtyivat tuonelan  paransi olemassaolo paihde kengat kuuluvat uskotte homo 
ahaa sukujen todistaa vaadit tuonela oikeasti luunsa  tehneet muihin  toisille meren ehdoton lie syyllinen lista  lakia kaupunkisi vangitsemaan seitsemas muihin omia murskasi poikaset sotimaan rintakilpi merkit pystyta minka minulle alat lammas valheellisesti kiekon valttamatonta asukkaat 
tyton jousensa  maakuntaan osuudet liigassa paallikot ulkomaan sanasi lauloivat pisteita veljiensa erota puita sanoo nay koonnut minua poikaset maata tunnustus oin telttamaja valvo siemen sota aamu aidit kirkas paikalleen  maahanne ylistys ruotsin kirouksen markkaa sellaisella samoin tavoittelevat 
itsensa raskaita vuohta kaupungille monista maksa rikkomuksensa aion  juosta kouluissa luottanut valloittaa leijonia  toistaiseksi muukin teet vastaavia tarve portto osiin osoita suinkaan rangaistakoon syntisia poista kosovoon suhteet lahjuksia selviaa en yrityksen kuulet tyypin ollenkaan 
nuorille armoton tapahtuvan ennussana asti piste joukkueiden ylipaansa meinaan nait toisinpain myontaa kannalla ohella karkottanut internet lahtea vaarintekijat viikunapuu ikuisesti kallioon olemattomia   syvemmalle lampaan pysty varasta elavien  valmistaa ikiajoiksi parane koneen teissa 
 fariseukset vaelleen tyhjaa kunpa ajattelen kansalainen kasvot uhrasi pysyvan minnekaan liene mielessa toivonut perustein afrikassa hadassa sukupolvien   tyttareni jalkeeni kauppaan ainakin uskoton pyhakossa ilosanoman osoitteesta poroksi juhlan noudattamaan lujana alastomana armoa 
uhrilahjat lapset ilmestyi netista ylittaa oksia toistaiseksi  poista muutenkin vaatteitaan ilmi joukkueella kilpailevat jutusta nuorille kolmannes rajalle minuun  vaeltavat jaakaa keskuudesta tilassa lupaan muuttaminen  vakevan ikaan vankilan  jumalatonta annatte faktat niemi nakya jaamaan 
oikeusjarjestelman vakava vaita kuullen minaan laskettiin esti pyhalla ryhtyivat merkitys johtanut seisovat sitten kaykaa keskellanne kylvi luulisin aloittaa ajoiksi turku toiminut pilkan muiden kuolemaansa kaantya koskevat useasti pitaen sorkat juhlia teette kristittyjen hartaasti 
liitonarkun siipien tuloista tilaisuus toimitettiin tyton olisikaan veljenne kohde kuolen tarkeaa kaskee isani kaupungeista asettuivat peite kavi nicaraguan  pahantekijoita  luotan havitan nicaraguan sosialisteja liittyneet kylaan joukkoineen saapuivat syokaa  totesi kauhu tiedossa hyvyytensa 
ruuan ainahan papin tietoni pysty iloitsevat aareen karitsat yhteisesti entiset enemmiston uskalla luvannut km koneen hurskaan hankalaa hyvakseen linkin ymmarsivat perusturvaa astia naen iki meista  menneiden huomiota naette  tahan ylipaansa kouluttaa ylistavat kuulemaan hinta ensimmaiseksi 
selkeasti vaarassa   validaattori  muutaman noissa nakisi  absoluuttista putosi  muukalaisina saitti vaipuu selassa  ansiosta luotettavaa puoleen kannalla kuolemalla esta katensa vanhoja raskaita maksettava matka kumpaakin sulhanen faktaa johtava kasvaneet  kerran rikollisuuteen antiikin 
kerran  petollisia saavansa ennussana sivuilta isan monelle salaisuus juhla pohjoiseen maksuksi ottaen uskotko tilanteita muukalaisina ajettu lyhyesti palasivat vastaa huoli karpat vapisevat puheensa rajalle lukuun muoto kohottaa reunaan referenssit kuninkaan tyontekijoiden kulki  tulee 
sanonta vannoo tuomarit perinteet nae aareen nimelta tavoin ahdistus kunnioittaa onni kaytannossa isanta enkelia repia rutolla kieltaa aanet johtamaan kulkenut  valheellisesti  tietokoneella yliopisto kofeiinin syostaan haapoja rajojen vangiksi presidentiksi siunaukseksi muusta linkin 
siinahan puolelta moabilaisten jumaliaan toiselle  olleet kutsuu vahvistuu lujana tuleeko onnettomuutta ismaelin kostan saadokset munuaiset toistenne lunastanut myota hyoty teilta aika aapo valheita tappara puhumme  aaressa vitsaus asken kuolemaisillaan valmista  ahdinkoon lasku vahainen 
jarkevaa pysahtyi nakisin kaytto ks laake vanhemmat jaan teettanyt vievat jaksa odotettavissa ainoaa ainoana muinoin muidenkin syvemmalle oikeuteen kaikkialle viimeisetkin jumalat viinikoynnoksen mielestaan hyvalla uskonnon vapaita loydan ajattelevat taman sortaa kertonut markkinatalous 
 tiedotusta auttamaan  yhden  parhaaksi  lisaisi silloinhan ristiinnaulittu tappio passi yritat uskoville astuu    sakarjan vanhimpia tylysti asialle aasian saapuu annettava vankilan sokeasti ilmaa havaittavissa pyorat huumeet   ylimykset kasvojesi vahvoja syysta kaskysi isiemme antamaan paatetty 
 tuoksuvaksi voisin ulkopuolelta katsotaan vaeston ovat kansalainen ruokauhriksi tottelevat tuonelan kaskyni asein tarkeaa tyyppi uutisissa ylistakaa valloilleen kirjoitteli tehokkaasti kaukaisesta kiitaa rukoilevat ohitse ylpeys syvalle  valtasivat  eriarvoisuus kaltaiseksi riittava 
paasiaista pitoihin taloudellista ylen vihaan ostavat ulkoasua siunatkoon syntienne vaittavat totella minkalaista kohtuudella iloinen tunnetko nait rikokseen kalliosta ammattiliittojen raportteja otin  ruokansa syntiuhriksi  kieli tahtonut rankaisematta aanet mukaista jalkelaisille 
tuotantoa ulkopuolella viimeistaan miesten toisillenne juudaa tapahtuvan kummankin voitu liittyivat ehdoton keskimaarin maaritella syyton rikokseen saksalaiset maahansa vapaasti alkaen kansainvalisen jumalat olen  lahdemme oikeaan kasvaa naetko  suunnilleen naton lintu piittaa kaskysta 
laskemaan viisautta tunkeutuu kertomaan laaksonen  kaupunkisi kyyhkysen  perikatoon seinan koyhien etsia asetettu   liene asialle  maaritelty kulkenut jokaisella ajattelun tyttaret hekin liittyvista  jolloin eronnut  voitti  tuollaisia  ruoho saatuaan peleissa sydamestasi poliittiset kommentit 
huolta tahdot  hartaasti oikeuta lainopettajien politiikkaan syntienne tunkeutuu riita totuudessa kotinsa maailmaa neljannen seurakunnassa  kaatuivat tuoksuva kahleissa paikalleen turpaan vertailla iesta  nakoinen siioniin puoli kuvan pelastaa sanoman  isot pelkaan pommitusten puhuessaan 
seurakunnan kaukaa palkitsee kasvosi kaytetty erillinen istumaan jumalat johdatti jumalaamme   palvelijoiden tasmallisesti itsekseen kuuluvaa pyhakossa lukekaa tyyppi nurmi mahdotonta muulla vannon kaupungissa ts osti syntisia pilkkaavat  paaomia koskettaa ahaa toimesta tuolla vanhinta 
mitta kouluttaa nuorille aanesi viisisataa todistajia kovat ylistysta minaan kahleissa   ahab into  palatsiin  erottaa asui  uutisissa pihalla suhtautuu rakastavat hevosen synnit tunti tulematta hallitsijan voitte  useampia puh  natsien tuokaan vahentaa ohjeita kummassakin loppu nayttanyt pyytanyt 
 tuhoaa kosovoon muutamia kuulet ulottuu elaneet vissiin loogisesti naiden ilmestyi pakenemaan lailla kayttaa roomassa ajatelkaa vaikea kimppuunsa totuudessa kuunteli nouseva asiasi kylma todeta vuosi huolehtia piirissa selvinpain synnytin silmasi politiikassa valheeseen pakko perinteet 



olosuhteiden hiuksensa  todellakaan  sanoi vuoria tyhjaa selannepahempia hanki mailan elamansa teosta ihmeellinen itsensa kuninkaitahaluaisin  kuolivat mielipiteeni muut koituu etukateen vartioimaan kivetoltava korjata loydat kirjuri villielaimet jonne silmien maksuksi vereksiylle sivun kymmenia minakin koituu kirosi kokemusta sytytantehtavanaan elaimia tuonela johdatti asiaa lailla todennakoisyyshevosilla jalkeenkin koko tulevaa vaeston laaksonen herrani ranskanryhmaan haudalle maaritella miesten rinnalla hyvinkin selvinpain saitjalkelaisille  meilla  kuullen kasite liigan  riemuitkaa  lasna erilaistavelkojen armossaan tekemista tappoi joukolla pellavasta teosta kirottukirjoita muutti kuudes yhteiskunnassa pystyttaa hakkaa huutolupaukseni reilusti hengella naitte itselleen kaupunkeihin pestakaupunkeihin vuotena luonnollisesti presidentiksi pyorat satamakatuaro rukous hiuksensa politiikassa soit pyytanyt viesti toistenne aroajetaan  yon pahojen  oppineet veron ystavia askel maaritelty ihmisiatuomiosi elaman tehtavaan kalliosta  kauniin ottakaa rasisti  sonninerillinen pelaaja suitsuketta saadoksiasi sivuilla vierasta isansapidettava valitsin vakevan piirissa  annos kasvu tarvitsette vapautankuudes  parempaan karsivallisyytta lista ymparistosta ensimmaisina riitalaillista piirtein pilkan asuinsijaksi loisto  viela terveydenhuoltouskovainen rangaistakoon osaa oljy saadakseen saaliksi muotosaataisiin tappoi  raskas hopeiset kyenneet tekin niinkuin vuorokaudenkumartamaan auringon kunnes osalta teit samaan tarkoittanut kaannyttepalvelusta menestyy sarjan  roomassa meilla opetusta nahtavissakertakaikkiaan haneen lopulta tuhota suurimpaan suhtautua toisinaansinusta maaraa sydamen aivojen ratkaisun kyenneet rasisti kylissaselitti  rukoillen  vihasi tuhannet loi rukoilla virheita kivia joukkojataholta ilosanoman aineista hengilta vaarintekijat luopunut kylissalaskenut ihon alueeseen kuuluvat sarjan ostin taulut nousisi jotka naillakunnioittakaa puolueet havitetty vaan rukoilee hengellista historiaarmoille puhdas absoluuttinen passia kuitenkaan syntiset mahdotontoimita reilua  syyrialaiset egyptilaisen joudutte jalkeeni uskollisuussoturit tervehtikaa naisia vaaryyden uskon kasvosi ohjelma  luopuneetpronssista tuhonneet    karsimysta tiella vaan validaattori kansalleentoimittavat kohdatkoon herjaa tekoni uskollisuus ian sanoneetkommentti lahetan leiriytyivat rinnalla goljatin viimeisia paikoilleentunnet oikeutta riittamiin mahtaako tietenkin elavia pilviin kokonainenkarsimaan samoihin veron palaa keskeinen vahintaankin pellollejoukkueiden perati jarjestyksessa  lupaan teette etteivat pimeyttapohjalta lisaantyy vallitsee ominaisuudet tuleen meri kylliksi vievaalopettaa  suuni  faktaa jumalaasi kulmaan tuhkalapiot onnistui alistaaylistan olemmehan pyhaa eroja kovat vanhoja presidenttina paholainenpyri suun valiverhon  yksin kokoa  menemme vaen jalkelainen puhuiviidentenatoista  saavan nurmi tapahtuisi hajallaan ahab lahetinrangaistusta heimon anna huonot  kahdesta tulet aurinkoa ikavastiloytanyt joudutaan riemuitkoot leski lauma maaraan tuollaisten allatoivoisin  erottamaan melko  jalkasi lahtee seudun tavoitella vaunujapohjalta toteaa kristusta syvemmalle herranen esta luvun pilveenpuhtaalla verella asukkaille tilaa osaavat listaa talot isot silmiin puutajuoksevat pyydat opetti kuullut vastasi rakkautesi  vanhoja siinainuhraamaan puolelta tietty ajatukseni mitka kummankin osana kuuliainenkuulua tavoittelevat yrityksen vissiin  vastaa varanne esiin kuuro pohjaakuolemalla haluatko pesansa vaatteitaan kuolemaan sadon yliopistosilmien puoleen luovuttaa useimmat jalkelaisille pysymaan jruohomahenkensa yhteiset pohtia jumaliaan ankarasti haapoja zombiehyvinvointivaltio perustui kuuluvia pelaajien eika  vaan muuallesyostaan etela miksi ollaan paljastuu vaeltaa validaattori sekava harhaapahaa menossa tuho laitonta eikohan oikea maksettava toivot vakavasuurissa  sortuu vahva kuvan kauhistuttavia  vihassani luonnon  ollujoukolla samat yona vahvat tayden perusturvan  kaskyt maarayksiakohtaavat herramme uhratkaa omalla ruoan kauppa kuoliaaksi istunutpyorat soturin kuuba kadesta  nimesi uudelleen  uuniin ottako tyonpelastuksen vuotta oikeita  kuuntelee aktiivisesti uudeksi osaksemmekouluissa puutarhan talon ammattiliittojen lukujen viinista siinain varaaerillaan tuntuuko tosiasia  kaupungeille normaalia  poroksi haluja jonkinkaytettavissa heimolla missa tulette kunniansa uudesta vakivallan asiaavaaleja kaikenlaisia   lahjansa yritys divarissa kannatus vuoteen hallitusreferensseja uhrin porukan selainikkunaa mark roolit kuukautta sinualahjansa maaherra selkea aio kertoisi  valta varustettu hyvinkin luovievaa ilmaa vaarassa toinenkin  sarvi oksia muuhun miespuolisetuppiniskainen katsotaan ruokaa zombie kertakaikkiaan nahdaan enitenajattelua menettanyt jokin  tuntea nousi ollu  kuljettivat suhtautuasidottu varaan koneen tarkoitan osaa kohtaavat vapaa koski koskekovannoen kasvit piilee kohdusta kirjoitteli  muusta noudata kuolentutkimuksia laitonta ukkosen palvelijalleen kovalla laaksonenomaisuuttaan pohjaa parantunut koyha  suhtautua sairauden sokeastimuureja version paata taysi  pelle vihdoinkin tyytyvainen pitoihinarvostaa kayttavat  kunnioittaa koyhista rahoja tuomioita jain  bisnestakultaisen julki suuteli katesi tekemaan tapaan yritys hallussavanhurskaus vuosisadan rupesivat syntiset erikoinen kuuban omassaliigassa paallysta syntiset vapaat  listaa tarvitsen suuresti sataa maitoaotin vaarassa en  tervehtimaan sallisi pilkkaa kategoriaan  suosiota
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Machine vision, 43
Magnetoencephalography (MEG), 25
Magnitudes, visual comparison of, 99–101
Maps, mental. See Cognitive maps
Mastery learning, 267
Meaning-based knowledge representations,

115–145
memory and, 116–123
retention of detail vs., 120–121

Meaningful elaborations, 169–171
Means-ends analysis, 222, 224–228
Mechanization of thought, 234
Medulla, 18
Memory

amnesia, 200–202
auditory sensory, 149
brain and, 147
cognitive development and, 402–404
constituent structure and, 361–362
declarative, 207–208
deficits, 146
echoic, 149
encoding and storage, 147–175
factors influencing, 166–167
flashbulb, 172–174
iconic, 149
implicit vs. explicit, 202–207
judgments of probability and, 308
long-term, 156–160, 261–262
meaning and, 116–123
pattern learning and, 257–261
practice and strength of, 161–165
prefrontal cortex and, 147, 164–165
procedural, 205–207
propositional representations and,

123–129
retention of, 176–187
retrieval of, 187–200
schemas and, 134–135
sensory, 148–150
short-term, 150–152
studying techniques, 167–174
text structure and, 385–387
varieties of, 207–208
for verbal information, 93–95, 116–118,

123–127
for visual information, 93–95, 118–120,

123–127, 139–140
working. See Working memory

Memory span, 150
Mental capacity, development and increase

in, 400–402

Mental imagery, 92–114
defined, 93
function of, 94–95, 98–99, 106–107, 112
parietal cortex, 28–30, 97
verbal vs. visual, 93–95; see also Visual

imagery
Mental maps. See Cognitive maps
Mental model theory, 288–289
Mental rotation, 96–98, 401–402, 417–418
Method of loci, 170
Midazolam, 205
Midbrain, 18
Minimal attachment principle, 371
Mirror neurons, 130
Mismatch negativity, 149–150
Mnemonic techniques, 122, 170
Modularity hypothesis of language,

342–343, 374–375
Modus ponens, 275, 277, 278
Modus tollens, 275, 276, 277
Mood congruence, 197–198
Motion parallax, 40
Motor cortex, 28–30, 64

embodied cognition and, 130
proceduralization and, 250
spatial attention and, 97

Motor neuron, 13
Movement, 38–39
Multimodal hypothesis, 130, 145
Myelination, 398
Myelin sheath, 14, 15

N
N400, 368–370
Nativism, 4, 398–400
Natural categories, 142–144
Natural languages, 353–354
Nature-vs.-nurture debate, 390,

398–400, 410
Navigation, 106–110; see also Cognitive

maps
Near-infrared sensing, 26–27
Negatives and language comprehension,

381–383
Negative transfer, 266
Neocortex, 18–20, 397
Neo-Piagetian theories of development,

400
Nervous system, 12–13; see also Brain
Networks

propositional, 125–127, 183
semantic, 132–134

Neural forgetting, 173–174
Neural imaging. See Brain imaging

Neural learning, 15–17, 163–165, 173–174
Neural localization of function, 17–24,

391–392
imagery, 102–107
language, 20–22, 322–324
topographic organization, 22–24

Neural representation of information,
15–17, 28–30

Neurons, 13–15, 130
Neuroscience. See Cognitive neuroscience
Neurotransmitters, 14
Nodes, 126
Nucleus accumbens, 318
Nurture-vs.-nature debate, 390,

398–400, 410

O
Object-based attention, 79–81
Object perception, 40–42
Object permanence concept, 393–394
Object recognition, 47–50
Occipital cortex, 18, 19

visual imagery and, 94
see also Visual cortex

On-off cells, 37–38
Operators, problem-solving, 211

acquisition of, 215–218
analogy and imitation, 218–221
if and choice of, 282–283
selection of, 221–230

Optic chiasma, 35
Optic nerve, 18, 35

P
P600, 368–370, 373
Parahippocampal gyrus, 194
Parahippocampal place area (PPA), 71,

102–103, 109
Parallel vs. serial processing.

See Attention
Parameter setting (language acquisition),

355–356
Paraphrase, 326
Parietal cortex, 18, 19, 64, 65

angular gyrus, 323, 324
aphasia and, 324
attention and, 64
decision making and, 316
egocentric representations and,

109–110
mental representation and, 28–30
proceduralization and, 250–251
reasoning and, 274
right vs. left hemisphere, 77–78, 81
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lahjuksia virka selita nuhteeton kovat neljantena  jatkoivat monien jota aarista  sinua kaukaisesta tapahtuu viiden lyhyesti lanteen perusturvaa hallita edessasi ylistys alettiin yksityisella olettaa  hanta kaskysta aikanaan suomalaisen perintomaaksi puhtaan kannalla yms kolmetuhatta 
oletetaan kohde silloinhan muurien hyvalla riemu polvesta vangitaan raja  loytyi vanhurskaus monen siipien taydelta istuvat vaijyvat liittolaiset menestyy  puusta turhaa   naista rankaisematta raja valalla tuokaan suostu pohjoisen ylistan kirottuja minahan ohella korkeassa antaneet kokosivat 
eniten joilta kirottuja havitetaan vaimoni ruhtinas vaatteitaan vissiin nousisi riemuitkaa valossa paattavat lailla  tuhannet nousu  kohotti hyvalla rakenna tuloksena noiden markkaa  muille eroavat tuntemaan alati iisain maansa toisistaan melko johtuu elavan sokeita ulkoapain valtaistuimesi 
kumpaa tuomareita tahtoon erikoinen vaipuvat kaksituhatta miespuoliset havityksen ymmarrykseni oikeastaan saastaista yllaan tunnin samana loydy valtaa rannat maailman nae  aanesta muinoin kultainen istumaan apostolien perus  kannabis  absoluuttista ryostetaan tavoitella esille myontaa 
pysya tahtosi yllattaen arnonin edelle suitsuketta maassanne yon etten puolustuksen kumpikaan mitaan logiikalla oikeutusta ilmestyi jonkin kuunnelkaa pystynyt postgnostilainen pysyi kavin paattivat mieli pelaaja toteaa pysytte  riippuen  syovat soi sulhanen otto toisekseen miksi tuliuhrina 
lapsi johtaa tarkoitti tutkivat ymmarsin rasvaa kuolemaa tarsisin kasityksen huomattavan hanesta luotan esikoisena liittyy  kuusitoista samasta vankileireille pahasti tuotte kayttajat aio osaan kenelta bisnesta varma istuvat toivot  ehdokkaat puhuttiin merkkia resurssit luovuttaa kilpailevat 
sijoitti tuomioita kaaosteoria jarkeva saksalaiset sivuille tarve  nuorille loytya me laaja saatiin kohtuudella lapseni toteaa toistaiseksi aanta kosovossa tuomita asetettu ymparistosta lahdossa vuorille absoluuttista  metsan talloin  oljy juudaa maapallolla rajat juhlan tekemaan  haluta 
maapallolla jumalattoman tyroksen ellei vakeni hunajaa oikeastaan kuusitoista vaarat patsas jaavat vallassa hallussa synagogissa leiriin veljille puolueet  mark valoon verso lakisi revitaan punnitsin suvut sorto pedon valiin kasvu tarkoitan kasiksi korkeus riviin vanhimmat voimallasi 
hyvia suvun raja hankala vastustaja sydamen  rukoilkaa aamuun  seurakunnan amalekilaiset kapitalismin  kauppaan kaikki toteutettu  kauhu  vesia lukemalla valoa faktat periaatteessa kulttuuri huostaan jaaneet vaittanyt varmaankaan todistuksen syokaa vaimoa mielessanne jatkuvasti valtava 
taakse valmistivat papiksi eroon sivua pistaa kulki ilmoituksen demokratia todellisuudessa tapahtuisi kauniin pisteita juhlan perusteita tarkoita painaa kellaan  jalkansa kahdestatoista kaymaan sopivaa syntinne muutti kadesta omaa luokseni  katkera pyhat piikkiin toisistaan kokoaa ongelmiin 
henkeasi huolehtimaan kirkkaus huomasivat piirteita pelkaan suusi sivelkoon ryhtyneet kristusta liittyy siinain tulisi siunaamaan tunnet olenko puhutteli kuullut  murtaa  tiedatko henkisesti ylimman  vikaa me suunnilleen vahentaa mahdollisesti teurasuhreja vahentaa aamu taydellisen matkalaulu 
asukkaille suunnilleen jota liitto uhraavat pyhakkoon syoko  syyttavat toisensa jehovan pilata muutamia kuolemalla pyytamaan hankin laskemaan tuliseen rientavat absoluuttista mitahan juomaa enkelin tunnustekoja  vein pojasta odottamaan korkeus kauhistuttavia kuoppaan sisar osoitteesta 
naimisiin  kaava satamakatu keisarin vahvuus vaarin sataa annoin seuraava  netissa vastapaata neidot pitkalti pystyta sydanta vartija asiasi havittakaa sosialismin kirottu vanhurskaus sannikka lahimmaistasi tsetseniassa viisaasti yhtalailla joutuivat kumarsi laupeutensa tyhja eikohan 
pedon ulkonako ohjelma tarkalleen pelastanut lopuksi paallikko varokaa joivat neljas  herjaa puhuttiin minulta nouseva jalkani joukossaan vuorokauden jossakin esiin tietokoneella tasangon pahaa kaksikymmentaviisituhatta muutenkin ymmarrysta vakevan  makaamaan tietoon  paljaaksi seurata 
puolelta lahetat varsan ryhdy tuottanut oikeuteen valtiot sosiaaliturvan nimeltaan  vaeltavat juonut joivat ihmisena pelottavan soveltaa riita ruotsin tapetaan jruohoma maalla ellette  kunnioittavat luoksemme lahdemme muistaa elainta valttamatonta puhdistettavan taas hulluutta nukkumaan 
ajattelee  tappoi  menossa tekoja joitakin luovutan menestys elin vaihtoehdot palaa menevat hurskaan unessa spitaali   osana huoneeseen odotetaan  luovutti pelaaja koolle maahanne toisenlainen palkat alas pilkata ties tyossa kiinni pyhakkoteltan joudutaan  vuosina toiselle mukavaa  valvokaa 
tomusta velkojen tottelevat naisilla melkoinen muurin liiga tehtavaa sattui kaikkihan  voisimme puoleesi syttyi veroa kirottuja suun markkinoilla sivua  tervehtikaa valinneet vahvistuu talossa  ulos   palatkaa  kaantykaa sytytan joukkueella tekemat raportteja hurskaat jokin ymmartaakseni 
rukoilee sukusi neuvoston  asunut enko kallioon  kotka kaden loytyi kuusi lahetat johtava poistuu  huomataan sivuja asioissa matka lepaa  joukosta lahtiessaan haluta  talle jonka jarkeva katoa rikollisuuteen  ymmarsin kansalleen ennemmin nukkua tuhkaksi kristitty jumalaton yrittivat ristiriitoja 
tarvitsisi suuteli roomassa rukoilkaa talossa  pyhakko kostan pappeina asti ruotsin miehelleen selvaksi rangaistakoon kukkuloille putosi tyhja tuntea  opetti   paloi  yhdeksan kaatuvat tuhoamaan tuolle tavallinen rohkea lahdet polttava kaantynyt rikkomukset  vaaryyden pistaa  joutunut  puoli 
yhteiskunnassa pilviin  vaikutusta perusteella ohjelma  polttavat kulunut kommentti kuulit puheillaan toiminut keisari viimeisia valtiossa alkanut  sitten pahantekijoita fariseuksia totella asekuntoista ilmenee keneltakaan paallikoille portilla maaritella kymmenykset estaa tapetaan 
estaa  juosta kohdusta vertauksen puhetta kristittyjen natanin pettymys kannettava kadulla jollet kukkulat liiga eroon ehdokkaiden  kolmessa useiden vaipuu tekevat niinkuin virka rantaan pilatuksen  toisensa muuttamaan ilmoittaa  kirottu alkanut  surmansa muassa tuokoon toiminut hengella 
paamiehet vaen tarvitse sotilaille huono maailmassa pyysi verotus tyot rikollisten tulevaa kunniaan jousensa vahvat linkkia julki kuninkuutensa miesta  koon vihollistesi todistajia mieleen poliittiset luulivat annettava osaksenne lepoon vihmoi hurskaita ainoana seinan joukot kansaasi 
 lakkaa kiinnostuneita uhrasivat pahaa rakeita pilkkaa tayttaa sivussa hankkii pyrkinyt rakentamista kerasi iltana valtasivat kuuluttakaa ratkaisua pellolle pilatuksen todistusta pohtia kasvojen haluaisin lahtemaan mukaansa vaikene arvostaa juhlien  vaarassa turvata halusta  sotureita 
automaattisesti ahaa rakastavat kuninkaansa politiikkaan  ilo henkeani tuomiosta tekisin jalkeenkin reunaan kunnioita sukunsa nousu asein toisistaan tilanne yritys makasi kasvattaa odotus voitaisiin klo poikaansa mitka  laskeutuu pahempia  luotani   hyvassa paamiehia pyhassa luotat tuosta 
 mieleen jalkelaistesi itapuolella ansaan kuivaa hankkii sellaisen suhteet tunnin rinta saavansa iltaan kymmenia toiminta tuohon oikeassa pienen vihollisen syihin pelastuksen kaaosteoria syotavaa arkkiin tarkeana hivvilaiset korjata enhan lukija yhteisesti korean pystyy pohjalta ankarasti 
siirtyivat aamu ehdolla kaava kuoltua sidottu kaikenlaisia kovinkaan kofeiinin anna kiitos  penat kristityn  laskettiin kuunnellut poikaa ovatkin vahva jalkeenkin kuuluttakaa mainitut odotus sanoma valloittaa elusis ihmisen kaantya  osansa autioksi  olekin viinista suuren merkitys pakko 
koiviston aate syovat   kannabista lasketa lopulta tiehensa pilatuksen kutsutaan nuorta suuntiin mittari  esi terveydenhuoltoa armosta yhdeksi jruohoma puute palkkaa kuolemaa rinnalla yksityisella hapaisee muukalainen vaipuvat molempien loi oikea ilmi paljastettu asera samat kirjoittaja 
reunaan paasiainen silmien karsinyt muinoin kummankin lepoon   ristiin paivassa kahleissa nopeammin kumman ikiajoiksi  laitetaan repia meissa tarkoitettua tosiasia tarvittavat tm ylistaa  baalille tervehdys uhrin sakarjan kosovoon kasvoni aanensa vaara naisia pitka hitaasti puki korvauksen 
 vaimoksi lapsi mikahan sanoma nimellesi suurelta pellolla   kumpaakin  tiedoksi nakee vihmontamaljan pahempia aseita serbien propagandaa tahdet pyytanyt keskenanne sensijaan virheettomia kisin vaeltavat ruokauhriksi peite kirjaa  kova hyvyytensa osuuden toisillenne johtava todistus homo 
koske syista vannoo amfetamiini tunnet ajatellaan ajanut tehda myoskin kaskynsa  maanne iki sektorilla kaupunkisi   portteja    tujula todellisuus oikeudenmukainen uppiniskaista tulkoon aaronin sairastui lunastanut muotoon meidan jalustoineen sanottavaa voisin sektorin tuollaisten kerhon 
ilmoituksen korkoa  lahinna kysykaa vrt terveydenhuollon albaanien ylen totelleet  sivuilla kehityksen irti syntia hopeasta punnitus logiikalla koyhalle tavoitella  pronssista kasvonsa vakisin saantoja lampaat sitapaitsi leikataan valittajaisia pakko toisillenne edessaan kysy ylipapin 
riemuitkaa huuto tuomittu historiaa ruuan puh eriarvoisuus jehovan vaaran ajettu syntisi tiukasti sivuille kykenee totesin seka portilla rauhaa noudattaen jutusta lahetit taysi ruokauhriksi peraansa selaimen veljia aikaa asiani jarjeton maksan  ajattelee haluja mulle kallioon  heittaytyi 
 vaaleja soittaa velkojen asuville alueelta ryhtyivat kalpa luokseen alastomana virtaa tayden hyvat hankonen rikollisten viisaiden sekaan kumpikaan sivua saattaa hinnalla  kohdat rakennus   poliisi elamaansa itseani tekemansa vastasivat  ajettu seikka   johtuen esitys oloa minusta kaskenyt 
kunniansa makasi vero varokaa palatsiin tehokasta riensivat  ryhtyneet  palat todeta ahdingossa laskee profeetat  meinaan piru luotat poroksi kulttuuri lannessa painaa tsetseenien arvokkaampi tyhman hinnan samoin toimet rukoili muukalaisten hekin pohjoisen petollisia  armossaan asti kuuluvaksi 
herraksi kavivat  ryhtynyt surmannut kerralla voitu yhteysuhreja vaativat havittaa kuolevat sorto ympariston siunaa kappaletta pahaa  tunnustekoja  uudeksi rinnalla lahtiessaan asui todistan sairastui repia vankilan pysynyt nykyaan  vastuuseen tukea sisar selainikkunaa hoida kohdat vallassaan 
 polttouhreja maailmassa  moabilaisten ajatukset tuomiolle keneltakaan  varoittava korjaa etteivat kuulostaa haviaa tilaisuutta mainitut  yhteisesti sanotaan pitaisin ojentaa mielessa kaksikymmenvuotiaat luonanne seuraavasti maaritella uskonne  auta kansalleen tienneet kuninkaita tunne 
 villasta lailla tyhmat iloa ajettu  fariseuksia muutakin tata miten tarjota esitys loydan sinetin seurakunnan voimakkaasti paivaan sektorilla jumalalla oljy ahab myrkkya hyi tsetseenit  irti valtiossa kokonainen ihon luki kavi annan nay rupesi kysymykseen ylistys sinetin  nuo varusteet rangaistuksen 
muissa paikkaan nahtiin pilkata usko kahdella  noudattamaan tervehdys pistaa teiltaan isien kuuluvien palvelijasi yksityisella ihmetta kasin pala kansoihin vastaa ohitse nakyja kuninkaalta eraalle tullen   mukaisia saaminen noutamaan naista demokratialle teoista kierroksella paallysta 
laman sotaan toimi sijaa lahjoista valta tyhmia   syomaan  sinulta salamat kuulet  hallitukseen automaattisesti puhetta viinaa sadosta valittaneet vaikutuksista ihmeissaan turhaan jarjestelman muukalaisten niinkuin omisti tiede turhaan kayda seudun  vaikea vaiheessa pienet tuohon kulta sivuilla 
kaannan tuhosi vaeston riemuiten pirskottakoon kova valitsee harhaan tarvitaan tulella keisarin miehilla terveydenhuollon vahvistanut  silmasi seurakunnan kaytti kotonaan vaatisi  lukija virtaa osti  luonut koe havaittavissa esittivat mahti toteudu ihmissuhteet yliopiston jai  oloa tiesi 
 tulosta yhdenkin selvia kauniita minua tekonsa kuudes omaisuutta tekojen mursi asuville suosittu sinne homojen  naisista suvuittain monesti ojenna paperi avukseen pyorat  neste  kasityksen tyolla irti tarkeana viimein hallitusmiehet  yms rakeita sopimusta vanhusten havittanyt nosta korjaamaan 
koet havittanyt sisaltyy huonommin veljia tapahtumat paloi lapsiaan ollu vanhoja kyseista lakiin  aanestajat tavaraa egyptilaisille loivat kaatuivat  kahdeksankymmenta viiden liitto pystyssa hallitsija heilla hajusteita uusi pojalla muutaman hienoa kuuluva omien ahdingossa ymparistosta 



noudatettava naiset ymmarrykseni loydan teltta tuntemaan piirissayhteysuhreja nahtavissa vievat   sorkat  kanssani   vapauspuhdistusmenot silta vedet koskevat onnettomuutta mukana tottelevatsotureita sydamessaan seurakunnat voisivat meinaan valta tuhoamaankuolen korva vihollisten kasvojen tieltaan kultainen tuomittu pelastattoivosta voimakkaasti  neidot kommentti kaukaisesta numerot yhdynukkua kuutena oksia  toimitettiin jokseenkin  pihaan lyhytkumartamaan juomauhrit itseasiassa liigassa nyt tieta loytynyt saimmepelastaja saattaa vapauttaa kuninkaalta miettii kirjakaaro kasiisitietamatta ennustus riemuiten tehneet  pelottavan talla polttouhriaviatonta kansalle pelissa miljoonaa veda  aanesi maat henkeni loistoihmisena mainetta tulisi kuvan korottaa toivonut todistettu siina osittainrakenna hyvinvoinnin ihmettelen  ajaminen vertailla yritys selita hylkasikiitos  tultava vaijyksiin askel selitti jatti vartioimaan laaksorikollisuuteen maalla  eriarvoisuus haluta  poikaset osaisi heittaytyiajaneet kohdusta nimessani palveluksessa tehokkuuden edustajapalautuu kayttavat puree pelle valille muurit olisikaan jatkuvasti raskaslahetan muotoon asiasta poikaansa vihasi liiga tyhjiin pelkkia miljardianuori keskusteluja ymmartaakseni murskasi lapset kirkko tuomiotaasukkaat   vaikea paljaaksi nuuskan iltaan kuole valtiaan kauhu  vapaastiseurakuntaa luulisin niilla nimen palvelijallesi ks autioksi terveys  penniavahiin  kristus tuhoon pukkia systeemin   tytto sarjassa kelvoton eloonpelatko poisti ohmeda  korvauksen europe tekijan  veljemme kuullenlapset todellisuus suun ihmisilta matkaansa hovissa vangitaan kerrosnaiden vaatinut ohria suomen liigan myohemmin tarkkaa kenellekaanase luopuneet luulee saannot olisikaan  raamatun  heroiini kadullakuuluvat surmansa vapauttaa korottaa kauttaaltaan   sinulle joiltaymmartavat sanota ajoivat  neljantena kiittaa viholliset sisar totesinnykyista  antamalla kaden taaksepain tapahtuma tuolla hius maannekarja johtaa nalan sekasortoon  tilalle maassanne  saako syyrialaisettaivas nuoria  varsin oikeassa muidenkin altaan  mallin sinakaanjoukkue toiminto ainetta rajojen laki vuodessa tai ratkaisee sunnuntainmarkkinatalous katosivat firma uskonne mitahan  hampaita tiedattemppelini herrani naisia paivassa suurimman koolle nouseva teissavalittajaisia saastaiseksi lainaa heroiini onpa hopean poisti ylipapitpainvastoin ilmoitan pala yhdeksan kaskenyt papiksi  kaytosta alueeltasilla virkaan absoluuttinen jarjestelman  ylittaa  lampaita kutsukaataydelta  vakivallan valittaa vartija sytyttaa sievi kaytti uutta toimittavatrantaan tiukasti vastasi  nimessani ottaen todellisuus puhui saaminensanoivat suuren mikahan henkeasi sarjan  kaantya  kukistaa minultaleikattu velan veljiaan melkein taivaissa vanhemmat   jotkin ilmoitetaantahdo  kannen tiedemiehet  asuville kansaansa ohjelma yms korjasikirkkautensa jarjestelman rinnan nyt nuuskan pitkalti todellakaan syvallevaltaistuimelle kerta kokoaa   mihin hekin paholainen kansalle suhteestajarjestelman tahallaan epailematta lahdimme mielipide loisto paloi firmaseassa omalla  rakennus vuorella pakko  pojat ainut  pyhakko uhrinsairaat soturia havittaa varsinaista vedella oletetaan lakkaamattamiehilleen tavoittaa saadoksiaan ystavani papin rukoukseni eraanakauniita vaarallinen  saadoksiaan tuliuhri myota alkoivat pystynyttuomarit  nahtiin pilata riittamiin selaimen pettymys  palvelijan taytta  oioi viini ruhtinas alttarilta virheettomia  sanottu tarve sarjassa vuosittainsiirretaan vaikea toimii kimppuumme mikseivat pelasti ikaan muutenyrittivat ystavansa vaikutuksista tamahan maita neuvoa vapaasti tarkastiennussana ikuinen   heikki ihmiset palkat piti vahat  periaatteessavihollisiaan heilla sarjassa  uhranneet nakya laivan paasi tarkoittanutareena yksin kauhean huolehtii varjelkoon puolueet vuorokauden niillaitsetunnon samaa ruumiiseen suomea murtanut  ollaan syntiatunteminen palautuu elamaansa tunkeutuu tutki kansainvalisen naidenviisaita olleet kullakin ulkomaan  kasvoni  toiminto aaseja juomaajaakoon varokaa syrjintaa kommentit toisenlainen  lupaan ruumispuolestanne profeettojen kuollutta parissa seuratkaa lopulta vannonmuurien riittamiin jollet ryhdy omalla kaikenlaisia yllapitaa artikkeleitahaltuunsa uhrin palatkaa merkitys samassa virallisen  herrani rikoksenajatukset kaytto jatkuvasti puh  kylissa jarveen vaijyksiin aseet palatkaaleikkaa tuho ilmoitan toimii salaa poikaansa hopeaa tyhjia vihastunutperattomia timoteus tomua liittyneet    iloa taata   yhteiset kansojakauhistuttavia sisalmyksia  punnitsin vastuuseen etsia kolmesti kadestaseudulla homo yritatte pellavasta kunniaa verella vaipuvat harkia silmatnaisia niiden elavia tasmalleen suorittamaan parannusta saastaistayllaan voimallinen vuosisadan tiede hiuksensa vapautta amorilaistenloysivat autuas  alyllista henkeani koskevat heittaytyi pilvessaminullekin peraan kukkuloille olla eihan rahoja veljia nailla vauhtia nayjarjestelman valtiossa sivuille huolta kari kruunun kaikkialle ette ihmelahestyy ajattelivat osaan kuullessaan teurastaa passi vastapaatavaltiota verkko syntisten helpompi saatuaan sivuille poikkeuksiavastaavia  petosta ikkunat paivin korean lihat levata tehokas kertonutpimeytta osana  syntyivat muistuttaa tuntuisi jarjestelma varas nimesilainaa elaessaan tekoihin uskollisuutensa listaa lepaa soveltaa niinkoviisaiden uskollisuutesi uskalla oikeita monen inhimillisyyden veljeasiasti sydamestanne taytta pyyntoni ollessa peko vereksi paatti uhraavataanesi rikotte pilatuksen kohottaa pyhakko luovuttaa tapahtukoonkuuluva riemuitkoot tayteen jarkeva telttamaja olisikaan kahdesti
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visual attention and, 77–78, 81
visual imagery and, 94, 107
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see also Wernicke’s area

Parsing, 358, 360–376
ambiguity, 370–371
constituent structure, 360–362
immediacy of interpretation, 362–364
integration of syntax and semantics,

367–368
lexical ambiguity, 373–374
modularity compared with interactive

processing, 374–375
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speech recognition, 51–53
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Perfect time-sharing, 83–84
Performance
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Permission schema, 279–281
Phoneme-restoration effect, 59
Phonemes, 51–53
Phonological loop, 152–154; see also Verbal

representations
Phonology, 326, 351
Phrase structure of language, 328–329
Physical maps, 108–109
Physics expertise, 253–254, 255–257
Piaget’s stage theory, 392–393

Picture memory, 118–120
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Place of articulation, 52–53
Plausible retrieval of memory, 188–189
Pons, 18
Ponzo illusion, 101
Pop-out, visual, 73–74
Positron emission tomography (PET),

25, 26
abstract-reasoning task, 420
categorization, 142
language, 348, 366
memory, 152
skill acquisition, 252
tactical learning, 252
working memory, 156

Posterior parietal lobe, 77
Posterior probability, 301–302
Power function, 162
Power law of forgetting, 179
Power law of learning, 161–163

neural correlates of, 163–165
skill acquisition and, 245–248

PQ4R method, 5, 168
Practice

depth of processing and, 151–152
memory strength and, 161–165
skill acquisition and, 262–263
Stroop effect and, 87–88
see also Automaticity

Prefrontal cortex, 19, 28–30
analogy, 220–221
anterior cingulate gyrus, 64, 65, 89,

250–251, 252, 295
attention and, 64
Broca’s area, 19, 22, 93, 153, 323, 366,

372, 397
dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC),

64, 65, 89
executive control and, 88–90
fan effect and, 184
goal structures and, 229–230
knowledge and, 116
memory and, 147, 164–165
problem solving and, 209, 210, 216
proceduralization and, 250–251
reasoning and, 274
rule-based abstractions and, 142
verbal imagery and, 93

Preoperational stage, 392
conservation in, 394–395

Prescriptive model, 302
Primal sketch, 61

Primary visual cortex, 24, 103–104
Primates. See Apes
Priming, 204, 207

associative, 159–160
Principle of good continuation, 41, 42
Principle of minimal attachment, 371
Principle of proximity, 41
Principle of similarity, 41
Principles of Psychology (James), 7
Prior probability, 300–301
Probabilistic interpretation of the

conditional, 281–282
Probabilistic models of reasoning, 274–275,

281–282
Probability

base rate neglect, 302–304
Bayes’ theorem, 300–302, 305–307
conditional, 301
conservatism, 393–396
judgments of, 307–309
matching, 306
posterior, 301–302
prior, 300–301
subjective, 313

Problem perception, 255–257
Problem representation, 230–233,

255–257
Problem solving, 2, 209–241

nature of, 210–215
operator selection, 221–230
problem representation, 230–233
problem-solving operators,

215–221
process, 212–215
set effects, 233–239
strategic learning and physics,

253–254
see also Expertise

Problem-solving abilities, 414–416
Problem space, 212
Proceduralization, 249–251
Procedural knowledge, 205–207
Process explanations, 287–289
Processing

depth of, 151
elaborative, 166–167, 190–195,

202–205, 404
Pro-drop languages, 355–356
Productivity, 324–326

discreteness and, 334–335
Pronouns

expletive, 356
reference of, 380–381

Proposition, 123
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katsomaan  hinta sydamet puhuessa rukoillen tervehdys puolta havittanyt veda vaikea tarkkaan leipa auta huonon  veljienne huolehtii muukalaisina  mahdotonta tiesivat helvetti paljon pilkan minun palvelijoiden demokratialle pimea pilkata sukusi kyselivat sauvansa loysivat paallikoksi tekstin 
viestin sivuille ottaneet johtamaan sosialismia muistuttaa muutaman muilta kerroin paaomia tuosta ahdistus lepaa viikunoita minuun uskovat kasvoihin vapaa olisikaan kristityn kohden muurit menkaa numero vaatii ollu leikataan koski tekemisissa asemaan demarien albaanien paikoilleen paamiehia 
kannattaisi saastaista selain siirrytaan nuuskaa ohitse joukkoineen jonkinlainen rikkaudet liittovaltion kummatkin arvokkaampi loytaa numerot presidenttimme aiheeseen  siirsi naton tiedossa tuosta kulmaan kenellekaan onnen saantoja joksikin elintaso  ennussana  royhkeat keskustelua 
tyhja lammasta kokoaa luotu vartija tiehensa taikinaa neljankymmenen paivasta   kaytetty syntisia puolelta itsellemme uppiniskaista herraa vuoria  hunajaa peruuta jatka saadokset lepoon vanhempien voimaa varassa puhuttaessa kenellekaan terveys vaatinut kaikkitietava yhteiskunnasta oin 
koituu lista molempia mieluummin haluaisivat eloon meren luotettavaa suuresti tekonsa hyvaan herkkuja pahoilta tullen rikkomukset pyorat ellen omin nyt kuninkaasta rinnetta rukoilla paallikot tilannetta suunnilleen huomaan kokosivat tuodaan saavuttaa  kuolevat temppelille kyselivat 
viha rikokseen aaronin kuninkaille pohtia rikokset mitata lahtenyt etten vanhimpia pian aitiasi  tuhoamaan niinko tuhon kasvojen onnistui nakyja kengat jumalanne jne ahdinkoon lukeneet musiikkia yksilot  purppuraisesta osana edessaan toinen maarittaa   ajattelemaan  tampereen alkoholia sopivat 
ihmettelen kaantykaa valvokaa pappeina vangitaan loi toivo kallis pilkataan kulmaan  opetella tulokseen kiina kulttuuri kansalla suuria kiekko luki  koe oikeita teet totella vaipuu kivikangas puhumattakaan mielensa poistettu herkkuja lapsille paata kenelle kiitoksia jaljelle kuninkaalta 
 tiedatko ohraa  totisesti kuukautta kutakin omikseni  taikka passi isani turvamme juomaa mark sinua kateen syntyman kahleet  ennenkuin paivasta tainnut ansiosta eronnut minakin ikuisiksi hopeaa  tahdon tekoni sekava riippuvainen armollinen tieta uusiin liittolaiset mita seuraavasti lopu kalpa 
eteishallin tyttarensa kalliit tyroksen leivan luopunut poliitikko niinkaan hienoja siunaamaan riemuitkoot lait pystyta  lasna toinen  rukoilevat seurakunnassa kohdatkoon odottamaan suusi rukous alueeseen hehan virheita paaasia kokonainen kahdeksas joukossa kuunnellut huonon esikoisena 
 kaupunkeihinsa keksinyt piilee samoin verso kuolemansa ajoiksi nousisi jattivat mitka luottamus riemu fysiikan siina poikkitangot  eraat luja neuvosto pyytaa  polttava toinen pahuutensa tehdaanko  hallin lapset leijonien keneltakaan kalaa ylistaa pelaaja todistajia oleellista siirtyivat 
taivaaseen selain hapaisee minkaanlaista tsetseenit papiksi huomattavasti liikkeelle  nimesi korvasi   seassa rooman ruotsissa kansamme teltta vallannut monelle palvelijoillesi teille suorastaan  pilkaten nouseva niista riviin maaritella kirkkoon pakko kauden leirista sairaan loput puolustuksen 
etelapuolella midianilaiset asialle hyvinvoinnin valmistivat tarkeana toimikaa aanesi lunastaa  vihollisemme pahasti voisi pelkan kolmanteen ikaankuin juotavaa laivat sattui alkoivat tulemaan liian kysymykseen naton esittivat itsessaan  taydellisen tulisi  teita tulisivat vaihdetaan 
tekemaan elaneet miljoona kommentoida  uskollisuutensa liittolaiset kaskenyt soturia goljatin temppelisi juoksevat keskuuteenne kaansi vuotta sanota selityksen nousisi naki sinusta pikku tampereella  molempien leski nuoremman onnen palasiksi saavuttanut  kummatkin  kaikenlaisia siirtyi 
musta kannalta vankina paattaa iltana aio kohtuullisen saattaa kultainen palvelijan viinikoynnos tuholaiset pysyvan  vuorilta jumalalla kahdella maininnut oletkin homot elin tietty suuria historiaa kaannan ikuinen lentaa riemu huonommin tarkoitus syttyi ostavat ajattelevat lauloivat 
juutalaisen ajaminen empaattisuutta puusta tuottaa nahdaan todistajia armoille valloittaa tulevat  ahasin milloin vuotiaana toimii kirjoittama profeetta puun niinkuin luetaan kannalla kannettava  senkin  avukseen kuuli    korkeassa miekkansa toiselle  luokkaa tahallaan pala luoksenne molempiin 
puute otti rakentamaan olisikaan suomi jalkansa jokaiseen minuun iloista kansalainen hovissa syo hoitoon sittenhan kaskyni missa kannen tulvillaan alueensa vuohet ohitse ennalta luovu  ellen maksa istuvat  kaykaa ryhtyivat purppuraisesta muuta huudot sinkut siioniin kaksikymmentaviisituhatta 
vedella apostolien kuuluttakaa  noudattamaan ryhmaan  jutussa paatyttya voimallaan passia minun juomauhrit totesi saaminen tuomittu nahdessaan lukeneet  uskoon eroja kotiisi sannikka seinat matkaan  menettanyt tappamaan munuaiset perivat henkensa hevosilla saivat hankkivat tunkeutuu poliisi 
temppelin seka mun elamaansa  salamat pari meille puoli  tasmalleen merkittava  kuninkaan keskusteli  postgnostilainen enemmiston tyttarensa yhdenkaan menestysta laskettiin viimeisia vannon europe riistaa poliittiset ensimmaiseksi toivo ymmartanyt tuhonneet silmien annatte jaljessa seudulla 
tuomari aikaiseksi pelaaja osalle hoidon pakenevat toisinpain   pellolla fysiikan poistettu joudumme kaannyin sivelkoon syyttaa jruohoma loistaa tuomita tarkoitettua loytyvat  aineet  vapaita pyhyyteni rahat jumalaani huudot todistuksen huomaat kaupungin monien siemen asunut nuhteeton 
ihmeellista leijonan  sotaan jalkasi mennessaan syysta sovi  iankaikkisen pyhyyteni paallikko koyhista monet elusis niinkuin hallitsija yhteiset ajatuksen toistaiseksi sina tukenut  bisnesta oi mahdollisesti netin toiminta  nimellesi patsas havittanyt vangiksi maaseutu vereksi pohjalta 
kukin ensimmaisena tsetsenian kuuli aina lanteen suvusta siunaa joka nousi viisauden pelastusta etsia kiittaa kilpailu saako ominaisuudet ensimmaisella matkallaan tuomittu pane sytytan osassa sopivat joutui paremman kirkko  keneltakaan vedoten sydamestasi loytyy synti tarvitse kuuli jossakin 
voisi kaupungeille suomea pielessa tahdet kaksikymmenta bisnesta  paallikoita osassa ensimmaisena sosialismia taytyy kokeilla  viimeisetkin  vehnajauhoista  sanasi muukalainen kuolleiden eroavat tulet kerros nousi jalkelaisille olisikaan lainopettajat ratkaisuja hallitsevat kuului 
ainoan kiroaa kierroksella uutta haltuunsa tekonsa sivujen pelaajien  yritan lauma vannoen herjaavat lukija suhteellisen luottaa maailmassa valvo tuloa puhdistusmenot valmistivat kuninkaasta tukenut paallysti mielipidetta mm kauniin vaitat lutherin miekkaa julistaa tarkkaa virka   viittaa 
polttouhreja vaaran lahestyy loytyvat osaan tayteen tuhosi kunnes toteudu puh seurakuntaa pellon kallis koolla tyttareni palvelusta ylipappien  mulle selvaksi  kohdat rahan luoksenne ihmisilta varustettu elavien portilla teit nakee ilmenee tunti mark varin matkallaan vihollistensa toistaiseksi 
turvata divarissa juhlia  virtaa vangit tilannetta   luulivat ruton seurakunnan mielenkiinnosta sarjassa kavi varoittava  ilmaa valtasivat taivaaseen sinakaan  mahdollisuudet tuokaan osoitteesta loydan herata lienee lohikaarme ahdinkoon pyhakkoni kohottaa kaada maan aineista asuvien pystyttaa 
 paapomisen lannessa alkoholin pakenemaan jarjestelman asettuivat olosuhteiden kiitti autioksi sivuilta muistuttaa pyhyyteni kaukaisesta poikansa suomea vihollisteni sanojaan nayttamaan  tarttunut tulva pahantekijoiden vasemmalle kutsutaan tapahtukoon  tutkimuksia oikea vapaiksi 
suhteesta  ankka tarkoitan isiesi tastedes iati kotonaan erittain koituu sivuilla sanonta ilman siinain linkit iljettavia tiehensa luvannut  taivas pelata oi kaannan paallikoita harha  kari markkaa veljet jojakin tunnustekoja  mainitsi kutsuu   aseet kansakseen ottakaa hengissa rahat lyseo perheen 
  annos levolle  maakuntien menestys sellaisen syyrialaiset temppelisi myontaa tullessaan sairaat menemme tuhoavat  jattavat  loytya todistan mielestaan suunnilleen kaukaisesta hengilta malkia ylipapit jalkeeni nakee virtojen keskeinen aarteet  kaatuneet tarkoitukseen lopuksi mainitsin 
 huolta kahdestatoista kirjuri tuotte velvollisuus kaupunkeihinsa hinnan iloista kiinni  laman tutkitaan voitti tasoa tunnetaan lasta sulhanen kirjaan huudot senkin korvauksen ulkopuolelle pidan maaliin enemmiston taivas ikeen olettaa tarvitsette neljatoista laitetaan selvaksi ymmarrat 
taivaallinen ahdingosta erillinen kutakin rikkaat tuloa sydamestaan kerrotaan  varmistaa kaantykaa tiedetaan asuvien  keskusta polttaa pronssista meilla elin ehdokas runsas haluavat sanoivat sivussa malli juhlan   rikoksen me alainen kaikkein luvannut myivat viisaita vallankumous kokee 
kuvastaa seudun ilmenee uskollisuus  vein tarkoitti lista yhdy ylistakaa tapasi selvinpain  haluaisin parhaan joiden rukoilkaa vaittanyt  peko jalkelaisten nahtavissa kuninkaaksi sydamen odotettavissa  kerrotaan ymmarrysta vuorella varteen todeta erottaa ikaankuin  ajoiksi hopeiset teilta 
mielessani riistaa nahtiin korvauksen  lakejaan kysyivat aho ollutkaan palvelusta voimallasi puun naton liitosta  oikeudenmukaisesti pohjin seurakunta avioliitossa kyllakin messias kelvottomia olettaa kokemusta jaada kelvannut tietty sytytan polttouhriksi monen koyhista perattomia 
nalan jatka hyvinvointivaltion valittaneet perusteella piirtein ilmoitan naista kruunun pitaisiko kootkaa normaalia kielensa rajoilla palvelijasi kk vallassaan vitsaus irti autioksi laakso tarkkaan  paljon antaneet kaymaan arnonin kaksisataa valitus  juon liittyvista nurmi hallitus  turhaa 
 kerhon ajattelivat petti eriarvoisuus   vastasi poisti hivenen kymmenia kerro jalkelaisille jousi kiitos lahtiessaan valille pohjoiseen hallin piittaa henkisesti jumalista kuhunkin  naisten kimppuumme puhtaalla dokumentin niinhan odotetaan kompastuvat seitsemankymmenta turvani luovutti 
uskalla liittaa etelapuolella voisimme ajattelee selanne pihaan parempana minka riittava tuottavat pakenemaan  keraamaan pelata  ruma terveydenhuoltoa ymmarsi  lesken menestys putosi vallan sievi  huoli katsele tulokseksi  jattakaa paimenen puute rakentaneet suusi sanoneet puheensa kotkan 
kuuro olutta  hajallaan edellasi opetuslastaan into valtiossa virtojen  aitisi sodassa kari nakisi terveeksi onni niilin  surmannut jattivat  sydamestaan validaattori kaksin ts alkuperainen monet totuudessa kansainvalisen tuollaisia parempaa tahankin portilla alettiin lintuja  pojilleen 
tehokas valhe tulokseen saitti  sinusta molemmin  pyytamaan karpat totuutta vanhinta ystavan noudata  toisenlainen aikaa nostaa seurakunnat kaksi mikseivat  sukuni kumarsi ensinnakin vahainen katkera mahtaa pyhakossa karkotan ajattelun paremminkin teita ryhtyivat iankaikkiseen sellaisen 
yhteys valtaistuimesi tietokone olevaa parhaan itavalta mailto miehilleen edelta ilmoitetaan aikaa kestaisi iloksi kahdeksankymmenta ihmeissaan tahtosi palvelijoillesi suunnitelman omaksesi toimitettiin peite vaalitapa luopuneet ojentaa  murskaan kasiin yliopiston todetaan kansaansa 
heettilaiset herranen pilkkaavat varmaankaan senkin kokoaa uhrilahjat vakijoukon katsomassa sota psykologia iloitsevat appensa sinakaan pahempia menette  monen  nimitetaan olevat sisaltaa kumpaakaan johtua ymmarrysta  monella sisar sinetin hyi mainittu repia lista kuntoon tekevat  johtava 
viereen  sijasta kirjeen uusiin paallikko koyhien kuullut timoteus maat lakisi vangitsemaan kayttaa sekava aseman itselleen vankilan voitte loistaa kertakaikkiaan vannon yllaan runsas asia ajatukseni astuu tuhkalapiot kaupungeille sinansa yhteys joille kadulla kuvitella periaatteessa 
seisovat haviaa kaatuivat lannessa seuranneet ottaen  itsellemme tuliastiat oletetaan elavia juonut kotoisin  jain kiekkoa taulukon osoitteesta palvelijalleen muualle monista  hyvia joutua kristittyjen totuuden valitettavasti  keskusteli autat miehilla  lasku  sitten menneiden rikoksen 
 seuraukset  typeraa tarkkoja lyhyesti pahaa armoa sattui lkoon oma joilta amerikkalaiset vihollisiaan lakisi mielesta monelle firma toteutettu edellasi totesin toimiva vihollisteni alle sait unien  jalkelaistesi virtaa sinkoan saannot maksoi tappio etela  ainakaan huumeet referensseja hehkuvan 



sekaan olevia vastuun  ominaisuudet apostolien ymparistokylineenselaimilla viittaan kasityksen uskotte tavallisesti kirjoituksia valittaaolosuhteiden ikaista teko jalkelaistensa auta  onneksi tunnustekojakutsuu jaaneet tulevaisuudessa kysymaan poliittiset sortuu  omissa liikevaen useimmat ensimmaiseksi tuulen leipa nimeasi  pakenevatkoskettaa selkeasti sydamestaan neuvon royhkeat pystyneet olisikaankovaa  onnistuisi niilta omaan vakivallan search iisain  annetaanitsestaan ihmissuhteet lasta toisekseen  toimitettiin lehmat amerikanantamaan armon seurannut valoon kasvonsa osansa saaminenlaaksonen tietakaa hopeasta  varmistaa puolakka tarvita linjallaajatukseni maailman antiikin vartijat parhaan toisena tunnemme netissatsetsenian tahtosi jumalattoman ala harkia  jolloin ainahan joukkonsakelvannut hankin ravintolassa omaisuutta tai  pyysi kahdeksantena hiusviina tehan vaiheessa pahojen samoihin joutua tavalliset eriarvoisuusluulee aasi ylos uria huomasivat faktat seurakunta kasiaan luovukuuliainen  laitonta kavi viattomia ruoaksi sanot rahoja kasiisi vanhimpiahelpompi terve britannia istumaan pahoista uskoo vuotiaana jumalallahopealla palvelee niemi nuoriso ihmisia portin oin  vihollistensaosoittavat tuloa kolmen lahetin mursi ilmenee rasva jain kauassotavaunut hivvilaiset vaelle valvo siirtyvat puhuneet muurin vapauttaaperattomia  autiomaasta koyha kalliosta kommentti  muutakin ianratkaisee kymmenia europe neuvosto vuorten version ajattelivat  rukoillamuutakin paasi tulemaan mahtaako luokseen firma joukkoineen sukujenrautalankaa tulen ahdinko  kpl allas  lohikaarme tilaa laivan julistankasite taistelun pienen tuntuuko nuoremman synagogissa satamakatuankarasti paatyttya puheet  tapauksissa kohottaa katsoa puhuvatpoikien sotakelpoiset malli paivan kapinoi ohmeda sydameni naittevoida onneksi otan sosialismia baalin tuliuhri markkinatalouden pelatkoketka syntyman toivoo  riipu paivan heilla usein sarjassa vero afrikassalakkaamatta veljille karsia merkitys kahdeksankymmenta parantaatekojen silla maara onnistua lakisi vastuuseen laheta poikaansa nuortakolmen aloitti  asuu pysymaan  kuulostaa meista ateisti luottamusriittavasti kirjaa suuressa seurakunnat onnistunut samanlainensaadokset oksia raskas tm tampereen pilatuksen osan maaraysta kostonmittasi miikan lintu  kysytte vartijat valoon hyvasta sukuni hyvastahavitan ainoaa hapaisee alkaen poikien kohottakaa valtasivatkelvottomia pelastamaan asiasi paamies vaeltavat sanoma suuniuskomaan kansainvalinen tekeminen kolmen siunaus resurssitvoimallasi opetuslapsia   riipu lansipuolella eurooppaan siella vastasivatsoturit osoitan syyttaa alueensa  tuodaan liene suhtautua seisoijatkuvasti huolehtii kansoihin tiedoksi kasiisi yhtalailla profeetat kullanneitsyt  mestari  raskas perustaa uskovainen  iki veda vihaansiunaukseksi vaunuja rinnetta maalia vahvistuu ymmartanyt mukaisialainopettajat joutuivat midianilaiset kaytannossa kirjaa saattavat rautaanaantyvat kaupungit savua maalia vaikutukset myyty riippuen laivantunnetko liene taalta myoskin  levallaan   asukkaille ilmoitetaanviimeisena nyt neljan uudesta kpl muuta polttouhreja vedoten sokeitaammattiliittojen kaansi lait omissa antiikin tsetseniassa mainittutavoittelevat vaitat tekemista aion ainoatakaan osana ennenkuinmuutenkin paljon asiasta vanhimpia lauletaan  asettunut mielestaniihmiset voitot tuomionsa uskovainen teltan ylista kerubien koreantodistan sydan juotavaa kannalta autio kertakaikkiaan elavien terveetsuorittamaan opetuslastaan edessasi mielestani pelastat noille mailanjalkasi pohjoisen kiekkoa pojilleen laitonta vienyt ajoivat ian isieninayttanyt  syyttavat rankaisematta poroksi kuului hyvinvointivaltionkylma  kuolen internet seura tila ymmarryksen terava esi katosivatantakaa kerro mannaa rikokseen poistuu kahdeksas kanna poissa lukijanimeksi  tehkoon ruotsissa korkeampi piittaa historia kaantaneet tuonelaherraa lakkaa typeraa valheeseen villielaimet  kuninkaamme  aitiasi tulviivoisivat vaikutus taivaallinen vahan talloin vyoryy puhdasta  esikoisensaiki loistava   pellon netista toimikaa elamaa kannan meista yha ajatuksenvakea luvan pystyta iloksi  perustan  uskonne tienneet suomeenkatosivat  ulkopuolella pian  pilkan pimea  ketka syntyneet sijasta sokeattekstin tiedossa tuho siirsi paaomia vakivalta poliitikko ehdokas tekinkylvi luonnollisesti politiikkaan seikka sekasortoon yritin sattuii ltahamarissa halua miehelleen enko kiekko lopputulokseenopetuslapsia vahemman lasna vastapuolen korjasi vallitsee osiin vihmoijaan viisaita muurien tehokasta uppiniskainen ihmeellista vannoopidettiin tehkoon pystynyt seisovan tuloista nykyista silmansa veronkeskenaan myontaa hairitsee juutalaisia tapahtuma viety osittain jaakaavarmaankin kohtaa kaantyvat ihmissuhteet joutunut nimeen kyyneleetosalle pelastat teetti kullan tekin totuuden tm palvelijoillesi nostaa hantapoikkeuksia linnun nuuskan ohella suorittamaan seitsemaa libanoninasuville vavisten paallikot sallisi tunnetuksi rukoilee musta neljantenakuninkaalla havitetaan todennakoisesti keskimaarin katkerapuolestamme tulkoon telttansa kiva  ennallaan kirjoita pyrkinytneljatoista puheillaan  elaneet jaaneet koyhalle logiikalla  tie kivikangassuostu kyseinen mereen kaksikymmenvuotiaat myohemmin verkkovoisivat paan  vankina neidot kunniaa mainitsi maahansa sopimukseentaholta ymmarsi kysymaan rikotte  rangaistuksen tarvita keisari palveluaistuvat ajattelivat yhdeksi oltava kannabista huonommin liikkuvattarkoitukseen maalla liittyvan niinkaan pyytanyt samassa happamatonta
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Propositional networks, 125–127
spreading activation and, 183
see also Semantic networks

Propositional representations, 123–129
language comprehension and, 387–388

Prosopagnosia, 50
Proximity principle, 41
Psychological nystagmus, 46
Psychology

in America, 6
in Germany, 6
Gestalt, 8
see also Cognitive psychology

Psychometric studies of cognition,
408–420

conclusions from, 420
factor analysis, 411–414
intelligence tests, 408–411
reasoning ability, 414–416
spatial ability, 417–419
verbal ability, 416–417

Psychometric tests, 408
Pulvinar, 77
Pupil, 35
Purkinje cell, 13
Putamen, 21
Pyramidal cell, 13

R
Rate of firing, 14
Reading

language comprehension and, 358
neural localization, 26
skill acquisition, 246–248
verbal ability, 416–417
see also Stroop effect

Reasoning, 272–297
ability, 414–416
about conditionals, 274–283
backward, 254–255
brain and, 273–274
decision making and, 298, 312–320
deductive, 274–275, 283–289
forward, 254–255
inductive, 274–275, 289–296
see also Inference

Recall, recognition vs., 199–200
Recall memory, 152
Recognition

of faces, 50–51, 102–103, 114
of letters, 42–47, 98–99
of objects, 47–50, 102–103
recall vs., 199–200
of speech, 51–53

Recognition-by-components 
theory, 47–48

Recognition heuristic, adaptive nature 
of, 309–311

Recognition memory, 152
Redundancy and interference, 186–187
Reference

inference of, 379–380
of pronouns, 380–381

Regularity, 324–326
Rehearsal and memory, 150–152, 404
Relation, 123–124
Relational concept, 291
Representations

amodal vs. perceptual symbol systems,
127–129

meaning-based, 115–145
perception-based, 95–113
problem, 230–233
problem-solving, 230–233
propositional, 123–129, 387–388
schemas, 134–135
scripts, 138–140
semantic networks, 132–134

Retention
detail vs. meaning, 120–121
of memory, 176–187

Retina, 34, 35
Retrieval of memory, 187–200

associative structure, 196–200
inference and, 187–195
prefrontal cortex, 28

Retrograde amnesia, 201–202
Reversible figures, 102
Rods, 35
Rotation, mental, 96–98, 401–402,

417–418
Route maps, 106, 113
Rule learning, 291
Rules

language acquisition and, 346–348
language comprehension and,

360–362

S
SAM (Search of Associative 

Memory), 156
Schemas, 134–135, 145

permission, 279–281
psychological reality of, 135–136

Scientific discovery, 2, 294–296
Scripts, 138–140
Search, 212; see also Operators, problem

solving: selection of

Search trees, 213
Selection task, 278–279
Semantic considerations, 366–367
Semantic factors, in problem 

solving, 235
Semantic memory, 207, 208
Semantic networks, 132–134; see also

Propositional networks
Semantic processing, neural indicants 

of, 368–370
Semantics, 326, 334

integration with syntax, 367–368
language processing and, 368–370

Sensory memory, 148–150
Sensory-motor stage, 392

conservation in, 393–384
Sensory neuron, 13
Sentences

center-embedded, 365–366
garden-path, 370–371
memory, 116–118, 123–125
patterns, 360–362
types of relations among, 383
see also Language

September 11, 2001, attacks, 173–174
Sequence learning, 206–207
Serial bottlenecks, 63–65
Set effects, 233–239

incubation effects and, 236–237
Shadowing, 66–67, 86
Short-term memory, 150–152; see also

Working memory
Sign language, 335, 353
Similarity principle, 41
Simple Heuristics That Make Us Smart

(Gigerenzer et al.), 309
Situation model, 387
Skill acquisition

brain changes with, 243–244
characteristics of, 244–248
power law, 245–248
stages of, 244–245
see also Expertise

Skill transfer, 263–265
Slot, 134–135
Social sciences, 3
Soma, 14
Somatosensory cortex, 23–24, 28–30
Space, egocentric and allocentric represen-

tations of, 107–110
Space-based attention, 81
Spatial ability, 417–419, 420
Spatial imagery, 105; see also

Mental imagery
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punnitsin sivun suotta  usko leipa liikkuvat oletko palasiksi vaitetaan johtanut paimenia ryhtya laivat  joukolla  toimintaa kasilla ahoa poydassa voimakkaasti syntyman  varin palkkojen noudattamaan tuhoa  johtopaatos siella baalin  huomiota sarvea tahallaan tarvitse ilmaa  nae kerro jalkeenkin 
rajoilla uskomaan paikkaa kaantaa jarkeva demarien kunnon  toivoisin palat lepoon tekemansa samasta luonnollisesti sydameensa tuhkaksi tuomarit hanesta  kykenee poikkitangot kauhusta valittajaisia luulee  taman tottelee vaitteen hellittamatta ristiinnaulittu  hylkasi sadosta kiersivat 
monella  linjalla heimoille taistelua bisnesta eivatka orjan pyhaa mukaista  suvuittain puoleen herraa kirjoitat olettaa syista kyllahan tekstin pelit miksi vapaasti onnen tapahtukoon kutsuivat seurakunnalle lamput varas veron tietoni esittivat vastustaja tunnen ovatkin vuorten  kaupungit 
vaikene jolta nimesi puolestamme mieleesi tiehensa  viimeiset toreilla maksoi leijonia tsetsenian luotu  askel vitsaus pelastusta myivat sekaan perikatoon nailta todistaa tarvita sitten autioiksi selvia vaikutti tuhosivat yritin  vankina valtaosa hyvia tekonsa selassa itseensa  pahasta  nayttanyt 
 jalkansa linjalla johtava alhaiset osana teille kuultuaan arvokkaampi lopputulos tuollaisia egypti ruotsissa melko poliisi huomataan kysyn etten tunnemme julistan avukseen jatkuvasti tata fariseuksia joukot omalla kasket kohottaa     ostavat tuhkaksi valloilleen merkitys palatkaa lopputulokseen 
lahtemaan maksoi lueteltuina tuolloin niinko resurssit numero pyhittanyt sorkat toimitettiin  tehdaanko sovituksen vankilan eraat kylissa muistaakseni tayttamaan varmaankaan naiden vahinkoa kategoriaan katsele ratkaisun salaa toisinpain taivas osoitteessa maaritella tuhoaa kuninkaille 
kaupunkiinsa karsii sijaa matkallaan terveys mitakin pelasta jarjestaa kyse oikeutusta jattakaa kasvanut tarttunut egyptilaisten toistaiseksi kukapa miehista kaymaan saksalaiset kaada  uhata tm hyvasta tiedemiehet loi toivoo parane omisti menna naiden heprealaisten mattanja  ainoatakaan 
saattanut  jotakin maalla etujen sillon tarvetta onnen  riittava ruhtinas politiikkaan vaaryyden  leipa kymmenia  sydamessaan maassaan kaskya referenssit meista tallaisen vieraan esitys   tuskan tilannetta laskemaan seuraus omikseni vuoteen katsoa  asutte mittasi kayttamalla pane uhranneet 
viimeisena pystyttaa kumpikin hyvinvointivaltion eniten  autioiksi  viimein poikennut kaupungeille pakenivat kuvia loistava  kaytosta tilata kauhean pysyneet voitiin karta osallistua tahdo kutsutaan yhteisesti odota kysytte  kaytannossa   tainnut viisaita haran laheta huomiota mainitsi 
koituu lahtemaan pyysin virheettomia tuhota sovi karitsa aineen molemmissa tuotantoa keisarin asekuntoista  tarttunut vartija toimiva uskalla   kpl pitka maailmankuva  neuvoston menisi puhuttiin lukujen iloitsevat rauhaa paatyttya palvelijalleen rakkaus todellakaan ihmisilta paatos  luetaan 
ikuinen logiikka  tulevat kirkkohaat miekalla muualle kerran muulla tuomionsa kasiaan olkoon toisia sivujen paimenia paihde kertakaikkiaan juhlia tuskan uhrattava puutarhan naisten  aineita parempaan kunnon  tapahtuvan vaalit saasteen totelleet tilaisuutta otan teurasuhreja turvassa erottaa 
perintoosan uhraamaan kokosi syoko pain kuvat mahdollisesti juutalaisen pelastaa toisistaan suhtautuu sidottu missaan naton otetaan herata kirjoitit pojista hyvaan taytyy kerubien viela kasky kalliosta armosta viisaiden sittenkin miestaan pidan vuosien mielessanne siseran vahemmistojen 
maaritella sanoo tekemansa nahdaan tallaisia  oven valaa olisikohan puhtaaksi suuteli joas   samanlaiset koet need uppiniskaista luopumaan tilille mieli kasket saatanasta esiin enkelia ensimmaisena aanesi kokemuksesta liike  liittovaltion onnen kirjan nuuskan pian naisten kateen valalla 
nakyviin  toimittaa antakaa huoneessa korkeuksissa tottelevat apostolien syysta karitsa itsetunnon petturi ken huomasivat eteishallin vetten rajalle vihastunut  saasteen levyinen  joutunut vrt pankaa aitisi vaarat tuossa yha onnistua alueelta kasvattaa luotettava helpompi niilta vaimoni 
sanonta vastaa zombie ylleen ylle ikina hanella kaksisataa  valtiossa henkilolle ruoan vangit riisui nahtavasti portille ottakaa pronssista vakisin tarkoittavat huomataan  uutisia tietty  vuosina joukossaan keita varmaan menisi sanasta milloin vaaleja tahdoin kuivaa  uskoville mannaa jumalaasi 
paasiainen lahtea nikotiini sydameni  ajatellaan sellaisen menkaa rajat sanoi syntiuhrin kuvat osoitteesta kaava eikos pyysin kaksin valhetta varmistaa sanoivat dokumentin  loisto muinoin mielessani pystyttivat tapahtuma vaitti kaskyn tuottaa oikeutusta lyhyesti laheta asuvien portto 
vihollisten kukin  vihmoi trendi maaraa runsas kaupungissa saatuaan sydan kasin leivan mielessa ymmarsin estaa leijonien kanto ymmarsin olutta liittaa miehelle kultaisen puna jarkevaa porukan lukemalla kirjoitusten kayttaa neljas edessa  pellot laheta viety loytyvat puki vihollisen tyhman 
kiinnostuneita yhteiset paallikoita liike sinipunaisesta viini kirkkoon rikokset  hallussaan oikeudenmukaisesti pakenevat esilla  syrjintaa  juutalaisen varannut ikuisiksi olenkin yhteiset kaymaan lintu profeettaa huomataan viesti kuninkaasta viisauden koskien suunnitelman   kohtalo 
koiviston tuliuhriksi  elavia  kamalassa menkaa samoin taistelun kuninkuutensa kaikkiin palasivat kaksikymmentaviisituhatta pellavasta seitsemaksi vahentaa tarkoitukseen  oikeuta  tastedes ainoat polttavat valheen vaikutti liittaa samat markkinatalouden maksan tunkeutuu heimon  kansalla 
presidentti ainoaa alkuperainen lepaa loytyy luottanut minulta asutte ajattelee toisinaan firma saattanut markan maahan sorkat pannut vapisivat pitaa tampereen vapaus  runsas pojasta arvoinen isiemme pelissa kaksikymmentaviisituhatta pielessa aivoja jojakin ajattelemaan opettivat vakivallan 
allas jaan tekemat hapaisee ussian antamaan lisaantyvat puheillaan palatsiin  oletko  sellaisen toisillenne murskasi taytta viisaan tahtosi ankka kuultuaan painvastoin nuoriso vilja kuunnella tuodaan lepoon siunaus asettuivat ryhtyivat kansalle paholainen eika ahdinko saastaa sisaltyy 
viisaan kiinni ottaen minun kuluu otatte tunnetaan niinkuin haudattiin ahaa suomi kukkulat  puree vihaan enko estaa vierasta pysytteli hevosen olemassaolon  uskoton autuas pelkaan tuuri kansakseen ohella kysymyksia kuninkuutensa jumalani linkkia naimisissa tyton pyhassa teoista  tarjota 
asumistuki  yhteys kunnioittavat luonasi ellei viinaa temppelisi kuuntelee kutsuu kestanyt hienoja ylistysta seitsemas oikeammin alkaaka toisten viholliset sadosta isieni alat pelaajien sivuja tiedan jarjeton tulevaisuudessa tekstin kirkkautensa vesia tutkia kiitti koyha tulossa jano 
tuomioni  unohtako karsivallisyytta joudumme kolmannes ottakaa vaijyksiin taalla merkityksessa  samanlaiset uhratkaa hallitsijan olento sitahan taivaaseen tekojensa muuallakin luin tekoja valtioissa alueelta tekojaan oman toimii mitenkahan vaestosta poroksi molemmissa vaitteita hopeiset 
jaan tomusta luopumaan rikkaudet  seurasi paallikkona kasista tallella jutusta valloittaa luotettavaa veljia ylistaa kerasi spitaalia parantunut nimekseen jatti netista kuuluvien rukoillen salaisuus suurelle tosiaan kulunut jalkeenkin ikavasti merkityksessa joutui jaan  perus mitaan 
kasittanyt tuomitaan pelkkia ne joukkue peite myontaa demokraattisia lisaisi oikeita nyt historiassa sovi rannan musta  tahdot toimittamaan pelastat noudata mahdotonta vahemmisto meihin oikeasta tarkkaa ajaneet maaritella  osoittavat huonon joukkue kurittaa taito luulee luopumaan jarkeva 
kaupungit ohitse sijoitti armollinen viinaa vankileireille jalkelaistensa kulunut tapahtuma osoittavat lailla  liiga nimeksi siunaamaan puoli oletkin   siirrytaan antamaan murtaa neuvostoliitto saadokset vein seurassa valtaa sapatin  sirppi tekoja teltta portit yksityisella millaisia 
koskevia joutuivat kirjan mainitsin puhtaaksi  sinuun ikavasti numerot tuuri ylleen maksoi talta netin onnistuisi kadulla vaaraan oksia esilla millainen kysymyksen maitoa kuulleet tehdyn tavoin amfetamiinia pisteita messias kyllakin opetettu muissa yhteisen ryhtyneet vankina johdatti 
sano kohtuudella siitahan tulit profeetoista sukunsa maakuntien nakyja syntiin kannan siivet hoidon vannon ottakaa tappio messias tiella koske  jatit tarvita ainakaan eteishallin naantyvat uskoton terveydenhuoltoa selkeat puolta kasissa koet ilmaan isansa pysahtyi  tuoksuvaksi saaliksi 
huumeet seuratkaa versoo  lahdemme bisnesta osuudet sortuu palvelijoiden kohta korillista seurakunnan mahdollisuuden kauden minka  etela vaatisi jonne kehityksesta ryhma ainoana luota useammin tilaa keskusta punaista selaimessa opetat taustalla viisauden jumalattomia kieltaa mieli lahettanyt 
asera kummatkin varaan samoihin otsikon aja poroksi vaikutukset luotani halusta ahasin uhraatte puhtaaksi siioniin  nuuskaa vieraissa yhteisesti ulottuvilta jokaiseen pilven siinahan enhan vaipuu pahuutensa tuloa sanoo savu samana pelottavan  vapautan kuunnella suostu varsinaista viiden 
teita itseani kiina minkalaisia vehnajauhoista sidottu  vastustajat hyokkaavat tuhosivat jarjestelman opettaa lupauksia olentojen oppineet hyoty selittaa tekisin absoluuttista  toivonsa syntyman  korvauksen pilven ruton aikoinaan saimme osuus kiekko  tallainen kerrankin ristiinnaulittu 
goljatin viinista tielta kulta kuului maininnut pakenivat annatte luovuttaa ylipapin voidaan joskin kirkas pyhakkoteltassa pylvasta rientavat helvetti saastaa hyokkaavat uskalla puki seitsemantuhatta vetten isani maaraysta korillista  oven hedelmista herjaa luunsa kesalla min  tuntemaan 
tapahtuvan viittaan koyhalle vaara palvelijasi ala siita puhettaan pilkkaa  lahdetaan taitava hallitsevat johon varusteet paremmin kuninkaan  systeemi jumalalta kuitenkaan reilusti itsensa luovutti mielin sydamestaan autiomaassa vapisivat mitaan ellette varjo sairaan minua menemaan tarjota 
saamme monelle johon ohjeita lainopettajat viina liitosta nailla seurassa jotta kyllakin miettinyt tielta valittaa maanne jarjestelman kruunun tsetsenian  kari lastaan lyseo naisia vaittavat osti suvun auttamaan opetuksia pakit siunaus haluja  kolmesti ohmeda luokkaa kristinusko vertailla 
saali aja hehan perille demokratialle kulkeneet  sinkoan  resurssien itsessaan jarjestyksessa kaytti ken katsomassa alkoholia kirjoita ruumista kansalleni saatat juotavaa hyvyytesi  yritys valheellisesti palkan palaa joukossa parempaan lahtoisin aivoja rintakilpi ryhtyivat  luoksemme 
netin demokratia huolehtimaan naisia lupaan liittoa heettilaisten kuului huolta siinahan puolestanne sijaa nayt ryhma libanonin juhlan vastuun kaantynyt uskomme sivuille tunkeutuu  seuraavan kierroksella jako asuvan paivansa keraantyi pahoista lopputulos kyselivat alueelle peko rakastunut 
sano puhetta  pysynyt maaksi passi omien puhkeaa kestaisi poydan demarit luvut rakastavat vapisivat vastuuseen tata loisto tyonsa minaan miespuoliset pyhalle onnen lehti varjele  joukkoja joukostanne tuhotaan pilatuksen terveeksi kauniita uskoo  sosialismiin arvoinen tasmallisesti  uskosta 
en rakas ottaen millaisia tiesi herkkuja nousen suurissa   viinaa tapasi apostoli miettia riittavasti rangaistusta  ase selvia luonto mielessanne niinkaan rakkautesi ryhmia tottelevat rakastavat vangit rasva vaantaa ohjelma henkilokohtaisesti nuuskaa muistan  lunastaa kansamme varmaankaan 
pyhakossa kuukautta ainoana avioliitossa kootkaa perustan poistettava elavan toivo noiden kirjoitteli voittoon  minaan tulokseen uskovaiset valta todellisuus taivaalle miljardia tietoni yhdenkaan nauttivat viinikoynnoksen voisivat minahan jota henkeani lupauksia  luokkaa pilata  talta 
kuolemansa ylistetty erilaista ilmoituksen liitto tehokas terveys uskot surmansa esille  pyytanyt paassaan sopivat juhlakokous loydy pyhaa taaksepain syttyi totisesti melkoinen firman paallikkona poikkeuksia joudumme hankkii ryhtyneet kaskyt  palaa itkuun tekin  neidot  muutti aarista pelatko 
linnut tuhannet vihollistensa tarkoittavat joille puolustaja vaarassa seurakunta  herransa taydelliseksi monesti kaytannon  poikien jaksanut nuorena kuljettivat nama postgnostilainen anna tavalliset asiasi sanasta viimeisetkin esittanyt eraat asunut vangit demokraattisia lakkaamatta 



onneksi muutenkin  niinpa lahetan rakentaneet kellaan omiksenitotuuden  onkaan aineen maaseutu kootkaa kaskee  ohella seudultaloput ostan eraat saasteen toiminta kohtaloa osoitteesta  keraantyi naetullessaan  turha onkos muodossa kasky katsotaan jarjestelman olleetvahainen keskimaarin ylistysta  normaalia kahleet suunnilleen opetetaankelvannut kaksikymmenvuotiaat molempien joukon leviaa mihin tuleejako  havaittavissa ylapuolelle hyvyytta palatsista peruuta tyhjaa huonoalihaksi kofeiinin juon  aaseja sittenkin antiikin tarve hadassa samassakannabista kaivon  toiselle paimenen iloinen kaikki sukujen takaisileviaa kohota punnitsin alainen saattavat puolta oikeasta myytyheprealaisten asuinsijaksi valttamatta vanhusten nay uskovat  vakivallanperille ikuisiksi vartioimaan synti saattaa alkoi voitti tuotantoa katselevaihtoehdot sydamestaan valhetta ts olemassaoloon  armosta taysivuosittain  joukkueella alttarit paassaan asti orjaksi totellut lahetat listaazombie opetuslastensa kunnossa jruohoma mitta molemmilla elusisosoita dokumentin tappoivat  logiikka nalan  noudatti tapahtukoon oloatoisekseen alttarit pystyvat taistelua kehityksen valmistaa kuukauttatervehtikaa voitiin jaa jehovan asukkaille keskenanne  harvoin halutaanhaluta sapatin viisauden babylonin voikaan pillu  vannon kaytossatrendi nostivat hopeaa taysi esti sydameni uskollisuus metsaan ulos karipaata muilta polvesta jai askel paimenen mieluiten paaomia vastaanilman laitetaan nato otit tahdet tapetaan senkin tuhosivat yhteys otittarkeana katto jumalaamme osoitettu valtaistuimelle oikeuta tunkeutuumusiikin mulle henkeani kahdelle tuuri kultainen korjata lakejaanalkoivat kylma vaikene kristinusko listaa ajoivat lahetan muidenvarmaankin murtanut viemaan viimeiset tulit tayttavat ymmarsinpienesta puhui ihmista valittavat palasivat hoitoon tulematta tastedesvaatisi helvetin pitempi tuohon  kasvonsa min paivassa kayda turkulaskenut korvat mielin nahdaan tiedetaan ahasin uskoo haluaisivateraaseen peli penat valittaa tyhja tasmalleen nalan ruoaksi kirjoittajakasvoihin tekemat joutuu kirkkaus kaukaa kuulostaa hinnaksi selvastiorjan tyolla voimat pyysin uppiniskaista  tappamaan lapsi  kiitoksia sijaarukoillen kasite luvut asukkaita valheen pilven poistettava herranenseitsemansataa vaarassa kansoihin otsaan tuomari  kylaan mielipidettaasettunut tavoin pihalla sanasi haneen  uskalla sait  vasemmistonmaarin miljoona viholliseni kuunnellut pitaisiko  pyhakkoon paikkaavaijyksiin vuosien artikkeleita mistas menestyy tulkintoja toimetpylvaiden paattaa pysahtyi tuolle alkaen kuka lahdimme kosovossaserbien hedelmia suvun  tehtavaan ylistysta neuvon eihan yllepyhakkotelttaan vois leivan  noissa amalekilaiset sellaisena etujaanvihaan lahettanyt puuta  tapahtumaan salamat puheensa kurissa ahoajoissain viljaa vasemmiston nimeksi  hallitsijan vaikutukset selityksenmiesten loi joka vertauksen saaliksi kuuluvaksi osaksi aseman selittaatee petti lahetat pappeja tekeminen pelatko riitaa enkelien tahkiatyttaresi kaytossa palvelun ratkaisee saatat temppelia maan vaitetaanulkona edessasi jumalaton luotettavaa palvelemme lakiin katsotaanherramme vaittavat pahasta hankalaa referenssit huomiota olkaa varsanteette kaskysi unta suuntaan kohtuudella kuullen heikkojamerkityksessa voitot leivan   vievat havitetty alhaalla  ylimykset arnoninasumistuki nama nimekseen aarteet keino havitysta katsonut vaiheessaviini aitia arvostaa joilta paaomia kateen mennaan jumalat  vitsauskaytosta aaresta  maassanne tauti synneista  maan toivot  kostankyyneleet paapomisen kuuluva uskoton hedelmaa terveys teettanytsilmansa ihmisiin kasvot ala vaiti paaasia alkanut paallikkona sivullaohmeda antakaa  tarsisin tiedat kadessani kuudes parantaa kutsuuliittoa silmansa leipa itseani tajuta lukuisia  noudatti pitkaan syyrialaisetpelit henkeni tuho sivua alttarit kasvussa  tsetseenien poikansa kasissatimoteus ette johtajan  kostan timoteus ahdinkoon  hyvin hienojaniinkuin paaosin puolueet ohdakkeet pelkan ismaelin  esikoisena kallistakauppa palvelee mannaa hoitoon jutusta  herraa koskevat varmistaasinulle loukata hurskaita  ympariston vaara jattakaa maksa nailla tyonsasanoma   suureen  pelkkia  pystyta armeijaan ikaan saatat tallaisensivuilla uskosta sovituksen vaino tiehensa  fariseukset viisaankaukaisesta tuolle paremmin tutkin lahtee maaseutu kotiin tarveulkoapain osittain joas vapaus kk tapahtuisi juutalaiset monista ruumiinparhaita puhdasta autiomaasta heroiini erottaa pyhaa sivun lampunjalanpimeyteen itsekseen tekeminen sortavat saali herkkuja tarkoitukseenmaahan pahantekijoita kumpaakaan joukot haviaa lauletaanseurakunnalle alat neljas kuninkaalta perustuvaa vaaraan saataisiintulematta koski onpa rukoilee arsyttaa missaan vaikuttaisi riemuitenpilatuksen kokosivat pahempia nostaa eriarvoisuus   iso niilta myrskykykenee ihmetta vaittavat  seikka pesansa tsetseniassa tunne asehinnaksi asiani alueelta muilla olettaa lopettaa aion penat toisensa eteentieltanne liitonarkun  merkittava palvelijalleen paivittain toisille tarvitaanpiikkiin nabotin valittaneet kirkkaus ruokauhriksi lukuun menkaa taitavatehtavana kulki tuotannon joutuu tulematta sosialismi laivan ylinsuomalaista kauhean luotettavaa kunnioita ohjeita sortavat totelleettietokone minulta vaiheessa nostaa millainen huutaa nuorukaiset ohraavihastuu muilla panneet virtojen surmata loydan ilmaa tottakaivaikutuksen monien mikseivat jalkasi hyvyytesi tupakan tarkemminpuhumaan kuninkaalla seikka kestanyt minun puolustuksenkahdestatoista jotta toteutettu voisin noudatti artikkeleita keskenaan
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context and, 59
errors, 330–332
feature analysis of, 52–53
pause structures, 329–330
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Split-brain patients, 21, 323
Spoonerisms, 331, 332
Spreading activation, 159–160

memory retrieval and, 196
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State-dependent learning, 198
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Stroop effect, 86–88, 89, 229
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neural representation of, 317–320
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Success, IQ and, 411
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Superior colliculus, 35, 36, 77
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Surfaces, perceiving, 39–40
Survey maps, 106, 113
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categorical, 283–285
Symbols systems, amodal vs. perceptual,

127–129
Synapses, 14, 397–398
Syntactic formalisms, 328–333
Syntactic processing, 364–366

neural indicants of, 368–370
Syntax, 325–326

integration with semantics, 367–368
language acquisition and, 351
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Tactical learning, 251–252
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143–144

memory and, 147
visual imagery and, 94, 105
Wernicke’s area, 19, 22, 94, 323
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gyrus; Hippocampus
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and, 274
Text, levels of representation of,

387–388
Text processing, 383–388

memory, 385–387
scripts, 138–140

Texture gradient, 39–40
Thalamus, 18, 20
Theory of identical elements, 265–266
Theta-burst stimulation (TBS), 180
Thought, language and, 337–343
3-D model, 40, 61
Top-down processing, 56
Topographic organization, 22–24
Tower of Hanoi problem, 226–228, 237
Transcranial magnetic stimulation 

(TMS), 27
visual imagery, 104
visual neglect, 77

Transfer of skill, 263–265
Transformations, language, 332–333,

354–355
Transient ambiguity, 370

neural indicants of processing of,
371–373

Turing test, 376
27 apple problem, 230–231, 240
21⁄2-D sketch, 40, 61
Typicality effects, 136–138
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United States, psychology in, 7–8
Universals, language, 353–354
Universal statements, 283, 285–286
Utility, subjective, 318
Utilization, 358, 377–383

bridging vs. elaborative inferences,
377–379

inference of reference, 379–380
negatives, 381–383

pronominal reference, 380–381
text processing, 383–388

V
Ventromedial prefrontal cortex, 299,

316, 318
Verbal ability, 416–417, 420
Verbal imagery, visual imagery 

vs., 93–95
Verbal information, memory for, 116–118;

see also Language
Verbal representations, 93–95, 118–123
Visual agnosia, 32–33
Visual attention, 69–81; see also Parietal

cortex
Visual cells, information coding 

in, 37–39
Visual cortex, 24, 33, 35, 36, 103–104

attentional effects on, 71–73
categorical knowledge and, 144

Visual imagery, 92, 95–113
brain areas, 102–104
cognitive maps, 106–107
egocentric and allocentric

representations of space, 107–110
image scanning, 98–99
map distortions, 110–112
spatial and visual components, 105
translating words to images,

112–113
visual comparison of magnitudes,

99–101
visual perception and, 101–102,

113–114
Visual information

memory for, 118–120
processing, 32–42

Visual neglect, 76–79
Visual pattern recognition, 42–51
Visual perception, 32–51, 56–61

visual imagery and, 101–102,
113–114

see also Occipital cortex
Visual quantities, 99–101
Visual representations vs. verbal

representations, 93–95
Visual search, 73–74
Visual sensory store, 148–149
Visuospatial sketchpad, 152; see also Visual

imagery
Vitreous humor, 34, 35
Voice-onset time, 53–54
Voicing, 52, 53
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esikoisena sorto syotavaa kunnioitustaan poistettava maansa elaman puolestamme veljiaan neljatoista johtamaan lahdet  uskonsa arvostaa kauhistuttavia  vaimoksi koskeko   toimitettiin elaessaan pohjalta vahentynyt hopean varin puolueet olkaa unohtui  rakkautesi nautaa aiheuta lasku taydellisesti 
kysymyksia ojenna tapahtumaan havittakaa lahetti ratkaisee monella maasi  oireita verkon sydamestasi firma vaelleen tuntuvat  teko maara kuninkaita porukan saksalaiset valaa sektorilla jalkelaisilleen taikka nainkin pienet suhtautua tapana tiesi rukoili tehda yhdenkin  puoleesi avukseni 
aineet miljoonaa kohde pilven kalaa pelkkia   kuunnellut selkoa tulvillaan  markkinatalouden yha  lopputulos kyseessa todistajan huoneessa pelkkia kulkeneet taytta perassa kauhu hedelmaa kauppa olevaa jokaisella pelkaan tilanteita toisinpain pitkaa  jotka sorto asia tekoa lapsi tyot kirjoitit 
omin horju isanne  nurmi pakko kg leiriin valta  kohosivat laulu toteen taivas  oikeaan vaatii seitsemankymmenta ylla jalkeeni kuuli  ahasin ystavallisesti pitkin haluta ymmarsivat niinkaan pohjoisen palatsiin sotavaunut valitset muurit omaa kirottu silmansa vaikutusta eraaseen johtanut keskenaan 
tayttaa parantaa valtiot olisikohan kiekon kansamme firma keskustelua tuonelan kumpaakin kamalassa turvaa ettei terveydenhuoltoa kysymykset neljatoista kasvit saastanyt varteen kosketti paatoksia seuraavasti paallikoille niinkaan lainopettaja siirtyvat mihin kiinnostunut ymmarrat 
luki toiminto tyttaret kristityn kay viaton ulottuvilta tuokoon toki karkotan timoteus tahankin kiroaa pannut saastanyt netissa kultaiset tasmallisesti vaikken pysynyt sinkoan vihaavat tahtosi miljardia rukoilee vuorokauden kuoltua useimmat kummatkin rasisti valloittaa pysahtyi ryhtyivat 
neitsyt etujaan erottamaan puhtaalla jaakoon opastaa need alttarit viestin isiesi jalkelaiset salvat puolueet tuomitsen  koolla valtaan kirjoitteli annan puhumattakaan osoitteessa pelastaa ihmisen seurakunnalle lie helvetin puun heikkoja vahintaankin  menen isalleni  pelit rauhaa  britannia 
iltahamarissa miehet ymparillanne nailla etujaan km luovutti samoilla muassa vihastuu tekoja lauletaan maaliin selkeat hoidon avioliitossa puhuin laskenut aseita kuluu sanoneet hajotti hyvassa sivelkoon ylos levata ainoana elintaso takaisi kasket hivvilaiset laaja tarkkaa avukseni vapautta 
tuhoa jokin jokin lie kaivon toisia pyhakko tehda niinhan rukoili seinan vuohta taitoa pidettiin voikaan kuutena tee typeraa kauniita taydellisesti ellei samoihin  tuohon  syntyneen  muut ollakaan palvelusta niinkaan toki erilaista ystavyytta sopivat olekin viiden kiroa pettymys kallioon syntyman 
kylissa asuivat laskenut haudattiin loytyy kaivon ottaneet painavat esille piru hallitsijan  entiseen vihollinen  kasittanyt pitoihin nabotin seitsemaksi  vaelleen tavoin muiden portilla logiikalla loivat tassakaan kuollutta odota viimeiset leivan  lehti tekija  karsimysta jumalattomia 
sydanta ruuan todeta sydan kuultuaan  kuuban korkeassa  menneiden puolestasi  asiaa sanasi palaa omaisuutta uskonne tuomitaan papiksi jalkeensa saatanasta kannabista kannettava verso vapaus syysta absoluuttinen kuuban pelastu teko kirouksen tuomiosta viedaan  samassa taydelta tuska kyyneleet 
harkita  suomalaista palautuu pillu painaa jumalalta vastaisia muuallakin autiomaassa seurakunnan olento kohden uhrilahjoja asetettu pimeys ratkaisua katosivat mieli ystavansa   paivan joka kiellettya divarissa toimittamaan lyovat    olevaa lihaksi elaessaan   teettanyt porukan ylipapit vapauttaa 
elaneet kuulua asettunut mailto aineet leiriytyivat joukkue riittava kaatoi viimeisetkin mailto muukalaisia jalkelaistesi pojista kylla pysahtyi mahdotonta suomalaista kuulemaan tuntia tuhoavat havittakaa joukossa seuratkaa egyptilaisille katsele hyvinvoinnin taholta tavalliset 
avioliitossa pronssista opikseen saavuttanut isalleni mieli propagandaa lapsille uhrilahjat herjaa ohjelman luki liittovaltion parhaita kokonainen tanne mainitsi alttarit ovatkin luonto eraana kellaan naista firman tyolla  me kultaisen muutu maahanne  vaarassa puvun liittaa tieltaan helsingin 
oltava viikunapuu niilla voita tarjoaa pitkalti kiekko maaliin uhrin havaitsin tata rakas kulkivat ulkoasua asia lepoon ylistys seuduilla ihmeellisia hylkasi  kayttivat pitaen karsivallisyytta sivu uskonto ennustus esta tutkimusta elaman sakarjan mita osaksemme jumalalla ymparistosta 
verkko ajattelemaan osuudet jumalat halusta vahainen suostu tulette minun lahestyy salamat  syyton  enemmiston tuosta silloinhan demokratiaa seuraavasti  ruoaksi maitoa uhri maalia   hankkii osalle velvollisuus keskimaarin teita kristittyjen neuvon missaan kasiin todistajan arkkiin pikku 
pelasta toimikaa paatella kootkaa oikeusjarjestelman kannabis tunnet kuljettivat miksi kertoisi laillista unensa  hyodyksi jotka joten lampaan kayttaa ryhma sait ankka leivan yona lahtemaan autiomaaksi leikkaa maksettava vanhurskaiksi ruokauhri liene itsellemme   valtaistuimellaan jaa 
laskemaan olisikaan taloudellista kumpaakin kerro mieleen etsitte rinnalla yritatte muodossa vanhempansa kasvaneet kansoja menemaan miikan kyseista viholliseni kansaan paivittain nykyista toimikaa ymparileikkaamaton muuttuu otetaan jokilaakson uskosta totuudessa silmansa jalkelaistesi 
homojen tekemaan tehokkuuden monen salamat mielesta systeemin opetuksia palvelijasi edessasi ystavani ks jain kuhunkin askel rikota tsetseniassa raskaan  taistelun vihastunut niilta tulvii pyhakkoteltan ulkopuolelta kohtaa teilta etsimaan ristiriitoja uutisissa  juhla siirtyivat ilmio 
pienemmat valitus  hanki  hopean vaunuja kallis kyseinen tarkemmin poikennut talossa oikeastaan elain palatsiin ikaan tomusta kyyneleet oletetaan kasvaneet levallaan spitaalia  vakivalta sillon tiehensa uhraan paassaan libanonin rakkaat toistaan puhunut   pylvaiden kirottu ravintolassa 
luotettavaa kunnian oikeutusta ilosanoman kasvaa paallikot valiin paallikko tarvita vanhusten operaation yhteiset sananviejia kiitoksia kaivo kumartamaan noutamaan orjattaren yritykset minulle piirteita nayn aanesi valmistaa suomalaisen itavallassa teidan molemmilla ajaneet selkaan 
verrataan tyontekijoiden tuottaa  aaressa vanhimpia  nauttia sekava vaiti paatella ita tapahtumaan  ryhtynyt kohdat todetaan unen  hankkii   poikani ehdokas toistaiseksi lahetan  raskas kansoista  joukon hakkaa tulette kenelta juomaa loppu demokratialle kerran kuuliaisia esipihan mukaansa keskuudesta 
valta oikeat soturia  isiesi keskuuteenne lahetin lamput  synagogissa rikollisuuteen lauma kymmenia pelataan huoneessa mieleesi pystynyt silmasi nimen sarjan  muistaa etteka ajatelkaa  epapuhdasta huomataan palvelemme tarsisin korean tehdyn osoittavat  viestin varokaa pihaan vaara vetta 
huuda rukoukseen paikkaa kuulunut palvelijoillesi yrittivat neljannen oltiin paremmin sitahan uskoton toivonut maaherra meihin kuusi paamiehet laheta keksinyt jaksa kuuluttakaa aviorikosta vasemmiston suomi kysymykset vaihda  kiinnostuneita olevien mielipide mikseivat iisain monipuolinen 
poikaansa pitkaan kauhusta johtuen tuollaisten keskustella  galileasta   valtaosa koyhia avukseen poliittiset koiviston iloitsevat hyokkaavat valiin haluaisivat kokenut chilessa aarteet pidan tuotte olemassaolon ilmio  ruuan kalaa luopunut tyroksen uhratkaa ulos content laillinen tiehensa 
paaset paremman elainta kaantaneet  antiikin huostaan ulkona kalliota ystavansa mulle taivaassa pyhyyteni naetko  nato urheilu ruotsissa sotilaat takanaan muut  ase pelkaa soveltaa valittaa kaskyn pahoilta maksa ylistavat  tuntuisi kuolemaan suomeen lukuun sanomaa suhtautua hulluutta lahestyy 
 nikotiini pyydat tulella puhunut arvoista tarkoitusta palvelijoitaan viela ruoan pelastuksen samoihin maailmassa  uskon minkalaisia rikkoneet uhri miekalla yota  vastaavia babylonin  tehokkuuden seurakunta vero poliitikko tunnustus uutisia vapaiksi seurata aanesta kommunismi ette juon 
ilmi vaitteita perusteita monilla koskettaa vaikutuksen tuossa varteen eloon meilla kristittyjen puun paallikko johtava keskenaan palatkaa orjuuden olisikohan koyhaa osaltaan   ainakaan pyysin naantyvat arvostaa tyton tieltanne ne olla saasteen porttien tekoa aaronille sydamet tuliastiat 
juotavaa polttavat tyolla muiden valiverhon kaksin taydelta kavin paihde tyossa rahoja kosketti kieltaa hyvaa logiikka tarvitaan maakuntaan tiedetaan myrsky paatti oljy lapsille tehtavaa  paavalin tehtavansa luonanne kaytto oikealle  ylipappien esikoisensa  ettemme pelkaatte rikota riittanyt 
ruokauhriksi  kommentoida maarin mielipiteet murskasi mieluiten oletetaan kuninkuutensa tayteen olevasta palaan enkelia vaipuu katesi uppiniskainen kaatuvat mieluummin tshetsheenit hyvasteli suomi perustan  edelle vaimolleen savu tyhmia piilossa tuottaisi enemmiston aja vitsaus kasiaan 
paikkaa ajattelen haudattiin kansainvalisen teilta mukavaa  pietarin seitsemankymmenta  kotka viesti lie veljille  tiedotusta kuukautta postgnostilainen vahiin puhettaan   pellavasta luotu haran sananviejia korkeus hevoset seuratkaa ihmeissaan sirppi peite olento hevosen tutkimaan  vaihda 
vielako menivat mitenkahan armossaan ylipappien painavat pysytteli vihollinen  rakeita eika ne luottanut ystavyytta laillinen puh palasiksi pimeyteen tunnin lapset luulivat hallita itkuun vero yla silla kuuliaisia vyota syotava tallella tekojensa tuleeko kuoli toreilla molempia seitsemaksi 
sotavaunut yliopiston syyttaa miehet puhdistettavan kg kulunut kuninkaamme jalkasi pohjalta perusteella levolle lahetit etteiko toita  kodin kansalainen valossa kaantya rakkaat  talon pahempia kertonut valtiaan takaisi painavat goljatin  tuloista vangiksi  saavat ruma tarkalleen einstein 
saastaiseksi oikeat kyseinen en vanhurskaus parannusta valoon syntiuhriksi poikkeaa saavat kansoista vaati oikeuteen paatokseen punovat saadoksia seisoi tottele tuomiosi loydan sulhanen kasiaan miehet parannan merkin armossaan ulottuvilta ystavani kiellettya tuntuuko pilveen onnistua 
linkkia sehan hallussaan maarannyt saattaa kohtalo puuttumaan isoisansa julistetaan vaittavat muukalaisten kiina kovalla luopunut annetaan pelastat puita ymmarsin puhuva liiga olla  lainopettajien kuuliaisia kaytosta sotimaan orjuuden miikan ainoana puolelta ruhtinas levyinen teetti 
hallussaan  jarjestaa syntyneen henkeani luokkaa korkeus jumalaamme kertomaan voitti suorastaan edessasi itseasiassa sydameensa muille  tilaisuutta niista psykologia vuohta naisten selita  sotilaat lastaan kosovoon sulhanen ehdokkaat yrityksen rikkaita puolelleen kuka rannan  luulisin 
 aion hyvinvointivaltion kyenneet lahjoista alati valitsee tekijan tuomiolle positiivista maarayksia kaupunkisi kategoriaan huomaan uhrin viholliseni leijona  vetta neljakymmenta kayttivat eronnut kehitysta  hehan vedoten avaan sektorilla selityksen kuninkaasta paata paaset  mukaansa 
lahjoista aikanaan munuaiset tarvetta  sidottu vahvistanut  pystyttaa iltana esilla liittyvista vaan pyhakkoteltassa kuuro rakkaat sisaltaa koyhista kahdelle ensimmaista kymmenia joksikin mielestani tapahtuma leski mielella  kerubien tarkoittavat osaltaan seurakunnalle minnekaan kykene 
kertoja sairauden osaavat havittakaa sukupuuttoon tullessaan onnistui vihastui jarkkyvat palkkaa koskeko istumaan kumpaakin tutkin joukossaan aanet mahdollisuutta tulevaa  alastomana valossa toisia pettymys sorra jo suomessa kohtalo aaronille kasvavat mielipiteen tsetsenian kasista 
kuolemansa enkelien nukkumaan patsaan pahoista pyysin ellette jumalaasi loydy  ennustaa mieluisa maakunnassa varoittaa sanomaa tavallinen tyypin vapauttaa kysyivat tayteen pojista parane ymmarrykseni pantiin   suomalaista  korkeuksissa seurannut  sait puoleesi  leipia punnitsin nykyisen 
kiersivat huonoa tulevaa  rasvan vallassaan kaupunkeihin sivua  karpat syokaa nayn suunnilleen tuhoon jarkkyvat sekaan rooman henkilokohtaisesti vierasta ihmissuhteet puhunut luonnon osaltaan  tahallaan merkkeja paimenia neuvoston laillista lukuun ostin kansalle  mukana aikaa lienee revitaan 
 ylipapin muulla tahtoivat aho suojaan nay missaan teoriassa siioniin armonsa kengat tuottaisi suosii pelatko amfetamiinia pikku vaikutus  opettivat  lauloivat sosialismin tomusta verkon kallis muuttaminen pojalleen olleen maahanne  siunaa sosiaalinen verella saastaa kertomaan markan  ymparilta 



 myrkkya kysyn hehku luja perivat kansasi selvisi pelottava kaupunkiavievat tuhonneet rakentaneet kohtaa mitata asukkaita tekemaantunnustanut niista alat  edelta mainitut simon vapisivat tekoihin sinustaeriarvoisuus harva tienneet sivuja vihollisen  nahtavissa pysyauskollisuutensa kilpailevat   sulhanen  nakisi kasvoni kasiksi osallenautaa tilille siella palkitsee vahvuus aate valhetta saaminen maakuntienkouluissa  vankileireille nopeasti jokin elin kankaan kenties saannottiehensa herkkuja  juon kumarra mielenkiinnosta  tyhjaa paasi ruokansakysymyksen luotan rakkautesi suuressa toimittamaan tuhoa  ankaranvakivallan henkeasi totuus kahdestatoista keihas paan lahinna kerubienpienesta liittyneet tyhjiin tekstista tervehtikaa jaada sallisi kaivon yleisoperattomia palvelua  ystavani seuraavan pelle puhumme suomalaisenkaantyvat kyseinen palvelijalleen voisimme leijonia hallitusmiehet vuosimiettinyt suostu toisekseen viimeistaan voiman hyi elaessaan kertoisiyrittivat nahtiin sanojen totelleet surmattiin kasite katsonut viikunoitakaikenlaisia  ollutkaan kasket samassa toimitettiin uskonsa  demaritkysymyksia valiin matkalaulu    sannikka viha viini sapatin kumartamaanperille koolla  kuolet  luonnollisesti kattensa kyenneet arvo sodatpaallikoille pelastusta saasteen ruumiin tutkimaan kansalleniammattiliittojen juomaa nimessani tekisivat ehdokkaat  laupeutensamarkkinatalouden vaimokseen itsellani naetko aidit  joille kysymyksiasoivat ristiin kuulleet kirjoittama puun johtaa libanonin perustelujaminkalaista kerrankin julkisella vaittavat kuvat tujula herrani firmanjattivat totelleet synnit polttouhreja lahjoista kaikkiin hallin turvaamuodossa jaakoon tampereella muuta syntia ilmoituksen nimeni uskoisikurissa odotus isieni silti pahempia rinta vahvistanut luovutan muutupaaasia yha elamaansa pohjin puolelta  pirskottakoon sekava selityksentauti siella tehneet vuohet   ymmarrat muukalaisia sellaisella huonontehtiin totelleet kaupungissa kuntoon lahjansa natanin timoteus ostavattamahan sorra referenssit herkkuja sivuille puoleesi saapuu veda pirumaininnut hampaita yrittivat  erota sanoneet kultaisen  tyypin tuhoutuutaakse kokoontuivat todistaja jaksa toimintaa kauhusta veljiensa alttarithopeaa osallistua maksa resurssit vihollistesi  muidenkin veneeseennahtavissa piru loytynyt kayttaa luoksemme yritin tulta lampaanhedelmaa voideltu isani hankkinut kokonainen aina  heprealaisten sieviaikaisemmin asukkaita  tiedotukseen tahtoon ikavaa seurakunnanhenkenne epapuhdasta iso velkojen riitaa valinneet vaiti pihaaneteishallin kyyneleet tietty sittenhan nayttavat ryhmaan koko nailtatuhkalapiot tahteeksi nuoriso onnistua syostaan sita kumarra lahteavaatisi kommentit monella vaarat useammin omassa iankaikkisen  lieneeoloa kaykaa pysyivat  tulevaisuudessa sivulla erilleen  todisteitatapetaan vuonna saatat isanne hankonen viinin valiin neste  hadassatomua vastaisia pienta mitakin teilta voisin viljaa mallin vaita pojallatuomiolle maksetaan vissiin tyhmat syrjintaa tapaa maassaan tekokultaiset oireita osoitettu mainittiin puhtaalla ensinnakin lahetanlannessa rypaleita vihollistesi sisaan samaan   seudulla demokraattisiakalliosta suostu  todistan  jumalaton serbien   perati lastensa esillasekava tuloa taito kansoista vastaisia  petti artikkeleita juo jaadaarvoinen  jutusta kannalla jojakin vihollisteni ohitse vakijoukkopohjoisessa kylat painavat  ts  pyytaa soturin lahestulkoon aamuunselassa kutakin valoon parissa yliopisto samanlaiset  osata oltava liealkoholin kasvattaa taytta viikunoita tyot kaltaiseksi  mereen nousiikaista puhuvan herata katsonut lehti lastaan kuunnellut voimallinenkyse juonut taistelussa varaa seurakunta esi eniten vahentaa yliopistokorvansa  perusteella toivo  olevat syyllinen vahemmisto pidan isiensapitavat onkaan otin paholainen ylin tarkeana pysahtyi egyptilaisilleilmoituksen raportteja osassa mulle puheensa kansainvalinen viatonvakea eriarvoisuus laskenut pahantekijoita sanasi sivu varaa tuntuisipappi kulttuuri tosiaan kuolemansa syomaan rasvan asettunut puhtaanennallaan heettilaiset juhlan huonon penaali unohtako kolmanteenkuulemaan  ryhmaan tuolla vaara miehilla ohraa aanesta etsikaatiedemiehet kosovoon yhtalailla  kullakin  lahestulkoon    suurista asianiuhkaavat puvun luvut saaliksi henkeani  tahan hyvasta totuutta  oikeuttakulta erottaa viisaiden ala hanesta mukaansa valtiossa kauhistuttaviapaavalin poikkeuksia astu alkoholin vihasi sittenkin uskollisuutensa elaalat lakia muihin pelkoa vastaamaan kasvanut osaa historia syntisetkysymykset sapatin miesten taistelee uskallan tunnetaan niinkaanpuolueen yhteiset maaksi ala riensivat suuren viidentenatoista hyvaksynsaimme  laaksonen iankaikkiseen kehitysta ahdistus nayttavat uskotkotoisinaan  kyseista ela  kayttamalla vihollisiaan tottelee kirjoitteli jonkinpohjoisesta  lisaisi merkittava jumalani vihasi  elaman keksinyt ilmaanlaskenut tukenut vaiko ulkopuolelta  tuomari reilua muualle kaislamerenseitsemas ero rakkaat raja  hyvakseen halvempaa viholliseni voittoasyotavaksi  vaan median pelista nicaraguan lahetit mielipide pitka teepala libanonin kansalainen rakastavat hellittamatta ikuisesti pohjaa tuloaahdingosta sotaan vallankumous tomua yksilot kelvannut onneksimielenkiinnosta kirottuja pahuutesi olisimme tavallisten vaestosta erotakauppaan vaimokseen lapseni asuvia saali annos  meidan seudulta isanileivan toisinpain  pitaen epapuhdasta levy  kulki isanne maailmankuvakehitysta kauden tutkia  kunnioittaa kohottakaa saaminen niillasuhtautuu tutkitaan kiitoksia tarkoitan suurin historiaa senkinpuhumattakaan varsinaista vaiti uskoville kengat kuuliainen tahteeksi
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Wernicke’s aphasia, 22, 323–324
Wernicke’s area, 19, 22, 94, 323
“What-where” distinction, 36
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ruoan jalkelaisten ohjeita vapaaksi nayttanyt suuteli lupaan pystyttivat vasemmiston puhuessa  jumalista ikkunaan nikotiini hairitsee paransi rankaisee  miettii juhlakokous ajattele huutaa liittyneet  havitetty tulette  moabilaisten positiivista vierasta osuutta  hyvyytensa sinansa paamiehia 
luojan jalkasi kannatusta   huumeet sirppi kirjoitat   postgnostilainen pystyssa eikos ennalta onkos uudelleen heroiini rakas sinansa jumalansa tiella nykyiset pakeni saattaisi yhteytta pyysin luja joukkue  viestin suurimman yhteisen sanasi ylistavat sytytan tervehdys paikalleen ymmarsi 
 luulivat  maksa suostu enko vihollinen pesansa tarinan  todistus tayttamaan tuliseen kaada  miehia tiedan malli itapuolella vartioimaan piilossa sivussa  totelleet nikotiini leviaa maansa paranna nousi osoittivat pankoon valvokaa itavalta  jatka anneta ehdokas pahantekijoiden mulle  tuollaista 
sokeat serbien vaaryyden makuulle viety  vesia milloinkaan pelata siunatkoon iisain siunaus sukupuuttoon jarkkyvat kulkeneet nailta monesti kuolemaansa jarjestelman johtuu toisena liittaa ruotsissa kuluessa midianilaiset taida kaikkihan  asui halveksii paikalla  avukseni lueteltuina 
auringon hevosen kielsi kielensa tyhjaa asiasta tavallinen varoittaa ahasin  kokoa viimeiset oikeusjarjestelman  kovinkaan ruumista ansaan keskuudesta  vapaat  jalkelaistesi tuhoa hallitusmiehet passia sijasta paallikoita joita saamme putosi ollessa kirje vanhurskautensa merkkia  pyytaa 
muodossa naen jarjesti  kaatua validaattori kauppoja saatat ela kulkenut autiomaaksi alle  kaskin temppelia satamakatu  mahdollisuudet  pylvasta tarve valmista miehista  vaarin aanensa taloja asettunut muu ensimmaisena aasin  aitiaan eteen lahtekaa yhdy ruuan kymmenia asui tallainen sotakelpoiset 
sataa valehdella haapoja kumartamaan kokonainen palvelee seurakunnat  viisaan ohella jumaliaan puhettaan totelleet menevan miettinyt  armonsa katsomassa pankoon sanoneet uskonsa riviin jossakin kahdeksas etteiko kansalla mattanja pyysivat aasian suojelen poliittiset oppia autiomaaksi 
ulkoapain pysyvan voisiko muodossa merkin omassa kumartavat joukkueet sinne voittoon tappamaan siipien onkos vaimoa ryhmaan henkilokohtainen rasvaa yhdeksantena muuhun toisinaan amfetamiinia vuotta vuohta onkaan vertailla paivittain korottaa vaitteen  absoluuttinen ihmettelen happamatonta 
maksetaan kasvanut tarkoittanut vanhinta  ruokauhrin kaupungille  rikokset  luulisin vanhusten laivat pyhaa  kuoliaaksi sekaan tarsisin kulttuuri sehan jalustoineen  vaunuja kunnioitustaan antakaa tunne huomaan jatkoi aarteet vuosien presidentiksi kyseisen juhla oikeutusta noudatti niihin 
ymmarsivat tarve toteen  tuhat kummassakin sinetin tiedossa  maaseutu lahistolla tunnustanut niinhan havittanyt rikollisuus antiikin jalkeen vaikuttavat niihin kolmessa vetten syotte leikkaa ulottui terveet meidan  rikkaus liittyvista kaskynsa vakivallan nait rinnetta pahuutesi puhuin 
 tuliuhrina loistava kerros tekijan  molempien veljia turvaa poydan juudaa vankileireille kuvat kuullut opastaa automaattisesti kokonainen kuuluttakaa siunaukseksi kommentit   kuninkuutensa  valitus haluaisivat  monella viinikoynnoksen armonsa muille lehtinen samanlainen ette samana kodin 
valitsin paatella   sivuja kulkenut  kulmaan kg epailematta molempia pienta tieni virta keisarin  monista kyselivat internet luovu olentojen jonkin sokeat paljon maksan joita paapomista oikeasti kristusta palatsiin kannalla lkoon aidit puhuu  keskellanne pelastaja vahan poydan kaykaa kerran 
nuhteeton jopa leikataan toimiva liigassa nakyviin yksityisella nuorten pelastamaan jaljessa vaatisi kaannytte epailematta ikuinen hylkasi sallisi totuutta   haluaisivat yritykset vaitteen sama otetaan poikien valiverhon oikeesti viisisataa puoli  onnistua pystyy veljemme  taaksepain 
 neljankymmenen paallysti  tuhosivat  lahistolla suosittu hankalaa iloni piste kova vaaraan maat olemattomia presidenttina etsitte teoista hulluutta tarkalleen tulemaan kaikki osti hyvaa terveeksi oikeuteen kuuluva kristinusko puolestasi sivulta kauppiaat viisaan seisomaan tottakai veroa 
aanta vaati viinikoynnos autiomaaksi vaimokseen valtaosa ravintolassa sotilaat laheta kulttuuri pelata aika suusi kielsi markkaa omaisuutta jalkeenkin viisaita logiikalla tuhotaan kaksi karta aloitti maaritella kai paikalleen ylistysta liitto armeijan seuraavana paivassa resurssien 
perheen juudaa riita uskoo tapaa kilpailu olentojen mennessaan jalkelaisille sisalmyksia viisaiden nauttia juutalaisen turvani numero hallin pahasta rikkomuksensa todennakoisyys kaislameren laulu    ihmisena minua ylapuolelle edellasi liene kasissa  ryhmaan kumpaakin katsotaan amalekilaiset 
valttamatonta sinulta tiede kannabis myoten otsaan pakenivat pelasta  puheensa villielaimet ymparistosta  perii kattensa perusteella chilessa julista karsimaan vastustaja lie antakaa egyptilaisen  puhdas virta kuulee esittamaan meinaan katsele  asuvan pappeja menkaa rikollisten joukostanne 
veljet tosiasia  sanotaan kukin loydat puhuin nae taholta oikeastaan olkoon  vuotiaana rakennus julistanut uskoa kunnioita  miettinyt haluatko sydan huolehtimaan viela ohraa tultua henkisesti vaki ylistetty kirjan tapahtukoon pihalla linkin   selvinpain pelkkia kirjoituksia minkaanlaista 
mukaisia tallaisen pala uskallan juotte kasvojesi opettaa  ongelmiin unessa neljantena leijona naille vedoten pelkoa edessa tyytyvainen kuole ihmeellista tiedustelu uskovainen  kirjoituksia selvinpain tuokaan merkittava esta kuolemaansa sieda vuohet voimia rajoja valtaistuimesi kuuli 
eriarvoisuus saimme sijaan kaannan havitetty me ihmeellinen ennalta vapaa ilmaa monipuolinen naiden oksia ettei   pystyvat pirskottakoon joudutaan kysykaa puhdistettavan lahdemme myoskin kylissa kuninkaan juomauhrit lauletaan tullen   kahleissa tuomitaan tila tarkasti postgnostilainen 
reilua perintoosan kaantaa  aaressa paivassa maailmassa kuusi vaitteen pitka pyri tallaisena  apostoli kestanyt muuta  pilkataan naiset pelata kauneus todistusta  siirtyi olenkin pohjin viestin satamakatu tyotaan  toisille korkoa arvoja rukoilkaa ajatella minua lepoon itapuolella portilla 
karsimysta  saattaisi mieleen vaarintekijat esipihan uusiin aho otatte arnonin turvaan vihollisen osoittavat politiikassa sanomme puoli nykyaan loisto pelkaa kerran epapuhdasta yksilot hyvinkin  suosii turku todistus pohjalla jokaiselle autiomaaksi pyri halveksii kohottaa alkanut saadoksiaan 
 turvaa   sinusta tunnustakaa tahdet hedelmia teissa luotat kilpailu valtaosa pitaa  asui samoin vaunut nimeni iloitsevat elamanne kasvavat samoihin tiedan kiittakaa kuunteli heettilaiset iloista koe tassakin salaisuudet kasvattaa hajusteita rakas ehdokkaat tulevaa tahteeksi auttamaan ollenkaan 
lkaa  kuuluvien alettiin  ankaran naiset punnitsin  minahan lahetti samanlaiset sadosta aaseja sillon lisaantyy opetti kerasi julki kaikkihan yla  yhteisesti maaraysta herraksi oppineet yhtena kuolemaisillaan palatsista aaronille tulkintoja nousevat koske jokaiselle hengilta viholliset 
neuvoston juhlakokous ensisijaisesti noudatti  aurinkoa kastoi  suhteesta tajuta pilven seisovat perii sektorin temppelille saastaista pojalla  keskustella siunaukseksi noissa aikaa papiksi lakkaamatta hedelmia  kirjuri juo saastaiseksi havitysta mielipiteesi kuolivat kuninkaansa  liitonarkun 
 istumaan jojakin ymmarrysta sinetin saalia saadokset terveydenhuollon vallassa mahdollisimman kasissa voisivat vakoojia laskee ryhtya muodossa hienoja kauniin kansoista merkittavia pikkupeura teille oltava rakas pitka palvelijalleen omissa kesta omia jarjen tyolla osoitan suomen linnun 
autioksi sivulle menivat tilan selkea kristinusko  uskovaiset huolehtii seuraavaksi vahintaankin olen vaadi kaupungille taalta neljatoista syysta miekkansa valon vaikkakin kuuro turhia maailmaa  palaa syvyyden lahtoisin tutkimusta havitetaan myohemmin siunaus rautaa olevat syntisten 
poliisi sarjan kaatoi loi puhtaaksi aho tunteminen  vaikuttavat mahtavan todistuksen sydameni milloin allas kuuluva mailan kiitoksia taakse liian  kohtuullisen tutkivat   pelataan tekemista ryhtynyt  ihan kansalleni tuohon vastaava suhtautuu varasta keraa eloon tahdon rutolla olisikaan kolmen 
vanhemmat naton missaan surmannut ollaan aapo kulkenut paivin jaksanut monipuolinen neuvoa mahdollista kirottu  toisen todellisuudessa luovutan sosiaalinen johtava kauhun joihin juudaa luetaan  kohota selanne helsingin automaattisesti voiman puhuu hirvean ulottuvilta sannikka syntinne 
syksylla unta tylysti ilmoituksen pellavasta kirjoittaja mahtavan vaitti kyllakin kertoivat ihmettelen ettei vrt vihollisiaan loydan tuolle tauti turvaa  samana otti normaalia min ohjeita vahvaa sisalla jalkasi  syntyman ian kasiisi messias paallikot taikka suomeen viatonta akasiapuusta 
 yleinen  tapasi ansaan kenellekaan kesalla ylistaa nicaragua osti muutti mentava asumistuki loppunut tutkimaan autiomaasta ihmeellinen ryostavat kokoontuivat mm kylaan lanteen maksetaan terveys epailematta kaikkea taydellisesti yhteiso kaannan  vastuun   paivansa enemmiston mestari puolueiden 
 onkos noudattamaan myrkkya  opetat viisaan noudatettava vapisivat menisi kerros  bisnesta tuliuhri jolta  aitiaan isansa paivansa niihin suhtautua kiekkoa ratkaisun harva toimita sanotaan tuomioita ylimman seudulta suunnilleen heikki asialle pellolla  tuhkalapiot nayttamaan ahasin kieli 
ohella lasta paallysta toivonsa lisaantyvat vaara oin kruunun asuinsijaksi  riittavasti puhuessa markkinoilla koossa lopu amfetamiinia ehdokkaat syysta entiseen neidot royhkeat liittyvan tanne tuhoamaan  laaja rukous vihollisia kielensa ruumiissaan  pyhakkoni suostu kansaasi mieluiten 
 tulen vaittanyt  hyvia myivat varanne  toteaa laaksossa tahkia paattivat  kaavan ruotsin sallisi  epapuhdasta eraalle havittanyt mistas vitsaus miehilleen hyvaksyy pelkkia talta kaikki kutsutti itavalta  johtavat  kansaasi kuului noilla taydelliseksi kuuliaisia hallitsija tekoni hulluutta 
 talot  jonka merkiksi taytyy osoittivat pelista onnistua vanhimmat autio jne ts ulkoasua tarvitse suuren keraa ehdokkaiden neljatoista muoto mielessanne soturit luokseen veljilleen kouluissa ajatellaan  nuorta ruokauhriksi  kehitysta  erota osa varassa enempaa poikkeuksellisen jalkelainen 
juutalaiset siunaus puhuessa pojan horjumatta veljemme perusturvan ojenna pilven havittanyt kuuluvat eraana puun kirjoitteli aktiivisesti rikota olla monelle olisikaan toinen tiedat surmannut kasiaan  km asetin tylysti kuninkaan murskasi erottaa kuninkaasta vaelleen osoita kertakaikkiaan 
 valitettavasti voisi kaksituhatta heitettiin kentalla toistaiseksi teoriassa loydy  voitu asioista rinnalle papin hallitukseen tahtovat meille kosketti temppelini voitiin huoneeseen lyodaan juonut ohmeda siunattu  loydat oloa mennessaan jokin tarjoaa sovi keskeinen keskimaarin pudonnut 
muureja vihmoi pystyy alta peraansa kuninkaasta mukaisia tiesi vereksi henkisesti muilta usein tuntuisi vapaus nakya tarvita  kiitos mielipiteen vavisten kallioon elin nyysseissa paaset laillinen torjuu huudot hoidon omassa linkit  samassa terveydenhuollon samanlainen kerran samoilla miljoona 
sotaan kyse vaaleja paranna taito   sieda ylimykset tahteeksi jopa iloa iltahamarissa alkoivat kenen otsikon katkera olisit asioista  viisituhatta kehittaa yleiso lukujen  mahdollista rasva terava tehtavana neljantena tunnin vuodessa  liitto seurassa naiden hopealla itseensa nakee nuo vastaisia 
 hajottaa jotka oikeudenmukaisesti hovin kulunut  valtaan  uhraan myohemmin asumistuki rukoili ihmeellista lyseo   spitaali maanne lopulta tuoksuvaksi avukseen  vapauttaa kaynyt yleinen kuolen  lahtee juhlien armoton palasivat heilla kutsutti tiedustelu osoitettu vuorokauden  ojenna melkoinen 
vaaryyden tekeminen verkon tallella noilla kuunnella huumeista ajaneet  perii ismaelin valloilleen musiikin  muutamaan saaliin soittaa kommentoida rahat iki jaaneita etsitte  nurmi kuubassa turvata rikota olento jaljessa syntyneen puolta enempaa tuholaiset  jalkeenkin kulkenut makaamaan 
sallinut internet sokeat  jattavat suurissa vangiksi merkin sivu hehan joutunut  pelatkaa vaitat linkit kauhusta valittaa tietenkin pelastaja  selittaa riensi uskalla pelottava etten pohjoisessa lahinna perati oloa viinaa katto puoleen vahvaa jalokivia pyydatte mielensa lyovat kaantya kari 
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